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Straipsnyje aptariamas Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje išsaugotas liturginės tekstilės
rinkinys neabejotinai laikytinas išskirtiniu Lietuvos liturginės tekstilės paveldo kontekste, vaizdžiai pristatančiu
šio tipo dirbinių gausą ir įvairovę vienoje iš svarbiausių ir seniausių katalikų šventovių Lietuvoje.
XX a. 8 deš. pavieniai rinkinio dirbiniai buvo registruoti Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąraše.
Dalis objektų išsamiau tyrinėti parodos Krikščionybė Lietuvos mene katalogo, skirto bažnytinei tekstilei, rengėjų.
Tačiau pats rinkinys išsamiau aptartas nebuvo. Tad publikacijos autorių tikslas – apžvelgti šią daugeliu aspektų
reikšmingą kolekciją, kurios atskirus dirbinius apskritai būtų galima laikyti retais ir unikaliais liturginės
paramentikos pavyzdžiais. Straipsnio pabaigoje pateikiamas Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčioje išlikusios liturginės tekstilės inventorinis sąrašas.
Reikšminiai žodžiai:

liturginė tekstilė, arnoto rekvizitai, audiniai, siuvinėjimas, aukotojas.

Lietuvos šventovėse saugotų liturginių rūbų ir kitų
tekstilinių reikmenų skaičius priklausydavo nuo parapijos, fundacijų dydžio, koliatorių valios, brolijų, pačių
parapijiečių ir klebonų aktyvumo ir iniciatyvos, religinės šventovės svarbos. Akivaizdu, kad vienuolynuose
ir tose šventovėse, kurios XVII–XVIII a. buvo svarbūs
religinio gyvenimo centrai, liturginio inventoriaus
būta daugiau. XVII a. – XIX a. pirmos pusės bažnyčių
vizitacijų aktuose ir inventoriuose liturginės tekstilės
dirbiniai aprašomi gana plačiai. Pažymima ne tik spalva, neretai apibūdinami patys audiniai, kartais net nu-

sakoma jų kilmė (rusiškas štofas, olandiška drobė, turkiškas audinys ir pan.), puošybos elementai, galionai,
įvardijami geradariai, paaukoję vieną ar kitą rūbą.
Atskirų bažnyčių liturginių rūbų kolekcijų ištyrimas aktualus meno istorijos, lokalinės istorijos, paveldosauginiu požiūriu, nes liturginės tekstilės
objektai, priskirtini sparčiai nykstančiai mūsų paveldo rūšiai. Lietuvoje pakankamai išsamiai tyrinėtas
auksakalystės menas (tuo pačiu ir liturginiai indai) –
šiai taikomosios dailės rūšiai skirtas ne vienas leidinys ir publikacija. Liturginė tekstilė tyrinėta mažiau.
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2004 m. pasirodė fundamentalus Lietuvos dailės muziejuje veikusios parodos Krikščionybė Lietuvos mene
bažnytinės tekstilės katalogas, kurio įvadiniame
straipsnyje, kaip nurodo jo autorė Gražina Marija
Martinaitienė, pirmą kartą pristatytas liturginių
rūbų radimasis ir raidos ypatumai, aptarta terminija,
plačiau aprašyti muziejaus fonduose sukaupti tekstilės dirbiniai, taip pat atskirose šventovėse išsaugotos
liturginių rūbų kolekcijos ir pavieniai dirbiniai 1 .
2006 m. išleista G. M. Martinaitienės monografija
Kontušo juostos Lietuvoje2, skirta specifinei taikomosios dailės rūšiai – Abiejų Tautų Respublikoje (toliau – ATR) populiarioms kontušo juostoms.
2013 m. išleistas liturginių rūbų parodos Šilkas ir
auksas katalogas. 2017 m. pasirodė Bažnytinio paveldo muziejuje surengtos parodos Siuvinėtas dangus
katalogas, pristatantis Vilniaus arkivyskupijos šventovėse išlikusių siuvinėtų liturginių apdarų kolekciją,
apimančią platų – XV–XX a. – chronologinį laikotarpį3. Verta paminėti atskiras publikacijas, kuriose
aptartos Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo, Šv. Mikalojaus, Raudondvario, Panevėžio Kristaus Karaliaus4, Griškabūdžio, Kaimelio5, Tytuvėnų bernardi-

Lietuvos sakralinė dailė. Lietuvos tūkstantmečio programos ir
Jubiliejinių 2000 metų parodos „Krikščionybė Lietuvos mene“
katalogas (toliau – Krikščionybė Lietuvos mene), t. III: Bažnytinė
tekstilė. XV–XX a. pradžia, sud. Gražina Marija Martinaitienė,
Eglė Pinkutė, Vilnius: LDM, 2004.
2	Gražina Marija Martinaitienė, Kontušo juostos Lietuvoje,
Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2006.
3 Rita Pauliukevičiūtė, Šilkas ir auksas. XV–XVIII a. šilkiniai
audiniai Bažnytinio paveldo muziejaus liturginių drabužių
rinkinyje, Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2014; Eadem,
Siuvinėtas dangus: Vilniaus arkivyskupijos bažnyčių XV–XX a.
siuvinėti liturginiai drabužiai, Vilnius: Bažnytinio paveldo
muziejus, 2017.
4 Krikščionybė Lietuvos mene, p. 188–205, 245–256.
5 Plačiau žr. Gražinos Marijos Martinaitienės ir Gabijos
Surdokaitės tekstus leidinyje Lietuvos sakralinė dailė, t. I:
Vilkaviškio vyskupija, kn. VI: Šakių dekanatas, d. 1, sud.
Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, Vilnius, 2006,
p. 257–269, 403–413.
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nų 6, Joniškio dekanato7, Labanoro, Kriaunų8 ir kitų
bažnyčių liturginių rūbų sankaupos. Tačiau vis dar
stokojame visuminio šios tipologinės objektų grupės
ištyrimo – tebėra neaprašyti daugelio bažnyčių rinkiniai, praktiškai netyrinėta Lietuvos tekstilės gamybos, importo istorija. Čia reikėtų pastebėti, kad
straipsnio objektu pasirinkta Trakų Švč. Mergelės
Marijos Apsilankymo bažnyčios liturginės tekstilės
sankaupa yra viena didžiausių Lietuvoje. Panašaus
skaitlingumo kolekcijos saugomos Kaišiadorių katedroje, Kernavės, Paberžės, Dotnuvos ir Švėkšnos
bažnyčiose9.
XX a. 8 deš. pavieniai Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios liturginės tekstilės dirbiniai buvo registruoti Lietuvos TSR istorijos ir
kultūros paminklų sąraše 10. Visas rinkinys inventorizuotas ir plačiau aprašytas jau atgavus nepriklauLiepa Griciūtė, „Taikomoji dailė“, in: Tytuvėnų bernardinų
bažnyčia ir vienuolynas, sud. Dalia Klajumienė, Vilnius, 2004,
p. 277–302.
7 Plačiau žr. Gabijos Surdokaitės straipsnius leidiniuose Lietuvos
sakralinė dailė, t. II: Šiaulių vyskupija, d. 1: Joniškio dekanatas,
kn. 1: Balkaičiai-Joniškis, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė
Smilingytė-Žeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų
institutas, 2011, p. 85–88, 100–105, 151–152, 154, 205–206, 320–
325, 348–350, 372–375, 378–379, 443–457; kn. 2: Juodeikiai–
Rudiškiai, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė SmilingytėŽeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012,
p. 135–137, 141, 216–222, 244–262, 331–333, 380–381, 383–395,
400–402, 480–487, 496–509, 517–518; kn. 3: Skaistgirys–
Žukančiai, sud. Dalia Vasiliūnienė, Skirmantė SmilingytėŽeimienė, Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2015,
p. 104–108, 341–360, 400–412, 488–491, 520–523, 541–543.
8 Svetlana Poligienė, „Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčios
liturginės tekstilės rinkinys“, in: Menotyra, 2008, t. 15, Nr. 3,
p. 56–65; Eadem, „Bažnytinės tekstilės inventorizacija: Labanoro
Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios pavyzdys“, in: Kultūros
paminklai, Vilnius: Savastis, 2010, t. 15, p. 157–169.
9 Liturginės tekstilės, inventorizuotos Kaišiadorių katedroje,
Kernavės bažnyčioje 2003 m., sąrašas, in: KPC DSKOP;
Liturginės tekstilės, inventorizuotos Švėkšnos bažnyčioje
2014 m., sąrašas, in: KPC DSKOP; Liturginės tekstilės,
inventorizuotos Paberžės ir Dotnuvos bažnyčiose 2015 m.,
sąrašas, in: G. Surdokaitės-Vitienės archyvas.
10 Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius: Mokslinėmetodinė kultūros paminklų apsaugos taryba, 1973, p. 535, 796.
6
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somybę – 1996 ir 1998 metais. Šį darbą atliko Kultūros paveldo centro specialistų grupė (vadovė Rūta
Birutė Vitkauskienė)11. Kartu buvo sumanyta išleisti leidinį, turėjusį išsamiai pristatyti Trakų šventovės
istoriją, architektūrą ir dailės vertybes. Tačiau sumanymas įgyvendintas nebuvo ir knyga skaitytojų nepasiekė. Minėtame LDM parodos Krikščionybė Lietuvos
mene bažnytinės tekstilės kataloge G. M. Martinaitienė įvadiniame tekste apie Trakų bažnyčios liturginius
rūbus išsamiau aptarė daugiau kaip dvi dešimtis (24
vnt.) išskirtinių objektų, sudarančių tik nedidelę šio
rinkinio dalį12. Likusi, gerokai skaitlingesnė rinkinio
dalis (iš viso priskaičiuojama per 100 vnt.) plačiau
aptarta nebuvo. Be to, minėto teksto autorei, dailės
istorikei, tuomet nebuvo pavykę rasti archyvinių šaltinių, kurie būtų suteikę galimybę plačiau ir išsamiau
įvertinti rinkinio istorinę raidą ir kaitą, nustatyti liturginės tekstilės skaičių ar aukotojų pavardes. Taigi pasitelkus naujai rastus archyvinius šaltinius, kitų
užsienio autorių publikacijas istorinių audinių ir siuvinėjimo temomis, šiame straipsnyje plačiau nagrinėjama Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčios išlikusių liturginių rūbų rinkinio formavimosi istorija, apibūdinami audiniai, dekoro ypatumai
ar puošybos elementai. Šiandieninių istorinės tekstilės tyrimų pasiekimai ir rezultatai Lietuvoje leidžia
pakoreguoti kelių Krikščionybė Lietuvos mene kataloge publikuotų eksponatų datavimą, taip pat gerokai patikslinti 1998 m. vykusios VDA studentų grupės praktikos metu atliktų liturginės tekstilės kūrinių
aprašų duomenis13.
11 Liturginės tekstilės, inventorizuotos Trakų Švč. M. Marijos
Apsilankymo bažnyčioje 1996 ir 1998 m., sąrašas, in: KPC
DSKOP.
12	Gražina Marija Martinaitienė, „Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčios liturginių rūbų rinkinys“, in:
Krikščionybė Lietuvos mene, p. 206–218.
13 Šiame tekste minėti aprašai bus paminėti ir įvardyti straipsnio
priede prie konkretaus liturginės tekstilės objekto. Visa
inventorizacijos medžiaga ir aprašai saugomi KPC DSKOP, o
visi šaltiniai yra išvardyti straipsnio gale.

Norėtume atkreiti dėmesį, kad šiame tekste bus
vartojamas „liturginių rūbų“, o ne „drabužių“ terminas. Jį pirmoji pavartojo ir pagrindė dr. G. M. Martinaitienė, su kurios termino argumentacija šio straipsnio autorės visiškai sutinka ir pritaria jo kaip
neginčijamam liturginės aprangos terminui. Dailėtyrininkė teigia, kad liturginiams rūbams įvardyti netinka žodis „drabužiai“, kuris labiau tinka utilitarinės
ir puošybinės paskirties pasaulietiniams apdarams.
Jiems pavadinti kur kas labiau tinka poetinis, tarsi
virš kasdienybės buities pakylėtas žodis „rūbas“ arba
„rūbai“14. Menotyrininkė teigia, kad „būtų geriau sakyti, jog liturginiai rūbai dėl viso jų funkcinio bei
prasminio išskirtinumo yra vilkimi, bet ne dėvimi,
juo labiau – ne nešiojami“15.
Šiame straipsnyje bus plačiau apžvelgiami ir nagrinėjami tokie svarbiausi liturginiai rūbai kaip arnotas,
dalmatika, kapa, manipulis, palė, stula. Vadinamieji
baltieji ir smulkieji (humerolai, korporalai, subkorporalai ir t. t.) liturginiai reikmenys plačiau nebus nagrinėjami dėl to, kad jų aptarimas sudarytų visiškai atskirą istorinių audinių raidos, puošybos ir istorijos temą,
be to, autores ribojo straipsnio apimtis. Įžangos pabaigai norėtume atkreipti dėmesį, kad bažnytiniuose inventoriuose ir vizitacijų aktuose dažniausiai išvardijami arnotai, kapos, albos, kamžos, humerolai. O stulos,
bursos, veliumai dažniausiai atskirai neminimi, todėl
kai kurių Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčios rinkinio dalių tyrimus apsunkino tai, kad jie
išlikę kaip buvusio didesnio komplekto dalis, kuri
smulkiau neaprašyta archyviniuose dokumentuose.
Stulos, bursos, veliumai senuosiuose dokumentuose
dažniausiai bendrai apibūdinami žodžiu „rekvizitai“.
Pavyzdžiui, archyviniame šaltinyje pasakymas „arnotas su rekvizitais“ reiškia, kad arnotas komplektuojamas kartu su bursa, veliumu ir stula, pasiūtais iš iden14	Gražina Marija Martinaitienė, „Liturginių rūbų istorijos
metmenys“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 12–13.
15 Ibid., p. 13.
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tiško, dažniausiai arnoto šonų, audinio, o arnotas
„cum toto“ reiškia, kad zakristijoje buvo saugomas visas didelis garnitūras kartu su arnotu, dviem dalmatikomis, kapa, stula, bursa, veliumu ir manipuliu.
Trakų bažnyčios liturginės tekstilės
rinkinio istorinė raida

Trakų bažnyčia visą laiką pasižymėjo liturginės tekstilės gausa. Jau 1630–1631 m. bažnyčios inventoriuje paminėtas tam laikotarpiui neįtikėtinai didelis skaičius
liturginių rūbų ir bažnytinės tekstilės dirbinių: 21 arnotas (dalis jų su rekvizitais – stulomis, manipuliais,
veliumais ir bursomis), 3 kapos, 7 dalmatikos (senų
skaičius neįvardytas), 5 albos, 6 kamžos, 37 kieliko veliumai, 20 veliumų monstrancijai, 1 veliumas krucifiksui, 17 tekstilinių antepedijų. Priskaičiuota 97 vienetai
kitų pavienių smulkiųjų ir baltųjų liturginės tekstilės
reikmenų (albų, kamžų, altoriaus užtiesalų, rankšluosčių, purifikatorių, korporalų ir t. t.)16. Toks nemenkas
liturginės ir bažnytinės tekstilės apyrašas liudija gausias turtingų geradarių aukas šiai šventovei. Palyginimui galima pasakyti, kad išlikusiuose 1633 m. Vilniaus
vyskupijos bažnyčių vizitacijos aktuose panašiu liturginės tekstilės rinkiniu išsiskiria tik Slanimo parapinė
bažnyčia. Joje būta 20 arnotų (dalis jų su rekvizitais),
9 kapos, 11 antepedijų ir t. t.17
Grįžtant prie jau minėto 1630–1631 m. dokumento
atkreiptinas dėmesys, kad jame, be mums įprastų liturginių rūbų ir bažnytinės tekstilės dirbinių, įrašyta net
20 veliumų monstrancijai. Šis reikmuo iki XVIII a.
pab. Lietuvos bažnyčiose buvo naudojamas monstrancijai pridengti iškilmingų šv. Mišių metu, per kurias
viešajam pagarbinimui buvo išstatomas Švč. Sakramentas. Vėliau monstrancijos veliumą pakeitė umbrakulis – stovas su įrėmintu audinio skydu, turėjęs tą pa16 1630–1631 m. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
bažnyčios inventorius, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–853, l. 3–6.
17 Slanimo bažnyčios vizitacijos aktas, 1633, in: VUB RS, f. 57, b. Б.
53–40, l. 109v.

čią funkcinę paskirtį 18 . Jei pastarųjų reikmenų
šventovėse dar galime aptikti, tai XVII–XVIII a. naudotų monstrancijos veliumų, išlikusių, deja, neturime.
Tęsiant archyvinių šaltinių aptarimą, tenka konstatuoti faktą, kad kitas dokumentas, kuriame randame platesnį bažnyčios liturginio inventoriaus aprašymą datuojamas tik XVIII a. pabaiga. Tai šiek
tiek keista, nes jau nuo XVII a. Trakai buvo dekanato centras. Ankstesniame, 1731 m., Trakų prepozitūros ir parapinės bažnyčios generalinės vizitacijos
akte liturginė tekstilė neminima. Dokumento sudarytojas tepažymėjo, kad zakristijoje saugomi liturginiai reikmenys tvarkingi19. Tačiau netenka abejoti,
kad bažnyčioje tikrai būta gausaus liturginės tekstilės rinkinio. XVIII a. pabaigoje (1799) sudarytame
liturginės tekstilės apyraše suregistruoti 432 tekstiliniai objektai. Minimi 48 garnitūrai su arnotais
ir visomis 6 arba 8 dalimis, kiti – su priklausiniais
(stulomis, manipuliais, dalmatikomis ir pan.). Taigi
bendras arnotų ir jų rekvizitų sąrašas – 160 objektų.
Surašyta 11 kapų, 210 baltųjų (albos, kamžos, altoriaus užtiesalai, rankšluosčiai) ir pavienių smulkiųjų
(stulos, bursos) reikmenų, 51 pora paveikslų užuolaidų20. Tuo tarpu panašaus laikotarpio, 1796 m., Šiluvos bažnyčios, taip pat turėjusios prepozitūros titulą, inventoriuje minima 40 arnotų su stulomis ir
manipuliais, 9 dalmatikos, 10 kapų, 7 poros paveikslų užuolaidų, 13 tekstilinių antepedijų, 176 vienetai
baltųjų (albos, kamžos, altoriaus užtiesalai, rankšluosčiai) ir pavienių smulkiųjų (stulos, bursos ir kt.)
liturginių reikmenų21.
18 Umbrakuliai Katalikų Bažnyčioje buvo naudojami iki II
Vatikano susirinkimo. Ankstyviausias umbrakulio paminėjimas
Lietuvoje žinomas iš Vilniaus arkikatedros 1743 m. vizitacijos
akto. Žr. Gražina Marija Martinaitienė, „Lietuvos bažnyčių
umbrakuliai“, in: Kultūros paminklai, 2003, t. 10, p. 180.
19 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios
inventorius, 1731, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–854.
20 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios
inventorius, 1799, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–855, l. 5–7v.
21 Šiluvos bažnyčios inventorius, 1796, in: KAKA, b. 51, l. 12–23.
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1820 m. Naujųjų Trakų parapinės bažnyčios vizitacijos akte minimas ne mažesnis rinkinys22. Jame pateiktas liturginės tekstilės apyrašas pradedamas išvardijant baltos liturginės spalvos rūbus. Tarp jų – 9
arnotai su rekvizitais (vienas siuvinėtas „auksu ir sidabru“). Minimi 4 liturginių rūbų garnitūrai, 3 pavieniai arnotai, 3 arnotai, komplektuojami kartu su dalmatikomis, 5 – su stulomis ir manipuliais. Baltos
liturginės spalvos rūbams taip pat priskirtos 3 kapos – dvi iš jų pasiūtos iš Liono šilko, viena sukirpta
iš turkiško audinio.
Tarp raudonos spalvos apdarų įrašyti 4 pavieniai
arnotai (2 iš jų seni), 1 garnitūras, 4 senos kapos ir 1
arnotas su manipuliu. Tarp violetinių – 1 senas garnitūras, 7 arnotai (1 senas). Tarp gedulinių – 1 garnitūras, 5 arnotai (2 seni), 2 kapos. Kartu su šiais „aparatais“ naudojami „tik“ 2 veliumai, 2 palės ir 2 bursos.
Gedulinių rūbų skilties pabaigoje suskaičiuoti bažnyčioje saugomi įvairių spalvų seni arnotai – iš viso
10. Išskirtas baltas gėlėto rusiško štofo23 arnotas, komplektuojamas kartu su stula ir manipuliu. Kiti 9 arnotai pasiūti iš rečiau sutinkamo šilkinio dvinyčio audinio – florentino24. Inventorinį liturginių rūbų sąrašą
užbaigia 12 skirtingų spalvų senų stulų, 10 senų manipulių, 8 įvairių spalvų palės ir bursos.
Surašant bažnytinę tekstilę, pirmiausia minimos 95
paveikslų užuolaidų poros, 12 iš jų įvardijamos kaip
senos. Toliau – 6 vėliavos, 4 ligonių bursos (2 – žalio ir
karmazino25 spalvos – puoštos siuvinėjimu „auksu“ ir

„sidabru“), 1 senas baldakimas, 2 veliumai monstrancijai, 6 juostos, 5 tekstiliniai antepedijai, 6 pagalvėlės
mišiolams, turkiškas kilimas ir 1 calūnas.
Suregistruoti baltieji altorių reikmenys ir rūbai: 25
altorių mensų užtiesalai (2 pasiūti iš muslino ir siuvinėti „auksu ir sidabru“; 3 iš batisto taip pat puošti siuvinėjimu), 20 albų, 19 kamžų, 34 rankšluosčiai, 20
korporalų, 7 humerolai, 16 purifikatorių.
Aprašant bažnytinę tekstilę, atskirai paminimas senas stalių darbo auksuotas altorėlis su dviem Rožinio
Švč. Mergelės Marijos paveikslais, tapytais ant lentos.
Atvaizdai „papuošti“ šviesaus štofo, atausto aukso ir sidabro gėlėmis „aptaisais“, o altorėlio stalelis pridengtas
damastiniu26 antepedijumi. Šis Trakų bažnyčios dokumentuose užfiksuotas faktas nebuvo išskirtinis Lietuvos kultūros kontekste. LDK XVII–XVIII a. ar net vėlesniu XIX a. laikotarpiu retkarčiais bažnyčių altorių ir
procesijų altorėlių paveikslai buvo dengiami ne įprastiniais metalo, kurie šaltiniuose įvardijami kaip „suknelės“ (lenk. sukienka), bet ir natūralių audinių aptaisais,
kurie atliko tą pačią atvaizdo „rūbo“ funkciją ir liudijo
tikinčiųjų pagarbą27.
1830 m. šaltinyje vėlgi pateikiamas detalus tekstilės
dirbinių apyrašas. Tiesa, jis didžiąja dalimi pakartoja
anstesnį – 1820 m. – dokumentą. Šiame akte aprašyta
51 arnotas su rekvizitais, 9 kapos, 215 baltųjų (albos,
kamžos, altoriaus užtiesalai, rankšluosčiai) ir pavienių
smulkiųjų (stulos, bursos ir t. t.) liturginių reikmenų28.
Kaip ir 1820 m. akte, pirmiausia išvardijami baltos li-

22 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinės bažnyčios
vizitacijos aktas, 1820, in: LVIA, f. 694, ap. 1, b. 4019, l. 474–478v.
23 Štofas – brangus labai tankus šilkinis arba vilnonis audinys iš po
kelis siūlus susuktų metmenų ir ataudų. Plačiau žr. Gražina
Marija Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istoriniuose šaltiniuose, Vilnius: Nacionalinis
muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai,
2013, p. 105.
24 Kitaikos (ermezino) atmaina. Plačiau žr. Gražina Marija
Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos, p. 56.
25 Karmazino spalva – sodri prisirpusios avietės spalva, kurios
pigmentas sudėtinga technologija išgaunamas iš košenilės
vabzdžių (Porphyrophora polonica).

26 Damastas – vienpusis arba dvipusis vienspalvis, dvispalvis,
kartais trispalvis raštuotas audinys, kurio raštą sukuria skirtingi
fono ir rašto pynimai. (Platesnį apibūdinimą žr. Gražina Marija
Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos, p. 25–26).
27 Pvz., 1677 m. Veliuonos bažnyčios inventoriuje tarp liturginių
rūbų minėtos trys „suknelės“, skirtos Švč. Mergelės Marijos
paveikslui. 1799 m. Ilijos bažnyčios inventoriuje aprašoma, kad
ant drobės tapytas Švč. Mergelės Marijos paveikslas turėjo
„turtingo žydro audinio“ apdarą. Plačiau apie tai žr. Gabija
Surdokaitė, „Rengiamųjų skulptūrų tradicija Lietuvoje“, in:
Kultūros paminklai, Vilnius: Savastis, 2009, t. 14, p. 137–151.
28 Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinės bažnyčios
vizitacijos aktas, 1830, in: LVIA, f. 694, ap. 1, b. 4093, l. 12–20v.
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turginės spalvos rūbai: 8 arnotai su rekvizitais (tarp jų
išskirtas naujas prašmatnus rūbas, sukirptas iš baltos
lamos29 šonuose su rausvo atlasinio šilko kolonomis,
apkraštuotas sidabraspalviu galionu ir balto ermezino30 pamušalu, priklausęs kunigui Giedraičiui31), 4 liturginių rūbų garnitūrai, 4 pavieniai arnotai (iš jų vienas – senas), 6 arnotai, komplektuojami kartu su
dalmatikomis, stulomis ir manipuliais, 3 kapos32.
Kitų liturginių spalvų rūbų kiekis kuklesnis. Tarp
raudonos liturginės spalvos apdarų išvardyti 2 garnitūrai, 3 seni arnotai (vienas iš jų su manipuliu), 4 senos kapos. Tarp violetinės – 1 senas garnitūras, 6 arnotai (1 senas), pasiūti iš skirtingų audinių. Tarp
gedulinių – 7 arnotai (3 seni), 2 kapos, 2 veliumai, 2
palės ir 2 bursos. Toliau suskaičiuoti seni įvairių spalvų apdarai – 10 arnotų (išskirtas tas pats baltas gėlėto
rusiško štofo arnotas su stula ir manipuliu, taip pat arnotas su raudono šilkinio atlaso šonais ir žydro audinio kolonomis), 12 stulų, 10 manipulių 8 palės ir bursos. Surašytos 102 paveikslų užuolaidų poros, 4
ligonių bursos, 2 veliumai monstrancijai, 16 juostų, 5
tekstiliniai antepedijai, 6 pagalvėlės mišiolams. Suregistruoti baltieji altorių reikmenys ir rūbai: 26 altorių
mensų užtiesalai, 21 alba, 19 kamžų, 34 rankšluosčiai,
14 humerolų, 28 korporalai, 46 purifikatoriai.
Lietuvos liturginės tekstilės tyrimų rezultatai leidžia teigti, kad XVIII a. antroje pusėje – XIX a. neturtingose Lietuvos bažnyčiose dažniausiai būdavo apie
10–15 arnotų, kelios kapos. Koplyčių inventoriuose
paprastai minimi 1–3 arnotai. Vidutinio turtingumo

bažnyčia turėdavo apie 20–30 arnotų. XIX a. pr. turtingose šventovėse būta per penkiasdešimt arnotų.
Dažniausiai tai būdavo parapijos statusą turėjusios
vienuolynams priklausiusios bažnyčios 33. Antai Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia 1804 m. turėjo 52 arnotus, 10 kapų, 6 poras dalmatikų ir 34 altoriaus kielikų rūbelius – veliumus34. Panašius, bet kiek
didesnius ar mažesnius liturginių rūbų kiekius nurodo ir vėlesnieji XIX šimtmečio inventoriai. Labai turtingoje Tytuvėnų bernardinų bažnyčioje vien nuo
1794 iki 1801 m. į bažnyčios zakristiją pateko 21 naujas arnotas, 22 olandiškos drobės albos ir 8 tokios pat
drobės kamžos35.
Palaipsnis liturginių rūbų gausėjimas bažnyčiose
susijęs su tuo, kad dalis senųjų vis dar buvo tinkami
dėvėti, tačiau fundatorių, kunigų ar paprastų parapijiečių pastangomis būdavo įgyjami ir nauji paramentai36. Be to, naujų liturginių apdarų įsigijimą tiesiogiai
lėmė nuo XIX a. antros pusės suklestėjusi pramoninė
liturginių reikmenų gamyba. Tokios masinės produkcijos atsiradimas lėmė kainų sumažėjimą, todėl bažnytinį rūbą savo bažnyčioms įstengė nupirkti ir mažesnes
pajamas ir galimybes turintys tikintieji.
Straipsnio pradžioje minėjome, kad liturginė tekstilė priskirtina sparčiausiai nykstančiai mūsų p
 aveldo
rūšiai. Šį teiginį galime pailiustruoti tokiu pavyzdžiu: 1799 m. Trakų parapinėje bažnyčioje būta 51,
1820 m. – 95, o 1830 m. – jau 102 stebuklingojo paveikslo užuolaidų poros. XVII–XIX a. Lietuvos bažnyčiose užuolaidas siūdavo iš įvairių brangių ir ne-

29 Lama – lygus arba raštuotas audinys, kurio pagrindą visiškai
arba iš dalies dengia papildomi aukso, sidabro, kai kada ir abeji
ataudai – vielutės, siūlai arba siauros juostelės, sudarydamos
smulkų geometrinių ar kitokių motyvų raštą. (Platesnį
apibūdinimą žr. Gražina Marija Martinaitienė, Audiniai ir jų
spalvos, p. 77).
30 Ermezinas – aukščiausios kokybės šilkinis dvinyčio pynimo itin
tankus, plonas audinys. Manoma, kad taip pat seniausias ir
ilgiausiai gamintas audinys pasaulyje. (Platesnį apibūdinimą žr.
Gražina Marija Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos, p. 32–33).
31 Dvasininko vardas ir gyvenimo metai nenustatyti.
32 LVIA, f. 694, ap. 1, b. 4093, l., l. 16–16v.

33	Gabija Surdokaitė, „Degučių bažnyčios liturginiai rūbai, indai ir
kiti reikmenys“. Lietuvos lokaliniai tyrimai. www.llt.lt,
2010,p. 1–17. ISSN 2029-0799, [interaktyuvus], http://www.llt.lt/
pdf/z_naumiestis/Z_naumiestis-rubai.pdf.
34	Gražina Marija Martinaitienė, „Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir
Povilo bažnyčios liturginiai rūbai“, in: Krikščionybė Lietuvos
mene, p. 188.
35 Liepa Griciūtė, op. cit., p. 278.
36 Paramentai – tarptautinis terminas, šiandien reiškiantis
liturginius rūbus. Anksčiau šis terminas buvo vartojamas
įvardyti visus sakralios paskirties daiktus, naudojamus
bažnyčios erdvėje ir liturgijoje.
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1. Paveikslo užuolaidų
fragmentas, XVII a.
(siuviniai),
XIX a. pab. – XX a. pr.
(audinys), Lietuva
(siuvinėjimas), Svetlanos
Poligienės nuotrauka, 2018
Fragment of an altarpiece,
17th c. (embroidery), late
19th – early 20th c., Lithuania
(fabric), photo by Svetlana
Poligienė, 2018

mažai kainuodavusių audinių, kunigai ir parapijiečiai
jas saugojo kaip svarbią bažnyčios inventoriaus dalį.
Katalikiškoje kultūroje šventojo atvaizdo apdangalai paprastai pabrėžia jo reikšmingumą, nurodo, kad
po užuolaidomis slypi malonės šaltinis37, o kartu šios
užuolaidos kūrė paslapties šydą. Potridentiniu laikotarpiu gerbiamų atvaizdų dengimas užuolaidomis atspindėjo išplėtotas Senajame Testamente aprašytos
Saliamono šventyklos įrangos elementų prasmes38:
„Uždangą pakabinsi žemiau sagčių ir tenai – už uždangos į vidų – įneši Sandoros Skrynią. Uždanga atskirs
jums Šventąją vietą nuo Šventų Švenčiausios vietos“
(Iš 26, 33). Taigi iš gausaus Trakų bažnyčios paveikslų
užuolaidų rinkinio 1996 m. inventorizacijos metu rasta tik 1 užuolaidų pora. Jos pasiūtos iš XIX a. pab. –
37 Tojana Račiūnaitė, Atvaizdo gyvastis: Švč. Mergelės Marijos
stebuklingųjų atvaizdų patir tis Lietuvos Didžiojoje
Kunigaikštystėje XVII–XVIII a., Vilnius: Vilniaus dailės
akademijos leidykla, 2014, p. 176.
38 Ibid.; Aleksandra Aleksandravičiūtė, „Simbolinės potridentinio
altoriaus dekoro prasmės“, in: Tridento visuotinio Bažnyčios
susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai, sud. Aleksandra
Aleksandravičiūtė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno
institutas, 2009, p. 290–291.

XX a. pr. violetinės spalvos pusšilkio atlaso, o puošybai
panaudoti senieji XVII a. sidabro ir auksuoto sidabro siūlais siuvinėto liturginio rūbo ar kito reikmens
puošybos elementai. Užuolaidos papildomai puoštos
stambaus biserio karoliukais [1 il.]39.
XVII a. liturginiai rūbai: audinių
importas ir vietinė kilmė

Dar kartą grįžtant prie 1630–1631 m. Trakų bažnyčios liturginių rūbų inventoriaus reikia pastebėti, kad
jos liturginiu inventoriumi rūpinosi vyskupai, didikai,
aukštas pareigas užimantys LDK pareigūnai, be to, tarp
liturginių rūbų aukotojų įvardyta ir Lenkijos karaliaus
bei Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos
(1566–1632) antroji žmona Konstancija Habsburgaitė
(1588–1631)40. Ji Trakų parapinei bažnyčiai buvo paaukojusi prabangų auksaviršį41 arnotą, kuris inventoriuje
39 Kat. Nr. 74.
40 VUB RS, f. 57, b. Б. 53–853, l. 3.
41 Auksaviršis (lenk. złotogłów) – stangrus iš daugelio matmenų ir
ataudų audinys, kuris dažniausiai buvo išaustas vientisu auksu
blizgančiu gerosios pusės paviršiumi su šilkinių siūlų ornamentų
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apibūdinamas kaip „turtingas“, su stula ir manipuliu,
bei tokio paties audinio antepedijų42. Inventoriuje taip
pat paminėti kiti trys auksaviršiai arnotai su priklausiniais, kurių vieną paaukojo bene garsiausias LDK karo
vadas, Vilniaus vaivada Jonas Karolis Chodkevičius
(1560/1561–1621)43, o jo žmona Ona Aloizė Ostrogiškė (1600–1654) – altoriaus užtiesalą.
Tame pačiame dokumente aprašytas dar vienas
prabangaus audinio liturginių rūbų komplektas, kurį
įtaisė Vilniaus vyskupas Eustachijus Valavičius (1572–
1630). Komplektą sudarė iš lygaus sidabraviršio audinio pasiūtas arnotas su ganytojo herbu, dvi dalmatikos
(jas puošė šilkiniai kutai ir sidabriniai užsegimai), dvi
stulos ir du manipuliai. Vyskupas šventovės reikmėms
dar buvo paaukojęs kapą, kuri buvo pasiūta iš brokato,
kurio fonas buvo lazurito spalvos, o ornamentas iš
auksuotų siūlų44. Liturginių rūbų bažnyčiai paaukojo
LDK kalavijininkas Mikalojus Kristupas Chaleckis
(apie 1589–1653)45, be kito ko, žinomas savo literatūriniu palikimu ir bažnytinėmis fundacijomis46.

Raudono aksomo arnotą su dalmatikomis su savo
ir mirusios žmonos Barboros Naruševičiūtės (1580–
1627) herbais padovanojo Trakų vaivada Jonušas Skuminas Tiškevičius (1572–1642)47. Įvertinę dokumento
suteikiamą šalutinę informaciją (paminėta velionė Tiškevičiaus žmona, kuri mirė 1627 m.) ir jo sudarymo
metus, galime daryti išvadą, kad arnotas su dalmatikomis paaukotas tarp 1627 ir 1630 m., bet veikiausiai dar
iki vedybų (1630) su antrąja žmona Sofija Zamiechovskyte († 1635). Kitą prabangaus audinio raudoną
auksaviršę kapą įtaisė Trakų žemės teismo teisėjo Albrechto Dunin-Rajeckio († 1631) žmona48.
Analizuojant šio vienintelio XVII a. Trakų bažnyčios liturginių rūbų sąrašo duomenis, akivaizdu, kad
XVII a. I trečd. bažnyčia turėjo daug iš brangių ir prabangių įvežtinių audinių pasiūtų liturginių reikmenų.
Iš kitų šalių į LDK buvo atvežamas aksomas49, damastas, įvairūs brokatai50, lamos, brokatelės51 audiniai. Auksaviršių audiniai buvo audžiami įvairiose šalyse, XVI–
XVII a. itin garsūs buvo Florencijoje austi audiniai52.

kontūrais. Rečiau toks audinys išaustas auksiniu fonu ir
įvairiaspalvių šilkinių siūlų raštais (Platesnį apibūdinimą žr.
Gražina Marija Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos, p. 112).
VUB RS, f. 57, b. Б. 53–853, l. 3, 4.
Kitų auksaviršių arnotų aukotojai nenurodyti.
Dokumente nurodyta, kad kapa buvo auksaviršė lazurito
spalvos „dugne“ (Kapa na dnie lazurowym złotogłówa). Visgi šį
audinį vadintume ne auksaviršiu, o brokatu, nes jo fonas buvo
austas spalvotais, veikiausiai šilkiniais siūlais, tik ornamentas
auksuotais siūlais (VUB RS, f. 57, b. Б. 53–853, l. 3, 3v). Kapa
minima iki 1830 metų. 1830 m. ji apibūdinta kaip suplyšusi ir
netinkanti naudoti; LVIA, f. 694, ap. 1, b. 4093, l. 16.
Dokumente šis asmuo įvardytas kaip Kristupas Chaleckis,
tačiau remiantis tuo, kad Mikalojus Kristupas Chaleckis savo
kūrinius pasirašydavo tik antruoju vardu ir pavarde, tikėtina,
kad ir Trakų bažnyčios dokumente minimas Kristupas Chaleckis
yra Mikalojus Kristupas.
Apie M. K. Chaleckio literatūrinį palikimą plačiau žr. Jolita
Liškevičienė, „Didikas Mikalojus Kristupas Chaleckis ir jo
literatūrinis palikimas“, in: Senoji Lietuvos literatūra, 2015, t. 40,
p. 119–152. Apie Chaleckio bažnytines fundacijas žr. Mindaugas
Paknys, Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK: bažnytinės
architektūros užsakymai, Vilnius: VDA leidykla, 2003, p. 154;
Tojana Račiūnaitė, „Stebuklingasis atvaizdas ir jo aplinka.
Loreto Švč. Mergelė Marija iš Valkininkų“, in: Acta Academiae

Artium Vilnensis, Vilnius, 2009, t. 52: Meno kūrinys: paviršius,
figūra, reikšmė, sud. Dalia Klajumienė, 2009, p. 17–19.
Trakų vaivados pareigas ėjo 1626–1640 m., vėliau Vilniaus
vaivada. (Žr. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, t. 2:
Województwo trockie XIV–XVIII wiek, pod redakcją Andrzeja
Rachuby, Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007, p. 228, 665).
VUB RS, f. 57, b. Б. 53–853, l. 3–3v.
Aksomas – vienspalvis arba raštuotas audinys su labai tankiais
trumpais (2–3 mm) plaukeliais gerojoje pusėje. Plaukeliai
dažniausiai audžiami iš šilkinių siūlų, o pagrindas – iš šilkinių,
medvilninių, lininių, vilnonių siūlų. (Platesnį apibūdinimą žr.
Gražina Marija Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos, p. 26–27).
Brokatas – apibendrintas visų itin prabangių audinių
pavadinimas, kurių raštai arba dugnas išausti tauriųjų metalų
siūlais. Žr. Gražina Marija Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos,
p. 44.
Brokatelė – storas, raštuotas pusšilkis, rečiau lininis, audinys.
Charakteringas jo reljefo piešinys buvo išgaunamas naudojant
pagrindinius storus lininius ataudus ir audžiant tam tikru būdu
patempiant metmenis ir ataudus. Italijoje ir Ispanijoje austa
brokatelė buvo iš tauriųjų metalų, šilkinių, lininių audinių. Į
LDK importuota XVI–XVII amžiuje. Žr. Irena Turnau, Słownik
ubiorów, Warszawa: Semper, 1999, p. 29; Gražina Marija
Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos, p. 44.
Jūratė Kiaupienė, „Mada – pirklio nauda. Audinių, galanterijos
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1630–1631 m. inventoriuje minimas gėlėto aksomo arnotas. Šis audinys išsiskiria tuo, kad raštuotas aksomas
buvo brangesnis ir retesnis53 nei lygus. Gana retai liturginių rūbų siuvime buvo naudojamas brangus brokato atmainos audinys kamcha54, tačiau Trakų bažnyčioje
1630 m. būta dviejų arnotų, pasiūtų iš šio audinio.
Tokie audiniai kaip lama, kamcha, aksomas, damastas, brokatas tikrai buvo brangūs, kiek pigesnis
buvo atlasas, kurio galėjo įsigyti ir turtingi bajorai.
XVII a. Trakų bažnyčioje būta dviejų arnotų su stulomis ir manipuliais iš muhajerio55 audinio. Lieka nežinoma, koks tiksliai buvo šis audinys, nes muhajerių
XVII a. būta ir pigesnių, ir brangesnių, audžiamų iš
angoros ožkų vilnos56.
Kalbant apie importinius audinius ir liturginius rūbus, iš jų atskirai reikėtų išskirti Trakų liturginės tekstilės rinkinyje išlikusį geltonos spalvos arnotą57. Jo kolonose įsiūtas XIX a. vid. neobarokinio stiliaus
žakardinio audimo šilkinis audinys, labai primenantis
galimai interjero puošybai (baldų ar sienų apmušalams) naudotus audinius [2 il.]. Rūbo šonai sukirpti iš
pas mus reto XVII a. vid. persiško šilko [3 il.]58. Gelto-

53
54

55

56
57
58

ir plataus vartojimo buities prekių importas į Lietuvos Didžiąją
Kunigaikštystę XVII a. pradžioje“, in: Menotyra, 2003, Nr. 2 (31),
p. 13–14.
Marija Matušakaitė, Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje, Vilnius,
2003, p. 46.
Kamcha – brokato atmainos audinys. Pats audinys buvo
spalvotas, šilkinis, o metalo siūlais buvo lansuojamas
ornamentas. Dažniausiai austas Turkijoje. XV–XVII a.
importuotas į Abiejų Tautų Respubliką. Žr. Irena Turnau, op.
cit., p. 78; Gražina Marija Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos,
p. 65.
Muhajeris – plonas, lengvas vilnonis audinys. Dažnai būdavo
spalvingas. (Platesnį apibūdinimą žr. Gražina Marija
Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos, 2013, p. 84).
Jūratė Kiaupienė, op. cit., p. 13.
Kat. Nr. 17.
Audinio analogai publikuoti; žr.: Reingard Neumann, Gerhard
Murza, Persische Seiden: Die Gewebekunst der Safawiden und
ihrer Nachfolger, Leipzig, VEB E. A. Seemann Buch-und
Kunstverlag, 1988, p. 211–213; Beata Biedrońska-Słotowa, Perskie
tkaniny jedwabne w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie,
Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie, 2002, p. 143.

2. Arnoto kolonų audinio fragmentas, XIX a. vid., Vakarų
Europa, Svetlanos Poligienės nuotrauka, 2018
Fragment of a chasuble’s column, mid-19th c., Western
Europe, photo by Svetlana Poligienė, 2018

name matinio metalo žvilgesį primenančiame standaus ripso fone59 ritmiškai komponuotas stilizuotas
grafinio piešinio ornamentas (gvazdiko ir paukščio),
brošuotas įvairiaspalviais šilkiniais ir sidabro siūlais.
Šie rytietiškos kilmės audiniai atpažįstami dėl savo išskirtinio dekoro, subtilaus, tarsi prigesinto kolorito,
nepaprasto kruopštumo ir įgūdžių reikalavusios audi59 Leidinyje, kuriame pristatoma Baltarusijos taikomoji dailė, labai
panašus, XVII a. vid. datuojamas audinys įvardijamas kaip
„auksinė tafta“. Žr. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва
Беларусі XII–XVIII cтагоддзяў / Декоративно-прикладное
искусство Беларуси, сос. Н. Высоцкая, Минск, 1984, il. 128.
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čios. To paties laiko ir panašaus dekoro audinių frag
mentai įsiūti arnotuose iš Lietuvos nacionalinio
muziejaus62 ir Karvio Šv. Juozapo bažnyčios63.
Apie XVII a. vietines LDK audyklas žinoma itin
mažai, o jų audinių pavyzdžiai nežinomi, tačiau analizuodami aptariamą liturginių rūbų tekstilės paveldą,
drąsiai galime minėti XVII a. siuvinėjimo pavyzdžius.
1630–1631 m. inventoriuje minimas vienas balto atlaso siuvinėtas arnotas su stula ir manipuliu64. Šį liturginį rūbą su priklausiniais paaukojo Lomžos seniūno
žmona Filijona Valavičiūtė-Kosakovskienė (g. 1570)65.
Kitas liturginis siuvinėtas reikmuo tuo metu bažnyčioje buvo antepedijus, kuriame „aukso“ siūlais buvo išsiuvinėtos trys figūros66. Nors liturginis reikmuo jau
tuo metu laikytas senu, tačiau jis tebeminimas XIX a.
bažnyčios dokumentuose67.
XVII a. Trakų bažnyčioje ypač daug būta smulkaus
liturginės tekstilės inventoriaus. 1630–1631 m. dokumente minima 10 siuvinėtų altoriaus užtiesalų, kurie
buvo siuvinėti auksuoto sidabro, sidabro ir šilko siūlais. Vieną jų dokumento sudarytojas apibūdino taip:
„jame šilko daugiau nei aukso“68. Vieną altoriaus užtiesalą su išskirtinio meistriškumo siuvinėjimu paaukojo
jau minėta Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio
3. Arnoto šonų audinio fragmentas, XVII a. vid.,
Isfahanas, Persija, Svetlanos Poligienės nuotrauka, 2018
Fragment of a chasuble’s sides, mid-17th c., Isfahan,
Persia, photo by Svetlana Poligienė, 2018

mo technikos. Būtent šio regiono tekstilės tradicijas
gerokai vėliau perėmė ATR teritorijoje veikusiose audyklose dirbę kontušų juostų meistrai60. Identiško aprašytajam audinio šonus turi dalmatikų pora iš Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios61, kuri įkurta kaip
Trakų parapijos filija, todėl labai tikėtina, kad dalmatikos į šią šventovę pateko būtent iš motininės bažny60 Plačiau žr. Gražina Marija Martinaitienė, Kontušo juostos, p. 19–
42.
61 Šiuo metu saugoma BPM inv. Nr. BT-1915/1-2.

62 LNM, inv. Nr. IM-8751.
63 Liturginės tekstilės, inventorizuotos Karvio Šv. Juozapo
bažnyčioje 1994 m., sąrašas, in: KPC DSKOP.
64 VUB RS, f. 57, b. Б. 53–853, l. 3.
65 Filijona Valavičiūtė buvo ištekėjusi du kartus: pirmą kartą už
Lauryno Rudaminos Dusetiškio (1553–1603), o antrą – už
Lomžos seniūno Pranciškaus Nikodemo Kosakovskio (1556–
1609/1611).
66 Pagal XVII a. analogus galime daryti prielaidą, kad reikmuo
buvo išsiuvinėtas auksuoto sidabro siūlais. Tiksliau figūrų
ikonografijos neįmanoma nustatyti, tačiau tikėtina, jog viena iš
jų vaizdavo Švč. Mergelę Mariją, ne tik dėl stebuklingojo Trakų
Dievo Motinos atvaizdo svarbos, bet ir veikusios Rožinio
brolijos, kuri turėjo savo altorių. Antepedijus paminėtas VUB
RS, f. 57, b. Б. 53–853, l. 3.
67 Šis antepedijus paminėtas ir 1820 bei 1830 m. dokumentuose.
Juose rašoma, kad trys „sidabrinės figūros“ buvo siuvinėtos ant
karmazino spalvos audinio. Žr. LVIA, f. 694, ap. 1, b. 4019, l. 478
(1820); LVIA, f. 694, ap. 1, b. 4093, l. 19v (1830).
68 VUB RS, f. 57, b. Б. 53–853, l. 4v.
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4b. Arnoto kolonos fragmentas su aukotojo Marcijono
Oginskio († 1690) herbu, BPM, Arūno Baltėno
nuotrauka, 2011
Fragment of a chasuble’s column with the coat of arms
of Marcyan Oginski († 1690), BPM, photo by Arūnas
Baltėnas, 2011

4a. Arnotas, 1670–1690 (siuvinėtos puošmenos), XX a.
3–4 deš. (audinys), Lietuva (siuvinėjimas), BPM,
Arūno Baltėno nuotrauka, 2011
Chasuble, 1670–1690 (embroidery), 1920–1930s
(fabric), Lithuania (embroidery), BPM, photo by
Arūnas Baltėnas, 2011

Chodkevičiaus žmona Ona Aloizė Ostrogiškė (1600–
1654). Jame buvo išsiuvinėtos „Švč. Mergelės Marijos
figūros“, kas leistų daryti prielaidą, kad reikmuo buvo
puoštas Švč. Mergelės Marijos gyvenimo scenomis ir
skirtas Švč. Mergelės Marijos altoriui.
Tarp smulkaus siuvinėto liturginės tekstilės inventoriaus būta 5 subkorporalų, 13 veliumų (iš 37), siuvinėtų
tauriųjų metalų, įvairiaspalvio šilko siūlais ir štampuotomis metalo plokštelėmis. Pagal to laikotarpio madą

juose išsiuvinėti kryželiai, Jėzaus arba Marijos vardo
monogramos, augalinis ornamentas ir t. t. Ne kartą šiame straipsnyje minėtas XVII a. dokumentas tapo svarbiu siuvinėjimo moterų vienuolynuose liudijimu. Jame
paminėtos dvi naujos siuvinėtos bursos, kurias įtaisė
Vilniaus bernardinių vyresnioji69.
Tarp išlikusio XVII a. liturginės tekstilės paveldo
objektų XVII a. I trečd. datuotinų reikmenų neaptikta,
tačiau XVII a. antroje pusėje buvo išsiuvinėti raudonas
arnotas, veliumas ir bursa. Raudonojo arnoto tarp 1670
ir 1690 m. siuvinėtos puošmenos XX a. 3–4 deš. buvo
perkeltos ant naujo aksominio audinio [4 il.]. Šį arnotą
Trakų bažnyčiai paaukojo Trakų vaivada ir LDK kancleris Marcijonas Oginskis († 1690)70. Augalinio ir gėlių
69 Dokumente nenurodyta, kurio bernardinių vienuolyno, ar
Užupio, ar Šv. archangelo Mykolo vyresnioji tai buvo.
70	Gražina Marija Martinaitienė, „V.1. Arnotas“, in: Krikščionybė
Lietuvos mene, p. 208.
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ornamento puošmenos sukurtos reljefinio siuvinėjimo
būdu, kuris iš meistrų reikalavo didelio profesinio
meistriškumo ir laiko71. Tačiau remdamiesi analogais ir
XVII a. antros pusės reljefinio siuvinėjimo metalo siūlais paveldo pavyzdžiais, galime teigti, kad šios puošmenos arnoto kolonose išdėstytos pagal XX a. 3–4 deš.
skonį, estetinį suvokimą ir komponavimo būdus. Akivaizdu, kad originalus XVII a. 7–9 deš. liturginis rūbas
buvo puoštas gausesniu ir sodresniu dekoru.
Originali XVII a. antroje pusėje siuvinėta bursa dekoruota kitokiu ir tuo laikotarpiu retai LDK naudotu
tekstilės dekoravimo būdu72. Ji pasiūta iš raudono atlaso73 atraižų, o dekoras sukurtas iš įvairiaspalvių atlaso
skiaučių, auksuoto sidabro, sidabro siūlų, t. y. meistras
šį liturginį reikmenį puošė derindamas tekstilės aplikacijos ir siuvinėjimo technikas. Grafiškoje, geometrinėje kompozicijoje buvo išsiuvinėti ir aplikuoti tuo
metu itin populiarūs stilizuoti tulpės žiedai ir lapeliai.
Antrasis baltas arnotas su stula, manipuliu ir veliumu buvo persiūtas XIX a. antroje pusėje. Jo XVII a.
pab. – XVIII a. pr. siuvinėtos puošmenos perkeltos ant
pusšilkio atlaso74, tačiau ir šiuo atveju buvo perkeltas
ne visas tauriaisiais metalais siuvinėtas ornamentas, o
tik fragmentai, kurie pagal XIX a. neobaroko estetines
nuostatas naujai sukomponuoti arnoto nugaroje ir
priekyje75. Nepaisant dalinio išlikimo ir vėlesnių taisymų, šie augaliniais-gėliniais motyvais dekoruoti liturginiai rūbai, kaip teigia G. M. Martinaitienė, „yra viena nuostabiausių barokinio siuvinėjimo meno
71	Gražina Marija Martinaitienė, „Lietuvos katalikų bažnyčių
paramentai iki ir po Tridento“, in: Tridento visuotinio Bažnyčios
susirinkimo (1545–1563) įtaka Lietuvos kultūrai: Susirinkimo
idėjų suvokimas ir sklaida Vidurio Europos rytuose, sud.
Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius: Kultūros, filosofijos ir
meno institutas, 2009, p. 274.
72 Kat. Nr. 69.
73 Atlasas – šilkinis arba pusšilkis audinys su lygiu, blizgančiu
paviršiumi gerojoje pusėje ir matiniu išvirkščiojoje. Žr. Gražina
Marija Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos, p. 35.
74	Gražina Marija Martinaitienė, „V.4. Arnotas, stula, manipulas, ir
veliumas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 208.
75 Kat. Nr. 1.

lietuviškojo paveldo dalių“76. Dar vienas, žaliasis, arnotas su stula, manipuliu, veliumu ir bursa taip pat buvo
persiūti XIX a. antroje pusėje 77. Jo XVII a. pab. –
XVIII a. pr. siuvinėtos puošmenos perkeltos ant žakardinio audimo neobarokinio ornamento šilkinio damasto, o arnoto šonams panaudoti XVIII a. IV ketv.
liturginio rūbo fragmentai [5 il.]. Rūbo šonai pasiūti iš
klasicizmo stiliaus šilkinio damasto, kurio dekoro raštas yra atkartotas metalo siūlų siuvinėjimu. Tokiu
būdu išryškinami ankstyvojo klasicizmo estetikoje pamėgti audinių raštų komponavimo principai – simetriškai išdėstytos, šiuo atveju žvynų, ornamento linijos,
sujungtos į griežtą ir simetrišką dekorą. Toks siuvinėjimo būdas, kuris išplito tik XVIII a. antroje pusėje, yra
retai sutinkamas Lietuvos liturginės tekstilės pavelde78.
Iš persiūtų liturginių reikmenų Trakų bažnyčios
rinkinyje esama dviejų stulų, kurių siuviniai buvo sukurti XVIII a. II ketvirtyje. Jos pasiūtos iš spalvoto aksomo ir siuvinėtos reljefiniu siuvinėjimu. Šie reikmenys yra nenustatytų dirbtuvių kūrinys [6 il.]79. Stulos
galuose ir juostoje išsiuvinėti chrizantemų žiedai su lapeliais, kurie jau atspindi Kinijos ir Japonijos dailės
įtaką Europos menui. Tik juostos dalyje ties apykakle
sukomponuotos smulkių lapelių eilės liudija, kad siuviniai veikiausiai perkelti iš kito dirbinio. Įdomu tai,
kad identiškas liturginis reikmuo rastas dabartinės
Baltarusijos teritorijoje Geranainių bažnyčioje80.
76	Gražina Marija Martinaitienė, „Lietuvos katalikų bažnyčių
paramentai“, p. 274.
77 Kat. Nr. 10. Arnotas publikuotas Krikščionybė Lietuvos mene,
p. 214, tačiau dabartiniai liturginės tekstilės tyrimų rezultatai
leidžia koreguoti paskelbtą G. M. Martinaitienės rūbo audinių ir
siuvinių datavimą.
78 Vienas tokių retų pavyzdžių – dvi dalmatikos iš nežinomos
bažnyčios, saugomos LNM (inv. Nr. IM-1994/1, IM-1994/2),
arnotas iš Kauno arkikatedros ir Vytauto Didžiojo karo
muziejaus (inv. Nr. BM 135).
79 Viena stula saugoma BPM (Kat. Nr. 50–51), antrosios vieta
nenustatyta.
80 Katarzyna Kolendo-Korczak, „Kościoł parafialny p. w. Św.
Mikołaja Biskupa w Gieranonach“, in: Materiały do dziejów
sztuki sakralnej, d. III, t. 1, sud. Maria Podlodowska-Reklewska,
Kraków, 2011, p. 42, il. 127.
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5. Arnotas, XVII a. pab. – XVIII a. pr. (siuvinėtos kolonų puošmenos), XVIII a. IV ketv. (šonų
audinys, siuvinėjimas), Lietuva, BPM, Arūno Baltėno nuotrauka, 2011
Chasuble, late 17th – early 18th c. (embroidery of columns), 4th quarter 18th c. (fabric of sides,
embroidery), BPM, photo by Arūnas Baltėnas, 2011
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vešlaus beveik natūralistinio augalinio barokinio ornamento pasirodė naujos stilistikos audiniai. XVII a.
IV ketv. Italijos, o vėliau Prancūzijos, Ispanijos, Anglijos, Nyderlandų tekstilės centruose pradėti austi
vadinamojo bizarre (pranc. bizarre – keistas) stiliaus
šilkai. Bizarre dekorui ypač būdingas grafinis pobūdis ir linijinė natūralių žiedų, vaisių, lapų formų stilizacija, paverčianti augalo piešinį dekoratyviu, sąlyg išku or namentu. Tok io t ip o audini ai buvo
dekoruoti labai stilizuotų, europiečiui mažai žinomų,
egzotiškų Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Afrikoje randamų augalų pavyzdžiais, imitavo Indijos, Kinijos
plokščio piešinio audinių raštus, kurie pasižymėjo
geometrinių ornamentų derinimu su supaprastinto
piešinio augaliniais motyvais81.
XVII a. pab. – XVIII a. pr. botanikos mokslas išgyveno pakilimą, todėl bizarre stiliaus audinių raštų modeliuotojai, kitaip desinistai (pranc. dessinateur), rėmėsi botaniniais žinynais 82 . XVII a. pab. brokatų,
damastų, lampasų raštuose radosi ne tik egzotiški augalai, pavyzdžiui, ananasas, bet taip pat komponuoti
europiečio akiai įprastesni įvairių rūšių paparčių, kalnarūčių, lauro, varpinių augalų (smilgų), palmių lapų,
grybų motyvai83, ciklameno, kiaulpienės, granato, alpinės raganės žiedai ir lapai84. Būtent tokių augalų kaip
paparčių, kalnarūčių, lauro, smilgų, palmių ir kitokių
lapų motyvai, kurie gamtoje yra gana smulkūs, ištęstų
proporcijų, linijiniai, ir leido sukurti grafiškus audinių
piešinius. Tokia ornamentika neužleido pozicijų ir

6. Stula, XVIII a. II ketv., Lietuva, KPC DSKOP,
Aloyzo Petrašiūno nuotrauka, 1998
Stole, 2nd quarter of 18th c., Lithuania, KPC DSKOP,
photo by Aloyzas Petrašiūnas, 1998

„Kito pasaulio keistenybės“ XVII a.
IV ketv. – XVIII a. I ketv. audinių raštuose

Dar reikėtų grįžti prie XVII a. IV ketv. – XVIII a.
I ketv. liturginės tekstilės ir audinių paveldo Trakų
bažnyčios rinkinyje. Besikeičiantis estetinis skonis ir
mada pakeitė audinių dekoravimo principus. Vietoj

81 Pvz., Kinijos audiniai Europoje tapo žinomi po XVII a. 10 deš. –
XVIII a. pr. vykdomų ekspedicijų. Plačiau apie tai žr. Hans
Christoph Ackermann, Seidengewebe des 18. Jahrhundrets, vol. 1:
Bizarre Seiden (Textilsammlung der Abegg-Stiftung Band 2),
Riggisberg: Abegg-Stiftung, 2000, p. 28.
82 Clare Browne, „The Influence of Botanical Sources of Early 18thCentury English Silk Design“, in: Seidengewebe des 18.
Jahrhundrets: Die Industrine in England und Nordeuropa / 18thCentury silks: The Industrines of England and North Europe, sud.
Regula Schorta, Riggisberg: Abegg-Stiftung, 2000, p. 28–29.
83	Grybų motyvai audinių raštuose atsiranda tik XVIII a. pr., nes
tik tada jie priskirti augmenijai.
84 Clare Browne, op. cit., p. 25–38.

222

XVIII a. pradžioje. Bizarre raštų komponuotojų audiniai nuo vėlesnio XVIII a. vidurio natūralistinio desinistų stiliaus (šie sėmėsi idėjų iš tų pačių gamtos knygų) skyrėsi plokščiais, bendrais bruožais pavaizduotais
augalinio ornamento motyvais. Bizarre stilius audiniuose Europoje vyravo maždaug iki 1725 metų85.
Lietuvos bažnyčiose išsaugota iš šio stiliaus audinių ar jų fragmentų pasiūtų liturginių rūbų. Reikia
pabrėžti, kad jie importuoti iš Italijos ir Prancūzijos
audyklų, sutinkami ganėtinai retai. Iš jų pasiūti ir išlikę liturginiai rūbai dažnai byloja apie persiuvimus ir
taisymus XIX–XX a. pirmoje pusėje. Tarp Trakų parapinės bažnyčios liturginių rūbų kolekcijos objektų
1996 ir 1998 m. buvo užfiksuoti du arnotai86, dvi kapos, stula ir manipulis87. Visi rūbai pasiūti iš XVIII a.
2–3 deš. vėlyvojo bizarre stiliaus audinių. Apie 1712–
1718 m. į tikrojo bizarre stilistiką ėmė skverbtis mažiau stilizuoti augaliniai ornamentai. Peteris Thorntonas tokius audinius pavadino seminatūralistiniais88.
Šiuo laikotarpiu ornamentas stambėja, jis vešlesnis,
suapvalintų formų. Į audinio raštą įpinamos augalų
„upės“ ir gėlių puokštės89.
Viena Trakų bažnyčios kapa, stula ir manipulis veikiausiai buvę didesnio garnitūro dalis90. Šie liturginiai
reikmenys pasiūti iš šilkinio lampaso91, galbūt išausto
85 Plačiau apie bizzare audinius ir jų ornamentiką žr. Gabija
Surdokaitė-Vitienė, „Augalinis ornamentas XVIII a. audiniuose:
kilmė, motyvai, mados“, in: Ornamentas: XVI–XX a. I pusės
paveldo tyrimai, sud. Aleksandra Aleksandravičiūtė, Vilnius:
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 167–170.
86 Kat. Nr. 24, 18.
87 Kat. Nr. 33, 34. Kapų saugojimo vieta tikslinama.
88 Peter Thornton, Baroque and Rococo Silks, London: Faber and
Faber, 1965, p. 107.
89 Natalie Rothstein, „The excellence of English Brocades – AbeggStiftung, Riggisberg“, in: Seidengewebe des 18. Jahrhundrets: Die
Industrine in England und Nordeuropa / 18th-Century silks: The
Industrines of England and North Europe, sud. Regula Schorta,
Riggisberg: Abegg-Stiftung, 2000, p. 215–216.
90 Kapos ir stulos saugojimo vieta tikslintina. Kat. Nr. 34.
91 Lampasas – dviejų ir daugiau matmenų ir ataudų šilkinis arba
pusšilkis audinys su truputį iškiliu raštu gerojoje pusėje. Kai
kada buvo įaudžiami ir tauriųjų metalų siūlai. Žr. Gražina
Marija Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos, p. 77–78.

garsiosiose Liono manufaktūrose. Skraistės audinio
ornamentas užima beveik visą plotą, o piešinio fono
nėra. Augalinis ornamentas vešlus, suapvalintų formų,
komponuojamas iš stambių granatų, fantastinių vaisių,
vešlios džiunglių augalijos, smulkių gėlyčių puokščių.
Šviesios rusvos spalvos arnotas92 pasiūtas iš lampaso
atraižų. Lampaso fonas išaustas grodetūriniu pynimu93, o audinio stambaus raporto piešinys kuriamas iš
stambių grafinio piešinio įvairių trikampių, elipsinių,
iškarpytų, banguotais pakraščiais lapų, sukomponuotų
piramidės formos puokštėje.
Antrasis arnotas sukomponuotas iš dviejų skirtingo laikotarpio audinių94. Jo šonai pasiūti iš šilkinio
lampaso, kurio ornamentai išdėstyti visame audinio
plote. Pagrindiniai piešinio akcentai yra gėlių „grandinės“ ir „vėduoklės“, sukurtos iš atskirų smulkesnių stilizuotų augalų. Arnoto kolonos pasiūtos iš vėlesnio
XVIII a. II ketv. jau natūralizmo estetikai priskiriamo
audinio. Viena kapa buvo persiūta XIX a. III ketvirtyje. Jos preteksta pasiūta iš carinės Rusijos fabrikuose
išausto medvilnės brokato, tačiau skraistė pasiūta iš
XVIII a. I ketv. Prancūzijoje, Liono manufaktūrose, išausto šilkinio lampaso, dekoruoto gana stambiais
suapvalintų proporcijų smulkių gėlyčių, granatų, smilgų, kalnarūčių, gyslotų lapų ornamentu.
XVIII a. II ketv. bizarre stilius užleidžia vietą natūralistiniams audiniams, kurių piešiniai buvo kuriami
bandant kuo natūraliau atkartoti gamtos ir sodų elementus. Bizarre ir natūralistinio stiliaus audinius skyrė
ne tiek skirtingų augalinių motyvų naudojimas, bet
pats ornamento ir rašto kūrimo principas. Bizarre atstovai kūrė grafinį piešinį, vaizduojamo augalo frag
mentą redukavo iki schemos, naudojo tik keletą monochrominių spalvų.
92 Kat. Nr. 24.
93	Gražina Marija Martinaitienė, „V.5. Arnotas“, in: Krikščionybė
Lietuvos mene, p. 209.
94 Kat. Nr. 18. Arnotas publikuotas, tačiau šiame straipsnyje
tiksliname jo audinių datavimą. Žr. Gražina Marija Martinaitienė,
„V.12. Arnotas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 212–213.
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XVIII a. natūralizmas
ir liturginiai rūbai

Iš tikrųjų, kalbėdami apie XVIII a. audinių dekorą, natūralizmo terminą galime vartoti tik sąlyginai. Panašiai kaip XVII a. flamandų ir nyderlandų tapytame natiurmorte, XVIII a. audinio piešinyje vaizduojamos
augalų puokštės yra sukomponuotos iš skirtingu metų
laiku žydinčių gėlių, derančių vaisių ar skirtingo vegetacinio laikotarpio augalų, be to, tapybiška piešinio
motyvų interpretacija ne visada leidžia identifikuoti
konkretų augalą95. Tokio komponavimo pavyzdį matome XVIII a. vid. arnoto iš Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčios kolonos audinyje96, kuriame
miniatiūriniai laiptai, šinuazerijos tipo sodo altanos ir
medžiai apsupti vešliu kininio bijūno (lot. šeimos pav.
Paeoniaceae), kinrožės (lot. Hibiscus), aguonos (lot.
Papaver) ir lancetinių skiautėtų lapų vainiku97. Šio audinio piešinio autorius, pasitelkęs berclé audimo techniką98, atskleidė augmenijos vešlumą, formas, spalvingumą, sukūrė trimatę kompoziciją, o kartu pavaizdavo
madingus XVIII a. vid. prancūziško parko elementus.
Šis piešinys sukomponuotas nesiekiant atkurti natūralų gamtos vaizdą ar metų laiką: erškėčiai žydi pavasarį,
sukutis – vasarą, o vynuogių kekės subręsta rudenį. Be
to, sodo altanos su palme mastelis šiame audinyje yra
gerokai mažesnis ne tik už patį vainiką, bet ir atskirus
augalų žiedus ar lapus. Taigi galime teigti, kad iš esmės
audinio augalinių motyvų ir sodo architektūrinių elementų derinimo ir komponavimo būdai remiasi tik
estetiniais poreikiais ir nuostatomis.

95 Plačiau apie tai žr. Gabija Surdokaitė-Vitienė, „Augalinis
ornamentas“, p. 170–178.
96 Žr. Rita Pauliukevičiūtė, Šilkas ir auksas, p. 100.
97	Gražina Marija Martinaitienė, „V.8. Arnotas“, in: Krikščionybė
Lietuvos mene, p. 211; Rita Pauliukevičiūtė, Šilkas ir auksas,
p. 100.
98 Berclé audimo technika, kai dviejų skirtingų splavų siūlai ties
ornamento kontūru persidengia sudarydami pustonio efektą.
Žr. Rita Pauliukevičiūtė, Šilkas ir auksas, p. 183.

XVIII a. 4–8 deš. audinių raštams labai būdinga simetrija, kuriama à deux chemins suivis ir à pointes, ir
à deux chemins et à pointes kompociziniais principais99,
todėl iš tokių audinių visoje Europoje, tuo pačiu ir
LDK, labai dažnai siūti liturginiai rūbai. Tokių raštų raportas buvo mažesnis, ornamentų simetriškumas leido
daug paprasčiau ir taupiau panaudoti audinį, jis buvo
pigesnis, bet ir puošnus, o rūbų sukirpimas ir modeliavimas tapo paprastesni. Iš natūralistinei srovei priskiriamų audinių pasiūtas ne vienas Trakų bažnyčios liturginės tekstilės objektas. Pavyzdžiui, iš XVIII a. 3–4 deš.
šilkinio grodetūro100, austo įvairiaspalviais šilkiniais ir
sidabro siūlais, naudojant liseré, brošavimo, lansavimo
audimo technikas101, pasiūtas rusvos spalvos arnotas102.
Iš XVIII a. II kev. – XVIII a. vid. Italijos, Prancūzijos manufaktūrose austų natūralistinių audinių pasiūta
nemažai Trakų bažnyčios liturginių rūbų rinkinio
objektų. Pavyzdžiui, iš prabangios šilkinės lamos pasiūtas arnotas su stula103. Šio liturginio rūbo kolonos
99 Ornamento komponavimo būdas à deux chemins suivis reiškia,
kad ornamento raštai komponuojami lygiagrečiomis linijomis,
kurios išdėstomos per visą audinio plotą ne tik vertikaliai ar
horizontaliai, bet galėjo būti pasvirusios 45 laipsnių kampu į
vieną arba kitą pusę. À pointes būdu raštai komponuojami
simetriškai veidrodiniu principu su vertikalia ašimi, kurią sudaro
smulkesnės ornamentų grupės nei jiems iš abiejų pusių
komponuojami raštai. Žr. Anna Jolly, Seidengewebe des 18.
Jahrhundrets, vol. 3: Naturalismus (Textilsammlung der AbeggStiftung Band 2), Riggisberg: Abegg-Stiftung, 2002, p. 20–21, 374.
100	Grodetūras – storokas šilkinis audinys su būdinga horizontalių
rantelių faktūra. Žr. Gražina Marija Martinaitienė, Audiniai ir jų
spalvos, p. 60.
101 Liseré – audinio dekoravimo technika, kai smulkios raštų
detalės išaudžiamos laisvai jų ploteliuose besitiesiančiais ir su
pagrindu nesupintais metmenų siūlais. Brošavimas – audinio
dekoravimo technika, kai papildomais siūlais raštai išaudžiami
tiktai kiekviename atskirame motyve. Lansavimas – audinio
dekoravimo technika, kai raštai išaudžiami papildomais siūlais,
einančiais per visą audeklo plotį. Žr. Krikščionybė Lietuvos
mene, p. 285–287.
102 Kat. Nr. 25. Arnoto rusva spalva veikiausiai tapo iš išblukusios
raudonos.
103 Lama – audinys, kurio fonas papildomai austas tauriųjų metalų
ataudais; Gražina Marija Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos,
p. 77.

224

7. Arnotas, XVIII a. II ketv.
(kolonų audinys), XVIII a.
III ketv. (šonų audinys),
Prancūzija, KPC DSKOP, Aloyzo
Petrašiūno nuotrauka, 1998
Chasuble, 2nd quarter 18th c.
(fabric of columns), 3rd quarter
18th c. (fabric of sides), France,
KPC DSKOP, photo by Aloyzas
Petrašiūnas, 1998

pasiūtos iš įvairiaspalviais šilkiniais ir sidabro siūlais
brošavimo ir lansavimo technikomis dekoruoto audinio. Arnoto šonai ir stula pasiūti iš kiek vėlesnio,
XVIII a. vid., prabangaus prancūziško šilkinio brokato104. Šiame rinkinyje taip pat yra XVIII a. vid. šilkinio
brokato arnotas su priklausiniais105, keletas smulkiųjų
reikmenų – iš natūralistinio piešinio ir ornamento au104 Kat. Nr. 4.
105 Kat. Nr. 5.

dinių pasiūti keturi veliumai, manipulis, palė 106, o to
paties laikotarpio šilkinio lampaso audinys panaudotas vėliau, jau XVIII a. III ketv., siuvant naują liturginių rūbų komplektą iš šilkinio dražeto [7 il.]107.
106 Kat. Nr. 58, 61, 63, kitų objektų saugojimo vieta tikslintina.
107 Kat. Nr. 2. Rita Pauliukevičiūtė, Šilkas ir auksas, p. 90, 172, 173.
Dražetas – smulkiaraštis, daugiasluoksnis prancūziškos kilmės
audinys su smulkaus raporto grotelių arba langelių faktūra. Žr.
Gražina Marija Martinaitienė, Audiniai ir jų spalvos, p. 53.

225

XVIII a. 4–6 deš. pradžios augalų ornamentą audiniuose galime apibrėžti kaip išraiškingą, vis dar plastišką, minkštą. XVIII a. 6 deš. motyvai smulkėja, o išilgai audinio banguojanti augalinio ornamento linija
papildoma kaspino arba nėrinių motyvais. Kartais audinių raštuose supinamos dvi augalų šakos ir šios vingiuotos linijos tampa pagrindiniu piešinio akcentu, o
smulkios gėlių puokštelės tarsi ištrykšta iš jų. XVIII a.
7–8 deš. augalinis ornamentas dar labiau smulkėja ir
retėja. Antai XVIII a. 6–7 deš. Trakų bažnyčios veliumas išaustas iš šilkinio dvinyčio audinio, marginto
įvairiaspalviais šilkiniais siūlais brošuotomis smulkių
gėlyčių puokštėmis ir šilkinių bei metalo siūlų augalų
šakelėmis. Audinio subornamentas108 išaustas sidabro
folijos juostelėmis109. Nepaisant ornamento smulkumo,
palyginus su vėlesniais 7–8 deš. audiniais, jis tankesnis
ir dominuojantis. Iš tokio šilkinio ripso110, dekoruoto
retomis vingiuojančios didesnėmis ir mažesnėmis gėlių puokštelėmis, augalų šakelėmis, pasiūtas liturginių
rūbų komplektas (arnotas, dalmatika, dvi stulos, du
manipuliai, veliumas) [8 il.]111. Iš tokių baroko estetines
nuostatas pakeitusio rokoko audinių pasiūta ir daugiau
Trakų bažnyčios liturginės tekstilės objektų (du veliumai, dvi bursos, palė112), tačiau turėtume išskirti žydros
spalvos arnotą su priklausiniais (stula, manipulis, veliumas, bursa), pasiūtus iš XVIII a. III ketv. šilkinio
dražeto, dekoruoto tinkline augalų lapų ir gėlių kompozicija113. Tokios simetriškos, geometriškos kompozicijos audiniai išpopuliarėjo XVIII a. 6 deš. ir tapo tam
tikrais vėlesniojo santūriojo ir griežtojo klasicizmo
pranašais. Dražetai – specifinės tinklinės kompozicijos
108 Subornamentas – ornamentas, komponuojamas pagrindinio orna
mento fone ir dažniausiai pakartojantis pagrindinio ornamento
detales, kontūrus. Žr. Krikščionybė Lietuvos mene, p. 288.
109 Kat. Nr. 60.
110 Ripsas – plonas audinys, kurio foną sudaro specifinės smulkių
horizontalių rantelių eilės. Šie ranteliai stambesni už taftos, bet
smulkesni už grodetūro.
111 Kat. Nr. 6. Komplektui turėjo priklausyti dar viena dalmatika.
112 Kat. Nr. 64, 59. Kitų objektų saugojimo vieta tikslintina
113 Kat. Nr. 2. Rita Pauliukevičiūtė, Šilkas ir auksas, p. 90, 172–173.

8. Arnotas, XVIII a. 7–8 deš., Lionas, Prancūzija, KPC
DSKOP, Aloyzo Petrašiūno nuotrauka, 1998
Chasuble, 1760–1770s, Lyon, France, KPC DSKOP,
photo by Aloyzas Petrašiūnas, 1998

audiniai daugiausia austi XVIII a. 6–8 deš. [9 il.], tačiau retais atvejais galime sutikti ir 9 deš. pavyzdžių,
artimesnių klasicizmo estetikai. Iš tokio tinkline kompozicija dekoruoto dražeto pasiūtas vienas Trakų bažnyčios arnotas su priklausiniais (stula, manipuliu). Liturginiai rūbai pasiūti iš rudo kolorito prancūziško
šilkinio XVIII a. 6–8 deš. brokato, dekoruoto tinkline
augalų lapų ir gėlių kompozicija. Audinio fonas yra
tamsiai rudų šenilės siūlų114. Gėlių viduriukai ir smul114 Šenilė – pūkuotas, savita technika suverptas siūlas. Žr.
Krikščionybė Lietuvos mene, p. 288.
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XVIII a. IV ketv. – XIX a. pr.: klasicizmas
ir naujoji estetika

9. Dalmatikos šonų audinio fragmentas, apie 1780,
Prancūzija (?), KPC DSKOP, Aloyzo Petrašiūno
nuotrauka, 1998
Fragment of fabric of a Dalmatic’s sides, circa 1780, France
(?), KPC DSKOP, photo by Aloyzas Petrašiūnas, 1998

kiosios septynlapių gėlių puokštelės ataustos aukso
spalvos metalo siūlais. Karpytais lapais stambiažiedžių
gėlių kontūrai paryškinti tais pačiais tamsiai rudos
spalvos šenilės siūlais115. Šis audinys, matyt, buvo mėgiamas LDK gyventojų, nes Lietuvoje išlikę keletas liturginių rūbų iš šio audinio116.
115 Kat. Nr. 12. Gražina Marija Martinaitienė, „V.15. Arnotas, stula ir
manipulas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 213–214.
116	Griškabūdžio, Raseinių bažnyčios arnotai, mitra Vilkaviškio
vyskupijos istorijos muziejaus rinkiniuose. Žr. Gabija
Surdokaitė, „Arnotas (II)“, in: Lietuvos sakralinė dailė, t. 1, kn. 6,
d. 1, p. 258; Eglė Pinkutė, „II. 68. Arnotas“, in: Krikščionybė

Klasicizmo estetika dominuoja audiniuose beveik
penkiasdešimt metų – nuo XVIII a. IV ketv. iki XIX a.
I ketv. Visų pirma klasicizmo stilius audiniuose pasireiškė audinių raštų pobūdžiu. Visame audinio plote atsiranda griežta geometrinė struktūra – itin smulkus ornamentas komponuojamas vienspalvėmis arba
įvairiaspalvėmis, griežtomis kontrastingų spalvų statmenomis arba horizontaliomis linijomis. Antra, klasicizmo laikotarpio liturginiai rūbai atpažįstami iš specifinio liturginių rūbų kirpimo, formų ir kontrastingų
audinių derinimo šonų ir kolonų pasiuvime. Šis specifinis liturginių rūbų sukirpimas ir formos naudoti ir
vėliau – maždaug iki 1850-ųjų, tačiau nuo II ketv. pasirinkti bydermejerio, neobaroko ir kitų stilių audiniai.
1998 m. Trakų bažnyčios tekstilės rinkinyje užfiksuotas tipiškas kuklus, formų santūrumu ir elegancija
pasižymintis baltos liturginės spalvos arnotas vertingas ne tik dėl skoningai suderintų audinių, bet ir kaip
vientisas klasicizmo tekstilės kūrinys. Jo kolonos pasiūtos iš XVIII a. IV ketv. šilkinio ripso, puošto smulkių lapų dražetinio tipo kompozicija. Arnoto šonai pasiūti iš to paties laikotarpio šilkinio atlaso, o
pagrindiniu liturginio rūbo puošybiniu akcentu tapo
metalo siūlų ir folijos juostelių pinikai [10 il.]. Visgi
nagrinėjamame liturginės tekstilės rinkinyje išskirtini
trys siuvinėti labai puošnūs ir iškilmingi arnotai su
priklausiniais. Vienas jų, raudonasis, turi tiek baroko,
tiek klasicizmo siuvinėjimui būdingų bruožų117. Arnoto kolonose ant atlaso, auksuoto sidabro siūlais, virvelėmis išsiuvinėtos dinamiškos ir simetriškos augalų
riestės, sujungtos į sudėtingos kompozicijos piešinį ir
užimančios beveik visą audinio plotą. Tačiau arnoto
šonuose jau jaučiama klasicizmo dvasia: tie patys koloLietuvos mene, p. 177; Lijana Natalevičienė, „XI. 2. Mitra“; „XI.
3“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 265–266.
117 Kat. Nr. 23.
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11. Arnotas, XVIII a. pab. – XIX a. pr., Lietuva (šonų
audinys, siuvinėjimas), XIX a. vid., Lietuva (kolonų
audinys, siuvinėjimas), Arūno Baltėno nuotrauka, 2018

10. Arnotas, XVIII a. IV ketv., Vakarų Europa, KPC
DSKOP, Aloyzo Petrašiūno nuotrauka, 1998
Chasuble, 4th quarter 18th c., Western Europe, KPC
DSKOP, photo by Aloyzas Petrašiūnas, 1998

Chasuble, late 18th – early 19th c., Lithuania (fabric of
sides, embroidery), mid-19th c., Lithuania (fabric of
columns, embroidery), photo by Arūnas Baltėnas, 2018

nų ornamentų motyvai išsiuvinėti nedidelėmis horizantaliomis linijomis, o visas fonas išsiuvinėtas cekinais. Toks fono puošimas cekinais vėliau taps
skiriamuoju klasicizmo estetikos ir liturginių rūbų
puošybos bruožu.
Baltas arnotas su rekvizitais persiūtas XIX a. antroje pusėje [11 il.]118. Šonuose panaudotos ankstesnio –
118 Kat. Nr. 3.

XVIII a. pab. – XIX a. pr. rūbo dalys. Plonytis dramblio kaulo spalvos pusšilkis atlasas siuvinėtas auksuoto
sidabro ir sidabro siūlais, cekinais, bajorėliais klasicizmo epochai būdingu ornamentu – tarpusavyje persipinančiomis liaunomis augalinėmis šakelėmis. Kolonos
sukirptos iš panašaus atspalvio pusšilkio atlaso, siuvinėtos metalo siūlais, cekinais ir bajorėliais, bandant atkartoti šonų ornamentiką. Nugaros kolona viršuje
puošta aplikuotu bažnytinių dirbtuvių darbo ruoši-
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niu – Jėzaus vardo monograma. Iš tokio pat pusšilkio
atlaso pasiūti ir arnoto priklausiniai. Jie nedekoruoti, o
tik apkraštuoti aukso spalvos piniku. Aprašydama šį
rūbą parodos Krikščionybė Lietuvos mene kataloge,
G. M. Martinaitienė nurodo, kad Lietuvos dailės muziejaus fonde saugomas identiško audinio ir dekoros
arnotas119. Galbūt kartu su vienu iš šių arnotų galėjo
būti komplektuojama ir Lietuvos nacionaliniame muziejuje rasta stula. Jos audinys ir siuvinėtas dekoras tapatūs minėtiems apdarams120.
Trečiąjį, žaliąjį, itin puošnų arnotą su stula ir manipuliu galime įvardyti kaip vieną reikšmingiausių klasicizmo laikotarpio liturginių rūbų siuvinėjimo pavyzdžių [12 a, b il.] 121. Šio rūbo kolonos pasiūtos iš
karmazino spalvos atlaso, ištisai siuvinėto sidabro ir
auksuoto sidabro siūlais. Kolonas puošia liaunų šakelių arabeska, o jos pakraščiuose išsiuvinėtos identiško
pobūdžio juostelės, kuriomis tarsi bandyta atkartoti
siauras pinikų eiles. Arnoto šonai ir priklausiniai pasiūti iš sodrios spalvos žalio atlaso, kuris, kaip ir kolonos, siuvinėtas sidabro ir auksuoto sidabro siūlais.
Atlasas puoštas smulkių, trapių formų gėlių puokštelėmis, išdėstytomis šachmatų langelių tvarka. Šis piešinio komponavimo būdas atkartoja analogiškus to
paties laikotarpio šilkinius, dažniausiai ripsinius, audinius su įvairiaspalvėmis brošuotomis gėlių puokštelėmis. Šonuose ties kolonomis išsiuvinėtos smulkių
penkialapių gėlių ir triskiaučių lapų eilės, imituojančios pinikus arba galionus. Tokiu pat siuvinėtu ornamentu puošti ir arnoto priklausiniai – stula ir manipulis. Arnoto pakraščiuose išsiuvinėta plati, subtilios
kompozicijos, simetriška, bet ganėtinai dinamiško augalinio ornamento ir piešinio juosta, primenanti plačius Vakarų Europos nėrinius. Elegantiškas, subtilaus
kolorito, gerai sukomponuotas, aukšto meninio lygio ir meistriškumo arnotas yra vienas įspūdingiau119 LDM, inv. Nr. TD-537. Krikščionybė Lietuvos mene, p. 217.
120 LNM, inv. Nr. IT-17, IM-1606.
121 Arnotas ir stula saugoma TIM (inv. Nr.), o manipulis BPM (inv.
Nr. BT-720, kat. Nr. 56).

12a. Arnotas, XVIII a. IV ketv. – XIX a. pr., Lietuva, LKTI,
Vytauto Balčyčio nuotrauka, 2005
Chasuble, 4th quarter 18th c. – early 19th c., Lithuania,
LKTI, photo by Vytautas Balčytis, 2005

sių šio laikotarpio liturginių rūbų pavyzdys Lietuvoje.
Apskritai, kalbant apie klasicizmo laikotarpio liturginius rūbus, reikia pažymėti, kad tokių atspindinčių
išgrynintą stilių ir laikotarpio estetines nuostatas ornamentiniu siuvinėjimu puoštų rūbų išlikę itin negausiai, o dėl savo meninių savybių šį liturginį rūbą galime vadinti vienu įsimintiniausiu europinio liturginės
tekstilės paveldo kontekste.
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12b. Arnoto šonų fragmentas, LKTI, Vytauto Balčyčio
nuotrauka, 2005
Fragment of a chasuble’s fabric, LKTI, photo by
Vytautas Balčytis, 2005.
XIX a. liturginės tekstilės siuvinėjimas:
pavyzdžiai, mados, siuvinėtojai

Pratęsiant siuvinėtų liturginių rūbų temą, reikia išskirti šios puošybos būdo suklestėjimą ir raidą XIX a.
II ketvirtyje. Siuvinėjimo pavyzdžiai žinomi nuo
XVI a., plito jie spausdintuose lakštuose, knygose
arba ant audinio skiaučių išsiuvinėtų pavyzdžių modeliuose122, tačiau XIX a. jų plitimas įgavo visai kitą
122 Livres en broderie, reliures françaises du Moyen Age à nos jours,
sud. Sabine Coron, Martine Lefevre, Paris: Bibliothèque
nationale de France, 1995, p. 156–163; Dorothy Bromiley Phelan,
The Point of the Needle, Five Centuries of Samplers and
Embroideries, The Dovecote Press, 2001, p. 10–46; Rebecca

pagreitį. 1804 ar 1805 m. Berlyne buvo publikuotas
pirmasis spalvoto siuvinėjimo kryželiu ant kanvos
pavyzdys. Vėliau siuvinėjimas vilnoniais siūlais kryželiu ant kanvos įgavo bendrinį „Berlyno vilnos“ pavadinimą. Toks siuvinėjimo būdas per moterų žurnalus ir pavienius lapus, pavyzdžių rinkinius žaibiškai
paplito visoje Europoje123. Manoma, kad nuo 1841 m.
buvo publikuota per 14 tūkstančių skirtingų šio siuvinėjimo pavyzdžių-modelių124.
Lietuvoje šis siuvinėjimo būdas buvo taip pat itin
populiarus ir ne vienoje bažnyčioje esama išlikusių
taip siuvinėtų liturginių rūbų ir kitų reikmenų. Antai Trakų liturginės tekstilės rinkinyje esama trijų
ant kanvos vilnoniais siūlais kryželiu išsiuvinėtų stulų. Vieną jų puošia tipiški „Berlyno vilnos“ ornamentai – vešlios gėlių girliandos [13 il.]. Kitų dviejų stulų
puošybą galime priskirti Vakarų Europos simbolizmo
dailei, nes tokių liturginių rūbų ir reikmenų dekoras
turi daugiasluoksnę simbolinę prasmę. Vienos jų puošyba kurta įvairiaspalviais šilkiniais, vilnoniais siūlais ir biserio karoliukais. Stulos galuose pavaizduotas
ant penkiaknygės gulintis avinėlis, jį supa rožių vainikas. Stulos juostoje išsiuvinėtas vilties simbolis – inkaras, apsuptas gėlių girliandomis, ir mišių taurė125.
Antrosios stulos dekore dar ryškesnė simbolizmo dailės įtaka. Jos galuose išsiuvinėtas kryžius, sarkofagas,
maldaknygė ir mišių taurė (Eucharistijos simbolis)
[14 il.]126. Šiuos kančios, tvirtybės, tikėjimo, mirties
ir vilties simbolius supa besivejančių rožių ir gebenių
pynės. Stulos juostoje išsiuvinėti inkaro (vilties ir meilės) ir mišių taurės ženklai būdingi XIX a. vid. vaizduojamajai ir taikomajai dailei.
Lietuvos bažnyčiose, kaip ir Trakų, gausu ir kitomis
siuvinėjimo technikomis XIX a. pasiūtų ir dekoruotų
Scott, Samplers (Shire Collections), Shire Publications, 2009.
123 Barbara Morris, Victorian Embroidery, An Authoritative Guide,
New York: Dover Publications, 2003, p. 19.
124 Ibid., p. 20.
125 Kat. Nr. 49.
126 Kat. Nr. 48.

230

13. Stula, XIX a. vid., Lietuva, KPC DSKOP, Aloyzo
Petrašiūno nuotrauka, 1998

14. Stula, XIX a. vid., Lietuva, KPC DSKOP, Aloyzo
Petrašiūno nuotrauka, 1998

Stole, mid-19th c., Lithuania, KPC DSKOP, photo by
Aloyzas Petrašiūnas, 1998

Stole, mid-19th c., Lithuania, KPC DSKOP, photo by
Aloyzas Petrašiūnas, 1998

liturginių reikmenų [15, 16 il.]. Šiuo laikotarpiu itin
populiaru buvo siuvinėti biseriu, lygiuoju būdu, aplikacijos technika. Nevengta derinti vilnonių ir šilkinių
siūlų, papildomai puošti cekinais, biseriu, metalo siūlais, tokiu būdu išgaudavo netikėtus vaizdinius efektus.
Kiekvienas siuvinėtojas arba siuvinėtoja rėmėsi ne tik
pavyzdžiais, šablonais, bet ir savo išmone, kuri suteikdavo liturginiams reikmenims individualių niuansų,
spalvų ir ornamentų sąskambių. Čia reikėtų pabrėžti,
kad XIX a. siuvinėjimas tapo masiniu reiškiniu ir
praktiškai tapo kiekvienos turtingesnės miestietės užsiėmimu. XIX a. jis sutapatintas su moteriškumu, per

kurį pasireiškė moteriškasis pamaldumas, jausmai,
skonis, atsidavimas šeimai ir namams127. Iš viso Trakų
bažnyčios aptariamos liturginės tekstilės rinkinio
penktadalį sudaro XIX amžiuje siuvinėti objektai. Tai
įvairaus meninio lygio liturginiai rūbai ir reikmenys,
siuvinėti tiek pavienių parapijiečių, tiek profesionalių
bažnytinių reikmenų dirbtuvių amatininkų. Antai baltą arnotą, kurio kolonos puoštos XIX a. pab. –
XX a. pr. secesijos stiliaus siuvinėjimu – vertikaliai
127 Rozsika Parker, The Subversive Stitch: Embroidery and the
Making of the Feminine, London, Vew York: I. B.Tauris & Co.
Ltd., 2010, p. 164.
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16. Zakristijos varpelio juosta, 1875, Lietuva (siuvinėjimas,
aplikacija), Rusija (audiniai), KPC DSKOP, Aloyzo
Petrašiūno nuotrauka, 1998

15. Stula, 1853, Lietuva, KPC DSKOP, Aloyzo Petrašiūno
nuotrauka, 1998
Stole, 1853, Lithuania, KPC DSKOP, photo by Aloyzas
Petrašiūnas, 1998

Belt of a sacristy’s bell, 1875, Lithuania (embroidery,
appliqué), Russia (fabrics), KPC DSKOP, photo by
Aloyzas Petrašiūnas, 1998

banguojančiomis lelijų šakomis – Trakų parapinei bažnyčiai paaukojo Užutrakio Tiškevičiai 128. Įdomu tai,
kad analogiškai dekoruotos kolonos įsiūtos baltos liturginės spalvos rūbe, rastame Kauno r. Raudondvario
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės bažnyčioje. Minėtąjį apdarą bažnyčiai įgijo Raudondvario dvaro savininkas grafas Benediktas Henrikas Tiškevičius. Tiek Raudondva-

rio, tiek Trakų 129 bažnyčiose saugomi arnotai
veikiausiai buvo pasiūti ir įgyti toje pačioje bažnytinių
rūbų (reikmenų) dirbtuvėje. Analogišku lygiuoju horizontaliuoju siuvinėjimu puoštas Trakų šventovės žalios liturginės spalvos arnotas, kurio kolonose išsiuvinėtas neobizantinis augalinis ornamentas130. Tokio pat
tipo, galbūt tų pačių dirbtuvių, siuvinėjimo kolonas

128 Aldona Snitkuvienė, Raudondvaris. Grafai Tiškevičiai ir jų
palikimas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1998, p. 136.

129 Kat. Nr. 16.
130 Kat. Nr. 13.
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turi dar vienas arnotas (violetinis) iš Raudondvario ir
baltas iš Lentvario bažnyčių, todėl tikėtina, kad skirtingos Tiškevičių giminės atšakos turėjo savus ir tuos
pačius liturginių rūbų „tiekėjus“, kurie parūpindavo
ganėtinai brangių ir aukštos kokybės gaminių.
Liturginių reikmenų dirbtuvių
produkcija: meniškumas ir kokybė

Apskritai kalbant, XIX a. liturginė tekstilė vertinama nevienareikšmiškai. Vieni objektai pripažįstami kaip meno kūriniai, o kiti – kaip pigi pramoninė
produkcija. XIX a. pr. Lietuvą pasiekdavo prancūziški, vokiški ir kitų šalių fabrikų audiniai. Dauguma jų
buvo naudojami ir pasaulietiniams drabužiams siūti.
XVIII a. pab. – XIX a. pr. liturginės tekstilės paveldo
kontekste išskirtinas Trakų rinkinyje esantis 8 dalių
garnitūras (arnotas, kapa, dvi dalmatikos, veliumas,
du manipuliai, bursa), pasiūtas iš pusšilkių brokatų,
dekoruotų brošavimo ir lansavimo technikomis, įvairiaspalviais šilkiniais ir šenilės siūlais131. Arnotas, dalmatikos, veliumas, kapos skraistė pasiūti iš stambaus
raporto audinio, kurio dekoro komponavimo principai artimesni baroko estetikai, o naudoti ornamentai
būdingesni klasicizmui. Audinio piešinyje panaudoti
ąžuolo lapų, gvazdikų, rožių, klasicistinių vazų motyvai. Antrojo audinio puošyboje panaudotas kandeliabrinis motyvas, suklestėjęs vėlesniuose rusiškuose
pusšilkiuose ir medvilnės brokatuose. Išskirtinos šiame liturginių rūbų komplekte esančios kapos sąsagos.
Jos kalstytos XVIII a. III ketv., o tokio laiko šios rūšies dirbinių itin reta mūsų liturginės tekstilės paveldo kontekste [17 il.].

131 Kat. Nr. 7. Dalis garnitūro publikuota: Gražina Marija
Martinaitienė, „V.19. Arnotas, kapa, dvi dalmatikos ir veliumas“,
in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 215–216; Kultūros paminklų
enciklopedija. Rytų Lietuva (toliau – Kultūros paminklų
enciklopedija), t. I, d. 2, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos
institutas, 1998, p. 74.

17. Kapos sąsaga, XVIII a. III ketv., Lietuva, KPC DSKOP,
Aloyzo Petrašiūno nuotrauka, 1998
Catch of a cope, 3rd quarter 18th c., Lithuania, KPC
DSKOP, photo by Aloyzas Petrašiūnas, 1998

XIX a. brokatai su medvilninių siūlų metmenimis
itin pamėgti Rusijos gamintojų. XIX a. II–III ketv., siuvant liturginius rūbus, Lietuvoje dažniausiai naudoti
tokie audiniai ir galionai132, puošti daugiausia neobarokiniu arba neobizantiniu ornamentu. Kai kurie jų dekoruoti siuvinėtais elementais. Trakų bažnyčios rinkinyje esama dviejų dalmatikų, kurių šonai pasiūti iš
tamsiai rudos spalvos cannellé tipo audinio, dekoruoto

132 Lijana Šatavičiūtė, „XIX a. – XX a. I pusės liturginė apranga
parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“, in: Menotyra, 2003,
Nr. 3, p. 39; Svetlana Poligienė, „Kriaunų Dievo Apvaizdos“, p. 52.
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specifiniu kandeliabrų ornamentu [18 il.]133. Šis audinys, iš pradžių rudos spalvos, pradėtas austi XVIII a.
pab., buvo pusšilkis ir ganėtinai geros kokybės. Vėlesni
mėlynos, raudonos, geltonos ir baltos spalvų audinio
variantai palaipsniui prastėjo. Jau XIX a. 6–7 deš. geltono ir balto šio audinio variantų brošuotiems ornamentams naudoti pigūs, prastos kokybės medvilniniai
arba pusvilnoniai verpalai. Rusijos imperijoje austi
brokatai plačiai naudoti ne tik stačiatikių, bet ir katalikų liturginiams rūbams siūti. Kaip minėta konkrečiu
pavyzdžiu, XIX a. pr. jie pasižymėjo dar gana gera kokybe, brangesniais verpalais, tačiau XIX a. vid. tokie
audiniai gerokai suprastėjo. Vietoj šilkinių pradėti
naudoti medvilniniai metmenys, o vėliau ir ataudai.
Auksuoto sidabro, geresnės kokybės sidabruoto ir auksuoto šycho metalo siūlus pakeitė prastesni vario siūlai. Trakų bažnyčios dalmatikų šonų audinyje ornamentas dengia beveik visą audinio plokštumą,
vėlesniuose šiuose audiniuose dekoro mažiau.
Maždaug nuo 1870-ųjų mūsų šventovėse ima rastis puošniu istoristiniu ornamentu dekoruotų rūbų,
atvežtų iš Prancūzijos, Vokietijos, Nyderlandų bažnytinių reikmenų dirbtuvių ir fabrikų. Pastarieji nurungė rusiškuosius savo kokybe, spalvingumu, puošnumu, specifiniais tik Katalikų Bažnyčiai svarbiais
simboliniais dekoro elementais. Tačiau tokių importinių audinių, liturginių rūbų ir reikmenų paplitimas
ir išlikimas Lietuvoje iki šiol plačiau netyrinėti. Visgi masinės produkcijos liturginių rūbų nuvertinti nederėtų, jie atspindi tam tikrą bažnytinės kultūros ir
tekstilės raidą. Be anksčiau aptartų Tiškevičių giminės paaukotų arnotų, Trakų bažnyčios rinkinyje dar
saugomas tipiškas bažnytinių reikmenų dirbtuvių pavyzdys – XIX a. IV ketv. juodos liturginės spalvos arnotas134. Jo šonai pasiūti iš lygaus pusšilkio aksomo, o
kolonos – iš įvairiaspalviais šilkiniais siūlais kryželiu
133 Kat. Nr. 31. Rūbai publikuoti: Gražina Marija Martinaitienė,
„V.20. Dvi dalmatikos“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 216.
134 Kat. Nr. 127.

18. Dalmatika, XIX a. II ketv., Rusija (šonų audinys), KPC
DSKOP, Aloyzo Petrašiūno nuotrauka, 1998
Dalmatic, fabric of sides – 2nd quarter 19th c., Russia,
KPC DSKOP, photo by Aloyzas Petrašiūnas, 1998

siuvinėtos medvilninės kanvos. Tokių specialiai liturginiams rūbams skirtų bažnytinių geometrinių raštų
siuvinėjimo pavyzdžiai ir patys dirbiniai plito iš Nyderlandų, Vokietijos, todėl dažnai yra sunku nustatyti,
ar gaminys yra atvežtas iš svetur, ar pagal pavyzdžius
siuvinėtas ir pasiūtas vietinėse dirbtuvėse.
Apibendrinimas

Apibendrinant galima pasakyti, kad patys seniausi,
1630–1631 m. Trakų bažnyčios inventoriuje paminėti
liturginės tekstilės objektai, neišliko. Išlikę liturginiai
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rūbai, o ne fragmentiškai išlikę dokumentai, yra išsamesnis ir vaizdingesnis šaltinis, pristatantis vienos pagrindinių Lietuvos šventovių buvusią liturginių apdarų bei kitokios paskirties tekstilinių dirbinių gausą ir
įvairovę. Šiandien mus pasiekė nedidelė kadaise buvusio gausaus liturginės tekstilės rinkinio dalis. Joje esama vertingų XVII a. vid. – antros pusės audinių, tačiau
išanalizavus išlikusią Trakų bažnyčios liturginės tekstilės sankaupą, darytina išvada, jog liturginių rūbų skaičius ypač sparčiai didėjo per visą XVIII amžių, nes iš
šio laikotarpio audinių pasiūta daugiausia drabužių.
XIX a. liturginės tekstilės dirbiniai įdomūs tipologiniu
ir istoriniu aspektu.
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia geradarių dėka visada buvo aprūpinta gausiu liturginės tekstilės kiekiu. Jos inventoriumi rūpinosi valdovai, iškilūs dvasininkai, didikai, aukštas pareigas
einantys pareigūnai. Išlikusio rinkinio pavyzdžiai leidžia kalbėti apie senosios tekstilės raidą, importo
kryptis, vietinės produkcijos pavyzdžius. Pastebėtina,
kad XVII a. į LDK audiniai buvo atvežami iš Italijos,
Persijos, o XVIII a. įsigalėjo prancūzų manufaktūrų
gaminiai. XIX a. pirmoje pusėje Rusijos audyklose
austi brokatai ir šilkai išstūmė XVIII a. – XIX a. pr. vyravusius prancūziškus ir itališkus audinius. XIX a. IV
ketv. – XX a. pr. Lietuvoje vėl pasirodė Vokietijos,
Prancūzijos ar Lenkijos įmonių produkcija.
Nagrinėdami Trakų bažnyčios liturginės tekstilės
rinkinį, galime nužymėti kelių šimtmečių taikomosios
dailės tendencijų kaitą. Audiniai, iš kurių pasiūti šios
šventovės liturginiai rūbai, atspindi tam tikro laikotarpio ideologijos, vaizdinio mąstymo apraiškas, besikeičiantį estetinį skonį, mados tendencijas, iliustruoja
naujas besivystančias technologines galimybes. Atskirais rinkinio pavyzdžiais galime nuosekliai iliustruoti
visas dailės stilių sroves nuo XVII a. iki XX a. pirmos
pusės. Čia esama Artimųjų Rytų, europietiško baroko,
rokoko, klasicismo, bydermejerio, simbolizmo, XIX a.
istoristinių, secesijos stilių audinių pavyzdžių. Rinkinį

sudaro ne tik liturginiai rūbai, pasiūti iš prabangių ir
brangių audinių, įperkamų didikams, bet ir pigesnės
arba visai pigios produkcijos pavyzdžiai, įperkami paprastiems parapijiečiams, todėl atspindi įvairiapusę
trijų šimtmečių dailiosios tekstilės vystymosi raidą.

Priedas
Trakų bažnyčios išlikusių liturginės
tekstilės objektų katalogas

1. Anotas su priklausiniais (arnotas, stula,
manipulis, veliumas). Siuvinėtos puošmenos –
Bernardinių vienuolyno dirbtuvės (?). Lietuva, Vilnius.
XVII a. II p. Auksuoto sidabro, sidabro siūlai, auksuota
ir sidabruota virvelė: siuvinėjimas; tekstilės aplikacija.
Audinys – Rusija (?). XIX a. II p. Šilkinis atlasas.
Pinikai – Prancūzija (?). XVIII a. Metalo siūlai, folijos
juostelės: pynimas.
Arnotas – 110 × 74,6 cm; pinikų ir galionų plotis –
1; 4,5 ir 5,5 cm; stulos juostos ilgis – 210 cm, juostos
plotis – 9 cm; galų plotis – 21 cm; manipulio juostos
ilgis – 88 cm; juostos plotis – 9 cm; galų plotis –
21 cm; veliumas – 48 × 52 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-74/1-4.
Pastaba: Arnotas registruotas KVR – Uk 10185,
kitas kodas – DR 1093.
Šaltiniai: Kultūros paminklo DR 1093 apskaitos
kortelė, in: KPC DSKOP.
Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų
komplekto) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.4.
Arnotas, stula, manipulas ir veliumas“, in: Krikščionybė
Lietuvos mene, p. 209.
Kultūros paminklų enciklopedija, p. 73.
Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, p. 535.
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2. Arnotas su priklausiniais (arnotas, stula,
manipulis, veliumas, bursa). Arnoto kolonų audinys –
Prancūzija. XVIII a. II ketv. Šilkinis lampasas,
įvairiaspalviai šilkiniai siūlai: brošavimas, lansavimas.
Arnoto šonų, priklausinių audinys – Prancūzija.
XVIII a. III ketv. Šilkinis dražetas. Pinikai – XVIII a.
Metalo siūlai, folijos juostelės: pynimas.
Arnotas – 109 × 68 cm; pinikų plotis – 2,5, 4 ir
5,5 cm; stulos juostos ilgis – 186 cm, juostos plotis –
7 cm, galų plotis – 14 cm; manipulio juostos ilgis –
82 cm, juostos plotis – 7 cm, galų plotis – 16,5 cm;
veliumas – 46,5 × 44 cm; bursa – 20,5 × 205 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-85/1-5.
Pastaba: Kataloge nurodytas klaidingas arnoto
registrinis numeris – DV 3084.
Šaltiniai: Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio
(Liturginių rūbų komplekto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.7.
Arnotas, stula, manipulas ir bursa“, in: Krikščionybė
Lietuvos mene, p. 210.
Rita Pauliukevičiūtė, Šilkas ir auksas, p. 90, 172,
173.
3. Arnotas su priklausiniais (arnotas, stula,
veliumas, bursa). Arnoto šonai – Lietuva. XVIII a.
pab. – XIX a. pr. Pusšilkis atlasas, metalo siūlai,
cekinai, bajorėliai: siuvinėjimas. Arnoto kolonos,
priklausiniai – Lietuva. XIX a. vid. Pusšilkis atlasas,
metalo siūlai, cekinai, bajorėliai: siuvinėjimas.
Pinikai – metalo siūlai: pynimas.
Arnotas – 97 × 64,3 cm; pinikų plotis – 2,5 cm;
stulos juostos ilgis – 194 cm, juostos plotis – 7,4 cm,
galų plotis – 20 cm; veliumas – 44,5 × 46,5 cm; bursa –
19 × 18,8 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: arnotas saugomas BPM inv. Nr. BT-217.
Arnoto priklausinių saugojimo vieta tikslintina.

Pastaba: LNM saugoma stula (inv. Nr. IT-17,
IM-1606), pasiūta iš dramblio kaulo spalvos pusšilkio
atlaso ir puošta tokiu pačiu siuvinėjimu kaip ir arnoto
šonai. LDM fonde saugomas identiško audinio ir
dekoro arnotas (LDM, inv. Nr. TD-537).
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Liturginių rūbų komplekto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.21.
Arnotas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 216–217.
4. Arnotas su stula. Arnoto kolonų audinys –
Prancūzija, Lionas. XVIII a. II ketv. Šilkinė lama,
įvairiaspalviai šilkiniai, sidabro siūlai: brošavimas,
lansavimas. Arnoto šonų, stulos audinys – Prancūzija,
Lionas. XVIII a. vid. Šilkinis brokatas, įvairiaspalviai
šilkiniai, sidabro, auksuoto sidabro (?) siūlai, folijos
juostelės: brošavimas, lansavimas.
Arnotas – 96 × 73 cm; galionų plotis – 2,7 cm;
stulos juostos ilgis – 194 cm, juostos plotis – 6 cm,
galų plotis – 16 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-79/1-2.
Šaltiniai: Svetlana Poligienė, Dailės kūrinio
(Arnoto ir stulos komplekto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.21.
Arnotas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 211.
Rita Pauliukevičiūtė, Šilkas ir auksas, p. 100, 173.
5. Arnotas su priklausiniais (arnotas, manipulis,
trys bursos). Prancūzija, Lionas. XVIII a. vid. Šilkinis
brokatas, įvairiaspalviai šilkiniai, sidabro, auksuoto
sidabro (?) siūlai, folijos juostelės: brošavimas,
lansavimas. Pinikai – metalo siūlai, folijos juostelės:
pynimas.
Arnotas – 99 × 66 cm; pinikų plotis – 3 ir 6 cm;
manipulio juostos ilgis – 68 cm, juostos plotis –
6,5 cm, galų plotis – 16 cm; bursos (3 vnt.) – 19 ×
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19 cm, pinikų plotis – 2 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-92/1-5.
Pastaba: Komplektas pasiūtas iš tokio pat audinio
kaip ir arnoto Nr. 4 šonai.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio
(Liturginių rūbų komplekto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Literatūra: –
6. Liturginių rūbų komplektas (arnotas, dalmatika,
dvi stulos, du manipuliai, veliumas). Prancūzija,
Lionas. XVIII – XVIII a. 7–8 deš. Šilkinis ripsas,
įvairiaspalviai šilkiniai, metalo siūlai, folijos juostelės:
brošavimas. Pinikai – metalo siūlai, folijos juostelės:
pynimas.
Arnotas – 113 × 69 cm, pinikų plotis – 1,5 ir 3 cm;
dalmatika – 98,5 × 117 (plotis su rankovėmis) × 81,5
(plotis apačioje) cm; pinikų plotis – 2 ir 2,4 cm;
manipulio (I) juostos ilgis – 83 cm, juostos plotis –
5,4 cm, galų plotis – 7,5 cm; manipulio (II) juostos
ilgis – 85 cm, juostos plotis – 5,5 cm, galų plotis –
7,5 cm, pinikų plotis – 2 cm; veliumas – 52,5 ×
51,5 cm, pinikų plotis – 3,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-90/1-7.
Pastaba: Dalmatikos pamušale prisiūta etiketė su
paminklo inventoriniu numeriu VD 3183. Iš tiesų
KVR tokiu numeriu (DV 3183, Uk 14327) įrašytas
arnotas. Tikėtina, kad paminklinė etiketė prisiūta ne
tam objektui.
Šaltiniai: Kultūros paminklo DV 3183 apskaitos
kortelė, in: KPC DSKOP.
Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio (Liturginių
rūbų komplekto) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Lietuvos TSR kultūros paminklų
sąrašas, p. 796.
Kultūros paminklų enciklopedija, p. 74.

7. Liturginių rūbų komplektas (arnotas, kapa, dvi
dalmatikos, veliumas, du manipuliai, bursa).
Prancūzija (?). XVIII a. pab. – XIX a. pr. Pusšilkio
brokatas, spalvoti šilkiniai, metalo, šenilės siūlai:
brošavimas, lansavimas. Sąsagos – Lietuva, XVIII a.
III ketv. Sidabras: kalimas, kalstymas, puncavimas.
Kapa – 140 × 285 cm; skydas – 50 × 48 cm; galionų
plotis – 3,5 cm; arnotas – 106 × 65 cm; galionų plotis –
6,5 cm; dalmatikos – 100 × 115 (plotis su rankovėmis)
× 63,5 (plotis apačioje) cm; galionų plotis –3,5 cm;
veliumas – 47,5 × 47,5 cm; galionų plotis – 2 cm;
sąsagos – 7,8 × 7,6 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-325/1-8.
Pastaba: Kapos pamušale prisiūta etiketė su
paminklo inventoriniu numeriu DV 3179 (Uk 14323).
Dar viena paminklinė etiketė – DV 3182 – prisiūta
veliumo pamušale. Iš tiesų KVR tokiu numeriu (DV
3182, Uk 14326) įrašytas arnotas. Tikėtina, kad
paminklinė etiketė prisiūta ne tam objektui. Dalis
komplekto – du manipuliai ir bursa – publikuoti
nebuvo.
Šaltiniai: Kultūros paminklo DV 3179 apskaitos
kortelė, in: KPC DSKOP.
Kultūros paminklo DV 3182 apskaitos kortelė, in:
KPC DSKOP.
Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų
komplekto) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų
komplekto) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.19.
Arnotas, kapa, dvi dalmatikos ir veliumas“, in:
Krikščionybė Lietuvos mene, p. 215–216.
Kultūros paminklų enciklopedija, 1998, p. 74.
Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, p. 796.
8. Arnotas su priklausiniais (arnotas, stula,
veliumas). Lietuva, XX a. 2–3 deš. Arnoto šonų
audinys – šilkinis ripsas. Arnoto kolonų, stulos,
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veliumo audinys – šilkinis atlasas; kolonos: tapyba,
tekstilės aplikacija.
Arnotas – 116,5 × 67,2 cm; stulos juostos ilgis –
196,2 cm, juostos plotis – 6,9 cm, plotis galuose –
18,5 cm; veliumas – 46,2 × 46; galionų plotis – 1 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Liturginių rūbų komplekto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Literatūra: –
9. Arnotas su veliumu. Arnoto šonų audinys –
Italija (?). XVIII a. vid. Šilkinė lama, auksuoto sidabro,
sidabro, šilkiniai siūlai: lansavimas. Arnoto kolonų,
veliumo audinys – LDK, Gardinas. 1768–1780 m.
Pusšilkis brokatas, įvairiaspalviai šilkiniai ir metalo
siūlai: lansavimas.
Arnotas – 115 × 67,3 cm; galionų plotis – 2 ir 3 cm;
veliumas – 44,5 × 44 cm, galionų plotis – 1,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: arnotas saugomas BPM inv. Nr. BT-73.
Veliumo saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio
(Liturginių rūbų komplekto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.10.
Arnotas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 211–212.
10. Arnotas su priklausiniais (arnotas, stula,
manipulis, veliumas, bursa). Arnoto kolonų,
priklausinių siuvinėtos puošmenos – Lietuva. XVII a.
pab. – XVIII a. pr. Šilkiniai ir auksuoto sidabro siūlai,
folijos juostelės: siuvinėjimas; tekstilės aplikacija.
Arnoto kolonų audinys – Rusija (?). XIX a.
II p. Šilkinis damastas. Arnoto šonai – Lietuva.
XVIII a. IV ketv. Šilkinis damastas, šilkiniai, metalo
siūlai: siuvinėjimas. Pinikai – Lietuva. XIX a. II
p. Metalo siūlai: pynimas.

Arnotas – 106 × 69 cm; kilpinėlių plotis – 2 cm;
stulos juostos ilgis – 213 cm, juostos plotis – 8,5 cm,
galų plotis – 20 cm; manipulio juostos ilgis – 80 cm,
juostos plotis – 8 cm, galų plotis – 19 cm; veliumas –
52 × 50 cm; bursa – 22 × 22 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-2971/1-5.
Pastaba: Arnotas registruotas KVR – Uk 10186,
kitas kodas – DR 1094.
Šaltiniai: Kultūros paminklo DR 1094 apskaitos
kortelė, in: KPC DSKOP.
Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų
komplekto) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.16.
Arnotas, stula, manipulas, veliumas ir bursa“, in:
Krikščionybė Lietuvos mene, p. 214.
Kultūros paminklų enciklopedija, p. 73, 74.
Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, p. 535.
11. Arnotas su priklausiniais (arnotas, manipulis,
bursa). Italija (?). XVIII a. I p. (?). Aksomo brokatas;
įvairiaspalviai šilkiniai siūlai, folijos juostelės:
brošavimas, lansavimas. Pinikai – metalo siūlai, folijos
juostelės: pynimas.
Arnotas – 105 × 66 cm; piniko plotis – 3 cm.
Manipulio juostos ilgis – 74 cm, juostos plotis – 7 cm,
galų plotis – 18 cm; bursa – 20 × 20 cm, pinikų plotis –
2 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-83/1–3.
Pastaba: Arnotas registruotas KVR – Uk 14328,
kitas kodas – DV 3184.
Šaltiniai: Kultūros paminklo DV 3184 apskaitos
kortelė, in: KPC DSKOP.
Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų
komplekto) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.6.
Arnotas, manipulas ir bursa“, in: Krikščionybė Lietuvos
mene, p. 210.
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Kultūros paminklų enciklopedija, p. 74.
Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, p. 796.
12. Arnotas su priklausiniais (arnotas, stula,
manipulis). Prancūzija. XVIII a. 6–8 deš. Šilkinis
brokatas, auksuoto sidabro, šenilės siūlai: brošavimas,
lansavimas. Pinikai – metalo siūlai, folijos juostelės:
pynimas.
Arnotas – 102 × 66; pinikų plotis – 3 ir 5 cm; stulos
juostos ilgis – 190 cm, juostos plotis – 6,5 cm, galų
plotis – 16 cm, pinikų plotis – 1,5 cm; manipulio
juostos ilgis – 68 cm, juostos plotis – 6,5 cm, galų
plotis – 16 cm, pinikų plotis – 1,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-86/1-3.
Pastaba: Stulos pamušale prisiūta etiketė su
paminklo inventoriniu numeriu VD 3181. Tikėtina,
kad paminklinė etiketė prisiūta ne tam objektui, nes
KVR šiuo numeriu (DV 3181, Uk 143260) registruotas
arnotas.
Šaltiniai: Kultūros paminklo DV 3181 apskaitos
kortelė, in: KPC DSKOP.
Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų
komplekto) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.15.
Arnotas, stula ir manipulas“, in: Krikščionybė Lietuvos
mene, p. 213–214.
Kultūros paminklų enciklopedija, p. 74.
Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, p. 796.
13. Arnotas su priklausiniais (arnotas, stula,
veliumas, bursa). Arnoto šonų, priklausinių audinys –
Vakarų Europa. XIX a. pab. – XX a. pr. Šilkinis
damastas. Arnoto kolonos – Lietuva (?). XIX a.
pab. – XX a. pr. Kanva, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai:
siuvinėjimas.
Arnotas – 109,3 × 64,8 cm; stulos juostos ilgis –
223,4 cm, juostos plotis – 7,3 cm, galų plotis – 7,9 cm;
bursa – 7,9 × 8 cm; galionų plotis – 1 ir 2,5 cm.

Būklė: patenkinama, audiniai vietomis išdilę, atirę
galionai.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-128/1–4.
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Liturginių rūbų komplekto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.23.
Arnotas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 217.
14. Arnotas su veliumu. Lietuva. XIX a. vid. Arnoto
šonų, veliumo audinys – aksomas. Priekio kolona,
nugaros kryžius – šilkinis atlasas, įvairiaspalviai
šilkiniai, vilnoniai siūlai, cekinai, biseris: siuvinėjimas;
tekstilės aplikacija.
Arnotas – 107 × 68 cm; galionų plotis – 3,5 cm;
veliumas – 42 × 40 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: arnotas saugomas BPM inv. Nr. BT-75.
Veliumo saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.22.
Arnotas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 217.
15. Arnotas. Lietuva. XIX a. pab. – XX a. pr.
Arnoto šonų audinys – šilkinis damastas. Arnoto
kolonos – medvilnės lama (?), įvairiaspalviai šilkiniai
siūlai: siuvinėjimas.
Arnotas – 114,5 × 65,5 cm; galionų plotis – 2,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: arnoto saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio (Arnoto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
16. Arnotas. Arnoto šonų audinys – Vakarų
Europa. XIX a. pab. – XX a. pr. Šilkinis damastas.
Arnoto kolonos – Lietuva (?). XIX a. pab. – XX a. pr.
Kanva, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai: siuvinėjimas.
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Arnotas – 118 × 73 cm; galionų plotis – 2 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-127.
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –

Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.12.
Arnotas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 212–213.

17. Arnotas. Arnoto šonų audinys – Persija,
Isfahanas. XVII a. vid. Šilkinis ripsas, įvairiaspalviai
šilkiniai, metalo siūlai: brošavimas. Arnoto kolonų
audinys – Vakarų Europa. XIX a. vid. Žakardinio
audimo šilkinis audinys.
Arnotas – 106,5 × 67 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-93.
Pastaba: Identiško persiško audinio šonus turi
dalmatikų pora, šiuo metu saugoma BPM (muziejaus
inv. Nr. BT-1915/1-2), čia patekusi iš Rūdiškių
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios, Trakų parapijos filijos.
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Reingard Neumann, op. cit., p. 211–
213.
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва Беларусі
XII–XVIII cтагоддзяў, il. 128.

19. Arnotas. Arnoto kolonų kontušo juosta –
Gardino karališkoji šilko manufaktūra (?). LDK,
Gardinas (?). 1768–1780 m. Šilkiniai, sidabro siūlai:
daugiasluoksnis taqueté façonné audimas; brošavimas,
lansavimas. Arnoto šonų kontušo juosta – Prancūzija,
Lionas. XVIII a. II p. (iki 1793). Šilkinis lampasas,
šilkiniai siūlai: lansavimas.
Arnotas – 106 × 67 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-81.
Pastaba: Arnotas registruotas KVR – Uk 15393,
kitas kodas – DV 4458.
Šaltiniai: Kultūros paminklo DV 4458 apskaitos
kortelė, in: KPC DSKOP.
Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio (Arnoto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.14.
Arnotas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 213.
Rita Pauliukevičiūtė, Šilkas ir auksas, p. 151, 175.
Kultūros paminklų enciklopedija, p. 74.
Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų
sąrašas, Vilnius: Savastis, 1993, p. 352.

18. Arnotas. Arnoto šonų audinys – Prancūzija,
Lionas (?). XVIII a. 2–3 deš. Šilkinis lampasas,
įvairiaspalviai šilkiniai, auksuoto sidabro siūlai:
brošavimas, lansavimas. Arnoto kolonų audinys –
Prancūzija, Lionas (?). XVIII a. II ketv. Šilkinis
grodetūras, įvairiaspalviai šilkiniai, sidabro siūlai:
brošavimas, lansavimas.
Arnotas – 116 × 68 cm; galionų plotis – 1,5 ir
2,5 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-76.
Šaltiniai: Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio (Arnoto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.

20. Arnotas. Arnoto priekio kolonos kontušo
juosta – Stepono Filsjeano manufaktūra. Lenkija,
Kobyłka. 1787–1794 m. Šilkiniai, auksuoto sidabro
siūlai: daugiasluoksnis (taqueté faconné) lansavimas.
Nugaros kolonos kontušo juosta – Gardino karališkoji
šilko manufaktūra. LDK, Gardinas. 1768–1780 m.
Kolonos viršutinė dalis – šilkinis brokatas, auksuoto
sidabro siūlai: lansavimas. Kolonos apatinė dalis –
šilkinis brokatas, įvairiaspalviai šilkiniai, auksuoto
sidabro, sidabro siūlai, sidabro virvelė: lansavimas.
Arnoto šonų audinys – Rusija (?). XVIII a. IV ketv.
Pusšilkio brokatas.
Arnotas – 104 × 63,5 cm; galionų plotis – 2 ir 3 cm.
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Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-82.
Pastaba: Arnotas registruotas KVR – Uk 15394,
kitas kodas – DV 4459.
Šaltiniai: Kultūros paminklo DV 4459 apskaitos
kortelė, in: KPC DSKOP.
Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio (Arnoto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.11.
Arnotas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 212.
Rita Pauliukevičiūtė, Šilkas ir auksas, p. 164, 176.
Kultūros paminklų enciklopedija, p. 74.
Lietuvos Respublikos istorijos ir kultūros paminklų
sąrašas, p. 352.
21. Arnotas. Vakarų Europa. XVIII a. IV ketv.
Arnoto kolonų audinys – šilkinis ripsas, spalvoti
šilkiniai siūlai: brošavimas. Arnoto šonų audinys –
šilkinis atlasas. Pinikai – Lietuva (?). XVIII a. Metalo
siūlai, folijos juostelės: pynimas.
Arnotas – 105,5 × 69 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio (Arnoto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
22. Arnotas. Siuvinėtos puošmenos – Lietuva. Tarp
1670–1690 m. Auksuoto sidabro, sidabro siūlai:
siuvinėjimas; tekstilės aplikacija. Pinikai – XIX a.
Metalo siūlai (?), virvelė (?): pynimas. Arnoto
audinys – XX a. pr. Šilkinis aksomas.
Arnotas – 104 × 66 cm; pinikų plotis – 3,5 cm.
Būklė: gera.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-80.
Pastaba: Arnotas registruotas KVR – Uk 10183,
kitas kodas – DR 1091.
Šaltiniai: Kultūros paminklo DR 1091 apskaitos
kortelė, in: KPC DSKOP.

Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas,
1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.1.
Arnotas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 208.
Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, p. 534.
23. Arnotas. Lietuva. XVIII a. II p. Šilkinis atlasas.
Siuvinėtos puošmenos – auksuoto sidabro, sidabro
siūlai, juostelė, cekinai: siuvinėjimas; tekstilės
aplikacija.
Arnotas – 117 × 73 cm; galionų plotis – 3 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-482.
Pastaba: Arnotas registruotas KVR – Uk 10182,
kitas kodas – DR 1090.
Šaltiniai: Kultūros paminklo DR 1090 apskaitos
kortelė, in: KPC DSKOP.
Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas,
1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.17.
Arnotas, stula, manipulas, veliumas ir bursa“, in:
Krikščionybė Lietuvos mene, p. 214.
Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, p. 534.
24. Arnotas. Prancūzija, Lionas (?). XVIII a.
XVIII a. 2–3 deš. Šilkinis lampasas, šilkiniai, sidabro
siūlai: lansavimas.
Arnotas – 103,7 × 62,7 cm; galionų plotis – 2,7 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-78/1.
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.5.
Arnotas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 209.
25. Arnotas. Prancūzija, Lionas. XVIII a. 3–4 deš.
Šilkinis grodetūras, įvairiaspalviai šilkiniai, sidabro
siūlai: liseré audimas, brošavimas, lansavimas.
Pinikai – metalo siūlai, folijos juostelės: pynimas.
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Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio
(Dalmatikos) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –

Arnotas – 103,5 × 65,5 cm; galionų plotis – 2,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-77.
Šaltiniai: Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio (Arnoto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.8.
Arnotas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 211.

29. Dalmatika. Dalmatikos kolonų audinys –
Vakarų Europa. XVIII a. (?). Šilkinis damastas.
Dalmatikos šonų audinys – Vakarų Europa. XVIII a.
II p. Šilkinis dražetas.
Dalmatika – 103,5 × 111,5 (plotis su rankovėmis) ×
75 (plotis apačioje) cm; galionų plotis – 1,5 ir 2 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-399.
Šaltiniai: Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio
(Dalmatikos) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –

26. Arnotas. Arnoto kolonų audinys – Vakarų
Europa. XVIII a. pab. – XIX a. pr. Šilkinis atlasas,
metalo siūlai, folijos juostelės: brošavimas. Arnoto
šonų audinys – Lietuva (?). XVIII a. pab. – XIX a. pr.
Šilkinis aksomas.
Arnotas – 102 × 66 cm; galionų plotis – 2 ir 4 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-91.
Šaltiniai: Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio (Arnoto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
27. Arnotas. Lietuva (?) XIX a. IV ketv. Arnoto
šonų audinys – šilkinis aksomas. Arnoto kolonos –
medvilninė kanva, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai:
siuvinėjimas dvipusiu kryželiu.
Arnotas – 103 × 65 cm; galionų plotis – 2,5 ir
1,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-123.
Šaltiniai: –
Literatūra: –
28. Dalmatika. Prancūzija (?). Apie 1780 m. Šilkinis
ripsas, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai: brošavimas.
Pinikai – metalo siūlai, folijos juostelės: pynimas.
Dalmatika – 99,3 × 111 (plotis su rankovėmis) ×
73,5 (plotis apačioje) cm; pinikų ir galionų plotis – 3 ir
3,1 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-507.

30. Dalmatika. Prancūzija (?). XX a. pr. Šilkinis
brokatinis muaras. Liturginių reikmenų dirbtuvių
ruošiniai; tekstilės aplikacija.
Dalmatika – 97,5 × 122 plotis (su rankovėmis) 78
(plotis apačioje) cm; galionų plotis – 1,3 ir 1,8 cm.
Būklė: patenkinama. Dalmatika nešvari,
sulamdyta. Pamušalas dėmėtas, lopytas, suadytas.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina. BPM
saugoma porinė (?) dalmatika inv. Nr. Lentvaris
BT-637/1.
Pastaba: Dalmatikos pamušale yra du užrašai
tušu – Waka (Vokė ? Trakų Vokė ?) ir Waka – Nr. 10.
Šaltiniai: Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio
(Dalmatikos) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.24.
Dalmatika“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 218.
31. Dalmatikų pora. Dalmatikų kolonų audinys –
Vakarų Europa (?). XIX a. pr. Atlasas, auksuoto
sidabro siūlai: lansavimas. Dalmatikų šonų audinys –
Rusija. XIX a. II ketv. Medvilnės brokatas, šilkiniai,
metalo siūlai: brošavimas.
Dalmatika (I) – 104,5 × 111,3 (plotis su
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rankovėmis) × 70 (plotis apačioje) cm; dalmatika
(II) – 105 × 111,5 (plotis su rankovėmis) × 69,5 (plotis
apačioje) cm; galionų plotis – 3,5 cm.
Būklė: gera.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-498/1-2
Šaltiniai: Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio
(Dalmatikos) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.20.
Dvi dalmatikos“, in: Krikščionybė Lietuvos mene,
p. 216.

įrašyta į Kultūros vertybių registrą – DR 1095,
Uk 10187.
Šaltiniai: Kultūros paminklo DR 1095 apskaitos
kortelė, in: KPC DSKOP.
Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio (Kapos) aprašas,
1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.18.
Kapa“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 215.
Kultūros paminklų enciklopedija, p. 74.
Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, p. 535.

32. Kapa. Kapos skraistės audinys – Prancūzija,
Lionas. XVIII a. 2–3 deš. Šilkinis lampasas, šilkiniai,
sidabro siūlai: lansavimas. Kapos pretekstos audinys –
Rusija. XIX a. II ketv. Medvilnės brokatas. Kapos
skydo audinys – Vakarų Europa. XIX a. II p. Šilkinis
damastas, metalo siūlai, folijos juostelės: siuvinėjimas;
tekstilės aplikacija. Sąsagos – Lietuva. XVIII a. II ketv.
Sidabras: kalimas, kalstymas, karpymas, puncavimas.
Kapa – 273,5 × 133,8 cm; sąsagos – 5,4 × 4,5 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Kapos) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –

34. Kapa, stula ir manipulis. Kapos skraistės
audinys – Prancūzija (?). XVIII a. 2–3 deš. Šilkinis
lampasas, spalvoti šilkiniai, sidabro siūlai: lansavimas.
Kapos skydo ir pretekstos audinys – Vakarų Europa (?).
XIX a. II p. Šilkinis damastas. Sąsagos – sidabras:
kirpimas.
Kapa – 126 × 265,5 cm; pretekstos plotis – 26,5 cm;
skydas – 50,2 × 50 cm; galionų plotis – 2,2 cm;
sąsagos – 7 × 6,8 cm.
Būklė: patenkinama.
Yra stula ir manipulis, pasiūti iš kapos skraistės
audinio – Prancūzija (?). XVII a. IV ketv. – XVIII a. pr.
Šilkinis lampasas (?), sidabro siūlai: lansavimas (?).
Stulos juostos ilgis – 204 cm; juostos plotis –
6,9 cm. Būklė patenkinama.
Manipulio juostos ilgis – 70 cm, juostos plotis –
5,3 cm, galų plotis – 13 cm. Būklė patenkinama.
Saugoma: kapos ir stulos saugojimo vieta
tikslintina. Manipulis saugomas BPM inv. Nr. BT1387.
Šaltiniai: Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio (Kapos)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –

33. Kapa. Kapos skraistės audinys – Prancūzija.
XVIII a. I p. Šilkinis lampasas, įvairiaspalviai šilkiniai,
sidabro siūlai: brošavimas, lansavimas. Skydas ir
preteksta – Lietuva. XVIII a. Šilkinis aksomas,
auksuoto sidabro ir sidabro siūlai, virvelės, cekinai:
siuvinėjimas. Sąsaga – metalo lydinys: štampavimas,
sidabravimas.
Kapos skraistė – 135 × 270 cm; skydas – 46 ×
56 cm; pretekstos plotis – 34 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-706.
Pastaba: Kapos pamušale prisiūta etiketė su
paminklo inventoriniu numeriu – DR 1079. Kapa

35 Arnoto priklausiniai (veliumas, palė).
Prancūzija, Lionas. XVIII a. I ketv. Šilkinis lampasas,
įvairiaspalviai šilkiniai, sidabro siūlai: lansavimas.
Pinikai – metalo siūlai, folijos juostelės: pynimas.
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Veliumas – 48 × 46,5 cm; galionų plotis – 1,8 ir
2 cm; palė – 20,2 × 20,2 cm; galionų plotis – 2 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: veliumas saugomas BPM inv.
Nr. BT-1223. Palės saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio
(Liturginių rūbų komplekto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Literatūra: –
36. Arnoto priklausiniai (du manipuliai, bursa).
Prancūzija. XVIII a. pab. – XIX a. pr. Pusšilkinis
dvinytis audinys, spalvoti šilkiniai siūlai: brošavimas.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio
(Liturginių rūbų komplekto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Literatūra: –
37. Veliumas. Prancūzija, Lionas. XVIII a. 7–8 deš.
Šilkinis ripsas, šilkiniai siūlai: brošavimas. Pinikai –
metalo siūlai, folijos juostelės: pynimas.
Veliumas – 47 × 43 cm, galionų plotis – 1 ir 2,5 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1229.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio (Veliumo)
aprašas, 1998 in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
38. Arnoto priklausiniai (stula, manipulis). Italija.
XVII a. (?). Šilkinis brokatas, auksuoto sidabro,
sidabro siūlai: brošavimas.
Stulos ilgis – 208 cm, juostos plotis – 6,5 cm, galų
plotis – 17 cm; manipulio ilgis – 78 cm, juostos
plotis – 6,5 cm, galų plotis – 18,5 cm; galionų plotis –
1 ir 2 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.

Šaltiniai: Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio
(Liturginių rūbų komplekto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Literatūra: –
39. Arnoto priklausiniai (stula, manipulis,
veliumas, palė). Rusija. XIX a. pr. Pusšilkio brokatas,
šilkiniai (?), metalo siūlai: brošavimas, lansavimas.
Pinikai – metalo siūlai, folijos juostelės: pynimas.
Stulos ilgis – 196 cm, juostos plotis – 6 cm, galų
plotis – 16 cm; manipulio ilgis – 74 cm, juostos
plotis – 6 cm, galų plotis – 16 cm; veliumas – 42 ×
42 cm, galionų plotis – 1,5 cm; palė – 16 × 16,5 cm,
galionų plotis – 1 ir 1,5 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio
(Liturginių rūbų komplekto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Literatūra: –
40. Stula. Lietuva. XIX a. II ketv. Šilkinis ripsas,
aksomo skiautės, spalvoti vilnoniai, šilkiniai, metalo
siūlai, cekinai, biseris: siuvinėjimas; tekstilės aplikacija.
Stulos juostos ilgis – 194 cm, juostos plotis –
9,5 cm, galų plotis – 23 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio (Stulos)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
41. Stula. Prancūzija. XVIII a. vid. Šilkinis
brokatas, metalo siūlai: brošavimas, lansavimas (?).
Stulos juostos ilgis – 218 cm, juostos plotis – 8 cm,
galų plotis – 22 cm, galionų plotis – 2,5 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio (Stulos)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
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42. Stula. Italija (?). XVII a. (?). Šilkinis damastas,
įvairiaspalviai šilkiniai siūlai: brošavimas.
Stulos juostos ilgis – 194 cm, juostos plotis – 7 cm,
galų plotis – 17 cm.
Būklė: Patenkinama.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: –
Literatūra: –
43. Stula, dvipusė – balta / violetinė. Lietuva.
XVIII a. II p. Pusšilkinis dvinytis audinys,
įvairiaspalviai šilkiniai, metalo siūlai: siuvinėjimas;
tekstilės aplikacija.
Stulos ilgis – 199 cm, juostos plotis – 8 cm, galų
plotis – 19 cm, galionų plotis – 2,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1057.
Šaltiniai: Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio (Stulos)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
44. Stula. Lietuva. XIX a. vid. Pusšilkis atlasas,
audinių skiautės, spalvoti medvilnės siūlai:
siuvinėjimas; tekstilės aplikacija.
Stulos juostos ilgis – 218 cm, juostos plotis – 8 cm,
galų plotis – 21 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1171.
Šaltiniai: Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio (Stulos)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
45. Stula. Rusija (?) ar Vakarų Europa (?). Šilkiniai
kaspinai – šilkinis ripsas, spalvoti šilkiniai siūlai:
brošavimas.
Stulos ilgis – 206 cm, juostos plotis – 7,5 cm, galų
plotis – 19,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1127.

Šaltiniai: –
Literatūra: –
46. Stula, dvipusė – balta / raudona. Lietuva.
XIX a. II p. Šilkinis grodetūras, aksomo skiautės,
įvairiaspalviai šilkiniai, metalo siūlai, bajorėliai,
cekinai, biseris: siuvinėjimas; tekstilės aplikacija.
Stulos ilgis – 206 cm, juostos plotis – 8 cm, galų
plotis – 20 cm, galionų plotis 1 ir 1,8 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1107.
Šaltiniai: –
Literatūra: –
47. Stula. Lietuva. XIX a. vid. Kanva, įvairiaspalviai
šilkiniai, vilnoniai siūlai, biseris: siuvinėjimas.
Stulos juostos ilgis – 203 cm, juostos plotis –
8,5 cm, galų plotis –18 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1102.
Šaltiniai: Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio (Stulos)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
48. Stula. Lietuva. XIX a. vid. Kanva, įvairiaspalviai
šilkiniai, vilnoniai siūlai: siuvinėjimas.
Stulos juostos ilgis – 216 cm, juostos plotis – 8 cm,
galų plotis – 20 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1185.
Šaltiniai: Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio (Stulos)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
49. Stula. Lietuva. XIX a. vid. Kanva, įvairiaspalviai
šilkiniai, vilnoniai siūlai, biseris: siuvinėjimas.
Stulos juostos ilgis – 215 cm, juostos plotis –
8,8 cm, galų plotis – 19 cm.
Būklė: patenkinama.
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Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1124.
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Stulos) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
50, 51. Stulų pora. Lietuva. XVIII a. II ketv. Šilkinis
aksomas, auksuoti sidabro siūlai: siuvinėjimas.
Stulos juostos ilgis – 213 cm, juostos plotis –
9,2 cm, galų plotis – 19,2 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: viena stula saugoma BPM inv. Nr. BT-923,
antrosios stulos saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Rūta Vitkauskienė, Dailės kūrinio
(Stulos) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
52. Stula. Italija (?). XVII a. (?). Šilkinis damastas,
auksuoti sidabro siūlai: brošavimas.
Stulos juostos ilgis – 200 cm, juostos plotis –
8,5 cm, galų plotis – 19 cm, galionų plotis – 1,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Stulos) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
53. Stula, raudona. Prancūzija (?). XVIII a. Šilkinis
ripsas, įvairiaspalviai šilkiniai, metalo siūlai, folijos
juostelės: kaišymas.
Stulos juostos ilgis – 204 cm, juostos plotis –
6,9 cm, galų plotis – 17 cm, galionų plotis – 1,7 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: –
Literatūra: –
54. Stula. Lietuva. 1853 m. Šilkinis muaras, šilkiniai
siūlai: siuvinėjimas.
Stulos juostos ilgis – 202 cm, juostos plotis –

6,5 cm, galų plotis – 14 cm.
Stulos galuose yra išsiuvinėti įrašai – R: 1853 ir XŁ. D.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1066.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio (Stulos)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
55. Manipulis. Vakarų Europa. XVIII a. Šilkinis
ripsas, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai: lansavimas,
brošavimas.
Manipulio juostos ilgis – 72 cm, juostos plotis –
5,5 cm, galų plotis – 13,7 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1386.
Šaltiniai: –
Literatūra: –
56. Arnotas su manipuliu. Lietuva. XVIII a. IV
ketv. – XIX a. pr. Arnoto kolonos – šilkinis atlasas,
metalo siūlai: siuvinėjimas. Arnoto šonai – šilkinis
atlasas, auksuoto sidabro, sidabro siūlai: siuvinėjimas.
Manipulio juostos ilgis – 87 cm, juostos plotis –
7,5 cm, galų plotis – 16 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: arnotas saugomas TIM, manipulis
saugomas BPM inv. Nr. BT-720.
Pastaba: Arnotas registruotas KVR – Uk 10184,
kitas kodas – DR 1092.
Šaltiniai: –
Literatūra: Kultūros paminklų enciklopedija, p. 73.
Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, p. 535.
57. Veliumas. Prancūzija, Lionas. XVIII a. II ketv.
Šilkinis damastas, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai:
lansavimas, brošavimas.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1215.
Šaltiniai: –
Literatūra: –
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58. Veliumas. Prancūzija, Lionas. XVIII a. vid.
Šilkinis ripsas, įvairiaspalviai šilkiniai, sidabro siūlai,
folijos juostelės (?): brošavimas. Pinikai – metalo
siūlai, folijos juostelės: pynimas.
Veliumas – 45,5 × 46,5 cm; galionų plotis – 1,8 ir
2,3 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-722.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio (Veliumo)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
59. Veliumas. Prancūzija. XVIII a. 8–9 deš. Šilkinis
ripsas, įvairiaspalviai šilkiniai, metalo siūlai, folijos
juostelės: brošavimas. Pamušalas – šilkinė tafta,
šilkiniai siūlai: brošavimas. Pinikai – metalo siūlai,
folijos juostelės: pynimas.
Veliumas – 49 × 47 cm; galionų plotis – 1,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1217.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio (Veliumo)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
60. Veliumas. Prancūzija (?). XVIII a. 6–7 deš.
Šilkinis dvinytis audinys, įvairiaspalviai šilkiniai,
metalo siūlai, folijos juostelės: brošavimas, lansavimas.
Pamušalas – šilkinis dvinytis audinys: marginimas.
Veliumas – 41,5 × 52 cm; galionų plotis – 2,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1218.
Šaltiniai: Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio (Veliumo)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
61. Veliumas. Prancūzija, Lionas. XVIII a. vid.
Šilkinis brokatas, įvairiaspalviai šilkiniai, auksuoto
sidabro, sidabro siūlai: brošavimas, lansavimas (?).
Pamušalas – Lietuva. XVIII a. II p. Dvinytis šilkinis
audinys, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai: siuvinėjimas.

Veliumas – 44,5 × 49 cm; galionų plotis – 1,6 ir
2 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. D 24; D 2588/21.
Šaltiniai: Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio (Veliumo)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
62. Veliumas. Vakarų Europa. XIX a. IV ketv. –
XX a. pr. Šilkinis damastas.
Veliumas – 46,3 × 47 cm, galionų plotis – 2,7 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
63. Veliumas. Prancūzija, Lionas (?). XVIII a. vid.
Šilkinis brokatas, įvairiaspalviai šilkiniai, sidabro
siūlai: brošavimas.
Veliumas – 43,5 × 48 cm; galionų plotis – 2 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1209.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio (Veliumo)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
64. Veliumas. Prancūzija, Lionas. XVIII a. III ketv.
Šilkinis ripsas, įvairiaspalviai šilkiniai siūlai:
brošavimas.
Veliumas – 49,3 × 43,5 cm; galionų plotis – 1,2 ir
2 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1225.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio (Veliumo)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
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65. Veliumas. Prancūzija (?). XVIII a. vid. Šilkinis
brokatas, auksuoto sidabro, sidabro siūlai: brošavimas.
Veliumas – 50 × 46 cm; galionų plotis – 1,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio
(Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
66. Veliumas. Siuvinėtos puošmenos – Lietuva.
XVII a. II p. Auksuoto sidabro, sidabro siūlai:
siuvinėjimas; tekstilės aplikacija. Audinys – Vakarų
Europa. XVII a. II p. (?); šilkinis atlasas.
Veliumas – 57 × 54 cm; galionų plotis – 3 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma BPM inv. Nr. BT-87.
Šaltiniai: Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio
(Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.2.
Veliumas“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 208.
67. Veliumas. Vakarų Europa. XVIII a. pab. –
XIX a. pr. Šilkinis dvinytis audinys, spalvoti šilkiniai
siūlai: brošavimas. Pinikai – metalo siūlai: pynimas.
Veliumas – 43,5 × 45,5 cm; pinikų plotis – 2,5 ir
3 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio (Veliumo)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
68. Manipulis. Prancūzija. XVIII a. vid. Šilkinis
brokatas (?), spalvoti šilkiniai, metalo siūlai:
brošavimas. Pinikai – metalo siūlai, folijos juostelės:
pynimas.
Manipulio ilgis – 75 cm, juostos plotis – 5,5 cm,
galų plotis – 19 cm.
Būklė: patenkinama.

Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ieva Mazūraitė, Dailės kūrinio
(manipulio) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
69. Bursa. Lietuva. XVII a. II p. Šilkinis atlasas.
Siuvinėtos puošmenos – įvairiaspalvio atlaso skiautės,
auksuoto sidabro, sidabro siūlai: siuvinėjinmas;
tekstilės aplikacija.
Bursa – 20 × 20 cm; galionų plotis – 0,8 ir 1,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-94.
Šaltiniai: Karolina Jakaitė, Dailės kūrinio
(Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: Gražina Marija Martinaitienė, „V.3.
Bursa“, in: Krikščionybė Lietuvos mene, p. 208–209.
70. Bursa. Prancūzija, Lionas. XVIII a. III ketv.
Šilkinis ripsas, įvairiaspalviai šilkiniai, metalo siūlai,
folijos juostelės: brošavimas. Pinikai – metalo siūlai,
folijos juostelės: pynimas.
Palė – 20,5 × 20,5 cm, galionų plotis – 2,5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Algė Gudaitytė, Dailės kūrinio (Palės)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
71. Palė. Prancūzija. XVIII a. 7–9 deš. Šilkinis
ripsas (?), įvairiaspalviai šilkiniai, sidabro siūlai, folijos
juostelės: brošavimas. Pinikai – metalo siūlai, folijos
juostelės: pynimas.
Palė – 8,9 × 8,5 cm; pinikų plotis – 5 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Palės) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
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72. Palė. Prancūzija, Lionas (?). XVIII a. vid.
Šilkinis ripsas (?), įvairiaspalviai šilkiniai, metalo
siūlai: brošavimas.
Palė – 8,5 × 8,5 cm, galionų plotis – 2,3 cm.
Būklė: patenkinama.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Ugnė Mikalauskaitė, Dailės kūrinio
(Palės) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
73. Juosta. Nėriniai – Lietuva. XVII – XVIII a.
Auksuoti šilkiniai siūlai, folijos juostelės: nėrimas.
Audiniai – Vakarų Europa. XIX a. I ketv. (?). Šilkinis
damastas (?), šilkinis dvinytis audinys, metalo siūlai:
brošavimas.
Juostos ilgis – 246 cm, plotis – 30 cm, nėrinio
plotis – 24 cm, galionų plotis – 3,2 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Rūta Vitkauskienė, Dailės kūrinio
(Altoriaus užtiesalo (juostos)) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Literatūra: –
74. Užuolaidos paveikslui (2 vnt.). Siuvinėtos
puošmenos – Lietuva. XVII a. Auksuoto sidabro,
sidabro siūlai, folijos juostelės, biseris: siuvinėjimas;
tekstilės aplikacija. Audinys – Lietuva (?). XVIII a.
Šilkinis dvinytis audinys. Pinikai – Rusija. XIX a.
Metalo siūlai: pynimas.
Ilgis – 178 cm, plotis – 65 cm, pinikų plotis – 3 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-827/1-2.
Šaltiniai: Rūta Vitkauskienė, Dailės kūrinio
(Užuolaidų paveikslui) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –

audinių skiautės, bajorėliai, šilkiniai (?) siūlai:
siuvinėjimas, tekstilės aplikacija.
Ilgis – 221,5 cm, plotis – 13,5 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: BPM inv. Nr. BT-1351.
Šaltiniai: Gintautas Žalėnas, Dailės kūrinio
(Varpelio juostos) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
76. Vėliava. Lietuva. XIX a. II p. Vilnonis dvinytis
audinys, spalvoti vilnoniai siūlai: siuvinėjimas,
tekstilės aplikacija.
Vėliavoje baltais vilnoniais siūlais išsiuvinėtas
aukojimo įrašas lenkų kalba: „Ofiara W. P. Władysława
Gryfina“.
Ilgis – 146 cm, plotis – 88 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: BPM inv. Nr. nėra.
Šaltiniai: Rūta Vitkauskienė, Dailės kūrinio
(Vėliavos) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –
77. Kilimas. Lietuva. XX a. I p. Vilna: audimas
naminėmis staklėmis.
Ilgis – 206 cm, plotis – 148 cm.
Būklė: bloga.
Saugoma: saugojimo vieta tikslintina.
Šaltiniai: Rūta Vitkauskienė, Dailės kūrinio
(Grindų kilimo) aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Literatūra: –

75. Varpelio juosta. Lietuva (siuvinėjimas,
aplikacija), Rusija (audiniai). 1875 m. Gelumbė,
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Santraukos
BPM –
inv. Nr. –
KAKA –
Kat. Nr. –

Bažnytinio paveldo muziejus
inventorinis numeris
Kauno arkivyskupijos kurijos archyvas
nuoroda į straipsnio pabaigoje pateiktame liturginės
tekstilės kataloge esantį objekto eilės numerį
KPC DSKOP – Kultūros paveldo centro Duomenų skyriaus
Kilnojamųjų objektų poskyris
KVR –
Kultūros vertybių registras
LDM –
Lietuvos dailės muziejus
LNM –
Lietuvos nacionalinis muziejus
LVIA –
Lietuvos valstybės istorijos archyvas
Uk –
unikalus kodas
VUB RS –
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius

Šaltiniai

Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Dalmatikos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Dalmatikos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Dalmatikos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Kapos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Palės) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Stulos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Stulos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Gudaitytė Algė, Dailės kūrinio (Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.

Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Stulos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Stulos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Stulos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Jakaitė Karolina, Dailės kūrinio (Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Kultūros paminklo DR 1090 apskaitos kortelė, in: KPC DSKOP.
Kultūros paminklo DR 1091 apskaitos kortelė, in: KPC DSKOP.
Kultūros paminklo DR 1093 apskaitos kortelė, in: KPC DSKOP.
Kultūros paminklo DR 1094 apskaitos kortelė, in: KPC DSKOP.
Kultūros paminklo DR 1095 apskaitos kortelė, in: KPC DSKOP.
Kultūros paminklo DV 3179 apskaitos kortelė, in: KPC DSKOP.
Kultūros paminklo DV 3181 apskaitos kortelė, in: KPC DSKOP.
Kultūros paminklo DV 3182 apskaitos kortelė, in: KPC DSKOP.
Kultūros paminklo DV 3184 apskaitos kortelė, in: KPC DSKOP.
Kultūros paminklo DV 4458 apskaitos kortelė, in: KPC DSKOP.
Kultūros paminklo DV 4459 apskaitos kortelė, in: KPC DSKOP.
Liturginės tekstilės, inventorizuotos Kaišiadorių katedroje,
Kernavės bažnyčioje 2003 m., sąrašas, in: KPC DSKOP.
Liturginės tekstilės, inventorizuotos Karvio Šv. Juozapo bažnyčioje
1994 m., sąrašas, in: KPC DSKOP.
Liturginės tekstilės, inventorizuotos Paberžės ir Dotnuvos
bažnyčiose 2015 m., sąrašas, in: G. Surdokaitės-Vitienės
archyvas.
Liturginės tekstilės, inventorizuotos Švėkšnos bažnyčioje 2014 m.,
sąrašas, in: KPC DSKOP.
Liturginės tekstilės, inventorizuotos Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčioje 1996 ir 1998 m., sąrašas, in: KPC
DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Dalmatikos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Kapos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
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Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Manipulio) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Stulos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mazūraitė Ieva, Dailės kūrinio (Veliumo) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Arnoto) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Kapos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Liturginių rūbų komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Palės) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Palės) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Stulos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Stulos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Mikalauskaitė Ugnė, Dailės kūrinio (Veliumo) aprašas, 1998, in:
KPC DSKOP.
Poligienė Svetlana, Dailės kūrinio (Arnoto ir stulos komplekto)
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Slanimo bažnyčios vizitacijos aktas, 1633, in: VUB RS, f. 57, b. Б.
53–40, l. 108–116.

Šiluvos bažnyčios inventorius, 1796, in: KAKA, b. 51, l. 12–23.
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios inventorius,
1630–1631, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–853.
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios inventorius,
1731, in: VUB RS, b. 57, b. Б. 53–854.
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios inventorius,
1799, in: VUB RS, f. 57, b. Б. 53–855.
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinės bažnyčios
vizitacijos aktas, 1820, in: LVIA, f. 694, ap. 1, b. 4019,
l. 474–478v.
Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinės bažnyčios
vizitacijos aktas, 1830, in: LVIA, f. 694, ap. 1, b. 4093, l. 12–20v.
Vitkauskienė Rūta, Dailės kūrinio (Altoriaus užtiesalo (juostos))
aprašas, 1998, in: KPC DSKOP.
Vitkauskienė Rūta, Dailės kūrinio (Grindų kilimo) aprašas, 1998,
in: KPC DSKOP.
Vitkauskienė Rūta, Dailės kūrinio (Stulos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Vitkauskienė Rūta, Dailės kūrinio (Užuolaidų paveikslui) aprašas,
1998, in: KPC DSKOP.
Vitkauskienė Rūta, Dailės kūrinio (Vėliavos) aprašas, 1998, in: KPC
DSKOP.
Žalėnas Gintautas, Dailės kūrinio (Varpelio juostos) aprašas, 1998,
in: KPC DSKOP.
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Summary

The article presents a collection of liturgical textile
preserved at the Church of the Visitation of the Blessed
Virgin Mary in Trakai. The collection includes circa 100
objects. It must be considered exceptional in the context
of the heritage of Lithuanian liturgical textile. The earliest
objects of liturgical textile mentioned in the inventory
of the Trakai church in 1630–1631 have not survived. The
surviving liturgical clothes are a more comprehensive
and vivid source than fragments of surviving documents,
presenting the richness and diversity of liturgical clothes
and other textile artefacts from one of the most important
Lithuanian churches. Only a small part of the former rich
collection of liturgical textile has survived to the present
day. Most of the artefacts are valuable works from the
second half of the 17th to the 18th century. The artefacts
of liturgical textiles from the 19th century are interesting
typologically and historically.
The patrons of the Church of the Visitation of the
Blessed Virgin Mary in Trakai always supplied the church
with generous amounts of liturgical textile. Rulers,
prominent clerics, noblemen and high officials took care
of its inventory. The surviving examples of the collection
allow us to assess the evolution of early textile, the ways of
its import as well as examples of local production. It should
be noted that in the 17th century, fabrics were brought to
the Grand Duchy of Lithuania from Italy and Persia. In the
18th century, articles from French draperies were popular
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in the Grand Duchy of Lithuania. In the first half of the
19th century, brocades and silks from Russian manufactures
replaced French and Italian fabrics, which prevailed in the
18th and the early 19th century. In the fourth quarter of
the 19th century, German, French and Polish production
reappeared in Lithuania.
Analysing the collection of liturgical textile in the
church of Trakai allows us to assess the changes in the
trends of applied art during several centuries. Fabrics used
for liturgical clothes of this church reflect the ideology
of a certain period, visual thinking, manifestations of
the changing aesthetic taste and fashion trends, and the
development of new technologies. Individual examples of
the collection can illustrate consistently all the art styles
from the 17th century to the first half of the last century.
There are examples of fabrics from the Middle East,
European Baroque and Rococo, Classicism, Biedermeier,
Symbolism as well as the historical Secession style from the
19th century. The collection consists not only of liturgical
clothes made from luxurious and expensive fabrics,
which only the nobles could afford, but also of cheaper or
low-cost production affordable for simple parishioners.
Therefore, it reflects the diverse development of textile
during three centuries.
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