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KURIANT ISTORINES VERTES:
JUVELYRIKOS IŠ TRAKŲ PARAPINĖS BAŽNYČIOS
MEDŽIAGINIS ASPEKTAS IR KULTŪRINIS KONTEKSTAS 1
Guoda Gediminskaitė
Vilniaus dailės akademija

Maironio g. 6, LT-01124 Vilnius
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Straipsnio objektas – iki šiol netyrinėti Trakų vėlyvųjų viduramžių juvelyriniai dirbiniai. Įvertinus tyrime turimus medžiaginius šaltinius ir rašytinių liudijimų stoką, pasirenkama formalioji juvelyrikos analizė, kuri pildoma
interpretacija apie dirbinių kultūrinį kontekstą. Taip siekiama juvelyriką interpretuoti kaip istorinį Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) vėlyvųjų viduramžių amatų ir kasdienės kultūros šaltinį.
Reikšminiai žodžiai:

Trakų juvelyrika, LDK viduramžių amatai ir kasdienė kultūra.

Iš pirmo žvilgsnio vėlyvųjų viduramžių juvelyrika iš
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinės
bažnyčios drąsina tyrimams. Bažnyčios viduje bei
šventoriuje rastų ir šiandien Lietuvos nacionalinio
muziejaus Viduramžių archeologijos skyriuje saugomų
archeologijos radinių rinkinio XV a. pirmos pusės –
XVI a. juvelyriniai dirbiniai yra gerai išlikusi ir įdomi
LDK istorijos medžiaginė kultūra, kuri iki šiol nesulaukė jokių istorinių tyrimų, todėl, atrodytų, savaime
užtikrina naujas interpretacijas. Visgi iš karto tenka
1 Straipsnis parengtas Lietuvos mokslo tarybos remiamos studentų
mokslinės praktikos metu sudaryto katalogo Viduramžių
juvelyriniai dirbiniai iš Trakų parapinės bažnyčios ir šventoriaus
pagrindu. Už pagalbą vykdant tyrimą nuoširžiai dėkoju praktikos
vadovei dr. Giedrei Mickūnaitei, visam Lietuvos nacionalinio
muziejaus Viduramžių archeologijos skyriaus kolektyvui,
archeologui Olegui Fediajevui. Už parengtas archeologinių radinių
fotografijas reiškiu padėką Lietuvos nacionaliniam muziejui.

pripažinti šių interpretacijų ribotumą. Pirmiausia tyrimą apsunkina turimi ištekliai. Kaip ir dauguma archeologinių studijų, Trakų juvelyrikos analizė yra palydima rašytinių šaltinių tylos: visi palaidojimai
anoniminiai, todėl negalimos radinių tiesioginės sąsajos su istoriniais liudijimais, kurie atskleistų dirbinių
sukūrimo vietą, tikslų laiką, dirbusį meistrą ar užsakovą. Tyrimą riboja ir Trakų rinkinio fragmentiškumas:
archeologinių kasinėjimų metu kompleksiškai tyrinėta
tik bažnyčios absidė, tuo tarpu šventorius kasinėtas tik
tose vietose, kuriose buvo numatyti statybos ir įrengimo darbai, o palaidojimai šventovės navose liko visai
netirti. Taip prarandama galimybė suvokti bendrą Trakuose egzistavusios medžiaginės kultūros kontekstą ir
interpretacija turi apsiriboti atskirų palaidojimų erdvėje – duomenų apie palaidotąjį ir jo įkapių analize.
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Tenka pripažinti ir tai, jog tyrime ne mažiau (o gal
net daugiau?) problemiškas tampa šiandienis istorinis
diskursas. Deja, iki šiol LDK archeologijos radinių pažinimas apsiriboja išimtinai archeologinių kasinėjimų
ataskaitomis bei inventoriniais aprašais, tuo tarpu dailėtyrininkų ar istorikų studijose dirbiniai neaptariami.
Manau, tokį istorinių tyrimų tradicijos nebuvimą paaiškintų šiandienis archeologijos radinių vertinimas,
tiksliau jų neįver tinimas: būdami kasdienybės kultūros dalis, jie tampa tartum mažesnę meninę ar istorinę vertę turinčiais objektais, todėl daug rečiau patenkančiais į tyrėjų akiratį. Galima sakyti, nors būdami
LDK istoriniai šaltiniai, taip dirbiniai šiandien kuriamoje istorijoje tarsi ir nedalyvauja.
Vadinasi, Trakų viduramžių juvelyrika tyrime verčia
ieškoti savų interpretacijos būdų. Trakų dirbinių atveju
šaltinių stoką kompensuoja patys tiriami objektai, kurie
ne vien leidžia nustatyti to meto medžiaginės kultūros
„matmenis“ (paplitusias formas, stilių, technologiją,
ikonografiją, funkciją), tačiau, pasitelkus lyginamąją
dirbinių analizę, įgalina svarstyti apie radinių tipiškumą ar išskirtinumą Trakų ir LDK juvelyrikos kontekste.
Neretai formos analizė ir analogų paieška skatina ištrūkti iš formaliosios studijos ribų ir ieškoti dirbinio
sukūrimą lėmusių veiksnių – taigi savotiškai įgalina radinius įkontekstinti ir kalbėti apie medžiaginės tradicijos egzistavimą konkrečioje kultūrinėje aplinkoje, visuomet pripažįstant šio kalbėjimo hipotetinį toną.
Kitaip tariant, įvertinus šaltinių brėžiamas Trakų
juvelyrinių dirbinių tyrimo ribas, pasirenkamas
straipsnio dailėtyrinis-istorinis žiūros taškas. Ti r i amasis objekt as – tai Trakų viduramžių juvelyriniai
dirbiniai, kurių tyrimo r ib os – dirbinių medžiaginis
aspektas ir kultūrinis kontekstas. Atkreipus dėmesį į
radinių pavidalą ir pabandžius dirbinius kontekstualizuoti, tyrime mėginama juvelyriką vertinti kaip to
meto amatų ir kultūrinės tikrovės istorinius šaltinius.
Taip užsibrėžiamas tikslas – analizuojant kasdienybės
objektus, kalbėti apie LDK kultūrą vėlyvaisiais vidu-

ramžiais ir taip bandyti juvelyrikai suteikti (sukurti?)
šiandien užmirštamas jos istorines vertes.
Atitinkamai, tyrimo problematika ir tikslas lemia
pasitelkiamus metodus. Šis straipsnis – tai dirbinių
for ma l i oj i analizė, kurioje vienodai svarbus tampa
dalies ir visumos klausimas. Suprasdama, jog praeities tikrovė pažini ne visa, o tik per dalis, kurias įmanu atkurti, tiriu medžiaginį bei kultūrinį Trakų juvelyrikos aspektą ir taip kartu siekiu siūlyti naujas
interpretacijas bendrame LDK kultūros vėlyvaisiais viduramžiais diskurse.
Šaltiniai ir literatūra

Tyrime pasitelkiami įvairūs šaltiniai ir literatūra. Pagrindinis išteklius – tai Trakų viduramžių juvelyriniai dirbiniai, kurie kartu su kita Lietuvos viduramžių juvelyrika (saugoma Kernavės, Vilniaus, Kauno
muziejuose) tirta dirbant su jais muziejų rinkiniuose. Aprašant Trakų dirbinius, remtasi radinių perdavimo Lietuvos nacionaliniam muziejui aktais, restauravimo darbų ataskaitomis ir asmenine archeologo
Olego Fediajevo medžiaga (nuotraukomis, brėžiniais, kasinėjimų aprašymais). Kaip metodinė medžiaga dirbiniams aprašyti studijuota Edmundo Laucevičiaus ir Birutės Rūtos Vitkauskienės parengta
Lietuvos auksakalystės studija2.
Renkant lyginamąją medžiagą, pasitelkta šiandienos Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Balkanų šalių,
Rusijos, Lenkijos, Vokietijos viduramžių juvelyrikai
skirta mokslinė literatūra. Ieškant analogų Lietuvos teritorijoje, labiausiai gelbėjo Lietuvos archeologijos
draugijos leidžiami Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje3. Gausų LDK viduramžių juvelyrikos rinkinį su brė2
3
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Edmundas Laucevičius, Birutė Rūta Vitkauskienė, Lietuvos
auksakalystė: XV–XIX amžius, Vilnius: Baltos lankos, 2001.
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais, Vilnius:
Lietuvos archeologijos draugija, 2006; Archeologiniai tyrinėjimai
Lietuvoje 2006 metais, Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija,
2007 ir kt.

žiniais bei nuotraukomis pateikia Eugenijus Svetikas
knygose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės christianizacija XIV a. pab. – XV a. ir Alytaus kapinynas: christia
nizacijos šaltiniai4. Lyginamosios medžiagos šiandienos Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos teritorijose
ieškota, studijuojant šių šalių archeologijai skirtus periodinius leidinius, enciklopedijas5, iš esmės vertingus
dėl juose pateikiamos vaizdinės medžiagos. Tiriant
Balkanų šalių juvelyriką, daugiausia studijuoti muziejų
rinkinių katalogai6.
Mėginti dirbinius problemiškai kontekstualizuoti
skatino Gintauto Vėliaus Kernavės viduramžių juvelyrikos tyrimai7, kuriuose archeologas analizuoja dirbinius tuometėje jų kultūrinėje, socialinėje aplinkoje. Iš
užsienio viduramžių juvelyrikos studijų išskirčiau
Ljudmilos Pekarskos Kijevo Rusios juvelyrikos tyrimus8 ir Vesnos Bikić knygą apie šiandienos Serbijos
viduramžių juvelyriką9 – tai darbai, kuriuose tyrėjos
išsamiai analizuoja dirbinių pavidalą bei jų raidą, taip
pat kontekstualizuoja tiriamą medžiaginę kultūrą.

Eugenijus Svetikas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
christianizacija XIV a. pab. – XV a., t. 1, Vilnius: Diemedžio
leidykla, 2009; Idem, Alytaus kapinynas: christianizacijos
šaltiniai, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2003.
5 Археологический сборник, red. А. Брюсова, Москва, 1953;
Археологическое наследие Беларуси, sud. О. Н. Левко, Минск:
Беларуская навука, 2012.
6 Mapиja Ваjaлович-Хаци-Пешич, Накит VIII–XVIII века у
Музеjу града Београда, Београд, 1984; Slavica Arsenijević,
Milka Đukić, Goran Simonović, Накит од праисториjе го
среднег виjека: Археолошка збирка Музеjа Републике Српске,
Banja Luka, Serbų Respublikos muziejus, 2008; Catalogue of the
Byzantine and Early Mediaeval Antiquities in the Dumbarton
Oaks Collection, 2: Jewelry, Enamels, and Art of the Migration,
parengė Marvin C. Ross, Dumbarton Oaks, 2005.
7	Gintautas Vėlius, Kernavės miesto bendruomenė XIII–XIV
amžiuje, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005.
8 Ljudmila Pekarska, Jewellery of Princely Kiev: The Kiev Hoards in
the British Museum and The Metropolitian Museum of Art and
Related Material, Mainz, London: Mainz Römisch-Germanisches
Zentralmuseum, 2011.
9 Vesna Bikić, Vizantijski nakit u Srbiji: modeli i nasleđe, Beograd:
Arheološki institut, 2010.

4

Trakų juvelyrikos medžiaginis aspektas

Archeologinių radinių iš Trakų bažnyčios ir šventoriaus rinkinio juvelyrika iš esmės yra LDK vėlyvųjų
viduramžių, pradedant ankstyviausiais dirbiniais iš
XV a. pirmos pusės palaidojimų ir baigiant dirbiniais
iš XVI a. palaidojimų. Iš šio laikotarpio įkapių juvelyrika pagal funkcijas skirstytina į žiedus, kabučius, auskarus, seges, sagutes ir kitas grupes. Daugeliu atvejų
radiniai savo tipu, atlikimo technika ar ornamentika
yra tipiški tuometės LDK juvelyrikos kontekste. Ir visgi, nors perėmęs krašto vėlyvųjų viduramžių medžiaginės kultūros tradicijas, Trakų rinkinys kai kuriais
atvejais šias tradicijas neabejotinai pranoksta. Iš esmės tyrime atida pirmiausia sutelktina į kai kurių juvelyrikos dirbinių fizinį pavidalą, kuris liudija to laikotarpio Trakų medžiaginės kultūros įvairumą ir
unikalumą naudotos medžiagos, technologijos, formos, radinių funkcijos ar simbolių atžvilgiu. Atitinkamai, šioje tyrimo dalyje koncentruojamasi į formaliąją
dirbinių analizę.
Neabejotinai unikalūs yra Trakų rinkinio žiedai.
Pirmasis minėtinas bažnyčios šventoriuje ties apsidės
rytine siena moters kape rastas dirbinys [inv. Nr. 226;
1 il.] – sidabrinis, paauksuotas, su kalnų krištolo arba
kvarco akimi žiedas, naudotos liejimo, kalstymo, graviravimo, juodinimo technikos. Jis sudarytas iš trijų
dalių: lankelio, apsodo ir akies. Lankelio viršus išgraviruotas stilizuotais lelijų žiedais su lapeliais, kurių stiebai tęsiasi per visą lankelio ilgį ir susijungia jo viduryje. Tokie augaliniai ornamentai krikščioniškoje
tradicijoje sietini su skaistumo, tyrumo, šviesos, atsidavimo Dievui simboliu10 ir gana dažnai sutinkami
XIV–XVI a. Lietuvoje rastų žiedų dekoravime11, tai
10 Krikščioniškosios ikonografijos žodynas, sud. Dalia Ramonienė,
Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, p. 174.
11 Minėtini rasti ornamento pavyzdžiai iš Senųjų Trakų, Paštuvos,
Alytaus ir kitų kapinynų. Žr. Baltų menas, sud. Adomas
Butrimas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009,
p. 568; Olegas Fediajevas, „Paštuvos senkapis“, in: Archeologiniai
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1. Žiedas su skaidrios medžiagos akimi, Trakų parapinės
bažnyčios šventorius, Lietuvos nacionalinio
muziejaus nuotrauka, fot. Kęstutis Stoškus
Ring with clear gemstone eye from the churchyard
of the parish church of Trakai. Photographic
image of National Museum of Lithuania, taken
by Kęstutis Stoškus

leistų dirbinį priskirti šiam laikotarpiui. Žiedo apsodą
sudaro dvi dalys – dugnas ir vidurinioji dalis, laikanti
skaidrios medžiagos akutę. Dugnas – plokščias, apvalus, su iškaltu per vidurį augaliniu, į riestes panašiu ornamentu. Vidurinioji apsodo dalis – aukšta, ovali, ties
dugnu ir akimi susiaurėjanti, visa dekoruota tokiais
pačiais, kaip ir ant dugno, kalstytais stilizuotais augaliniais ornamentais. Deja, apsodo motyvo reikšmė neaiški ir kol kas laikytina tiesiog estetiniu dekoru. Žiedo
akis sudaryta iš dviejų skirtingų medžiagų – viršutinės
kalnų krištolo arba kvarco ir tankesnės apatinės (gal
stiklo). Tarp akies ir apsodo dugno yra 3 mm tarpas,
kuriame rasti tekstilės plaušai.
Žiedo forma ir ornamentų turtingumas skatina
prielaidas apie dirbinio paskirtį. Apsode buvęs tekstilės
gabaliukas, kuris turėjo persišviesti pro skaidrią žiedo
akį ir kuris buvo įtalpintas ir uždengtas atskiru, vėliau
prie likusio apsodo prilituotu ornamentuotu dugnudangteliu, verčia manyti, kad audinio gabaliukas galėjo
būti relikvija, o aprašomas žiedas – žiedas-relikvijorius.
Tyrimo metu, renkant lyginamąją medžiagą, rastas panašus relikvijoriaus funkciją galėjęs atlikti žiedas iš Kernavės–Kriveikiškių kapinyno: XIII–XIV a. datuojamas
sidabrinis žiedas turi skaidrią krištolo akį, pro kurią
matyti apačioje įtalpintas tekstilės gabaliukas12 (A4996,
Kernavės archeologijos ir istorijos muziejus). Žinoma,
interpretacija apie tokią religinę paskirtį lieka kol kas tik
hipoteze, tačiau vienaip ar kitaip akivaizdu, jog Trakų
žiedas savo masyviomis proporcijomis, įvairia ir gausia
ornamentika, aukštu techninio atlikimo lygiu neturi

2

Žiedas su skardele, dekoruota šešialapiu,
Trakų parapinės bažnyčios šventorius,
Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotrauka,
fot. Kęstutis Stoškus
Ring with widened front part and stylized six-leaf
flower from the churchyard of the parish church of
Trakai. Photographic image of National Museum
of Lithuania, taken by Kęstutis Stoškus

tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais, Vilnius: Lietuvos archeologijos
draugija, 2006; Eugenijus Svetikas, Alytaus kapinynas, p. 75.
Ornamentas sutinkamas Serbijoje, ant Nacionaliniame
muziejuje Belgrade saugomų XIV–XV a. žiedų, dažnai buvo
taikytas XII–XIII a. Kijevo Rusios juvelyrikoje. Žr. Desanka
Miloševic, Jewelry from the 12th to the 15th Century from the
Collection of National Museum, Belgrad: National Museum,
1990; Ljudmila Pekarska, op. cit., p. 90.
12 Kernave – litewska Troja: Katalog wystawy ze zbiorów Panstwowego
Muzeum Rezerwatu Archeologii i Historii w Kernavė, Litwa,
parengė Aleksiejus Luchtanas, Gintautas Vėlius, Warszawa:
Państwowe Muzeum Archeologiczne, 2002, p. 200–201.
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analogų nei LDK, nei tuometėse kaimyninėse šalyse ir
kartu su Kernavėje rastu žiedu yra vienintelis LDK teritorijoje žinomas galimai žiedo-relikvijoriaus funkciją
galėjęs atlikti viduramžių dirbinys.
Savo forma bei funkcija įdomus ir kitas šventoriuje
ties bažnyčios šiaurinės sienos rytine dalimi XV a.
pirma puse datuojamame moters kape rastas žiedas
[inv. Nr. 2010/27; 2 il.]. Dirbinys yra žalvarinis (arba
sidabrinis), auksuotas bei graviruotas. Žiedo lankelis
iš siauros skardinės juostelės, užkeistais galais, ties dalimi, kuri yra tvirtinama prie žiedo skardelės, praplatėja. Skardelė apvali, plokščia, išorinėje pusėje ornamentuota. Ornamentas – tai skardelės centre
išgraviruotas šešialapis, apsuptas apskritime įrėminto
raižyto brūkšninio fono. Nors šiandien motyvo simbolika neaiški, visgi žiedo ornamentuota plokščia
skardelė, lengvai atsispaudžianti vaške, tikėtina, galėjo
būti naudojama kaip privatus signetas. Tipu ir atlikimo technika tiriamam dirbiniui artimas žiedas, rastas
moters kape Radikių kapinyne (XV a. I p., Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejus), – sidabrinis paauksuotas žiedas su lankeliu užkeistais galais ir skardele, kurios išorinėje pusėje išgraviruota stilizuota svastika 13,
tikėtina, irgi naudota kaip signetas.
Neabejotinai rinkinyje savo forma, medžiagomis ir
technika išsiskiria auskarų grupė. Minėtini šventoriuje
ties bažnyčios šiaurinės sienos rytine dalimi XV a. pirma puse datuojamame moters kape rasti poriniai auskarai [inv. Nr. 2010/29 ir 2010/30; 3 il.]. Dirbiniai žalvariniai (arba sidabriniai), paauksuoti, puošybai
naudotas perlas, turkis, filigranas. Kiekvienas auskaras
susideda iš klaustuko formos lankelio ir dviejų pakabučių. Lankelio viršus susuktas į kilpą, šioje dalyje prie
lankelio pritvirtintas upių perlo karoliukas (išlikęs tik
viename auskare). Vidurinioji lankelio dalis apvyta
plona paauksuota žalvarine (sidabrine) vielutės įvija,
ant kurios prilituotas žemas apvalus apsodas su mėlyna turkio akimi. Lankelis baigiasi maža kilpele, pro ją
13 Edmundas Laucevičius, Birutė Rūta Vitkauskienė, op. cit., p. 92.

3. Klaustuko formos auskarai, Trakų parapinės
bažnyčios šventorius, Lietuvos nacionalinio
muziejaus nuotrauka, fot. Kęstutis Stoškus
Pair of pendant earrings from the churchyard of
the parish church of Trakai. Photographic image
of National Museum of Lithuania, taken
by Kęstutis Stoškus

prakištas strypelis, ant kurio abipus pritvirtinti du paauksuoti žalvariniai (sidabriniai) pakabučiai. Abu pakabučiai apvyti vielutės įvijomis, besibaigiančiomis
trim karoliukais – per vidurį apvaliu filigraniniu ir abipus jo dviem mažesniais ovaliais skardiniais. Pakabučių galai užbaigti kilpelėmis. Rasti analogai leidžia manyti, jog tokios formos auskarai, paplitę XIV a.
pabaigoje – XVI a. dabartinės Lietuvos teritorijoje, atkeliavo iš slaviškų Balkanų šalių – dabartinės Serbijos,
Makedonijos ir Bulgarijos14.
14 Klaustuko formos auskarai, datuoti XII–XIII a., rasti dabartinės
Serbijos, Makedonijos teritorijose, XIV a.– Bulgarijoje. Žr.
Vesna Bikić, op. cit., p. 168; Mapиja Ваjaлович-Хаци-Пешич,
op. cit. LDK teritorijoje sutinkami dažniausiai dabartinėse
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4, 5.

Auskarai dvikilpiu galu, Trakų
parapinės bažnyčios šventorius,
Lietuvos nacionalinio muziejaus
nuotrauka, fot. Kęstutis Stoškus

		 Pair of pendant earrings from
the churchyard of the parish
church of Trakai. Photographic
image of National Museum
of Lithuania, taken
by Kęstutis Stoškus

Kiek nuosaikesni, bet verti minėti kiti šventoriuje
ties bažnyčios šiaurinės sienos rytine dalimi rasti poriniai auskarai [inv. Nr. 2010/51 ir 2010/52; 4, 5 il.]. Žalvariniai, auksuoti dirbiniai, kurių kiekvieną sudaro
dviem kilpomis besibaigiantis lankelis ir du pakabučiai. Viršutinioji lankelio dalis susukta į kilpą, vidurinioji dalis apvyta siaura žalvarine vielutės įvija, lankelio galas perskeltas ir abi dalys sudaro kilpeles,
panašias į mažąją „omega“ raidę. Į šias kilpeles įverta
po žalvarinį pakabutį. Abu pakabučiai apvyti vielutės
įvijomis, užsibaigiančiomis trim karoliukais – per vidurį apvaliu kiauraraščiu ir abipus jo dviem mažesLietuvos žemėse. Žr. Eugenijus Svetikas, Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės christianizacija, p. 61.

niais ovaliais skardiniais. Pakabučių galai užbaigti kilpelėmis. Priešingai nei prieš tai aptarti dirbiniai, tokios
formos auskarai sietini išimtinai su vietine tradicija ir
buvo gana dažni dabartinėje Lietuvos teritorijoje
XIV–XVI amžiais15.
Dėl savo aukštos atlikimo technikos aptartina rinkinio sagučių grupė. Pirmasis dirbinys iš šventoriaus [inv.
Nr. 225; 6 il.] – sidabrinis, paauksuotas, lietas, kalstytas.
15 Keli analogai LDK teritorijoje: Ažugiriuose, Karmėlavoje,
Kraštuose ir kt. Žr. Saulė Urbanavičienė, „Ažugirių kapinynas“,
in: Lietuvos archeologija, t. 11: Viduramžių senkapiai, Vilnius:
Diemedžio leidykla, 1995, p. 152–168, Kristina Rickevičiūtė,
„Karmėlavos kapinynas“, in: Lietuvos archeologija, t. 11:
Viduramžių senkapiai, p. 73–103; Raimundas Akavickas, „Kraštų
(Svėdasų) senkapiai, vadinami Taurakalniu“, in: Lietuvos
archeologija, t. 11: Viduramžių senkapiai, p. 5–15.
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6, 7. Ažūrinės sagutės, Trakų parapinės bažnyčios šventorius,
Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotrauka, fot. Kęstutis Stoškus
		 Openwork buttons from the churchyard of the parish church of Trakai.
Photographic image of National Museum of Lithuania, taken by Kęstutis Stoškus

Sagutę sudaro dvi pusrutulio formos dalys ir kabliukas.
Prie vidinės pusrutulio dalies prilituotas į kilpą susuktas kabliukas. Išorinė sagutės dalis – ažūrinė, ornamentuota filigrano ir granuliavimo technikas imituojančiu
netaisyklingu augaliniu dekoru. Šios dalies centre išlieta iškili, apvali granulė. Dirbiniui analogų nerasta. Kita
sagutė rasta šventoriuje ties bažnyčios šiaurinės sienos
rytine dalimi [inv. Nr. 617; 7 il.]. Ji žalvarinė (arba sidabrinė), auksuota, apvali, kiauraraštis ornamentas veidrodinės simetrijos. Prie vieno sagutės galo pritaisytas
į kilpą susuktas kabliukas, prie kito – mažą vynuogių
kekę primenančios apvalios granulės. Panašaus kiauraraščio sagutės ir karoliukai vėlyvaisiais viduramžiais
gana dažnai pasitaikydavo LDK teritorijoje.
Galiausiai įvertinti ne vien Trakų juvelyrikoje naudotų formų, bet ir simbolių „žodyną“ verčia vaiko
kape bažnyčios presbiterijoje rastas kabutis-kryželis
[inv. Nr. 174; 8, 9 il.]. Dirbinys iš sidabro, kalstytas,
graviruotas, panaudotas emalis. Kabutis lotyniško kryžiaus formos, su kilpele kryželio stiebo viršuje, dekoruotas tiek averse, tiek reverse. Kabučio averse iškaltas
ir mėlynu emaliu padengtas stačiatikių kryžius, jo apačioje – trikampis su liepsnomis, nuo kryžiaus apatinio

skersinio į viršų kyla ietis ir kempinė, ties viduriniuoju
skersiniu ant kryžiaus stiebo matomas užnertas apvalus vainikas. Simboliuose atpažinta triumfuojančio
kryžiaus ikonografija16: sceną sudaro kryžiaus (kaip Jėzaus Kristaus ir jo kančios simbolio), trikampio (kaip
Golgotos kalno simbolio), ieties ir kempinės (kaip
Kristaus kankinimo įrankių) simboliai ir ant kryžiaus
stiebo užnerto pergalės vainiko motyvai. Visuose keturiuose kabučio averso kraštuose bei kabučio reverse,
lašo, per vidurį rombo formos figūrose iškalti ir žaliu
emaliu padengti kirilicos rašmenys, iki šiol neperskaityti. Be abejonės, dirbinys įdomus pirmiausia savo reta
LDK ikonografija: triumfuojančio kryžiaus atvaizdai
dažni Bizantijos meno tradicijoje, tuo tarpu LDK teritorijoje pavyko rasti tik kelis to paties tipo dirbinius su
panašia kompozicija17. Pastebėtina ir tai, jog šie stačiatikių simboliai iškalti ant katalikiško kryžiaus formos
16 Cristopher Walter, „The Victorious Cross in Byzantine Tradition“,
in: La croce. Iconografia e interpretazione. Atti, t. 2, p. 41–48.
17 Stačiatikiškai kabučio averso ikonografijai artima atrodo
Polocke rasto XII–XIII a. kryželio-kabučio simbolika,
vaizduojanti kryžių su vainiku per vidurį. Žr. Полоцк:
Древнейшие города Беларуси, Минск: Беларуская навука,
2012, p. 58.
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8, 9. Kryželis-kabutis, Trakų parapinės bažnyčios presbiterija,
Lietuvos nacionalinio muziejaus nuotrauka, fot. Kęstutis Stoškus
		 Pendant cross from the presbytery of the parish church of Trakai.
Photographic image of National Museum of Lithuania, taken by Kęstutis Stoškus

pakabuko. Akivaizdu, kryželio atvejis, kaip ir kiti minėti Trakų juvelyrikos pavyzdžiai, toliau skatina ne
vien formos, bet ir aplinkos, kurioje dirbiniai radosi,
analizę. Taigi pirmojoje tyrimo dalyje įvertinus juvelyrikos medžiaginį aspektą ir jos meninę vertę, toliau
dėmesys telkiamas į juvelyrikos kontekstą.
Trakų juvelyrikos kultūrinis
kontekstas

Kreipiant žvilgsnį į juvelyrikos kontekstą, tenka pripažinti, kad dirbinio pavidalas nebūtinai tampa laikotarpio kultūrinių sąlygų išraiška. Reikia turėti omenyje,
jog tiriamos juvelyrikos atveju kalbama apie kasdieniame gyvenime naudotus objektus, kurie dažnu atveju greičiausiai būdavo daug mažiau susiję su žmogaus
pasaulėjauta nei, pavyzdžiui, tikėjimo apeigoms naudoti reikmenys. Tikėtina, kad dirbinys galėjo būti ne-

šiotas dėl pragmatinių priežasčių: vienąsyk pagaminti
dirbiniai pragyvendavo juos užsakiusiuosius, likdavo
ateities kartoms kaip protėvių palikimas ir atsiminimas. Įmanoma, kad dirbinių formos būdavo tiesiog
veiktos to meto meninės tradicijos ar estetikos pajautos. Ir visgi būtina prisiminti, jog, nors dažniausiai
„paveldėtos“ iš kasdienio gyvenimo, palaidojimo įkapės pirmiausia tampa to meto žmogaus pasaulėjautos
ir religinės laikysenos simboliu, todėl savaime verčia
mąstyti apie kultūrinį-religinį savo „matmenį“. Vadinasi, šioje tyrimo dalyje atida kreipiama į dirbinius,
kurie padeda kalbėti apie jų kontekstą.
Iš formaliosios dirbinių analizės akivaizdu, kad
XV–XVI a. Trakų bažnyčioje ir šventoriuje laidotų katalikų įkapės – tai „mišri“ medžiaginė kultūra, kurioje
atsispindi skirtingų kultūrų amatų tradicijos. Minėti
klaustuko formos auskarai byloja perimtas slaviškiems
kraštams būdingas meno formas. Priešingai, pavyz-
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džiui, Trakuose rastos rozetinės segės [inv. Nr. 2010/31
ir 224], dažnos LDK teritorijoje, sietinos su katalikiškomis Vokiečių Ordino, Livonijos, Vakarų Europos
žemėmis18, kaip ir Trakų viduramžių žiedų kolekcijoje
esantys žiedai su visoje LDK pasitaikančiu sujungtų
rankų simboliu [inv. Nr. 18 ir Nr. 27], taip pat daugiau
sąsajų turinčiu su katalikiškų kraštų kultūra19. Viena
vertus, juvelyrikos rinkinio fragmentiškumas neleidžia
suvokti medžiaginės kultūros Trakuose „mišrumo“
masto ir verčia apsiriboti tik šiomis keliomis prielaidomis. Kita vertus, nors ir neturint bendro dirbinių konteksto, gana iškalbingi tampa, pavyzdžiui, atskiri palaidojimai ir jų įkapių kompozicija: antai bažnyčios
šventoriuje aptiktas XV a. pirma puse datuojamas 400
kapas, kuriame palaidota moteris, seginti slaviškus
auskarus, katalikišką rozetinę segę, dar visai nesenus
pagonių laikus liudijantį įtveriamąjį peiliuką.
„Mišrios“ medžiaginės kultūros Trakuose istoriniams tyrimams dėkingiausia minėto kryželio-kabučio
ikonografija, kurioje kartu aptinkami stačiatikiški ir
katalikiški simboliai. Iš esmės Rytų ir Vakarų krikščionių tradicijų susidūrimas medžiaginėje kultūroje nebeturėtų stebinti LDK vėlyvųjų viduramžių ir juolab
Trakų kontekste. Užtenka prisiminti gausius dailėtyrininkės Giedrės Mickūnaitės tyrimus, skirtus Trakų
bažnyčioje ir Vilniaus Katedros požemiuose atidengtai
graikų tapybai20. Mokslininkės išvados apie katalikiš18 Eugenijus Svetikas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
christianizacija, p. 183.
19 Minėtini keli pavyzdžiai iš Kernavės–Kriveikiškių, Joniškio,
Alytaus ir kitų kapinynų. Žr. Ernestas Vasiliauskas, „XVII a.
kapas Joniškio mieste“, in: Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje
2004 metais, Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2006,
p. 130–131; Eugenijus Svetikas, Alytaus kapinynas, p. 76.
20	Giedrė Mickūnaitė, „Trakų parapinės bažnyčios restauravimas:
atradimai, praradimai, vertinimai“, in: Atrasti Vilnių: skiriama
Vladui Drėmai, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla,
2010, p. 243–253; Eadem, „Bažnyčia ir pilis XV amžiaus Trakų
miestovaizdyje: bizantinės sienų tapybos ir bažnyčios
architektūros interpretacija“, in: Acta Academiae Artium
Vilnensis, Vilnius 2012, t. 65–66: Lietuvos kultūros karališkasis
dėmuo: įvaizdžiai, simboliai, reliktai, p. 93–105; Eadem, „Freska
,Nukryžiuotasis su Švč. Mergele Marija ir šv. evangelistu Jonu‘

kos Trakų bažnyčios puošybą bizantine sienų tapyba ir
Katedros požemių freskoje pastebėtą Bizantijos dailės
lotynizaciją (tai yra katalikiškos ikonografijos tapymą
graikiška maniera), atrodytų, paaiškina kabutyje sutinkamą dviejų tradicijų „derinimą“, akivaizdžiai egzistavusį tuometėje LDK medžiaginėje kultūroje. Tačiau
pastebėčiau, kad Trakų kabučio atvejis problemiškai
naujas tuo, jog kalba apie dviejų – Rytų ir Vakarų –
krikščioniškų ikonografijų jungtį: stačiatikių kryžius
kalamas ant katalikų kryžiaus formos pakabuko. Manau, pastaroji mintis kelia nebe kitatikio meninės bei
simbolinės kalbos perėmimo ir jos pritaikymo savoje
aplinkoje klausimą, bet greičiau dviejų religinių pasaulėžiūrų ryšio problemą ir šiai sprendimų verčia ieškoti
LDK viduramžių kultūrinėje tikrovėje.
Anot istoriko Stepheno Rowello, ankstyvaisiais
krikščionybės metais LDK tikintieji – tai pirmiausia
ne ideologinė ar dogmatinė, bet papročių bendruomenė. Čia papročiai (ritualai) tapo priemone visuomeniniam priklausomumui pasireikšti. Jie valdė visuomenę, ženklino ribą tarp visuomeninių grupių, palaikė
bendravimą ir senąsias taisykles21. Istorikas papročių
svarbumu grindžia LDK religinėje kultūroje egzistavusį sinkretizmą, kai senosios religijos (pagonybės) tradicijos buvo p erimamos naujajame tikėjime
(krikščionybėje)22. Kitaip tariant, šiandieniam mokslui
kategorizuojant ir kalbant grynosiomis sąvokomis,
mišri LDK kasdienė kultūra išsprūsta iš šio sąvokyno.
Dauguma tuomečių katalikų ir stačiatikių – tai paprotiniai krikščionys, kurių religinio gyvenimo beveik ne-

Vilniaus katedros kriptoje: kas, kaip, kam, kodėl?“, in:
Pamaldumas Išganytojui Lietuvos kultūroje, Vilnius: Lietuvos
kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, p. 137–149.
21 Stephen Cristopher Rowell, „Custom, Rites and Power in
Mediaeval and Early Modern Lithuanian Society“, in: Kultūrų
sankirtos, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000, p. 65.
22 Stephen Cristopher Rowell, „Kaip šaukė, taip ir atsiliepė: XV a.
lietuvių katalikų gyvenimas ir pagonybės liekanų mitas“, in:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos kraštovaizdis, sud.
Ramunė Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius: LII leidykla, 2012, p. 307.
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veikė lotynų ir graikų teologiniai disputai23. Be abejonės, dogminių skirtumų tarp tikinčiųjų būta, tačiau
intelektualinės brandos stoka eliminavo teologinius
ginčus. Priešingai nei viešojoje valstybės erdvėje, kasdieniame tikinčiųjų gyvenime aiški takoskyra tarp katalikų ir stačiatikių neegzistavo, abiejų konfesijų tikinčiuosius siejo glaudūs ryšiai 24. Pastebėtinas buvęs
katalikų ir stačiatikių bendrabūvis ne vien, pavyzdžiui,
bendruomenėse, kartu sugyvenant katalikams ir stačiatikiams, bet ir šeimose, sudarant mišrias santuokas,
arba konversijų atveju. Šeimos solidarumas ir ryšiai
nenutrūko dėl konfesinių skirtumų25.
Kalbant apie krikščioniškosios LDK istoriją, būtina
prisiminti tai, jog nuo pat krikšto priėmimo laikų svarbia tapo Bažnyčios unijos politika: ji turėjo suvienyti katalikus ir stačiatikius, šiems pasiliekant savo apeigas, tačiau pripažįstant popiežiaus autoritetą, ir taip spręsti
dvikonfesės valstybės bažnytinį gyvenimą. Iki šiol istoriografijoje Bažnyčių unijos istorija nuosekliai pradedama pasakoti nuo 1596-ųjų, kai bažnytiniame susirinkime Lietuvos Brastoje unija buvo oficialiai įtvirtinta:
antai remiantis istoriniais šaltiniais, pastebima, kaip
krašte atsiradusi Stačiatikių Unitų Bažnyčia, iš pradžių
turėjusi keisti tik Bažnyčios politinę raidą, pamažu skatino pokyčius ir stačiatikių religinėse praktikose, suartėjimą su katalikų tradicija. Bažnytinės sąjungos raiška ne
sykį pastebėta unitų cerkvių įrangoje ir sakralinėje dailėje. Tuo tarpu Brastos unijos ištakomis tapusi Florencijos unija, pasirašyta visuotinio Feraros-Florencijos susirinkimo metu 1439-aisiais, iki šiol sulaukė nuosaikesnio
tyrėjų dėmesio, jos istoriją studijuojant be išimties politiniame unijos kontekste ir beveik nepastebint raiškos
religiniame tikinčiųjų gyvenime. Visgi pastarųjų metų

studijomis mėginta įrodyti, kad unijos idėjos įgijo pavidalą unito didiko Jono Sapiegos dvaro bažnytinėse fundacijose: tikėtina, sekdamas Venecijoje matytu ir venecijiečių kolonijose paplitusiu dvigubų lotynų ir graikų
bažnyčių modeliu, XVI a. pradžioje didikas fundavo
dvikonfesę bažnyčią katalikams ir stačiatikiams savo žemėje Ikaznėje (dab. Lenkijos teritorijoje). Vėliau, manytina, paskatintas tėvo pavyzdžio, sūnus Povilas Sapiega
šeimos dvare steigė asmeninėms pamaldoms skirtą cerkvę, kuri įgijo katalikų bažnyčios liturginį planą26.
Mąstant apie Trakų kabučio-kryželio ikonografiją,
būtų gana naivu dirbinį interpretuoti kaip dvikonfesinės ar net unitiškos bendruomenės reliktą ir viltis, kad
ši interpretacija netaps šiandienių asmeninių projekcijų vaisiumi. Analizę ir jo tikėtiną ryšį su unitiška kultūra riboja vien tai, jog iš esmės neturima jokių istorinių duomenų apie kryželį. Pavyzdžiui, nežinoma, su
kokiu konkrečiu laikotarpiu tektų dirbinį sieti – kryželis rastas XVII a. kultūriniame sluoksnyje, bet galėjo
būti padirbtas ir naudojamas anksčiau. Antai analogai
su panašiais Rytų ir Vakarų krikščionių simboliais iš
Vilniaus Rotundo g. 4A ir Snyadino senkapio Baltarusijoje27 datuotini XVI a., todėl liudijantys, kad panaši
ikonografija buvo paplitusi jau prieš tai ir žinoma ne
tik Trakuose. Vienaip ar kitaip, šiandien akivaizdu tai,
jog dirbinio simbolika tampa atspindžiu sudėtingos
LDK kultūrinės tikrovės, kurioje terpo glaudūs stačiatikiškasis ir katalikiškasis dėmenys. Sakyčiau, pakabutis tartum istorinė užuomina apie tikinčiųjų kasdienybėje egzistavusį savotišką konfesinį „mišrumą“, kuris
bent jau aptarto dirbinio atveju reiškėsi stačiatikių
simbolių perėmimu, šių supratimu ir naudojimu katalikų kasdieniame religiniame gyvenime.

23 Borys Gudziak, Crisis and Reform, The Kyivan Metropolitanate,
the Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union
of Brest, Cambridge: Harvard University Press, 2001, p. 48.
24 Stephen Cristopher Rowell, „Whatever Kind of Pagan the Bearer
Might Be, the Letter Is Valid. A Sketch of Catholic-Orthodox
Relations in the Late-Mediaeval Grand Duchy of Lithuania“, in:
Lithuanian Historical Studies, 2013, t. 18, p. 47.
25 Ibid., p. 47.

26	Guoda Gediminskaitė, „Bažnytinės Florencijos unijos raiška
LDK kultūroje: Sapiegų fundacijos“: Magistro darbas, Vilnius:
Vilniaus dailės akademija, 2013.
27 Robertas Žukovskis, „Žvalgomieji tyrinėjimai Rotundo g. 4A,
Vilniuje“, in: Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais,
Vilnius: Lietuvos archeologijos draugija, 2007, p. 179–181;
Археологическое наследие Беларуси, p. 187.
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Apibendrinimas

Tyrime turimi medžiaginiai ištekliai lemia juvelyrikos
formaliąją analizę ir pastangas dirbinius kontekstualizuoti. Atitinkamai, yra pasirenkami tirti du skirtingi –
medžiaginis ir kultūrinis – juvelyrikos aspektai, kurių
analizė verčia įvertinti dirbinių, kaip istorinių šaltinių,
svarbą. Akivaizdu, kad LDK kontekste Trakų radiniai
tampa ir tradicija, ir išimtimi. Žvelgiant į dirbinius
formos atžvilgiu, galima daryti išvadą, jog, viena vertus, juvelyrika sekė vyravusiomis meninėmis tendencijomis, kita vertus, kūrė jas naujas. Nepaneigiama yra
dirbinių įvairovė ir kai kuriais atvejais jų unikalumas
dėl formos, technikos, medžiagos, funkcijos ir net ikonografijos. Analizuojant juvelyriką kaip egzistavusios
kultūrinės tikrovės šaltinius, šie atsiskleidžia kaip iškalbingi savo konteksto daugiakultūriškumo liudytojai. Tikimasi, kad pasiūlytos interpretacijos leidžia geriau pažinti Trakų medžiaginę kultūrą, kartu plečia
istorinio diskurso ribas ir per kasdienės kultūros
objektų tyrimą įgalina gilinti šiandienę LDK istorijos
vėlyvaisiais viduramžiais sampratą.
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Summary

The object of this paper is medieval jewellery from the
Trakai parish church, which still remains the least studied in
the scholarly field. By analysing the material aspect and the
cultural context of the object, the paper tries to examine its
historical value for the studies of the crafts and customary
culture of the Grand Duchy of Lithuania during the Late
Medieval Period.
First of all, rings are analysed, concentrating on their
form, production technique and, especially, function. It is
worth mentioning a ring with a crystal eye, whose size and
construction, as well as its rich decoration and luxurious
materials enable us to hypothesize about its function as a
ring-reliquary. The flat decorated surface of another ring
would supposedly point to its usage as a signet ring. The
group of earrings is interesting by their luxurious materials,
high craftsmanship and forms reminiscent of the Balkan
traditions of the craft.
Meanwhile, the analysis of the cultural context of
the jewellery reveals its “multicultural” aspect, when the
traditions of the craft from different cultures forgather.
Moreover, a cross, found in the presbytery of the church
with Victorious Cross iconography and Catholic and
Orthodox symbols enables us to think about a complex
bi-confessional reality and manifestation of the Church
Union politics in the Grand Duchy of Lithuania during the
Middle Ages.
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