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PaLikti aR GeLBĖti? kuNiGai Lietuviai 
BoLŠevikiNĖje Rusijoje (1918–1939)

a R ūN a s  s t R e i k u s

Įvadas. dėl geopolitinių pervartų buvusioje Rusijos imperijoje, susiju-
sių su bolševikų perversmu ir didžiojo karo pabaiga, bolševikų ir su jais 
kovojusių įvairių baltosios Rusijos karinių dalinių valdomose teritorijose 
atsidūrė daugiau nei pusšimtis iš kauno ir vilniaus gubernijų kilusių, lie-
tuviais save laikiusių katalikų kunigų. dauguma jų dirbo didžiumą Rusi-
jos teritorijos užėmusioje mogiliovo arkivyskupijoje, kurios centras buvo 
įsikūręs Peterburge. iki pilietinio karo Rusijoje pabaigos apie 20 lietuvių 
kunigų grįžo į Lietuvą. 1923 m. ssRs teritorijoje liko 35 mogiliovo arkivys-
kupijai priklausę lietuvių tautybės kunigai1, dar keli lietuviai kunigai mė-
gino tęsti savo tarnystę sovietų ukrainos teritorijoje, jos ribose likusiose 
Lucko-Žytomyro ir kameneco-Podolsko vyskupijų dalyse. kunigai iš Lie-
tuvos ypač svarbų vaidmenį vaidino rytinėje sovietų sąjungos dalyje (į ry-
tus nuo maskvos). Pavyzdžiui, samaros ir Permės dekanatuose iš viso tuo 
metu buvo likę 4 kunigai, visi lietuviai: Penzoje dirbo stanislovas Švėgžda, 
ufoje – mykolas juodokas, Permėje – Pranciškus Budrys (dekanas), Čelia-
binske – juozapas senvaitis. Beveik visi 9,5 mln. km2 teritoriją apimančio 
sibiro apaštalinio vikariato2 dekanai taip pat buvo lietuviai: omsko – my-
kolas Bugenis, tomsko – julijonas Gronskis, irkutsko – juozapas demikis, 
taškento – Bronislovas Rutenis. Be jų plačiai pasklidusiose vikariato para-
pijose dirbo dar 6 lietuviai.

ssRs teritorijoje likę katalikų dvasininkai jau nuo trečio dešimtmečio 
pradžios atsidūrė sovietinių represijų taikiklyje. Į juos buvo žiūrima itin įta-
riai, nes absoliuti jų dauguma buvo svetimtaučiai (lenkai, lietuviai, vokie-
čiai, prancūzai), be to, pavaldūs sovietų režimui nepasiekiamai bažnytinei 
valdžiai Romoje. Beveik visi sovietų sąjungoje likę kunigai lietuviai taip pat 

1 Directorium divini officii et missarum pro archidiocesi Mohiloviensi in annum Domini 1923, 
in: http://www.petergen.com/bovkalo/sp/mohylow1923.html.

2 kaip savarankiškas bažnytinės administracijos vienetas jis buvo įsteigtas 1921 m.
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patyrė įvairaus pobūdžio represijas, ne vienas buvo įkalintas po kelis kar-
tus. visų konfesijų dvasiškijos persekiojimas ypač sustiprėjo trečio ir ketvir-
to dešimtmečių sandūroje, kai sovietų sąjungoje pradėta vykdyti plataus 
užmojo naujos socialinės ir ekonominės sistemos įtvirtinimo programa, ly-
dima rėksmingos antireliginės kampanijos. daugumai katalikų kunigų pa-
tekus į kalėjimus ir lagerius, praktiškai buvo suardyta ir 1926 m. sukurta 
slapta Rusijos bažnytinės administracijos struktūra. tokiomis aplinkybė-
mis katalikiškų europos valstybių diplomatinės tarnybos ėmėsi iniciaty-
vos organizuoti informacijos apie kalinčius dvasininkus rinkimą, rūpinosi 
pagalbos jiems teikimu ir dėjo pastangas, kad kalintys jų tautiečiai galėtų 
išvykti į tėvynę. Ne išimtis šiuo atžvilgiu buvo ir Lietuvos pasiuntinybės 
maskvoje veikla.

Pažymėtina, kad europos valstybių diplomatų, siekusių pagelbėti so-
vietų persekiojamiems savo tautiečiams, požiūris ne visuomet sutapo su 
Šv. sosto rytų politikos uždaviniais. Pastarieji gi per audringą tarpukario 
laikotarpį dažnai keitėsi, tačiau strateginis tikslas visuomet išliko tas pats – 
užtikrinti bent minimalias sąlygas Rusijoje gyvenančių katalikų sielova-
dai, kuri buvo neįmanoma be šiai misijai pasišventusių dvasininkų. su tuo 
buvo glaudžiai siejamas ir katalikų santykių su Rusijos ortodoksų Bažny-
čia (toliau – RoB) klausimas. kad Rusijos reikalai XX a. trečiame-ketvirta-
me dešimtmetyje buvo tapę prioritetiniu Šv. sosto dėmesio objektu, liudija 
specialios popiežiškosios komisijos Pro Russia įkūrimas 1925 m. ji iš pradžių 
buvo Rytų Bažnyčių kongregacijos padalinys, o nuo 1930 iki 1934 m. pra-
džios veikė savarankiškai. Nuo įkūrimo iki 1934 m. jai vadovavo tuometinės 
Šv. sosto rytų politikos spiritus movens vyskupas michelis d‘Herbigny sj. 
Po mįslingo jo atsistatydinimo komisija buvo priskirta Bažnyčios Nepap-
rastųjų reikalų kongregacijai, kurios sekretorius automatiškai tapdavo ir 
komisijos pirmininku.

istoriografijoje jau gana plačiai rekonstruotas įvykių ir problemų maz-
gas, susijęs su katalikų Bažnyčios padėtimi sovietų sąjungoje 1918–1939 m. 
tyrinėtos ir prieš Bažnyčią nukreiptos sovietų režimo antireliginės politi-
kos akcijos3, ir komplikuoti Šv. sosto santykiai su maskva4, ir vatikano bei 

3 Roman dzwonkowski, Kościół katolicki w ZSSR 1917–1939: Zarys historii, Lublin: 
towarzystwo Naukowe katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1997; Roman dzwon-
kowski, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917–1939: Martyrologium, Lublin: towa-
rzystwo Naukowe katolickiego uniwersytetu Lubelskiego, 1998; Бронислав Чаплицкий, 
Ирина Осипова, Книга памяти: Мартиролог Католической церкви в СССР, Москва: 
Серебряные нити, 2000; Станислав Козлов-Струтинский, Павел Парфентьев, История 

*2
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užsienio4valstybių pastangos palaikyti ryšius su ssRs katalikais5. Naują 
postūmį šio teminio lauko tyrimams suteikė 2008 m. tyrinėtojams atver-
tas popiežiaus Pijaus Xi pontifikato laikotarpis vatikano archyvuose. Pir-
mieji naujų šaltinių duomenimis pagrįstų tyrimų rezultatai buvo paskelbti 
tarptautinėse mokslinėse konferencijose skaitytų pranešimų pagrindu pa-
rengtų straipsnių teminiuose rinkiniuose6. Lietuvos tyrėjų indėlis šiame 
tyrimų bare, nepaisant to, kad lietuvių dvasininkai paliko ryškų pėdsaką 
tarpukario laikotarpio katalikybės ssRs istorijoje, iki šiol tebėra nedide-
lis. Regina Laukaitytė yra rašiusi apie marijonų vienuolijos vadovų – vys-
kupų jurgio matulaičio ir Pranciškaus Būčio – apaštalines iniciatyvas tarp 
Rusijos ortodoksų7. jonas Švilpa yra kiek plačiau aptaręs Lietuvos vy-
riausybės iniciatyvas apsikeisti politiniais kaliniais su sovietų sąjunga8, 

Католической Церкви в России, Санкт-Петербург: Белый камень, 2014; Димитрий 
Панто, „Католическая церковь в Западной Сибири в 1918–1937 гг. (на примере Апос-
тольского викариата Сибири)“, in: Конфессиональная политика советского государства в 
1920–1950-е годы: Материалы XI международной научной конференции. Великий Новгород, 
11–13 октября 2018 г., Москва: Политическая энциклопедия, Президентский центр 
Б. Н. Ельцина, 2019, p. 176–184.

4 evgenya tokareva, „Le relazioni tra l’uRss e il vaticano: dalle trattative alla rottura 
(1922–1929)“, in: Santa Sede e Russia da Leone XIII a Pio XI, Citta del vaticano, 2002, p. 199–
261; dunn j. dennis, The Catholic Church and Russia: popes, patriarchs, tsars and commissars, 
ashgate, 2004.

5 Winfried Becker, „diplomats and missionaries: the Role Played by the German 
embassies in moscow and Rome in the Relations between Russia and the vatican from 
1921 to 1929“, in: Catholic Historical Review, Washington, 2006, t. 92, p. 25–45; Rupert 
klieber, „Австрийская дипломатия первой республики на службе интересов святого 
престола в Советском Союзе“, in: Россия и Ватикан, редактор Евгения Токарева, 
Москва: Институт всеобщей истории РАН, 2007, p. 282–308; evgenya tokareva, „vatican 
and Catholics in Russia in 1920–1930: Communication problems“, in: Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, open access Publication by elsevier Ltd , 2016, t. 236, p. 379–384.

6 La Sollecitudine Ecclesiale di Pio XI. Alla luce delle nuove fonti archivistiche [atti del Con-
vegno internazionale di studio, Citta del vaticano, 26–28 febbraio 2009], a cura di Cosimo 
semeraro, Libreria editrice vaticana, 2010; Pio XI: parole chiave [atti del convegno inter-
nazionale, milano 9–10 giugno 2009], viena, etc.: Lit, 2010; История: Россия и Ватикан, 
[materials of the conference „Russia and the vatican in the international context during 
Pius Xi (1922–1939) pontificate“, held in may 2014 at the Herzen Russian state Pedago-
gical university in saint-Petersburg], Москва: Институт всеобщей истории РАН, 2018, 
t. 68, Nr. 4.

7 Regina Laukaitytė, „Rytų apeigų vyskupo Petro Būčio misija Lietuvoje (1930–
1940 m.)“, in: Istorija, vilnius, 2012, t. 84, p. 26–37.

8 jonas Švilpa, „vatikanas-kaunas-maskva: apsikeitimas politiniais kaliniais (1933 ir 
1935 m.)“, in: Istorija, vilnius, 2007, t. 67, p. 36–43.

*3
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o algimantas kasparavičius savo monografijoje apie Lietuvos ir Šv. sos-
to santykius9 irgi ne kartą užsiminė apie Lietuvos vyriausybės pastangas 
užimti tarpininkės vaidmenį nelengvuose vatikano ir maskvos santykiuo-
se. abu autoriai į nagrinėjamus siužetus žvelgė iš politinės ir diplomatijos 
istorijos perspektyvos, remdamiesi daugiausia Lietuvos užsienio reikalų 
ministerijos archyviniu fondu. toks tyrimo prieigos fokusavimas ir nau-
dojamų šaltinių pobūdis lėmė jų rekonstruoto vaizdo vienpusiškumą ir  
fragmentiškumą.

Šiame straipsnyje minėtų autorių įžvalgos bus tikrinamos, papildomos 
ir koreguojamos, atsižvelgiant į vatikano archyvuose saugomų dokumen-
tų teikiamą informaciją. didelė pastarųjų dalis jau yra publikuota10, tačiau 
daug svarbių dokumentų, atspindinčių Romos-kauno-maskvos santykių 
ašį į publikuotus dokumentų rinkinius nepateko. tai komisijos Pro Russia 
sekretoriatą pasiekę dokumentai, saugomi vatikano valstybės sekretoria-
to sekcijos santykiams su valstybėmis istoriniame archyve (Archivio Storico 
della Sezione per i Rapporti con gli Stati), ir vatikano nunciatūros kaune ko-
respondencija su komisija Pro Russia, saugoma vatikano apaštaliniame ar-
chyve (Archivio Apostolico Vaticano). abu šie fondai ir sudarys straipsnyje 
pristatomo tyrimo šaltinių pagrindą. juos papildo Lietuvos atstovybės prie 
Šv. sosto archyviniame fonde išlikę dokumentai, prieš keletą metų perduoti 
į Lietuvos centrinį valstybės archyvą.

straipsnyje siekta atskleisti trijų veikėjų – Lietuvos vyriausybės, Šv. sos-
to ir pačių ssRs dirbusių lietuvių dvasininkų – požiūrius į sielovados ga-
limybes sovietų režimo užvaldytoje teritorijoje. mėginta atsakyti į šiuos 
klausimus: kaip ir kokia informacija apie Bažnyčios padėtį ssRs pasiek-
davo vatikaną per lietuviškus kanalus? kodėl XX a. trečiame dešimtmety-
je, kuriant slaptą bažnytinės jurisdikcijos schemą, lietuvių dvasininkams 
buvo patikėtas svarbus vaidmuo? kas ir kodėl inicijavo derybas dėl kalina-
mų lietuvių dvasininkų išlaisvinimo ir jų perkėlimo į tėvynę? kokia buvo 
Šv. sosto pozicija ssRs dirbančių ir iš jos išvykusių katalikų dvasininkų 
atžvilgiu?

9 algimantas kasparavičius, Tarp politikos ir diplomatijos: Šventasis Sostas ir Lietuvos 
Respublika, vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2008.

10 Lietuva ir Šventasis Sostas (1922–1938): Slaptojo Vatikano archyvo dokumentai, sudarė 
arūnas streikus, vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010; Lietuva Bažnyčios Ne-
paprastųjų reikalų kongregacijos dokumentuose (1919–1938), t. 1–2, sudarė Rita tolomeo, silvia 
Camilli Giammei, vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2014.

*4
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Ar Lietuva galėjo tapti vienu iš Vatikano langų į bolševikinę Rusiją? 
maždaug nuo 1927 m. aplinkybės sudėtingame vatikano ir sovietų sąjun-
gos santykių lauke ėmė klostytis taip, kad katalikiškoji Lietuva bent laikinai 
ir bent kai kurių šio lauko veikėjų pradėta matyti kaip galimas Šv. sosto til-
tas į Rusiją. XX a. trečiame dešimtmetyje vatikanas šiame savo interesų bare 
bandė išspręsti du tarpusavyje susijusius uždavinius: užtikrinti bent mini-
malias sąlygas katalikų sielovadai ateistinėje valstybėje ir susikurti naujas 
apaštalavimo Rusijoje galimybes, pasinaudojant RoB nusilpimu11. Pirmojo 
uždavinio sprendimo šansai gerokai sumažėjo 1926 m. į aklavietę patekus 
neoficialioms deryboms, nuo 1924 m. vykusioms per vatikano nuncijų Ber-
lyne eugenio Pacelli ir ssRs pasiuntinybę vokietijoje. užsiveriant Berly-
no koridoriui, savo paslaugas netikėtai pasiūlė kaunas, kurio santykiai su 
maskva po to, kai 1926 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos vyriausybė pasirašė Ne-
puolimo ir neutralumo sutartį su ssRs, o ypač po 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmo, galutinai išsklaidžiusio kremliaus baimes dėl galimo lietuvių 
susitaikymo su lenkais, pasidarė itin draugiški.

Pirmieji signalai apie ministro pirmininko augustino voldemaro pa-
stangas suvesti Šv. sosto ir ssRs diplomatus kaune Romą pasiekė anksty-
vą 1927 m. pavasarį. tų metų kovo pradžioje apaštalinės internunciatūros 
kaune sekretorius Luigi Faidutti, informuodamas apie pokalbį su voldema-
ru, užsiminė ir apie pastarojo pasiūlymą suorganizuoti susitikimą su ssRs 
pasiuntiniu12. valstybės sekretorius kardinolas Pietro Gasparri motyvuoda-
mas tuo, kad sovietinei pusei yra puikiai žinoma Šv. sosto pozicija, patarė 
ignoruoti šį pasiūlymą13, tačiau vatikano atstovui nepavyko išvengti vol-
demaro suplanuoto pokalbio su ssRs pasiuntiniu kaune. Faidutti susitiko 
su sergejumi aleksandrovskiu vakarienės pas voldemarą metu, iš anksto 
neinformuotas apie tokią galimybę. Nors, pasak Faidutti, sovietų pasiunti-
nys pokalbio metu aiškiai demonstravo savo ideologinį rigidiškumą, tačiau 
žadėjo „išsiaiškinti maskvos nuomonę tuo atveju, jeigu eventualiai būtų 
pateiktas prašymas dėl vieno ar kito katalikų dvasininko, ir netgi palinkė-
jo susitikti prie Nevos“14. mažai tikėtina, kad šios tęsinio taip ir neįgijusios 

11 RoB tuo metu išgyveno krizę ne vien dėl sovietų režimo vykdomų represijų, bet ir 
dėl didelio vidinio susiskaldymo.

12 Luigi Faidutti raportas Šv. sosto valstybės sekretoriatui, 1927-03-08, in: Archivio 
Storico della Sezione per i Rapporti con gli Stati, Affari Ecclesiatici Straordinari (toliau – ASRS, 
AA.EE.SS), Pio Xi, Russia, pos. 659, b. 49, l. 70–71.

13 valstybės sekretoriato raštas Luigi Faidutti, 1927-03-17, in: Ibid., l. 72.
14 Luigi Faidutti raportas Šv. sosto valstybės sekretoriatui, 1927-03-23, in: Ibid., l. 75v.
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dip lomatinės partijos iniciatyva atėjo iš sovietinės pusės. Nėra pagrindo 
abejoti Lietuvos užsienio politikos tyrėjų teiginiu, kad labiausiai suinte-
resuotas žaidėjas šiuo atveju buvo charizmatiškasis Lietuvos vyriausybės 
vadovas, neva tokiu būdu puoselėjęs du pagrindinius tikslus: sustiprinti 
valstybės lyginamąjį tarptautinį svorį regione, kuris kartu atitiktų vatika-
no geopolitinius planus, bei Lietuvos kunigų energiją nukreipti į Rusiją, su-
tramdyti pernelyg didelę Bažnyčios įtaką valstybėje15.

Perversmo keliu valdžioje įsitvirtinusi vyriausybė, siekdama sustiprinti 
savo padėtį šalies viduje ir tarptautinėje arenoje, santykių su vatikanu nor-
malizavimą neabejotinai laikė savo prioritetiniu uždaviniu. tą patvirtina ne 
tik jos pastangos kuo greičiau pasirašyti iki tol ilgai atidėliotą konkordatą 
su Šv. sostu, bet ir voldemaro primygtinai rodomas noras prisidėti prie mi-
sijinių vatikano planų Rusijoje įgyvendinimo. 1927 m. rugpjūčio pabaigoje, 
savo vizito į Romą išvakarėse Lietuvos vyriausybės vadovas jau be jokių 
užuolankų siūlė savo paslaugas vatikanui. internunciatūros sekretoriui jis 
pristatė tokią savo viziją:

jei tebėra gyva idėja atnaujinti religinius ryšius su šia didele šalimi, jo nuomone, 
reikėtų mėginti daryti tai ne pasitelkiant dideles galybes, o per mažą valstybę 
kaip Lietuva, kuri palaiko gerus santykius su šiuolaikine Rusija. [ministro įsiti-
kinimu], tokiai misijai ji tinkanti dėl pačios geografinės padėties, tautos būdo, 
papročių, kalbos žinojimo. Ponas ministras Pirmininkas užtikrino, kad Lietu-
vos vyriausybė džiaugtųsi galėdama pasiūlyti savo paslaugas ir kad jam jau 
teko užsiminti apie tai naujajam rusų atstovui kaune, kuris neatmetė galimy-
bės kalbėtis apie tai po to, kai sužinos maskvos nuomonę. jeigu Šventasis sos-
tas būtų linkęs šiuo tikslu įkurti Lietuvoje institutą ar kolegiją, skirtą jauniems 
klierikams ir dvasininkams, besirengiantiems vykti į didžiąją misiją, jo eksc. 
užtikrintų vyriausybės paramą ir pridūrė, kad siūlytų tokią kolegiją patikėti 
tėvams jėzuitams, kurie, būdami Lietuvoje, jau įrodė ir toliau įrodinėja savo di-
džius sugebėjimus.16

Lietuviškojo koridoriaus atvėrimu vatikano ir maskvos santykiams, at-
rodo, buvo ypač suinteresuotas Lietuvos pasiuntinys maskvoje jurgis Balt-
rušaitis. viena vertus, 1927 m. pavasarį jis mėgino paveikti ssRs užsienio 
reikalų liaudies komisariatą aiškindamas, kad popiežiaus atstovas vysku-
pas d‘Herbigny savo raporte Šv. sostui apie kelionę į ssRs neva rašęs apie 
neperžengiamą Lenkijos kliūtį ssRs ir vatikano santykiuose. kita vertus, 

15 algimantas kasparavičius, op. cit., p. 301.
16 Luigi Faidutti raportas Šv. sosto valstybės sekretoriatui, 1927-08-24, in: ASRS, 

AA.EE.SS., Pio Xi, Paesi Baltici, pos. 43, b. 40, l. 59.
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jis įtikinėjo vatikano atstovybės kaune sekretorių, kad antireliginei kampa-
nijai ssRs nurimus, dabar yra susidaręs palankus momentas „tam tikriems 
bandymams išplėsti sklaidą elementų, palankių katalikybės konsolidavi-
mui ir propagandai“17.

ir nors Faidutti pasirodė, kad lietuvių idėja bent jau dėl kolegijos, reng-
siančios misionierius darbui Rusijoje, įsteigimo yra verta dėmesio, kardino-
las Gasparri išliko labai rezervuotas. atsakydamas į Faidutti raportą, jis tik 
trumpai pastebėjo: „j.e. puikiai suprantate, kad čia kalbama apie ypatingai 
delikatų reikalą, ir kad tenykštė vyriausybė tame turi akivaizdų politinį 
interesą“18. tokia atsargi vatikano diplomatijos vilko reakcija tik patvirti-
na, kad voldemaro ir Baltrušaičio planas buvo idee fixe. ir vatikanas, ir juo 
labiau kremlius 1927 m. vasarą jau buvo palaidoję viltis artimiausiu metu 
pasiekti kokį nors kompromisą. vidinius oponentus likvidavusi stalino 
grupuotė komunistų partijoje jau rengėsi „didžiajam šuoliui“. jo pirmasis 
žingsnis buvo kaimo užvaldymas prievartinės kolektyvizacijos būdu, kuris 
genetiškai buvo susijęs su nauju puolimu prieš tradicines religines organi-
zacijas, trukdžiusias įvykdyti kaimo sovietizaciją. vatikano diplomatai ir 
Rusijos reikalų ekspertai, žlugus neoficialioms deryboms Berlyne, irgi la-
bai įtariai vertino bet kokius naujus diplomatinius kontaktus su bolševikais. 
iliuzijų sovietų atžvilgiu išsisklaidymą turbūt geriausiai iliustruoja pagrin-
dinio neoficialių derybų dalyvio, Šv. sosto nuncijaus Berlyne Pacelli laiškas, 
1928 m. vasarą pasiekęs kauno nunciatūrą. Pataręs nuncijui Riccardo Bar-
toloni su sovietų diplomatais elgtis ypatingai atsargiai, Pacelli laiško pabai-
goje pacitavo jo gautą komisijos Pro Russia pirmininko vyskupo d‘Herbigny 
instrukciją: „atrodo, kad daugiau ar mažiau autoritetingi ssRs atstovai 
bando surengti nedidelius susitikimus skirtingose vietose. Nuo pat pradžių 
jiems atsakytina, kad j.e. esate vienintelis, į kurį būtų galima kreiptis, tačiau 
tik po to, kai bus nutrauktos baisiausios persekiojimo priemonės“19.

Lietuviškojo koridoriaus idee fixe iš diplomatinės korespondencijos ga-
lutinai išnyko po to, kai 1929 m. rugsėjį voldemaras buvo nušalintas nuo 
ministro pirmininko ir užsienio reikalų ministro pareigų. jau tų pačių metų 
pabaigoje popiežiškąją komisiją Pro Russia pasiekė žinios, kad prezidentas 

17 Luigi Faidutti raportas Šv. sosto valstybės sekretoriatui, 1927-09-12, in: ASRS, 
AA.EE.SS., Pio Xi, Russia, pos. 659, b. 49, l. 84.

18 valstybės sekretoriato raštas Luigi Faidutti, 1927-08-31, in: Ibid., l. 62.
19 eugenio Pacelli laiškas Riccardo Bartoloni, 1928-08-08, in: Archivio Apostolico Vaticano 

(toliau – AAV), Nunz. Lituania, b. 56, l. 3.
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ir naujasis ministras pirmininkas ne tik nenusiteikę paremti iki tol tebepuo-
selėto misijos tarp slavų projekto20, bet ir pažadėjo kaune rezidavusiam 
RoB vilniaus vyskupui skirti lėšų ortodoksų kunigų seminarijos statybai ir 
jos išlaikymui21. keistokai Lietuvos politinė vadovybė reagavo ir į 1930 m. 
vasario 9 d. paskelbtą popiežiaus laišką dėl religijos persekiojimo Rusijoje, 
kuriuo viso pasaulio katalikai buvo kviečiami kovo 19 d. jungtis į maldų už 
persekiojamus krikščionis akciją22. vyriausybė iš anksto uždraudė rengti bet 
kokias viešas protesto ar solidarumo manifestacijas šia proga, o aktyvius jų 
organizatorius ištrėmė iš kauno. maža to, Respublikos prezidentas ir kiti 
aukšti vyriausybės nariai priėmė akivaizdžiai provokacinį ssRs ambasado-
riaus kvietimą į kovo 19 d. pasiuntinybėje rengiamą priėmimą. tik griežto 
nuncijaus demaršo dėka kvietimo buvo atsisakyta23.

Neįžvelgdamas galimybių pasinaudoti Lietuvos pasaulietinės valdžios 
siūlomomis paslaugomis, kita vertus, Šv. sostas trečio ir ketvirto dešimt-
mečių sandūroje gerokai padidino lietuvių kilmės dvasininkų vaidmenį 
sovietinės Rusijos bažnytinių reikalų administravimo ir komunikacijos 
su ja schemose. visų pirma, popiežius 1928 m. lapkričio 30 d. audiencijoje 
palaimino komisijos Pro Russia siūlymą dėl kunigo teofiliaus matulionio 
konsekravimo vyskupu ir paskyrimo Leningrado apaštalinio administ-
ratoriaus vyskupo antonijaus maleckio24 augziliaru ad nutum SS. ant-
ra, Baltarusijoje dirbęs kunigas Petras auglys, po to, kai 1927 m. rudenį 
sovietų kalėjime atsidūrė minsko apaštalinis administratorius vyskupas 
Boleslavas sloskansas, buvo paskirtas jo įpėdiniu. tokiu būdu trečio de-
šimtmečio pabaigoje beveik pusės ssRs teritorijoje buvusių bažnytinių 
administracinių vienetų vadovais formaliai ar realiai buvo lietuvių tautybės  

20 apie jos organizavimo aplinkybes plačiau žr. Regina Laukaitytė, „the interest of 
Lithuania’s Church in the apostolic activity in Russia and among Russians“, in: Bažnyčios 
istorijos studijos, vilnius, 2011, t. iv, p. 103–120.

21 komisijos Pro Russia prezidento, kardinolo Luigi sincero raštai nuncijui Riccardo 
Bartoloni, 1929-10-17, 1929-10-28, in: Lietuva ir Šventasis Sostas (1922–1938), p. 278, 285.

22 Plačiau apie ją žr. Алексей Беглов, „Крестовой поход молитв“ и реакция на 
не  го в СССР“, in: История: Россия и Ватикан, Москва, 2018, t. 68, Nr. 4, (elektroninė 
pub  likacija).

23 Riccardo Bartoloni pranešimai Šv. sosto valstybės sekretoriatui, 1930-02-27, 1930-03-
25, in: Lietuva ir Šventasis Sostas (1922–1938), p. 306–309.

24 1926 m. Šv. sostas pertvarkė mogiliovo arkivyskupijos administravimą, suskirstyda-
mas milžinišką jos teritoriją į maskvos, Leningrado, minsko, Charkovo ir kazanės-sama-
ros-simbirsko apaštalines administratūras. tais pačiais metais tiraspolio vyskupija buvo 
padalyta į kaukazo, volgos, odesos, Gruzijos ir armėnijos apaštalines administratūras. 
Be jų ssRs teritorijoje dar veikė sibiro (užbaikalės) apaštalinis vikariatas.
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dvasininkai25. Galima daryti prielaidą, kad taip buvo pasielgta atsižvelgiant į 
sąlyginai mažesnį sovietų represyvumą lietuvių tautybės katalikų kunigų at-
žvilgiu ir tikintis, kad jiems galbūt pavyks ilgiau išlikti laisvėje. tokią išvadą 
vatikano rytų politikos ekspertai galėjo padaryti studijuodami ssRs teritorijo-
je laisvėje buvusių katalikų kunigų sąrašus. 1928 m. mogiliovo arkivyskupijo-
je iš 62 laisvėje likusių dvasininkų 20, arba trečdalis, buvo lietuvių tautybės26, 
kai tuo tarpu 1921 m. lietuviai kunigai šioje diecezijoje sudarė tik apie 10 proc. 
viso dvasiškijos kontingento. 1930 m. kameneco-Podolsko vyskupijoje iš 12 
laisvėje likusių kunigų dauguma buvo lietuvių kilmės27, kai tuo tarpu prieš 
dešimtmetį jų dalis buvo panaši kaip mogiliovo arkivyskupijoje.

tiesa, jau 1930 m. iš penkių lietuvių apaštalinių administratorių laisvėje 
liko tik du. vis labiau nuo išorės pasaulio užsiveriančioje sovietų sąjungoje 
abu jie buvo itin svarbus Šv. sostą pasiekiančios informacijos apie tikinčiųjų 
padėtį šaltinis. kunigas auglys informaciją apie situaciją Baltarusijoje teikė 
per maskvoje rezidavusį ir diplomatiniu paštu naudotis galėjusį vyskupą 
Pijų Neveu, o kunigo juodoko laiškai popiežiškąją komisiją Pro Russia pa-
siekdavo per naujienų agentūros eLta direktoriaus pareigas tuo metu ėjusį 
edvardą turauską (spėtina, kad tarpininkaujant eLta atstovui mask voje). 
1930–1931 m. Romą pasiekę keli kunigo juodoko pranešimai apie Bažny-
čios būklę tarp volgos ir uralo audiencijose buvo referuojami ir pačiam 
popiežiui. Pavyzdžiui, 1930 m. lapkričio 1 d. audiencijoje išklausęs kunigo 
juodoko pateiktas žinias, popiežius pritarė, kad per specialią paramos sąs-
kaitą jam būtų pasiųsta 500 dolerių mišių stipendijų28, o 1931 m. balandžio 
11 d. audiencijoje su dar vieno laiško turiniu supažindintas popiežius davė 
nurodymą laiške minimus persekiojimų faktus perduoti spaudai29. Nema-

25 dar 1926 m. Charkovo apaštaliniu administratoriumi buvo paskirtas kunigas vincen-
tas ilginas, kazanės-samaros-simbirsko apaštaliniu administratoriumi – kunigas mykolas 
juodokas, o užbaikalės sibiro apaštaliniu vikaru – kunigas julijonas Gronskis. Po 1926 m. 
pertvarkymų iš viso ssRs teritorijoje buvo sukurta 11 laikinų bažnytinės administ racijos 
vienetų, lietuvių tautybės dvasininkai vadovavo 5-iems iš jų.

26 Elenchus cleri et ecclesiarum archidioeceseos Mohiloviensis in Russia in diem 1 januarii 
1928, varsaviae, 1928.

27 jan szczepaniak, „the Liquidation of the Roman Catholic Clergy of the Latin Rite in 
the ussR (1917–1938)“, in: The Person and the Challenges: The Journal of Theology, Education, 
Canon Law and Social Studies Inspired by Pope John Paul, kraków, 2013, Nr. 2, p. 22.

28 išrašas iš audiencijos su priedu – kunigo juodoko laišku (rankraštis rusų kalba, 1930-
09-19), in: ASRS, AA.EE.SS., Pio Xi, Pontificia Commissione Pro Russia, b. 48, l. 12–14, 17.

29 išrašas iš audiencijos su priedu – kunigo juodoko laišku (rankraštis rusų kalba, 
1931-02-22), in: Ibid., l. 24rv, 29.
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žai informacijos komisiją Pro Russia pasiekdavo ir per rytų apeigų vysku-
po Pranciškaus Būčio slaptą korespondenciją su Leningrado katalikais. tai, 
kad šis dvasininkas 1930 m. buvo paskirtas komisijos konsultantu, irgi gali-
ma laikyti didėjančio lietuvių vaidmens Šv. sosto rytų politikoje atspindžiu.

Ne savo noru išgelbėti iš „komunistinio rojaus“: katalikų dvasinin-
kų laisvinimo pastangos. ketvirto dešimtmečio pradžioje ssRs įsibėgėjant 
antireliginei kampanijai, represijos prieš visų tikybų dvasininkus ir tikin-
čiuosius įgijo masinį pobūdį. 1929–1933 m. ssRs buvo suimti ir nuteisti 
142 katalikų kunigai30, dauguma jų lenkų ir lietuvių tautybės. Lenkijos ir 
Lietuvos vyriausybės, žinoma, negalėjo numoti ranka į savo tėvynainių li-
kimą, todėl pradėjo derybas dėl įkalintų dvasininkų išmainymo į suimtus 
vietinius komunistų veikėjus. Reikia pažymėti, kad Šv. sosto ir paties po-
piežiaus požiūris į šias iniciatyvas buvo labai rezervuotas. 1933 m. birželį 
vyskupo d‘Herbigny paklaustas, ar galima suteikti leidimus kunigams iš 
Rusijos išvykti į Lenkiją, Pijus Xi neva atsakęs: „Žinant bolševikų pastangas 
jais atsikratyti, būtų gerai, kad kunigai pasiliktų kiek galima ilgiau, vis dėlto 
negalima įpareigoti tų, kurie jaučiasi truputį palaužti“31. Po savaitės komi-
sijos Pro Russia pirmininkas šią Šv. tėvo mintį perdavė nuncijui varšuvoje 
vyskupui Francesco marmagi. Palikdamas paties nuncijaus nuožiūrai kaip 
elgtis kiekvienu individualiu atveju, jis vis dėlto ragino neleisti, kad spren-
dimus šiais klausimais priimtų ssRs dirbantys diplomatiniai atstovai32.

Žinoma, kad apie tuzinas lietuvių tautybės kunigų, dirbusių mogiliovo 
arkivyskupijoje, iš sovietų sąjungos į Lietuvą sugebėjo grįžti 1924–1929 m.33 
Pavyzdžiui, kunigas Petras ulickas 1926 m. sugebėjo grįžti net iš abakano, 
kur jis dirbo nuo XX a. pradžios. teigiama, kad irgi buvo iškeistas į Lietu-
voje kalėjusį komunistą34. Panašiu laiku į Lietuvą taip pat grįžo Čitoje kle-
bonavęs kunigas julius Peleckis, maskvoje dirbę kunigai vincentas Švelnys 
ir antanas jocius (abu jie 1924–1925 m. buvo kalinami). Neturime žinių nei 

30 Roman dzwonkowski, Losy duchowieństwa katolickiego w ZSSR 1917–1939, p. 79.
31 vyskupo michelio d‘Herbigny audiencijos pas popiežių užrašai, 1933-06-10, in: 

ASRS, AA.EE.SS., Pio Xi, Pontificia Commissione Pro Russia, b. 74, l. 77.
32 vyskupo michelio d‘Herbigny laiškas nuncijui varšuvoje, 1933-06-17, in: Ibid., l. 78.
33 1930 m. pradžioje Lietuvoje iš viso rezidavo 31 mogiliovo arkivyskupijai priklausę 

kunigai; žr. Elenchus cleri et ecclesiarum archidioeceseos Mohiloviensis in Russia in diem 1 janu-
arii 1930, varsaviae, 1930.

34 apolonija Nistelienė, „kunigas ar šventasis – žmogaus viršūnė?“, in: XXI amžius, 
kaunas, 2009-12-24.
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apie jų repatriacijos aplinkybes, nei apie dvasinės valdžios reakciją į tai, kad 
jie paliko savo dieceziją. 1932 m. pabaigoje į tėvynę su Lietuvos pasiuntiny-
bės pagalba parvykusio ilgamečio antuševo (Baltarusija) parapijos klebono 
kazimiero musteikio atvejis liudija, kad tokių kunigų repatriantų bažny-
tinis statusas buvo tvarkomas per komisiją Pro Russia, kuriai nuo 1926 m. 
buvo pavaldi visa bažnytinė hierarchija ssRs teritorijoje. kai Šv. sosto rei-
kalų patikėtinis kaune prelatas antonio arata paprašė instrukcijų, kaip 
spręsti prieš tris mėnesius iš ssRs grįžusio kunigo musteikio klausimą, 
vyskupas d‘Herbigny, gavęs informaciją iš į Romą atvykusio vyskupo slos-
kanso apie jo pasitraukimo aplinkybes, atsakė, kad neprieštarauja jo darbui 
kauno arkivyskupijoje35.

mažai žinome ir apie 1933 m. spalio 19 d. įvykusios garsiosios ssRs ka-
lėjusių kunigų išmainymo į Lietuvos komunistus akcijos priešistorę. Žino-
me tik tiek, kad Lietuvos vyriausybės įgaliotas jurgis Baltrušaitis su ssRs 
uRLk dėl tokio apsikeitimo galimybės iš principo susitarė jau liepos mė-
nesį36. Neaišku, kaip buvo sudarytas Lietuvos prašomų išduoti kalinių są-
rašas, tačiau, atrodo, kad netiesiogiai jis buvo derinamas su vatikanu. taip 
daryta ne dėl to, kad Šv. sostas, kaip tvirtina Švilpa, inicijavo apsikeitimo 
procesą, o tiesiog stokojant detalesnių duomenų apie kalinčius lietuvių tau-
tybės dvasininkus. išsamiausią informaciją apie represuotus dvasininkus 
tuo metu turėjo popiežiškoji komisija Pro Russia, į kurią suplaukdavo ži-
nios įvairiais kanalais, daugiausia per maskvos apaštalinį administratorių 
vyskupą Neveu37. iš vyskupo d‘Herbigny korespondencijos galima spręsti, 
kad būtent vyskupas Neveu pasiūlė į keičiamųjų sąrašą įtraukti ir vysku-
pą teofilių matulionį. komisijos Pro Russia sudarytoje matulionio dosjė yra 
išrašas iš vyskupo d‘Herbigny 1933 m. liepos 18 d. pranešimo, kuriame, be 
kita ko, rašoma: „iš maskvos ateinančios žinios nėra pernelyg geros: mons. 
matulionis bolševikų yra tiek nualintas, jog jis kone beveik prarado protą 
ir mons. Neveu siūlo, kad Lietuva turėtų prašyti jo repatriacijos (žinoma, 
nesakant, kad jis yra vyskupas). mons. Neveu apie tai jau kalbėjęs su Lie-
tuvos ministru“38.

35 Prelato antonio arata laiškas vyskupui micheliui d‘Herbigny, 1933-02-17 ir jo atsa-
kymas, 1933-05-08, in: AAV, Nunz. Lituania, b. 63, l. 651–654.

36 jonas Švilpa, op. cit., p. 38.
37 iirina osipova, „the mission of Bishop Pius Neve in the eyes of the soviet state. Based 

on the materials of the investigation Cases and the Letters of Bishop Pius Neve. 1923–1936“, 
in: История: Россия и Ватикан, Москва, 2018, t. 68, Nr. 4, (elektroninė publikacija).

38 ASRS, AA.EE.SS., Pio Xi, Pontificia Commissione Pro Russia, b. 118, l. 76.
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Popiežiškoji komisija ne tik dalyvavo sudarant išvykstančiųjų sąrašą, 
bet ir atidžiai prižiūrėjo patį apsikeitimo procesą. Gavusi žinių apie apsikei-
timo procedūros vietą ir laiką, komisija prašė popiežiaus valstybės sekreto-
riatą šifruota telegrama paraginti prelatą arata, kad jis pasirūpintų „išsiųsti 
prie sienos patikimą dvasininką, kuris pasitiktų juos kaip nuncijaus atsto-
vas, perduotų šilčiausią Šv. tėvo palaiminimą ir įspėtų juos dėl būtinybės 
laikytis ypatingo atsargumo bei išminties kalbant apie jų patirtis ir ssRs li-
kusius brolius, kad būtų išvengta represijų prieš juos“39.

Žiniasklaidos plačiai išgarsintas lietuvių dvasininkų išlaisvinimas iš 
kalėjimų, be abejonės, buvo nedidelis, tačiau gana reikšmingas Lietuvos 
vyriausybės komunikacinis laimėjimas, padėjęs sustiprinti jos autoritetą ir 
kiek išsklaidyti niūrias visuomenės nuotaikas, veikiamas didžiosios depre-
sijos padarinių ir beįsibėgėjančios politinės krizės klaipėdos krašte. kartu 
kaune, matyt, tikėtasi pagerinti savo įvaizdį Šv. sosto akyse, kurį smarkiai 
sugadino nuncijaus Bartoloni išvarymas ir stringančios derybos dėl kai 
kurių konkordato punktų interpretavimo. Lietuvos uRm įvairiais kana-
lais stengėsi informuoti vatikaną apie susitarimą, ypač pabrėždama dide-
lę susitarimo kainą. jau 1933 m. rugsėjo 6 d. uRm Politikos departamento 
direktorius stasys Lozoraitis pavedė reikalų patikėtiniui prie Šv. sosto in-
formuoti valstybės sekretorių kardinolą Pacelli apie pasiektą susitarimą 
akcentuodamas, kad kalinamiems kunigams „išgauti Lietuvos vyriausybei 
teko sutikti išduoti bolševikams žymiai didesnį skaičių jų žmonių, daugu-
moj pasižymėjusių komunistų, negu gauti mūsiškių iš Rusijos“40. Po mėne-
sio informuodamas apie savo pokalbį su prelatu arata, Lozoraitis jau atvirai 
dėstė, ko Lietuvos vyriausybė tikisi už savo pastangas išlaisvinant bolševi-
kų įkalintus kunigus. Šv. sosto reikalų atstovui kaune jis aiškino, kad „de-
rybos su rusais buvo labai sunkios ir teko nugalėti daugelį sovietų darytų 
kliūčių. tam pasikeitimui įvykdyti mes nuėjome net taip toli, kad, norė-
dami išvaduoti mūsų kunigus, už 18 kunigų pasiūlėme net 24 labai svar-
bius komunistus. aš tikiuosi, kad Šv. sostas tinkamai įvertins šitas mūsų 
vyriausybės pastangas“41.

39 komisijos Pro Russia sekretoriaus Filippo Giobbe raštas valstybės sekretoriaus 
pavaduotojui alfredo ottaviani, 1933-10-10, in: ASRS, AA.EE.SS., Pio Xi, Pontificia Com-
missione Pro Russia, b. 76, l. 385.

40 Lietuvos uRm raštas reikalų patikėtiniui vatikane, 1933-09-06, in: Lietuvos centrinis 
valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 673, ap. 1, b. 146, l. 1.

41 Lietuvos uRm Politikos departamento direktoriaus pro memoria, 1933-10-05, in: 
Ibid., l. 3.
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Kauno politinių apskaičiavimų ir Vatikano pastoracinių planų disba-
lansas. turimi archyviniai dokumentai leidžia manyti, kad vatikano diplo-
matija gerai suprato Lietuvos vyriausybės lūkesčius, tačiau nebuvo linkusi 
skubėti juos tenkinti, stengdamasi nesuteikti jiems pagreičio. Prelatas ara-
ta, kuris, viena vertus, savo akimis regėjo viešų emocijų pliūpsnį laikinojoje 
sostinėje, lydėjusį kalinių iš bolševikinės Rusijos sutikimą, kita vertus, jau 
daugiau nei metus bandė savo kantrybę beviltiškose derybose su tuo pačiu 
Lozoraičiu, 1934 m. pradžioje iškėlė iniciatyvą pakviesti žymiausią sovietų 
kalinį – vysk. matulionį į Romą. savo pasiūlymą jis motyvavo taip:

mons. matulionis dievagojasi nieko neprašąs ir nieko neieškąs, tačiau tikrai la-
bai džiaugtųsi gavęs kvietimą kelias savaites paviešėti Romoje po to, kai jau 
kelis mėnesius praleido tėvynėje ir po truputį atgauna jėgas. Šventojo sosto 
kvietimas – tvirtina mons. arata – būtų su dideliu pasitenkinimu priimtas tiek 
Lietuvos vyriausybės, tiek visuomenės, kuri iškilmingai sutiko vysk. matulio-
nį, paleistą iš kalėjimo ssRs.42

idėjai buvo operatyviai pritarta ir vyskupas matulionis drauge su iš 
Rusijos ką tik grįžusiu kunigu Gronskiu kaune sėdo į traukinį, kuriuo per 
Berlyną ir Florenciją kovo 23 d. vėlyvą vakarą pasiekė Romą. Pažymėtina, 
kad čia juos pasitiko ne vien Lietuvos atstovas prie Šv. sosto ir popiežiško-
sios komisijos sekretorius, bet ir vienas iš asmeninių popiežiaus sekretorių 
monsinjoras Carlo Confalonieri. jau kitą dieną abu dvasininkai buvo priim-
ti privačioje popiežiaus audiencijoje, o po audiencijos daryta jų nuotrauka 
išspausdinta vatikano dienraščio L‘Osservatore Romano pirmajame pusla-
pyje43. išskirtinį Šv. sosto dėmesį svečiams liudijo ir tai, kad dvi savaites 
trukusios viešnagės metu buvo pasirūpinta jų apgyvendinimu Russicume, 
Šv. sosto lėšomis vyskupui matulioniui buvo pasiūti nauji vyskupo rūbai.

atrodo, kad nemenką įspūdį vatikane padarė ir svečių liudijimai apie 
dramatišką Bažnyčios situaciją Rusijoje bei jų herojiškas pasiryžimas likti 
su persekiojamais tikinčiaisiais. komisijos Pro Russia archyviniame fonde 
yra išlikęs 1934 m. sausio 29 d. datuotas vyskupo matulionio rankraštinis 
pranešimas (žr. priedą), kuriame jis, be kita ko, tvirtino, kad kai 1933 m. 
rugpjūtį buvo atvežtas į maskvą, į GPu darbuotojų klausimą, ar jis nori 
vykti į Lietuvą, ar visam laikui pasilikti Rusijoje, jis atsakęs, kad išvykti  

42 Bažnyčios Nepaprastųjų reikalų kongregacijos sekretoriaus prelato domenico tardi-
ni audiencijos pas popiežių paruoštukė, 1934-02-03, in: ASRS, AA.EE.SS., Pio Xi, Pontificia 
Commissione Pro Russia, b. 118, l. 85.

43 saulius kubilius, „L‘osservatore Romano“ apie sovietinių kankinių – vyskupo teo-
filiaus ir kunigo Gronskio vizitą vatikane“, in: Bernardinai.lt, 2018- 03-10.
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nenori44. toks apaštališkas nusiteikimas visiškai atitiko popiežiaus pagei-
davimą, kad galintys dirbti dvasininkai neskubėtų apleisti sovietų sąjun-
gos. dar prieš vyskupo matulionio atvykimą į Romą iš jo laiško vyskupui 
sloskansui buvo patirta, kad Lietuvos vyriausybė tęsia derybas dėl kitų 
katalikų dvasininkų išlaisvinimo (tarp jų vyskupo maleckio, egzarcho Leo-
nido Fiodorovo ir kt.). Reaguojant į šią informaciją, prelatui aratai buvo iš-
siųstas prelato tardini pasirašytas komisijos Pro Russia raštas su prašymu 
šias žinias patikrinti, kartu pažymint, kad Šv. sostas nenori, jog tiek rytų, 
tiek lotynų apeigų dvasininkai paliktų Rusiją, išskyrus tuos atvejus, kai jie 
negali vykdyti dvasininko darbo dėl ligos arba patys primygtinai prašosi 
išvykti45.

atsakydamas į šį parėdymą prelatas arata patvirtino, kad derybos tikrai 
vyksta, tačiau bandė nuraminti komisijos pirmininką, jog siekiama repatri-
juoti tik tuos dvasininkus, kurie tikrai negali ir negalės toliau vykdyti sie-
lovadinės veiklos Rusijoje. vis dėlto įdomiausia yra minimo rašto pabaiga:

jūs puikiai suprantate, kad Nunciatūra negali daryti nei tiesioginių, nei netie-
sioginių žygių, kad šią vyriausybę paveiktų atsisakyti eventualiai jau vykstan-
čių derybų tiek dėl to, kad sovietai greitai apie tai sužinotų (Lietuva su Rusija 
palaiko puikius politinius santykius) ir šį reikalą išnaudotų savo tikslams; tiek 
dėl to, kad vietos viešoji opinija, žinanti baisias daugelio katalikų tikėjimo liu-
dytojų Rusijoje kančias, tokio pobūdžio žygius interpretuotų nepalankiai.46

susitikimai su iš ssRs kalėjimų išlaisvintais dvasininkais popiežiaus 
poziciją šiuo klausimu tik dar labiau sustiprino. 1934 m. balandžio 9 d. vy-
kusioje audiencijoje, kur svarstytas Rusijos klausimas, buvo užfiksuota to-
kia Pijaus Xi nuomonė:

Šventasis tėvas mano būtina pažymėti: 1) kad bendrai kaliniai dvasininkai Ru-
sijoje dėl savo pasišventimo mieliau pasiliktų Rusijoje – taip čia pareiškė vys-
kupai sloskan ir matulionis drauge su mons. Gronskiu; 2) kad reikia neskubėti 
stengtis vaduoti katalikų dvasininkus iš Rusijos, nes nebeliktų jokių galimybių 
ten dirbti sielų gerovei. Šventojo tėvo požiūriu būtų naudinga, kad mons. ma-
tulionis arba Gronskis visa tai pasakytų Lietuvos vyriausybės nariams.47

44 vyskupo teofiliaus matulionio pranešimas komisijos Pro Russia pirmininkui, 1934-
01-29, in: ASRS, AA.EE.SS., Pio Xi, Pontificia Commissione Pro Russia, b. 118, l. 87.

45 komisijos Pro Russia raštas prelatui antonio arata, 1934-02-17, in: ASRS, AA.EE.SS., 
Pio Xi, Pontificia Commissione Pro Russia, b. 77, l. 12rv.

46 Prelato antonio arata atsakymas į komisijos Pro Russia raštą, 1934-03-10, in: Ibid., 
l. 17.

47 išrašas iš audiencijos pas popiežių, 1934-04- 09, in: Ibid., l. 22.
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Po poros dienų rašytame laiške Šv. sosto reikalų patikėtiniui kaune 
prelatas tardini šias popiežiaus mintis perdavė, laiško pabaigoje pridur-
damas Šv. sosto troškimą, kad įkalinti dvasininkai būtų ne tik išlaisvinti, 
bet ir atgautų galimybę vykdyti savo tarnystę, todėl „jei tenykštei vyriau-
sybei, – atsižvelgiant į gerus politinius santykius su Rusija, apie kuriuos 
nurodote, – pavyktų pasiekti, panašiai kaip jau pavyko jungtinių valstijų 
vyriausybei, kad lietuvių dvasininkams būtų suteikta jų tėvynainių Rusi-
joje religinio aprūpinimo laisvė, tai, be abejonės, būtų didelis nuopelnas ci-
vilizacijai, tėvynei ir katalikų Bažnyčiai“48.

matyt, vyskupo matulionio intervencijos nebeprireikė, nes dar prieš 
jam sugrįžtant į Lietuvą, Romą iš kauno nunciatūros pasiekė raportas, in-
formuojantis, kad Lietuvos vyriausybė davė nurodymą savo pasiuntiniui 
maskvoje sustabdyti akciją dėl įkalintų dvasininkų išlaisvinimo ir kad vy-
riausybė „taip pat ir ateityje, pasirengusi atsižvelgti į aukščiausiojo Ponti-
fiko garbingiausiąją valią“49. minėtame rašte taip pat informuojama, kad 
vyriausybė toliau domėsis tik dviejų lietuvių tautybės dvasininkų, likusių 
ssRs teritorijoje, likimu, bet jokiu būdu nerodys jokio susidomėjimo kitų 
tautybių dvasininkais. Neaišku, kas Lietuvos valdžią paskatino sustabdyti 
derybas su sovietais, tačiau galima daryti prielaidą, kad rezervuotas vatika-
no požiūris į tokias pastangas buvo viena iš intereso praradimo priežasčių, 
o prelato tardini kvietimas sekti jav pavyzdžiu Lietuvai buvo per sunki 
užduotis, turint galvoje tai, kad jos svoris sovietų užsienio politikos lauke 
buvo nepalyginamai mažesnis50.

tam tikra kompensacija Lietuvos pusei galima vadinti vyskupui matu-
lioniui ir kunigui Gronskiui parodytą vatikano dėmesį, kuris neliko nepaste-
bėtas kaune. Balandžio viduryje į laikinąją sostinę sugrįžęs vyskupas, kaip ir 
prieš pusmetį, buvo sutiktas kaip herojus. Pasak, Šv. sosto reikalų patikėtinio 
prelato arata, „svetingumas, kuris jam buvo pademonstruotas Romoje Šven-
tojo tėvo malone, čia padarė kuo palankiausią įspūdį tiek oficialiems sluoks-
niams, tiek katalikams, taip pat ir dėl tautinio pasididžiavimo, kuris, nors ne 
visada vertas pagyrų, tam tikrais atvejais vis dėlto yra paaiškinamas“51.

48 Prelato domenico tardini raštas prelatui antonio arata, 1934-04-11, in: Lietuva ir 
Šventasis Sostas (1922–1938), p. 473.

49 Prelato antonio arata raportas komisijai Pro Russia, 1934-04-06, in: ASRS, AA.EE.
SS., Pio Xi, Pontificia Commissione Pro Russia, b. 77, l. 20–21.

50 Nuolaida jav buvo padaryta siekiant diplomatinių santykių užmezgimo 1933 m.
51 Prelato antonio arata raportas komisijai Pro Russia, 1934-04-19, in: Ibid., b. 118, 

l. 107.
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1934–1935 m. į Lietuvą iš ssRs kalėjimų sugrįžo du paskutiniai lietuvių 
dvasininkai – jau minėtas kunigas juodokas ir Gomelio dekanas kunigas 
konstantinas andrekus. jiems pasitraukus, sovietų sąjungoje beliko trys 
lietuvių tautybės dvasininkai – kunigas auglys minsko, kunigas mečislovas 
Šiaudinis Briansko ir kunigas Pranciškus Budrys ufos kalėjimuose. visi trys 
1937–1938 m. tapo stalininio didžiojo teroro aukomis. Panašiu tragišku pus-
lapiu baigėsi ir du dešimtmečius trukusi kitų tautybių katalikų dvasininkų 
veikimo bolševikinėje Rusijoje istorija. vyskupo d’Herbigny 1926 m. su-
kurta ekstraordinarinė bažnytinė administracija iš esmės nustojo veikti jau 
1935 m., kai iš ssRs buvo priversti išvykti paskutiniai apaštaliniai administ-
ratoriai: maskvos – vyskupas Neveu, Leningrado – vyskupas maurice‘as 
amoudru oP, kazanės-samaros-simbirsko – kunigas juodokas.

Apibendrinimas. Rusijos imperijos platybėse išsibarstę lietuvių kilmės, 
kaip ir kitų tautybių katalikų dvasininkai po bolševikų perversmo atsidū-
rė prieštaringų interesų įtampos lauke. didesnė jų dalis net ir po pilietinio 
karo, kai ant imperijos griuvėsių įsitvirtino sovietų režimas, paklusdami 
bažnytinei drausmei ir saistomi ilgamečių ryšių su aptarnautomis bendruo-
menėmis, apsisprendė tęsti savo ganytojišką tarnystę itin sudėtingomis są-
lygomis. kai kuriais atvejais – tai ypač pasakytina apie rytinę ssRs dalį, ten 
dirbę lietuvių dvasininkai buvo svarbiausias Šv. sosto komisiją Pro Russia 
pasiekiančių žinių apie sielovados sąlygas šaltinis. Nors ir su skaudama šir-
dimi priimdamas informaciją apie tikinčiųjų ir kunigų kančias, Šv. sostas 
nuosekliai laikėsi pozicijos, kad fiziškai ir morališkai nepalūžę dvasininkai 
kiek įmanoma ilgiau išsilaikytų šalyje, kuri siekė visais įmanomais būdais 
jais atsikratyti.

vatikano diplomatija jau nuo XX a. trečio dešimtmečio vidurio buvo 
praradusi viltį artimiausiu metu gražiuoju susitarti su sovietų vyriausybe 
dėl katalikų sielovados sąlygų. todėl skeptiškai buvo žiūrima ir į poper-
versminės Lietuvos vyriausybės iniciatyvas tarpininkauti atnaujinant nu-
trūkusį dialogą. aiškiai buvo matomas ne vien iniciatyvos bergždumas, 
bet ir jos politinė potekstė. Be to, turėta įtarimų, kad tikrieji jos sumanytojai 
sėdi ne kaune, o maskvoje. kita vertus, Šv. sosto rytų politikos ekspertai, 
matydami sąlyginai mažesnį sovietų priešiškumą lietuvių tautybės katali-
kų kunigų atžvilgiu ir tikėdamiesi, kad jiems pavyks ilgiau išlikti laisvėje, 
trečio dešimtmečio pabaigoje stengėsi jiems suteikti daugiau atsakomybės 
už sielovados koordinavimą ssRs regionuose.

tai buvo viena priežasčių, lėmusių rezervuotą vatikano požiūrį į Lietu-
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vos vyriausybės pastangas 1933–1934 m. repatrijuoti sovietų įkalintus lietu-
vių tautybės dvasininkus. mainais už išduodamus kunigus išlaisvindami 
Lietuvoje įkalintus komunistinio pogrindžio lyderius sovietai greitai su-
prato, kad ir lietuvių dvasininkus galima paversti vertingu mainų objektu, 
o tas tik padidino jų įkalinimo tikimybę. suvokdamas tai, taip pat reaguo-
damas į Lietuvos vyriausybės neslepiamą norą iš kunigų išlaisvinimo ak-
cijos užsidirbti politinių karmos taškų, Šv. sostas ragino lietuvius siekti ne 
kunigų išdavimo, o jų išlaisvinimo, kad jie galėtų toliau aptarnauti ssRs gy-
venančių lietuvių katalikų bendruomenes. kita vertus, Šv. sostas nevengė 
simboliškai pagerbti iš ssRs kalėjimų išlaisvintų apaštalinių administrato-
rių (vyskupų teofiliaus matulionio ir Boleslavo sloskanso, kunigo julijono 
Gronskio), juo labiau kad pastarieji aiškiai patvirtino išvykę iš jiems paves-
tų bažnytinės administracijos vienetų ne savo noru.

*17
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Priedas

t e o F i L i u s  m at u L i o N i s , t i t u L i N i s  m at R e G o s 
v y s k u Pa s , L e N i N G R a d o  a d m i N i s t R at o R i a u s 

a u G z i L i a R a s  – j o  e k s C e L e N C i j a i  k o m i s i j o s  
„P R o  R u s s i a“ P i R m i N i N k u i

kaunas, 1934 m. sausio 29 d.

Prakilniausias Pone!

Prieš pranešdamas apie paskutinius savo gyvenimo įvykius, visų pir-
ma, naudodamasis šia proga, nužemintai maldauju, kad jūsų ekscelencija 
teiktųsi mano sūniško prisirišimo paliudijimą ir giliausios tarnystės jaus-
mus sudėti prie Šventojo tėvo kojų.

1929 m. lapkričio 29 d. Leningrade buvau sulaikytas ir įkalintas GPu 
emisarų. kalėjime daug kartų buvau tardomas; tardymo metu man buvo 
siūloma išsižadėti kristaus, prisiimti šnipo pareigas ir apie visus valdžios 
smerktinus konfratrų kunigų ir tikinčiųjų poelgius ištikimai pranešinėti tai 
pačiai valdžiai.

tardytojai, įsitikinę savo nedorų mėginimų bergždumu, nesant visiškai 
jokio nusikaltimo, vis dėlto teisme paliudijo apie mane, kad aš esu politi-
nis bolševizmo šnipas, kad pranešinėju jų priešams apie tai, kas laikytina 
paslaptyje, ir kad esu nusiteikęs prieš bolševikų revoliuciją. Bolševikinis 
teismas, pasirėmęs šiais melagingais liudijimais, mane paskelbė kaltu pa-
gal baudžiamojo kodekso 58 paragrafo 6, 10, 11 ir 12 dalis. Remiantis šiuo 
įstatymu, buvau nuteistas 10 metų kalėjimo solovkų salose, o visas mano 
turtas buvo konfiskuotas.

1930 m. spalio 2 d. buvau išvežtas iš Leningrado į solovkus. ten kaip 
darbininkas buvau paskirtas įvairiems darbams miške, žemės ūkyje ir ka-
lėjimo pastate.

1932 m. liepos 6 d. aš drauge su 7 kunigais buvau perkeltas iš solovkų 
kalėjimo į Leningradą, kur visi vėl buvome tardomi. Šį kartą mums iškel-
tas naujas kaltinimas, o būtent kad aš klausiau kalinių katalikų išpažinčių 
ir vieną ortodoksų kunigą priėmiau į katalikų Bažnyčios glėbį. dėl šių nu-
sikaltimų buvau nubaustas vienerių metų izoliavimu vargiai iškenčiamame 
kalėjime, vadinamame bausminiame izoliatoriuje.

*18
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1933 m. birželio 26 d. jau buvau išvežtas į tą baisų kalėjimą. ten buvau 
paskirtas dirbti sunkų miško darbą.

Po 6 savaičių buvau perkeltas į maskvą. ten man pranešta, kad esu 
įtrauktas į skaičių tų kalinių, kurie perduodami Lietuvos Respublikai, iš-
keičiant į kalinius, Lietuvoje sulaikytus dėl bolševizmo.

Buvau paklaustas GPu agentų, ar norėčiau išvykti į Lietuvą, ar verčiau 
noriu likti Rusijoje; tuo atveju, jei norėčiau išvykti už Rusijos ribų, esą būti-
na šį mano troškimą išreikšti ir raštu, ir žodžiu. Į šį pasiūlymą atsakiau, kad 
iš Rusijos išvykti nenoriu. vis dėlto 1933 m. spalio 18 d., priskaičiuotas prie 
iškeičiamų kalinių, buvau perduotas Lietuvos Respublikai.

dievo apvaizdai patvarkius, dėl tikinčiųjų maldų, Lietuvos Respubli-
kos vyriausybės žmogiškumo ir iš tiesų tėviško rūpinimosi nelaimingais 
savo piliečiais, esančiais Rusijos kalėjimuose, atgavau laisvę drauge su 
11 kunigų ir 4 pasauliečiais. kaune džiaugiuosi ypatingu ir širdingu met-
ropolinės seminarijos svetingumu.

Būdamas visuomet pasirengęs viskam, šiuo raštu artimiausią savo gy-
venimo dalią su visišku pasitikėjimu sudedu į jūsų ekscelencijos rankas.

+ teofilius matulionis

Iš lotynų kalbos vertė Liudas Jovaiša
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to Leave oR to ResCue? LitHuaNiaN PRiests  
iN tHe BoLsHevik Russia, 1918–1939

summary

Based on recently declassified documents from the vatican archives, the article 
analyses the situation of clergy of Lithuanian origin in Bolshevik Russia and the 
reactions of the Holy see to the efforts of Lithuanian governments to take an active 
part in solving the problems of Catholics in that country.

in order to strengthen their position domestically and internationally, the 
political figures in Lithuania who came to power by way of the coup d’état 
initially attempted to offer mediation services for the resumption of the stalled 
unofficial negotiations between the vatican and the ussR and to carry out the 
mission of spreading Catholicism in Russia by taking advantage of the imagined 
better opportunities for the Lithuania and the Lithuanian clergy to do it. Noting 
the soviets’ relatively reduced hostility towards Catholic priests of Lithuanian 
origin and hoping that they would manage to stay free longer, at the end of the 
third decade the Holy see actually tried to give them more responsibility for 
coordinating the pastoral care in the regions of the ussR. on the other hand, 
taking the previous experience of relations with the soviets into account and 
viewing political interests of the Lithuanian government, the idea of a corridor 
through Lithuania to Russia was received very sceptically in Rome.

the vatican was also reserved about the efforts of the Lithuanian government 
to repatriate, in 1933–1934, the Lithuanian clergymen imprisoned by the soviets. 
With this action, Lithuanian politicians hoped to improve their image in the 
vatican and arouse positive emotions among the Lithuanian public. meanwhile, 
Pope Pius Xi and his entourage consistently maintained that even in the face of 
brutal persecution the Catholic clergy should try to remain in Russia as long as 
possible. their position was only enhanced by the testimonies of the Lithuanian 
clergymen who came to Rome after being freed from soviet prisons and by their 
heroic determination to return to their flock whenever possible. therefore, the 
Holy see tried to control the flights of Lithuanian politicians and seek not the 
extradition of the priests, but their freeing, so that they could continue to serve 
the Lithuanian Catholic communities living in the ussR.
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iŠ BeRLyNo studeNtų ateitiNiNkų 
oRGaNizaCiNĖs veikLos (1920–1923)

a L G i m a N ta s  k at i L i u s

Įvadas. kol kas nėra parašyta apibendrinančio darbo apie lietuvių 
studentų studijas užsienio universitetuose XX a. pradžioje ir pirmaisiais 
nepriklausomos Lietuvos metais. o tos studijos buvo svarbus veiksnys, 
formuojantis Lietuvos intelektualiniam elitui. Nutrūkus studijoms Rusi-
jos universitetuose ir iki įkuriant universitetą Lietuvoje, studijos užsienyje 
buvo vienintelis kelias pasiekti aukštąjį išsilavinimą. išsilavinusių asmenų 
reikėjo įvairioms besikuriančios Lietuvos institucijoms.

studentų ateitininkų veikla prasidėjo nuo 1910 m. Leveno universiteto 
lietuvių studentų iniciatyva įkurtos „Lietuvių katalikų studentų sąjungos“, 
kuri apėmė Rusijos ir vakarų europos universitetuose studijuojančius stu-
dentus1. Pirmuoju „Lietuvių katalikų studentų sąjungos“ pirmininku buvo 
išrinktas jurgis Galdikas, sekretoriumi Pranciškus kuraitis, iždininku anta-
nas maliauskis ir pavaduotoju antanas viskantas2. Ši valdyba veikė metus, 
kol 1911 m. kovo 12 d. valdybos posėdyje buvo nutarta sąjungos valdy-
mą perduoti studentams pasauliečiams. Naujos valdybos pirmininku tapo 
maskvos universiteto studentas Pranas dovydaitis. stasys yla rašo: „Nuo 
1911 m. pradėjus gyviau reikštis organizuotai moksleivių veiklai, studen-
tiškoji vadovybė daugiau dirbo moksleivių reikalams negu studentų. Paga-
liau ji pati pabiro: pirmininkas Pr. dovydaitis nuo 1913 pradėjo redaguoti 
„viltį“, o kiti nariai, baigę mokslus, nuėjo į savo profesinį darbą“3. Pirmojo 
pasaulinio karo metais studentai ateitininkai voroneže (1916) sudarė bend-
rą valdybą su moksleiviais. studentų ateitininkų mėginimai organizuotis 

1 Plačiau žr. algimantas katilius, „Lietuvių studentų katalikų draugijos Leveno uni-
versitete XX a. pradžioje“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2011, 
t. 34, p. 145–159. stasys yla studentų sąjungos pradžia laiko 1909 m. lapkričio 9 d., kai buvo 
parengtas įstatų projektas ir atsišaukimas į studentus katalikus; žr. stasys yla, Ateitininkų 
vadovas, trečioji fotografuotinė ir papildyta laida, kaunas: Naujasis lankas, 2006, p. 120.

2 algimantas katilius, op. cit., p. 154.
3 stasys yla, op. cit., p. 120.
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1919–1920 m. kaune nebuvo sėkmingi. tada nutarta veiklą perkelti į Berly-
ną, kol klausimus išspręs studentų ateitininkų sąjungos konferencija4.

straipsnyje remiamasi penkių rūšių Berlyno studentų ateitininkų pro-
tokolais. tai Berlyno studentų ateitininkų valdybos posėdžių, Berlyno 
studentų ateitininkų susirinkimų, lietuvių katalikų studentų ateitininkų 
susirinkimų, Berlyno studentų ateitininkų valdybos, einančios studentų at-
eitininkų sąjungos Centro tarybos pareigas posėdžių, studentų ateitininkų 
Centro tarybos posėdžių ir susirinkimų protokolai.

Šio tyrimo tikslas yra pažvelgti į Berlyno studentų visuomeninę veiklą, 
tiksliau – į ateitininkų pastangas veikti organizuotai. Remiantis minėtais 
protokolais, bus kalbama apie šio miesto ateitininkams rūpėjusius klau-
simus, jų nuveiktus darbus, studentų ateitininkų sąjungos veiklą Berlyno 
laikotarpiu. straipsnio chronologines ribas padiktavo turimi archyviniai 
dokumentai apie studentų veiklą Berlyne. Šį tyrimą galima laikyti vieno 
atvejo aprašymu ar mikroistorijos tyrimu. Nors tyrimo chronologija apima 
vos trejus metus, bet studentų berlyniečių veikla buvo svarbi visoje studen-
tų ateitininkų organizavimosi istorijoje.

straipsnio autorius neturėjo galimybių nustatyti, kuriose Berlyno aukš-
tosiose mokyklose ir ką studijavo straipsnyje minimi studentai, nes apie tai 
neužsimenama protokoluose. Norint tai nustatyti, reikėtų susipažinti su 
Berlyno aukštųjų mokyklų archyvais. tačiau galima teigti, kad studentai 
buvo iš kelių aukštųjų mokyklų.

Pirmųjų metų Berlyno lietuvių studentų veikla. 1920 m. gruodžio 5 d. 
įvyko Berlyno studentų ateitininkų susirinkimas. susirinkimo protokole 
nurodyta, kad 1920 m. per velykas kaune ateitininkų konferencijos metu 
buvo išrinkta studentų ateitininkų taryba. tačiau taryba nesukvietė nė vie-
no posėdžio. Protokole apie šią tarybą sakoma: „aukštųjų kursų likvidavi-
mas, stud-tų valdininkavimas ir stojimas į karo mokyklą galutinai išsklaidė 
studentus ir ši taryba savaime likvidavosi. studentų at-kų ūpo nebėra ir 
organizacijos darbas visai sustojęs“5. todėl buvo galvojama, kad studen-
tų ateitininkų veiklą reikėtų perkelti į Berlyną. susirinkime nutarta išrinkti 
valdybą iš penkių asmenų, kuriai pavesta laikinai eiti studentų ateitininkų 

4 kęstutis skrupskelis, Ateities draugai: Ateitininkų istorija (iki 1940 m.), vilnius: Naujasis 
Židinys-aidai, Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010, p. 347.

5 Berlyno studentų ateitininkų susirinkimo protokolas, 1920-12-05, in: Lietuvos centrinis 
valstybės archyvas (toliau – LCVA), f. 564, ap. 3, b. 362a, l. 2–2v.
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sąjungos Centro tarybos pareigas. Į valdybą buvo išrinkti domas jasaitis, 
Petras karvelis, a. Bridžius, mackevičiūtė, domas micuta, kandidatais dar 
buvo augustinaitis ir maciūnas.

Pirmas išrinktos valdybos susirinkimas įvyko 1920 m. gruodžio 7 d. 
Buvo pasidalinta pareigomis: pirmininku tapo jasaitis, vicepirmininke 
mackevičiūtė, iždininku karvelis, reikalų vedėju micuta, sekretoriumi Bri-
džius. micuta padarė trumpą pranešimą, kas darytina artimiausioje atei-
tyje, kad būtų atgaivinta ir suderinta studentų ateitininkų veikla įvairiose 
šalyse – vokietijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. Nutarta užklausti Fribūro uni-
versiteto studentų, ar jie nesutiktų draugijos „Lituania“ laikyti ateitininkų 
dalimi6, ir pasirūpinti, kad kaune pradėtų veikti studentų ateitininkų kuo-
pa. Posėdis nebaigė svarstyti visų numatytų klausimų, nes darbą baigė at-
stovybės tarnautojai7. todėl kitas posėdis įvyko jau kitą dieną universiteto 
valgykloje. Šiame posėdyje nutarta ateitininkų susirinkimus daryti kas mė-
nesį, susirinkimuose skaityti referatus (kiekvienas narys per metus para-
šytų po referatą), teikti pagalbą stojantiems į Berlyno universitetą, aktyviai 
bendradarbiauti Ateityje, apsiimti išleisti almanachą Moksleivių draugas, na-
rio mokestį rinkti po 1 auksiną per mėnesį8.

1920 m. gruodžio 12 d. vykusiame Berlyno studentų ateitininkų suva-
žiavime buvo aptarta krikščionių demokratų laikraščio Laisvė padėtis. taip 
pat nurodyta, kad Pranas dovydaitis išleido žurnalą Kosmosas ir numatė 
leisti žurnalą Logos9. Pranešimą „mūsų veikimo obalsių kryžkelėje“ padarė 
Bridžius. Po pranešimo vyko diskusija, kurioje daugelis pasisakė prieš pra-
nešėjo iškeltus teiginius. susirinkime buvo išrinkta almanacho Moksleivių 
draugas redakcinė komisija, į kurią įėjo sakalauskas, Remeika, Grajauskie-
nė ir juška. Buvo priimtas pasiūlymas padėti abiturientams stoti į aukštą-
sias mokyklas ir nutarta paskelbti sąlygas apie stojimo sąlygas į vokietijos 
aukštąsias mokyklas10.

6 Fribūro universiteto studentai lietuviai ateitininkų kuopą įkūrė 1921 m. sausio 9 d.; 
žr. algimantas katilius, „Fribūro universiteto studentų ateitininkų kuopos susirinkimų 
protokolai“, in: Soter, kaunas, 2018, Nr. 68 (96), p. 79–80.

7 Berlyno studentų ateitininkų valdybos posėdžio protokolas, 1920-12-07, in: LCVA, 
f. 564, ap. 3, b. 270, l. 8.

8 Berlyno studentų ateitininkų valdybos posėdžio protokolas, 1920-12-08, in: Ibid., 
l. 8v–9.

9 Berlyno studentų ateitininkų susirinkimo protokolas, 1920-12-12, in: Ibid., b. 362a, 
l. 4.

10 Ibid., l. 5v.
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1921 m. sausio 9 d. Berlyno studentų ateitininkų susirinkime kalbėta 
apie tolesnės ateitininkų veiklos principus. susirinkime kalbėjęs almana-
cho Moksleivių draugas redakcinės komisijos narys iškėlė klausimą, ar alma-
nachas (kalendorėlis) galėtų būti Ateities leidiniu ir ar jį leisti vieneriems ar 
dvejiems metams; pirmininko buvo iškeltas klausimas, ar numatomas lei-
dinys turėtų būti skirtas tik ateitininkams ar bendrai visiems. susirinkime 
buvo nutarta leisti leidinį, atitinkantį ateitininkų dvasią11.

1920 m. gruodžio 20 d. valdybos posėdyje be jos narių dalyvavo ir my-
kolas krupavičius. svarstyta dėl straipsnių rašymo Ateičiai. Šiuo klausimu 
pasisakė krupavičius: „Reikia pagerinti jos [Ateities] turinį. Pirmiau Red. 
turėdavusi įvairiose šalyse savo nuolatinių bendradarbių – korespondentų, 
kurie laiks nuo laiko – periodiškai rašinėdavę „ateitin“. dabar pataria at-
kam sudaryti didesn. centruose tam-tikras vietos Red. komisijėles, kurių 
užduotis esą būsianti pravesti savo draugų tarpe „planingą prievartą“ – 
rašinių gaminimo reikalu. jos turėtų nuolatos esą palaikyti ir visą veiki-
mo pulsą vietos at-kų tarpe“12. Gruodžio 25 d. valdybos posėdyje be kitų 
klausimų svarstytas studentų ateitininkų konferencijos reikalas. Nutarta 
ją sušaukti studentų atostogų metu balandžio 1 d., geriausia Lietuvoje13. 
1921 m. sausio 16 d. valdybos posėdyje kalbėta leidybiniais klausimais: 
„toliau dr. karvelis kalba dėl ištraukų iš „at.“ leidimo, būtent filosofijos 
ir socialiais kl-mais. Leisti atskiromis knygomis-tomais. tai esą išeitų savo 
rūšies „at-kų Biblija“. ji reikalinga yra ir patiem at-kam, bet ja taip-pat galė-
tų pasinaudoti žmonės, norį pažinti at-kų srovę, jų credo, kas šiandien esą 
be galo sunku, norint sumedžioti „ateities“ komplektus“14. 1921 m. sausio 
23 d. Berlyno studentų ateitininkų susirinkime svarstyta Ateityje spausdin-
tus straipsnius filosofijos ir socialiniais klausimais išleisti atskirais tomais. 
taip pat kalbėta ir apie ateitininkų istorijos rašymą. Šiuo klausimu pasa-
kyta įvairių nuomonių: sakalauskas pareiškė, kad ateitininkų istorija duo-
tų nemažai medžiagos bendrajai Lietuvos kultūrinio gyvenimo istorijai15,  

11 Berlyno studentų ateitininkų susirinkimo protokolas, 1921-01-09, in: Ibid., l. 7–7v.
12 Berlyno studentų ateitininkų valdybos posėdžio protokolas, 1920-12-20, in: Ibid., 

b. 270, l. 10.
13 Berlyno studentų ateitininkų valdybos posėdžio protokolas, 1920-12-25, in: Ibid., 

l. 11v.
14 Berlyno studentų ateitininkų valdybos posėdžio protokolas, 1921-01-16, in: Ibid., 

l. 14.
15 Berlyno studentų ateitininkų susirinkimo protokolas, 1921-01-23, in: Ibid., b. 362a, 

l. 8v.
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Moksleivių draugo redakcinės komisijos narys juška net numatė tokios is-
torijos dalis16.

Berlyno studentams ateitininkams po Pirmojo pasaulinio karo bene pir-
miesiems pavyko sukurti organizacinę struktūrą. kitame lietuvių studijų 
centre – Fribūro universitete Šveicarijoje – ateitininkai savo kuopą įkūrė vė-
liau. Pirmaisiais metais studentai berlyniečiai savo susirinkimuose svarstė 
nuo kuopos vidaus gyvenimo problemų iki sumanymo išleisti almanachą 
ar tai, kaip padėti abiturientams įstoti į aukštąsias mokyklas.

Platesni horizontai. toliau pristatysime Berlyno studentų ateitininkų 
kuopą ir studentų ateitininkų sąjungos Centro valdybos veiklą kaip tarpu-
savyje glaudžiai susijusius ar vienas kitą papildančius dalykus. tik reiktų 
pažymėti, kad skyrėsi vienų ir kitų kompetencijos ribos. kuopos valdybai 
priklausė daugiau lokaliniai dalykai, t. y. kuopos vidaus gyvenimui aktu-
alūs klausimai, pavyzdžiui, referatų rašymas ir skaitymas, dalyvavimas 
veikloje, nario mokesčio mokėjimas, o Centro valdyba koncentravosi į vi-
sos organizacijos reikalus, pavyzdžiui, studentų ateitininkų sąjungos kon-
ferencijų organizavimą, Ateities žurnalo spausdinimą, ateitininkų istorijos 
rašymą ir kita.

1921 m. vasario 6 d. valdybos posėdyje buvo nutarta Ateities numerį, ne-
išspausdinus kaune, apsiimti spausdinti Berlyne, bet ateityje stengtis, kad 
žurnalas būtų spausdinamas kaune. Buvo svarstytas atskirų leidinių leidy-
bos klausimas: „toliau [posėdyje] kalbama „ateities“ komplektų (filosofijos 
ir socialiais kl-mais) ir at-kų istorijos surengimo ir išleidimo reikalu. Pasi-
tarus prieinama prie šių išvadų-nutarimų: socialių kl-mų tomo tvarkymą 
pavedama dr. karvelio žinybon, filosofijos – dr. juškos, at-kų gi istorija pa-
liekama dr-gam šveicariečiam: mykolaičiui – turauskui. jų išleidimo kl-mu 
numatyta šios galimybės: 1. kreiptis atskirai į a) šv. kazimiero dr-ją – kau-
ne, b) „Šešupės“ knygyną – marijampolėje ir c) „draugą“ – amerikoje – 

16 „i dalis – kalendorinė, ruošiama 4-5 metam, su šventųjų ir Liet. didvyrių bei įžy-
mesnių tautos vadų vardais, įvairių sukaktuvių (at-kų ar šiaip visuomenės bei literatūros 
gyvavimo), saulės užtemimais ir t. t. ii dalis skiriama mokslam, ten, pranešėjo žodžiais 
tariant, tilpsią „riebiausios ir įdomiausios“ visų mokslų žinios bei išvados. jai sustatyti, 
manoma padaryti talką, pavedant atskiriem dr-gam suredaguoti jiem artimesnes mokslo 
šakas. iii dalis pašvenčiama Lietuvai, jos geografijai, istorijai, įvairios rūšies statistikai ir 
informacijom (pav., stojant į atskiras Lietuvos ar užsienio mokyklas) ir t. t. iv dalis būsianti 
skiriama antrašam, sąrašui skaitytinių knygų ir tolygiem dalykėliam. v dalis – užrašam“ 
(Ibid., l. 8v–9).
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pasiūlant jiem tą darbą ir klausiant jų sąlygų“17. tačiau buvo ir abejojančių 
tokių rinkinių tikslingumu, pavyzdžiui, sakalauskas suabejojo, ar yra tiks-
linga atskiruose rinkiniuose perpublikuoti dešimties metų senumo straips-
nius, silpnus ir pasenusius, netinkamus moksleiviams, nes bus galima tik 
kalbą paredaguoti, o ne visa kita, todėl pasiūlė užsakyti naujų tekstų atei-
tininkams filosofams18.

1921 m. gegužės 6 d. valdybos posėdyje buvo pateikta studentų ateiti-
ninkų sąjungos konferencijos programa: 1) d. jasaitis arba P. karvelis – apie 
studentų ateitininkų sąjungos įstatus; 2) Leonas Bistras – apie santykius 
su Lietuvos visuomene; 3) Šveicarijos lietuviai ateitininkai – apie pasaulio 
studentų katalikų veiklą; 4) domas micuta ir Gaciūnas – apie tai, ko iš at-
eitininkų tikisi vidurinių mokyklų moksleiviai; 5) a. Bridžius arba juška – 
apie Ateities reikalus; 6) sąjungos pirmininkas – apie sąjungos veiklą kitais 
metais; 7) P. karvelis – apie šalpos reikalus19. vėliau buvusiuose valdybos 
posėdžiuose daug dėmesio skirta studentų ateitininkų sąjungos konferen-
cijos pasiruošimui.

Berlyno studentų ateitininkų susirinkimuose buvo svarstomi ir bend-
resni Lietuvos politikos klausimai. 1921 m. gegužės 7 d. susirinkime svars-
tyta Lietuvos užsienio politika. Pranešimą šiuo klausimu padarė micuta. 
susirinkimo protokole pažymėta: „trumpai papasakoja apie Briuselio dery-
bas su lenkais. mažai, anot pranešėjo yra vilties susitarti su lenkais. Lenkai 
vilniaus klausimą pasiūlė rišti su klaipėdos klausimu. su Latviais daroma 
sutartis. tuo reikalu tartis išvažiavo į Rygą užs. Reikalų ministeris Purickis. 
mano, kad derybos pavyks“20. užsienio politikos klausimas buvo svarsto-
mas ir kitame susirinkime, išskiriant santykius su Lenkija.

1922 m. sausio 23 d. studentų ateitininkų Centro taryboje buvo kalba-
ma apie universiteto steigimą Lietuvoje. Posėdžio protokole pažymėta: „šių 
dienų užduotis rūpintis pagaminti katalikišką profesūrą ne tik teologijos ar 
filosofijos fakultetams bet ir kitiems. tuo reikalu kuo greičiausia reikia su-
rinkti žinias apie lietuvius studentus užsienyje, sužinoti, kas iš jų rengiasi 
profesoriais ir organizuoti jiems moralę ir materialę paramą. kartu siūlo 

17 Berlyno studentų ateitininkų valdybos posėdžio protokolas, 1921-02-06, in: Ibid., 
b. 270, l. 14a.

18 studentų ateitininkų Centro tarybos posėdžio protokolas, 1922-02-21, in: Ibid., 
l. 22v.

19 Berlyno studentų ateitininkų valdybos posėdžio protokolas, 1921-05-06, in: Ibid., l. 17.
20 Berlyno studentų ateitininkų susirinkimo protokolas, 1921-05-07, in: Ibid., b. 362a, 

l. 14v.
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čion dr. juška subaigt žinių rinkimą apie stud. kituose vokiečių miestuose, 
paruošti anketą ir jiems išsiuntinėti“21.

susirinkimuose kalbėta apie Berlyno ateitininkų padėtį. Bridžiaus refe-
ratas buvo nusakytas 1922 m. vasario 12 d. susirinkimo protokole:

kad pereitam susirinkime įvykęs nesusipratimas ir įvairūs kiti kuopos gyveni-
mo simptomai rodo daugelio atšalimą prie kuopos ir gal būt nevienas esą būtų 
patenkintas, jeigu jį nekviestų į susirinkimus. tasai krizis, referento nuomone, 
randasi iš tos priežasties, kad kuopa neduoda to, ko iš jos laukiama ir ką ji yra 
užsibrėžusi. vienas jos tikslas – lavinimos moksle ir mene, bene ne tiksliau yra 
pasiekiamas bendrojoj studentų draugijoj, kuri tą pat yra užsibrėžusi. speci-
finiai at-kų uždaviniai – moksliškai aiškintis katalikų pasaulėžvalgą, auklėtis 
katalikų etikos principais etc. esą užmiršti ir tuo reikalu nieko nedaroma. užtai 
esą nestebėtina, jeigu kai kurie pradės nerast pateisinimo at-kų kuopos egzista-
vimo ir ją apleis. išvengimui to reikia ieškoti išeities ir pirmiausia pašalinti tas 
priežastis, kurios sudaro krizį. visa eilė kalbėtojų iš dalies pripažįsta referento 
nurodytas priežastis svarbiomis, iš dalies jas neigia ir krizio priežastis veikiau 
mato kai kurių narių surumbėjime. išreiškia pageidavimą ir reikalą gvildenti 
įvairius ištekančius iš pamatinių at-kų uždavinių klausimus ir visuomeninio 
darbo dėsnius ir prerogatyvas.22

kaip ir kiekvienos studentų draugijos, taip ir ateitininkų svarbus veik-
los baras buvo referatų rengimas ir jų skaitymas susirinkimuose. 1922 m. 
birželio 10 d. susirinkime teigta: „valdyba mano kreiptis į atskiruos fac-
kuos studijuojančius draugus – pagaminti po 1 referatą sekančioje tvarkoje: 
1) valstybinių mokslų (juristų, komersantų etc.) 2) ūkio mokslų (gamtinin-
kų, medikų). kadangi pramatoma, kad susirinkimų bus ne daugiau, kaip 
keturi, tad [tokio] skaitliaus prelegentų (yra reikalingas sekančiam susirin-
kimui prelegentas numatytas). draugų, kurie neturės progos savo rašinių 
s[usirinki]muos skaityti, prašoma juos pagaminti – jie bus sunaudoti vidu-
rinių mokyklų moksleiviams“23. Pasilinksminimams valdyba numatė rengti 
gegužines lauke. Finansų srityje numatyta surinkti nesumokėtus nario mo-
kesčius už praeitą semestrą, o einamuoju semestru surinkti po 10 auksinų 
iš kiekvieno nario. dėl drausmės buvo numatyti du dalykai: 1) privalomas 
susirinkimų lankymas; nedalyvavę dviejuose susirinkimuose be svarbių 

21 studentų ateitininkų Centro tarybos susirinkimo protokolas, 1922-01-23, in: Ibid., 
b. 270, l. 21–21v.

22 Berlyno studentų ateitininkų kuopos susirinkimo protokolas, 1922-02-12, in: Ibid., 
b. 362a, l. 20.

23 Berlyno studentų ateitininkų kuopos susirinkimo protokolas, 1922-06-10, in: Ibid., 
l. 22v.
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priežasčių laikomi išstoję iš kuopos; 2) nariai turi vykdyti valdybos įsaky-
mus; o nesusipratimai sprendžiami trečiųjų teismo24.

1922 m. birželio 26 d. studentų ateitininkų Centro tarybos posėdyje 
buvo priimta studentų ateitininkų konferencijos programa: 1) jasaitis – 
konferencijos atidarymas; 2) praėjusių metų ataskaita: atskirų kuopų, ko-
misijų, jasaitis arba juška – Centro tarybos; 3) prezidiumo ir mandatų 
komisijų rinkimai; 4) vincas mykolaitis – apie ateitininkų spaudos reikalus; 
5) st. Gruodis – apie biblioteką; 6) domas micuta – apie materialinius stu-
dentų reikalus; 7) Ruginis arba krasnickas – apie santykius su moksleivių 
ir kitomis organizacijomis; 8) jasaitis – apie svarbesnius kitų metų darbus; 
9) rinkimai; 10) sumanymai25.

Berlyno studentų ateitininkų kuopa 1922 m. vasaros semestre turėjo 
19 narių. valdybos rūpesčiu vyko 4 susirinkimai, skaityti 3 referatai, įvyko 
5 valdybos posėdžiai. ankstesnė valdyba kasoje paliko 581 auksiną ir 81 skati-
ką, pajamų buvo gauta 292 auksinai, išlaidų buvo 712 auksinų ir 50 skatikų. 
tad kasoje 1922 m. lapkričio mėn. buvo 121 auksinas ir 31 skatikas26. 1922 m. 
lapkričio 4 d. kuopos susirinkimo protokole juška kalbėdamas apie studen-
tų ateitininkų konferenciją pabrėžė, kad konferencijoje studentų ateitininkų 
sąjunga pasirodė gerokai tvirtesnė ir gausesnė nei anksčiau. iš visų kuopų 
gausiausia ir rimčiausiai veikia kauno studentų ateitininkų kuopa, po jos 
eina Berlyno, miuncheno, Šveicarijos ir t. t. iš pranešimų paaiškėjo, kad 
Šveicarijos kuopa yra sudariusi savo korporaciją, jos svarbus šių metų dar-
bas buvo maldaknygės paruošimas. vienas iš svarbesnių šios konferenci-
jos klausimų buvo apie spaudos padėtį. Šia tema vincas mykolaitis-Putinas 
perskaitė gan įdomų ir platų referatą, kuriame nušvietė ateitininkų spaudos 
trūkumus. Čia buvo nusiskųsta bloga Ateities padėtimi ir nutarta Leonui Bist-
rui vienam nebeleisti redaktoriauti. Ateities reikalams tvarkyti buvo sukurta 
tam tikra komisija. Berlyno kuopos pasiūlymui leisti idėjų knygeles taip pat 
sudaryta tam tikra komisija. svarstyti bibliotekos, studentų šelpimo, atei-
tininkų namų pirkimo reikalai; daug ginčių sukėlė Šveicarijos kuopai ski-
riamos tautos Fondo amerikoje stipendijos ir neteisingas jų skirstymas27.

1922 m. gruodžio 3 d. susirinkime kalbėta apie padėtį Lietuvoje. sužino-

24 Ibid., l. 22v–23.
25 studentų ateitininkų Centro tarybos posėdžio protokolas, 1922-06-26, in: Ibid., b. 270, 

l. 25–25v.
26 Berlyno studentų ateitininkų kuopos susirinkimo protokolas, 1922-11-04, in: Ibid., 

b. 362a, l. 29.
27 Ibid., l. 29v.
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jus, kad Bistras tapo seimo pirmininku, buvo nutarta nusiųsti sveikinimą, 
tačiau kai kurių dalyvių suabejota tokio sveikinimo tikslingumu, kad atei-
tininkams nederėtų daryti politinių žingsnių28. Gruodžio 4 d. vykusiame 
susirinkime kalbėta apie tolimesnę Berlyno kuopos veiklą. Pasak mičiulio, 
pirmiausia kuopos užduotis yra krikščioniškos pasaulėžvalgos lavinimas; 
tam tikslui valdyba turės pasirūpinti tinkamais referatais pasaulėžvalgos, 
mokslo ir kitais klausimais. valdyba siūlė užmegzti santykius su Lietuvos 
vidurinių mokyklų moksleiviais ateitininkais ir, reikalui esant, teikti jiems 
patarimų, parūpinti referatų ir kita29. taip pat buvo pabrėžta, kad susirin-
kimams reikalinga sava patalpa, nes restoranuose rinktis ir svarstyti rimtus 
reikalus yra labai nepatogu.

1923 m. sausio 27 d. susirinkime buvo paminėtas klaipėdos krašto pri-
jungimas prie Lietuvos, pagerbti žuvę sukilimo dalyviai. susirinkime buvo 
perskaitytas micutos pranešimas apie 1922 m. gruodžio 28 d. Berlyne įvy-
kusį Lietuvos studentų draugijų vokietijoje suvažiavimą. suvažiavime 
dalyvavo 3 Lietuvos studentų draugijos ir 2 lietuvių. iš viso dalyvavo 15 
asmenų, 8 iš jų iš Berlyno. susirinkimas priėmė rezoliuciją dėl suvažiavi-
mo, kur buvo pasakyta:

tas susivažiavimas, dėliai dirbtinai ir pripuolamai internacionalinio nusistaty-
mo žmonių jame vyravimo, neatitiko jam skirtų uždavinių ir laukimų: 1) neįkū-
rė visoj vokietijoj studijuojančius Lietuvos piliečius jungiančios organizacijos, 
bet tik siaurą [neįskaitomas žodis] rušies (§ 3) „Lietuvos d-jų“ (kurių faktinai 
yra tik trys) sąjungą; 2) pamynė valstybinius ir tautinius lietuvių reikalus, jų ne-
apsvarstęs ir juos net išbraukęs iš gyvenimo priimtaisiais įstatais (§ 5); 3) išrinko 
partinę sąjungos valdybą iš socialistinės jaunuomenės tarpo. at-kų kuopa, pa-
likdama sau teisę veikti, kad ateityje šią sąjungą išvedus iš internacionalistinės 
ir profesinės vagos į visų studentų reikalų plotmę, pareiškia, kad priešingai 2 §, 
nepripažįsta dabartinės sąjungos valdybai atstovauti „visos organizuotos stu-
dentijos vokietijoj“, taigi ir at-kų reikalus.30

1923 m. vasario 10 d. susirinkime valdybos pranešime siūlyta nario mo-
kestį pakelti iki 200 markių, nes visai nusmukęs markės kursas. iš kuopos 
buvo pašalinta orvydaitė, nes nedalyvavo susirinkimuose. kuopos nariams 

28 Berlyno studentų ateitininkų kuopos susirinkimo protokolas, 1922-12-03, in: Ibid., 
l. 34.

29 Berlyno studentų ateitininkų kuopos susirinkimo protokolas, 1922-12-04, in: Ibid., 
l. 35.

30 Berlyno studentų ateitininkų kuopos susirinkimo protokolas, 1923-01-27, in: Ibid., 
l. 38v.
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buvo priminta, kad dalyvautų būsimame bendros studentų draugijos vi-
suotiniame susirinkime, kuriame bus baigiami svarstyti draugijos įstatai 
ir kad galima būtų įtvirtinti savas nuostatas31. valdyba pritarė Pajaujo su-
manymui bendros studentų draugijos susirinkimuose kelti pasaulėžvalgos 
klausimus: „dėl įgyvendinimo šio dalyko praktikoj, nusistatyta esą pasiūly-
ti socialistams, kad jie norimais diskutuoti klausimais pirma patys paruoštų 
referatą; apskritai gi jiems pranešti, jog panašiais klausimais ir jų įgyvendi-
nimo reikalu jie visuomet gali tartis su at-kų kuopos valdyba“32. Priekaištų 
valdybai išsakė jasaitis: 1) kad sekretoriatas nesirūpina laiku paruošti pro-
tokolų; 2) kad priimant nario mokestį neišduodami kvitai; 3) kad valdyba 
nesirūpina pritraukti į kuopą naujų narių. Į priekaištus valdybos vardu juš-
ka atsakė, kad kvitai neišduodami pagal seną įsigalėjusią tvarką, be to, tai 
būtų papildomos išlaidos juos gaminti ir laiko gaišimas, o veikiama pasiti-
kėjimu būdu; nauji nariai rūpi, tačiau kol kas nematoma kandidatų; o dėl 
protokolų turėtų pasiaiškinti sekretorius33. jasaitis taip pat apžvelgė padėtį 
Lietuvoje, kuo studentai domėjosi:

ekonominė Lietuvos padėtis gerėjanti; prasidėjęs jau žymesnis eksportas į eu-
ropą, žemės ūkio produktai truputį esą pabrangę, tačiau iš kitos pusės prekės 
neproporcingai brangios, pinigų visame krašte esanti didelė stoka del neturėji-
mo garantijos išleisti naujų. Lietuvos bankų tarpe pinigų leidimo reikalu buvę 
skilimų: vieni spyrėsi, kad pinigai būtų leidžiami ir be garantijos, ypač tai dar-
bas buvęs ant bankroto slenksčio bestovinčių bankų; kiti, ypač ūkio bankas, kad 
tik garantuoti; pagaliau esą nusistatyta negarantuotų pinigų neleisti. Lietuvos 
aukso dalis išvežta esanti į kitas šalis pinigams apsaugoti ir pasitikėjimui įgau-
ti; dabar nusistatyta esą daugiau į užsienį nebevežti, bet dėti į privačius bankus 
Lietuvoj, kad jie išpirktų jį litais. Pramonė Lietuvoj įvedus naują valiutą vis dar 
negalinti atsigauti. Politinė padėtis klaipėdos esanti išrišta diplomatijos keliu; 
klaipėda prijungiama prie Lietuvos.34

susirinkime buvo informuota apie Lietuvoje teologijos-filosofijos fakul-
teto iniciatyva steigiamą Lietuvių katalikų mokslo akademiją. akademijos 
tikslas – mokslo srityje pasižymėjusius katalikus sujungti į vieną organizaci-
ją. kaip ir dažnuose susirinkimuose, kalbėta apie Ateitį – kad žurnalas labai 
menkas, kad redakcija nesusitvarko, kad valdyba pateiks raštą ir nurodys 

31 Berlyno studentų ateitininkų kuopos susirinkimo protokolas, 1923-02-10, in: Ibid., 
l. 39v.

32 Ibid., l. 39v–40.
33 Ibid., l. 40.
34 Ibid., l. 40–40v.
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žurnalo trūkumus ir reikalą viską sutvarkyti iki reikiamo lygio. o susirin-
kimo pabaigoje dar aptarta ir ateitininkų sąjungos valdyba apskritai:

Galų gale keliamas a-kų stud. sąjungos valdybos neveiklumo klausimas. Pa-
tyrimas iš kalbų, kad sąjungos valdybos nariai visiškai nežino savo pareigų, 
vienas kito nesuranda ir pavestų bei reikalingų nudirbti darbų nėra net pradėję 
dirbti, nežiūrint, kad jau visas pusmetis praėjęs. Šį reikalą galutinai išsiaiškinus 
daugumu balsu nutarta pavesti valdybai, kad ji kreiptųsi raštu į buvusį konfe-
rencijos prezidiumą reikalaudama padaryti įtakos į sąjungos Centro valdybą ir 
įjudintų ją imtis savo darbo. ta pat prasme nutarta taip interpeliuoti ateitininkų 
prezidentą Prof. Praną dovydaitį.35

verta paminėti ir Berlyno ateitininkų studentų kuopos ryšius su kitų 
miestų universitetų studentais. ateitininkų kuopos buvo įsikūrusios miunste-
ryje, Romoje, Fribūre, Halėje, Paryžiuje, Leipcige, vienoje, monpeljė, dancige, 
Grenoblyje, Grace. jos, pasak kęstučio skrupskelio, daugiausia buvo nedi-
delės ir trumpaamžės, nes studentai atvykdavo ir greitai išvykdavo36. Ryš-
kiausiai veikianti buvo Fribūro universiteto ateitininkų kuopa. organizuota 
šio universiteto lietuvių studentų veikla prasidėjo dar 1899 m., įkūrus „Rū-
tos“ draugiją, kuri 1915 m. buvo pavadinta „Lituania“. draugijos nariai įkūrė 
atskirą ateitininkų kuopą, nes „Lituania“ pagal Fribūro universiteto korpo-
racijų įstatus negalėjo įsijungti į studentų ateitininkų sąjungą. steigiamajam 
susirinkimui tuo metu pirmininkavo vincas mykolaitis. Fribūro kuopa akty-
viai įsitraukė į studentų ateitininkų sąjungos veiklą, aptardavo šios sąjungos 
Centro tarybos svarstomus klausimus ir palaikė ryšius su Berlyno kuopa37.

Pabaigoje galima pastebėti, kad Berlyno studentų ateitininkų organi-
zacinė veikla buvo svarbi telkiant studentus ateitininkus tiek užsienyje, 
tiek Lietuvoje į vieningą organizaciją pirmaisiais nepriklausomos Lietuvos 
metais. 1922 m. įsteigus universitetą kaune, čia persikėlė ir studentų atei-
tininkų veiklos centras. Po Lietuvos universiteto įkūrimo užsienyje studi-
juojančių jaunuolių sumažėjo.

Išvados. apibendrinant galima pastebėti, kad protokoluota Berlyno stu-
dentų ateitininkų veikla prasidėjo 1920 m. Gal ji buvo prasidėjusi ir anksčiau, 
bet kol kas dokumentais patvirtintų duomenų neturime. su Berlyno studen-
tų veikla yra susijęs ir studentų ateitininkų sąjungos veiklos organizavimas. 

35 Ibid.
36 kęstutis skrupskelis, op. cit., p. 352.
37 Plačiau žr. Fribūro universiteto studentų ateitininkų kuopos susirinkimų protokolai, 

parengė algimantas katilius, in: soter, kaunas, 2018, Nr. 68 (96), p. 77–111.
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Prieš tai buvę mėginimai išjudinti šios sąjungos veiklą nebuvo itin sėkmingi. 
1920 m. pabaigoje įvykęs Berlyno studentų ateitininkų susirinkimas pavedė 
išrinktai valdybai laikinai eiti studentų ateitininkų sąjungos Centro tarybos 
pareigas. Šios sąjungos centru Berlyno studentai ateitininkai buvo iki 1922 m. 
studentų ateitininkų sąjungos konferencijos. iš svarbiausių darbų galima pa-
minėti įstatų svarstymus, paruošiamąjį darbą studentų ateitininkų konferen-
cijoms 1921 ir 1922 m. Berlyno studentų ateitininkų kuopos veikla pasižymėjo 
studentų draugijoms būdingu darbu – organizuoti kuopos veiklą, skaityti ir 
aptarti referatus, rašyti straipsnius ir stiprinti Ateities žurnalo turinį. ateitinin-
kai turėjo ir leidybinių planų – parengti kalendorių, išleisti Ateities žurnale 
spausdintų socialinių ir filosofinių straipsnių rinkinius. taip pat galvota apie 
ateitininkų istorijos rašymą. studentams rūpėjo Lietuvos vidaus gyvenimo 
ir užsienio politikos klausimai. tačiau reikia pažymėti, kad tokiam svarbiam 
klausimui kaip studentų šalpa buvo skiriama nedaug dėmesio.

FRom tHe oRGaNisatioNaL aCtivities oF tHe 
ATEITININKAI studeNts iN BeRLiN, 1920–1923

summary

the attempts of the ateitininkai students (student members of the Lithuanian 
Catholic Federation ‘ateitis’) to resume their activities in kaunas in 1919–1920 did 
not yield positive results. it was then decided to move their activities to Berlin. 
the organisation of the union of Ateitininkai students is linked to the activities 
of Berlin students. at the end of 1920, the meeting of the ateitininkai students 
in Berlin entrusted the elected board with the temporary duties of the Central 
Council of the Ateitininkai student union, a position which the ateitininkai in Berlin 
continued to hold until the 1922 conference of the union of Ateitininkai students. 
among the most important activities were the deliberations on the statute, the 
preparatory work for the conferences of the ateitininkai students in 1921 and 
1922. the activities of the Berlin association were typical of the work of student 
associations: organisation of activities, reading and discussion of essays, writing 
of articles, and the enhancement of the content of the magazine Ateitis (Future). 
the ateitininkai also had publishing plans: to produce a calendar and to publish 
collections of social and philosophical articles published in the magazine Ateitis. 
some thought was given to writing a history of the ateitininkai. the students 
were concerned with issues related to the internal affairs and foreign policy of 
Lithuania. However, it should be noted that little attention was paid to such an 
important issue as students’ relief.
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viLNiaus vyskuPijos kaNCLeRio  
PaReiGyBĖs Raidos metmeNys XiX a.

a L d o N a  P R a Šm a N ta i t Ė

kanclerio pareigybė abiejų tautų Respublikos katalikų vyskupijų ka-
tedrų ir kolegijų kapitulose, kaip taisyklė, steigta iš reprezentacinių paska-
tų. temos literatūroje vyrauja dar XiX a. enciklopediniu lygmeniu pateikta 
nuomonė, kad savo gretose turėti kanclerį paprastai siekė kapitulos. Ly-
giuotasi į valdovo dvaro pareigybes. iškilmėse kapitulą atstovaudavęs 
kancleris prelatas buvo jos didingumo ir svarbos atspindys1, jis taip pat tu-
rėjo pareigą vadovauti kapitulos kanceliarijai, archyvui ir bibliotekai, kol 
šios atsakomybės nebuvo perduotos kapitulos notarui2. vilniaus vyskupi-
jos katedros kapitula, kitaip nei dauguma kitų atR katalikų vyskupijų ar 
kolegijų katedrų kapitulų, naujos prelatūros ar kanonijos įkūrimu nebuvo 
suinteresuota. Prieš kapitulos valią kanclerio pareigybės įsteigimu pasirū-
pino vyskupas eustachijus valavičius (1572–1630)3. vyskupijos ganytojo 
pastangomis 1629 m. įsteigta kanclerio pareigybė funkcionavo daugiau nei 
porą šimtmečių.

Straipsnio tikslas – remiantis temos istoriografija ir pirminiais šaltiniais 
išanalizuoti vilniaus vyskupijos kanclerio pareigybės raidą XiX a. vienas 
iš uždavinių – išsiaiškinti kanclerio statusą katedros kapituloje analizei pa-
sirinktu laikotarpiu. siekiama identifikuoti vyskupijos kancleriais po atR 
padalijimų buvusius dvasininkus, nustatyti, kada nunyko/buvo panaikinta 
pati pareigybė. keliama hipotetinė prielaida, kad viena iš pagrindinių vil-
niaus vyskupijos kanclerio pareigybės nunykimo priežasčių buvo fundacija 
garantuoto jos materialinio pagrindo panaikinimas.

1 [juliusz Bartoszewicz] jul. B., „kanclerze kapituł“, in: Encyklopedyja Powszeczhna, 
t. 13, Warszawa: Nakład, druk i własność s. orgelbranda, 1863, p. 904–909.

2 Hieronim eugeniusz Wyczawski, Przygotowanie do studiów w archiwach kościelnych, 
kalwaria zebrzydowska: Wydawnictwo „Calvarianum“, 1990, p. 178.

3 jan kurczewski, Biskupstwo wileńskie od jego założenia aż do dni obecnych, Wilno: 
Nakład i druk józefa zawadzkiego, 1912, p. 42; Wincenty Przyałgowski, Żywoty biskupów 
wileńskich, t. 2, Petersburg: druk jozapata ohryski, 1860, p. 87.
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Temos istoriografija ir šaltiniai. ankstesnio laikotarpio kanclerio pa-
reigybės istorijos tyrinėjimai šiame straipsnyje vertinami kaip atskaitos taš-
kas pasirinkto periodo analizei. kanclerio pareigybės įsteigimo aplinkybės 
vyskupijos ir katedros kapitulos istorijos tyrimų kontekste, pasitelkus pir-
minius šaltinius, nagrinėtos jau XiX a. svarstyta, kad katedros kapitulos 
pasipriešinimą kanclerio pareigybės įkūrimui lėmė nuogąstavimai dėl ga-
limai išaugsiančios vyskupijos ganytojo įtakos. Bene pirmasis tokio turinio 
svarstymus pateikė Wincentas Przyałgowskis XiX a. septinto dešimtmečio 
pradžioje. Pasak Przyałgowskio, manyta, kad kancleriu tapęs vyskupui iš-
tikimas asmuo jam pranešinėsiantis apie viską, kas vyksta katedros kapi-
tuloje, tad pastaroji būsianti priversta vykdyti vyskupo valią4. kiek tokie 
katedros kapitulos nuogąstavimai buvo pagrįsti – atskiras klausimas. ar 
kuris nors vilniaus vyskupijos ganytojas pasinaudojo kancleriu kaip įran-
kiu didinti savo įtaką katedros kapitulai, nėra išsamiau tirta.

dabarties Bažnyčios istorikas tadeuszas kasabuła, analizavęs kanclerio 
pareigybės vilniaus vyskupijos katedros kapituloje raidą laikotarpiu iki vals-
tybės padalijimų, taip pat akcentuoja nepalankų katedros kapitulos požiūrį, 
įkuriant kanclerio pareigybę, ir atkreipia dėmesį į tokio požiūrio evoliuciją. 
Pasak tyrėjo, situacija pradėjo keistis Xvii a. antroje pusėje, paaiškėjus, kad 
katedros kapitulos dvasininkijai vis dažniau prireikdavo kanclerio paslaugų, 
surandant archyve dokumentus, reikalingus pateikti ginčuose ir teisminiuo-
se procesuose dėl žemės valdų ir kitų turtų5. vyskupijos kanclerio statusą 
kasabuła įvardija kaip neapibrėžtą akcentuodamas, kad nepaisant šias par-
eigas įvairiais tarpsniais užėmusių dvasininkų pastangų, ši pareigybė laiko-
tarpiu iki valstybės padalijimų taip ir netapo prilyginta visateisei narystei 
katedros kapituloje6. vilniaus vyskupijos kanclerio pareigybės raida laikotar-
piu po atR padalijimų iki šiol nebuvo tapusi nuodugnesnių tyrimų objektu.

4 Wincenty Przyałgowski, op. cit., t. 2, p. 87.
5 tadeusz kasabuła, „kanclerz diecezjalny w kapitule katedralnej wileńskiej w okresie 

przedrozbiorowym“, in: „W tym, który umacnia“: Księga pamiątkowa ku czci J. E. Ks. Bp. Prof. 
zw. Edwarda Ozorowskiego z okazji 25-lecia sakry biskupiej, 40-lecia kapłaństwa i 30-lecia pracy w 
AWSD w Białymstoku, redaktor ks. jozef zabielski, Białystok: Wydawnictwo uniwersytetu 
w Białymstoku, 2004, p. 303–311. Pastarasis tekstas 2016 m. su minimaliais redakciniais 
pataisymais publikuotas kaip to paties autoriaus kito straipsnio dalis be nuorodos į 2004 m. 
išspausdintąjį; žr. tadeusz kasabuła, „Prałatury i kanonie de gremio kapituły katedralnej 
wileńskiej w okresie przedrozbiorowym“, in: Rocznik Teologii Katolickiej, Białystok, 2016, 
t. 15 (1), p. 138–145. Šiame straipsnyje cituojama remiantis pastąraja, t. y. 2016 m. versija.

6 tadeusz kasabuła, „Prałatury i kanonie de gremio kapituły katedralnej wileńskiej w 
okresie przedrozbiorowym“, p. 143–145.
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vienas iš pagrindinių pirminių šaltinių katedros kapitulos kanclerio pa-
reigybės raidos analizei laikotarpiu po valstybės padalijimų, kaip ir ankstes-
nio laikotarpio tyrimams, yra katedros kapitulos posėdžių protokolai, kurių 
originalai saugomi Lietuvos mokslų akademijos vrublevskių biblio tekos 
Rankraščių skyriuje (LmavB Rs) esančiame vilniaus vyskupijos katedros 
dokumentų fonde7. Naudotasi taip pat vilniaus katedros kapitulos prela-
to jono kurčevskio (jan kurczewski) parengta ir publikuota jų santrauka, 
tačiau prioritetas teiktas archyviniams šaltiniams8. aiškinantis vyskupijos 
kancleriais XiX a. buvusių dvasininkų personalijas, kaip ir šios pareigy-
bės kismo analizei, informatyvūs yra kasmetiniai vyskupijos kalendoriai9. 
Pilniausią vilniaus vyskupijos XiX a. liturginių kalendorių-žinynų rinkinį 
šiuo metu turi Lietuvos mokslų akademijos vrublevskių biblioteka. vertin-
gų duomenų rasta vyskupijos kanclerio pareigas Xviii a. pabaigoje – XiX a. 
pradžioje ėjusio tado kundzičiaus (tadeusz kundzicz) susirašinėjime su 
vyskupijos ganytoju ir katedros kapitula, kuris saugomas LmavB Rs esan-
čiuose katedros kapitulos dokumentų rinkiniuose. Neatmestina, kad duo-
menų vyskupijos kanclerio pareigybės raidos XiX a. analizei galėtų būti 
Rusijos valstybės istorijos archyve sankt Peterburge saugomuose katalikų 
Bažnyčios Rusijos imperijoje centrinių administracinių institucijų doku-
mentų rinkiniuose. tokią prielaidą perša Leonido Žilevičiaus (1929–2011) 
mikrofilmuotų dokumentų kolekcijos medžiaga, saugoma Lietuvos istori-
jos instituto bibliotekos Rankraštyne. Rengiant straipsnį pasinaudota Ži-
levičiaus kolekcijoje esančiais šiuo klausimu fragmentiškais dokumentais. 
kanc lerio pareigybės Xvii a. fundacijos originalas tyrėjams nėra žinomas, 
tad naudotasi jo 1798 m. darytu nuorašu, esančiu LmavB Rs rinkiniuose10.

Finansinis pareigybės pagrindas. Faktas, kad vyskupijos kanclerio pa-
reigas eisiančio dvasininko materialiniu atlygiu pasirūpino šios pareigybės 

7 vilniaus katedros kapitulos posėdžių protokolai, in: Lietuvos mokslų akademijos 
vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau – LMAVB RS), f. 43.

8 Kościół zamkowy czyli katedra wileńska w jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym 
i ekonomicznym rozwoju, cz. 3, opracował ks. jan kurczewski, Wilno: druk józefa zawadz-
kiego, 1916.

9 Directorium horarum canonicarum et missarum pro dioecesi Vilnensi in AD [1800–1916], 
vilnae [įvairios leidyklos].

10 ašmenos pavieto žemvaldžio aleksandro koleckio 1629 m. rašto dėl vilniaus vys-
kupijos kanclerio prelato pareigybės fundacijos nuorašas, in: LMAVB RS, f. 43, b. 40183, 
l. 1–2.
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įsteigimą inicijavęs vyskupas valavičius, temos literatūroje funkcionuoja 
nuo XiX a. Remdamasis katedros kapitulos posėdžių protokolų origina-
lais, apie kanclerio pareigybės genezės peripetijas taip pat rašė kasabuła. 
vyskupo valavičiaus paakintas ašmenos pavieto bajoras aleksandras ko-
leckis (kolecki vel kalecki)11 kanclerio pareigas eisiančio dvasininko išlai-
kymui 1629 m. užrašė paveldėjimo teise jam priklausiusias Cudzeniškes. 
skyrė taip pat 15 600 (kasabułos nurodomas skaičius – 15 000) lenkiškų 
auksinų, savo paskolintų Lietuvos lauko etmonui kunigaikščiui kristupui 
Radvilai. Paaiškėjus, kad Radvila šią sumą yra investavęs į vilniaus pavie-
te buvusias jam priklausiusias jašiūnų valdas, vyskupas pasirūpino, jog iš 
šių valdų gaunamos metinės pajamos kaip užstatas būtų skiriamos vysku-
pijos kancleriui išlaikyti12. taigi nuo pat pradžių vyskupijos kancleris buvo 
aprūpintas ne tik žemės valdomis, bet ir tam tikra pinigų suma, kuri, kaip 
rodo tolesnė įvykių eiga, buvo investuota į valdas, o kancleris disponavo 
iš to gaunamais procentais. Pirmaisiais Xviii a. dešimto dešimtmečio me-
tais kanclerio fundacija buvo papildyta, kai tuometinis kancleris antanas 
Bukota (antoni Bukaty, Šiluvos infulato tado Bukotos brolis) vyskupui 
ignotui masalskiui neprieštaraujant pasirūpino apaštalų sosto leidimu 
parduoti Cudzeniškių valdymo teisę. Gauta 20 000 lenkiškų auksinų suma 
buvo investuota į maršalo vaitiekaus Puslovskio valdas Žiežmariuose13. tad 
Xviii a. paskutiniaisiais metais politinių pervartų inspiruotų katalikų Baž-

11 temos istoriografijoje pastaraisiais metais paplito dar viena vilniaus vyskupijos 
kanclerio pareigybei materialinį pagrindą suteikusio Xvii a. pirmos pusės žemvaldžio 
pavardės versija – Korecki, kuri atsirado, spėtina, sekant tadeuszo kasabułos tekstuose 
pateiktąja; žr., pvz., Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Liudas jovaiša, Vilniaus ir Žemai-
čių katedrų kapitulų statutai, vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2015, p. 218. 
Remiantis dabartiniame temos tyrimo etape turimais archyvinių šaltinių duomenimis, 
pastarosios fundatoriaus pavardės versijos neįmanu pagrįsti. tad straipsnyje paliekama 
ankstesnėje istoriografijoje ir peržiūrėtuose temos archyviniuose šaltiniuose fiksuota  
forma – Kolecki.

12 Wincenty Przyałgowski, op. cit., p. 87; tadeusz kasabuła, op. cit., p. 139; ašmenos 
pavieto žemvaldžio aleksandro koleckio 1629 m. rašto dėl vilniaus vyskupijos kanclerio 
prelato pareigybės fundacijos nuorašas, l. 1–2.

13 diecezinės dvasininkijos ir vienuolijų turtų vizitacija vilniaus mieste 1828 m., in: 
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau – VUB RS), f. 57, b. Б 53-1, l. 154–156. 
Lenkijos karalystės ir kitų kraštų geografiniame žinyne rašoma, kad Žiežmariai vaitiekui 
Puslovskiui parduoti 1801 m.; žr. „Żyżmory“, in: Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i 
innych krajów słowiańskich, wydany pod redakcją Bronisława Chlebowskiego przy współu-
dziale od połowy tomu 6 józefa krzywickiego, t. 14, Warszawa: skład Główny w księgarni 
Gobethnera i Wolfa, 1895, p. 929.
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nyčios pavaldumo ir vilniaus vyskupijos administracinių pertvarkymų iš-
vakarėse kanclerio pareigybė turėjo pakankamą materialinį aprūpinimą.

Po valstybės padalijimų sąlygotų bažnytinės administracijos pokyčių14 
vyskupijos kanclerio materialinė padėtis pirmaisiais dešimtmečiais iš es-
mės nepakito. Finansiniai aprūpinimo šaltiniai liko tie patys. kaip ir atR 
laikais, vyskupijos kancleris buvo Cudzeniškių parapijos klebonas ir turė-
jo teisę į fundacija skirtas valdas. Be Cudzeniškių, kancleris disponavo ir 
procentais, gaunamais nuo fundatoriaus Radvilai paskolintos sumos, kuri 
irgi buvo investuota į žemės valdas. Naudojosi taip pat pajamomis iš valdų 
Žiežmariuose. Fundacija suteiktos valdos ir teisė į parapijos administravi-
mą buvo glaudžiai susietos su tam tikromis prievolėmis. Pastarosios galiojo 
ir XiX a. vyskupijos kancleriams.

koleckis fundacija vyskupijos kancleriui išlaikyti paskirdamas Cu-
dzeniškių valdą ir ten pastatydinęs bažnyčią, parapijos administravimo, 
bažnyčios išlaikymo kaštus padengti įpareigojo šias pareigas užimsiantį 
dvasininką. vyskupijos kancleriui paskirta Cudzeniškių klebono tarnystė 
buvo susieta su pareiga išlaikyti parapijoje du kunigus, kurie deramai rū-
pintųsi parapijiečių dvasiniu gyvenimu, sekmadieniais aukotų giedotines 
mišias. Be to, tris kartus per savaitę Cudzeniškių bažnyčioje turėjo būti au-
kojamos mišios už fundatorių ir jo palikuonis15. Parapinei mokyklai funda-
cija lėšos nenumatytos, tačiau XiX a. trečio dešimtmečio pradžioje ji veikė 
išlaikoma kanclerio. 1820 m. Cudzeniškių mokyklą lankė trylikametis mo-
kytojo bajoro jono Lukoševičiaus sūnus ir septyni valstiečių 8–12 metų 

14 Po abiejų tautų Respublikos padalijimų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės te-
ritorijoje veikusios katalikų Bažnyčios statusas radikaliai pasikeitė. Rusijos imperijai 
atitekusiose teritorijose katalikai buvo priskirti kitatikiams. Pagal imperijos valdžios 
vykdytą bažnytinę politiką katalikų Bažnyčia, kaip ir valstybinės statusą imperijoje 
turinti ortodoksų Bažnyčia, tapo pavaldi imperatoriui. kotryna ii vilniaus vyskupiją 
1795 m. įsaku panaikino ir prijungė prie Livonijos (inflantų) vyskupijos. imperatoriaus 
sostą 1796 m. pabaigoje užėmęs Povilas i sugrąžino vilniaus vyskupijos vardą. 1798 m. 
Rusijos imperijai atitekusių katalikų vyskupijų reorganizacija įteisinta kanoniškai. vil-
niaus vyskupu paskirtas Livonijos (inflantų) vyskupijos vyskupas jonas Nepomukas 
kosakovskis. vilniaus vyskupijos administracinės struktūros pokyčių raidos po valstybės 
padalijimų istoriografija yra gausi. Pažymėtini Bolesławo kumoro, tadeuszo krahelio 
tyrimai. Lietuvių istoriografijoje pastaraisiais metais bene išsamiausiai vilniaus vysku-
pijos situaciją pirmaisiais metais po valstybės padalijimų aptarė vytautas merkys; žr. 
vytautas merkys, Tautiniai santykiai Vilniaus vyskupijoje 1798–1918 m., vilnius: versus  
aureus, 2006, p. 18–24.

15 ašmenos pavieto žemvaldžio aleksandro koleckio 1629 m. rašto dėl vilniaus vys-
kupijos kanclerio prelato pareigybės fundacijos nuorašas, l. 1–2.
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 vaikai. tarp tais metais mokyklą lankiusių buvo dvi mergaitės16. Parapijoje 
veikė ir špitolė, kurioje 1820 m. gyveno 13 iš parapijiečių aukų išlaikomų 
vargšų. tais metais, kai parapijiečių aukų nepakakdavo, trūkstamą sumą 
pridėdavo kancleris17. Pastarojo pelnas 1820 m. iš Cudzeniškių palivarko 
buvo 700 rb. sidabru. Procentai iš grynaisiais fundacija skirtos sumos tais 
metais sudarė 367 rb. 50 kap. dar 35 rb. buvo gauti už bažnytinius patar-
navimus. tad bendra tais metais kanclerio gautų pajamų suma – 1102 rb. 
50 kap.18 tų metų išlaidos sudarė 1093 rb. 79 kap. Į jas įėjo ir parapijos admi-
nistravimo, ir 150 rb. atlyginimas vyskupijos archyvo archyvarui19. mini-
malus skirtumas tarp pajamų ir išlaidų vargu ar galėjo motyvuoti siekti 
kanclerio pareigų. Neatmestina, kad būta metų, kai išlaidos viršydavo gau-
tas pajamas. tačiau tai tik prielaida, kuriai argumentuoti reiktų išsamesnių 
tyrimų. kaip dažnai kancleriai patys lankydavosi Cudzeniškėse, ar yra šioje 
bažnyčioje aukoję mišias, neaišku. visi XiX a. vyskupijos kancleriais buvę 
dvasininkai rezidavo vilniuje. Labai galimas dalykas, kad fundacija skirtos 
Cudzeniškės XiX a. vyskupijos kancleriui, kaip ir daugumai jo pirmtakų, 
buvo pajamų šaltinis, bet ne erdvė jo pastoraciniams gebėjimams skleistis.

Po 1830–1831 m. sukilimo numalšinimo imperijos valdžiai pradėjus 
nuosekliai vykdyti griežtesnę politiką katalikų Bažnyčios atžvilgiu, impe-
rijos valdžios akiratyje atsidūrė Bažnyčios žinioje buvusios žemės valdos. 
imperijos valdžios iniciatyva pradėta rengtis katalikų dvasininkijos mate-
rialinio išlaikymo esminiam pertvarkymui. Penkto dešimtmečio pradžioje 
buvo įvykdyta bažnytinių valdų sekuliarizacija, katalikų vyskupijos su-
skirstytos į kategorijas ir pagal jas dvasininkams nustatytas metinis atlygis, 
mokamas iš valstybės iždo20. ekonomines penkto dešimtmečio pradžios 
sankcijas lydėjo katedrų kapitulų struktūros reforma. tiek vyskupijos, 
tiek vyskupijų katedrų kapitulos buvo suskirstytos į tris klases. vilniaus 
vyskupijos katedros kapitula buvo priskirta antrajai klasei. mogiliavo ar-
kivyskupijai priklausiusių vyskupijų katedrų kapitulų struktūra suvieno-
dinta – paliktos 6 prelatūros (prepozitūra, dekanija, arkidekanija, kustodija, 

16 vyskupijos kanclerio fundacijos 1821 m. vizitacijos protokolas, in: Российский 
государственный исторический архив (toliau – RGIA), f. 822, ap. 12, b. 2948, l. 327; Lietuvos 
istorijos instituto bibliotekos Rankraštynas (toliau – LII BR), F50-P66 (mikrofilmas).

17 vyskupijos kanclerio fundacijos 1821 m. vizitacijos protokolas, l. 327–328.
18 Ibid., l. 321–321v. 
19 Ibid.
20 Bolesław kumor, Ustrój i organizacja Kościoła polskiego w okresie niewoli narodowej 

1772–1918, kraków: Polskie towarzystwo teologiczne, 1980, p. 306.
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kantorija ir scholasterija) ir 3 kanonijos. vilniaus katedros kapitulos narių 
skaičius sumažintas perpus – vietoje 18 tikrųjų narių buvo palikti 9 (6 pre-
latai ir 3 kanauninkai)21. etatas vyskupijos kancleriui nebuvo numatytas. 
taigi atlyginimas iš imperijos iždo šias pareigas einančiam dvasininkui 
taip pat nenustatytas. turimi šiuo klausimu fragmentiški duomenys leidžia 
teigti, kad vyskupijos hierarchai tuo metu vyskupijos kanclerio pareigas už-
imančiam juozapui krukovskiui (józef krukowski) išrūpino, jog iš imperi-
jos iždo jam būtų mokamas 300 rb. atlyginimas22. turint omenyje, kad tiek 
gaudavo tik antrajai klasei priskirtų vyskupijų katedrų kapitulų prelatai 
prepozitai (kitiems prelatams per metus mokėta 250 rb., kanauninkams tuo 
tarpu tik 150–180 rb.)23, tai buvo nemenka suma. tolesnė įvykių eiga leidžia 
teigti, kad tai buvo asmeniškai krukovskiui išrūpintas atlyginimas. kru-
kovskiui 1862 m. kovo mėn.24 mirus, tų pačių metų liepos mėnesį jį kancle-
rio tarnystės pareigose pakeitusiam katedros vikarui, kapitulos sekretoriui 
kazimierui močiulskiui atlyginimo mokėti neskubėta. maža to, kancleriu 
buvo paskirtas tik šias pareigas einančio statusu. Po kelių mėnesių močiuls-
kis kreipėsi į vyskupijos konsistoriją prašydamas įteisinti jo paskyrimą vys-
kupijos kancleriu ir mokėti, jo žodžiais, žadėtąjį atlygį už darbą25. ar kalba 
tuomet ėjo apie jo pirmtakui mokėtąjį 300 sidabro rb. atlygį, neaišku. Neži-
noma taip pat, koks buvo vyskupijos konsistorijos atsakymas močiulskiui. 
tačiau tolesnė įvykių seka leidžia teigti, kad visateisiu kancleriu jis taip ir 
netapo – vyskupijos liturginiuose kalendoriuose ties jo pavarde rašyta f. m. 
Cancellari Diocesani. atlyginimas už kanclerio tarnystę močiulskiui taip pat 
nebuvo pradėtas mokėti. kaip katedros kapitulos sekretoriui jam priklausė 
katedros montvydo altarijos terragium26.

21 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1842-08-11, in: LMAVB RS, f. 43, b. 267, 
l. 60v–65.

22 juozapo krukovskio tarnybos lapas, 1858, in: LMAVB RS, f. 43, b. 3171, l. 22v–24v.
23 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1842-08-11, l. 60v–65.
24 krukovskis mirė 1862-03-12, in: Directorium horarum canonicarum et missarum pro 

dioecesi Vilnensi AD MDCCCLXIII, vilnae: typis josephi zawadzki, 1862, p. 150.
25 kazimiero močiulskio raštas vilniaus vyskupijos konsistorijai, 1862-10-20, in: 

 LMAVB RS, f. 43, b. 132, l. 1–2.
26 katedros kapitulos posėdis, 1862-01-02, in: LMAVB RS, f. 43, b. 267, l. 189. Terragium – 

miesto sklypų ir daržų mokestis; žr. „Lietuvos istorijos terminų žodynas“, in: konstantinas 
avižonis, Rinktiniai raštai, t. 5, Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1978, p. 434. 
dabartiniame temos tyrimo etape klausimas, kaip katedros altarijoms fundacijomis užra-
šytus sklypus vilniaus mieste palietė/nepalietė 1842–1843 m. įvykdyta bažnytinių valdų 
sekuliarizacija, lieka neatsakytas. akivaizdu, kad katedros montvydo altarijai fundacija 
paskirti sklypai vilniaus mieste nebuvo nusavinti. 
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močiulskį katedros kapitulos sekretoriaus pareigose 1864 m. pakeitu-
siam katedros vikarui aleksandrui vaškevičiui (aleksander Waszkiewicz) 
kaip atlygis už šią tarnystę buvo palikta montvydo altarijos terragium. 
1864 m. tai buvo 183 lenkiški auksinai27. katedros kapitulos sekretoriumi 
tapęs vaškevičius buvo įpareigotas per kiekvieną mišių auką dievo ma-
lonei pavesti montvydo altarijos steigėjus, sąžiningai atlikti sekretoriaus 
pareigas ir kruopščiai tvarkyti katedros kapitulos archyvo dokumentus28. 
akcentuotina, kad vaškevičius nebuvo įpareigotas rūpintis archyvais vys-
kupijos kanclerio pareigybės aprėptimi. Prie vaškevičiaus pavardės vys-
kupijos liturginiuose kalendoriuose 1865–1866 m. dar buvo nurodoma f. m. 
Cancellari Diocesani, tačiau nėra duomenų, kurie leistų teigti jį šias pareigas 
ėjus. ar kanclerio pareigybė buvo panaikinta aukštesnių valdžios institu-
cijų, ar vyskupijos konsistorijos įsaku, lieka neaišku. turimi šaltinių duo-
menys šiuo klausimu nėra informatyvūs. akivaizdu tik tiek, kad vilniaus 
vyskupijos kanclerio pareigybės istorija nutrūksta XiX a. šešto-septinto de-
šimtmečių sandūroje.

Pareigybė ir jos statusas. Fundacijoje apibrėžta, kad po fundatoriaus 
mirties kanclerio išlaikymui paskirtų valdų iuris patronatus pereina vil-
niaus vyskupui ir kapitulai29. tokia tvarka liko galioti ir XiX a. sprendimą 
dėl kandidato į vyskupijos kanclerius, kitaip nei į visateisius katedros ka-
pitulos narius, priimdavo vyskupas ir katedros kapitula.

Pagal fundaciją, iš katedros kapitulos prelatų paskirtas kancleris kaip 
visateisis šios korporacijos narys turėjo tokias pačias tarnystės katedroje 
pareigas kaip ir kiti šiai korporacijai priklausantys dvasininkai. tačiau lai-
kotarpiu iki padalijimų kanclerio pareigybės statusas šį klausimą nagri-
nėjusio kasabułos teigimu taip ir liko neapibrėžtas30. Pirmaisiais analizei 
pasirinkto laikotarpio metais kanclerio pareigybės teisinio santykio kated-
ros kapitulos atžvilgiu klausimas tapo vienas iš svarbiausių.

1796 m. pradžioje katedros kapitulą pasiekė žinia, kad tuometis Livo-
nijos vyskupijos, į kurią 1795 m. kotrynos ii įsaku buvo inkorporuota vil-
niaus vyskupija, vyskupas jonas Nepomukas kosakovskis į po Bukotos 
mirties neužimtas vilniaus vyskupijos kanclerio pareigas ketina siūlyti Li-

27 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1864-03-28, in: LMAVB RS, f. 43, b. 413, l. 16v.
28 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1864-04-06, in: LMAVB RS, f. 43, b. 413, l. 17.
29 ašmenos pavieto žemvaldžio aleksandro koleckio 1629 m. rašto dėl vilniaus vys-

kupijos kanclerio prelato pareigybės fundacijos nuorašas, l. 1–2.
30 tadeusz kasabuła, op. cit., p. 144–145.
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vonijos kanauninką tadą kundzičių (tadeusz kundzicz). katedros kapitula 
kreipėsi į vyskupą laišku išreikšdama pritarimą pasirinktai kandidatūrai, 
tačiau kartu prašė nepamiršti savo darbštumu ir uolumu žinomo vincento 
mikuckio (Wincenty mikucki)31. ar katedros kapitula tąkart rėmėsi tik gan-
dais, ar iš paties vyskupo gauta informacija, neaišku. apie savo sutikimą 
paskirti kundzičių į vyskupijos kanclerius kosakovskis 1796 m. pradžioje 
informavo patį kandidatą32. Pagrindo teigti, kad kundzičius tuomet būtų 
nedelsdamas ėmęsis vyskupijos kanclerio tarnystės pareigų, nėra. Po po-
ros metų, 1798 m. lapkričio mėn. kosakovskis oficialiu raštu jau kaip vil-
niaus vyskupas paskyrė kundzičių į šias pareigas33. Įvykių seka katedros 
kapitulos nuostatos kundzičių buvus kosakovskio kandidatu nepatvirtina 
(žr. skirsnį „Bažnytinės karjeros kontekstai“). Neatmestina, kad katedros 
kapitula vyskupijos kanclerio pareigose būtų norėjusi matyti mikuckį.

Pastebėtina, kad vyskupo kosakovskio paskyrimo raštu kundzičius 
skiriamas prelatu kancleriu34, t. y. pareigybė įvardyta tokiu pačiu termi-
nu, kaip ir fundacijos akte. Neatmestina, kad paskyrimo į pareigas raš-
te fundacijos akte vartotas terminas radosi ne be kundzičiaus įsikišimo. 
kundzičiaus laikysena jį paskyrus vyskupijos kancleriu nekelia abejonių jį 
buvus suinteresuotu visateisio katedros kapitulos nario statusu. Pagrindą 
tokiems lūkesčiams teikė aukščiau minėtos formuluotės pareigybės funda-
cijos akte.

Būtina sąlyga visateisei katedros kapitulos narystei buvo vadinamoji 
instaliacijos, t. y. įvesdinimo į šią korporaciją, procedūra. svarbus šios pro-
cedūros dėmuo buvo priesaika. kandidatui į katedros kapitulos konfratrus 
priėmus statutu įteisintą priesaiką, jam buvo paskiriama vieta-krėslas, vadi-
namoji stalė35, hierarchinei dvasininkijai skirtuose presbiterijoje stovinčiuo-
se suoluose, kuriuose pamaldų metu eilės tvarka pagal katedros kapitulos 

31 katedros posėdžio protokolas, 1796-03-12, in: LMAVB RS, f. 43, b. 261, l. 174–176.
32 Livonijos vyskupo jono Nepomuko kosakovskio laiškas tadui kundzičiui, 1796-01-

08, in: VUB RS, f. 57, b. Б 53-1395, l. 4; Leonid Żytkowicz, Rządy Repnina na Litwie w latach 
1794–7, Wilno: skład Główny w księgarni Św. Wojciecha w Wilnie, 1938, p. 259–260.

33 vilniaus vyskupo jono Nepomuko kosakovskio rašto nuorašas, 1798-11-19, in: 
LMAVB RS, f. 43, b. 40183, l. 2.

34 vyskupo jono Nepomuko kosakovskio raštas, kuriuo tadas kundzičius skiriamas 
vyskupijos kancleriu, 1798-11-09, in: LMAVB RS, f. 43, b. 12371, l. 1–1v.

35 katedros stalės skyrimas buvo susietas su dvasininko tarnystės katedroje pareiga. 
Procedūra, kurios metu dvasininkas įvesdinamas į katedros kapitulos bendruomenę ir 
jam suteikiama stalė (lot. stallum), pastarųjų metų temos literatūroje lietuvių kalba yra 
įvar dijama terminu „instaliacija“ (lot. installatio).
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pareigybių hierarchiją turėjo teisę ir pareigą sėdėti katedros kapitulos dva-
sininkija. kanclerio priesaikos tekstas yra įrašytas Xvi a. antra puse datuo-
tame vadinamajame vilniaus katedros kapitulos statutų rankraštyje36, kas 
teikia pagrindą manyti, kad kandidatui į kanclerius turėjo būti taikoma pro-
cedūra, analogiška kandidato į visateisius katedros kapitulos narius insta-
liacijai. ar vyskupijos kanclerio priesaikos tekstas yra savalaikis fundacijos 
aktui, ar radosi vėliau, nežinoma. Neaišku taip pat, kaip dažnai ja buvo 
naudotasi/nesinaudota laikotarpiu iki valstybės padalijimų. iki šiol išsa-
miausiai vyskupijos kanclerio pareigybės raidą atR laikotarpiu tyrinėjęs 
kasabuła kanclerio instaliacijos į katedros kapitulą klausimo nenagrinėjo. 
Šiame tyrinėjimų etape turimi duomenys leidžia teigti, kad katedros kapi-
tula XiX a. šios atskiru statutu įrašytos kanclerio priesaikos37 nebuvo linkusi 
ignoruoti. vargu ar katedros kapitulos konfratrai galėjo numatyti, kad atsi-
ras kandidatų į kanclerius, kurie imtųsi kvestionuoti patį priesaikos tekstą.

1803 m., t. y. beveik po penkerių metų nuo paskyrimo į vyskupijos kanc-
lerius, katedros kapitulai pradėjus reikalauti prisiekti statutuose įteisinta 
kanclerio priesaika, paaiškėjo, kad kundzičius ne su visomis jos formuluo-
tėmis sutinka. Šiuo klausimu fragmentiškos užuominos katedros kapitu-
los posėdžių protokoluose leidžia teigti, kad kapitula buvo linkusi ieškoti 
sutarimo ir pasirengusi eiti į kompromisą. antai 1803 m. spalio mėn. pra-
džioje katedros kapitula savo raštininkui pavedė kundzičiui pranešti, kad 
tam, jog vyskupijos kanclerio priesaikos procedūra būtų atlikta taip, kaip 
numato statutai, sutinka iš kanclerio priesaikos teksto išbraukti žodžius 
Dominorum meorum38. kundzičius tokios korekcijos, akivaizdu, nevertino 
kaip pakankamos ir netrukus kreipėsi į katedros kapitulą laišku, kuriame 
papunkčiui išdėstė savo poziciją dėl priesaikos39. jis akcentavo, kad įsi-
pareigojo/prisiekė vykdyti kanclerio pareigybei priskirtas veiklas, tai yra: 
rūpintis vyskupijos archyvu, vyskupijos fundacijas valdantiems dvasinin-
kams prireikus šį turtą ginti teismuose parengti reikalingus dokumentų iš-
rašus ir patarti, kaip apsisaugoti nuo į jį besikėsinančių kitų dvasininkų ir  

36 vyskupijos kanclerio priesaikos statutas, in: Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Liu-
das jovaiša, op. cit., p. 336, 255. statutų publikacijos parengėjai akcentuoja, kad vyskupijos 
kanclerio priesaikos tekstas įrašytas kita ranka (ibid., p. 218 iliustr.). 

37 Forma iuramenti a cancellario diaecesano praestandi, in: Wioletta Pawlikowska-
Butterwick, Liudas jovaiša, op. cit., p. 336.

38 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1803-10-05, in: LMAVB RS, f. 43, b. 247, l. 3.
39 tado kundzičiaus laiškas katedros kapitulai, 1803-10-29, in: LMAVB RS, f. 43, b. 191, 

l. 1–1v.
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pasauliečių40. katedros kapitula, kaip minėta, jau buvo kundzičiui spėjusi 
pranešti apie savo sutikimą iš statutu įteisintos kanclerio priesaikos išbraukti 
frazę Dominorum meorum. tačiau kundzičius čia cituojamame laiške katedros 
kapitulos konfratrams manė esant reikalinga dar kartą prie to grįžti. Buvo 
įsitikinęs, kad pastarieji priesaikos žodžiai rodo, jog kancleris vertinamas ne 
kaip lygiavertis katedros kapitulos narys, o kaip jų tarnas41. akcentavo, kad 
katedros kapitula kadaise atsakė kancleriui teisę į šios institucijos bendrai 
valdomą turtą ir jos nariams pagal jų tarnystę priklausančias pareigas. Pa-
sak kundzičiaus, šiuo metu jis, kaip ir jo pirmtakai, neturi pareigos tvarkyti 
nei katedros kapitulos, nei vyskupo kanceliarijos archyvo. tuo tarpu statutu 
įteisinta priesaika kancleris yra atsakingas ir už katedros kapitulos archyvą42. 
Nepraleido progos pabrėžti, kad dauguma jo pirmtakų nedavė priesaikos43. 
kundzičiui prisiekti atsisakius, teisinio pagrindo instaliacijai į vyskupijos 
kanclerio pareigybę neliko. katedros kapitulai teko su tuo susitaikyti. kun-
dzičius ir toliau pasirašinėjo prelatu kancleriu, katedros kapitulos konfratrų 
taip pat neretai buvo taip vadintas, jo pavardė katedros kapitulos narių sąra-
šuose rašyta po kanauninkų, tačiau visateisio katedros kapitulos nario statu-
so neturėjo. duomenų, kad katedros posėdžiuose bent kartą būtų dalyvavęs 
kaip vyskupijos kancleris, nėra. apie tai, kad statutu įteisinta priesaika būtų 
prisiekę kundzičiaus įpėdiniai kanclerio tarnystėje, taip pat nėra žinoma.

Fundacija kancleriui buvo deleguota atsakomybė už Bažnyčiai suteiktų 
ir vilniaus vyskupijos dvasininkijos valdomų fundacijų ir privilegijų doku-
mentacijos tvarkymą ir priežiūrą44. Priesaikos tekste pastarieji fundacija api-
brėžti nustatymai sukonkretinti. kanclerį priesaika įpareigojo rūpintis ne 
tik vyskupijos, bet ir kapitulos archyvais, dokumentų originalus suintere-
suotiems asmenims išduoti tik su vyskupo ir katedros kapitulos leidimu45. 
kasabułos tyrinėjimai leidžia teigti, kad Xvii a. pirmoje pusėje buvo įteisin-
ta ir keletą dešimtmečių galiojo vyskupijos kanclerio pareiga rūpintis vys-

40 Ibid., l. 1–1v; katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1803-10-31, in: LMAVB RS, 
f. 43, b. 247, l. 8v–9.

41 tado kundzičiaus laiškas katedros kapitulai, 1803-10-29, l. 11v; katedros kapitulos 
posėdžio protokolas, 1803-10-31, l. 8v–9.

42 tado kundzičiaus laiškas katedros kapitulai, 1803-10-29, l. 1–1v.
43 Ibid.
44 ašmenos pavieto žemvaldžio aleksandro koleckio 1629 m. rašto dėl vilniaus vys-

kupijos kanclerio prelato pareigybės fundacijos nuorašas, l. 1–2.
45 Forma iuramenti a cancellario diacesano praestandi, in: Wioletta Pawlikowska-But-

terwick, Liudas jovaiša, op. cit., p. 336.
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kupo kanceliarijos archyvu46. Pasak tyrėjo, Xvii a. antroje pusėje vyskupijos 
kancleriui buvo pavestas ir katedros kapitulos archyvas, jam suteikta teisė 
atstovauti katedros kapitulos interesams Lietuvos tribunole47.  ar atsako-
mybės už katedros ir vyskupijos archyvus delegavimas vienam asmeniui 
nepasiteisino, ar būta kitų priežasčių, neaišku. tačiau Xviii a. vyskupijos 
kancleris buvo nušalintas nuo katedros kapitulos archyvo priežiūros48. ka-
tedros kapitulos archyvas vyskupijos kancleriui vėl buvo pavestas XiX a. 
trečio dešimtmečio viduryje, kai po Romos katalikų dvasinės kolegijos ini-
cijuotos archyvų patikros paaiškėjo, kad nei viename, nei kitame archyve 
esantys dokumentai nebuvo deramai tvarkomi49. tiek katedros, tiek vysku-
pijos archyvų raida iki šiol specialiai nebuvo tirta. tad kokios aplinkybės 
lėmė sprendimą abiejų archyvų priežiūrą vėl pavesti vyskupijos kancleriui, 
galima tik spėlioti. katedros kapitula tuomet sutiko ir su kolegijos prašy-
mu grįžti prie, kaip aiškėja, iki 1775 m. galiojusios tradicijos kas pusę metų 
deleguoti katedros kapitulos narius apžiūrėti kapitulos archyvą ir raštu pa-
teikti pažymą apie jo būklę. Neprieštaravo taip pat, kad būtų sugriežtinta 
dokumentų išdavimo iš archyvų tvarka, įpareigojant vyskupijos kanclerį 
išrašus iš dokumentų ar jų originalus išduoti tik su vyskupijos vyresnybės 
ar katedros kapitulos žinia50.

Įvykių seka leidžia teigti, kad ketinimai kontroliuoti archyvų veiklą ir 
griežtinti naudojimosi juose esančiais dokumentais tvarką jeigu ir buvo 
pradėti įgyvendinti, tai greitai baigėsi. septinto dešimtmečio pradžioje 
vyskupijos kancleriu paskirtas močiulskis aukščiau cituotame kreipimesi į 
vyskupijos konsistoriją rašė radęs archyvus nesutvarkytus, juose saugomų 
dokumentų apyrašus nesudarytus. Pasak močiulskio, tai labai apsunkina 
reikiamų dokumentų paiešką ir išrašų iš jų parengimą51.

46 tadeusz kasabuła, op. cit., p. 143.
47 Ibid., p. 143–144. Pastebėtina, kad pareiga rūpintis katedros kapitulos archyvu yra 

įteisinta aukščiau cituotame vyskupijos kanclerio statute; žr. Forma iuramenti a cancellario 
diaecesano praestandi, in: Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Liudas jovaiša, op. cit., p. 336. 
tai perša prielaidą, kad pastarasis statutas radosi Xvii a. antroje pusėje. 

48 katedros kapitula 1755-06-02 posėdyje nutarė mokėti 800 lenkiškų auksinų atlygi-
nimą archyvarui kun. Grudzinskiui (Grudziński) ir pavedė jam katedros kapitulos doku-
mentų tvarkymą (Kościół zamkowy czyli katedra wileńska, t. 3, p. 340).

49 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1834-10-15, in: LMAVB RS, f. 43, b. 264, 
l. 123–124v.

50 Ibid.
51 kazimiero močiulskio raštas vilniaus vyskupijos konsistorijai, 1862-10-20, in: LMAVB 

RS, f. 43, b. 132, l. 1–2.
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anaiptol ne visi dokumentai, kurie turėjo būti perduoti į archyvą sau-
gojimui, ten atsirasdavo. sekretoriai turėję pareigą katedros kapitulos posė-
džius protokoluoti, pasirūpinti, kad būtų įrišti į knygas ir atiduoti saugoti į 
katedros kapitulos archyvą, ne visuomet ją vykdė. 1841 m. pavasarį paaiškė-
jus, kad buvę sekretoriai kunigai Felicijonas Šiškevičius (Felicjan szyszkie-
wicz) ir dionizas Rojcevičius (dyonizy Royciewicz) dokumentų deramai 
nesutvarkė, įpareigojo juos šią klaidą ištaisyti ir nusprendė, kad jiems to 
nepadarius, ketvirtadaliu sumažinti jų atlyginimą, jį sumokant kaip atly-
gį tam, kuris dokumentus sutvarkysiąs52. taigi spragos katedros kapitulos 
dokumentacijoje galėjo atsirasti ir einamuoju metu, dokumentų laiku ne-
perdavus į archyvą.

Fragmentiškos užuominos temos literatūroje leidžia teigti, kad devin-
to dešimtmečio pradžioje dalis vyskupijos archyvo buvo perduota į vil-
niuje imperatoriaus mikalojaus i įsaku 1852 m. įsteigtą senųjų aktų knygų 
centrinį archyvą53. Fragmentiškos užuominos šiuo klausimu temos litera-
tūroje perša prielaidą, kad vyskupijos archyvo dokumentai į naują saugo-
jimo vietą išvežti skubotai. Po katedros kapitulos sekretoriaus motiejaus 
Harasimovičiaus (maciej Harasimowicz) mirties 1904 m. balandžio 25 d.54 
į jo vietą paskirtas kurčevskis savo atsiminimuose rašė, kad tuomet ga-
vęs ir raktus nuo katedros palėpėje, virš koplyčių buvusio archyvo patal-
pų55. Pasak atsiminimų autoriaus, katedros kapitulos sekretoriumi jis tapęs 
1903 m.56 Primintina, kad katedros kapitulos ir vyskupijos archyvai visą 
laiką funkcionavo kaip atskiri administraciniai vienetai. abiejų archyvų 
dokumentai saugoti atskirose katedros palėpėje įrengtose patalpose. kur-
čevskiui tapus katedros kapitulos sekretoriumi, čia veikiausiai buvo likęs 

52 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1841-03-22, in: LMAVB RS, f. 43, b. 267, 
l. 20.

53 dokumentų perdavimo/perėmimo faktą savo atsiminimuose mini kurčevskis. 
atsiminimų Wspomniena z przeszłości rankraštis saugomas Balstogės arkivyskupijos ir 
muziejaus archyve. Čia remiamasi jų fragmentu, kurį spaudai parengė kun. tadeuszas 
krahelis. Cituojama iš krahelio 50 metų kunigystės jubiliejui skirtos knygos: tadeusz 
krahel, „Wspomnienia z przeszłości“ ks. jana kurczewskiego“, in: tadeusz krahel, Diecezja 
wileńska: Studia i szkice, redaktory ks. tadeusz kasabuła, ks. adam szot, (ser. Białystockie 
Studia Historyczno-Kościelne), Białystok: Biały kruk, 2014, p. 345–370.

54 directorium 1905 m., p. 370.
55 tadeusz krahel, „Wspomnienia z przeszłości“ ks. jana kurczewskiego“, p. 366.
56 apie tai, kad Harasimovičius būtų paskutiniais metais prieš mirtį atsisakęs katedros 

kapitulos sekretoriaus pareigų, nėra žinoma. tad veikiausiai kurčevskio nurodytieji me-
tai – atminties arba korektūros riktas.
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tik katedros kapitulos archyvas. Pasak kurčevskio, dokumentus radęs su-
krautus į žmogaus ūgio stirtas. kadangi daugelį dokumentų dėl palėpės 
patalpose tvyrojusios drėgmės buvo pažeidęs pelėsis, juos valęs, džiovinęs 
ir tik tada padedamas katedros sargų skirstęs pagal paskirtį. atsiminimų 
autoriaus žodžiais, senųjų aktų knygų centrinio archyvo vedėjas sprogis, 
kuriam vadovaujant 1885 m. ten atsidūrė vyskupijos archyvo dokumentai, 
buvęs nustebintas tokios katedros palėpėje likusių dokumentų gausos57. Pa-
sak kurčevskio, daugumą sudarė vyskupijos dokumentai, kuriuos nuvežęs 
į vyskupijos konsistorijos archyvą. ten juos archyvarui Rukovičiui (Ruko-
wicz) padedant sukatalogavęs. Rukovičiaus padedamas sutvarkęs tada ir 
katedros kapitulos archyvo likučius58. kurčevskio liudijimas apie vysku-
pijos kanclerio žinioje iki šią pareigybę panaikinant septinto dešimtmečio 
pradžioje buvusius vyskupijos ir katedros kapitulos archyvus kelia daugiau 
klausimų, nei pateikia atsakymų. akivaizdu, kad saugotinų dokumentų 
tvarkymu vyskupijos institucijų archyvuose ne itin rūpintasi.

vilniaus kanclerio prelato pareigybės fundacijos akte, kaip ir statutu 
įteisintos kanclerio priesaikos tekste, prievolė šias pareigas užimančiam 
dvasininkui pačiam tvarkyti jo žiniai pavedamų dokumentų masyvą ne-
numatyta. taip pat nereglamentuota, kas konkrečiai tai turėtų daryti. ka-
sabułos atliktas tyrimas perša prielaidą, kad laikotarpiu iki atR padalijimų 
kancleris neturėjo padėjėjų ir pats rūpinosi dokumentų tvarkymu59. turint 
omenyje, kad vyskupijos kancleris laikotarpiu iki valstybės padalijimų da-
lyvaudavo dvasininkijos teisminėse bylose, sprendžiant kylančius ginčus 
dėl valdų, neatmestina, kad padėjėjų turėjo. juolab kad katedros kapitulos 
sekretorius vyskupijos kancleriui nebuvo pavaldus. Pirmaisiais metais po 
valstybės padalijimų šalia kanclerio atsirado vicekancleris. tai buvo dvasi-
ninkas, dirbantis archyvaro darbą (katedros kapitulos dokumentuose ter-
minai „vicekancleris“ ir „archyvaras“ vartoti sinonimiškai). antai vyskupas 
andrius klongevičius iš vilniaus visuotinės globos magistratūros gauto 

57 Pirmuoju senųjų aktų knygų centrinio archyvo vadovu tapo Nikita Gorbačevskis. 
1879 m. jį pakeitė jānis vel ivanas sprogis (1833–1918), vadovavęs archyvui iki 1905 m. ir 
po to dar porą metų jame dirbęs archyvaru. sprogio gyvenimo ir vadovavimo archyvui 
metai čia pateikiami remiantis enciklopediniu straipsniu; žr. j. mts., „jānis sprogis“, in: 
Lietuvių enciklopedija, t. 28, Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1963, p. 384–385. Lvia 
internetiniame puslapyje pateiktoje istorinėje apžvalgoje rašoma sprogį vadovavus archy-
vui iki 1915 m. (https://www.archyvai.lt/lt/lvia, 2021-08-20).

58 tadeusz krahel, op. cit., p. 366.
59 tadeusz kasabuła, op. cit., p. 143–145.
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rašto apie turgelių bažnyčios statybai skiriamą pinigų sumą originalą vys-
kupijos archyvui perdavė nusiųsdamas jį vyskupijos vicekancleriui, kuriuo 
tuomet buvo Bresto kolegijos kanauninkas mykolas Pronevičius (michał 
Proniewicz)60. kundzičiaus padėjėju laikinojo koadjutorius statusu 1811 m. 
paskirtas mikuckis61 faktiškai tapo pirmuoju vicekancleriu (žr. toliau).

dabartiniame temos tyrimo etape turimi šaltinių duomenys perša prie-
laidą, kad atskirais tarpsniais kancleris būdavo priverstas daug laiko skirti 
dokumentų, reikalingų teisminiams procesams, parengimui. Neretai juose ir 
dalyvaudavo. taigi praktiškai be padėjėjų išsiversti vargiai būtų galėjęs. ti-
kėtina, kad atlygį už darbą vicekancleriui mokėjo kancleris, tam naudodamas 
fundacija skirtų valdų ir parapijos valdymo gaunamas lėšas. užuominos apie 
vicekanclerio pareigybę katedros kapitulos dokumentuose išnyksta po kata-
likų Bažnyčios žemės valdų sekuliarizacijos penkto dešimtmečio pradžioje.

Bažnytinės karjeros kontekstai. analizei pasirinktu laikotarpiu, iki šios 
pareigybės išnykimo XiX a. septinto dešimtmečio pradžioje, vyskupijos 
kancleriais skirtingu metu buvo penki dvasininkai (žr. lentelę). kadencijos 
trukmės amplitudė – nuo keliolikos metų (tadas kundzičius, vincentas mi-
kuckis), iki kone trijų dešimtmečių (juozapas krukovskis). kazimiero mo-
čiulskio, kurio kanclerio tarnystė tetruko dvejus metus (žr. lentelę), atvejis 
priskirtinas išimčių kategorijai. tai buvo amžiumi jauniausias XiX a. vys-
kupijos kancleris. Šią tarnystę dvasininkas pradėjo eidamas 32 metus ir nuo 
pat paskyrimo pradžios įsitraukė į kanclerio pareigybės veiklas (žr. aukš-
čiau). ta aplinkybė, kad paskyrimo metu jau turėjo ne vieną vyskupijos 
hierarchų sau pavestą tarnystę (žr. lentelę), įgalina teigti močiulskį buvus 
aktyviai pastoracijai angažuotu dvasininku. Paaštrėjusi politinė situacija – 
1863 m. prasidėjęs ginkluotas sukilimas, vyskupo adomo stanislovo kra-
sinskio ištrėmimas, vietos imperijos pareigūnų su generalgubernatoriumi 
michailu muravjovu priešakyje atviras kišimasis į vyskupijos valdymo rei-
kalus – nulėmė ankstyvą močiulskio žemiško gyvenimo pabaigą. murav-
jovo iniciatyva ir rūpesčiu į vilniaus katedros prelatus paskirtam antanui 
Nemekšai pasiskundus, kad močiulskis jį pavadinęs „muravjovo prelatu“, 
1863 m. spalio mėn. dvasininkas buvo suimtas ir ištremtas į Permės guber-

60 vyskupo andriaus klongevičiaus laiškas vicekancleriui mykolui Pronevičiui, 1836-
02-13, in: LMAVB RS, f. 43, b. 18681, l. 1.

61 aldona Prašmantaitė, „vilniaus vyskupijos katedros kapitulos laikinieji koadjutoriai 
XiX a.: genezė, raidos bruožai, personalijos“, in: Bažnyčios istorijos studijos, vilnius, 2016, 
t. 8, p. 113–143.
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niją62. Po kelių mėnesių, 1864 m. sausio mėn. antroje pusėje, ten ir mirė. su 
močiulskio mirtimi, kaip minėta, baigėsi ir vilniaus vyskupijos kanclerio 
pareigybės istorija (žr. aukščiau). močiulskis veikiausiai buvo vilniaus vys-
kupijos seminarijos auklėtinis. Pagrindo neigti jį turėjus ambicijų kilti baž-
nytinės karjeros laiptais, nėra, tačiau argumentuotai tai pagrįsti neįmanu.

mirtis nutraukė ir jono Nedzvieckio, ir juozapo krukovskio kanclerio 
tarnystę. tačiau abiem atvejais, kitaip nei kazimiero močiulskio, tai buvo 
natūrali žemiško gyvenimo baigtis. ir Nedzvieckis, ir krukovskis mirė bū-
dami garbaus amžiaus (žr. lentelę). abu vyskupijos kanclerio tarnystę pra-
dėjo stovėdami ant pakankamai aukštos savo bažnytinių tarnysčių laiptų 
pakopos. Nedzvieckis kancleriu buvo paskirtas pradėjęs aštuntą savo že-
miško gyvenimo dešimtį (žr. lentelę). misionierių vienuolis, kanonų ir tei-
sės mokslų daktaras, vilniaus vyskupijos seminarijos rektorius Nedzvieckis 
pastangų ir laiko siekdamas šias pareigas gauti negailėjo. aptariamu lai-
kotarpiu, kitaip nei visateisių katedros kapitulos narių atveju, kai galutinį 
sprendimą priimdavo aukščiausia imperijos valdžia, dėl dvasininkų skyri-
mų kanclerio tarnystei, kaip ir numatyta fundacija, ir toliau sprendė vys-
kupas drauge su katedros kapitula. tad kandidatui į kanclerius pakakdavo 
užsitarnauti vietos Bažnyčios hierarchų palankumą ir gauti jų sutikimą. 
Nedzvieckis pradėjo rūpintis paskyrimu į vyskupijos kanclerius kai tik tas 
pareigas iki tol užėmęs mikuckis 1825 m. balandžio mėn. buvo pasiūlytas 
į atsilaisvinusią katedros kapitulos prelato kustodo vietą63. tų pačių metų 
birželio mėn. katedros kapitula jau gavo Nedzvieckio laišką su prašymu 
pritarti jo kandidatūrai į kanclerius. Rašė jau turintis arkivyskupo metro-
polito stanislovo Bohušo sestšencevičiaus (stanisław Bohusz-siestrzeńce-
wicz), kuris, kaip žinoma, tuo metu valdė ir vilniaus vyskupiją, pritarimą. 
katedros kapitulai nieko kito neliko, kaip tik sutikti64. Nedzvieckis kancle-
rio pareigybę vertino kaip teisėtą atlygį už savo ilgametę tarnystę vilniaus 
vyskupijai. kokį atlygį – finansinį ar moralinį – seminarijos rektorius tąkart 
turėjo omenyje, galima tik spėlioti. Šias pareigas turinčio dvasininko labui 
fundacija skirta parapija ir pajamos iš žemės valdų, be abejo, buvo tam tik-
ra paskata, tačiau, kaip minėta, atmetus išlaidas, tos pajamos nebuvo dide-
lės. Neatmestina, kad reikšmingu veiksniu, skatinančiu siekti šių pareigų, 

62 aldona Prašmantaitė, 1863 metų sukilimas ir Katalikų Bažnyčia Lietuvoje, vilnius: 
Lie tuvos istorijos institutas, 2014, p. 225 ir kt.; ten ir nuorodos į pirminius šaltinius apie 
močiulskio suėmimą ir skirtą bausmę.

63 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1825-04-01, in: LMAVB RS, f. 43, b. 261, p. 411.
64 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1825-06-17, in: LMAVB RS, f. 43, b. 261, p. 422.
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buvo pačios pareigybės autoritetas. juolab kad iki penkto dešimtmečio pra-
džios, dėl dažno dalyvavimo teismo procesuose, vyskupijos kancleris buvo 
visuomenėje matomas asmuo. Nedzvieckio atveju paskyrimas į vyskupijos 
kanclerius veikiau buvo dvasininko bažnytinę karjerą užbaigianti pakopa. 
tapęs kancleriu, jis ir toliau liko vyskupijos seminarijos rektoriumi.

Nedzvieckio įpėdiniui kanclerio pareigose krukovskiui ši tarnystė taip 
pat nebuvo jo karjeros pradžios pakopa. oficialiai krukovskis tuomečio 
vyskupijos administratoriaus andriaus Benedikto klongevičiaus siūlymu į 
vyskupijos kanclerius buvo paskirtas 1834 m. tų metų vasario mėn. pabai-
goje vykusiame posėdyje katedros kapitula vienbalsiai pritarė pijorų pro-
vincijolo, teologijos mokslų daktaro krukovskio kandidatūrai. Palankiam 
sprendimui įtakos turėjo ta aplinkybė, kad krukovskis, katedros kapitulos 
konfratrų nuomone, ne tik noriai prisideda prie vyskupijos reikalų tvarky-
mo, bet ir po Nedzvieckio mirties rūpestingai administruoja Cudzeniškių 
parapiją65. vyskupijos 1833 m. kalendoriuje krukovskis įrašytas kaip Can-
cellarius Dioecesis66. klausimas, kodėl prireikė metų iki oficialaus paskyrimo, 
lieka atviras. vicekanclerio tarnystę šalia krukovskio iki 1844 m. (vėlesnių 
metų šaltiniuose terminas „vicekancleris“ neminimas), kaip ir paskutiniai-
siais Nedzvieckio tarnystės kancleriu metais, ėjo mykolas Pronevičius. apie 
krukovskio kaip vyskupijos kanclerio veiklą nuo penkto dešimtmečio vi-
durio duomenų stinga.

analizei pasirinktu laikotarpiu ryškiausias vyskupijos kanclerio parei-
gybės raidos etapas susijęs su tado kundzičiaus vardu. Šių pareigų jis siekė 
itin atkakliai. vyskupas kosakovskis kaip būtiną sąlygą joms gauti vysku-
pijos kanclerio pareigų siekiančiam kundzičiui kėlė reikalavimą atsisakyti 
mežyričo parapijos, kurią pastarasis valdė kaip Livonijos kanauninkas67. ta-
čiau kundzičius tai daryti delsė, siekdamas turėti ir mežyričo, ir vyskupijos 
kancleriui priklausančias Cudzeniškių valdas. Nevengė kreiptis pagalbos į 
aukščiausius imperijos vietos valdžios pareigūnus, buvo užsitikrinęs gene-
ralgubernatoriaus Nikolajaus Repnino paramą68. Pasinaudojo ir tuomečio 

65 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1834-02-26, in: LMAVB RS, f. 43, b. 264, 
l. 83–83v.

66 Directorium 1833, puslapiai nenumeruoti.
67 vyskupo jono Nepomuko kosakovskio laiškas tadui kundzičiui, 1796-01-08, in: 

VUB RS, f. 57, b. Б 53-1395, l. 4.
68 Leonid Żytkowicz, op. cit., p. 259–260; Leonid Żytkowicz, „kundzicz tadeusz“, in: 

Polski Słownik Biograficzny, t. 16, Wrocław-Warszawa-kraków-Gdańsk: zakład Narodowy 
imienia ossolińskich Wydawnictwo Polskiej akademii Nauk, 1971, p. 185–186.
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vyriausiosios Lietuvos mokyklos rektoriaus martyno Počobuto autorite-
tu. Ne kas kitas, o pats Počobutas laidavo, kad tapęs kancleriu kundzičius 
įvykdysiąs vyskupo keltą sąlygą ir atsisakysiąs mežyričo parapijos. vysku-
pas kosakovskis pripažino, kad taip buvo priverstas nusileisti ir skirti kun-
dzičių į vyskupijos kanclerius69. kundzičius tuo tarpu kiek pakoregavo savo 
siekius dėl mežyričo. Buvo įsitikinęs, kad būsimasis mežyričo klebonas tu-
rėsiantis jam padengti į šią parapiją įdėtus kaštus. aiškino, kad jam prireiks 
trejų metų šios klebonijos teisiniams reikalams sutvarkyti. kokie buvo tie 
teisiniai reikalai, nedetalizavo. Šiuo klausimu fragmentiški šaltinių duome-
nys leidžia manyti, kad kundzičiui galiausiai pavyko gauti vyskupo suti-
kimą terminuotai beneficijų kumuliacijai. kundzičius įsipareigojo kasmet, 
iki atsisakys mežyričo valdų, mokėti vyskupijai po 400 lenkiškų auksinų70. 
ar po trejų metų, kaip buvo žadėjęs, atsisakė mežyričo parapijos, dabarti-
niame temos tyrimo etape lieka neatsakyta.

akivaizdu, kad jėzuitų ordino auklėtinis, vilniaus vyriausiosios mokyk-
los matematikos profesorius gebėjo sumaniai rūpintis ir savo bažnytine 
karjera, ir tvarkyti asmeninius finansinius reikalus. ta aplinkybė, kad sau į 
padėjėjus pasikvietė mikuckį, kuris, kaip minėta, turėjo palaikymą tarp ka-
tedros kapitulos konfratrų kaip galimas kandidatas į vyskupijos kanclerius 
(žr. aukščiau), leidžia teigti kundzičių nestokojus ir diplomatinių gebėjimų. 
kaip vyskupijos kancleris kundzičius sumaniai gynė dvasininkijos intere-
sus teisminiuose ginčuose dėl valdų. dabartiniame temos tyrimo etape turi-
mi duomenys perša prielaidą, kad šalia kitų bylų kundzičius bus nemenkai 
prisidėjęs prie to, kad būtų apginta vilniaus universiteto teisė į šiai institu-
cijai 1803 m. perduotą anykščių parapiją71.

vyskupijos kanclerio tarnystė kundzičiui neužtikrino tiesaus kelio į vi-
sateisę narystę katedros kapituloje, tačiau atvėrė galimybę siekti aukštesnių 
bažnytinės karjeros pakopų. vertinant iš laiko perspektyvos, galima teigti, 
kad jis kilo tomis pakopomis nuosekliai ir apgalvotai. 1808 m. atsilaisvinus 
katedros kanauninko vietai, jis nedelsdamas pasinaudojo proga ją užimti. 
dar penketą metų neatsisakė vyskupijos kanclerio tarnystės. Pagal įvairiu 
laiku eitas bažnytines pareigas ir jų reikšmingumą vyskupijos administravi-

69 vyskupo jono Nepomuko kosakovskio laiškas tadui kundzičiui, 1796-01-06, in: 
VUB RS, f. 57, b. Б 53-1395, l. 4.

70 vyskupo jono Nepomuko kosakovskio raštas, kuriuo tadas kundzičius skiriamas 
vyskupijos kancleriu, 1798-11-09, in: LMAVB RS, f. 43, b. 12371, l. 1–1v.

71 vilniaus vyskupijos konsistorijos teismo protokolai, 1803–1806 m., in: Lietuvos vals-
tybės istorijos archyvas, f. 604, ap. 3, b. 145.
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me, kundzičius tarp XiX a. kancleriais buvusių dvasininkų pirmavo. trakų 
vyskupijos sufraganas, titulinis anastasionopolio vyskupas generalinio vi-
karo teise 1815–1822 m. valdęs vilniaus vyskupiją72 – vien šie kundzičiaus 
biografijos faktai rodo, kad vyskupijos kanclerio pirmasis XiX a. raidos eta-
pas pasižymi veiklaus ir ambicingo dvasininko tarnyste.

ambicijų kilti bažnytinės karjeros laiptais turėjo ir kundzičių pakeitęs 
vincentas mikuckis. jis buvo paskirtas į kanclerius šios tarnystės atsisakius 
kundzičiui ir pastarojo teikimu73. tad katedros kapitula 1813 m. galiausiai 
sulaukė, kad vyskupijos kancleriu tapo dvasininkas, kurį matyti šiose pa-
reigose, spėtina, norėjo nuo pat pradžių. Paskyrimo metu mikuckis buvo 
Benekainių parapijos klebonas, tačiau klausimų dėl beneficijų kumuliaci-
jos tąkart nekilo (kundzičius siūlydamas jo kandidatūrą deklaravo perduo-
dantis ir Cudzeniškių parapiją). Įvykių seka perša prielaidą mikuckį turėjus 
ne tik katedros kapitulos, bet ir savo pirmtako užtarimą. antai trečio de-
šimtmečio pradžioje apsisprendęs atsisakyti oficiolo pareigų, kundzičius, 
tikėtina, tarpininkavo, kad į šias pareigas būtų paskirtas mikuckis74. kaip 
vyskupijos kancleris mikuckis tęsė savo pirmtako darbus negailėdamas lai-
ko ir jėgų dvasininkijos turtinių interesų gynimui. ar toks angažavimasis 
turėjo įtakos, ar būta kitų priežasčių, tačiau katedros kapitulos konfratrai, 
atrodo, jautė pareigą pasirūpinti mikuckio bažnytine karjera. Pagrindo teig-
ti mikuckį stokojus karjeros ambicijų nėra, tačiau akivaizdu, kad pastangų 
siekdamas užimti įtakingesnę vietą vyskupijos hierarchinėse struktūrose jis 
nedėjo. XiX a. vyskupijos kanclerių bažnytinės karjeros kontekste mikuckio 
atvejis išskirtinis tuo, kad nuo pat pradžių jį lydėjo stiprus katedros kapitu-
los konfratrų palaikymas, kuris su metais tik augo. antai 1825 m. balandžio 
1 d. naktį mirus prelatui kustodui ignotui kontrimui, katedros kapitula tą 
pačią dieną susirinko į neeilinį posėdį tam, kad vieną iš narių įpareigotų 
laišku pranešti metropolitui apie prelato mirtį ir pridėti prašymą pasirū-
pinti, kad į atsilaisvinusią vietą būtų paskirtas mikuckis75. tad visateisiu 

72 išsamiau apie kundzičiaus bažnytinės karjeros peripetijas žr. aldona Prašmantai-
tė, „vilniaus vyskupijos sufraganatai XiX a.: raidos bruožai ir sufraganų kaip funkcinės 
aukštosios dvasininkijos grupės, charakteristikos metmenys“, in: Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos metraštis, vilnius, 2017, t. 40, p. 67–112; aldona Prašmantaitė, „trakų sufraganato 
ir jo valdų istorijos bruožai“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2018, 
t. 41, p. 114–126.

73 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1813-04-05, in: LMAVB RS, f. 43, b. 252, l. 11–13.
74 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1822-07-04, in: LMAVB RS, f. 43, b. 261, l. 38.
75 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1825-04-01, in: LMAVB RS, f. 43, b. 261, p. 411.
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katedros kapitulos nariu kanauninku nebuvęs mikuckis juo tapo prelato 
statusu. mikuckį turėjus autoritetą konfratrų tarpe liudija ir ta aplinkybė, 
kad 1826 m. gruodžio mėn. pradžioje mirus vyskupiją valdžiusiam metro-
politui sestšencevičiui, katedros kapitula vyskupijos valdymą patikėjo mi-
kuckiui76. jis vyskupiją administravo iki 1828 m. pavasario, kai paaiškėjo, 
kad tų metų balandžio mėn. imperatoriaus įsaku ne mikuckis, o kanau-
ninkas andrius Benediktas klongevičius yra nominuotas vilniaus sufra-
ganu ir kartu – vyskupijos administratoriumi77. klongevičiaus paskyrimas 
buvo gana netikėtas. katedros kapitulai neliko nieko kita, kaip pasveikinti 
vyskupijos valdymą perėmusį savo konfratrą. ar imperijos valdžios kabi-
netuose tąkart buvo svarstyta mikuckio kandidatūra, neaišku78. Po Povilo 
ksavero Bžostovskio mirties 1827 m. lapkričio mėn. katedros kapituloje at-
silaisvinus prelatūrai arkidiakonijai, ji buvo paskirta mikuckiui. tiesa, ne 
iš karto – daugiau nei metus laiko pareigybė buvo neužimta. vyskupijos 
liturginio kalendoriaus-žinyno 1830 metams duomenimis mikuckis buvo 
katedros kapitulos prelatas arkidiakonas79. tikėtina, kad 1829 m. viduryje 
ar vėliausiai jų pabaigoje jis buvo instaliuotas į šią pareigybę. kodėl ne iš 
karto jai atsilaisvinus, lieka atviras klausimas. Neatmestina, kad tai kažkaip 
galėjo būti susiję su tuomet vykusiais personaliniais pokyčiais vyskupijos 
valdymo struktūrose.

Išvados. XiX a. penkto dešimtmečio pradžioje imperijos valdžios inicia-
tyva vykdytos katalikų Bažnyčios žemės valdų sekuliarizacijos kontekste 
vyskupijos kancleris neteko pajamų šaltiniu buvusių fundacija skirtų valdų. 
sekuliarizacijos proceso pasekmėje buvo sukurtas imperijos valdžios inici-
juotas katalikų dvasininkijos materialinio aprūpinimo modelis, kurio esmė 
buvo etatinis apmokėjimas iš imperijos iždo.

vyskupijos kanclerio pareigybė nebuvo priskirta etatinių kategori-
jai. dabartiniame temos tyrimo etape turimų duomenų nepakanka argu-

76 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1826-12-11, in: LMAVB RS, f. 43, b. 262, l. 10.
77 katedros kapitulos posėdžio protokolas, 1828-05-11, in: LMAVB RS, f. 43, b. 263, 

l. 178v–183v.
78 Plačiau apie vyskupijos administratoriaus aplinkybes žr. aldona Prašmantaitė, 

„vilniaus vyskupijos ganytojo sosto link: vyskupo andriaus Benedikto klongevičiaus baž-
nytinės karjeros pakopos“, in: Lietuvos istorijos metraštis 2016-2, vilnius, 2017, p. 141–168.

79 1829 m. vyskupijos liturginio kalendoriaus-žinyno duomenimis prelato arkidiakono 
pareigybė yra neužimta. Pradedant 1830 m., prelatu arkidiakonu nurodomas mikuckis 
(Directorium 1829–1853).
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mentuotai atsakyti į klausimą, kodėl nuspręsta, kad vyskupijos kanclerio 
pareigybė nebuvo verta etato. tuometis vyskupijos kancleris juozapas kru-
kovskis iš pareigų nebuvo nušalintas. tikėtina, krukovskiui iki mirties už 
kanclerio tarnystę iš imperijos iždo mokėtą metinį atlyginimą išrūpino vys-
kupijos hierarchai.

vyskupijos kanclerio pareigybės raida nutrūksta XiX a. šešto-septinto 
dešimtmečių sandūroje. Į šias pareigas po krukovskio mirties paskirtam ir 
porą metų jas ėjusiam kazimierui močiulskiui atlygis už kanclerio tarnystę 
nebuvo mokamas. atlikta analizė leidžia konstatuoti priežastinį ryšį tarp 
materialinio pareigybės pagrindo bei jos išnykimo ir patvirtina tyrimo pra-
džioje suformuluotą hipotezę.

tarp XiX a. dvasininkijos vyskupijos kanclerio pareigybė buvo pa-
traukli. 1798–1863 m. kancleriais įvairiu laiku buvo penki vyskupijos dva-
sininkai. tyrimas atskleidė šios pareigybės siekusių dvasininkų motyvų 
įvairovę. Pareigybė vertinta ir kaip galimybė kilti bažnytinės karjeros laip-
tais (tadas kundzičius, vincentas mikuckis, neatmestinas ir močiulskis), 
ir kaip atpildas už nuopelnus (jonas Nedzvieckis, iš dalies krukovskis). 
trys šiuo laikotarpiu kancleriais buvę dvasininkai (krukovskis, kundzi-
čius, Nedz vieckis) buvo išėję vienuolinę formaciją. vienas iš ryškesnių šios 
grupės kolektyvinio portreto bruožų – išsilavinimas. keturi iš jų (išskyrus 
močiulskį) turėjo teologijos ar kanonų teisės daktaro laipsnius. Paskyrimo 
į pareigybę metu du iš jų (kundzičius, Nedzvieckis) dirbo akademinį dar-
bą, kurį tęsė ir tapę vyskupijos kancleriais.

XiX a. vyskupijos kancleris turėjo pareigą rūpintis vyskupijos institu-
cijų veiklos dokumentais, saugotais vyskupijos ir katedros kapitulos (po 
1834 m.) archyvuose. tiek vyskupijos kaip institucijos, tiek katedros ka-
pitulos dokumentacija nagrinėtu laikotarpiu nebuvo deramai tvarkoma 
(spragos saugotinų dokumentų masyve, informacinių rodyklių stoka, etc.). 
Pareigybės fundacijos aktu vyskupijos kancleriui deleguota visų katedros 
narių ir vyskupo fundacijų bei turimų privilegijų vykdymo priežiūros pa-
reiga nagrinėtu laikotarpiu galiojo. vyskupijos kancleris buvo aktyvus vys-
kupijos dvasininkų turtinių interesų gynėjas (parengdavo teismo procesui 
reikalingų dokumentų išrašus, neretai pats juose dalyvaudavo).

vyskupijos kanclerio pareigybė nagrinėtu laikotarpiu buvo įtraukta į 
katedros kapitulos prelatų ir kanauninkų pareigybių registrą. Rašyta po 
kanonijų, nurodant tais metais ją užimančio dvasininko pavardę. vysku-
pijos kanclerio dalyvavimas katedros kapitulos posėdžiuose šiame raidos 
etape neužfiksuotas. Pagrindo teigti, kad kuris nors iš jų prisiekė katedros 
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kapitulos statutu įteisinta priesaika, taip pat nėra. visateisio katedros kapi-
tulos nario statuso analizuotu laikotarpiu vyskupijos kancleris neturėjo ir 
šiai hierarchinės dvasininkijos korporacijai nepriklausė

Lentelė. vilniaus vyskupijos kancleriai 1796/1798–1862 m.

Eil. 
Nr.

Asmenvardis ir jo 
vyraujanti forma 

šaltiniuose
Gyvenimo 

datos
Tarnystės 
kancleriu  

metai

Tarnystės 
trukmė 
metais

Statusas/pareigos 
bažnytinėse 

struktūrose skyrimo į 
kanclerius metu

1 krukovskis juozapas 
(krukowski józef)

~1773–1862 1833/1834–
1862

29/28 Pijorų ordino 
provincijolas

2 kundzičius tadas 
(kundzicz tadeusz)

1747–1829 1796/1798–
1813

17/15 Livonijos 
vyskupijos katedros 

kanauninkas

3 mikuckis vincentas 
(mikucki Wincenty)

1763–1753 1813–1825 12 vilniaus m. dekanato 
dekanas, Benekainių 
klebonas, vyskupijos 
kanclerio laikinasis 

koadjutorius

4 močiulskis kazimieras 
(moczulski kazimierz)

~1830–1864 1862–1863 2 vilniaus vyskupijos 
katedros vikaras, 

koplyčios savičiaus 
ligoninėje kapelionas, 

katedros kapitulos 
sekretorius

5 Nedzvieckis jonas 
(Niedzwiecki joannes, 

Niedźwiecki jan)

1753–1832 1825–1832 7 vilniaus vyskupijos 
seminarijos 

rektorius, Bresto 
kolegijos kapitulos 

kanauninkas

Lentelė sudaryta remiantis vyskupijos katedros kapitulos posėdžių protokolų ir vysku-
pijos liturginių kalendorių-žinynų duomenimis. tikslinant jano Niedzwieckio gyvenimo 
datas remtasi: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vienuoliai katalikai: Biogramų sąvadas, pa-
rengė martynas jakulis, Liudas jovaiša, karolis tumelis, Rafał Witkowski, in: http://mo-
nasch.nazwa.pl/mw19-lt/index.php?title=Niedźwiecki_Niedzwiecki_joannes_Cm. Pagal 
vyskupijos liturginiuose kalendoriuose pateikiamą informaciją Nedzvieckis gimė apie 
1755 m.; 1832 m. kalendoriuje nurodyta jį esant 77 m. amžiaus (Directorium 1832, pusla-
piai nenumeruoti).
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aN outLiNe oF tHe evoLutioN oF tHe oFFiCe 
 oF tHe CHaNCeLLoR oF viLNius dioCese  

iN tHe NiNeteeNtH CeNtuRy

summary

in the nineteenth century, a diocesan chancellor’s duty was to take care of 
the documents resulting from the activities of diocesan institutions that used to 
be stored in the archives of a cathedral chapter and the diocese. the seventeenth-
century foundation act of the office, according to which the chancellor was 
delegated the supervision of the execution of all the foundations and privileges of 
the members of the cathedral and the bishop remained in force during the period in 
question. the diocesan chancellor was an active defender of the property interests 
of the clergy of the diocese (he prepared excerpts of the documents necessary for 
court proceedings and often participated in the proceedings in person).

in the nineteenth century, as in the time of the Republic of the two Nations, 
the right of decision on the appointment of a clergyman as diocesan chancellor 
belonged to the bishop and the cathedral chapter. the position was included 
in the list of the offices of the cathedral chapter and the name of the clergyman 
occupying it was written after that of the canons. the diocesan chancellor did 
not have the status of a full member of the cathedral chapter. He did not attend 
meetings of the cathedral chapter during the period in question.

the office of the diocesan chancellor was attractive among the nineteenth-
century clergy. at different times between 1798 and 1863, five diocesan clergymen 
held the office of the chancellor. this position was seen both as an opportunity for 
advancement in the Church and as a reward for merit. one of the more distinctive 
features of the collective portrait of this group is education. the absolute majority 
of them (four out of five) had degrees in theology or canon law. some (two out 
of five) were engaged in academic work, which they continued after becoming 
diocesan chancellors.

the evolution of the office of the diocesan chancellor was interrupted at the 
turn of the 1860s. in the context of the secularisation of the land holdings of the 
Catholic Church initiated by the imperial government in the early 1840s, the 
diocesan chancellor loses the holdings of the foundation that used to be his source 
of income. the secularisation process resulted in the development of a model of 
material provision for the Catholic clergy initiated by the imperial authorities. 
the model is based on full-time pay from the imperial treasury. the office of the 
diocesan chancellor was not included in the list of paid positions. the conducted 
analysis leads to the conclusion that there was a causal link between the material 
basis of the position and its disappearance.
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Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2021, t. 44. issN 1392-0502

PoŽiūRis Į sieLĄ XX a. PiRmos PusĖs  
Lietuvių ReLiGiNĖje miNtyje

d a L i a  j a k a i t Ė

Įvadas. „dūšia nėra kaip paršelis arba vištelis, idant būtų galima ją ap-
čiupinėti. [...] Pusgalvis buvo tas daktaras, kurs išardęs lavoną gyrės ne-
radęs dūšios, tartumei, dūšia sėdi pilvo gale“1, – taip rašė kunigas jonas 
Balvočius-Gerutis, savo knygoje Šiapus ir anapus grabo (1903) ne kartą pa-
brėždamas didelį skyrių tarp sielos (dūšios) ir kūno ar viso žemiško pasau-
lio2. istoriniu-religiniu požiūriu ne mažiau reikšmingas pastebėjimas, kad 
gyvybę, galią ir šviesą dūšiai duodantis dievas ją ir vienija su kūnu. kaip 
liudija pateikta citata, Balvočiaus knyga įdomi ir savo stiliumi, perteikiant 
nemirtingos sielos, kitus šio ir amžinojo gyvenimo rūpesčius. Šv. augusti-
ną (pavyzdžiui, šventojo mintis apie „sielai dievo pajungtą kūną“3) ar ki-
tus klasikus siekiančios asociacijos dera su individualaus, neretai komiško 
stiliaus žaismu, kuris būdingas ir kitoms autoriaus knygoms (pavyzdžiui, 
Sodžionių teologija, 1905). dar vieną paskatą pasidomėti lietuvių autoriams 
būdinga krikščioniškąja sielos samprata suteikė 1924 m. išleista Benedikto 
andruškos (sj) knyga Žmogaus siela, jos esimas, dvasiškumas ir nemirybė, ku-
rią autorius pradeda nuo minties, kad „ne vienas lietuvis norėtų pažvelg-
ti arčiau į sielos klausimą, ypač mokslus einąs jaunimas, bet literatūros šia 
tema nėra daug“4. Panaši mintis pamatuotai išsakoma ir po gero dešimtme-
čio. kunigo juozo Lomano knygoje Sielos problema (1937) teigiama, kad tuo-
metinė „literatūra sielos klausimu“ lietuvių kalba „vis dėlto neturtinga“5. 

1 [jonas Balvočius] j. Gerutis, Šiapus ir anapus grabo. Amžinastis, Chicago: katalikas, 
1903, p. 67; čia ir toliau koreguojama tik citatų skyryba.

2 Ibid., p. 72.
3 aurelijus augustinas, Dialogai. Apie sielos didybę. Apie sielos nemirtingumą, vertė ona 

daukšienė, vilnius: katalikų pasaulis, 2001, p. 223.
4 Benediktas andruška, Žmogaus siela. Jos esimas, dvasiškumas ir nemirybė: Psichologiški 

sielos svarstymai, kaunas, 1924, p. 3.
5 juozas Lomanas, Sielos problema, kaunas: Šv. kazimiero draugijos leidinys, 1937, p. 9.
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 savotišku atsaku į šį alkį (alkstanti, badmiriaujanti siela – ir Balvočiaus kny-
gos realija) galima pavadinti motiejaus Gustaičio (Sielos akordai, 1917), Šat-
rijos Raganos (Sename dvare, 1922), vinco mykolaičio-Putino (Tarp dviejų 
aušrų, 1927; Keliai ir kryžkeliai, 1936), Bernardo Brazdžionio (Krintančios 
žvaigždės, 1933; Kunigaikščių miestas, 1936) kūrybą ar 1943–1944 m. rašytus 
vytauto mačernio sonetus. siela šių ir kitų autorių kūryboje ne tik išsako 
tam tikras žmogaus būsenas, ne tik nurodo į ką kita, iškyla kaip pasaulė-
vaizdžio metafora (šia linkme apie sielą neretai ir kalba literatūros kritika), 
bet išsako ir savaime reikšmingą, daugialypę ir turiningą tikrovę. Poetinis 
sielos fenomenas kviečia ne tik klausti, ką šis žodis pasako apie žmogaus 
pasaulį, bet ir kas yra pati siela, kokia jos sąveika su kūnu, dievu ar kas-
dieniu gyvenimu. Grožinę literatūrą šiame straipsnyje iš esmės paliekant 
nuošalėje ir tik fragmentiškai stabtelint prie kai kurių dalykų, pagrindinis 
dėmesys telkiamas į religines (kartu ir psichologines, moralines) studijas, 
kurios taip pat pasižymi plačiu ir turiningu sielos klausimų spektru. ją api-
būdinti ar tiesiog patvirtinti, kad siela yra, autoriai rūpinasi panašiai kaip 
šv. augustinas, kurio manymu, „siela yra vienintelė, kuria turime rūpintis, 
jei rūpinamės savimi pačiais“6. 

Pagrindiniai šio straipsnio šaltiniai yra andruškos teologinė-psicholo-
ginė studija Žmogaus siela, jos esimas, dvasiškumas ir nemirybė (1924), to paties 
autoriaus religinė-moralinė studija Gyvybės šaltinis: Eucharistijos kilmė ir jos 
reikšmė (1939), kunigo kazimiero matulaičio religinė-moralinė studija Sie-
los takai tobulybėn (1931), juozo Pankausko psichologinis-religinis straipsnis 
„sielos problema naujojoj psichologijoj“ (1936) ir Lomano religinė-teologinė 
studija Sielos problema (1937). kontekstui reikšmingi ir kunigo juozo tumo-
vaižganto religiniai-poetiniai tekstai, vyskupo mečislovo Reinio religinis-
psichologinis straipsnis „sielos sąvoka mūsų laikų psichologijoje“ (1926), 
Šatrijos Raganos religinės-pedagoginės studijos Motina-auklėtoja (1926) ir 
Rimties valandėlė (1928), juozo Gobio religinė-literatūrinė brošiūra Dechristi-
anizuoto žmogaus siela dailiosios literatūros šviesoje (1927), prelato aleksandro 
dambrausko-adomo jakšto religinė brošiūra Žmogaus siela: ar ji yr dvasia 
ir ar ji nemirs? (1928), vyskupo Pranciškaus Būčio religinė apysaka Pasikal-
bėjimas apie sielą (1930), stasio Šalkauskio terminologinė sielos apibrėžtis 
(Bendroji filosofijos terminija, 1938), kunigo Pranciškaus vasiliausko religinės 
publicistikos ir atsiminimų knyga Mano sielos atgarsiai (1943; tekstai rašyti 
nuo 1938 m.) ir kita.

6 aurelijus augustinas, op. cit., p. 199.
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Paskatų imtis šios temos teikia ir tai, kad XX a. pabaigos ar šiandieniame 
lietuviškame tyrimų lauke, daug dėmesio skiriant antikinei ar baltiškajai 
sielos sampratai, šią sąvoką neretai vartojant ezoteriškai, krikščioniškas jos 
apmąstymas nėra labai dažnas. Nors šiuolaikiniuose tyrimuose nuorodų į 
minėtas studijas yra, tačiau detaliau jos neaptariamos, tarpukario epochos 
įnašas į religinę sielos sampratą nėra pakankamai išryškintas. teoriniam 
kontekstui reikšmingas tiek šiuolaikinis požiūris, tiek ir klasika. kunigas 
Česlovas kavaliauskas, sielos sampratoje akcentuodamas apreiškimo tra-
diciją ir šv. tomo akviniečio mokymą, viena esminių problemų laiko sie-
kį taip „išaiškinti sielos prigimtį, kad ji išsaugotų savo „savarankiškumą““ 
ir kartu būtų taip susieta „su kūnu, kad pastarasis irgi galėtų dalyvauti 
jos nemirtingume“7. komentuodamas krikščionybės iš aristotelio perimtą 
„sielos kaip substancinės vienybės ir sielos kaip formos“ sampratą, lietuvių 
teologas teigia, kad tai ir „negalėjo patenkinti sielos nemirtingumu, dvasin-
gumu ir savarankiškumu įsitikinusios ir kristaus mokslu besiremiančios 
krikščionybės“8. kaip teigia kavaliauskas, aristotelio idėjas plėtodamas 
nemirtingumo kryptimi, sielos ir kūno santykį šv. tomas apmąsto išryš-
kindamas žmogaus „savotiškumą tarp kitų pasaulio būtybių“, kad „žmo-
gaus siela ir kūnas susijungia asmeniškumo realizavimo tikslui“9. istoriniu 
požiūriu svarbus senuoju testamentu paremtas požiūris, kad siela, būda-
ma gyvybės simbolis, bet ne šaltinis, yra mirtinga (žr. Sk 23, 10; Ez 13, 19), 
ir „tiktai dievas, pažindamas žmogų ir pasirinkdamas jį savo dialogo part-
neriu, gali suteikti nemirtingumą“10. sielos mirtingumo ir nemirtingumo, 
kitas problemas Rimas skinkaitis pirmiausia apmąsto kristologiniu sielos 
ir kūno vienovės pagrindu11. Primindamas krikščionybei svetimą platoniš-
ką sielos nemirtingumo sampratą, viso žmogaus gyvenimą ir nemirtingumą 
autorius pagrindžia Šv. Raštu ir ankstyvąja Bažnyčia12. Ne mažiau įdomus 
jau užsimintas, nedaloma sielos ir kūno vienove pagrįstas sielos mirtingu-
mo suvokimas, į kurį dėmesį atkreipia skinkaitis13. iš ankstyvosios Bažny-

7 Česlovas kavaliauskas, Trumpas teologijos žodynas, vilnius: „Lumen“ fondo leidykla, 
1992, p. 312.

8 Ibid., p. 314–315.
9 Ibid., p. 316.
10 Ibid., p. 320.
11 Rimas skinkaitis, „krikščioniškojo sielos nemirtingumo klausimo traktavimo ypa-

tumai“, in: Logos, vilnius, 2015, Nr. 48, p. 33, in: http://litlogos.eu/L84/Logos_84_026_037_
skinkaitis.pdf, (2021-06-07).

12 Ibid., p. 28–29.
13 Ibid., p. 30–32.
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čios daugiau dėmesio skirdamas šv. augustinui, teologas daro išvadą, kad 
„sielai yra skirtas vaidmuo sujungti idealųjį pasaulį su žemiškumu, nuo ju-
timinio pasaulio sugrįžti pas dievą“14. kalbėdamas apie šiuolaikinę sielos 
sampratą, išskirtinį vaidmenį lietuvių autorius priskiria josefui Ratzingeriui 
ir jo dialoginiam, iš žmogaus santykio su kristumi kylančiam nemirtingu-
mo traktavimui. mūsų dėmesį patraukia skinkaičio cituojama vokiečių te-
ologo mintis, kad „siela yra substancija kaip kūno forma ir kaip substancija 
ji yra kūno forma“15. Poezijai apie sielą ypač aktualaus sielos dialogiškumo 
požiūriu reikšminga ir emmanuelio Levino apmąstoma siela sieloje: anot 
donato večerskio, ji yra „fenomenologinę sąmonę perskrodžianti kitybė, 
parodanti imanencijoje atsiveriančią transcendenciją, mano psichinio gy-
venimo intymume pasirodantį kitą“16. Šiuolaikinį sielos ir kūno vienovės 
pagrindą sustiprina dar viena fenomenologinė žiūra – maurice‘as merleau- 
Ponty, kuris, pasak večerskio, „pastebi, kad aš (sielos, subjekto) ir kūno 
(objekto) vienybė realizuojasi ne arbitraliame susiejimo, mąstymo proce-
se, bet kiekvieną egzistencinio judesio akimirką“17. Šiuo atveju verta prisi-
minti, kad pagal senąjį baltų tikėjimą suvokiamos sielos fenomenologiniam 
aprašymui yra angažuota Gintaro Beresnevičiaus studija18. Šiuolaikiniame 
lietuviškame tyrimų lauke reikšminga ir antikinei minčiai skirta tatjanos 
aleknienės knyga Sielos dermės, pavyzdžiui: „tiesos ir išminties siekiančios 
protingosios sielos“ samprata pagal Platoną, žvilgsnis į filosofui priklausan-
tį lyrinės poezijos vertinimą sielos atžvilgiu, sielos, kuria „mąstome, junta-

14 Ibid., p. 30.
15 Ibid., p. 33.
16 donatas večerskis, Intersubjektyvumo ir kūniškumo plotmių sankirta: Fenomenologinė 

perspektyva, kaunas: vytauto didžiojo universitetas, kultūros, filosofijos ir meno institutas, 
2009, p. 29, in: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/122355/1/donatas_vecers-
kis_dd.pdf, (2021-06-07).

17 Ibid., p. 90.
18 iš jos galima prisiminti sielos kaip sveikatos sampratą ar sielos vaizdavimą paukš-

čio, kitais pavidalais. kaip ir religinėje-teologinėje mintyje, sielos sferai priskiriami įvairūs 
psichiniai procesai, kalbama apie sielos laisvę ir judėjimą. Poetiškai ir kartu fenomenologiškai 
skamba laikinas sielos pradingimas – pražuva, kiek primenanti ir šv. tomo mintį apie sie-
lą, kuri, „atitraukta nuo galutinio tikslo siekimo ir meilės, tampa tarsi negyva“ (Gintaras 
Beresnevičius, „sielos fenomenologijos įvadas“, in: Kultūros tyrinėjimai, t. 1, vilnius: vals-
tybinis leidybos centras, 1995, p. 80–83, 87, 109–112 ir kt., in: http://tautosmenta.lt/wp-con-
tent/uploads/2013/12/Beresnevicius_Gintaras/Beresnevicius_sFi_1995.pdf, (2021-06-07); 
tomas akvinietis, „suma prieš pagonis. trečioji knyga. 118–120 skyriai“, vertė Gintautas 
vyšniauskas, in: Logos, vilnius, 2017, Nr. 92, sk. CXXXiX, 17, in: http://www.litlogos.eu/
L92/Logos_92_120_130_akvinietis.pdf, (2021-06-07).
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me ir judame“, samprata pagal aristotelį ir kita19. Be ankstyvosios tradicijos 
neapsieina ir šiuolaikiniai užsienio tyrimai. Panašiai kaip ir Lietuvoje, apie 
sielą daug rašoma įvairioje ezoterinėje literatūroje. tačiau problemos aktua-
lumą reikšmingiau ir patikimiau leidžia suprasti teologinės ir psichologijos, 
filosofijos ir teologijos dialogu (ar polilogu) pagrįstos studijos, skirtos sielos 
ir jos santykio su kūnu, kultūrinės ir socialinės (su kasdienio gyvenimo rea-
lijomis siejamos) sielos sampratos tyrimams20. 

Šio tyrimo tikslas – ištirti tris tarpukario lietuvių religinei minčiai bū-
dingos sielos sampratos aspektus, atskleidžiant metoniminį jų ryšį su pla-
tesniu temos kontekstu, palyginant šiai sampratai atstovaujančius autorius 
ir parodant jai būdingą tradicijos ir modernumo sąveiką, religinę, istorinę 
bei kultūrinę sielos apmąstymų reikšmę. straipsnyje vadovaujamasi reli-
gijos istorijos, iš dalies – religijos fenomenologijos ir literatūros teologijos 
principais.

Religinis-metafizinis sielos pagrindas (maldos aktualizacija). kaip 
sako šv. augustinas, „tikroji sielos buveinė ir tikroji jos tėvynė yra dievas, 
kursai ją sukūrė“21. apie Dievo tveriamą dūšią viename savo pamoksle (XiX a. 
pabaiga) kalbėjo ir vaižgantas, čia pat augustiniškai pastebėdamas, kad vie-
na tos dūšios dalis „niekados neduoda žmogui šiame gyvenime nurimti“22. 
su šv. tomo minties atgarsiu (pavyzdžiui, apie „dievo sukurtą ir jam save 
atnašaujančią sielą“23) pasaulio ir sielos sukūrimas figūruoja ir kitų lietuvių 
autorių sielos apmąstymuose. kaip rašo andruška, „siela betarpiškai die-
vo sukuriama, ne atsiranda, bet sukuriama“24. Panašiai ir Lomano studijoje 
dievo sukurta siela apmąstoma kaip pasaulio sukūrimo ir kiekvieno žmo-
gaus pradžios paslaptis, kiekvieno asmens asmeniškumo bei unikalumo ir 
kūrybiškos sielos egzistencijos priežastis:

19 Žr. tatjana aleknienė, Sielos dermės: Filosofinės graikų etikos apybraiža, vilnius: aidai, 
1999, p. 48–49, 63, 154.

20 Pvz.: Hermes andreas kick, Leiblichkeit und Seele im Spannungsfeld von Weltbezug und 
Transzendenz, münster: Lit verlag, 2021; michael utsch, Im Dialog über die Seele – transper-
sonale Psychologie und christlicher Glaube, münster: Lit verlag, 2003; doris Nauer, Seelsorge – 
Sorge um die Seele, kohlhammer verlag, 2010. 

21 aurelijus augustinas, op. cit., p. 19.
22 vaižgantas, Raštai, t. 23: Pamokslai, parengė eligijus daugnora, vilnius: Lietuvių 

literatūros ir tautosakos institutas, 2017, p. 207.
23 tomas akvinietis, „suma prieš pagonis. trečioji knyga. 118–120 skyriai“, sk. CXX, 9. 
24 Benediktas andruška, op. cit., p. 5.
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Žmogaus gi siela yra visagalio dievo sutverta, reiškia, gavo pradžią iš kūrė-
jo ir galės toliau po mirties egzistuoti savo individualiniu asmens gyvenimu. 
kiekviena žmogaus siela gauna pradžią laike, būtent tą momentą, kai gimdy-
tojai, sueidami į tarpusavio lyties santykius, pradeda naują organizmą, kuriam 
dievas tiesiogiai sukuria sielą kaipo naujo gyvenimo pradžią, kas bus ir forma 
corporis, ir visos dvasinės kūrybos pagrindas.25

Žmogaus kūrybiškumas (dievo sukurto pasaulio išdava) Lomano stu-
dijoje priskiriamas svarbiausiam sielos siekiniui šioje žemėje – dievo pa-
žinimui. tiesa, skirtingai nei tarpukario estetinėje mintyje (pavyzdžiui, 
mykolaičio-Putino), žmogaus kūrybiškumas nėra labai individualizuotas, 
o apeiti neįmanomas žemiškumas lieka menkesnis dalykas nei jį pralen-
kianti siela:

kadangi dvasinės galios ir jų buvimo pagrindas – dvasinė buitis mumyse yra 
gyvos kūrybinės jėgos, t. y. žmogišką gyvenimą kuriančios, todėl sieloj randa 
atgarsį aukštesnio dvasinio pasaulio vertybės, ir tuo būdu mūsiškė siela, nežiū-
rint jos ryšio su šios žemės gyvenimu, pažįsta geriausįjį pagrindą visokio dva-
siškumo, visos buities šaltinį dievą.26

mažiau dėmesio skirdamas žemiškam žmogaus gyvybės pasireiškimui, 
kaip ir daugelis savojo laiko mąstytojų, Lomanas akcentuoja mirties sąmonę 
įveikiantį amžinybės (amžinos gyvybės) troškimą: „Žmogaus dvasinė sielos 
prigimtis trokšta amžinybės, nors aplinkui temato mirtį, nykimą“27. ir že-
miškai, ir dangiškai suvokiamas amžinybės geismas kūrybiškai įrodomas 
pasiremiant Biblija (jobo knyga, karalių knyga, Psalmynas), iškeliant min-
tį, kad „mirties problema visoj didybėj atsispindi ir europos literatūroj bei 
mene“28. sielai priskirdamas vieną svarbiausių žmonijos siekių – „išsklai-
dyti pesimizmo ūkanas ir palaikyti dieviškojo pasaulio viltį“, – autorius jį 
atpažįsta ir iš Blaise‘o Pascalio, dante‘s, michelangelo, kitų kūrėjų „nemir-
tingumo dvasioje gimusių kūrinių“29. „kad siela amžinai gyventų“ – toks 
„dievo gerumo reikalavimas“ formuluojamas ir dambrausko knygelėje30. 
Šį pasaulį su anapusiniu jungiančios sielos metafiziką pagrindžia ir kito-

25 juozas Lomanas, op. cit., p. 103.
26 Ibid., p. 77.
27 Ibid., p. 103.
28 Ibid., p. 144.
29 Ibid., p. 144–153.
30 aleksandras dambrauskas, Žmogaus siela. Ar ji yr dvasia ir ar ji nemirs?, kaunas: 

Šv. ka zimiero draugijos leidinys, 1928, p. 21, 23.
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se autoriaus studijose plėtojama didžiojo ir mažojo kūrėjo samprata, pasi-
žyminti Lomanui artimu žmogiško kūrybiškumo apribojimu: „Būdamas 
aukščiausias pasaulio tvėrėjas, dievas suteikė tvėrimo galios ir į savo pa-
veikslą sutvertam žmogui, kad taptų mažasis tvėrėjėlis, dievo tvėrimo dar-
bo žemėj tęsėjas“31. 

vienaip ar kitaip pasireiškianti sielos ir žmogiško kūrybiškumo sąsaja – 
tai jau ir įžanga į trečią mūsų straipsnio skyrių, kuriame bus kalbama apie 
kultūros kaip sielos formos reprezentacijas. kaip atsiranda žmogaus siela, 
dievui sukuriant pasaulį ir gimstant kiekvienam asmeniui, – šis klausimas 
bus keliamas ir vėliau. juozas venckus, iki sielos sukūrimo ateidamas su 
aristoteliška sielos kaip kūno formos ir kitomis teorijomis, panašiai kaip 
Lomanas apžvelgdamas šv. augustino, origeno, šv. Bonaventūros ir kitas 
sampratas, daugiausia dėmesio skiria šv. tomui, sielos kilmės klausimą sie-
ja ir su šiuolaikinės Bažnyčios požiūriu į žmogaus gyvybės pradžią32. 

apie žmogaus kūnui ir sielai dievo suteiktas gyvybės ir kitas dovanas 
rašė ir kunigas matulaitis, o viena svarbiausių dovanų yra sielą su dievu 
jungiantis jo pažinimas – „taip, kaip jis gali būti pažintas“33. metafiziniu po-
žiūriu įvertinamos ir trys sielos galios – atmintis, protas ir valia, kuriomis, 
kaip rašo matulaitis, „esame panašūs į Švenčiausiąją trejybę“ (mintis pa-
grindžiama šv. tomo mokymu): „kaip dievas tėvas yra priežastis dievo 
sūnaus ir abudu Šv. dvasios, taip atmintis sieloje yra protingumo priežas-
tis, ir išmintis – laisvos valios priežastis“34. Nors matulaičio studijoje kalba-
ma ne tiek tai, kas yra siela, kiek apie tai, ką ji gali (būdama tarsi savaime 
suprantama substancija) ir kaip „išvesti ją tobulybėn“, tačiau knygos pra-
džioje keliami ir su pačia sielos esme susiję klausimai, o vienas iš jų – „kas 
pakelia žmogaus sielą prie artimiausio bendravimo su dievu“35. vienu svar-
biausių būdų sielai apsivalyti matulaitis vadina pamaldumą – pirmiausia 
siejamą su dievo baime, atgaila ir sąžine. kas konkrečiau yra pamaldumas, 
matulaitis aiškina remdamasis Šv. Raštu, šventųjų gyvenimų aprašymais 

31 Ibid., p. 8.
32 juozas venckus, „kada atsiranda žmogaus siela“, in: Laiškai lietuviams, Čikaga, 1952, 

Nr. 9, in: http://laiskailietuviams.lt/index.php/1952m-9-rugsejo/351-kada-atsiranda-zmo-
gaus-siela, (2021-06-01).

33 kazimieras matulaitis, Sielos takai tobulybėn, Chicago, 1931, p. 4, 5. kaip pagrindinė 
autoriaus atrama nurodomas šis šaltinis: Franciscus Naval, Theologiae asceticae et mysticae 
cursus, ad usum seminariorum, Roma: marietti, 1919.

34 kazimieras matulaitis, op. cit., p. 194.
35 Ibid., p. 5.
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ir specifiniu požiūriu į žmogaus psichiką, prie kurios dar sugrįšime kitame 
skyriuje, tačiau kol kas verta atkreipti dėmesį į pirmąjį pamaldaus gyveni-
mo įsakymą – „nesivadovauk jausmais“, – aiškiai parodantį proto pirmumą 
sielos sampratoje36. tiesa, ne vienoje vietoje kalbama ir apie proto silpnu-
mą, nes, kaip sakoma, net „pamaldžios sielos klaidžioja proto tamsybėse“. 
todėl viena didžiausių sielos vertybių yra šv. Pauliaus išmintimi paremtas 
budėjimas37. Panašią sielos patiriamą būseną galima aptikti ir lietuvių litera-
tūros tradicijoje (jurgis Baltrušaitis, Šatrijos Ragana ir kiti).

Panašiai ir andruška, atgaivindamas šv. augustino ir kitų mąstytojų 
tradiciją, sielą apibūdina kaip žmogaus ir dievo pokalbio erdvę, kuriai su-
prasti ir pokalbiui įvykti svarbi visa Švč. trejybė (apie kristų sielai liudija 
Šv. dvasia)38. Būdama pokalbio erdvė, siela yra ir realiausia dievo apsilan-
kymo vieta, o džiaugsmo teikiantis susitikimas vertas aukščiausio maldos 
veiksmo – garbinimo:

Štai jau viešpats yra atėjęs į sielą šv. komunijoj. ką gi jis sielai pasakys? jis pa-
sakys ir primins, kas yra gyvenimas. tai yra kelionė pas tėvą. dangiškasis tė-
vas yra žemiškosios kelionės tikslas ir galas. Pagarbinti jį buvo paties kristaus 
siekimas ir uždavinys – toks uždavinys yra ir sielos, kurią jėzus lanko: pagar-
binti dangiškąjį tėvą visu savo gyvenimu.39

verta prisiminti, kad dvasinį dievo garbinimą ir kitokią maldą sielos 
veiksmams priskiria šv. tomas40, šv. Bonaventūra41. sielos ir maldos sąsa-
jai vėl norisi prisiminti literatūrą. vaižganto apysakoje Dėdės ir dėdienės dė-
dės mykolo kūną pasakotojui pavadinus sielos žieve, iškart po to aprašoma, 
kuo ypatinga ir kitiems neįspėjama buvo mykolo sielos malda: „jis meldės 
ir mokėjo melstis taip, kaip temoka tikrieji dvasininkai įpratę vartalioti savo 

36 Ibid., p. 42.
37 Ibid., p. 204, 224.
38 Benediktas andruška, Gyvybės šaltinis: Eucharistijos kilmė ir jos reikšmė, kaunas: tėvų 

jėzuitų leidinys, 1939, p. 81. teoriniam kontekstui įdomi šv. Bonaventūros mintis, kad 
„sieloje spindi palaimingosios trejybės paveikslas“ (Šv. Bonaventūra, Sielos vadovas į Dievą, 
vertė darius alekna, vilnius: aidai, 2009, p. 73).

39 Ibid., p. 71.
40 tomas akvinietis, „suma prieš pagonis. trečioji knyga. 118–120 skyriai“,  

sk. CXX, 5.
41 „kaip prie išminties galima ateiti tik per malonę, teisingumą ir pažinimą, taip ir prie 

regėjimo ateinama tik per skvarbų svarstymą, šventą elgesį ir karštą maldą. [...] Šie trys 
dalykai – gimdantis mąstymas, žodis ir meilė yra sieloje kaip atmintis, supratimas ir troški-
mas [...]“ (Šv. Bonaventūra, op. cit., p. 51, 81; apie sąsają su šv. augustinu žr. Ibid., p. 169).
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sielą mintimis gyventi. akylasis būtų įspėjęs jame didžiulę inteligenciją, tik 
nebuvo kas įspėja“42. Poetiškai įtaigi maldos forma, persmelkta ir mistinės 
patirties, yra metafizinis sielos judėjimas, keliavimas, kurį išgyvena Šatrijos 
Raganos mamatė (Sename dvare)43. malda ir motinos pareiga jos išmokyti su 
sielos visuma siejama ir autorės knygoje Motina-auklėtoja44. metafiziniu po-
žiūriu įdomus ir Rimties valandėlėje iškylantis, pranašo izaijo, šv. Pauliaus 
ir kita bibline išmintimi paremtas žvilgsnis į tarsi pro šydą matomą tikrovę 
(anapusinį pasaulį). tačiau ir toks matymas yra patikimas, kaip ir amžiny-
bės ilgesys – viena ir kita prieinama tik sielos žvilgsniui: „tik sielos akis ir 
ausis tepajėgia prasiskverbti pro uždangalą ir sugauti viso to grožio, visos 
tos harmonijos ir spindesio nors trupinėlį“45. Nors kalbant apie dvasinį gy-
venimą ne kartą daroma aiški skirtis tarp kūno ir sielos, tačiau reikšmingai 
apmąstoma ir sąveika, tam tikra kūno būtinybė dvasiniam žvilgsniui: „kas 
nori praskleisti ir tobulinti tas vidujines akis, tas turi lavinti savo materiali-
nes akis. [...] ir ta žemiškoji tiesa padeda jam eiti į aukščiausiąją tiesą, sielos 
akimis teregimą“46. 

viena svarbiausių, kristologinį mokymą atitinkančių tikėjimo tiesų, 
reikalingų sielai suprasti, jai tobulinti ir galų gale jai egzistuoti, yra dievo 
meilė. „du keliai veda sielą į amžinąją tėvynę: meilės ir pasiaukojimo ke-
lias“, – rašo matulaitis, dievo meilę vadindamas paslaptinga sielą valančia 
ugnimi47. tikėjimas, meilė ir malda andruškos apibūdinami kaip iš dievo 
malonės kylantys sielos veiksmai, padedantys svarbiausiam žmogaus tiks-
lui – sielos susijungimui su kristumi:

Per maldą sielos, tos vynmedžio šakelės, semia sau gyvybės syvų iš vynmedžio, 
kristaus, per ją pavaduojamas kristaus kūniškas artimumas, – ji yra tikėjimo ir 
meilės kvėpavimas, galingiausia priemonė krikščioniškajam praktiškam gyve-
nimui vykdyti ir dievo karalystei plėsti.48

42 vaižgantas, Raštai, t. 3: Dėdės ir dėdienės. Nebylys. Žemaičių robinzonas. Šeimos vėžiai, 
parengė eglė Bielskytė, vyr. redaktorius vytautas vanagas, vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 1995, p. 63.

43 „ir eina tuo keliu mano siela“ (Šatrijos Ragana, Sename dvare, vilnius: Lietuvos rašy-
tojų sąjungos leidykla, 1995, p. 124).

44 marija Pečkauskaitė, Motyna-auklėtoja, kaunas: „Žinijos“ bendrovė, 1926, p. 55.
45 Šatrijos Ragana, „Rimties valandėlė“, in: Šatrijos Raganos (Marijos Pečkauskaitės) Raš-

tai, t. 5, kaunas: „Žinijos“ bendrovė, 1928, p. 97.
46 Ibid., p. 95.
47 kazimieras matulaitis, op. cit., p. 6, 12.
48 Benediktas andruška, op. cit., p. 74.
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taigi meilė ir malda leidžia priartėti prie metafizinės kristaus žmogiš-
kumo paslapties, kviečia įsitraukti į mistinį ir kartu visu kūnu patiriamą 
dievo buvimą. kūnu patiriamą dvasinį gyvenimą reprezentuoja ir auto-
rių užuominos apie kasdienybę – aišku, tokią, kokia verta sielos žvilgsnio: 
„taip pat ir siela, kurioje atsilanko kristus, eis liudyti apie kristų savo doru, 
pavyzdingu, krikščionišku kasdieniu gyvenimu“49. Pabrėždamas kūno ir 
sielos vienovę, andruška, kaip ir daugelis kitų autorių, išsako ir savaime 
suprantamą, o tiksliau, be tikėjimo suvokti neįmanomą judviejų atsiskyri-
mą po mirties. taigi tradiciškai įprasminamas dvejopas sielos gyvenimas 
„šiapus ir anapus grabo“, Balvočiaus žodžiais tariant.

kasdienę „anapusybės sąmonę“50 reprezentuoja ir įvairiausi Lomano 
knygos pasakojimai, ypač gausūs skyriuose „Pranašiški sapnai – vizijos“, 
„aiškiaregystė“ ir „telepatija“. ieškodamas aiškesnės savo pozicijos šios 
tikrovės požiūriu, o galbūt pernelyg pasikliaudamas rašymo lengvumu, 
kurį yra pastebėjęs antanas maceina51, Lomanas kiek paradoksaliai (atsi-
žvelgiant į teologinį užsiangažavimą studijos pradžioje) derina rimtą ir ne-
rimtą (vertybinės nuostatos stokojantį) istorijų perpasakojimą, okultinių ir 
kitų reiškinių vertinimą. Nepaisant pirmame skyriuje išsakyto perspėjimo 
dėl prietarų („rimtas žmogus“, kaip sakoma, „sapnais paprastai netiki“52), 
gausiai pasakojamos „aiškiaregystės“ istorijos ir jų komentarai53 aiškesnio 
skirtumo tarp krikščionišku mokymu paremto tikėjimo ir prietarų ar aps-
kritai tariamos tiesos nedaro net ir ten, kur tai, atrodo, būtina, perpasako-
jamas istorijas pateikia kaip savaime suprantamą ir reikšmingą diskursą. 
kita vertus, pamokslus primenančios istorijos iškyla kaip visai įdomus 
būtent kasdienės kultūrinės sąmonės paliudijimas. „Lietuviškosios“ sie-
los sampratos kontekstui įdomus dar vienas maceinos pastebėjimas – apie 
kitų autorių minties perteklių Lomano knygoje54. turint galvoje ir kitiems 
religinės minties autoriams neretai būdingą kompiliacinį rašymo pobūdį, 
įdomus kitas dalykas: maždaug pusė knygos pradžioje pateikto „Panaudo-

49 Ibid., p. 81.
50 juozas Lomanas, op. cit., p. 82.
51 maceina, pasigesdamas problemos sprendimo, sako, kad trečioji knygos dalis („sie-

los nemirtingumo paneigimas mūsų laikais“) „virsta tik smagiu pasiskaitymu“ (antanas 
maceina, „kun. j. Lomanas, „sielos problema“, in: Židinys, kaunas, 1937, Nr. 12, p. 639).

52 juozas Lomanas, op. cit., p. 184. 
53 Ibid., p. 210–217, 223–226.
54 antanas maceina, op. cit., p. 638. 

*10



73Požiūris į sielą XX a. pirmos pusės lietuvių religinėje mintyje

tos literatūros“55 sąrašo autorių yra tie, kurių idėjų atžvilgiu išsakoma vie-
nokia ar kitokia kritika. Nurodyti klaidas (pradedant monizmo), kovingai 
sureaguoti į vieną ar kitą idėją Lomanui, regis, buvo svarbiau nei įtvirtinti 
tam tikras savo epochos idėjas ar išsakyti ir savo poziciją. tačiau ir šis, tarsi 
kovojančią Bažnyčią reprezentuojantis, pasirinkimas iškalbingas. vienas iš 
daugiausia kritinės diskusijos nusipelniusių autorių buvo psichologas Wil-
helmas Wundtas, pažįstamas ir ankstesnei lietuvių filosofinės bei religinės 
minties tradicijai. jo mokslą apie sielą savo diplominiame darbe (1912) iš 
idealizmo pozicijų kritiškai nagrinėjo Romanas Bytautas. kaip teigia vacys 
Bagdonavičius, svarbiausia Bytauto kritika buvo skirta Wundto teiginiui, 
kad „nesama sielos substancijos“; na, o lietuvių filosofas mąsto apie tai, jog 
„sielos monada potencialiai talpina pačią būties esmę“56. Grįžtant prie Lo-
mano ir nepaisant to, kad, maceinos žodžiais tariant, jis lieka „ap žvalgos 
srityje“57, verta pastebėti ir reikšmingą dialogą su tuometine XiX a. pabai-
gos – XX a. pradžios mintimi. iš Lomanui parankių autorių išskirtini teo-
logai albert‘as Fargesas ir Georgas Heidingsfelderis58, filosofas ebehardas 
dennertas. Pastarasis taip pat kritikavo monizmą, o savo knygoje Gyveni-
mas, mirtis ir – tada? (ji įtraukta ir į Lomano „Panaudotos literatūros“ sąrašą) 
tradiciškai rėmėsi aristotelio ir kita klasikine sielos samprata, sielą apibū-
dino kaip „gyvenimo principą“ (panašiai kaip daugelis cituotų lietuvių au-
torių), o žmogų – kaip „sielos, kūno ir dvasios kvintakordą“. Panašiai kaip 
Lomanas, šis autorius akcentuoja ir nesąmoningą sielos veikimą; su kitais 
autoriais suartina ir dennerto akcentuojama mintis, kad siela gali veikti 
tik per sąsają su kūnu59. (kultūros istorijai priklausančios sielos samp ratos 
atramos – tai ne tik sielos metafizikos, bet ir kultūros integralumo proble-
minis laukas.)

55 juozas Lomanas, op. cit., p. 13–14.
56 Žr. vacys Bagdonavičius, „Romano Bytauto filosofinių pažiūrų bruožai“, in: Prob-

lemos, vilnius, 1988, Nr. 39, p. 68, in: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/
view/7153/4276, (2021-08-24).

57 „mes patiriame daugiau sielos problemos istoriją, įvairius bandymus šią problemą 
spręsti, įvairius faktus, kalbančius už tam tikrą sprendimą, bet mes sunkiai patiriame šios 
problemos sprendimą“ (antanas maceina, op. cit., p. 639).

58 Pvz.: albert Farges, Le cerveau, l‘âme et les facultés, Paris: a. et R. Roger et F. Cherno-
viz, 1892; Georg Heidingsfelder, Unsterblichkeit der Seele, münchen: Hüber, 1930.

59 eberhard dennert, Leben, Tod und – dann? Paderborn: salzwasser verlag, 2014 (1929), 
p. 71, 303, 307, 321.
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Sielos psichika (vaizduotės aktualizacija). Nors lietuvių autorių samp-
ratoje probleminiu požiūriu dominuoja religinis-dvasinis sielos klausimų 
suinteresuotumas, kone visos aptariamos studijos pirmiausia angažuojasi 
sielos psichikai (knygų paantraštės, pirmieji skyriai ir kita). svarbiausias 
išeities taškas andruškos studijoje ir šiuo atveju – tiesiogiai ir per tarpinin-
kus perimta tomistinė sielos gyvybės samprata. siela apibūdinama kaip 
žmogaus psichikoje susijungianti „vegetalė, jautulinė ir intelektualė gyvy-
bė“, „gyvybės jautimo ir mintijimo principas“60, atitinkantis ir aristotelišką 
„mintančios, juntančios ir protingosios sielos“ sampratą61. Gyvybė – vie-
na svarbiausių sąvokų ir kituose sielos apmąstymuose. siekdamas aiškaus 
apibrėžtumo, Šalkauskis sielą apibūdina kaip „gyvybės pradą visose gy-
vosiose esybėse“. Bet, skirtingai nuo vyraujančios religinės minties, „sie-
los gyvybės, sieliškumo“ sąsaja su jusliniu gyvenimu filosofui leidžia teigti 
esant ne sielos, bet vėlės nemirtingumą62. Remiantis andruškos mintimi, 
„betarpiškai dievo sutveriama“ siela, taigi pats sukūrimo faktas ir dėl jo 
atsirandanti sielos gyvybė yra svarbiausia jos nemirtingumo ar substanci-
nės vienovės su kūnu priežastis63. kultūriniu-religiniu požiūriu svarbu at-
rodo tai, kad didelis dėmesys tenka „jautulinės sielos gyvybės“ sampratai. 
tai ne tik emocinė, bet ir jutiminė gyvybė, kurią išreiškia „judėjimo galia, 
jautulinis geidimas, instinktas“64. verta prisiminti, kad judėjimas, vaizduo-
tė, atmintis, protavimas – tai bręstančios žmogaus sielos gebėjimai pagal 
aristotelį65, kurio mokymą perima ir krikščioniška tradicija. Na, o misti-
nėje šv. Bonaventūros teologijoje apmąstomos šešių sielos galių pakopos, 
„kuriomis nuo žemiausiųjų dalykų pakylame prie aukščiausiųjų, nuo išo-
rinių prie vidinių, nuo laikinų užkopiame prie amžinųjų“. Šios pakopos – 
tai „juslės, vaizduotė, protavimas, mąstymas, suvokimas ir sielos viršūnė, 
arba sinderezės kibirkštėlė“66. Nepaisant andruškai neretai būdingo plato-
niško kūno apribojimo, jo ir sielos vienovės substancialumą bei pakankamai 
stiprų kūno dalyvavimą sielos veiksmuose rodo būtent požiūris į vaizduo-

60 Benediktas andruška, Žmogaus siela, p. 24, 32.
61 Žr. tomas akvinietis, „suma prieš pagonis. trečioji knyga. 118–120 skyriai“, 

sk. CXX, 11; tatjana aleknienė, op. cit., p. 156.
62 stasys Šalkauskis, „Bendroji filosofijos terminija“, in: stasys Šalkauskis, Rinktiniai 

raštai. Filosofinės studijos, Roma: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 1986, p. 544.
63 Benediktas andruška, op. cit., p. 5, 35–36.
64 Ibid., p. 27.
65 Žr. tatjana aleknienė, op. cit., p. 156, 157.
66 Šv. Bonaventūra, op. cit., p. 49.
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tę, kurią jis suvokia kaip jautulinės ir intelektualės gyvybės formą. ji remiasi 
kūniškais (išviršiniais) daiktiško pasaulio pajautimais, taigi savo vietą šioje 
formoje turi ir vegetalė gyvybė, bet viena esminių jos ypatybių yra tomistinę 
laisvės sampratą (konkrečiau, prigimtinę laisvę ir laisvę nuo būtinumo67) 
atliepianti liuosa refleksija:

daiktų įspūdžius, gautus iš išviršinių pajautimų, vaizduotė užlaiko savyj kaipo 
anų daiktų vaizdus ir prie bet kokios progos juos vėl savyj atnaujina, nors daik-
tai jau nebeveikia į išviršinius pajautimus. vaizduotė gali arba iš naujo atkartoti 
senus vaizdus, arba iš jau turimų vaizdų sukombinuoti senus vaizdus.68

Šioje vaizduotės sampratoje savo vietą turi ir atmintis, kuri, kaip sako 
šv. augustinas, „be abejo, priklauso sielai“69. anot šv. Bonaventūros, „iš at-
minties veikimų aiškėja, kad pati siela yra dievo paveikslas ir panašumas“70. 
atmintis iškyla kaip žemiškos ir kartu antgamtinės sielos gyvybės forma, 
o jos svarba andruškos apmąstoma tiek psichologiniu, tiek ir religiniu 
požiūriu:

[jautulinė atmintis] – [t]ai yra galia, iš naujo reprodukuojanti jautimus ir praei-
tus vaizdus, tokius, kokie jie yra buvę praeityj, taip kad jautuliniu pažinimu jie 
pažįstamą sutinka su turėtais praeityj jautimais ir vaizdais.71

taigi vaizduotė iškyla kaip tam tikras sielos gebėjimas ir sąmonės fe-
nomenas, o apskritai sąmonė neretai tampa kone sielos sinonimu. sekant 
andruškos apibrėžtimi, ji yra visa ko suvokimą palengvinantis tarpinin-
kas, primenantis, kad visos „jautulinės ir intelektualės gyvybės“ principas 
yra „protinga siela“72. Panašiai ir Reinys, sąmonės sąvoką vartodamas kaip 
visos žmogaus psichikos ir kartu jos supratimo sinonimą, sielą apibūdina 
kaip „tikrąją visų sąmonės vyksmų tėviškę ir psichologiją“73.

svarbi vieta vaizduotei ir atminčiai tenka matulaičio sielos sampratoje. 
viena ir kita vertinama tiek religiniu-teologiniu, tiek ir moraliniu-psicho-

67 Žr. Lina Šulcienė, „Žmogaus laisvės samprata šv. tomo akviniečio veikale Sum-
ma theologiae (i dalis)“, in: Soter, kaunas, 2007, Nr. 21, p. 36, in: https://www.vdu.lt/cris/
bitstream/20.500.12259/34014/1/issN2335-8785_2007_N_21_49.PG_31-42.pdf, (2021-06-23).

68 Benediktas andruška, op. cit., p. 25. 
69 aurelijus augustinas, op. cit., p. 39.
70 Šv. Bonaventūra, op. cit., p. 75.
71 Benediktas andruška, op. cit., p. 26.
72 Ibid., p. 32.
73 mečislovas Reinys, „sielos sąvoka mūsų laikų psichologijoje“, in: Logos, kaunas, 

1923, Nr. 1–2, p. 108.
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loginiu požiūriu. Gali pasirodyti, kad sielos pažinimui ir jos sutvarkymui 
taikomi itin universalūs, visus asmenis tarsi unifikuojantys dorosios sielos 
kriterijai. kita vertus, poetiškai įtaigiai išsakomas ir kiekvienam žmogui 
kaip dievo kūriniui būdingas ir psichologine žiūra pagrįstas individua-
lumas: „sielos gyvenimas ir jos reikalai yra įvairesni negu lapų išvaizda. 
viena siela į kitą maža panaši, nes kiekvienas žmogus turi savo dorybes 
ir savo ydas“74. Šį individualumą patvirtina ir reikšmingas sielos bei pri-
gimties sugretinimas75. knygos pradžioje keldamas sielai prieinamo die-
vo pažinumo klausimą, savo studiją matulaitis paskiria sielos pažinumui 
ir jos sutvarkymui, nes pažinti sielą iš esmės reiškia pažinti žmogaus nuo-
dėmes ir ydas. viena ir kita būtų neįmanoma be kūno sutvarkymo. Plati ir 
daugiausia kaip nuodėmių spektras išplėtota kūno samprata įdomi tiek 
savaime, tiek ir dėl savo integralumo sielos atžvilgiu. „kartu su išoriniais 
kūno pojūčiais turime keletą išvidinių jausmingųjų galių, kurias skaito-
me žmogaus kūno savumais, o ne protingosios sielos jėgomis“76, – rašo-
ma knygoje, išvidiniais kūno savumais laikant ir vaizduotę bei jausmingąją 
atmintį (skirtingą nuo anksčiau minėtos sielos galios, prie kurios dar grį-
šime). svarbiausias šių fenomenų apmąstymo tikslas vėlgi yra išsakyti jų 
sutvarkymo ir apmarinimo būtinumą77. vis dėlto, nepaisant tendencijos kal-
bėti apie klaidinančią, dažniausiai į bloga vedančią vaizduotę (per ją kalba 
piktoji dvasia, ji klaidina skatindama tikėti svajonėmis ir sapnais), šis feno-
menas pasirodo esąs ir labai reikšmingas sielos apsivalymo kelionėje, o šį 
reikšmingumą paliudija netgi estetiniu, laiko ar to paties kūno ir meilės 
požiūriu pagrįsta vaizduotės refleksija (suartėjanti su andruškos ar kitų  
autorių samprata).

Nors viena nuo kitos labai skiriasi, nes ši atmintis siekia vien tikrumoje patirtus 
jausmus, o vaizduotė apima ir dabartį, ir ateitį, padabina buvusius įvykius ir 
galimus įvykti vaizduoja kaip esamus – visgi abidvi eina kartu. jos yra be galo 
didelės vertės, jei tik yra sutvarkytos. vaizdais padabintoji tiesa lengviau yra 
suprantama žmogaus protui. tvarkinga vaizduotė padeda gerai mąstyti, nuolat 
prisiminti dievo akivaizdą, pažadina tikybinius aktus, paskatina prie uolumo ir 
prie didelių artimo meilės darbų. [...] Gerai sutvarkyta vaizduotė ir jausmingoji 
atmintis dvasiškam mūsų gyvenimui turi daug reikšmės.78

74 kazimieras matulaitis, op. cit., p. 82.
75 Ibid., p. 195.
76 Ibid., p. 177.
77 Ibid., p. 179.
78 Ibid., p. 179–185.
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jausmingumo fenomenas daugiausia iškyla kaip neigiama kūno pasau-
lio sfera, kuriai sutvarkyti pasiūlomos tiek psichologinės, tiek metafizinės 
kategorijos (Šv. dvasios baimė, atgaila ir kita)79. tačiau tiek sielos psicho-
logijos, tiek ir kūno jausmingumo požiūriu dviprasmiškai atrodo matulai-
čio knygos skyrius „dvasinių sausumų priežastys“. Remiantis šv. kryžiaus 
jono mokymu, dvasinė dykuma apmąstoma kaip „pasitaikomojo jausmin-
gojo pamaldumo stoka“80, taigi trukdis, o jausmingumas tokiu atveju išky-
la ir kaip vertybė. tačiau vėlgi, kaip byloja tradicija, tiek šv. jonui, tiek ir jo 
mokymą priimančiam matulaičiui vertybė yra pati dykuma, taigi ir jaus-
mingumo stygius:

Širdies ištrėmimas, – tai dvasios sausumas. jisai skaudus yra sielai, bet jis tiks-
liai valdo ją ir teikia, anot šv. jono nuo kryžiaus, sekančias naudas [...]. [...] dva-
sios sausumai yra labai nejaukūs sielai. tiesa, jie valo sielą, ją tobulina.81

Čia iškylanti dykumos samprata, galima sakyti, pažįstama ir lietuvių 
literatūros tradicijai, ypač egzistencinės minties ir ribinių patirčių poezijai 
(mačernio sonetai, iš dalies ir Brazdžionio poezija). egzistenciškai, poetiš-
kai bei psichologiškai įtikinamas yra ir matulaičio perspėjimas apie klai-
dingą nuolatinio sielos džiaugsmo ir ramybės lūkestį („kaip perdėta baimė, 
taip ir įsivaizduotas džiaugsmas trukdo dvasios pažangą“)82. Psichologi-
nės ir moralinės, metafizinės ir žemiškos motyvacijos turi ir jau užsimintas 
žvilgsnis į atmintį, kuri vadinama sielos galia. Ši samprata pagrįsta šv. Bo-
naventūros – vieno ryškiausių lietuvių autorių autoritetų (greta šv. tomo ir 
šv. augustino) – mokymu. Žmogaus ir dievo bendrystės atnaujinimui skir-
tas apmąstymas įdomus vien jau dėl savo pozityvumo (palyginti su ydų ir 
nuodėmių dominante per visą knygą)83.

Į ne tiek ydų pašalinimą (nors be to būtų neįmanomas auklėjimas), 
kiek į labiau pozityvų sielos formavimą (ugdant tai, kas joje vertinga) nu-
kreiptos Šatrijos Raganos pedagoginės studijos. kiek kitaip nei matulai-
čio studijoje, išskirtinai ir kitų šaltinių kontekste, knygoje Motina-auklėtoja 
jausmai vadinami viena gražiausių dievo dovanų. vienas svarbiausių jaus-
mų yra sielos jaučiamą dievo meilę atliepianti žmogaus meilė (ir kitur 

79 Ibid., p. 187.
80 Ibid., p. 228.
81 Ibid., p. 231–232.
82 Ibid., p. 42–72.
83 Ibid., p. 198–203.
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 aktualizuota, bet ne tiek su jausmingumu siejama sielos dorybė). kartu su   
protu ir valia jausmai Šatrijos Raganos vadinami svarbiausiomis, dieviško-  
mis sielos galiomis84.

atliepiant matulaičio ir andruškos knygų intencijas, svarbiausias dva-
sinės substancijos veiksmas ir Lomano studijoje yra sielai būdingas savęs 
pažinimas, o per jį – ir dievo pažinimas. kaip rašo Lomanas, pažinti save 
sielai padeda mąstanti sąmonė: „iš tikro sąmonė, refleksija, žodžiu sakant, 
grįžimas į save, yra psichinio proceso viršūnė, kada siela pati save suranda, 
suvokia savo prigimties dvasiškumą“85. turėdamas Platono, šv. augustino, 
šv. tomo ar šv. Bonaventūros savęs pažinimo86 atgarsių, šis pažinimas įgyja 
ir psichologinį pagrindą. išvengdamas religinėje mintyje ar poezijoje pasi-
taikančio „mano“ ir „mano“ sielos dualizmo, Lomanas pabrėžia kitą skirtį – 
tarp sielos ir sąmonės, o vienos ir kitos tapatinimas yra vertas kritikos. sielą 
suvokiant plačiau, kaip sąmonę ir kitus psichikos procesus apimančią subs-
tanciją, šia skirtimi saugomas tiek psichologinis, tiek dvasinis žmogaus sie-
los gyvybės unikalumas87. Pabrėžiant esminį dvasinės ir psichinės tikrovės 
ryšį, sielos klausimą siekiama apsaugoti nuo modernybėje įsitvirtinančios 
psichinio pasaulio autonomijos, kitaip tariant, nuo tos psichologijos, kuri, 
remiantis jono Pankausko straipsniu, atsisako dvasinio prado (apie tai kiek 
vėliau). kaip ir andruška angažuodamasis psichologijai, sielą Lomanas yra 
apibūdinęs kaip dvasinės prigimties psichikos aktą, o visą psichinį pasaulį 
(ir sąmonę) – kaip vidinį dvasinės sielos veiksmą:

Psichinis veiksmas yra imanentiškas, mūsų dvasinėj sieloj pasiliekąs; veiksmas, 
atremtas į mūsų „aš“. Įvaizdas (vorstellung) atsimuša, pasilieka many, bet ne 
tuo būdu, kad kiti galėtų matyti ir stebėti, lyg kokią fotografiją; bet tas atvaizdas 
man atstoja patį objektą. savo pojūčių veiksmais aš save dvasiškai įturtinu.88

Laikantis platoniškos tradicijos, pojūčiai ir kūnas Lomanui nėra labai 
svarbi, o gal ir visai nepaveiki savęs pažinimo sritis: „dvasinės vertybės, 
kaip žmogaus garbė, dorybė, pareigos jausmas juk negali materialiai veik-

84 marija Pečkauskaitė, Motyna-auklėtoja, p. 39–54.
85 juozas Lomanas, op. cit., p. 78.
86 Žr. tatjana aleknienė, op. cit., p. 191; tomas akvinietis, „suma prieš pagonis. 46–48 

skyriai“, vertė Gintautas vyšniauskas, in: Logos, vilnius, 2011, Nr. 68, sk. XLvi, 1, in: http://
www.litlogos.eu/L68/Logos68_129_137_akvinietis.pdf, (2021-06-07); Šv. Bonaventūra, op. 
cit., p. 152–153.

87 juozas Lomanas, op. cit., p. 32.
88 Ibid., p. 164.
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ti mūsų kūno organus, erzinti pojūčius“89. kita vertus, negalėdamas apeiti 
deklaruojamos kūno ir sielos vienovės, ją ir dorinį žmogaus intencionalu-
mą autorius atpažįsta iš to, ką matulaitis vadina išvidiniais pojūčiais, apra-
šytais pagal šv. Bonaventūros pavyzdį90: „užtenka žmogui pažvelgti į akis, 
kad tuojau pajustum dvasios veikimą, dvasios atsispindėjimą jo veide bei 
akyse“91. verta prisiminti ir šv. tomą: „siela yra geresnė už kūną“; tačiau 
išsakoma ir šv. augustinu paremta mintis, kad „siela žinias apie kūniškus 
objektus surenka per kūno jusles“; be to – „sielos privalo turėti kūniškus or-
ganus, kuriais iš kūniškų daiktų semtųsi pažinimo“92. Palyginti su andruš-
ka, matulaičiu ar Lomanu, aiškesnio dualistinio požiūrio kūno klausimu 
laikosi dambrauskas. Nuo esmingo, kaip sakoma, sielos ir kūno skirtumo savo 
brošiūrą pradėjęs autorius93, šio skirtumo neapeina siekdamas pagrindinių 
savo brošiūros tikslų, apimančių tiek šį, tiek kitą, anapusinį, gyvenimą.

kas galėjo nulemti sielos psichikos akcentavimą religinės minties kny-
gose – bent iš dalies paaiškina Pankausko straipsnis. tradiciškai remda-
masis aristotelio ir šv. tomo (sielos nepriklausomumas nuo kūno, sielai 
būdinga valios laisvė) sielos samprata, XX a. pradžioje sustiprėjusį dėme-
sį šiai problemai autorius sieja su psichologijos (Williamas sternas, Han-
sas drieschas ir kiti) bei antropologijos mokslų išsivystymu ir teigia, kad 
ryškiausiai ji „iškilo tada, kai pradėta abejoti žmogaus aukštesniojo dva-
sinio prado buvimu“94. kaip alternatyva šiems procesams, į psichologiją 

89 Ibid., p. 70.
90 Šv. Bonaventūra, op. cit., p. 87.
91 juozas Lomanas, op. cit., p. 71.
92 tomas akvinietis, „suma prieš pagonis. 26–37 skyriai“, vertė Gintautas vyš-

niauskas, in: Logos, vilnius, 2010, Nr. 65, sk. XXXii, 2, in: http://www.litlogos.eu/L65/
Logos_65_085_098_akvinietis.pdf, (2021-06-07); tomas akvinietis, „suma prieš pagonis. 
46–48 skyriai“, vertė Gintautas vyšniauskas, in: Logos, vilnius, 2011, Nr. 68, sk. XLvi, 1, in: 
http://www.litlogos.eu/L68/Logos68_129_137_akvinietis.pdf, (2021-06-07); tomas akvi-
nietis, „suma prieš pagonis. 78–83 skyriai“, vertė Gintautas vyšniauskas, in: Logos, vilnius, 
2013, Nr. 75, sk. LXXXi, 1, in: http://www.litlogos.eu/L75/Logos_75_078_088_vysniauskas.
pdf, (2021-06-07).

93 aleksandras dambrauskas, op. cit., p. 4.
94 jonas Pankauskas, „sielos problema naujojoj psichologijoj“, in: Židinys, kaunas, 

1936, Nr. 12, p. 535–543. apie sielos problemos renesansą, Wilhelmo Wundto ir jo moky-
tojo oswaldo külpe‘s paremtą sielos psichinį gyvenimą, sielos ir sąmonės, sielos ir kūno 
sąveiką žr. jonas Pankauskas, „svarbesniosios srovės naujojoj psichologijoj“, in: Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos Suvažiavimo darbai, kaunas, 1933, t. i, in: https://www.lkma.lt/site/
archive/Lkma%20suva%C5%Beiavimo%20darbai%20iX/i/suvaziavimo-darbai_t1_p291-
320_Pankauskas.pdf, (2021-08-24).
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grąžintas ir aukštesnysis dvasinis principas. taigi veikiant šiems procesams 
ir siekiant nepalikti psichikos pasaulio visiškoje autonomijoje nuo dvasi-
nio matmens, ypatingą dėmesį sielos psichikai parodo ir religinė lietuvių 
mintis. kritikuodamas empirinę psichologiją, kuri atsisako sielos sąvokos, 
Pankauskas įsitikinęs, kad atmesdama žmogaus dvasingumą ji ir negali būti 
tikra psichologija. Į sielos psichikos gelmes pats autorius gilinasi sielą api-
būdindamas kaip žmogaus dvasinio gyvenimo principą, dvasinį ir psichinį 
vyksmą suvokdamas kone sinonimiškai95.

Kultūra kaip sielos forma. kultūros pasaulis, meno, estetinė patirtis, 
kaip jau užsiminta, užima ypatingą vietą sielos sampratoje. akivaizdi ir 
sielos apmąstymų reikšmė meniniams-poetiniams įvairių autorių ieško-
jimams. Šatrijos Raganos knygoje Motina-auklėtoja iškeliama mintis, kad 
„vaiko sielai prie dievo leidžia artėti įvairūs pasakojimai“, kuriuos verta 
„surišti su dienos nuotykiais, vaiko gyvenimo atsitikimais, gamtos reiški-
niais ar šventėmis“96.

kultūros ir meno pasaulis neabejotiną vertę įgyja ir andruškos knygo-
se. tarsi bręstančios sielos reprezentacija ir kartu kaip žmogui išskirtinai 
būdingo sielos dvasiškumo įrodymas pabrėžiamas esminis skirtumas tarp 
žmogaus ir gyvulio, o tai liudija tokie sielos veiksmai kaip „mokslas, menas, 
dora ir religija“97. Panaši mintis išsakoma ir Šatrijos Raganos studijose ar 
Pankausko straipsnyje. kaip teigia autorius, „dvasinio pradmens laisvė nie-
kur nepasireiškia taip ryškiai, kaip žmogiškoje kūryboje“; o žmogaus „dva-
sios kūrybos padariniais“ vadinamos „įvairios idėjos, mokslas, moralė“98. 
mokslu ir menu – „geriausiais žemės vaisiais“ savo sielą maitina vieno ma-
černio soneto žmogus99, primenantis ir alkaną nuobodį išgyvenančią Putino 
„Pesimizmo himnų“ subjekto sielą100. estetiniu, meninės kūrybos, jos reli-
ginio ir psichologinio lygmens požiūriu įdomi dar viena Pankausko min-
tis: „Žmogus yra laisvas ne tik kurdamas kultūros gėrybes, bet jis yra lais-

95 jonas Pankauskas, „sielos problema naujojoj psichologijoj“, p. 541.
96 marija Pečkauskaitė, Motyna-auklėtoja, p. 54, 59.
97 Benediktas andruška, Žmogaus siela, p. 79.
98 jonas Pankauskas, op. cit., p. 540.
99 vytautas mačernis, Man patiko tik vandenys gilūs, sudarė, įvadinį straipsnį parašė 

manfredas Žvirgždas, (ser. Gyvoji poezija), vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos ins-
titutas, 2014, p. 71. 

100 vincas mykolaitis-Putinas, Raštai, t. 1: Poezija, parengė irena kostkevičiūtė, vilnius: 
vaga, 1989, p. 257.
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vas ir santykiaudamas savo sukurtomis vertybėmis“101. Pasak andruškos, 
siela savaime turi palinkimą į grožį ir meną, kuris apibūdinamas kaip sielos 
nuskaistinimas. Šią romantinę meno sampratą atitinka ir kūno bei materijos 
apribojimas sielos patiriamo grožio refleksijoje. Įstengdamas nuskaistinti 
materiją, menas iš esmės priklauso dvasinei sielos substancijai:

tendencija į grožį apsireiškia menu. stoję meno kūrinių akivaizdoj, pažvelkime 
į jų priežastis ir pasekmes. Pasistenkime įžvelgti kuriančią mintį sielose, kurios 
meno kūrinius yra sumanę ir realizavę, ir pasekmę, kokią atjaučia sielos, nusi-
manančiai kūriniams besistebinčios. [...] visų pirma menas savo esme padaro 
artistą galinčiu sugalvoti idealą ir nuskaistinti materiją per to idealo išreiškimą. 
Bet, norint sugalvoti ir išreikšti idealą, kad ir netobulai, reikia artistui dvasiškos 
sielos, nes idealas tepasireiškia tik bendrų idėjų srity ir tam tikro principo švie-
soj, kurs neturi nieko materialio. [...] Gėris, idealas, menas negali būti sumate-
rializuoti: materijoj tėra ženklai ar tai natūraliai ar tai dirbtini ženklai, kuriuos 
tegali suprast tik dvasiška siela.102

matyti žmogiškai tikrovei atviras kūrybos suvokimas, pakankamai stiprus 
žmogiškos kūrybos ir jo individualumo vertinimas. tai rodo ir adresato pers-
pektyvos (buvimo meno akivaizdoje) aktualizacija. sielos ir kultūros (meno) 
sąveiką šioje citatoje liudija ir poetinis religinės minties intencionalumas. 

Grožio idealo siekį vadindamas vienu iš sielos psichikos reiškinių Lo-
manas yra įsitikinęs, kad žmogaus dvasiai (sielai) įgimta „lyginti turimus 
meno kūrinius su aukščiausio grožio idealu, nes turi supratimo apie simet-
rijos dėsnius, spalvų derinimą ir, pagaliau, pajautimą savo asmens kai-
po kūrėjo, gyvenančio amžino grožio idėjomis“103. tiesa, panašiai kaip ir 
damb rauskui išsakant menkesnę žmogiškosios kūrybos vertę, iš kūrėjo tar-
si nesitikima ko nors išskirtinio ar individualaus net ir tuomet, kai kalbama 
apie genijaus sielą, kuri aiškiai įrėminta religinio dorinio ar mimetinio mat-
mens, meną suvokiant tik kaip kūrybiškumo mažai turinčią imitaciją:

ir krikščionybė davė ir tebeduoda genijus kultūros pasauliui, bet genijus, kurie 
kristaus amžina šviesa vadovaujasi, kurie negaudo fata morgana, tuščios gar-
bės nevaiko, o dirba pozityvų darbą, apvaizdos skirtą, ir rūpinasi savo sielų 
išganymu. tikras genijus, dvasios galiūnas, savo nemirtingos kūrybinės sielos 
nekeičia į apgaulingas ersatz nemirtingumo formas, neišsižada antgamtinio gy-
venimo dievuje, kas teįprasmina pačią kūrybą.104

101 jonas Pankauskas, op. cit., p. 540.
102 Benediktas andruška, op. cit., p. 80–81.
103 juozas Lomanas, op. cit., p. 74.
104 Ibid., p. 44.
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Ne vienas apie sielą rašęs autorius į savo tyrimų lauką įtraukia konkre-
čias kultūros ir literatūros istorijos figūras. Nežiūrint to, ar gausios citatos, 
apskritai literatūros suvokimas radosi tiesiogiai, ar buvo perimtas iš kitų 
sielos tema rašiusių XiX a. pabaigos – XX a. pradžios autorių, lietuviškai 
terpei reikšmingos andruškos ir Lomano nuorodos į dante’ę, Friedrichą 
schillerį ar johanną Wolfgangą Goethe’ę. ir ankstesnėje Lomano knygo-
je Quo vadis, modernioji Europa, nedarant radikalios skirties tarp tikinčio ir 
netikinčio žmogaus sielos, ši sąveika pagrindžiama atsigręžiant į Goethe‘s 
Faustą: „prisikėlimo himno garsai“ jo sielą pasiekia „nepaisant visų jos 
nusivylimų“105. vienas įdomiausių dalykų Lomano knygose yra požiūris į 
Friedrichą Nietzsche‘ę. Štai taip kalbėjo Zaratustra – šią „kosmiško nemirtin-
gumo evangeliją“106 iškeldamas kaip priešpriešą arthuro schopenhauerio 
pesimizmui, Nietzsche‘s išmintyje lietuvių dvasininkas mato tokį gyvenimo 
paslapčių nušvietimą, kurį įmanu palyginti su Betliejaus nušvitimu, neda-
rant aiškios skirties tarp nyčiškos ir krikščioniškos amžinybės sampratos. 
matydamas filosofo idėjų svetimumą krikščionybei, jas sukrikščioninti sie-
kia bandydamas įrodyti tiesą, kad zaratustra pats suvokė antžmogio idea lo 
iliuziškumą, todėl ir visos ne visai priimtinos idėjos gali nušvisti visai kitoje, 
kone krikščioniškos meilės, šviesoje.

Žmogaus siela čia įspūdingai vaizduojama kaipo keliaujanti būtybė beribe jūra, 
kur ūžia gyvenimo audros, kur nebesimato saugių krantų. sielos giliausias troš-
kimas – laimėti amžinybę – simboliškai vaizduojamas jungtuvinio žiedo pavi-
dale. Nietzsche‘s širdy didesnės meilės, kaip meilė amžinybės, nėra buvę.107

Panašiai ir knygoje Quo vadis, modernioji Europa: nors Nietzsche‘s filosofi-
jos vertinimas aiškiai negatyvus (nes antžmogis „nenori žinoti dieviškojo pa-
saulio buvimo“, o „regimasis pasaulis jam yra viskas“), bet jis pripažįstamas 
kaip tas, kuris „sprendžia gyvenimo problemas“, o „pastarųjų laikų žmoni-
ja“ tuo esanti išskirtinai suinteresuota108. atitinkamas apmąstymas iškyla kaip 
adekvati tuo metu apskritai Lietuvoje besiformuojančių moderniosios kultū-
ros apmąstymų dalis (pavyzdžiui, juozo keliuočio žvilgsnis į modernybę).

su kultūros kaip sielos formos pasireiškimu sąlygiškai sietina juozo Go-
bio knyga. viena vertus, ji įdomi dėl sielos ir jos nuopuolių paieškos, užuo-

105 juozas Lomanas, Quo vadis, modernioji Europa, antroji laida, atspausta iš „tiesos 
kelio“ (1932), kaunas: už tradiciją, 2005, p. 37.

106 juozas Lomanas, Sielos problema, p. 51.
107 Ibid., p. 56.
108 juozas Lomanas, Quo vadis, modernioji Europa, p. 173–182.
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minų apie poeto sielą ir objektyvų (ne subjektyvų) lyrikos grožį109, savo 
apmąstymus paremiant moderniąja XiX a. pabaigos – XX a. pradžios litera-
tūra. tačiau literatūros ir religinės minties (teologijos) dialogo sąlygiškumą 
lemia iš esmės dogmatinis literatūros suvokimas, apeinant pagrindinius lite-
ratūros kaip estetinės vertybės principus. kritiškas maurice‘o maeterlincko,  
Walto Whitmano, Charles‘o Baudelaire‘o, vinco krėvės ir daugelio kitų 
vertinimas110 – nelabai adekvatus ne tik estetiniu, bet ir psichologiniu, pri-
gimtiniu, socialiniu (visuomenės vertinimo) ar tuo pačiu religiniu požiūriu, 
ne visai adekvatus ir savo laikui, kai jau formuojasi ir kur kas palankes-
nis žvilgsnis į krikščionišku požiūriu kontroversiškas literatūros realijas.

eucharistijos slėpiniui skirtos Benedikto andruškos knygos Gyvybės šal-
tinis: Eucharistijos kilmė ir jos reikšmė skyrius „atsilankius sieloje“ yra ne tik 
pats asmeniškiausias, bet ir laisviausias, poetiškiausias. ypatingą asmeninį 
suinteresuotumą ir įsijautimą į sielos problemą rodo ir į šią knygą įtrauktas 
andruškos eilėraštis (giesmė), siekiantis perteikti jėzaus meilės patrauktos 
nekaltos sielos ir dievo pokalbį111. sielos paslaptis andruška išsako ne tik 
įtikinamais loginiais svarstymais, bet ir poetiškai įtaigia refleksija, poetine 
sielos pokalbio su dievu forma. taigi meninės poetikos aktualizavimas re-
liginėje mintyje – dar viena kultūros integralumo forma. 

Greta grožio ir savęs pažinimo trokštančios sielos Šatrijos Raganos 
apysakoje, greta kasdienybės sielos vaižganto apysakose, greta Gustai-
čio įsiklausymo į sielą ir joje skambančius varpus112, greta pranciškoniškai 
gamtiško, kasdienio ir kartu mistinio Brazdžionio poezijos sielos pavida-
lo113, greta tvėrimo dieną išgyvenančios, amžinybę ritmuojančios ir vis dėlto 

109 juozas Gobis, Dechristianizuoto žmogaus siela dailiosios literatūros šviesoje, kaunas: 
„Žinijos“ bendrovė, 1927, p. 31.

110 iškeldamas sielos grožį Gobis rašo, kad „senatvė iš žymių gražuolių padaro pasi-
gailėtinas bjaurybes“. Šiame kontekste kalbėdamas apie vinco krėvės apsakymo skerdžiui 
būdingą meilės troškimą, autorius teigia: „dechristianizuoti seniai tegali būti išdidūs, sa-
vingi, užgaidingi, nekantrūs, nuo to jų senatvė palieka dar bjauresnė“ (Ibid., p. 24–29, 45).

111 Benediktas andruška, Gyvybės šaltinis, p. 84–85.
112 Žr. eilėraštį „Pasiryžimas“, in: Vainikai: Naujesniosios poezijos antologija, kaunas: 

„Švyturio“ bendrovė, 1921, p. 48.
113 Žr. eilėraščius „Nežinoma siela“ ir „ateities paveikslas“, kur sielos nuolankumas, 

nuovargis ar šventumas įgauna savitą kūniškos patirties formą, artimą šv. Pranciškaus 
mokymui: „Pas paslapties iš kalno prasimušusį upelį / ten mūsų siela pasilenks ir atsigers, 
ir atsigaus sunykusi, / ir bus žydresnė už vaivorykštės opalą / Šventųjų iškilmių šventų 
žolių vainikuose“ (Bernardas Brazdžionis, Poezijos pilnatis, vilnius: Lietuvos kultūros 
fondas, 1989, p. 100, 124).
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irstančios, mirštančios ar sinderezės kibirkštėlę (šv. Bonaventūros žodžiais 
tariant) patiriančios mačernio poezijos sielos114 – verta atkreipti dėmesį ir į 
religinės minties poetikos bandymus; bet ne tiek lyginant poetiniu požiūriu, 
kiek tiesiog akcentuojant kultūros integralumo įvairovę ir reikšmę. Pranciš-
kaus Būčio apysaka Pasikalbėjimas apie sielą įdomi kaip Platono ar šv. augus-
tino dialogų stilizacija, dėl aristotelio, šv. tomo citatų ar bandymo į sielos 
svarstymą įtraukti kristijoną donelaitį, lietuvių liaudies kūrybos rea lijas. 
tiesa, ši apysaka labiausiai reikšminga ne tiek dėl rezultato, kiek dėl in-
tencijų. sielos buvimo, pažinimo ir kiti klausimai pasižymi dialogiškumą 
iš esmės apeinančiu tiesų postulavimu. Nors skaitytojo dėmesį patraukia 
nuorodos į vincą kudirką ar vydūną, dialogiškumo pritrūksta ir jų kritikai, 
pavyzdžiui, paprastai paskelbiant, kad vydūno teosofija nėra dievo moks-
las. Paprasta religinės publicistikos brošiūra greičiausiai būtų paveikesnė, 
nebūtų reikėję kiek paradoksaliai cituoti ir paties apysakos autoriaus115. 

meninio stiliaus intencijomis pasižymi ir kunigo Pranciškaus vasiliaus-
ko religinės publicistikos bei atsiminimų knyga Mano sielos atgarsiai, kurioje 
siela vėlgi suprantama ne tik grynai religiniu, bet ir psichologiniu ar kul-
tūriniu požiūriu. Religinės publicistikos vaizdelis „sutemos“, derindamas 
praeities (atminties) ir dabarties kaip stebėjimo laiko perspektyvas, suku-
ria įtaigią kasdienės ir kartu mistinės sielos patirties situaciją. Pagrindinis 
dviejų sielų susikalbėjimo, apskritai žmogaus sielos gyvybingumo impul-
sas tradiciškai yra gamta, išgyvenama kaip pasakiška ir kartu religinė bū-
tis. kasdienio gyvenimo stebėtojas tuo pat metu nepamiršta ir antgamtinės 
amžinybės rūpesčio:

Štai ten toliau kalvos viršūnėj matyti jau nebe stuobrys ar kelmas, ne akmens 
gabalas, bet kokia tai pasakiškoji buitis. Būtų lyg sulinkusio, suvargusio, einan-
čio per plačius, begalinius laukus žmogaus vaizdas. jis mano sielai vaizduoja 
kolektyvų žmogų, keliaujantį plačiais laukais, kaip platus yra pasaulis; kitaip 
sakant, visų, visų žmonių kelionę į tolimą amžinybę. Bet kur, į kokią amžinybę? 
taip klausia siela: kur eini, žmogau, kur tavo kelionės galas? tas vaizdas prime-
na man gražias ne be minties pasakas apie milžinus galinčius, apie stebuklingą 
jųjų veiklą, žodžiu – mistinį, kitas pasakys, fantastišką pasaulį.116

Nors ir pabrėždamas krikščioniškam pasaulėvaizdžiui reikalingą fan-
tazijos ir mistikos skirtumą, sielos kelionei į amžinybę vasiliauskas numa-

114 Pavyzdžiui, šeštas Pavasario ir devintas Rudens sonetai (vytautas mačernis, op. 
cit., p. 68. 137).

115 Pranciškus Bučys, Pasikalbėjimas apie sielą, marijampolė: marijonų sp., 1930, p. 58–61, 75.
116 Pranciškus vasiliauskas (meškuitis), Mano sielos atgarsiai, [Čikaga], 1943, p. 17–18.
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to tiek vienos, tiek kitos reikšmę, kitaip tariant, aktualizuojama ir mitinė 
lietuvių pasaulėvoka. apie dievą ir sielą knygoje kalbančio kaimo žmo-
gaus sąmonei svarbi ne tik gamta, bet ir žmogaus veikla. sielos stebėjimas 
yra ne tik mistinis, bet ir buitiškai konkretus, neatsiejamas nuo konkrečios 
vietos, joje įsišaknijusių veiksmų ir būsenų. apskritai per visą vasiliausko 
knygą išryškinama religinė kaimo žmogaus tapatybė lemia savotišką so-
džionių teologijos įspūdį ar primena liaudies pamaldumo tradicijai artimą 
sielos sampratą lietuvių poezijoje. Būtent religinė mintis apie sielos pokal-
bį su kristumi, dievu tėvu ar Šv. dvasia teikia paskatų atidžiau įsižiūrėti 
ir į maldą, kitus sielos veiksmus ir galias XX a. pirmos pusės lietuvių litera-
tūroje. kita vertus, įmanu galvoti ir apie meninės kūrybos, apskritai kultū-
ros įtaką religinei minčiai, modernistiniam jos atsinaujinimui, probleminei 
sielos fenomeno sklaidai.

Išvados. kultūrinį-istorinį aptartų idėjų ir jų autorių reikšmingumą 
rodo ne tik sistemiškai, bet ir kūrybiškai perimta ilgaamžė sielos sampra-
tos tradicija. Besiremdami pirminiais šaltiniais, o daugiausia percituoda-
mi savo epochos amžininkus, sielos temai aptarti lietuvių autoriai sutelkia 
kuo įvairesnį probleminį spektrą, suranda savo laikui ir tyrimo intencijoms 
adek vačią išraiškos formą: filosofinės ir psichologinės kategorijos, poetinis 
stilius, individualios kalbinės lytys, tiesioginė savo epochos aktualizacija. 

Religinį-metafizinį sielos matmenį įkūnija metafizinis sielos nepažinu-
mas, dievo kaip kūrėjo kontempliacija, dievo meilės ir amžinybės ilgesio 
patirtis, susitikimo su dievu aktualizacija, garbinimo ir kitos maldos, pa-
maldumo refleksija sielos sampratoje, sielos nemirtingumo postulavimas, 
greta dualizmo atsirandanti ir mistinė sielos bei kūno vienovė. Nepaisant 
pirminio užsiangažavimo sielos psichikai, jos metafizikai ypač atviros Be-
nedikto andruškos studijos. savitą metafizinės dievo galios reprezentaci-
ją įgauna atminties kaip sielos galios apmąstymas kazimiero matulaičio 
knygoje. Pradedant Šv. Rašto citatomis ir parafrazėmis, išskirtinis dėme-
sys, apmąstant metafizines sielos paslaptis, tenka šv. augustinui ir šv. Bo-
naventūrai, kurie į lietuvių autorių akiratį patenka ir per tarpininkus, sielos 
tema rašiusius amžininkus. Ryšį su savo epochos autoriais reprezentuoja 
aštrios polemikos balsas, paprastas minties persakymas ar individualesnė 
refleksija. 

Žmogaus sielą suvokiant kaip dvasinę, krikščioniško tikėjimo tieso-
mis pagrįstą substanciją, šiam suvokimui ir pačiai sielai siekiama palenkti 
visa žmogaus psichika. didelį dėmesį sielos psichikos problematikai nu-
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lėmė XX a. pradžioje apskritai sustiprėjęs psichologijos mokslas, kuriam 
(remiantis jono Pankausko įžvalgomis) būdingas ir dvasinio pradmens 
ignoravimas. aptartus autorius jungia sielos psichikos erdvei reikšmin-
gai priskiriamos sąmonės, dievo ir savęs (sielos) pažinimo, subjektyvios ir 
kultūrinės, jausmingosios ir nejausmingosios atminties, apskritai emocinio 
prado, laisvės, valios, sielos dykumos kategorijos. Ne tik psichologinę, bet 
ir kultūrinę reikšmę įgyja didelis dėmesys vaizduotei, kuri suvokiama kaip 
kūno (matulaitis) arba kaip sielos (Lomanas, andruška) fenomenas. viena 
esminių sielos psichologijos problemų yra kūno ir materijos vieta. Palyginti 
su aleksandro dambrausko ir iš dalies juozo Lomano minties sklaida, and-
ruškos ir matulaičio požiūryje galima aptikti labiau modernią žmogiškos ir 
dieviškos kūrybos sąveiką žmogaus sieloje, stipresnį sielos sampratos atvi-
rumą kūnui ir pasauliui.

tarpukario religinei minčiai būdinga sielos samprata pasižymi gana 
savitu kultūros integralumu. minties raiškai pasitelkiama semantiniu, po-
etiniu ar kūrybinių intencijų požiūriu patikima meninio diskurso stilistika. 
Įgaudamas eilėraščio ar dialogo formą, šis diskursas skirtas religinėms-
teologinėms sielos problemos priešpriešoms, gelminei psichologinei jos 
paslapčiai ar kasdienei dieviškos paslapties reprezentacijai (andruška, Šat-
rijos Ragana, vasiliauskas, Būčys). sielos ir kultūros lauko sąveiką rodo ir 
daugiaprasmis teorinis idėjų kontekstas, kultūros, meno, estetinės patirties 
reikšmingumas sielos klausimuose. aptariamus autorius jungiančio san-
tykio su kultūra (menas, literatūra, filosofija) atžvilgiu reikšmingas ne tik 
aiškiai dogmatinis požiūris, bet ir autorių drąsa supažindinti su skirtingais, 
vienas kitam prieštaraujančiais požiūriais į sielą, nors ir iš kitų amžininkų 
perimtas, bet ir subjektyvaus vertinimo rakursą turintis žvilgsnis į ankstes-
nę ar moderniąją kultūrą. Šiuolaikiška skirtingų kultūrinių tradicijų sąveika 
pasižymi Lomano knyga, Pankausko straipsnis. Religinės minties knygose 
kultūra pasireiškia ir tam tikru kasdienės sąmonės pavidalu, derinant teo-
loginę mintį ir ne tik poetinius, bet ir kasdienius pasakojimus apie sielą.
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tHe attitude to tHe souL iN LitHuaNiaN ReLiGious 
tHouGHt oF tHe FiRst HaLF oF tHe tWeNtietH 

CeNtuRy

summary

the article aims to investigate the understanding of the phenomenon of the 
soul in Lithuanian religious thought of the first half of the twentieth century, the 
meaning of this concept, the factors bringing closer the chosen research sources, 
and their uniqueness. in the context of Lithuanian research on the problem of the 
soul that pays considerable attention to the ancient approach or the concept of the 
soul according to the old Baltic faith, the Christian tradition is not very common, 
especially the reception by Lithuanian authors. Both the early tradition and the 
modern approach to the problem are relevant to this research. the article follows 
the principles of the history of religion, partly the phenomenology of religion, and 
literary theology.

the main sources of the article are Benediktas andruška’s books Žmogaus siela, 
jos esimas, dvasiškumas ir nemirybė  (the Human soul, its Presence, spirituality, and 
immortality, 1924) and Gyvybės šaltinis: Eucharistijos kilmė ir jos reikšmė (the source 
of Life: the origin of the eucharist and its significance, 1939),  kazimieras 
matulaitis’s book Sielos takai tobulybėn (the Paths of the soul to Perfection, 1931),  
juozas Pankauskas’s article ‘sielos problema naujojoj psichologijoj’ (the Problem 
of the soul in the New Psychology, 1936), and juozas Lomanas’s book  Sielos 
problema (the Problem of the soul, 1937). other sources include the books by 
Љatrijos Ragana Rimties valandėlė (an Hour of Peace, 1928) and Motina-auklėtoja 
(mother as a tutor, 1926), aleksandras dambrauskas’s brochure  Žmogaus siela. 
Ar ji yr dvasia ir ar ji nemirs? (the Human soul: is it a spirit and Will it Not die?, 
1928),  juozas Gobis’s brochure Dechristianizuoto žmogaus siela dailiosios literatūros 
šviesoje (the soul of the dechristianised man in the Light of Fiction, 1927), 
Pranciškus Bučys’s short story  ‘Pasikalbėjimas apie sielą’  (a Conversation about 
the soul, 1930), and Pranciškus vasiliauskas’s book Mano sielos atgarsiai (echoes 
of my soul, 1943). Without attempting to summarise all possible aspects of the 
concept of the soul, three directions are identified that show both the religious 
and cultural significance of the above-mentioned books.

the discussed authors are united by such categories as consciousness, 
memory, cognition, will, and others, which are perceived from the soul mentality 
point of view; the interaction of the psychological and the metaphysical element, 
the body expressing the mental unity of the soul, the world of things from the 
point of view of the soul. the religious metaphysical basis of the soul is embodied 
in the metaphysical ignorance of the soul, the contemplation of God as Creator, 
the experience of God’s love, the reflection of sin and prayer in the concept of 
the soul, and the treatment of the mortality and immortality of the soul. Culture 
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shows up as a form of the soul, and vice versa: this interaction can be seen from 
various cultural paraphrases in the reflection of the soul, the relationship between 
the soul and language, the question of the soul of genius, and the search for a 
poetic form to express the concept of the soul. Not only the dogmatic approach 
is significant in terms of the time that connects the author, but also the author’s 
courage to introduce different and contradictory approaches to the soul in the 
search for a polylogue of theology, psychology, and culture. the religious thought 
of andruška and matulaitis is distinguished by its openness to the problems of 
bodily (sensory) experience and the material world. the idea of Lomanas and 
Pankauskas is especially significant because of the variety of theoretical supports. 
in the ideas of Šatrijos Ragana and vasiliauskas, emphasis is placed on the 
significance of day-to-day life in the concept of the soul, which is so relevant to 
Lithuanian literature. in studies about the soul by one religious thinker or another, 
much space is given to the aesthetic perspective, which draws attention to the 
relevance of the problem of the soul in the Lithuanian poetry of the first half of the 
twentieth century and invites rethinking of the relevance of the Christian tradition 
in the concept of the soul of Šatrijos Ragana, vincas mykolaitis-Putinas, Bernardas 
Brazdžionis, vytautas mačernis, and other authors.
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Nuo PoLitiNio GyvūNo PRie vidiNio 
asmeNs: du aLvydo jokuBaiČio kūRyBos 

PeRiodai iR jų aNtRoPoLoGiNĖs PRieLaidos

v i L i u s  B a R t N i N k a s

Įvadas. jokia diskusija apie šiuolaikinę lietuvių filosofiją nėra visaver-
tė be alvydo jokubaičio, per pastaruosius trisdešimt metų tapusio vienu 
produktyviausių ir įtakingiausių Lietuvos mąstytojų, kūrybos aptarimo. 
jo veikaluose politika yra nagrinėjama trim esminiais pjūviais. Pirmiau-
sia, jokubaitį domina politikos santykis su įvairiais teoriniais ir praktiniais 
diskursais, tokiais kaip menas ir mokslas, kurių analizė atskleidžia kiek 
smarkiai nepolitinis ar net nupolitinantis požiūris yra įsitvirtinęs viešosios 
erdvės diskusijose politiniais klausimais1. antra, jokubaitis yra daug kriti-
kos skyręs liberalizmui, kurį interpretuoja ne kaip partinę ideologiją, o kaip 
pasaulėžiūrinę sistemą, persmelkusią ne tik šių dienų visuomenės nuosta-
tas ir taip tapusią savotiška pilietine religija, bet ir filosofinio mąstymo apie 
politiką tradiciją2. tai veda prie trečio interesų lauko – politikos ir moralės 
ryšio, kuris anksčiau daugiausia buvo aptariamas per vertybinio mąstymo 
kritikos prizmę3. Nepaisant tokios įvairialypės tematikos, jokubaičio poli-

1 Žr. alvydas jokubaitis, Trys politikos aspektai: praktika, teorija, menas, vilnius: vilniaus 
universiteto leidykla, 2005; alvydas jokubaitis, Filosofas kaltina mokslininkus, arba Kas blogai 
su politikos mokslu?, vilnius: Naujasis Židinys-aidai, Lietuvių katalikų mokslo akademija, 
2016.

2 Žr. alvydas jokubaitis, Liberalizmas kaip pilietinė religija, vilnius: tyto alba, 2017; 
taip pat: alvydas jokubaitis, Liberalizmo tapatumo problemos, vilnius: versus aureus, 2003. 
kalbant apie ideologijų kitiką, verta pridurti, kad jokubaitis yra laikomas konservatyviu 
mąstytoju, ką liudija jo esė įtraukimas į reikšmingą konservatyvios minties antologiją: 
alvydas jokubaitis, „konservatizmo fenomenas“, in: Libertas & Pietas: Lietuviškasis kon-
servatizmas: Antologija, 1993–2010, sudarytojas mantas adomėnas, vilnius: demokratinės 
politikos institutas, 2010, p. 105–136; alvydas jokubaitis, „mistiniai politikos elementai“, 
in: Libertas & Pietas, p. 365–392.

3 Žr. alvydas jokubaitis, Politika be vertybių, vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 
2008; alvydas jokubaitis, Vertybių tironija ir politika, vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 
2012.
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tinė filosofija turi gana nuoseklią prieigą prie minėtų klausimų, kadangi ji 
atsispiria nuo tų pačių prielaidų apie tai, kas yra politika kaip savitas reiš-
kinys ir kas yra politikoje dalyvaujantis veikėjas. kaip matysime, jokubaičio 
mąstymo apie politiką pagrindas yra klasikinė antropologija, pagal kurią 
žmogus yra politinis gyvūnas.

Naujausiame savo veikale Politinis idiotas (2019) jokubaitis tęsia etinius 
svarstymus, gilindamasis į moralės šaltinių ir jos autonomiškumo santyky-
je su politika klausimą4. Šioje knygoje taip pat ginama gana netikėta ir pro-
vokuojanti žmogaus samprata, pagal kurią žmonės yra pirmiau apolitiniai 
gyvūnai (dar jokubaičio vadinami vidiniais žmonėmis, idiotais), nei politi-
niai. tiksliau tariant, žmonės yra tokios būtybės, kurios yra labiau priešiš-
kos, linkusios į uždarumą, pasitraukimą į savo vidinį slaptą gyvenimą nei 
draugiškos, socialios ir linkusios į viešąjį veiksmą. Šiame straipsnyje bus 
teigiama, kad apolitiniai žmogaus prigimties dėmenys yra formuluojami 
kaip atsakymas į fundamentalų klausimą, kodėl žmonės negali rasti pasi-
tenkinimo ir išsipildymo politinėje veikloje. Šia prasme Politinis idiotas gali 
būti suvokiamas kaip intelektualinis projektas, kuris svarsto problemą, ko-
dėl, nepaisant natūralaus žmonių polinkio veikti drauge, jiems gali nesi-
sekti politikoje. toks atsakymas į politinio veikimo ribotumus kelia įtampą 
su ankstesniuose jokubaičio darbuose plėtota antropologija. Šio straipsnio 
tikslas yra apžvelgti abi antropologines koncepcijas ir analitiškai atskleis-
ti jų tarpusavio įtampą. jame teigiama, kad negalima išspręsti įtampos 
tarp ankstesnio jokubaičio antropologinio optimizmo ir dabartinio poli-
tinio pesimizmo. tokiu būdu peršasi išvada, kad esama dviejų skirtingų 
jokubaičio antropologinių sampratų. iki šiol antrinėje literatūroje nepa-
stebėta šių sampratų identifikacija leidžia klasifikuoti jokubaičio kūrybos 
periodus į ankstyvąjį, kuris remiasi klasikine žmogaus kaip politinio gy-
vūno koncepcija, ir į vėlyvąjį, kuris remiasi nauja žmogaus kaip idiotinio  
gyvūno koncepcija.

Ankstyvasis periodas: politinio gyvūno samprata. ankstesniuose jo-
kubaičio darbuose yra plėtojama klasikinė žmogaus kaip politinio gyvūno 
samprata, kuri yra sudaryta iš dviejų elementų. knygoje Trys politikos aspek-
tai (2005) pabrėžiamas pirmasis dėmuo, praktinis patyrimas arba veikimas. 
jokubaitis praktinį patyrimą apibūdina kaip neinstrumentinį pragmatišku-

4 Žr. alvydas jokubaitis, Politinis idiotas: Apie neišvengiamą politikos kvailybę, vilnius: 
tyto alba, 2019.
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mą5. tai yra paradoksali mintis, mat ji reiškia, kad žmonių bendruomeniniai 
veiksmai yra nukreipti į naudą, bet tuo pat metu jos nesiekiantys. kaip tai 
įmanoma? Paaiškinimas galėtų būti štai toks. Žmonės yra pragmatiški, nes 
jų praktinė veikla yra motyvuojama bazinių poreikių, tokių kaip išteklių 
stoka, ir aukštesnių sociokultūrinių troškimų, tokių kaip socialinis pripaži-
nimas. tačiau kartu iš šių norų kylanti praktinė veikla reikalauja santykio 
su aplinkiniais. todėl praktika steigia ir palaiko žmonių visuomenę, o šios 
egzistavimas kartu numato moralinių principų laikymąsi ir gebėjimą pa-
kilti virš asmeninių interesų. taigi žmonės yra būtybės, turinčios tokias 
natūralias motyvacijas, kurios neišvengiamai veda į politinę būklę. kitaip 
tariant, žmonės nuo pat pradžių yra orientuoti į savo stokos patenkinimą 
per naudingas praktikas, tačiau jų įgyvendinimas numato tokį buvimo 
būdą, kuris įgyja nepriklausomą ir nesavanaudišką vertę.

savo vertingumu praktinis patyrimas yra panašus į teorinį mąstymą, 
kuris taip pat pretenduoja į nepriklausomą ir savaiminę vertę – juk mes 
galime svarstyti apie abstrakčius klausimus ir tuo pasitenkinti nesiekda-
mi jokio praktinio pritaikomumo. tačiau praktinis patyrimas skiriasi nuo 
teorinio mąstymo savo modalumu. anot jokubaičio, politinis gyvūnas ne-
patiria tikrovės kaip moksliškai dėsningos, kaip suteikiančios galimybę 
įgyti pažinimą, kuris būtų išbaigtas, universalus ir leidžiantis sudaryti ne-
klystančias prognozes6. Politinio gyvūno tikrovė kasdien reikalauja tvar-
kytis su atskirais, savitais atvejais, kurie gali varijuoti nuo paprastų, bet 
vis iš naujo iškylančių namo bendrijos priežiūros problemų iki netikėtos 
globalios pandemijos krizės. Šių atvejų sėkmingas sprendimas formuoja 
įpročius, kurie leis, pavyzdžiui, kitą kartą jau numatyti, kaip reikia elgtis 
iškilus pandemijai, panašiai į dabartinę, ir geriausiu atveju veda prie ritmin-
gos kasdienybės, labiau primenančios ritualinį dėsningumą nei mokslinį7. 
savo neapibrėžtumu praktinė veikla yra labiau artima meniniam patyri-
mui. kaip ir estetiniame sprendime, praktikoje svarbi jautri nuojauta, neti-
kėtas požiūris, vaizduotės galimybės8. tačiau kitaip nei meninėje kūryboje, 
įžvalgumo ir sveiko proto vedamas veikimas reikalingas tam, kad žmogus 
išliktų tikrovėje ir joje įsitvirtintų, o ne ją peržengtų. tai – itin aristotelinis 
požiūris į politinius gyvūnus, kuris taip pat pabrėžia praktinio proto, kas-

5 alvydas jokubaitis, Trys politikos aspektai, p. 137, 142–143.
6 Ibid., p. 83.
7 Ibid., p. 140, 159.
8 Ibid., p. 78.
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dienės patirties ir paskirų atvejų apsvarstymo vertę politiniuose ir morali-
niuose reikaluose9.

Be to, jokubaitis teigia, kad politika yra patiriama ne vien kaip praktinis 
veiksmas, bet ir kaip santykis. Šis antrasis politiškumo elementas yra akcen-
tuojamas knygoje Vertybių tironija ir politika (2012). Šiame veikale yra pasi-
traukiama nuo individualaus žmogaus perspektyvos į politiką ir pereinama 
prie kolektyvų klausimo. Remdamasis garsiąja Carlo schmitto perskyra, jo-
kubaitis pastebi, kad praktinė žmogaus veikla veda į susidūrimus su kitais 
žmonėmis ir bendruomenėmis, kurie iššaukia poreikį save apibrėžti per 
patiriamo santykio intensyvumą, trumpai tariant, per draugiškumą arba 
priešiškumą. tokiu būdu draugystė ir priešystė tampa kolektyvinės tapa-
tybės pagrindu. jokubaitis vengia klasikinių autorių ginčo dėl to, kuris iš 
šių santykio tipų yra pirmesnis. abu poliai neišvengiamai numato vienas 
kitą: bendri priešai kuria draugystę lygiai taip pat kaip draugystės nebuvi-
mas gali kurti antagonizmą. konkrečios bendrijos vertybės, tikslai, nuos-
tatos ir įvaizdis, tad ir konkretūs draugai ir priešai priklausys nuo duotojo 
laiko ir situacijos, to, ką jokubaitis, naudodamas schmitto terminus, įvardija 
kaip „ontinį lygmenį“. tačiau pati opozicija, skirtis tarp draugų ir priešų, 
yra nenykstantis žmonių bendrijų pradmuo arba, kaip pasakytų schmit-
tas, „ontologinis lygmuo“10. vis dėlto verta pabrėžti, kad kalbėdami apie 
„politiškumo ontologiją“ mes išties neaptariame būties kaip tokios, tokios 
padėties, kuri yra atsieta nuo žmogaus prigimties. jokubaitis žmonių socia-
lumą, t. y. sugebėjimą įeiti į draugišką arba priešišką santykį, priima kaip 
natūralų poreikį – žmonės ne vien geba būti politinėje būklėje, bet ir iš pri-
gimties nori tai atlikti11. tad kalbėdami apie žmonių skirstymąsi į draugus 
ir priešus, išliekame antropologinių prielaidų lauke.

Vėlyvoji kūryba: idiotinių gyvūnų koncepcija. Ši trumpa apžvalga ga-
lėtų rodyti, kad jokubaitis laikosi tradicinio svarstymo apie politinį gyvūną, 

9 Žr. aristotelis, „Nikomacho etika“, in: aristotelis, Rinktiniai raštai, sudarytojas an-
tanas Rybelis, iš senosios graikų kalbos vertė jonas dumčius, vilnius: mintis, 1990, p. 
169–185. aristotelio įtaka yra juo stipresnė dar ir dėl to, kad kitas to meto jokubaičiui 
didelę įtaką daręs autorius michaelas oakeshottas taip pat buvo smarkiai paveiktas anti-
kos filosofijos; žr. alvydas jokubaitis, Trys politikos aspektai, p. 13, kur pripažįstama abiejų 
filosofų įtaka savo projektui.

10 alvydas jokubaitis, Vertybių tironija, p. 17–18. Plačiau apie šią skirtį jokubaičio ir 
schmitto mintyje žr. simas Čelutka, „Politikos prigimtis ir moralė“, in: Politologija, vilnius, 
2019, Nr. 96, p. 46–48.

11 alvydas jokubaitis, Trys politikos aspektai, p. 133–135.
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jei ne tolesnis posūkis. jis grįžta prie politinių gyvūnų prigimties klausi-
mo knygoje Politinis idiotas ir įveda naują tezę, kad politiniai gyvūnai turi 
dvigubą tapatybę, sudarytą iš aktyvaus išorinio veikėjo ir jame glūdinčio 
pasislėpusio stebėtojo. tęsiant aristotelinį argumentą, kad praktiniai veiks-
mai nusistovi kaip žmogaus būdo įpročiai ir kasdieniai ritualai, klasikiniai 
autoriai priėjo mintį, kad tai ne kas kita kaip „vaidmuo“12. vaidmuo (pa-
vyzdžiui, politikas) yra sąmoningas priėmimas arba įsipareigojimas savo 
veiklai (pavyzdžiui, įstatymų leidyba, interesų atstovavimas) ir iš jos plau-
kiančiam socialiniam statusui (pavyzdžiui, piliečių atstovas). vaidmenimis 
tampančių veiksmų privalumas yra tas, kad vaidmuo palengvina veikėjo 
gyvenimą, aiškiau įprasmindamas atliekamus veiksmus kultūriniame ho-
rizonte, suteikdamas veiksmams konkrečius pavidalus, ribas, koordinates. 
tokiu būdu vaidmuo įgalina aplinkinius žmones atpažinti šių veiksmų so-
ciokultūrinę reikšmę. tačiau toks atpažinimas, anot jokubaičio, yra paviršu-
tiniškas. vaidmuo leidžia atpažinti veiksmą, konkretų vaidintojo aktą, o ne 
veikėją, kadangi joks veiksmas negali išreikšti žmogaus visumos, jo asmens, 
nuostatų, įsitikinimų, vidinio pasaulio13. jokubaitis teigia, kad žmogus kaip 
visavertis asmuo pasirodo ne teatriškoje politikos viešumoje, išoriniame 
veiksme, bet, naudojant Fiodoro dostojevskio vaizdinį, „pogrindyje“, kurį 
reikia suprasti ne kaip politinio veikimo pogrindį, o metaforiškai kaip žmo-
gaus savasties vidų14. Pastaroji yra prieinama tik kontempliacijos ir intros-
pekcijos būdu, vadinasi, tik pačiam veikėjui, bet ne išoriniams stebėtojams. 
todėl praktinis veiksmas neatspindi asmens ir neleidžia aplinkiniams jo 
suvokti, o pats veikėjas nėra tapatus savo vaidmeniui. tokia išvada verčia 
manyti, kad politinis gyvūnas nėra pilnavertis žmogaus prigimties apibrė-
žimas. Politikoje pasirodo tik dalis asmens.

teatro metaforą ir žmogaus susidvejinimą galima būtų perskaityti def-
liaciniu būdu kaip moralizuojančias pastabas apie politikos butaforiją, 
žmonių veidmainystę politiniame gyvenime15. Pats jokubaitis kadaise va-
dinamąjį „pogrindžio“ žmogų yra pavadinęs „liberalų moralės subjektu“16. 
vis dėlto vidinio žmogaus samprata įgautų didesnę aiškinamąją vertę, jeigu 

12 Žr. Cicero, On Duties, edited by m. t. Griffin and e. m. atkins, Cambridge: Cam-
bridge university Press, 1991, p. 42–49.

13 alvydas jokubaitis, Politinis idiotas, p. 53–54.
14 Ibid., p. 38.
15 jokubaičio asmens samprata sulaukė panašios kritikos šiame tekste: kęstutis Gir-

nius, „Politinio idioto mįslės“, in: Naujasis Židinys-Aidai, vilnius, 2019, Nr. 7, p. 73–77.
16 alvydas jokubaitis, Liberalizmas kaip pilietinė religija, p. 47.
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ją interpretuotume kaip svarstymą apie priežastis, kodėl politiniai veiksmai 
yra riboti ir gali būti nesėkmingi17. kaip ir klasikiniai autoriai, ankstesniuo-
se veikaluose jokubaitis formuluoja optimistinį scenarijų apie tai, kaip po-
litinis veiksmas ir bendruomenė randasi prigimtinių polinkių pagrindu. 
tačiau natūrali žmonių motyvacija būti drauge su kitais žmonėmis savaime 
neveda į taikų utopinį būvį, kuriame visiems viskas yra tiesiog gerai. Žmo-
nės nori būti bendrijoje, tačiau bendruomenėse nenunyksta priešiškumas 
ir neįsivyrauja draugiškumas. Nepaisant prigimtinio žmonių politiškumo, 
polinkio gyventi viešumoje ir imtis bendruomeninių veiksmų, pilnatvės ir 
laimės atradimams praktinėje veikloje nėra užtikrintas. Politinis idiotas šių 
ribotumų paaiškinimą atranda perskyroje, skiriančioje veikėją ir veiksmą, 
vidinę žmogaus intenciją ir išorinę veiksmo prasmę18. Žmogus bando įveikti 
šią prarają norėdamas save pažinti ir atskleisti kitiems, ieškodamas veiks-
mų, kurie išreikštų veikėją ir jo intencijas. tačiau tai gali tapti priešiškumo 
priežastimi. kodėl? anot jokubaičio, aplinkiniai žmonės bando veikėją atpa-
žinti iš jo vaidmenų, o veikėjas mato, kad šios paieškos neužčiuopia jo „aš“. 
tačiau mėgindamas pats save sugriebti ir išreikšti, jis ilgainiui ima suvokti, 
kad lygiai taip pat negali išvysti pilno savęs portreto19. tai didina spaudimą 
save įprasminti per visuomenėje galiojančius vaidmenis. toks pasirinkimas 
neteikia pasitenkinimo, mat socialiniai vaidmenys yra patiriami kaip kont-
rolės forma, kaip kažkas išoriškai primesto žmogaus autentiškumui. taip 
formuojasi prieštara tarp noro priklausyti, būti pripažintam visuomenės ir 
baimės būti jos užvaldytam20. kitaip tariant, socialumas yra ne vien draugys-
tės galimybės sąlyga, bet ir konflikto pagrindas pirmiausia su aplinkiniais, 
tuo pat metu ir su savimi21. tokiu būdu jokubaitis įrodinėja, kad žmogaus 
prigimtis yra draskoma politiškumo ir apolitiškumo. tai verčia matyti vie-
šumą kaip konflikto erdvę, o kartu svarstyti, ar savęs atradimas negali 
būti patiriamas tik savo vidiniame pasaulyje, vadinamajame pogrindyje.

Politinis idiotas atveria naują jokubaičio antropologijos variantą. knyga 
nukreipia žvilgsnį nuo veiksmo fenomenologijos prie veiksmą inicijuojan-

17 alternatyvi, bet šiam straipsniui neprieštaraujanti interpretacija, pasak kurios joku-
baitis naudoja asmens sąvoką spręsti kanto moralės filosofijos problemas, yra plėtojama 
čia: aistė Noreikaitė, „tarp kantiškojo racionalizmo ir moralės mistikos: moralės pagrindų 
paieška a. jokubaičio filosofijoje“, in: Politologija, vilnius, 2020, Nr. 97, p. 87–92.

18 alvydas jokubaitis, Politinis idiotas, p. 162–163.
19 Ibid., p. 118–119.
20 Ibid., p. 123.
21 Ibid., p. 125.
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čios būtybės egzistencinės sąrangos arba, trumpai tariant, nuo išorės prie 
vidaus. idėja yra ta, kad regint veiksmus, žmogus tematomas kaip politinis 
gyvūnas, tačiau tai tėra žmogaus kaukė. Gilinantis į šių veiksmų autorių, 
aptinkamas žmogus kaip asmuo, kuris yra šios būtybės tapatumo šaltinis. 
jokubaitis asmenį suvokia iš personalistinės ir krikščioniškos perspektyvos 
kaip gamtos ir visuomenės nedeterminuojamą būtybę, turinčią autentišką 
ir nepakartojamą tapatybę, galinčią elgtis laisvai ir šiuo pagrindu būti mo-
ralės subjekte22. Ši struktūra yra laikoma egzistenciniu pamatu, kurio neį-
manoma perkeisti ugdymo keliu ar politiškai reformuoti23. tokia asmens 
koncepcija verčia iš naujo permąstyti, kokių prielaidų apie politiškumą jo-
kubaitis laikosi. vėlyvoji jokubaičio kūryba verčia atsisakyti teleologinio 
politikos matmens. ankstesniuose tekstuose jokubaitis teigia, kad politi-
niai gyvūnai gali pasiekti savirealizaciją praktikuodami dorybingą gyveni-
mą viešumoje24. Naujausiame kūrinyje matome jokubaitį teigiant, kad tik 
savo vidujybėje žmonės gali išlikti pilnaverčiais asmenimis, stoti į akistatą 
su savimi ir nusimetus socialinį vaidmenį mėginti pažinti savo veiksmų in-
tencijas ir priežastis. Bet koks bandymas komunikuoti šią autentišką patirtį 
aplinkiniams esą taps tik dar vienu vaidmeniu. Būtent todėl, kad politika 
suplokština asmens gelmę, ji nebėra laikoma aukščiausiu žmogaus pašau-
kimu, jo gyvenimo tikslu.

Šią netikėtai iškylančią įtampą tarp moralės ir politikos patogu suprasti 
iš klasikinės dorybių etikos perspektyvos. klasikinių autorių mąstyme mo-
ralė yra politinio pobūdžio, kadangi išorinis, o ne vidinis žmogus yra mo-
ralės subjektas. Būdo dorybės nepasirodo privačiame minties gyvenime. 
teisingumas, drąsa ir nuosaikumas viena ar kita forma reikalauja santykio 
su žmonėmis. todėl žmogaus charakteris atsiskleidžia tik per viešus veiks-
mus, per pasirodymą kitiems žmonėms, demonstruojantį veikėjo nuostatas 
ir dorybingumą25. Šia prasme moralės pasaulyje yra tiek, kiek esama poli-
tikos, suvokiamos kaip gyvenimas bendruomenėje ir viešumoje. jokubai-
čio mąstyme moralumas yra „gilesnis“ nei politika, nes vidinis, o ne išorėje 
pasirodantis žmogus yra moralės subjektas. viešoji erdvė negeba atskleis-
ti žmogaus laisvės ir moralumo, mat bet koks vidinis etinis sprendimas 
yra mažiau suvaržytas nei išoriškai pasirodantis veiksmas, o šių veiksmų 

22 Ibid., p. 20, 31.
23 Ibid., p. 76, 77.
24 Plačiau apie šią idėją žr. simas Čelutka, op. cit., p. 40.
25 Žr. e.g. aristotelis, Nikomacho etika, p. 84–86, 93–95; Cicero, On Duties, p. 9–58.
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padariniai iki galo neatskleidžia pradinių veikėjo intencijų. veiksmai, pa-
smerkti netobulai įgyvendinti žmogaus vienokį ar kitokį apsisprendimą, 
nebus tokie geri kaip pats moralinis sprendinys, pasiryžimas veiksmui, 
gera intencija. Pasitraukęs nuo viešosios erdvės į vidinį gyvenimą, žmo-
gus introspektiškai tirdamas atranda naujus moralumo klodus – sąžinę, in-
tencionalumą ir laisvo savęs determinavimo galimybes. moraline prasme 
jokubaičiui svarbus yra ne viešojo veiksmo rezultatyvumas, o vidinė pa-
stanga ir intencija geram veiksmui. tikrasis žmogaus charakteris ir galimy-
bės gėriui, krikščioniškai tariant, atsiskleidžia akistatoje su savimi ir savo 
sąžine. Šia prasme paaiškėja, kad moralės esama „daugiau“ nei politikos, 
kad ji yra fundamentalesnis žmogaus prigimties aspektas. taip mąstant, 
pirmiau nei politiniai gyvūnai žmonės yra, kaip juos kiek šaržuodamas (ir 
skolindamasis dostojevskio sąvoką) jokubaitis įvardija, idiotiniai gyvūnai. 
taigi vėlyvojoje jokubaičio kūryboje apolitiškumas yra pirmesnė žmogaus 
egzistencinės sąrangos dalis už politiškumą.

Įtakingiausias jokubaičio vėlyvojo mąstymo apie žmogaus vietą politi-
koje įkvėpimo šaltinis yra dostojevskio kūryba ir personalistinė filosofija, o 
šiuolaikinis autorius, su kurio mintimis jokubaitį reikėtų gretinti, – tai Ro-
bertas spaemannas. kalbėdamas apie ontologinį asmens statusą, mokslinio 
požiūrio į asmenį nepakankamumą ir poreikį į jį žvelgti iš krikščioniškos 
teologijos perspektyvos, jokubaitis ne kartą atsiremia į spaemanno kūrybą 
ir naudoja ją kaip pagrindą asmens reiškinio analizei26. Galima teigti, kad 
pagrindinė jokubaičio naujovė yra ta, jog jis supolitina spaemanno įžvalgas, 
mat pats spaemannas jokubaičio cituojamuose tekstuose svarsto apie as-
menį veikiau religijos ir moralės filosofijos ribose, nei politinio gyvenimo27. 
turint omenyje, kad šiuolaikiniai anglosaksų politiniai filosofai daugiau-
sia naudoja analitinę prieigą, o kontinentiniai filosofai – fenomenologinę 
ir hermeneutinę, jokubaičio personalistinė žiūra išties yra metodologiškai 
išskirtinė ir konceptualiai vaisinga. tačiau verta pabrėžti, kad pirmą kartą 
spaemanno pavardė jokubaičio kūryboje pasirodo ne Politiniame idio te. jau 
veikale Filosofas kaltina mokslininkus jokubaitis referavo į spaemanną aptar-
damas, kaip moderni etika perėjo nuo kalbėjimo apie dorybes prie verty-

26 alvydas jokubaitis, Politinis idiotas, p. 31, 36, 58, 104, 146.
27 e.g. Robert spaemann, Persons: The Difference between „Someone“ and „Something“, 

oxford: oxford university Press, 2017; Robert spaemann, Love and Dignity of Human Life: 
On Nature and Natural Law, Grand Rapids, michigan: William B. eerdman Publishing 
Company, 2012; Robert spaemann, Happiness and Benevolence, Notre dame: university of 
Notre dame, 2000.
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bių28, o knygoje Liberalizmas kaip pilietinė religija (2017) – įvardijant įvairius 
filosofijos istorijos klausimus, kreipusius liberalios minties formavimąsi29. 
Reikia pastebėti, kad pastarajame veikale yra naudojami beveik tie patys 
spaemanno veikalai, kaip ir Politiniame idiote. tad pokytis, kuris per tą lai-
ką įvyko, veikiausiai yra tas, kad spaemannas ilgainiui tapo mąstytoju, ku-
rio filosofija pradėta naudoti ne vien lokaliai vieno ar kito reiškinio kritikai, 
o globaliai kaip atspirties taškas siekiant suvokti moralę ir politiką.

Dvi antropologijos ir jų santykis. Posūkis nuo Trijų politikos aspektų 
prie Politinio idioto kuria prieštaravimą tarp nesutaikomų prielaidų, anot 
kurių, žmonės yra apolitiški ir politiški tuo pačiu metu. Prieš akimirką ma-
tėme, kaip žmogaus apolitinė prigimtis, konceptualizuota naujausiame 
veikale, turi paaiškinti politinio veikimo ribotumus. Politinio gyvūno kon-
cepcijos papildymas vidiniu idiotu, dar vadinamu pogrindžio žmogumi, 
turėjo atskleisti antropologines priežastis, dėl kurių politika neturi būti lai-
koma žmogų išbaigtai apibrėžiančiu faktoriumi. Šias mintis plėtodamas to-
liau jokubaitis taria, kad žmonės yra labiau linkę atsiskirti nuo visuomenės, 
vengti politiškumo30. taip žvelgiant, apolitiškumo idėja, iš pradžių naudota 
kaip patogus būdas atskleisti išimtis politiškumo teorijoje, ilgainiui ima do-
minuoti ir vaidinti svarbesnį vaidmenį. tačiau jokubaitis nori apginti dar 
sudėtingesnę ir paradoksalesnę poziciją, kurios programinė nuostata yra 
užfiksuota šiame Politinio idioto teiginyje:

Gali būti, kad politika būtinai reikalauja žmogaus apolitiškumo. [...] visiškai 
įmanoma, kad politikos reikia būtent todėl, kad žmogus ir jo asmenybė ne-
telpa visuomenėje. jis gali būti vadinamas politiniu gyvūnu tik todėl, kad yra 
apolitiškas.31

jokubaitis svarsto, kad apolitiškumas yra ne tik pirmiau politiškumo, 
ne tik konfliktuoja su politiškumu, bet kaip tik galėtų būti laikomas politiš-
kumo pagrindu. verta atkreipti dėmesį į citatoje vartojamą laiką. Čia nėra 
pristatomas nei esamos padėties aprašymas, nei idealus variantas, kurio rei-
kėtų siekti ateityje. jokubaitis kelia tezę apie galimą antropologinę padėtį, 
kurios sprendimas yra tikėtinas, potencialus. Nors tai yra viena iš centrinių 
Politinio idioto temų, knygoje taip ir lieka aiškiai neįvardyta, kokia prasme 

28 alvydas jokubaitis, Filosofas kaltina mokslininkus, p. 143.
29 alvydas jokubaitis, Liberalizmas kaip pilietinė religija, p. 22, 42, 102, 121, 137, 163, 204.
30 alvydas jokubaitis, Politinis idiotas, p. 122, 164.
31 Ibid., p. 47.
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apolitiškumas yra reikalingas politikai. Be to, kaip matėme, šis veikalas turi 
daugiau nei prieštaringą santykį su ankstesne antropologija, plėtota veika-
luose Trys politikos aspektai ir Vertybių tironija ir politika. Nepaisant to, kad 
jokubaitis nepateikė tiesaus šios problemos sprendimo, šiame straipsnyje 
surinkta medžiaga gali padėti suformuluoti bent tris preliminarias inter-
pretacines strategijas.

Pirmąjį skaitymo variantą galima pavadinti genealoginiu, kadangi apo-
litiškumo ir politiškumo perskyrą įmanoma suprasti kaip kilmės santykį. 
Šis santykis nustatomas atliekant mintinį eksperimentą, kuris redukuoja 
kompleksišką pilietinės būklės vaizdą iki jos ištakų taško ir atranda, kad 
politiškumo pradžia glūdi ikipolitinėse patirtyse, tarkime, žmogaus bai-
mės, skausmo, laisvės patirtyje. Retrospektyvus žvilgsnis į politinį gyveni-
mą mokina atrasti apolitiškumą kaip pirmutinį tikrovės patyrimo modusą. 
kitaip tariant, apolitiškumo reikmę politikai galima suprasti kaip genetinį 
santykį: mąstymas apie pilietinę būklę numato mąstymą apie jos ikipoli-
tines ištakas. tokia samprata yra itin artima moderniosioms prigimtinės 
būklės teorijoms, kurios pilietinę būklę laiko ikipolitinio buvimo būdo vedi-
niu, kylančiu iš pirmykščių žmonių susitarimo tapti politiniais gyvūnais32. 
jokubaitis atsiriboja nuo šios teorinės perspektyvos. Pirma, pastarųjų teo-
rijų išeities taškas yra biologinių poreikių valdomo individo, o ne asmens 
koncepcija33. antra, jos prieštarauja politikos natūralumo prielaidai, kurią 
aptikome nagrinėdami bazines žmonių motyvacijas Trijuose politikos aspek-
tuose. tiek pastarajame veikale, tiek Politiniame idiote plėtojama prigimtinio 
žmogaus polinkio į socialumą tezė nėra suderinama su modernios filosofi-
jos prielaida, kad politika yra dirbtinis mechanizmas, atsirandantis iš žmo-
nių susitarimo34. tad genealoginė interpretacija vargu ar padeda suprasti 
jokubaičio numatomą santykį tarp apolitiškumo ir politiškumo.

antroji interpretacinė prieiga galėtų kalbėti apie struktūrinį šio santy-
kio pobūdį. asmens savęs suvokimas nebūtinai yra patiriamas chronolo-
giškai pirmiau nei jo socialiniai vaidmenys, o apolitiškumas nebūtinai yra 
patiriamas chronologiškai pirmiau nei politiškumas. Neseniai nagrinėjo-
me, kaip asmuo atranda save per konfliktą su visuomene ir jos siūlomais 

32 turima omeny pirmiausia thomas Hobbes, Leviatanas, iš anglų kalbos vertė kęstutis 
Rastenis, vilnius: Pradai, 1999; john Locke, Esė apie tikrąją pilietinės valdžios kilmę, apimtį ir 
tikslą (Antrasis traktatas apie valdžią), iš anglų kalbos vertė algirdas degutis, vilnius: mintis, 
1992.

33 alvydas jokubaitis, Politinis idiotas, p. 50–52.
34 Ibid., p. 75–77.
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vaidmenimis. Šis atradimas nereiškia, kad anapus visų vaidmenų asmens 
iki tol nebuvo. vidinis žmogus steigia išorinį žmogų per laisvą sprendimą 
ir savęs determinaciją, net jei jis apie tokį procesą sąmoningai nesusimąsto. 
Šią idėją jau sutikome kalbėdami, kaip moralinis sprendinys ir asmens lais-
vės inicijuoja praktinį veikimą. iš struktūrinio požiūrio taško tuomet asmuo 
yra ne politinių patyrimų kilmės taškas chronologine prasme, o galimybės 
sąlyga struktūrine prasme. Be šio struktūrinio pagrindo negalima suvokti, 
kaip politinis veiksmas yra apskritai įmanomas. todėl jokubaičio tezę, kad 
apolitiškumas yra reikalingas politikai, galima suprasti štai kaip: mąstymas 
apie politinį veikimą numato mąstymą apie jo galimybės sąlygas, kurios yra 
ne politinės. Ši interpretacija nuosekliai dera su Politinio idioto antropologi-
nėmis prielaidomis ir turi bene stipriausią tekstualinį pagrindą.

tačiau kartu ji verčia atlikti ankstesnių prielaidų, aptartų Trijuose poli-
tikos aspektuose ir Vertybių tironijoje ir politikoje, reviziją. jeigu vidinio žmo-
gaus struktūra yra fundamentaliausia politinio veikimo sąlyga, tuomet to 
vidinio žmogaus poreikiai taip pat yra fundamentaliausios politinio veiki-
mo motyvacijos. tai reiškia, kad ne prigimtinis socialumas, noras draugauti 
ir nesutarti, esmingai motyvuoja politiniam veiksmui, bet vidinio žmogaus 
poreikis save atrasti ir išreikšti per santykį su visuomene. kalbėjome, kad 
vaidmens ieškojimas nėra tapatus norui būti drauge, bet veikiau norui save 
pažinti ir suprasti, atrasti buvimo būdą, kuris teiktų prasmę. Žvelgiant iš 
pogrindžio žmogaus perspektyvos, šios įsiprasminimo paieškos visuome-
nėje galiojančiuose vaidmenyse yra neigiančio ir konfliktinio, o ne priiman-
čio ir draugiško pobūdžio. matėme, kad jokubaitis įsivaizduoja vaidmens 
paieškas kaip nesutarimų su visuomene pradžią. taigi vidinis žmogus, 
projektuodamas save į visuomenę, yra tarytum užprogramuotas priešiš-
kumui. taip prieiname minėtąją konceptualinę reviziją jokubaičio veikale: 
ši išvada nutraukia įsipareigojimą draugo-priešo skirčiai, kuri buvo plėtota 
ankstesniuose darbuose, remiantis schmitto filosofija. Būtent tai rodo, kad 
jokubaičio mąstyme apie politiką įvyko lūžis, atskyręs jo naują kūrybos pe-
riodą nuo ankstesnio.

tam, kad draugo-priešo perskyra galiotų, ji turi būti poliariška, t. y. jos 
abu dėmenys turi būti apibrėžiami per vienas kitą ir nurodyti į vienas ki-
tą35. trumpai tariant, nė viena iš skirties dalių (draugystė ir priešystė) negali 

35 minėtas poliariškumas itin ryškiai atsiskleidžia, kai schmittas kalba apie tai, kaip 
bandymai panaikinti priešo kategoriją iš naujo poliarizuoja grupes ir iššaukia draugo-
priešo perskyrą; žr. Carl schmitt, The Concept of the Political, translated by George schwab, 
London: university of Chicago Press, 1996, p. 50–53.
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turėti nepriklausomo šaltinio. tačiau Politinio idioto svarstymai konfliktiš-
kumą numato kaip kitokio lygmens patyrimą nei draugiškumas. Priešišku-
mas nėra apibrėžiamas kaip draugystės neigimas. Priešiškumas yra būtinas 
vidinio idioto tapimo viešuoju veikėju rezultatas, pamatinė reakcija į savęs 
įprasminimą.

kita vertus, draugo-priešo perskyros atsisakymas turi savo privalumų. 
jeigu priešiškumas yra fundamentalesnio pobūdžio nei draugiškumas, tuo-
met galima ginti pesimistinę antropologiją, akcentuojančią žmogaus pri-
gimtinį polinkį į blogį, kas Politiniame idiote yra neretai ir teigiama36. tiesa, 
tai nereiškia, kad skirties išlaikymas kurtų optimistinę antropologiją. daly-
kas yra tas, kad per didelis vidinio žmogaus struktūrinis sureikšminimas 
vietoj to, kad išspręstų pradinį klausimą, kodėl taip nutinka, kad politi-
nių gyvūnų veikimas politikoje yra ribotas, išties sukuria naują ir kur kas 
komp likuotesnę problemą jokubaičio politinei filosofijai. dabar jau tampa 
apskritai neaišku, kaip išvis įmanomas sėkmingas veikimas politikoje. juk 
jeigu laikomės prielaidų, kad žmonės yra iš esmės linkę į konfliktą ir blogį, 
kad jie negeba savęs realizuoti per praktinį veikimą ir atrasti prasmę viešo-
joje erd vėje, tuomet įsivaizduojame tokį pasaulį, kuriame žmonės yra arba 
nelinkę burtis į visuomenes, arba linkę egzistuoti chaotiškoje politinėje būk-
lėje. tokia tikrovės vizija prieštarauja kasdieniams patyrimams. Šių antro-
pologinių prielaidų silpnybė ta, kad jos geba paaiškinti išimtis (politinio 
veikimo ribotumus), bet ne taisykles (įprastą politikos kasdienybę). tad jos 
turi menką paaiškinamąją vertę santykyje su politine tikrove.

Šią konceptualinę problemą galima išspręsti atstačius draugo-priešo 
perskyrą ir įvedus trečią skaitymo būdą: pariteto santykį tarp politiškumo 
ir apolitiškumo. tokia antropologinė teorija pripažintų, kad praktinis veiki-
mas yra suvoktinas kaip vidinio žmogaus savęs determinacijos išdava, bet 
kartu nepamirštų, kad šis veiksmas yra motyvuojamas natūralių poreikių, 
tarp kurių yra ir socialumas. ji pripažintų, kad žmonių praktika nusistovi 
kaip socialiniai vaidmenys, bet kartu mėgintų atsižvelgti į politinę tikrovę 
parodydama, kaip skirtingi vaidmenys – brolio, draugės, senjorų klubo na-
rio, bendruomenės lyderės, mediko ar viešosios intelektualės – sugeba bent 
iš dalies įprasminti asmenį, išreikšti jo siekius, mintis, atrasti taikią, pasi-
tenkinimą teikiančią būklę. tačiau pariteto paieška susideda ne vien iš tik-
rovei adekvataus ir subalansuoto antropologinio scenarijaus. tai vestų ir į 
teiginį, kad politiškumas ir apolitiškumas turi poliarinį santykį, kuris yra 

36 e.g. alvydas jokubaitis, Politinis idiotas, p. 144–145, 152, 168–169, 178–179.
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panašus į draugo ir priešo perskyrą. Praktinėje filosofijoje yra įprasta suab-
soliutinti politiškumo reikšmę, demaskuojant, kaip iš pirmo žvilgsnio ne 
politiniai reiškiniai, tarkime, privatus gyvenimas ar asmens tapatybė, yra 
nulemti socialinių modelių ir visuomenės įtakos. Politinio idioto sumanymas 
siekia atskleisti kitą šios monetos pusę parodydamas, kokiais būdais slap-
toji erdvė, žmogaus vidujybė steigia viešąja erdvę ir socialinius vaidmenis. 
tai veikiausiai paaiškina, kodėl knyga pradedama nuo asmens autonomijos 
tezės, o tada pereinama prie bandymų parodyti, kaip šios tezės ignoravimas 
neleidžia paaiškinti probleminių klausimų, kylančių apie visuomenę37. ta-
čiau šio intelektualinio projekto išvada, kad žmogaus vidujybė gali padėti 
suprasti politinių gyvūnų problematiką, neturėtų vesti prie atvirkščio suab-
soliutinimo, apolitinio gyvūno iškėlimo. konceptualinės įtampos pašalini-
mo atveju toks projektas galėtų siekti abipusio santykio atstatymo. tuomet 
mūsų nagrinėjamą teiginį apie apolitiškumo reikalingumą politikai galima 
būtų perskaityti taip: mąstymas apie politiką numato mąstymą apie tai, kas 
ji nėra (ir atvirkščiai).

tai leidžia manyti, kad esama potencialo sutaikyti šiuo metu priešta-
ringas antropologines prielaidas ir kalbėti apie labiau unitarinę jokubaičio 
politinę filosofiją. tačiau šio sprendimo faktinis nebuvimas jokubaičio dar-
buose tuo pat metu leidžia teigti, kad šiuo metu antropologinis prieštaravi-
mas skelia jokubaičio politinę filosofiją į du periodus: ankstesnis periodas 
remiasi klasikine ir optimistine žmogaus kaip politinio gyvūno, dabartinis – 
nauja ir pesimistine žmogaus kaip apolitinio gyvūno samprata.

Išvada. jokubaičio politinė filosofija atsispiria nuo dviejų antropologi-
nių koncepcijų. veikalai Trys politikos aspektai ir Vertybių tironija ir politika 
remiasi žmogaus kaip politinio gyvūno antropologija, pasak kurios, žmo-
nės yra socialios ir į praktinį veikimą orientuotos būtybės, linkusios ieškoti 
gero gyvenimo politinėje erdvėje ir grupuotis į draugus ir priešus. Naujau-
sia knyga Politinis idiotas remiasi žmogaus kaip apolitinio (arba idio tinio, 
pogrindžio) gyvūno antropologija, pasak kurios politinė erdvė teatsklei-
džia socialinius vaidmenis, bet ne vidinę žmogaus moralinę tikrovę, kuri 
prieinama tik jam pačiam ir kuri negali atrasti išsipildymo politikoje. Šia-
me straipsnyje posūkį nuo pirmosios antropologijos prie antrosios siekta 
paaiškinti kaip praktinį veikimą liečiančio konkretaus klausimo – kodėl, 
nepaisant prigimtinio socialumo, žmonės gali neatrasti savirealizacijos 

37 Ibid., p. 20, 38, 77, 102, 116.

*13



102 vilius Bartninkas

 politikoje? – sprendimą. tačiau straipsnyje kartu teigta, kad šis posūkis 
veda į įtampą, kadangi dvi antropologinės koncepcijos įtvirtina skirtingas 
politiškumo ir moralumo vizijas. Pirmoji laikosi klasikinės moralės samp-
ratos ir šmitiškos draugo-priešo perskyros, o antroji plėtoja personalistinį 
ir krikščionišką požiūrį į etiką ir prioritetizuoja priešo kategoriją. Galiau-
siai straipsnyje siekta parodyti, kad nei genealoginė, nei struktūrinė dviejų 
antropologijų interpretacija negali panaikinti jų tarpusavio įtampos. joku-
baitis teigia dvi skirtingas perspektyvas į žmogaus prigimtį, kurios leidžia 
kalbėti apie ankstyvąją ir vėlyvąją autoriaus kūrybą.

FRom a PoLitiCaL aNimaL to aN iNNeR PeRsoN: tWo 
PeRiods oF aLvydas jokuBaitis’s WoRks aNd tHeiR 

aNtHRoPoLoGiCaL PRemises

summary

this article examines the anthropological premises of alvydas jokubaitis’s 
philosophy. His earlier works are based on the conception of humans as political 
animals, an anthropological theory according to which humans are naturally 
social beings inclined to act in the public space. His latest book, Politinis idiotas 
(a Political idiot), is based on a new anthropological theory, according to which 
humans are apolitical (or idiotic) animals, who cannot reveal their personalities in 
the public space and in social roles. this article explains the turn from the earlier 
anthropological optimism to the later anthropological pessimism as a theoretical 
answer to a particular issue concerning the nature of unsuccessful practical 
actions. However, the article also argues that this turn also marks a new tension 
in jokubaitis’s philosophy, since the two anthropologies establish different visions 
of morality and the political. the former vision follows the classical conception of 
morality and the schmittian distinction between friends and enemies, while the 
latter vision develops a personalist view of ethics and prioritises the category of 
the enemy. this tension cannot be resolved in jokubaitis’s current works and thus 
the two different conceptions of the human nature allow us to classify his works 
into the earlier period and the later period.
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susimĄsČiusio kRistaus atvaizdas Rusijoje: 
vieNo PaveiksLo aNaLizĖ

G a B i j a  s u R d o k a i t Ė-v i t i e N Ė

Įvadas. straipsnyje1 pristatomas privačiame rinkinyje saugomas pa-
veikslas, kuris iki šiol nebuvo tyrinėtas. Į rinkinį jis pateko taip pat iš pri-
vataus asmens, o kūrinio kilmė iki šiol apskritai nebuvo žinoma. kūrinyje 
vaizduojama susimąsčiusio kristaus tema. Nors apie šį atvaizdą ir jo raiš-
ką vidurio europos, Lietuvos ir Rusijos mene Lietuvos skaitytojui žinoma 
nemažai2, tačiau, rašant šį straipsnį, svarbiausiu uždaviniu tapo galimi kū-
rinio kilmės regiono, meninės mokyklos identifikacija ir datavimo klausi-
mai. ir tik vėliau nagrinėta paveikslo ikonografija, kuri savo ruožtu taip 
pat įdomi.

savo ankstesnėse publikacijose esu minėjusi, kad susimąsčiusio kris-
taus atvaizdas daugiausia reiškėsi per skulptūrą, o grafiniai ar tapyti pa-
vyzdžiai yra reti3. skirtinga technika sukurti kūriniai turi savo kalbėsenos ir 
perskaitymo privalumus ir trūkumus, tačiau nagrinėjamo paveikslo atveju 

1 už konsultacijas ir pagalbą rašant šį tekstą dėkoju dr. Natalijai komaško, Centrinio 
andrejaus Rubliovo senosios Rusijos kultūros ir meno muziejaus maskvoje darbuotojai 
(Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва).

2 Gabija surdokaitė-vitienė, Susimąstęs Kristus: Nuo religinio atvaizdo iki tautos sim-
bolio Rūpintojėlio, vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2017; sabrine Fehlemann, 
„Christus im elend: vom andachtsbild zum realistichen Bilddokument“, in: Ikonographie: 
Anleitung zum Lesen Bildern, Herausgeber Bazon Brock, achim Preiß, münchen: klink-
hardt und Biermann, 1990, p. 79–96; zygmunt kruszelnicki, „ze studiów nad ikonografią 
Chrystusa Frasobliwego“, in: Biuletyn historii sztuki, Warszawa, 1959, Nr. 3–4, p. 307–328; 
anna kunczyńska, „Crystus Frasobliwy w polskiej rzeźbie ludowej“, in: Polska sztuka lu-
dowa, Warszawa, 1960, Nr. 4, p. 211–229; Николай Серебренников, Пермская деревянная 
скульптура, Пермь: Пермский Государственый Областной музей, Художественная 
галерея, 1928; Мария Бурганова, Спас Полунощный: Русский Христос, Москва: Дом 
Бурганова, 2002; Ольга Власова, „Иконографический состав пермской храмовой 
пластики“, in: Древнерусская скульптура, t. 6: Проблемы иконографии, выпуск первый, 
Москва: Московский государственный музей „Дом Бурганова“, 2009, p. 76–82.

3 Gabija surdokaitė-vitienė, op. cit., p. 59.
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jo sukūrimo technika ir meninės savybės per konkretaus atvejo studiją leido 
plačiau kalbėti apie sudėtingus kultūrinės komunikacijos ir meninių įtakų 
procesus, apie kuriuos vis dar žinome nepakankamai.

Šio kūrinio menotyrinė formalioji bei lyginamoji analizė ir 2019 m. at-
likti paveikslo fizikiniai tyrimų rezultatai leido lokalizuoti jo kilmės/sukū-
rimo geografinį regioną, pateikti kontekstinius duomenis, taip pat kalbėti 
apie katalikiškos europos meno įtaką stačiatikiškai Rusijos religinei dailei.

Paveikslo kilmės klausimas, stilius ir datavimas. Paveiksle pavaiz-
duotas ant kubo formos pasėstės sėdintis, dešine ranka parimęs išganyto-
jas. jėzaus figūra pasukta į žiūrovą trimis ketvirčiais. jis aprengtas raudonu 
apsiaustu, balta klubajuoste (perizonijumi), rankoje laiko švendrą (nendrę), 
o šalia jo, kairėje paveikslo pusėje, vaizduojama kolona. už jėzaus figūros, 
antrame paveikslo plane, dešinėje, ištapytas ovalo formos rustais puoštas 
langas4. išganytojo koja sukaustyta metalo grandine ir pririšta prie stulpo 
(iliustracijos Nr. 1, 2).

kūrinio kompozicija labai lakoniška, nesudėtinga: sustingusi sėdin-
čio jėzaus figūra komponuojama paveikslo centre, jos modeliuotei trūksta 
apim ties, pastebimas tam tikras kūno ir raumenyno plokštumas, schematiš-
kumas. jėzaus veidas trikampės formos su didelėmis migdolinėmis akimis, 
siaura trikampe nosimi, mažomis ausimis, nedidelėmis bangelėmis mode-
liuotais plaukais. jo trumpa barzda perskirta į dvi dalis. atsižvelgiant į ta-
pybos, kristaus kūno modeliuotės pobūdį, įtakos šio kūrinio meninei raiškai 
ir galimos jo kilmės vietos pradėta ieškoti Rusijos tapyboje. atkreiptinas 
dėmesys, kad toks kristaus ir kitų šventųjų vyrų veido vaizdavimas ypač 
būdingas Šiaurinės Rusijos religinei tapybai.

Paveikslo tyrimas uv spinduliuose parodė, kad jis anksčiau buvo ne 
kartą restauruotas (tvarkytas). Retušo gausu ant jėzaus kūno, veido, rūbo 
draperijų ir fono tapybos, tačiau autorinis tapybos sluoksnis išlikęs gana 
gerai5, o paveikslo ikonografija nekitusi. vis dėlto fiziniai tyrimai parodė, 
kad kūrinio formatas šiek tiek pakeistas, t. y. drobė buvo apkarpyta ir su-
mažinta. Paveikslo rentgenografijoje po porėmiu virš kristaus galvos ma-
tomos buvę ištapytos raidės „iИC“ ir „XPC“, virš jų būta ženklo „~“, kuris 

4 Rustai – grubiai tašyti stačiakampiai, nusklembtais kraštais akmenys, naudojami 
sienų arba architektūrinių detalių apdailai; žr. Dailės žodynas, redaktorė jolita mulevičiūtė, 
vilnius: vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999, p. 371.

5 tomas Ručys, Fizikinių tyrimų aprašas, 2019-05-13.
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1 iliustracija. Nežinomas autorius. susimąstęs kristus (jėzus kalėjime). Xviii a. pabaiga – 
XiX a. trečias dešimtmetis. Šiaurės Rusija. drobė, aliejus. 72 × 64 cm. Paveikslo nuotrauka 
sklaidytoje šviesoje



106 Gabija surdokaitė-vitienė *4

2 iliustracija.  Paveikslo nuotrauka uv liuminescencijos spinduliuose

žymi pilno žodžio sutrumpinimą (iliustracijos Nr. 3, 4). Šios raidės – rusų 
kalba parašyto jėzaus kristaus vardo santrumpa (Иисус Христос). ji labai 
būdinga Naujųjų laikų Rusijos ikoninei ir kitai religinei tapybai. taigi ši san-
trumpa, kaip ir kūrinio stilius, leidžia paveikslą priskirti Rusijos religinės ta-
pybos sferai. kita vertus, pastebėtina, kad gana meistriškai atlikta paveikslo 
tapysena, bendra centriškoji kompozicija, žemės spalvų koloritas, lokali-
nės spalvos, rusvi tonai ir pustoniai, išganytojo apranga, negilių, statiškų 
drabužio klosčių traktuotė, specifinės anatomijos (veido, plaukų ir pan.)  
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3 iliustracija.  Paveikslo nuotrauka uv spinduliuose 

4 iliustracija.  Paveikslo nuotrauka uv spinduliuose
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vaizdavimo detalės išduoda klasicizmo estetikos įtaką. Šiam atvaizdui 
jaukumo, asketiškumo, santūrumo suteikia neperkrautas fonas, kuriame 
išryškėja vos kelios kompozicinės detalės (kolona, pasėstė, langas) ir paryš-
kinta jėzaus figūra už jos sklindančia išskaidyta gelsvai rusvų tonų šviesa 
ir aplink galvą pavaizduotu geltonos šviesos spindulių vainiku. apibend-
rinant visas minėtas paveikslo savybes – plastiką, meninį stilių, kristaus fi-
gūros modeliuotę, figūros ir anatomijos traktuotę ir kt. bei palyginus jas su 
religine Rusijos tapyba6, – kūrinys datuotinas Xviii a. pabaiga – XiX a. pir-
mu trečdaliu ir priskirtinas Šiaurinės Rusijos regionui.

klasicizmo bruožus aptariamame paveiksle įvardijome neatsitiktinai. 
Rusijoje vakarietiškos dailės įtaka pirmiausia pasireiškė pasaulietinėje dai-
lėje, vėliau baroko, klasicizmo ir kt. stilių bruožai pastebimi ir ikonų, ir 
visoje religinėje tapyboje7. Xviii a. pirmoje pusėje baroko stilius ir „vakarie-
tiška“ ikonografija į Rusiją patenka iš europos įvežant ant drobės tapytus 
paveikslus, knygų grafiką, atskirus religinių paveikslėlių lakštus. Pirmiau-
sia šio stiliaus įtaka pasireiškė maskvos ikonų mokykloje, o Xviii a. vidu-
ryje ji išplito periferijoje8. Pavyzdžiui, labai ryški ikoninės tapybos mokykla 
su barokinės plastikos įtaka susiformavo Šiaurinės Rusijos regione, didžia-
jame ustiuge, o antai Pavolgio regione tradicinę ikonų tapybą vakarietiš-
kos mados paveikė mažiau. Baroko įtakos dėka ikonose radosi rafinuotas 
koloritas, turtingas peizažas, augalinis ornamentas. kaip ir europoje, tuo 
pat metu Rusijoje įsigalėjo klasicizmas ir ampyras, kurių įtaka ryški ir iko-
nų tapyboje. tiesa, grynuoju pavidalu šis meno stilius ikonų plastikoje re-
tai sutinkamas9. Šiame kontekste ikonų tapybą minime neatsitiktinai. Nors 
šiame straipsnyje analizuojamas paveikslas tapytas aliejiniais dažais ant 

6 Paveikslas lygintas su pavyzdžiais, publikuotais: Ольга Кузнецова, Алексей Федор-
чук, Ярославский художественный музей. 101 икона из Ярославля, Москва: Северный 
паломник, 2007; Елена Юхименко, Виктория Горшкова, Иконы все самые пречудные, 
письма самого искусного. Собрание Григория Лепса, Москва, 2012; Татьяна Кольцова, 
Иконы XIV – начала ХХ века: Kаталог и путеводитель по экспозиции и фондам музея, 
Архангельск: Государственное музейное объединение „Художественная культура 
Русского Севера“, 2013; Музей русской иконы. История собрания, обзор коллекций, 
новые поступления и открытия, автор-составитель Ирина Шалина, Москва: Частное 
учреждение культуры „Музей русской иконы“, 2011; Выставка из частных собраний к 
60-летию Музея имени Андрея Рублева, автор-составитель Наталия Комашко, Москва: 
Индрик, 2007; Наталия Комашко, Русская икона XVIII века, Москва: Книги Wam, 2006.

7 Музей русской иконы, p. 61; Наталия Комашко, op. cit., p. 15.
8 Наталия Комашко, op. cit., p. 17.
9 Музей русской иконы, p. 61–68.
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drobės, todėl yra artimesnis „vakarietiškam“ paveikslui, tačiau tokia kū-
rinio ikonografinė kompozicija sutinkama ir tradicine technika sukurtose 
Rusijos ikonose.

Paveikslo ikonografija. minėta, kad straipsnyje aptariamas paveikslas 
priskirtinas susimąsčiusio kristaus ikonografiniam tipui ir kad šis atvaiz-
das labiau reiškėsi skulptūroje. daugiausia tapytų pavyzdžių buvo sukur-
ta vėlyvosios gotikos laikotarpiu. Pavyzdžiui, Lietuvoje išlikę du sienų 
tapybos pavyzdžiai: pirmasis, ankstyviausias žinomas susimąsčiusio kris-
taus atvaizdas Ldk, apie 1513–1521 m. nutapytas vilniaus Šv. Pranciškaus 
ir Bernardino (Bernardinų) bažnyčioje, o antroji sėdinčio parimusio išga-
nytojo figūra Xvii a. antroje pusėje, jau Baroko laikotarpiu, buvo ištapyta 
Rykantų bažnyčios šoninio mūrinio altoriaus retabulo pirmajame tarpsny-
je10. vienas 1777 m. ant lentos tapytas paveikslas anksčiau buvo Geidžių 
Šv. onos koplyčioje (mažeikių r.)11. analogiška situacija susiklostė ir kitose 
šalyse. Pavyzdžiui, kaimyninėje Lenkijoje kol kas išaiškinti tik keturi tapy-
ti sėdinčio parimusio išganytojo atvaizdai, o ir kitose šalyse – vokietijoje, 
Čekijoje, Rusijoje – tapyti susimąsčiusio kristaus atvaizdai yra labai reti, 
praktiškai galime pateikti tik vienetinius pavyzdžius12.

susimąsčiusio kristaus atvaizdo kilmė – literatūriniuose, religiniuose, 
visų pirma pranciškonų raštuose užfiksuotas sėdinčio išganytojo vaizdi-
nys. ilgainiui šis vaizdinys dailėje išsikristalizavo į dvi ikonografines atmai-
nas: vienoje jų sėdintis jėzus vaizduojamas surištomis rankomis (kristus 
kalėjime), o antroje – parimęs melancholiją ir liūdesį išreiškiančia poza 
(susimąstęs kristus), tačiau šių atvaizdų prasmė liko daugiasluoksnė, dau-
giaprasmiška, apimanti keletą aspektų. Pasijinėje literatūroje aprašomos 
dvi scenos, kuriose minimas sėdintis išganytojas. Pasakojama, kad nešda-
mas kryžių jėzus atsisėdo pailsėti ant akmens (kartais šioje scenoje veikia 
ir Švč. mergelė marija). antrasis pasakojimas apie tai, kaip prieš nukryžia-
vimą kristus rymojo ant Golgotos kalno, o jo poza išreiškė skausmą ir vie-
nišumą. Xv a. pabaigoje – Xvi a. pradžioje susimąsčiusio kristaus atvaizde 

10 Gabija surdokaitė-vitienė, op. cit., p. 103, 264, 269, 274.
11 Paveikslas saugomas Šiaulių „aušros“ muziejuje, inv. Nr. 3060; publikuota: Gabija 

surdokaitė-vitienė, op. cit., p. 264.
12 Publikuotus pavyzdžius žr. zdisław kliś, Pasja: Cykle Pasyjne Chrystusa w średnio-

wiecznym malarstwie ściennym Europy Środkowej, kraków: Wydawnitctwo Wam, 2006, 
p. 183, 304, 323, 315, 373; R.-K. Pfarrkirche Hallstatt, [s. a.], p. 5; Gabija surdokaitė-vitienė, 
op. cit., p. 65, 109, 247, 264, 267, 269, 274–275, 277, 279.
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atsirado elementų, kuriais jis susiejamas ir su evangeliniais patyčių, ir jė-
zaus nuplakimo epizodais, kristaus kalėjimo tema. taigi evangelijų tekstai 
veikė susimąsčiusio kristaus atvaizdo sampratą ir lėmė, kad juo būtų įpras-
minama apibendrinta kristaus kančia: atvaizdas tapo universaliu būdu 
 išganytojo patirtiems kankinimams išreikšti13.

analizuojamame paveiksle taip pat užkoduota keletas momentų iš jė-
zaus kristaus gyvenimo, todėl grįžtant prie privačioje kolekcijoje saugomo 
kūrinio aptarimo, reikėtų pažymėti, kad jame pavaizduoti simboliniai ele-
mentai – purpurinis apsiaustas, kolona, švendras (nendrė) ir kt. – pasako-
ja apie atskirus kristaus kančios epizodus. Pavyzdžiui, už jėzaus figūros 
pavaizduotas langas nurodo, kad išganytojas pavaizduotas sėdintis kalėji-
me, tą patvirtina metalo grandine sukaustyta ir prie stulpo pririšta jo koja. 
 jėzaus įmetimas į kalėjimą po suėmimo minimas Naujajame testamente, 
tačiau devocinėje literatūroje minimas ir antras kartas, kai išganytojas buvo 
uždarytas belangėje. tai kryžiaus kelio epizodas, kai kristus vienišas sėdė-
jo ant Golgotos kalno akmens duobėje, vadintoje Carcer Christi (lot. kristaus 
kalėjimas). tapytuose paveiksluose langas su grotomis irgi retai vaizduotas, 
tačiau jis ypač būdingas Rusijos religinei dailei14. kalėjimo lango akcenta-
vimas kūriniuose leidžia išskirti svarbų jėzaus kalėjime sampratos aspektą 
susimąsčiusio kristaus temoje, todėl aptariamą paveikslą galime pavadinti 
ne tik „susimąsčiusiu kristumi“, bet ir „jėzumi kalėjime“15.

karaliaus atributas apsiaustas arba purpurinė skraistė, kuriuo apvilk-
tas susimąstęs jėzus, minimas evangelijose pagal matą, morkų ir joną16. 

13 Gabija surdokaitė-vitienė, op. cit., p. 31–37.
14 iš europietiškų pavyzdžių galime pateikti Xviii a. aliejiniais dažais ant drobės 

tapytą paveikslą Susimąstęs Kristus (Jėzus kalėjime) iš stanionkų bažnyčios (Nacionalinis 
paveldo institutas varšuvoje).

15 Šiuo atveju kūrinio atlikimo technika leido lengvai simboliškai pavaizduoti šį jėzaus 
gyvenimo epizodą, tuo tarpu susimąsčiusio kristaus skulptūros bažnyčiose dažnai stovėjo 
specialiai joms išmūrytose nišose. Lenkijoje ir vokietijoje tokios nišos dar būdavo dengia-
mos kalėjimą imituojančiomis metalinėmis grotelėmis.

16 „kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė jį purpu-
rine skraiste“ (Jn 19, 2); „jie apvilko jį purpuriniu apsiaustu, nupynę uždėjo jam ant galvos 
erškėčių vainiką“ (Mk 15, 17); „valdytojo kareiviai nusivedė jėzų į įgulos būstinę ir surinko 
aplink jį visą kuopą. išrengė jį ir apsiautė raudona skraiste. Nupynė erškėčių vainiką, 
uždėjo jam ant galvos, o į jo dešinę įspraudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klūpsčiojo prieš 
jį ir sakė: „sveikas, žydų karaliau!“ spjaudydami jį, stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. 
Pasityčioję iš jėzaus, kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir išsivedė nu-
kryžiuoti“ (Mt 27, 27–31); plačiau apie tai: Gabija surdokaitė-vitienė, op. cit., p. 307–309.
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Remdamiesi šiomis evangelijomis galime teigti, kad apsiausto vaizdavi-
mas nurodo aliuzijas į Piloto teismą, vainikavimo erškėčiais ir patyčių temą. 
Nag rinėjamame paveiksle jėzus vaizduojamas su švendru (evangelijose mi-
nima nendre)17, kuris Šv. Rašte minimas tose pačiose patyčių ir vainikavimo 
erškėčiais scenose. atkreiptinas dėmesys į tai, kad evangelistas matas rašo, 
jog kareiviai įspraudė nendrę „į jo dešinę“. vadinasi, išganytoją teisingiau 
būtų vaizduoti parimusį kaire ranka, tačiau tai itin reta. mūsų paveiksle 
 jėzus taip pat nendrę laiko kairėje, o galvą parėmęs dešine ranka.

Šalia jėzaus figūros pavaizduota kolona žymi kitą išganytojo patirtų 
kančių epizodą – tai kristaus nuplakimo stulpas18. Naujajame testamente 
išganytojo nuplakdinimas minimas visose keturiose evangelijose, tačiau 
skirtingai. evangelijose pagal Luką ir joną kristaus plakimas Piloto pa-
liepimu įvardijamas kaip bausmė, po kurios kristus turėjo būti išlaisvin-
tas19, tuo tarpu matas ir morkus tai įvardija kaip kankinimą, po kurio jėzus 
nukryžiuojamas20.

visi šie atributai ir simboliai, aptariamame kūrinyje vaizduojami kartu, 
leido per susimąsčiusio kristaus atvaizdą įprasminti visas kristaus kan-
čias. Šių simbolinių atributų pasirinkimą iš dalies lėmė ir kūrinio atlikimo 
technika: tapyba ant drobės leido dailininkui pavaizduoti daugiau simbolių 
ir atributų, o skulptūros menas yra ne toks naratyvus, tad drožtuose susi-
mąsčiusio kristaus atvaizduose jų paprastai tik du ar trys. visi čia paminėti 
atributai vaizduojami ir kituose jėzaus gyvenimą bei kančias vaizduojančių 
kūrinių scenose.

17 koks augalas minimas Biblijoje ir vaizduojamas jėzaus ikonografijoje – švendras ar 
nendrė – plačiau žr. Gabija surdokaitė-vitienė, op. cit., p. 318.

18 apie stulpo simboliką ir prie kokio stulpo – aukšto ar žemo – buvo nuplaktas išga-
nytojas, plačiau žr. Rima valinčiūtė, „Xvii–Xviii a. jėzaus prie stulpo atvaizdai Lietuvoje“, 
in: Acta Academiae Artium Vilnensis, vilnius, 2004, t. 35: Pirmavaizdis ir kartotė: vaizdinių 
transformacijos tyrimai, sudarė marius iršėnas, Gabija surdokaitė, p. 89–90; Gabija surdo-
kaitė-vitienė, op. cit., p. 321–324.

19 „taip pat ir erodas, nes sugrąžino jį atgal. taigi jis nėra padaręs nieko, kas būtų verta 
mirties bausmės. aš tad jį nuplakdinsiu ir paleisiu“ (Lk 23, 15–16); „tuomet Pilotas ėmė ir 
nuplakdino jėzų. kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam ant galvos, apsiautė 
jį purpurine skraiste, ėjo prie jo ir šaipėsi: „sveikas, žydų karaliau!“ ir daužė jam per veidą. 
o Pilotas dar kartą išėjo laukan ir kalbėjo žydams: „Štai išvedu jį jums, kad žinotumėte, 
jog nerandu jame jokios kaltės“. taigi jėzus išėjo laukan su erškėčių vainiku ir purpurine 
skraiste. Pilotas tarė: „Štai žmogus!“ (Jn 19, 1–5).

20 „tuomet jis paleido jiems Barabą, o jėzų nuplakdinęs atidavė nukryžiuoti“ (Mt 27, 
26); „Norėdamas įsiteikti miniai, Pilotas paleido Barabą, o jėzų nuplakdino ir atidavė nu-
kryžiuoti“ (Mk 15, 15).

*9
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susimąsčiusio kristaus atvaizdo (kartu su keletu kitų ikonografinių 
tipų) kilmė Rusijoje siejama su vakarais. toks skulptūrinio pavidalo atvaiz-
das cerkvėse pasirodė jau Xvii a. ir tai, visų pirma, buvo susiję su kalvari-
jų steigimu šiame regione (pirmoji kristaus kalėjime koplyčia su skulptūra 
įsteigta maskvos kremliuje). Pačioje Rusijoje ir už jos ribų mokslo pasau-
lyje ilgai vyravo nuomonė, kad susimąsčiusio kristaus atvaizdas buvo pa-
plitęs tik šiaurinėse europinės Rusijos imperijos gubernijose, tačiau vėlesni 
tyrimai ir jų pagrindu paskelbtos publikacijos atskleidė, kad jis labai dažnai 
aptinkamas ir Centrinės Rusijos teritorijoje, Pavolgio zonoje, o apibendrinus 
visus tyrimus buvo padaryta išvada, kad susimąsčiusio kristaus skulptūrų 
plitimo pradžia sietina ne su Šiaurės Rusija, bet su centrinėje šalies dalyje 
esančia volgos teritorija21.

Nagrinėjamas paveikslas veikiausiai tapytas pagal grafikos pavyzdį. 
Įvairių Rusijos įstaigų ir privačių kolekcijų rinkiniuose pavyko rasti dar 
penkias labai artimos ikonografijos ikonas, tapytas ant lentų. seniausias 
pavyzdys datuotinas Xviii a. trečiu ketvirčiu ir priskirtinas Šiaurinės Rusi-
jos vologdos arba ustiugo regionams22. kita ikona, tapyta 1804 m., kadaise 
kabojo Bogučiansko Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus cerkvėje23. trys beveik 
identiškos vėlyvos, XiX a., ikonos nuo nagrinėjamo paveikslo skiriasi ne 
tik tapybos technika (pastarosios sukurtos laikantis tradicinės ikonų tapy-
bos tempera ant gruntu dengto medinio paviršiaus), tačiau ir viena svarbia 
detale – vieni geležiniai pančiai pavaizduoti ant stulpo, o jėzaus koja taip 
pat sukaustyta grandinėmis, prie kurių pririštas rutulio formos svarmuo24. 
Šeštosios ikonos iš tulos miesto vaizduojamųjų menų muziejaus kompo-

21 Gabija surdokaitė-vitienė, op. cit., p. 335–353.
22 ikona Susimąstęs Kristus (Jėzus kalėjime). Xviii a. trečias ketvirtis. Šiaurinė Rusija, 

vologdos arba ustiugo regionas. medis, tempera. 39 × 29 cm; žr. http://severicon.ru/iko-
na_spas_polunochniy, (2019-09-17).

23 Paveikslas Susimąstęs Kristus (Jėzus kalėjime). apie 1804 m. Šv. apaštalų Petro ir 
Pauliaus cerkvė, Bogučanskas, jenisejsko aps., dabar saugoma krasnojarsko muziejuje. už 
nuorodą ir ikonos nuotrauką dėkoju Natalijai komaško.

24 ikona Susimąstęs Kristus (Jėzus kalėjime). XiX a. Rusija. medis, mišri technika. mask-
vos stačiatikių dvasinės akademijos muziejus sergijevo Lavros trejybės vienuolyne, inv. 
Nr. 3477; žr. http://acmus.ru/collection/icons/index.php?page=4; http://pravicon.com/
image-31174, (2019-09-17); ikona Susimąstęs Kristus (Jėzus kalėjime). XiX a. Rusija. medis, 
tempera. 68 × 52 cm. muziejus-draustinis „dmitrovo kremlius“; žr. http://pravicon.com/
image-32544, (2019-09-19); ikona Susimąstęs Kristus (Jėzus kalėjime). XiX a. vidurys. Šiauri-
nės-vidurio Rusijos regionas. medis, tempera. 75 × 50 cm; žr.  http://severicon.ru/item175, 
(2019-09-17).
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zicija nutapyta veidrodiniu principu, be to, ji papildyta kristaus kančios 
įrankiais (ietys, grandinės, nuplakdinimo rykštės ir rimbas), pritvirtintais 
prie jėzaus nuplakdinimo stulpo25. taigi lyginant mūsų nagrinėjamą pa-
veikslą ir kitus anksčiau pateiktus tos pačios susimąsčiusio kristaus iko-
nografijos pavyzdžius iš Rusijos yra akivaizdu, kad visi jie labai artimos, 
praktiškai identiškos kompozicijos: kūrinius vienija kolona, mažas (gro-
tuotas) langelis, grandinės, o skiriasi jie nežymiomis smulkmenomis (kiek 
kitokiu grandinės traktavimu ar jėzaus poza, nendrės atributo vaizdavi-
mu). vis dėlto visus šiuos skirtingo laikotarpio kūrinius galime kildinti iš 
to paties pirmavaizdžio, kuris greičiausiai funkcionavo Rusijos regione, nes 
vakarietiškoje tapyboje, bareljefinėje drožyboje ar grafikoje artimos kom-
pozicijos, temos traktuotės pavyzdžių nerasta. Šiuo atveju „lietuviškasis“ 
pavyzdys iš šios grupės kūrinių išsiskiria tik netipiška atlikimo technika – 
jis tapytas aliejiniais dažais ant drobės, o kiti šios ikonografijos kūriniai  
tapyti ant lentų.

Rusijoje tokia vakarietiška ikonografija paremta religinė ir ikoninė ta-
pyba radosi jau Xvii a. aštuntame-dešimtame dešimtmetyje, tačiau įsivy-
ravo Xviii a. antroje pusėje ir išplito tuose regionuose/vietovėse, kuriose 
nebuvo susikūrusių stiprių senųjų ikonų tapybos mokyklų, kuriose visą 
laiką buvo griežtai laikomasi tradicijų26. iš „vakarų“ Rusijos ikoninėje tapy-
boje įsitvirtino tokie nauji ikonografiniai atvaizdai iš kristaus kančių cik-
lo (jėzus kalėjime, jėzaus nuplakimas, jėzus prie stulpo), kristaus dangun 
žengimo27. iš „vakarų“, tuo tarpu ir iš Lenkijos bei Lietuvos didžiosios ku-
nigaikštystės į Rusijos ikonų tapytojų akiratį pateko Nekaltojo prasidėjimo 
Švč. mergelės marijos (stovinčios arba sėdinčios ant mėnulio), Švč. merge-
lės marijos snieginės ikonografiniai tipai, Čenstakavos, Gidlų, Žirovičių ir 
kt. stebuklingųjų dievo motinos atvaizdų kopijos28. Čia funkcionavo brolių 
Wierixų, Leono tarasevičiaus, danieliaus Petzeldto ir kt. europiečių grave-

25 ikona nepublikuota. už nuorodą ir ikonos nuotrauką dėkoju Natalijai komaško.
26 Елена Зименко, Наталия Кобяк, Наталия Комашко, Олег Хромов, Эмилия 

Шуль гина, Солнце пресветлое: Русский свод сказаний о богородичных иконах, Москва: 
Пан Пресс, 2020, p. 22–27.

27 Музей русской иконы, p. 61.
28 Čia jos įgavo visiškai kitokius pavadinimus, nei buvo vadinamos europoje. kai 

ku riais atvejais buvo naudojamas konkretus toponimas – miesto pavadinimas, kitais 
atvejais naudojamas šalies pavadinimas. Pavyzdžiui, ispaniškoji, olandiškoji, Romos, ve-
necijos dievo motinos ikona (Елена Зименко, Наталия Кобяк, Наталия Комашко, Олег 
Хромов, Эмилия Шульгина, op. cit., p. 22, 25).
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rių išraižyti grafikos  kūriniai29. Be to, svarbu paminėti, kad Xviii a. Rusijo-
je dirbo nemažai iš abiejų tautų respublikos regiono persikėlusių meistrų. 
Pavyzdžiui, 1747 m. sergijevo Lavros trejybės vienuolyne pradėjo veikti 
tapybos mokykla, kuriai vadovavo Paulius kazanovičius, išeivis iš ukrai-
nos. mokymas čia vyko pagal to meto akademinius principus, o pagrindinis 
baigusiųjų mokslus užsėmimas buvo ikonų tapymas vienuolyno reikmėms 
ir pardavimui30.

Nors ši tema mažai tyrinėta, tačiau pastaruosius du dešimtmečius suin-
tensyvėję jos tyrimai atskleidė, kad tam tikrų siužetų, angelų, Švč. mergelės 
marijos, jėzaus, kitų šventų asmenų ikonografija buvo perimta iš „vaka-
rų“ – daugiausia Centrinės ir Rytų europos31.

Išvados. apibendrinant tekste išdėstytus faktus reikia pastebėti, kad 
aptartas paveikslas yra netipiškas kūrinys tiek Rusijos, tiek vidurio bei 
Rytų europos religinio meno kontekste keliais aspektais. Pirma, jis yra itin 
retos susimąsčiusio kristaus atvaizdo raiškos tapytuose kūriniuose pavyz-
dys. Be to, straipsnyje aptartasis paveikslas yra netipiškos Rusijai sukūrimo 
technikos: jis tapytas aliejiniais dažais ant drobės, o kiti šios, labai artimos 
ikonografijos kūriniai tapyti ant lentų ir yra artimesni Rusijos ikonų tapy-
bos tradicijai. trečia, šis paveikslas išskiria ir yra vertingas dėl itin retos 
išplėtotos susimąsčiusio kristaus (jėzaus kalėjime) ikonografijos, kurioje 
pavaizduotas apibendrintas, simbolinis kristaus kančių pasakojimas. Šios 
ikonografijos šaltiniu neabejotinai tapo grafikos kūrinys, pagal jį sukurta 
eilė tapytų kartočių, datuojamų Xviii a. trečiu ketvirčiu – 1900 m. periodu. 
Pirmavaizdis greičiausiai funkcionavo Rusijos regione, nes vakarietiškoje 
tapyboje, bareljefinėje drožyboje ar grafikoje artimos kompozicijos, temos 
traktuotės pavyzdžių nerasta. taigi Xviii a. pabaiga – XiX a. trečiu dešimt-
mečiu datuotiną paveikslą Susimąstęs Kristus (Jėzus kalėjime) galima pateik-
ti kaip puikų ir iliustratyvų europos katalikiškos religinės kultūros įtakos 
Rusijos stačiatikių dailei pavyzdį.

29 Елена Зименко, Наталия Кобяк, Наталия Комашко, Олег Хромов, Эмилия 
Шуль  гина, op. cit., p. 22–23, 26–27.

30 Наталия Комашко, op. cit., p. 15.
31 Выставка из частных собраний к 60-летию Музея имени Андрея Рублева, p. 163, 

167, 176, 181, 184, 191, 197, 198, 201; Наталия Комашко, op. cit., p. 14–29; Елена Зименко, 
Наталия Кобяк, Наталия Комашко, Олег Хромов, Эмилия Шульгина, op. cit.
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tHe imaGe oF tHe CHRist iN distRess iN Russia:  
aN aNaLysis oF oNe PaiNtiNG

summary

the article32 presents a not-investigated painting from a private collection. the 
painting entered the collection from another private collector. to date, the origin 
of the work is unknown, nor is the painting known to a wider circle of persons.

although the painting depicts an image of Western origin, ‘the Christ in 
distress’, taking into account the nature of the painting and the modelling of the 
body of Christ, the search for the origins of the work began in Russian painting. 
the study demonstrates that the painting dates to the late eighteenth–the first 
third of the nineteenth century and belongs to the region of religious painting in 
Northern Russia. in addition, it should be noted that the painting of the image, 
the overall central composition, the earthy colour scheme, local colours, brownish 
tones and halftones, the saviour’s clothing, the treatment of shallow and static 
folds of clothing, and the details of depiction of specific anatomy (faces, hair, etc.) 
evidence the aesthetic influence of the Neoclassicism on the artist. the image 
is cosy, ascetic, restrained by an uncluttered background, in which only a few 
compositional details (column, seat, and window) are highlighted and the bold 
figure of jesus with scattered yellowish-brown tones of light behind it and a crown 
of yellow light rays around his head.

it should be noted that the painting is an atypical work in the context of 
religious art in both Russia and Central and eastern europe in several aspects. 
First, it is an example of a rare expression of the image of the Christ in distress in 
painted works, in which several episodes from the life of jesus are intertwined. 
the painting stands out and is valuable because of the developed rare iconography 
of the Christ in distress-jesus in Prison, which depicts a generalised symbolic 
story of Christ’s suffering. the work depicts jesus in prison after being mocked 
(stripped off and clothed with a scarlet cloak, flagellated at the pillar, and thrown 
into a prison). the iconography source of the painting is based on a series of 
painted derivations dated to the third quarter of the eighteenth century–1900. 
second, the painting was created using an atypical technique. it is painted in oil 
on canvas, while other works of this iconography are painted on boards and are 
closer to the painting tradition of Russian icons.

dated to the late eighteenth–the first third of the nineteenth century, the 
painting The Christ in Distress (Jesus in Prison) can be considered as an excellent 
and illustrative example of the influence of european Catholic religious culture 
on Russian orthodox art.

32 For the advice and assistance, i thank dr Natalia komashko, researcher of the Cen-
tral andrey Rublev museum of ancient Russian Culture and art (Центральный музей 
древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва).
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modeRNizmas Lietuvos BaŽNytiNĖje 
daiLĖje: kazio vaRNeLio (1917–2010) atvejis

G i e d R Ė j a N k e v i Či ūt Ė

Šaltojo karo metais lietuvių diaspora, daugiausia jav lietuvių pastan-
gomis įrengusi nacionalines koplyčias, įsiamžino ir pasigarsino dviejose 
ypatingos reikšmės katalikų šventovėse – vašingtono Švč. mergelės mari-
jos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje (National shrine; Šiluvos Švč. mergelės 
marijos koplyčia pašventinta 1966 m.) ir Šv. Petro bazilikoje vatikane (vil-
niaus aušros vartų Gailestingumo motinos koplyčia pašventinta 1970 m.). 
abi šios bažnyčios turi ypatingą statusą pasaulio katalikų bendruomenėje 
ir už katalikų konfesijos ribų. taigi lietuvių autorių, naudojant lituanistinius 
motyvus, sukurti bažnytinės dailės kūriniai įgijo ir politinę prasmę, itin ak-
tualią Šaltojo karo metais: tarptautiniu mastu ryškia forma primintas Lietu-
vos vardas, parodyta, kad tiek sovietų okupuotos Lietuvos gyventojai, tiek 
už šalies ribų atsidūrę politiniai pabėgėliai neatsisako siekio atkurti valsty-
bės nepriklausomybę. abi koplyčios tapo bendruomeninio pasitikėjimo ir 
orumo simboliu tiek diasporos, tiek sovietų Lietuvos lietuviams; jos iki šiol 
pagrįstai kelia pasididžiavimą: nuostabu, kad neegzistuojanti šalis įstengė 
reprezentuoti save dviejose iš reikšmingiausių pasaulio šventovių, skleidė 
Lietuvos vardą, kuris buvo ištrintas iš politinio žemėlapio.

abi koplyčias dekoravo iš Lietuvos kilę jav menininkai. tai būtų buvę 
neįmanoma, jei ne išskirtinis dėmesys moderniajai bažnytinei dailei prieš-
kario Lietuvoje1, skatinęs ugdyti ir padėjęs išugdyti šios srities specialistų, 
tarp jų ir abiejų minėtų koplyčių pagrindinį autorių vytautą kazimierą jo-

straipsnis parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą nacionalinės mokslo 
programos „mokslininkų grupių projektai“ tyrimą „Lietuvos balsas Šaltojo karo me-
tais: lietuvių koplyčios vašingtono National shrine ir vatikano Šv. Petro bazilikoje“ (sut. 
Nr. s-miP-20-8).

1 apie Lietuvos bažnytinės dailės modernizaciją XX a. pirmoje pusėje plačiau žr. Gied-
rė jankevičiūtė, Dailė ir valstybė: Dailės gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940, kaunas-
vilnius: Nacionalinis m. k. Čiurlionio muziejus, kultūros, filosofijos ir meno institutas, 
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nyną (1907–1997)2. Įrengiant Šiluvos Švč. mergelės marijos koplyčią va-
šingtone, su jonynu dirbo mozaikininkas bei vitražistas albinas elskus 
(1926–2007) ir skulptorius vytautas kašuba (1915–1997), o lietuvė dailinin-
kė aleksandra Fledžinskaitė-kašubienė-kasuba (1923–2019) vašingtono 
šventovėje sukūrė mozaiką Švč. mergelės marijos misijų karalienės koply-
čiai (mary, Queen of missions Chapel). kašubienės darbas liudija lietuviš-
kosios dailės mokyklos pajėgumą ir savalaikiškumą jav bažnytinės dailės 
kontekste, nors pati dailininkė šio kūrinio vėliau nevertino3. vatikano kop-
lyčios dekoro pagrindiniu autoriumi laikomas jonynas, nors dalį interjerą 
puošiančių elementų pagal jo eskizus projektavo ir gamino Šv. Petro bazi-
likos priežiūros, dekoro ir restauravimo dirbtuvių Fabbrica di San Pietro dai-
lininkai ir meistrai4.

Šio straipsnio tikslas – susieti jav bažnytinės dailės srityje XX a. šeš-
tame-septintame dešimtmetyje dirbusių lietuvių dailininkų kūrybą su jos 
ištakomis Lietuvoje, parodant, kaip Lietuvos Respublikos ketvirto dešimt-
mečio pabaigos dailėje pasireiškusios bažnytinio meno modernizacijos 
tendencijos buvo palaikomos ir tęsiamos antrojo pasaulinio karo metais ir 
plėtojamos po karo austrijoje ir vokietijoje laikinai apsistojusių Lietuvos 
dailininkų – politinių migrantų – kūryboje. Pasirinktas tokiu aspektu reikš-
mingas, tačiau iki šiol nepakankamai analizuotas kazio varnelio atvejis. Šio 
dailininko kūrybos tyrinėtojai iki šiol yra sutelkę dėmesį į jo amerikinio pe-
riodo kūrybą, daugiausia op-arto stiliaus abstrakcijas5. Pastarąją savo meni-
nio palikimo dalį labiausiai vertino ir varnelis: buvo tvirtai įsitikinęs, kad 

2003, p. 241–281; skirmantė smilingytė-Žeimienė, Lietuvos bažnyčių dailė: XX amžiaus I pusė, 
vilnius: kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2009. 

2 Plačiau apie jonyną žr. tomas sakalauskas, Kelionė: Dailininko Vytauto K. Jonyno 
gy ve nimas, vilnius: vaga, 1991; Rasa andriušytė-Žukienė, Akistatos: Dailininkas Vytautas 
Kazimieras Jonynas pasaulio meno keliuose, vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007.

3 kašubienė šią mozaiką priskyrė „dairymuisi atgal“; plg. Giedrė jankevičiūtė, „jau-
čiuosi sveiku dvidešimto amžiaus produktu“: kaunas–(Brėmenas)–Niujorkas“ / „i feel 
like a genuine twentieth-century product“: kaunas–(Bremen)–New york“, in: Formuojant 
ateitį: Erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos / Shaping the future: Environments by Aleksandra 
Kasuba: Katalogas, sudarytoja elona Lubytė, vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 
2020, p. 124.

4 Žr. straipsnį šiame leidinyje: Laura Petrauskaitė, „Politiniai ir meniniai Lietuvių 
koplyčios Šv. Petro bazilikoje vatikane aspektai“, in: Lietuvos katalikų mokslo akademijos 
metraštis, vilnius, 2021, t. 44, p. 161–188.

5 Plg. Laima Laučkaitė, „Lietuviai anapus tradicinio modernizmo“, in: Išeivijos dai-
lė: Tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo, sudarytojos ingrida korsakaitė, Laima Laučkaitė, vil-
nius: kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003, p. 146–150; vidas Poškus, „kazio varne-
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būtent abstrakčiosios dailės kūriniai jam padėjo integruotis į pasaulio mo-
dernistų gretas, ankstyvosios kūrybos drovėjosi, vengė ją prisiminti ir apie 
ją kalbėti, slėpė faktinę informaciją, viešumoje pasirodžius privačiose ran-
kose išlikusiems nacių okupacijos laikotarpio jo kūriniams savo autorystę 
pripažindavo ne iš karto, po tam tikro svyravimų periodo. tačiau dabarti-
nė kultūros istorijos perspektyva keičiasi. kilus naujai susidomėjimo XX a. 
vidurio daile bangai, kitokį kontekstą įgyja ir tampa aktualūs ne tik ameri-
kinio periodo, bet taip pat ir ankstyvieji art deco stiliaus varnelio kūriniai. 
atskiro dėmesio nusipelno ir art deco sąsajos su pokarine modernizmo gene-
ze, kurioms tirti ankstyvoji varnelio kūryba ir jos kontekstai yra itin paranki.

Šiuo atveju varnelis pasirinktas dėl to, kad jo nuosekliai nuo studijų 
kaune metų plėtota sugeometrinto art deco kryptis, priskirtina pokubisti-
nei dailei, labiausiai atitiko po antrojo pasaulinio karo katalikų Bažnyčio-
je įsivyravusias stilistines tendencijas. Būtent tokia maniera padėjo įsilieti 
į europos (skulptoriaus antano mončio darbai) ir į jav bažnytinės dailės 
rinką Lietuvoje arba išeivių stovyklose (visų pirma Prancūzijos okupacinėje 
zonoje Freiburge prie Breisgau veikusioje dailės ir amatų mokykloje užsie-
niečiams – École des arts et métiers pour étudiants étrangers6) meninės kūrybos 
pagrindus įgijusiems menininkams. varnelis – vienas tų, kurie užmezgė 
ryšius su bažnytinės dailės užsakovais jau pokario vokietijoje, tiksliau Ba-
varijoje, ir sėkmingai plėtojo šio pobūdžio meninę kūrybą atvykęs į jav. 
Paradoksalu, tačiau pokubistinės dailės genezė Lietuvos dailėje sistemiškai 
netirta. kiek daugiau dėmesio skirta tik šios tendencijos plėtotei sovietų ta-
pyboje ir skulptūroje, siejant jos raidą su sovietinės dailės modernizacija7. 
taigi šis tyrimas praplės ir pastarojo meninio fenomeno sampratą, galbūt 
pasitarnaus platesnei jo analizei.

lio kūrybos kaita bei ypatybės“, in: Kazys Varnelis, sudarytoja jolanta Bernotaitytė, vilnius: 
Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009, p. 9–16.

6 Plačiau žr. dalia Ramonienė, „Freiburgo dailės ir amatų mokykla / École des arts et 
métiers (1946–1949)“, in: Freiburgo dailės ir amatų mokykla: Dėstytojai ir mokiniai: Katalogas, 
sudarytojai Rima Rutkauskienė ir kt., vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2006, p. 5–21; dalia 
Ramonienė, „Lietuvių dailės institutas Freiburge“, in: Acta academiae artium vilnensis, vil-
nius, 2007, t. 46: Kultūrinė emigracija: Istorinės patirtys ir aktualijos, sudarytoja ieva Pleikienė, 
p. 17–29; Rasa andriušytė-Žukienė, „Lietuvių dailininkai Freiburge ir vakarų europos me-
ninė aplinka“, in: Oikos: Lietuvių migracijos ir diasporos studijos, kaunas, 2007, Nr. 3, p. 67–78.

7 vienas tokios prieigos pavyzdžių: Giedrė jankevičiūtė, „kubizmo keliai ir klyst-
keliai Lietuvos dailėje“, in: Acta academiae artium vilnensis, vilnius, 2019, t. 95: Ar buvo 
tylusis modernizmas Lietuvoje?, sudarytoja elona Lubytė, p. 29–52; žr. taip pat šio straipsnio 
bibliografiją.
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straipsnyje apžvelgta varnelio meninė ir kultūrinė veikla Lietuvoje, jo 
stilių formavę ankstyvieji autoritetai, antrojo pasaulinio karo metais užsi-
mezgę kontaktai su bažnytinio meno atnaujinimo entuziastais ir veikėjais 
kunigais, šių kontaktų dėka iki išvykimo į jav 1949 m. gauti užsakymai 
Lietuvos ir Žemutinės Bavarijos katalikų šventovėms dekoruoti, užsaky-
mų įgyvendinimo procesas ir kontekstai. apsiribota varnelio veikla anks-
tyviausiu kūrybos laikotarpiu, nes straipsnio apimtis neleidžia aprėpti viso 
šio menininko bažnytinės dailės palikimo8.

Bažnytinio meno atnaujinimo kelyje: Varnelio meninė ir kultūrinė 
veikla Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais. 1943 m. pabaigoje visi, 
kam bent kiek rūpėjo bažnytinės ir apskritai dailės likimas Lietuvoje, svei-
kino Bažnytinio meno muziejaus vedėją tapytoją kazį varnelį, vykstantį 
stažuotis į vienos dailės akademiją (Akademie der Bildenden Künste in Wien). 
Lietuvai vis dar trūko aukštojo išsilavinimo diplomą turinčių dailės specia-
listų – užsienyje su valstybės parama aukštąsias dailės mokyklas baigusius 
buvo galima suskaičiuoti ant dviejų rankų pirštų9, o naciams uždarius vos 
kelerius metus veikusias kauno ir vilniaus aukštąsias dailės mokyklas, to-
kių specialistų ugdymas Lietuvoje nutrauktas, nespėjus išleisti nė vieno 
dip lomanto. okupacinės valdžios planuose liko tik dailės pedagogų ir šios 
srities amatininkų rengimas. tokia padėtis netikėtai suteikė patrauklumo 
stažuotėms Reicho aukštosiose dailės mokyklose; jos tapo alternatyva sus-
penduotoms lietuviškoms mokykloms. kita vertus, siunčiant jaunuosius 
lietuvių menininkus stažuotis į didžiuosius Reicho miestus (be varnelio į 
vienos dailės akademiją dar vyko vytautas kasiulis, kazimieras Žoroms-
kis, irena Pacevičiūtė ir sofija Pacevičienė) tikėtasi, kad austriška mokyk-
la suteiks jos auklėtiniams didesnes veiklos galimybes, padės integruotis 
į europoje įsivyravusią vokiškąją kultūrą, neapibrėžtam laikui tapusią ir 
Lietuvai primestos tikrovės dalimi. varnelio stažuotė ar, pritaikius laikme-
čio terminiją, – komandiruotė, kurią finansiškai parėmė katalikų Bažny-

8 Pirmuoju žingsniu į šios menininko kūrybinio palikimo dalies sistemingą apžvalgą 
galima laikyti parodą „Begalybės link“ kazio varnelio namuose-muziejuje ir aistės Bim-
birytės-mackevičienės straipsnį parodos kataloge: Begalybės link: Kazio Varnelio piešinių 
paroda / Towards infinity: The exhibition of drawings by Kazys Varnelis: Katalogas, sudarytoja 
daliutė ivanauskaitė, vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2020, p. 4–19. 

9 Plačiau žr. Giedrė jankevičiūtė, „Lietuvos Respublikos stipendininkai užsienio šalių 
dailės mokyklose 1918–1940 m.“, in: Lietuvos kultūros tyrinėjimai, t. 2, sudarytojas stasys 
juknevičius, vilnius: kultūros, filosofijos ir meno institutas, 1996, p. 284–321; Giedrė jan-
kevičiūtė, Dailė ir valstybė, p. 179–190. 
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čia, tiksliau – kauno Prisikėlimo bažnyčios statybos komitetas10, o moraliai 
palaikė įtakingi kauno kunigai, tarp jų – bažnytinės dailės atnaujinimu 
nuosekliai nuo ketvirto dešimtmečio pradžios rūpinęsi Feliksas kapočius, 
Pranas Penkauskas (nuo 1940 m. Bažnytinio meno draugijos pirmininkas) 
ir mykolas vaitkus11, amžininkams teikė vilčių, kad per Reicho mokyklose 
legalizuotus specialistus pavyks okupacijos sąlygomis išsaugoti nacionali-
nę kultūrą ir jos kūrėjus, kurie pilna jėga imsis kūrybos karui pasibaigus. ir 
kultūros, ir Bažnyčios žmonėms iliuzija, kad Lietuva karo pabaigoje atgaus 

10 viename rekomendacinių laiškų varneliui kapočius teigė: „kai buvo baigta kaune 
statyti Paminklinė Prisikėlimo bažnyčia (taikos šventovė), ir kai reikėjo mums surasti 
tinkamą dailininką šiai bažnyčiai dekoruoti, sukome galvas ir stačiai nežinojome, ko 
griebtis. iš senųjų dailininkų tinkamo asmens šiam darbui nesuradom. tada atsitiktinai 
teko susipažinti su minėtu jaunu dailininku kaz. varneliu, kuris tuo metu kaune buvo 
Bažnytinio muziejaus direktorius (jis pats buvo ir to muziejaus organizatorius). Pastebėjus 
jo nepaprastai didelius gabumus bažnytinio meno srity (jo tėvas buvo taip pat bažnyčių 
dekoruotojas, nors ir savamokslis), Paminklinės bažn. statymo Komitetas pasiuntė jį į Austrijos 
sostinę Vieną specijalizuotis, suteikdamas jam piniginę stipendiją [kursyvas mano, – G. J.]. ir ne-
apsirikome. Per trejetą semestrų jis baigė vienos meno akademiją, gaudamas diplomuoto 
dailininko titulą (kartu, žinoma, ir diplomą). kadangi tada buvo karo metas, tai jis užbai-
gęs akademiją, apsigyveno vokietijoje, kur jį pasikvietė senas, garsus metteno benediktinų 
vienuolynas“ (Felikso kapočiaus rekomendacinis laiškas kunigui miliauskui, 1952-11-25, 
in: Kazio Varnelio namų-muziejaus archyvas (toliau – KVNM), f. 11, ap. 2). ta pati informacija 
pakartota laiške kunigui Leo voicechowskiui: „kaip Lietuvoje (kaune) buvo baigta statyti 
Paminklinė Prisikėlimo Bažnyčia, ir kai reikėjo mums surasti tinkamą dailininką-dekorato-
rių tos bažnyčios vidui įrengti, buvo mums didelė problema. sunku buvo surasti tinkamą 
specijalistą iš senųjų dailininkų. ir, štai, pastebėjau vieną jauną dailininką kazimierą var-
nelį, kuris tuo metu jau buvo Lietuvos Bažnytinio meno muziejaus direktorius (ir organi-
zatorius), kuris pasižymėjo nepaprastais gabumais. Prisikėlimo Bažnyčia davė jam stipendiją 
studijuoti Vienos Akademijoje (Austrijoje) [kursyvas mano, – G. J.]. ten po keleto semestrų jis 
gavo diplomuoto dailininko titulą. vokietijoje meno specijalistai buvo sužavėti jo darbais. 
jis parengė taip pat ir Prisikėlimo bažnyčiai nuostabiai gražius dekoravimo-įrengimo pro-
jektus, bet bolševikų invazija sugriovė mūsų planus“ (Felikso kapočiaus rekomendacinis 
laiškas Leo voicechowskiui, 1952-11-04, in: KVNM, f. 11, ap. 2).

11 kunigo Penkausko vaidmenį varnelio kelionės į vieną istorijoje patvirtina jo atvir-
laiškis, reaguojant į varnelio žinią apie sėkmingai apgintą diplominį darbą: „mano mielas 
p. kazimierai! Rašau atvirutę, nes nuo i-24 d. pas mus tuo tarpu į vieną tepriima tik atvi-
rukus. Šiandieną gavau tamstos ilgą (4 lapų) laišką. sveikinu tamstą, kaip vienos akade-
mijos absolventą, diplomuotą dailininką, atbaigtą savo srityje specijalistą. man dvigubai 
malonu tai sužinoti, kad mudviejų sumanymas [kursyvas mano, – G. J.] gražiai pavyko ir yra 
apvainikuotas garsios akademijos diplomu. tai padarė tamstos uolumas, sąžiningumas 
ir darbštumas. Bravo! valio!“ (Prano Penkausko atvirlaiškis kaziui varneliui į vieną iš 
Bachmaningo, 1945-01-25, in: KVNM, f. 11, ap. 3). tame pačiame atvirlaiškyje Penkauskas 
žada pasidalinti naujiena ir su kunigu mykolu vaitkumi.
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laisvę ir savų menininkų jai reikės ne mažiau nei politikų, verslininkų, ūki-
ninkų ar mokytojų, teikė prasmę gyvenimui ir paskatų praktinei veiklai.

išvykdamas iš kauno į vieną varnelis tebuvo vos dvidešimt šešerių 
metų jaunuolis, tačiau kaip tokio amžiaus žmogus, jau spėjęs nemažai nu-
veikti ir išgarsėti. Pirmąjį dailės studijų etapą jis baigė 1941 m., gavęs kauno 
meno mokyklos atestatą su jame nurodyta dekoratyvinės tapybos specialis-
to kvalifikacija12. jo diplominis darbas – monumentali kompozicija Rūdavos 
kautynės (1941), vaizduojanti Lietuvos ir ordino mūšį, įvykusį 1370 m. Rū-
davos (Rudau) vietovėje netoli karaliaučiaus13, buvo sukurta, reaguojant į 
ne kartą dėl nepakankamo dėmesio istorinei tematikai meno mokyklai iš-
sakytą kritiką ir ją lydėjusias karo muziejaus vadovo generolo vlado Nage-
vičiaus pastangas skatinti batalinio žanro kūrybą14. karo muziejus dosniai 
mokėjo pagal jo užsakymus dirbantiems dailininkams, o du jaunus tapy-
tojus – vaclovą kosciušką ir vytautą mackevičių – net pasiuntė į Paryžių 
tobulintis batalinės tapybos srityje, aiškiai parodydamas, kokių dailės spe-
cialistų reikia valstybei ir visuomenei. taigi meno mokyklos studentams 
neliko abejonių, kad istorinis žanras, o ypač daugiafigūrės mūšių scenos 
yra perspektyvi kūrybos sritis, užtikrinsianti užsakovų dėmesį ir nemažus 
honorarus. Bažnytinės dailės meistro šeimoje užaugęs varnelis geriau už 
kitus bendramokslius orientavosi, kaip svarbu pasigarsinti, norint pragy-
venti iš dailininko profesijos. iš čia ir jo dėmesys istoriniam žanrui, ypač 
mūšių vaizdavimui, nors negalima atmesti ir jaunatviško susižavėjimo šlo-
vingais Ldk laikais, romantiška paskutiniųjų europos pagonių valstybės 
nuo jūros iki jūros vizija, apskritai mūšiais, ginklais, raiteliais. ankstyvą 
šios temos pavyzdį – batalinę sceną Kunigaikštis Vaidotas išsiveržia iš apgulto 

12 kauno meno mokyklos atestatas, išduotas kazimierui varneliui, 1941-07-01, in: 
Lietuvos literatūros ir meno archyvas (toliau – LLMA), f. 61, ap. 4, b. 376, l. 2.

13 išvykdamas į vieną varnelis išsivežė šios kompozicijos piešinius ir akvarele spal-
vintą versiją, kurią pristatė priėmimo komisijai (plg. vidas Poškus, „jaunojo varnelio 
užmojai: Piešinių ir tapybos paroda kazio varnelio namuose-muziejuje“, in: 7 meno dienos, 
vilnius, 2013-07-12, in: https://www.7md.lt/daile/2013-07-12/jaunojo-varnelio-uzmojai). 
tapybos darbas liko kauno kunigų seminarijoje, kur buvo įsikūręs varnelio vadovautas 
Bažnytinio meno muziejus. ilgą laiką kūrinys laikytas varnelio mokytojo stasio ušinsko 
darbu (plg. Laima Šinkūnaitė, „Rūdavos kautynės“, in: Kultūros barai, vilnius, 1990, Nr. 10, 
p. 32). varnelis atgavęs kūrinį jo saugoti nenorėjo (apskritai nevertino savo ankstyvosios 
kūrybos) ir perleido kauniečiui kolekcininkui architektui algimantui miškiniui, iš kurio 
paveldėtojų paveikslą įsigijo advokatas Rolandas valiūnas. Nuo 2018 m. Rūdavos kautynės 
saugomos meno pažinimo centro „tartle“ rinkinyje (https://www.tartle.lt/lt/kolekcijos/
rudavas_musis.html?page=, (2021-07-23)).

14 Plačiau žr. Giedrė jankevičiūtė, Dailė ir valstybė, p. 38–89. 
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Kauno (1938)15 – varnelis nutapė vos antraisiais studijų metais, t. y. tais lai-
kais, kai svarbiausias dalykas buvo saviškių pergalė ir dar nereikėjo sukti 
sau galvos, ar geriau vaizduoti, kad lietuviai muša priešą iš Rytų, ar kad iš 
vakarų. 1940 m. birželį draudžiama tema tapo rusų pralaimėjimai, o nuo 
1941 m. vasaros nebepageidauta prisiminti lietuvių pergalių prieš vokie-
čių ordiną. Rūdavos kautynės šiuo požiūriu galėjo įgyti pavojingų konotacijų, 
bet darbas vis dėlto buvo pristatytas gynimui ir sėkmingai apgintas pačioje 
vokiečių okupacijos pradžioje, kai cenzūros veikimas dar nebuvo stiprus. 
Žinoma, jei varnelis, kaip teigia ilgametis kazio varnelio namų-muziejaus 
kuratorius dailės istorikas vidas Poškus, vežėsi Rūdavos kautynių eskizus į 
vieną parodyti priėmimo komisijai16, tai ten jis juos pristatė kaip neįvardyto 
viduramžių mūšio sceną, nesileisdamas į detalius aiškinimus, kas, su kuo 
ir dėl ko kovėsi, kas buvo nugalėtojai, o kas pralaimėtojai.

varnelis įstojo į meno mokyklą 1936 m. ketvirtaisiais jo studijų metais 
mokykla iš specialiosios kolegijos buvo performuota į aukštosios mokymo 
įstaigos rangą įgijusį kauno taikomosios dailės institutą. tačiau varnelis 
išėjo ankstesnį, t. y. kolegijos kursą, tad aukštojo mokslo baigimo diplomo 
negavo. kitaip sakant, studijos vienos dailės akademijoje jam buvo reika-
lingos ne tik betarpiškam susipažinimui su Reicho kultūroje vyraujančio-
mis dailės tendencijomis ir modernia bažnytine daile (ši aplinkybė, be abejo, 
itin rūpėjo jo mecenatams), bet ir profesinės kvalifikacijos užbaigimui, įgy-
jant aukštojo mokslo diplomą. Politinės permainos, sukrėtusios Lietuvos 
gyvenimą varnelio studijų metais, vertė jį vėl ir vėl permąstyti pasirink-
tos profesijos prasmingumą, apskritai dailės vietą ir funkcijas, sustiprino 
ir taip pakankamai aiškų supratimą, kaip svarbu deramai atsiliepti į užsa-
kovų lūkesčius, norint išgyventi iš dailininko profesijos. varnelis, kaip ir jo 
bendramoksliai bei kolegos, pakankamai stipriai pajuto skirtį tarp kūrybos, 
kurią reguliuoja iš galios pozicijos primesti pageidavimai, ir kūrybos, gims-
tančios iš vidinio poreikio, įkūnijančios autentiškas asmenines idėjas, pa-
žiūras, vizijas, emocijas. ypač sunkūs buvo sovietinės okupacijos mėnesiai. 
Nuo 1940 m. rudens varneliui kartu su bendramoksliais ir dėstytojais teko 
kurti dekoracijas bolševikinėms šventėms apipavidalinti, dauginti Lenino, 
stalino atvaizdus17. Įkandin kurso draugo ir gero bičiulio vytauto kasiulio, 

15 kūrinys reprodukuotas žurnale Karys (1938, Nr. 49).
16 vidas Poškus, op. cit.
17 Plg. varnelio atsiminimus: alma Braziūnienė, Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazio 

Varnelio biblioteka, vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008, p. 85–86; taip pat žr. 
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paskirto meno mokyklos komjaunimo sekretoriumi, varnelis įstojo į kom-
jaunimą. jis net nupiešė karikatūrų grafiko stepo Žuko vadovaujamos po-
litinės agitacijos ir propagandos organizacijos „agitprop“ satyros žurnalui 
Šluota, nors studijavo tapybą, o ne grafiką18.

valdžių pasikeitimas atokvėpio neatnešė. absolvento nuotrauką ant 
1941 m. liepą išduoto atestato paženklinęs antspaudas su vyčiu ir dailiu 
užrašu „kauno t[aikomosios] dailės mokykla“ greitai tapo kitos – nacių – 
okupacinės valdžios taikiniu. iš pradžių institutas buvo degraduotas į 
taikomosios dailės ir amatų mokyklą, iš Švietimo vadybos aukštojo moks-
lo departamento žinios atiduodant jį specialiojo mokslo departamentui, 
o 1943 m. rudenį apskritai uždarytas, leidžiant veikti tik keramikos dirbtu-
vėms19. 1942 m. gegužę varnelis, vos pradėjęs dirbti kauno taikomosios dai-
lės institute (toliau – ktdi) jaunesniuoju instruktoriumi, mažinant etatus 
buvo atleistas iš pareigų kartu su keliais kitais dailininkais ir ūkinio perso-
nalo nariais20. Priebėgą iki išvykimo į vieną jam užtikrino antroji tarnybos 

Giedrė jankevičiūtė, Po raudonąja žvaigžde: Lietuvos dailė 1940–1941 m., vilnius: Lietuvos 
kultūros tyrimų institutas, 2011, p. 52, 97.

18 „tikras nesusipratimas“, in: Šluota, kaunas, 1940, Nr. 2.
19 Plačiau žr. apolonija valiuškevičiūtė, Kauno dailės institutas 1940–2000, kaunas: 

j. Petronio leidykla, 2002.
20 kazio varnelio trumpas gyvenimo aprašymas, 1942-03-22, in: LLMA, f. 61, ap. 5, 

b. 56, l. 3. kartu su varneliu atleisti dar 14 ktdi darbuotojų, tarp jų – dailininkai anastazija 
tamošaitienė, vincas dilka, jonas kovalskis, Bronius Pundzius, Napoleonas stanikas; žr. 
Švietimo generalinio tarėjo įsakymo nuorašas, 1942-05-04, in: LLMA, f. 61, ap. 4, b. 376, l. 42.
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vieta – Bažnytinio meno muziejus, kuriam varnelis vadovavo nuo 1941 m. 
rugpjūčio 1 d., pakeitęs į vilnių prieš pusantrų metų persikrausčiusį ir dalį 
muziejaus eksponatų savavališkai į atgautą istorinę sostinę išsivežusį anks-
tesnį muziejaus direktorių tapytoją adolfą valešką21. Šios pareigos nulėmė 
ir varnelio matomumą katalikiškos kultūros lauke, plėtė jo pažintis su baž-
nytinio meno išsaugojimu ir ugdymu besirūpinančiais kunigais. Pavyz-
džiui, Prisikėlimo parapijos klebonas Feliksas kapočius prisipažino, kad 
žvalgydamasis kandidatų naujajai Prisikėlimo bažnyčiai dekoruoti, varnelį 
pastebėjo ir „atrado“ būtent tada, kai šis pradėjo eiti Bažnytinio meno mu-
ziejaus vedėjo pareigas:

kaip Lietuvoje (kaune) buvo baigta statyti Paminklinė Prisikėlimo Bažnyčia, 
ir kai reikėjo mums surasti tinkamą dailininką-dekoratorių tos bažnyčios vidui 
įrengti, buvo mums didelė problema. sunku buvo surasti tinkamą specijalistą 
iš senųjų dailininkų. ir, štai, pastebėjau vieną jauną dailininką kazimierą var-
nelį, kuris tuo metu jau buvo Lietuvos Bažnytinio meno muziejaus direktorius 
(ir organizatorius), kuris pasižymėjo nepaprastais gabumais.22

Glaudžius varnelio ryšius su kunigija patvirtina nacių okupacijos me-
tais jo atlikti bažnytinės dailės užsakymai. kiek tokių užsakymų būta iš 
viso, nežinome. išliko trys iki išvykimo į vieną sukurti religiniai paveiks-
lai. vienas jų – Kristaus galva – iškilo į viešumą tik 2021 m. pavasarį, tad 
tikėtina, kad privačiose rankose jų tebesama ir daugiau. vilniaus arkivys-
kupijos kurijoje saugoma kompozicija Karalių pasveikinimas arba Trys kara-
liai (iki 1943) greičiausiai buvo skirta privačiam užsakovui, o gal nutapyta 
apskritai be užsakymo, tikintis, kad kas nors susidomės modernia visuoti-
nai žinomo ir mėgstamo krikščioniškos ikonografijos motyvo interpretacija. 
apie dailininko studijoje likusius ir pirkėjo laukiančius paveikslus, tarp jų 
Tris karalius, laiške varneliui į vieną užsiminė Filomena ušinskaitė. 1944 m. 
pradžioje kaip tik per tris karalius ji teiravosi, ar varnelis sutiktų, jei jos ar 
ušinsko rūpesčiu Karalių pasveikinimas ir Rytas23 būtų eksponuoti vilniuje 
rengiamoje Lietuvos dailininkų apžvalginėje parodoje:

21 apie muziejaus istoriją plačiau žr. [danguolė Garnytė, kazys varnelis], „muziejinė 
epopėja“, in: Kultūros barai, vilnius, 1990, Nr. 7–8, p. 55–57; Rima valinčiūtė, „Bažnytinio 
meno muziejaus rinkinys: nuo istorijos iki rekonstrukcijos“, in: Logos, vilnius, 2001, t. 26, 
p. 175–191; Giedrė jankevičiūtė, Dailė ir valstybė, p. 130–139.

22 Felikso kapočiaus rekomendacinis laiškas Leo voicechowskiui, 29 davis street, 
Harrison, N. y., 1952-11-04, in: KVNM, f. 11, ap. 2.

23 alegorija Rytas – vienintelis paveikslas iš planuoto trijų ar keturių dalių ciklo Para – 
priklauso meno pažinimo centro „tartle“ kolekcijai. kolekcijoje jis figūruoja pavadinimu
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sausio mėn. bus vilniuje dailininkų modernistų paroda. darbus pradeda rinkti 
sausio 15 d. Realistų bus rengiama vėliau. iš stasiuko [ušinsko] girdėjau, kad 
patalpos labai menkos. yra įsakyta senų darbų, kurie buvo statomi kauno paro-
dose, nestatyti vilniaus parodon. man trupučiuką liūdna, nes nespėjau nieko 
rimtesnio padaryti. turiu tik tau matytų pora kostiumėlių. su realistais neno-
rėčiau dalyvauti. stasiukas man minėjo, kad vertėtų tavo kokį porą darbelių 
įstatyti parodon, kaip pav. Tris Karalius ir tavo Rytą. Bet su tavimi nieko nesu 
kalbėjusi, bijau imtis tokio žygio, o vėliau galiu smarkiai nuo tavęs nukentėti.24

kartu su kitais didelio formato varnelio kūriniais Karalių pasveikini-
mas liko Bažnytinio meno muziejuje, atitinkamai po karo atsidūrė kauno 

Diena, kuris, remiantis cituotu ušinskaitės laišku, turėtų būti patikslintas (plg. https://
www.tartle.lt/lt/kolekcijos/diena.html, (2021-08-12)). kolekcijos sudarytojas ir savininkas 
advokatas Rolandas valiūnas šį paveikslą įsigijo iš edmundo armoškos, o šis galimai iš 
Filomenos ušinskaitės, kurios rankose Rytas buvo 1944 m., matyt, ten ir liko varneliui 
apsisprendus po karo nebegrįžti į Lietuvą.

24 Filomenos ušinskaitės laiškas kaziui varneliui iš kauno į vieną, 1944-01-07, in; 
KVNM, f. 11, ap. 3.

*10
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kunigų seminarijoje. XX a. pabaigoje paveikslas pagarsėjo kaip kunigo Ri-
čardo jakučio kolekcijos eksponatas, jis reprodukuotas ant šios kolekcijos 
katalogo viršelio, tiesa, kaip stasio ušinsko kūrinys ir kažkodėl datuotas 
1936 metais25. konfiskavus jakučio kolekciją, varnelio paveikslas buvo per-
duotas katalikų Bažnyčiai, jis eksponuojamas vilniaus arkivyskupijos ku-
rijoje. telšių katedroje yra, tikėtina, studentiškais metais kurta Švč. Trejybė 
(iki 1943)26. Paveikslas stilistiškai skiriasi nuo daugumos to meto varnelio 
kūrinių, lyg autorius jį tapydamas būtų sąmoningai vengęs pamėgtos geo-
metrinės stilizacijos. vilniaus arkivyskupijos Bažnytinio paveldo muziejaus 
2021 m. pavasarį iš privačių rankų įsigytas kristaus atvaizdas, pasak baž-
nytinės dailės istorikės skirmantės smilingytės-Žeimienės, jav dailininko 
Warnerio sallmano išskirtinio populiarumo sulaukusio paveikslo Kristaus 
galva (1940) sekimas, vėlgi pasižymi varneliui visiškai nebūdinga ekspre-
sionistine maniera. sallmano paveikslas buvo skleistas įvairaus formato 
vaizdais, pagaminta milijonai kopijų. Pasak varnelio versijos buvusios sa-
vininkės marijos kumpikevičiūtės-dvareckienės, kristaus atvaizdą jos tė-
vui karo metais padovanojęs kažkuris iš kalpokų – gal Petras, bet greičiau 
Rimtas, – kumpikevičiaus svainis27. taigi sallmano kopiją varnelis sukūrė 
ne anksčiau kaip 1941 m. ir ne vėliau, kaip 1943 m. Lieka mįslė, kokiomis 
aplinkybėmis sovietų, o gal nacių okupacijos sąlygomis dailininkui į rankas 
pateko amerikiečių – tuo laikotarpiu varžovų sovietams ir priešų naciams – 
dailininko paveikslo reprodukcija.

Reikšmingiausiu varnelio bažnytinio meno kūriniu, be abejo, būtų ta-
pęs titulinis Prisikėlimo bažnyčios didžiojo altoriaus paveikslas, vaizduo-

25 Ričardo Jakučio dailės kolekcija: Katalogas, įžangos autorė eglė kunčiuvienė, vilnius, 
1993, viršelis, spalvota iliustracija Nr. 1 ir kat. Nr. 1. dėkoju kolegai virginijui kinčinaičiui 
už informaciją apie paveikslo atsiradimo jakučio rinkinyje aplinkybes: pasak kolekcijos 
sudarytojo, paveikslą kaip ušinsko kūrinį jis apie 1990 m. įsigijo iš kunigo edmundo Pau-
lionio. Paulionis per pokalbį telefonu 2021-08-05 straipsnio autorei patvirtino paveikslą 
gavęs dovanų primicijų proga 1981 m. nuo kunigo algimanto kajacko. Paveikslas buvęs 
prastos būklės: drobė įplyšusi, porėmis pažeistas kinivarpų, jį tekę tvarkyti. tikėtina, kad 
varneliui išvykus į vieną, Karalių pasveikinimas liko kauno kunigų seminarijoje kartu su 
kitais didesnio formato jo kūriniais; pradėjus tvarkyti seminarijos patalpose likusį turtą, 
kaip ir ten pat buvusios Rūdavos kautynės, priskirtas ušinskui.

26 Giedrė jankevičiūtė, „Bažnytinė dailė nacių okupuotoje Lietuvoje“, in: Kunigas: 
Vilniaus arkivyskupo kardinolo Audrio Juozo Bačkio tarnystės penkiasdešimtmečiui, sudarytojas 
Paulius subačius, vilnius: Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2011, p. 209.

27 marijos dvareckienės elektroninis laiškas straipsnio autorei, 2021-04-16. dvarec-
kienės liudijimu jos teta, tėvo sesuo viktorija kumpikevičiūtė buvo ištekėjusi už Petro 
kalpoko sūnaus, dailininko Rimto kalpoko.
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jantis kristaus Prisikėlimą28. jo eskizus varnelis jau buvo pradėjęs kurti 
1942–1943 m. jis pats šio fakto nekomentavo, tačiau tai patvirtina kuni-
go Felikso kapočiaus laiškai dailininkui, išsaugoti adresato archyve. karo 
pabaigoje iš ramaus ir tylaus Neuhauseno Bavarijoje varneliui į vieną  
kapočius rašė:

Pamačius bažnyčios atvaizdą [turima omenyje Prisikėlimo bažnyčia, už ku-
rios fotografijų persiuntimą kapočius dėkoja varneliui laiško pradžioje], sto-
jasi akyse mielo kazimiero palaiminga ranka, daranti stebuklingus eskizus  
didž.[iojo] altoriaus paveikslui. kaip juos pamatyti ir kaip jais pasidžiaugti, 
žinoma, dabar tuo tarpu man neišrišamas klausimas. tačiau, kadangi viskas 
priklauso nuo gerojo dievo, kuris nesenai leido dažnai matytis ir džiaugtis, tai 
tikim, kad jo apvaizda vėl, gal ir labai netolimoj ateity, leis tą džiaugsmą patir-
ti. matyti tavo darbus man yra sunkiai aprašomas džiaugsmas. tesaugo die-

28 Plačiau apie Prisikėlimo bažnyčios statybą, jos reikšmę ir simboliką žr. Giedrė 
jankevičiūtė, vaidotas Petrulis, „tautos šventovė: Prisikėlimo bažnyčia“, in: Optimizmo 
architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940, sudarytoja marija drėmaitė, vilnius: Lapas, 
2018, p. 92–103; Giedrė jankevičiūtė, „about two Gems in the stadtkrone of kaunas, the 
Provisional Capital of interwar Lithuania“, in: State (re)construction and art in Central and 
Eastern Europe 1918–2018, edited by irena kossowska, agnieszka Chmielewska, marcin 
Lachowski, London: Routledge, (rengiama spaudai).
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vas tave ir tegloboja, kad sulauktum tų laimingų laikų, kada galėsi Prisikėlimo 
šventovės sienose įamžinti savo stebėtinus kūrinius. savo menkose maldose 
to nuolatos maldauju viešpatį. [...] Nežinau, ar manai užvežti pas mane savo 
veikalus. Negaliu nieko patarti, tik mano nuomone čia jiems būtų saugi vie-
ta. Galima būtų čia pat padėti, arba kaimyniniame metteno vienuolyne. ypač 
man rūpi Prisikėlimo bažn[yčios] eskizai. Pagalvok ir padaryk, kaip nuojauta 
ir širdis pasakys.29

iš citatos aiškėja, kad Prisikėlimo bažnyčios dekoro eskizus ar dalį jų 
varnelis buvo pasiėmęs su savimi į vieną, o laisvu nuo studijų laiku juos 
tobulino, laiškuose referuodamas kapočiui darbo procesą. susirūpinęs 
šių kūrinių likimu, kapočius siūlė varneliui persiųsti ar pervežti juos jam 
į Neuhauseną arba į gretimą benediktinų abatiją metene. deja, eskizai iki 
šiol neaptikti, nėra ir žinių apie jų likimą.

kapočiaus raginimai bombarduojamoje vienoje likusiam varneliui tęsti 
kaune pradėtus darbus liudija, kad pasitraukę nuo sovietų armijos ir pa-
lyginti saugiai įsikūrę vokiškose žemėse, karo pabėgėliai, nepaisant nieko, 
vylėsi Lietuvai palankios karo baigties. optimistinę žinią iš Bachmannin-
go Žemutinėje austrijoje siuntė ir kitas geras varnelio pažįstamas kunigas 

29 Felikso kapočiaus laiškas kaziui varneliui iš Neuhauseno į vieną, 1944-12-07, in: 
KVNM, f. 11, ap. 2. 
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Pranas Penkauskas: „aš sveikas, skaitau, studijuoju, laukiu laimingo karo 
galo, kada galėsime grįžti į mūsų brangiąją tėvynę“30. sugrįžti į išlaisvin-
tą Lietuvą tikėjosi ir varnelis, nors jam ausyse nuolat skambėjo sumanaus 
verslininko ir įžvalgaus kariškio, atsargos generolo mykolo velykio per-
spėjimas, gautas išvykimo į vieną išvakarėse. atsiimdamas iš varnelio savo 
portretą, už kurį, pasak dailininko, sumokėjo itin dosniai, taip paremda-
mas ir jo kelionę į austriją, velykis ragino: „važiuok iš Lietuvos“31. velykis 
didelių iliuzijų dėl Lietuvos likimo nepuoselėjo ir atvirai pasidalino savo 
nerimu su, jo akimis, nepatyrusiu jaunuoliu. Šie žodžiai varneliui padarė 
gilų įspūdį ir nors prisiminė juos visą gyvenimą, vis dėlto karo pabaigoje 
labiau linko pasiduoti ne patyrusio generolo proto balsui, o įkvėpiančiai ir 
bendraminčių palaikomai vilčiai, kad reikia tikėtis geriausio. todėl vos pa-
ragintas kapočiaus, sugrįžo prie Lietuvoje pradėto Prisikėlimo bažnyčios 
dekoro projekto, lyg skubėtų pasiruošti meniniam iššūkiui, kuris lauksiąs 
išlaisvintoje Lietuvoje32. deja, nebesužinosime, kokių paskatų vedinas var-
nelis išsivežė Prisikėlimo bažnyčios eskizus į vieną: juk negalėjo tikėtis, kad 
šį darbą tęs grįžęs į nacių užimtą kauną. visi tautos šventove vadinamos 
bažnyčios statybos ir dekoro darbai buvo sustabdyti dar sovietų okupacijos 
metais, o naciai ją pavertė popieriaus sandėliu. Galėtų būti, kad bažnyčios 
dekoro eskizus varnelis kartu su Rūdavos kautynių eskizais pristatė priėmi-
mo komisijai kaip savo meninės kvalifikacijos liudijimą.

kol kaune pradėti ir vienoje tobulinti varnelio Prisikėlimo bažnyčios 
altorinio paveikslo eskizai ar bent jų aprašymai nerasti, nėra net iki galo 
aišku, ar dailininkas su klebonu derino tik didžiojo altoriaus paveikslą, 
ar ketino nutapyti ir daugiau kūrinių. Nežinome ir kokia technika ruošė-
si dirbti: aliejumi ant drobės ar kitais tam tinkamais dažais ant tinko. kad 
ir kaip būtų, užsakymas dekoruoti Prisikėlimo bažnyčią, kaip ir stipendi-
ja tobulintis vienoje, liudijo, kad varnelis buvo vertinamas dėl išskirtinių 
gabumų, matytas kaip jaunas ir perspektyvus talentas, į kurį verta ir rei-
kia investuoti. Galima neabejoti ir dėl to, kad varnelio tapyba Prisikėlimo 
bažnyčiai, kartu su joje numatytais įrengti Liudo truikio ir stasio ušinsko 

30 Prano Penkausko atvirlaiškis kaziui varneliui į vieną iš Bachmaningo, 1945-01-25, 
in: KVNM, f. 11, ap. 3.

31 Pokalbis su viktoru Liutkumi, 2007-04-15. varnelis šį epizodą papasakojo Liutkui 
komentuodamas tuo metu edmundo armoškos kolekcijoje saugotą velykio atvaizdą. vė-
liau armoška perleido portretą kolekcininkui advokatui jauniui Gumbiui (https://www.
lietuvosmenofondas.lt/artwork/342, (2021-08-03)).

32 Plg. Felikso kapočiaus laiškus kaziui varneliui, saugomus kvNm, f. 11, ap. 2.
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vitražais, būtų vainikavusi Nepriklausomybės pradžioje kilusį sąjūdį dėl 
bažnytinės dailės ir architektūros atnaujinimo.

apie truikio ir ušinsko darbus Prisikėlimo bažnyčiai informacijos taip 
pat nepaprastai skurdu. apie tai, kad pradėjo projektuoti vitražus kryžiaus 
kelio tematika Prisikėlimo bažnyčiai, truikys užsiminė dar 1937 m. vasarą 
Palangoje poilsiaujančiai savo mylimajai ir mūzai marijonai Rakauskaitei 
rašytuose laiškuose. jis džiaugėsi, kad darbas sekasi, atvaizdai „lyriškai, 
skaudžiai ir stilingai išeina“, o „grįžimas iš Golgotos“ turėtų būti „geriau-
sias gabaliukas“33. kartonus ketino siųsti Franzo mayerio vitražų dirbtuvei 
miunchene34 – tai pačiai, kuri 1938 m. pagamino jo puikiuosius vitražus su 
adoruojančiais angelais kauno benediktinių Šv. mikalojaus bažnyčiai. ta-
čiau tolesnis vitražų projektų likimas nežinomas.

XX a. ketvirto dešimtmečio pabaigos – penkto dešimtmečio pradžios 
Kauno bažnytinio meno kontekstai. XX a. dešimto dešimtmečio pabai-
goje paklaustas, ar tikėtina, kad kauno benediktinių bažnyčios altorių ga-
lėjo suprojektuoti domicėlė tarabildienė, t. y. jauna moteris dailininkė, 
varnelis pareiškė, kad jam tai atrodo sunkiai įmanoma. klausimas buvo 
užduotas tada, kai Benediktinių bažnyčios erdvė tebebuvo sudalinta kny-
gų sandėlio perdangomis ir pertvaromis, o jos istoriją nušviečiantys šalti-
niai tik pradėti po kruopelę rankioti. Šiandien, kai tarabildienės autorystė 
jau nustatyta ir patvirtinta35, varnelio abejonė tarnauja kaip įrodymas, kad 

33 Liudo truikio laiškas marijonai Rakauskaitei, 1937-07-27, in: marijonos Rakauskai-
tės ir Liudo truikio namų archyvas.

34 apie dirbtuvę žr. Gabriel mayer, michael C. mayer (eds.), Franz Mayer of Munich: 
Architecture, glass, art: Mayer’sche Hofkunstanstalt, münchen: Hirmer Publischers, 2013; taip 
pat: https://mayersche-hofkunst.de/en, (2021-07-21).

35 Benediktinių bažnyčios istoriją nuodugniai tyrinėjusi aušra vasiliauskienė, remda-
masi tarpukario spaudos informacija apie altoriaus konkursą („kauno bažnyčių remontai 
atskleidžia daug įdomybių. Benediktinių bažnyčioje atkasami vis nauji rūsiai“, in: Lietuvos 
aidas, kaunas, 1938-08-04), priskyrė šį kūrinį konkurso nugalėtoju išrinktam truikiui (žr. 
aušra vasiliauskienė, Kauno benediktinių vienuolynas, t. 2: Kauno benediktinių vienuolyno 
ansamblio meninė savastis, vilnius-kaunas: versus aureus, vytauto didžiojo universitetas, 
2016, p. 173). tačiau vėlesni už jos panaudotą publikaciją Lietuvos aide šaltiniai liudija ne 
truikio, o tarabildienės autorystę: reljefo modelis kaip tarabildienės kūrinys buvo ekspo-
nuotas 1940 m. vykusioje Pirmojoje Lietuvos moterų dailininkių draugijos parodoje ir tai 
jau yra visiškai pakankamas autorystės paliudijimas (plg. Pirmoji Lietuvos moterų dailininkių 
draugijos dailės paroda: Katalogas, kaunas: vytauto didžiojo kultūros muziejus, 1940, kat. 
Nr. 182). antra vertus, ta proga reljefas buvo reprodukuotas žurnale Naujoji vaidilutė (1940, 
Nr. 1, p. 17), kuriame tarabildienė aktyviai bendradarbiavo; manytina, kad klaida būtų 
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benediktinių bažnyčioje 1936–1940 m. vykusia rekonstrukcija, pritaikant 
šią istorinę šventovę amžinajai Švč. sakramento adoracijai, jis nesidomė-
jo ir šioje, už kelių šimtų metrų nuo meno mokyklos stovinčioje bažny-
čioje, nesilankė. tuo tarpu tarabildienės, o pirmiausia, žinoma, truikio 
kūrinių dėka benediktinių bažnyčia tapo meniškiausia ir darniausia kau-
no šventove, kurioje dominavo modernistiniai jaunųjų dailininkų kūri-
niai, meistriškai priderinti prie istorinės architektūros, gotikos ir baroko  
stilių puošmenų36.

varnelio abejonė, kad svarbus bažnytinės dailės užsakymas galėjo tek-
ti jaunai menininkei moteriai, atsigręžus į ketvirto dešimtmečio permainas 
Lietuvos bažnytinio meno srityje, skamba anachronistiškai. ta pati tara-
bildienė dar studijų metais sukūrė kilimą Panevėžio katedros presbiterijai, 
o 1932 m. vasarą su kurso draugais adolfina Navickaite ir vytautu Palaima 
padėjo dėstytojui jonui mackevičiui katedros apsidėje tapyti didingą sceną 
Šv. Kazimiero pasirodymas lietuvių kariuomenei ties Polocku. meno mokyklos 
auklėtinė skulptorė marijona Šmulkštytė, amžininkams labiau žinoma vie-
nuolišku sesers Leonardos vardu, vieną po kitos lipdė ir iš betono liedino 
skulptūras arkivyskupo juozapo skvirecko Linkuvėlės dvaro pakaunėje 
parkui. vaižgantas džiaugėsi savo modernaus religinio meno kolekcijai įsi-
gijęs Halinos Naruševičiūtės-Žmuidzinienės Madoną (1930)37, o sofijos Pace-
vičienės krikščioniškos tematikos art deco formų ryškiaspalviai paveikslėliai 
papuošė įvairių periodinių leidinių, tarp jų ir solidaus katalikiško mėnraš-
čio Židinys puslapius (žr. žurnalo Kalėdų naktį (1937, Nr. 12) įkliją). Religi-
nio turinio tapybos ciklą – tris temperas Kristaus gimimas, Bėgimas į Egiptą 
ir Nukryžiuotas Kristus iš ciklo Kristaus gyvenimas – Pacevičienė pristatė Pir-
mojoje Lietuvos moterų dailininkių parodoje, vykusioje 1937 m. spalį Lie-
tuvių–prancūzų draugijos patalpose k. donelaičio gatvėje. Šioje parodoje 

neįmanoma. vasiliauskienė savo tyrime ignoruoja ir ankstesnius šio straipsnio autorės 
darbus, nurodančius tarabildienės autorystę.

36 Plačiau apie benediktinių bažnyčios dekorą žr. Giedrė jankevičiūtė, Dailė ir valstybė, 
p. 275; Laima Šinkūnaitė, „Liudo truikio sakralinė kūryba kauno bažnyčiose“, in: Liudui 
Truikiui – 100, sudarytoja Radvilė Racėnaitė, kaunas: Nacionalinis m. k. Čiurlionio mu-
ziejus, 2005, p. 83–84; aušra vasiliauskienė, op. cit., p. 169.

37 „Pirkaus Naruševičiūtės Madoną. ji reprodukuota N[aujosios] Romuvos 12 n. 280 p.: 
kompozicija iš bizantikos ir modernizmo. Pridėk maca[u]tkevičiaus (vilniečio) Po kryžium 
ir gautus iš vilniaus Žmuidzinavičius, gausi nepaprastai įdomiai dekoruotą butuką“ (vaiž-
gantas, Laiškai Klimams, sudarytojas Petras klimas jr., vilnius: Lietuvių literatūros ir tauto-
sakos institutas, 1998, p. 355). Reprodukciją plg. https://www.limis.lt/paieska/perziura/-/
exhibit/preview/130000000875785?s_id=vFmmjrk1mdcgrLeG&s_ind=3, (2021-08-05).
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būta ir daugiau religinio turinio eksponatų: Leokadijos Belvertaitės skulp-
tūra Švč. Jėzaus Širdis (kat. Nr. 48, Šv. kazimiero draugijos nuosavybė), 
Natalijos Luščinaitės-Žiurenkovienės dvi skulptūrinės kompozicijos Prie 
kryžiaus ir Kristus (kat. Nr. 135, 137), grafikės Reginos Lechavičiūtės raiži-
nys Šventoji šeima (kat. Nr. 110); panašaus siužeto pastelę Šv. Šeimyna bėga 
iš Betliejaus į Jeruzalę eksponavo ir eufrozina steponaitytė (kat. Nr. 257)38. 
Net kairiųjų pažiūrų menininkė Liuda vaineikytė parodai pristatė akmens 
mozaiką Madonna (kat. Nr. 286). taigi nieko keista, kad 1943 m. surengtame 
pusiau oficialiame Lietuvos globėjo šv. kazimiero atvaizdo konkurse trys 
iš vienuolikos dalyvių buvo moterys; jame dalyvavo konstancija Petrikai-
tė-tulienė, vladislava stančikaitė-abraitienė ir Filomena ušinskaitė39. tie-
sa, aukščiausią įvertinimą laimėjo varnelio bendrakursis vytautas kasiulis 
už paveikslą Šv. Kazimieras atgailauja už Lietuvą, dabar saugomą vilniaus 
Šv. mikalojaus bažnyčioje. kasiulį šalies mastu išgarsino žiūrovų antplū-
džio sulaukusi asmeninė kūrybos paroda, kurią 1943 m. eksponavo vytauto 
didžiojo kultūros muziejus, tačiau šv. kazimiero konkursas papildomai at-
kreipė kunigų dėmesį į šį jauną talentą. 1944 m. žiemą derybas su kasiuliu 
dėl titulinio Įgulos bažnyčios paveikslo, vaizduojančio šv. arkangelą my-
kolą, pradėjo dailės mylėtojas kunigas adolfas sabaliauskas40. Bažnyčios 
rektoriaus pareigas tuo metu jau ėjo nebe jis, bet kunigas juozas meškaus-
kas, tačiau sabaliauskas kaip buvęs rektorius toliau rūpinosi jos priežiūra ir 
dekoru. kasiulis negaišdamas ėmėsi darbo ir nepraėjus nė trims savaitėms 
pristatė užsakovui kelis eskizus41: vienas iš jų – 48,5 × 34 cm formato pastelė 
iš sabaliausko rinkinio – saugoma Nacionaliniame m. k. Čiurlionio dailės 
muziejuje42. Reikiamo dydžio altorinį paveikslą pagal užsakovo pasirink-
tą eskizą kasiulis nutapė per pusantro mėnesio ir buvo dosniai atlygintas. 
savo dienyne sabaliauskas pasižymėjo:

38 Pirmosios Lietuvos moterų dailininkių meno parodos katalogas, kaunas: [s. l.], 1937.
39 Plačiau žr. Giedrė jankevičiūtė, „Šv. kazimiero atvaizdas XX a. Lietuvos dailėje ir 

1943 m. konkursas“, in: Šventasis Kazimieras istorijos vyksme: Įvaizdis ir refleksija, sudarytojas 
Paulius subačius, vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2006, p. 75–84.

40 kan. adolfo sabaliausko dienynas (1933–1949), 1944-02-07 įrašas, in: Kauno arkivys-
kupijos kurijos archyvas (toliau – KAKA), f. 624.

41 Ibid., 1944-02-25 įrašas.
42 inv. Nr. mt-2123; pagal muziejaus dokumentus: „kūrinys 1960 02 29 muziejaus di-

rektoriaus įsak. nr. 23 pervestas nuolatiniam saugojimui iš kun. a. sabaliausko asmeninio 
rinkinio, buvusio muziejuje depozito teisėmis nuo 1949 04 08, jam mirus“. iliustraciją žr. 
Giedrė jankevičiūtė, „Bažnytinė dailė nacių okupuotoje Lietuvoje“, p. 207.
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kasiulis atgabeno vakar į Įgulos b-čią [bažnyčią] šv. mykolo ark.[angelo] pa-
veikslą didžiajam altoriui: lyg ir karžygiškai atrodo. Gavęs už tai visus 5000 Rm. 
[reichsmarkių] labai džiaugiasi, nes už juos dabar galės pastudijuoti vienoje. 
Reiškė didelį savo dėkingumą. Šiomis dienomis išvyksta į vieną43, kur jau lavinasi 
dail.[ininkas] varnelis. Nebrangu, jei už tuos pinigus jaunas gali pasitobulinti.44

deja, asmeninio gyvenimo aplinkybės (jauna žmona, naujagimis sūnus) 
vis stiprėjančios suirutės fone pakoregavo kasiulio planus: vietoje studijų 
vienos dailės akademijoje ir diplomo jis pasirinko šeimos gerovę. Pasitrau-
kęs į vokietijos šiaurę link Baltijos jūros, su kitais pabėgėliais apsigyveno 
dideliame ūkyje netoli Rostoko ir įsidarbino Šverino nacių propagandos 
įstaigoje45. 1944 m. pabaigoje, tankėjant antskrydžiams virš vienos, ragino 
diplomo gynimo tebelaukiantį varnelį pasekti jo pėdomis:

jei baigsi akademiją, nueik į docentenšaftą ir sakyk, kad negali ilgiau vienoje 
likti, nes pinigų turėjai tik ligi baigimo. Baigęs ak.[ademiją] turėjai grįžti kau-
nan, bet... dabar turi ieškotis darbo. kadangi pragyvenimas vienoje brangus, 

43 Plg. Švietimo vadybos komandiruotės į vokiečių Reichą pažymėjimas, išduotas 
vytautui kasiuliui, 1944-03-31, in: LLMA, f. 61, ap. 5, b. 21, l. 8.

44 kan. adolfo sabaliausko dienynas (1933–1949), 1944-04-15 įrašas.
45 1944 m. rudenį jis varneliui rašė: „turbūt tikrai jau ne pyragai vienoje, jeigu jau net 

tu rengies išvažiuoti. man tai pasisekė – gyvenu dvare netoli Rostocko – 10 klm. jei būčiau 
pavėlavęs bent vieną dieną, viskas būtų nuėję šuniui ant uodegos. Prigužėjo pilnas dvaras 
prūsų. vos mūsų neišmetė, kai sužinojo, kad lietuviai. Bet aš jau turėjau pažymėjimą, kad 
tarnauju, be to, dar žmona su mažu vaiku, tai paliko. [...] turiu vieną kambarį ir virtuvę. 
Biski mažoka būtų su tavimi, bet ką darysi, jei neturi kur – važiuok pas mane. tik matai 
bus sunku susitvarkyti, nes kaip sakiau, – pats netvirtai stoviu. Be to, be auslandsamto, 
kuris mane čia pasodino, neturėsiu teisės tave priimti. Čia yra labai daug estų, Latvių, 
Holandų, Prancūzų ir kt. auslandsamtas susiėmęs už galvos, nežino, ką daryti, nes visi 
profesoriai ir kitoki. Nepatogu į lagerius siųsti. jeigu tu nueitum į vienos docentenšaftą, 
ir paprašytum, kad tave čia siųstų, ir jei sutiktų siųsti, tada važiuok drąsiai.

taigi, sukombinuok, kad tave siųstų vienos docentenšaftas į Rostocką. Gali sakyti, 
kad nori dirbti Šverino propagandoje. arba rask kitą išeitį ir priežastį. sukombinuok su 
savo šeimininke, kad ji tave išmestų iš buto. sakyk, kad buvai išmestas iš pensiono ir gavai 
terminuotai butą pas šeimininkę, kuri tave dėl kokios nors priežasties nori išmesti ir t. t. 
vienoje, žinoma, negali gauti kambario. taigi turi išvažiuoti. kadangi turi pažįstamų Ros-
tocke, prašyk į Rostocką ar į Šveriną ar bendrai į šitą kraštą. sakyk, kad negali studijuoti 
toliau, o nori dirbti. Pagal savo specialybę gali gauti darbą tik prie plakatų ar iliustravimo 
ar pan. kadangi vienas lietuvis dirba Šverino prop. amt, tai prašyk ir tu ten. Panelė Baatz 
iš vienos docentšafto asmeniškai gerai pažįsta Šverino prop. viršininką ir Rostocko aus-
landsamto Leiterį. vienu žodžiu iškombinuok leidimą ir jei gali laišką Rostocko ausland-
samto viršininkui dr. kosh’ui. jei tą ar kitą gausi, atvažiuok, ir viskas kitas bus tvarkoje. 
taigi sukis. tavo galva ne puodynė. kombinuok kaip gali“ (vytauto kasiulio laiškas kaziui 
varneliui iš kavelstorfo prie Rostoko į vieną, 1944-11-20, in: KVNM, f. 11, ap. 1).
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o be to butas sunku gauti, tai nori važiuoti kitur. Na, o kadangi aš pradžiai 
su tinku tave priimti, tai ir nori pas mane važiuoti ir kartu su manimi dirbti 
schwe  rin’o Propaganda-amt. [...] Šiaip taip verstis galima. Bulvės ir kopūstai. 
kopūstai ir burokai. Burokai ir bulvės. ir vėl iš pradžios. Gerai, kad turim šiek 
tiek savo, tai dar ne taip blogai. Na, pagaliau gali mėnesį pabandyti pas mane, 
o paskiau kombinuosim toliau. o jei patiks, tai liksim ligi karo pabaigos, kuri, 
atrodo, jau ne už marių. Bombų atžvilgiu pas mane atrodo saugiau, nes dvaras 
gan toli, 10 klm., nuo Rostocko, vargiai tegali užkliūti. aš skaitausi, kad dirbu 
schwerin’e, bet faktinai sėdžiu namie ir paišau sau. Į mėnesį padarau keletą 
projektėlių ir nuvežu. tai ir viskas. [...] aha, klausi, ką nupirkti vienoje. atro-
do, kad nedaug ką galima bepirkti. Čia, žinoma, visai nieko negalima gauti. jei 
dar galima gauti, nupirk popieriaus, kiek gali. Čia negalima gauti net nei rašyti 
padoraus popiergalio, nekalbant jau nei apie kokį ten škicinį. [...] Nupirk tem-
pera dažų ir labai svarbu – trintukų ir baltos tempera.46

kasiulio altorinis paveikslas Įgulos bažnyčiai liko visiškoje Lietuvos mo-
dernios bažnytinės dailės istorijos periferijoje. varnelis jo net nebuvo matęs 
ir negalėjo įvertinti, nes kai bičiulis vykdė šį užsakymą, jis jau buvo išvykęs į 
vieną. kita vertus, kasiuliui artima stilistika, kurią propagavo vienas Lietu-
vos bažnytinės dailės atnaujinimo ideologų, kultūros žurnalo Naujoji romu-
va redaktorius juozas keliuotis, žavėjęsis prancūzų simbolistais ir Novecento 
Italiano daile, varneliui nedarė didesnio įspūdžio, nepaisant tarptautinio šių 
meninių tendencijų populiarumo ir pripažinimo47. varnelio idealas buvo aiš-
ki, natūros apibendrinimu sugeometrinant grįsta forma. Lietuvoje tokį stilių 
nuosekliai taikė bene vienintelis stasys ušinskas – varnelio mokytojas ir viso 
gyvenimo autoritetas. varnelis šią aplinkybę įvertino dar būdamas meno 
mokyklos suole. kiek pasimokęs mokyklos steigėjo, nacionalinės dailės kla-
siko justino vienožinskio studijoje, jis su kasiuliu pasiprašė perkeliami pas 
ušinską. vienožinskio sezanistinis metodas bičiuliams pasirodė beviltiškai 
pasenęs ir neperspektyvus, abu svajojo apie išraiškingus monumentalius 
kūrinius viešosiose erdvėse ir tikėjosi to išmokti iš ušinsko. Prancūzų moder-
nizmo mokyk la ir puikiai įsisavinti art deco principai pelnė ušinskui dailės 
novatoriaus ir modernizmo autoriteto, o lietuviškų elementų gausa – dar ir 
nacionalinio stiliaus eksperto šlovę. jo vardas, nepaisant laisvamaniškų pa-
žiūrų ir simpatijų kairiesiems, kurias atvirai parodė sovietų okupacijos lai-

46 vytauto kasiulio laiškas kaziui varneliui iš kavelstorfo prie Rostoko į vieną, 1944-
12-12, in: KVNM, f. 11, ap. 1.

47 Plg. jean-Pierre Greff, „art sacré en europe 1919–1939: les tentatives d’un „renou-
vau““, in: Gérard monnier, josé vovelle (sous la direction), Un art sans frontières, Paris: 
editions de la sorbonne, 1995, p. 157–174; https://books.openedition.org/psorbonne/450.
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kotarpiu, darė įspūdį ir Bažnyčios žmonėms: nusvėrė tai, kad ušinskas buvo 
visuotinai gerbiamas kaip ryškių visuomeninės reikšmės kūrinių autorius ir 
profesionalų šios srities išsilavinimą gavęs vitražistas. taigi niekas neprieš-
taravo, kai varnelis išvykdamas į austriją, kur tikėjosi praleisti kelis semest-
rus, t. y. maždaug iki pusant rų metų, Bažnytinio meno muziejaus priežiūrą 
patikėjo būtent ušinskui, nuolat bendradarbiavusiam su Bažnyčia, sukūru-
siam vitražus ne vienai šventovei kaune ir provincijoje. Be abejo, varnelio 
emocinį prisirišimą prie mokytojo stiprino jo jausmai ušinsko seseriai Filo-
menai – išlakios povyzos šiek tiek egzotiškų bruožų gražuolei, kuri mokėsi 
metais jaunesniame kurse.

*20

kazys varnelis. Rūdavos kautynės (Rūdavos mūšis). iki 1942. meno pažinimo centras „tartle“. 
antano Lukšėno nuotrauka

ivan meštrović. Ietininkas. 
1928. Grant Park, Čikaga

ivan meštrović. dėkingumo Prancūzijai paminklo 
fragmentas. 1930. veliki kalemegdano parkas, Belgradas
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Varnelio autoritetai ir meniniai orientyrai. varnelio kūrybą tyrinėjęs ir 
su dailininku nemažai asmeniškai bendravęs vidas Poškus mini, kad varne-
lis teigė esą impulsą Rūdavos kautynėms ir paveiksle pritaikytai stilizacijai jam 
suteikę vieno garsiausių XX a. pirmos pusės istorinio žanro menininkų, kro-
ato skulptoriaus ivano meštrovićiaus kūriniai48. tačiau ne mažiau ryškios ir 
šios kompozicijos sąšaukos su to paties laiko ušinsko vizija – dekoracijų es-
kizais ir scenovaizdžiais Williamo shakespeare‘o tragedijos Makbetas pastaty-
mui kauno valstybės teatre (spektaklio premjera įvyko 1939 m. sausio 27 d., 
kai varnelis kaip tik rinkosi baigiamojo darbo temą ir ieškojo jos plastinio 
sprendimo). kita vertus, 1938 ar 1939 m. pradžioje ušinsko mokiniai tikrai 
nepraleido progos apžiūrėti mokytojo tapomą istorinę kompoziciją Lietuvos 
didysis kunigaikštis Algirdas kerta kardu į Maskvos kremliaus vartus 1369 metais 
Lietuvos paviljonui 1939 m. Niujorko pasaulinėje parodoje49. ušinsko studijo-

48 vidas Poškus, op. cit.
49 Po parodos paveikslas buvo saugomas tėvų jėzuitų vienuolyne Čikagoje, o 2009 m. 

perduotas Lietuvos nacionaliniam muziejui; žr. irena mikuličienė, Lietuva 1939 metų Niu-
jorko pasaulinėje parodoje, vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2019, p. 28.
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stasys ušinskas. Williamo shakespeare’o tragedijos Makbetas pastatymo kauno valstybės 
teatre scenovaizdžio eskizas. 1939. Privati nuosavybė. arūno Baltėno nuotrauka
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je buvo ir šio darbo parengiamųjų piešinių, ir spalvotų eskizų, kurie, tikėtina, 
virto amžininkų susidomėjimo sulaukusiais savarankiškais tapybos kūriniais 
ar bent vienu kūriniu. Beveik nekyla abejonių, kad zenonas Blynas džiaugda-
masis, jog Lietuvos nacionalistų partijos nariams vos už 200 reichsmarkių pa-
vyko nupirkti stasio ušinsko paveikslą Algirdas ties Kremliaus rūmais – nacių 
okupacijos sąlygomis itin prasmingą dovaną bendrapartiečio stasio Švedo 
broliui vilniaus filharmonijos Liaudies ansamblio vadovui jonui Švedui50 – 
turėjo omenyje būtent sumažintą Niujorko pano variantą.

mokytojo įtaką ir autoritetą patvirtina vyraujantis ankstyvųjų varnelio 
kūrinių stilius – vaizduojamų motyvų pasirinkimas, formos stilizavimo bū-
das, kompozicija, erdvės samprata. Be abejo, poveikį varneliui darė ne tik 
ušinskas, bet ir pastarojo mokytojo Fernand’o Léger kūrinių reprodukci-
jos. svarbus ir dar vienas šaltinis – amerikos vaizdų tapybos (American Sce-
ne Painting), kitaip – regionalizmo krypties dailininkų, visų pirma Granto 
Woo do ir thomaso Bentono kūrinių reprodukcijos. Šios įtakos reikšmę ir 
kilmę pats varnelis po daugelio metų komentuodamas savo kūrybos me-
todą atskleidė dienraščio The Milwaukee Journal žurnalistui jamesui aue-
riui: „atimkite iš mano kūrinių jų turinį, ir šešėliai, kietos briaunos, glotnūs 

50 zenonas Blynas, Karo metų dienoraštis, 1941–1944 m., parengė Gediminas Rudis, 
vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007, p. 240.

kazys varnelis. Prieplauka. 
1940. kūrinio saugojimo 
vieta nežinoma. Nuotrauka 
iš kvNm archyvo
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 potėpiai ir tekstūra primins Granto Woodo techniką“51. Pasak dailininko, 
pirmą kartą su Woodo ir Bentono kūriniais, tiksliau, jų reprodukcijomis, 
jis susidūrė ket virtame dešimtmetyje gimtuosiuose namuose vartydamas 
giminių iš jav atsiųstą žurnalą Life (humoro žurnalas, kurį leidėjas Henry 
Luce’as 1936 m. transformavo į fotografijomis iliustruotą visuomenės aktua-
lijų savaitraštį, ėjusį iki 1972 m.)52.

dauguma ankstyvųjų varnelio kūrinių, deja, žuvo karo ir pokario su-
irutėje, tačiau pasekti ir suvokti jo asmeninio stiliaus raidą padeda juos 
užfiksavusios fotografijos. Pavyzdžiui, Woodo įtaka itin stipri priešpasku-
tiniame kurse pirmąja premija apdovanotame paveiksle Kauno prieplauka 
(1940)53. jav regionalistų ir Léger kūrybos poveikį perteikia varnelį su my-
limąja Filomena ušinskaite pozuojančius jo kūrinių fone kauno taikomo-
sios dailės instituto tapybos studijoje įamžinusi nuotrauka. 1942 ar 1943 m. 

51 „take away the content of my pieces, and the shading, the hard edges, the absence 
of brushwork and texture suggests Grant Wood technique“ (james auer, „varnelis: it all 
began with Grant Wood“, in: The Milwaukee Journal, 1977-01-12).

52 Ibid.
53 apie apdovanojimą žr. kauno meno mokyklos mokytojų tarybos protokolas, 1940-

06-03, in: LLMA, f. 61, ap. 3, b. 2, l. 7.

Filomena ušinskaitė ir kazys varnelis kauno taikomosios dailės instituto studentų darbų 
parodoje. 1941. Nuotrauka iš kvNm archyvo
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fotografuodamasis Bažnytinio meno muziejaus vedėjo kėdėje varnelis pa-
sistengė, kad kameros objektyvas užkabintų ir du kabinete ant sienos kabo-
jusius jo kūrinius – figūrinę kompoziciją ir peizažą. Figūrinė kompozicija, 
sprendžiant iš nuotraukoje užfiksuoto fragmento, artima kitiems dailininko 
studijų metų tapybos darbams, tačiau peizažas liudija tam tikrą stiliaus po-
sūkį, kurį galbūt net galima sieti su jav dailininkės Georgia’os o’keeffe po-
veikiu. tiesa, plačiai banguojančių, saulės išdeginta žole apaugusių tuščių 
kalvų vaizdas primena ir pirmojo varnelio tapybos mokytojo vienožinskio 
Šiaurės Lietuvos ežerų vaizdus. tai dar vienas patvirtinimas, kad anksty-
vuoju kūrybos etapu varnelis, ieškodamas asmeninio stiliaus, balansavo 
tarp vietinės mokyklos ir užsienio įtakų.

savotiška pagarbos duoklė ušinskui ir jo kūriniams Lietuvos paviljonui 
1939 m. Niujorko pasaulinėje parodoje, kurie neabejotinai jaudino varnelio 
studentišką vaizduotę, skatino galvoti apie valstybės reprezentaciją dailėje – 
1944 m. pabaigoje vienoje buvo sukurtas ir akademijos diplomo gynimui 
pateiktas pano Lietuva54. kas be ko, kūrinys primena ir kito varnelio profe-

54 Plg. ušinsko pano Lietuva (1939, gipsas, tapyba, 300 × 1100) reprodukcijas leidinyje: 
irena mikuličienė, op. cit., p. 47, 48–49, 80 ir viršelyje. Pano buvo saugomas jaunimo centre 
Čikagoje, nuo 2010 m. – Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nuosavybė (ap 14391/1–24). 

kazys varnelis savo darbo kabinete Bažnytinio meno muziejuje kaune. iki 1943. 
Nuotrauka iš kvNm archyvo
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soriaus, diplominio darbo vienos dailės akademijoje vadovo Herberto dim-
melio kūrybą; šiuo atveju varnelio darbo stilius ir ikonografija pirmiausia ir 
sietini su jo įtaka. tačiau tai nė kiek nemenkina ušinsko reikšmės varneliui, 
nes abu jo mokytojai vadovavosi analogiškais meniniais siekiais ir rėmėsi 
kone identiškais meniniais principais. sunku pasakyti, ar varnelį labiau pa-
veikė ušinsko dekoracija, ar turiniu ir stiliumi pastarajai giminingas dim-
melio pano Trachtenpärchen (1935) Linco tabako fabriko (Tabakfabrik Linz) 
ceche. ikonografijos požiūriu dimmelio kompozicija yra tikra ušinsko pano 
dvynė. Net jų ilgis vienodas – 11 metrų. tik dimmelio dekoracija sukurta 
stropiau, atidžiau, meistriškiau. tai suprantama, nes ji ir orientuota ilgam 
vartojimui, o ne laikinam efektui, kaip ušinsko darbas, likimo valia ne tik iš-

kazys varnelis. Lietuva. 1944–1945. kūrinio saugojimo vieta nežinoma 
(Reprodukcija iš leidinio: Kazys Varnelis, sudarytoja jolanta Bernotaitytė, 
vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2009, p. 12–13)

Herbert dimmel. Trachtenpärchen. 1935. kultūros centras „tabakfabrik Linz“
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likęs iki mūsų dienų, bet net pasiekęs Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus 
saugyklas. Pasak istoriko thomaso dostalio, dimmelio pano, vaizduojantis 
tradiciniais aukštutinės austrijos kaimiečių kostiumais vilkinčias poras ba-
rokinio ir modernaus Linco, tiksliau – pastarąjį įkūnijančio tabako fabriko 
komplekso fone su per miestą vingiuojančiu dunojumi ir Pöstlingbergo kal-
va, simbolizavo harmoningą ryšį tarp liaudies kultūros, ikiindustrinės tradi-
cijos ir modernaus mechanizuoto darbo55. Pano temiškai pratęsė pagrindinės 
laiptinės vitražo simboliką, kuri reprezentavo modernaus gamybos proce-
so dalyvius ir perteikė jų hierarchiją: inžinieriai, technikai ir brigadininkai 
kairėje; skareles ryšinčios darbininkės baltais chalatais dešinėje. Pastarasis 
derinys skatina prisiminti dar vieną ušinsko kūrinį – jo vitražus Lietuvis ir 
Lietuvė Prekybos, pramonės ir amatų rūmų kaune centrinėje laiptinėje.

1929–1935 m. pagal Peterio Behrenso ir alexanderio Poppo projektą iš-
kilusio Linco tabako fabriko architektūrą specialistai sieja ne su funkciona-
lizmu, o su Naujuoju daiktiškumu – Neue Sachlichkeit – ne tiek architektūros, 
bet labiau XX a. trečio-ketvirto dešimtmečio vokiečių tapybos ir grafikos 
stiliumi. dėl architektūros stilistikos būtų galima ginčytis, bet dimmelio 
kūrinys, nepaisant jo nacionalsocialistinių aspiracijų, tipiškas Naujajam 
daiktiškumui: irrealią nuotaiką fabriko freskoje kuria tiek estetizuotas in-
dustrinis peizažas be gyvų būtybių, tiek robotus ar dideles lėles primenan-
čios žmonių figūros. tiesa, kompozicijos tema yra austriško tautiškumo ir 
Linco gerovės apologija, o ne Naujajam daiktiškumui programiškai būdin-
ga modernios visuomenės ar netgi civilizacijos kritika. tikėtina, kad paste-
bėjęs savo studento iš Lietuvos polinkį kurti panašius vaizdus, dimmelis 
skatino varnelį eiti jam artimu, paties išmėgintu ir, kaip liudijo jo patirtis, 
profesiniu atžvilgiu parankiu keliu. taip varnelis gavo progą išmėginti du 
dalykus: oficiozinio stiliaus kūrimo patirtį ir jam imponavusį Naujojo daik-
tiškumo menininkų gebėjimą perteikti slogią sunkaus sapno, nepaaiškintos 
grėsmės atmosferą. Būtent tokią nuotaiką skleidžia ir varnelio nutapytas 
generolo velykio portretas. Lyginant su šiuo portretu, Lietuva yra dekora-
tyvus, savaip optimistinis kūrinys. tačiau deindividualizuoti personažai, 
idealizuotas peizažas, charakteringi Naujojo daiktiškumo kūriniams, šiuo 
atveju kuria negyvo schemiškumo, sąstingiu paženklinto patoso įspūdį. 
karo pabaigoje tokia pavojingai nureikšminta, paviršutiniška asmens iden-
titetui ir orumui svarbių vertybių reprezentacija visgi buvo svarbi ir savalai-

55 thomas dostal, „intermezzo – austrofaschismus in Linz“, in: Linz im 20.Jahrhundert, 
t. 2, Herausgeber Fritz mayrhofer, Walter schuster, Linz: archiv der stadt Linz, 2010, p. 726.
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kė, nors varnelio sukurtas vaizdas optimizmą būtų pajėgęs įkvėpti tik itin 
palankiai nusiteikusiam žiūrovui. Štai jo bičiulis ir pirmas rimtas kritikas 
Paulius jurkus rašė:

Lietuvos panneau jau nėra nė pėdsako tos vargo ir darbo tėvynės. Čia viskas su-
rikiuota iškilmingai nuotaikai. Gražiai drapiruoti žmonės stovi išdidūs ir savo 
jėga pasitikį, nes jie yra šitos sodybos viešpačiai. jie savo darbu nugali žemę ir 
pagal savo valią sukuria visą harmoningą buitį. Gamta irgi šventiškai nuotaikai 
palenkta. Rugiai lyg mūras, medžiai apsikarpę, susišukavę, bijosi pajudėti ir iš-
eiti iš bendros ansamblio tvarkos. ir namai tarytum būtų šiom iškilmėm naujai 
perdažyti. iššukuoti, nublizginti arkliai dairosi lyg netikėdami, kad gyvenime 
taip gražu. tolumoje besitiesiąs peizažas atliepia tai pačiai nuotaikai. suguldy-
tos kalvos, apkirpti medžiai pagal dailininko valią.56

jurkus pripažino, kad varnelis pasiekė reprezentacinio įspūdžio ir su-
kūrė išdailintą ir tuo amžininkų pasididžiavimą bei nostalgiją paliktai tė-
vynei keliantį Lietuvos vaizdą. kita vertus, jis jautriai pagavo ir atsargiai 
parinkęs žodžius įvardijo bičiulio meninės manieros aklavietę, signalizavu-
sią apie sąstingį, paviršutiniškumą ir būtinybę ieškoti naujų kelių:

visa jo kūryba yra pagramzdinta savotiškame sustingime, kurį padiktuoja pats 
dekoratyvinis menas. Žmogus nustoja savo individualybės, charakterio. jis yra 
tik figūra, tik dekoratyvinis elementas, nes jis veikia į paveikslo visumą ne savo 
psichologija, o savo buvimu. dekoratyvindamas paveikslo visumą, jis visa stili-
zuoja. Čia veikia ne žmogus, ne daiktai, bet bendroji šventiškoji nuotaika.57

Lygiai tokiais pat žodžiais būtų galima apibūdinti ir minėtuosius ušins-
ko bei dimmelio pano – tos pačios individualų stilių nuasmeninančios 
propagandinio meno virtuvės pavyzdžius, kurie buvo brangūs ir aktualūs 
amžininkams žmonių, miestų, tautų, valstybių žūties akivaizdoje, bet pa-
sikeitus aplinkybėms, išnykus kritinei situacijai, virsdavo deklaratyviais, 
gremėzdiškais, lėkštu didaktiškumu propagandinį plakatą primenančiais 
vaizdais. tikėtina, kad varnelis tai pats matė ar bent nujautė ir dėl to ven-
gė prisiminti jaunystės kūrinius, tarp jų ir pano Lietuva. jo archyve nėra 
net pano nuotraukos, nors reprodukcijos išeivijos spaudoje patvirtina, kad 
pano buvo fotografuotas.

Paradoksalu, bet pasidavęs dekoratyvumo siekiui ir pasirinkęs stan-
dartizuotą art deco manierą, varnelis tarsi išsilaisvino. diplominis darbas jį 

56 Paulius jurkus, „dailininkas kazimieras varnelis“, in: Aidai, augsburgas, 1947, 
Nr. 8, p. 377.

57 Ibid.
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pas tūmėjo žengti formos analizės ir atitinkamai – jos sugeometrinimo keliu. 
Bavarijoje varnelis pirmąsyk drįso šį metodą nuosekliai pritaikyti ir bažny-
tinei dailei. sunku pasakyti, ar buvo prieš tai matęs ušinsko kryžiaus kelio 
stotis, pradėtas tapyti 1942 m. moderniškiausiai kauno katalikų šventovei – 
Šančių Švč. jėzaus Širdies bažnyčiai. kad ir kaip būtų, bavariškojo laikotar-
pio varnelio bažnytinė dailė, vertinant lietuviškosios tradicijos jai padarytą 
poveikį, atrodytų artimiausia būtent ušinsko tapybai Šančių šventovėje. Pa-
lyginimas taip pat leidžia įvertinti varnelio atotrūkį nuo istorizmo, kurio dirb-
dami Lietuvoje neišvengė nei ušinskas, nei varnelio bend raamžis kasiulis.

Šančių bažnyčia iškilo 1935–1938 m. pagal architekto algimanto Šal-
kauskio projektą fabrikų ir kareivinių rajone, prie kauno prijungtame tik 
1919 m. savo formomis ji rezonavo su aplinkiniam užstatymui būdinga pra-
monės architektūra. tūriu primenanti pirmąja modernistinės architektūros 
šventove mussolinio italijoje laikomą marcello Piacentini projektuotą Ro-
mos kristaus karaliaus Švč. Širdies baziliką Prati rajone (Basilica del Sacro 
Cuore di Cristo Re, 1924–1934), Šančių šventovė išsiskiria pagal inžinieriaus 
Prano markūno projektą įrengtu modernistiniu perdengimu. Presbiterijos 
galinėje sienoje, kaip ir priekiniame fasade, iš pradžių buvo įstatytas didžiu-
lis stačiakampis langas. svarbiausias dekoro akcentas – tamsiaveidžių ar-
kangelų figūromis truikio ištapyta triumfo arka išsiskyrė iš rytų ir vakarų 
pakaitomis sklidusios šviesos užlietoje erdvėje. deja, vokiečiams stumiant 

Šančių Švč. jėzaus Širdies 
bažnyčia. 1935–1938. 
architektas algimantas 
Šalkauskis. izidoriaus Girčio 
nuotrauka iš privataus 
rinkinio

Romos kristaus karaliaus Švč. Širdies bazilika Prati rajone 
(Basilica del sacro Cuore di Cristo Re). 1924–1934. architektas 
marcello Piacentini

*28



145modernizmas Lietuvos bažnytinėje dailėje: 
kazio varnelio (1917–2010) atvejis

Šančių Švč. jėzaus Širdies bažnyčios 
presbiterija su įstiklinta galine siena. 
iki 1941. Nuotrauka iš privataus rinkinio

stasys ušinskas. Šančių Švč. jėzaus Širdies bažnyčios 
Penktosios kryžiaus kelio stoties eskizas. apie 1942. 
Privati nuosavybė. arūno Baltėno nuotrauka

stasys ušinskas. Šančių Švč. 
jėzaus Širdies bažnyčios Penktoji 
kryžiaus kelio stotis. apie 1942. 
arūno Baltėno nuotrauka
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sovietus iš kauno, neatlaikę sprogimo bangos presbiterijos stiklai išdužo. 
stiklas karo sąlygomis buvo didžiulis deficitas, tad anga užmūryta plytomis, 
paliekant iš abiejų šonų du siaurus ir palyginti žemus arkinius langus: į juos 
vėliau įstatyti ušinsko vit ražai. dar varneliui tebesant kaune, sesers pade-
damas ušinskas apie 1942 m. pradėjo tapyti Šančių bažnyčios kryžiaus kelio 
stotis. sekti šio darbo eigą bent mintimis varneliui leido ušinskaitės laiškai:

tau išvažiavus, stasys tuojau persikėlė į naująją dirbtuvę [greičiausiai turima 
omenyje buvusi varnelio dirbtuvė kunigų seminarijos rektorato rūmuose]. 
dirba ten dažniausiai nuo ryto iki p.[o] p.[ietų] 5–6 val., vakarais namuose. Pas 
tave, t. y. dirbtuvėje, dirba stacijas [tikėtina, kad Šančių bažnyčiai], o namuose 
kauno teatrui dekorac.[ijų] eskyzus. Paėmė, be to, dar vitražiuką pas kun. ka-
počių mažajai bažnytėlei [turima omenyje senoji Prisikėlimo bažnyčia]. Bet tam 
vitražiukui vis tiek eskyzą turiu paruošti aš (kurio piešinį šiandien baigiau).58

58 Filomenos ušinskaitės laiškas kaziui varneliui iš kauno į vieną, 1944-01-15, in: 
KVNM, f. 11, ap. 3. 
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Bažnytinė Varnelio dailė Bavarijoje. sugretinus ušinsko piešinius 
Šančių bažnyčios kryžiaus kelio stotims ir varnelio eskizus pieštuku Burg-
lengenfeldo Šv. vito katalikų bažnyčios transepto puskupoliui, trumpam 
pasirodo, kad tai – tos pačios rankos kūriniai. vis dėlto įsižiūrėjus, toks 
įspūdis išnyksta: varnelio motyvai modernesni, visuma darnesnė, griež-
čiau pajungta vieningam stilizavimui. dar ryškiau nuo ušinsko kūrinių 
skiriasi spalvotasis Burglengenfeldo puskupolio plafono projektas – daili-
ninko archyve yra išlikusi jo nuotrauka. tai dviejų skirtingų postkubizmo 
raidos etapų pavyzdžiai: ušinską tebesaisto ilgojo XiX a. bažnytinio meno 
tradicijos, o varnelis vokietijoje nuo jų atitrūko radikaliai sumodernin-
damas savo raišką ir taip ją išgrynindamas, pasirengdamas amerikiniam 
abst rakcijos perio dui. Burglengenfeldo plafono projekte nebėra nė pėdsa-
ko ankstesniems jo bažnytinės dailės kūriniams būdingo ekspresionizmo ir 
istorizimo, o kartu stilistinės eklektikos; tai itin disciplinuotas pokubistinio 
art deco pavyzdys, vainikuojantis nuo studijų meno mokykloje pradžios jo 
labiau intuityviai kultivuotą manierą. vis dėlto jurkus, susiejęs Burglen-
genfeldo plafono projekto daromą įspūdį su ušinsko įtaka varneliui, buvo 
teisus. Lygindamas jis orientavosi į pačius dekoratyviausius bičiulio moky-
tojo kūrinius – scenovaizdžius ir jų projektus, kuriuose gausu architektūros 
elementų, taip pat iš dalies į ketvirto dešimtmečio antros pusės perspekty-
vinius pano:

Norėdamas sustiprinti didingumo įspūdį, jis [varnelis] įveda gausų architek-
tūros elementą. jo panaudojimas yra dekoratyviškai teisingas ir vykęs. Barokas 
savo tapyboje pramušdavo architektūrą, kad tuo sudarytų kuo didesnį, gilesnį 
erdvės įspūdį. Romantikų tapyboje ji, architektūra, tėra kaip pagalbinis elemen-
tas, kuriąs svajonės, melsvų tolių įspūdį. dekoratyviniame mene architektūra 
turi atbaigti pastato planą, kambario ar salės apipavidalinimą. ji turi sukurti 
didingumo, ramumo nuotaiką. tai puikiai liudija jo Burgla[e]ngenfeldo bažny-
čios kupolo eskyzas. tačiau ši k. varnelio architektūra neturi nieko bendro su 
nusistovėjusiom savo formom. ji dailininko įvedama stilizuotai. kolonos, sie-
nų masės gauna neįprastas formas. Čia prisimena jo mokytojo dail. st. ušinskio 
kūryba, kurioje taip pat buvo apsčiai architektūros elemento.59

Be abejo, Burglengenfeldo atveju reikėtų kalbėti ne vien apie ušinsko, 
bet ir apie vėlyvojo Bavarijos baroko įtaką varneliui. iki tol jis nebuvo iš-
mėginęs sotto in su – iš apačios į viršų perspektyvos, kurią ušinskas pradėjo 
naudoti ketvirto dešimtmečio pabaigoje projektuodamas sienų ir ypač lubų 

59 Paulius jurkus, op. cit., p. 377.
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tapybą: 1937 m. pano dariaus ir Girėno skrydžio tema, po 1938 m. plafonus 
Muzika ir Cirko repeticija60. kitaip sakant, pažintis su ušinsko perspektyvos 
eksperimentais paruošė varnelio žvilgsnį suinteresuotam susitikimui su 
Bavarijos baroku. Burglengenfeldo Šv. vito bažnyčios vidaus tapyba ro-
kokinio iliuziškumo požiūriu gana kukli, tačiau netoliese esančios meteno 
benediktinų abatijos – tiek bažnyčios, tiek bibliotekos – rokokinis iliuzioniz-
mas turėjo nustebinti net vienos meno turtų išlepintą tenykštės dailės aka-
demijos absolventą. varnelio plafonas gana schematiškas, tačiau figūrinių 
scenų foną sudaranti fantastinė architektūra – kolonos, arkos, krenelėmis 
vainikuoti bokštai – akivaizdžiai atkeliauja iš bavariško rokokinio iliuzio-
nizmo, nors spalvotame eskize dailininkas smarkiai redukavo formas jas 
dar labiau sugeometrindamas, kad išvengtų bet kokio istorizmo pėdsako. 
jo eskizas skleidžia modernistinę metafizinės grėsmės nuotaiką.

už Burglengenfeldo katalikų Šv. vito parapijos užsakymą, kaip ir už 
pažintį su metenu ir jo apylinkėmis, varnelis turėjo būti dėkingas kunigui 

60 Plg. Giedrė jankevičiūtė, „dailininkas politikos spąstuose: Lietuva 1939–1944 m.“, 
in: Menotyra, vilnius, 2018, t. 25, Nr. 4, p. 319–340.
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Burglengenfeldo Šv. vito katalikų 
parapinė bažnyčia. Giedrės jankevičiūtės 
nuotrauka, 2021

Burglengenfeldo Šv. vito katalikų parapinės 
bažnyčios centrinės navos dekoras: Xviii a. 
vidurio navos skliauto tapyba ir XX a. 
pabaigos transepto puskupolio dekoras. 
Giedrės jankevičiūtės nuotrauka, 2021



148 Giedrė jankevičiūtė *32

Burglengenfeldo Šv. vito katalikų parapinės bažnyčios puskupolio plafono dekoro projektas. 
iki 1948. Lietuvos nacionalinis muziejus. kęstučio stoškaus nuotrauka

Burglengenfeldo Šv. vito katalikų parapinės bažnyčios puskupolio plafono dekoro projektas. 
iki 1948. Lietuvos nacionalinis muziejus. kęstučio stoškaus nuotrauka
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kapočiui ir per jį Bavarijoje įgytoms pažintims – labiausiai meteno bene-
diktinui kunigui angelusui sturmui.

1944 m. pabaigoje varnelis pradėjo kurti planus, kur galėtų bėgti iš vis 
dažniau bombarduojamos vienos. ta tema susirašinėjo su kasiuliu, prisi-
glausti austrijos kaimo idilėje jį nuoširdžiai kvietė prieglobstį Bachmaninge 
radęs kunigas Penkauskas:

Šiuo kartu aš labai nuoširdžiai kviečiu tamstą apsilankyti pas mane: pabūsi ke-
lias dienas, pasikalbėsime, pailsėsi, pasiieškosi sau darbo ir vietos, mažgi tams-
tai geriau seksis. tamsta galėsi aiškiau pasakyti, koks darbas tamstai būtų prie 
širdies, ką tamsta apsiimtumei dirbti, nes visai be darbo, atrodo, bus neįmano-
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Burglengenfeldo Šv. vito katalikų parapinės bažnyčios puskupolio plafono dekoro projektas. 
iki 1948. Lietuvos nacionalinis muziejus. kęstučio stoškaus nuotrauka
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ma gauti kambarį. aš tamstos vardu galėjau siūlyti tik pagal specialybę: rašti-
nėje, braižykloje, girininkijos įstaigoje ir pan. [...] tik pasiimki maisto korteles, 
visa kita aš parūpinsiu, ką vietos sąlygos leis. [...] Geriausia važiuoti naktį, nors 
nuo 14 d. (Xii) beveik kasdieną skrenda ir beldžiasi priešai. Porą kartų buvo ir 
vidurnaktį, tik, žinoma, ne Bachmanninge. Pavojingiausios vietos yra amstet-
ten, Linz, Wels. traukiniai geriausi iš Westb[ahnhof]: 18:14, 21:20 ir 22:30 (šis tik 
su zullassungskarte). jei žinosiu, kada atvažiuosi, ateisiu į stotį pasitikti.61

tačiau įvykių eiga varnelį privertė trauktis į Bavarijos išvietintųjų asme-
nų stovyklas, juolab kad tuose kraštuose galėjo tikėtis darbo pagal specialybę. 
jo talentą ir kūrinius meteno benediktinams išgyręs kunigas kapočius įtikino 
platų pažinčių tinklą tarp apylinkės katalikų turėjusius konfratrus pasiklau-
sinėti, ar neatsirastų varneliui tinkamo užsakymo. Žemutinė Bavarija turėjo 
išteklių karo sužalotoms bažnyčioms remontuoti ir, esant reikalui, dekoruo-
ti, tad neilgai trukus per meteno abatijos kunigą tėvą angelusą sturmą var-
nelį pasiekė Burglengenfeldo Šv. vito katalikų parapijos pasiūlymas ištapyti 
1937–1938 m. pagal Regensburgo architekto Franzo Günthnerio projektą per-
statytą šios senos šventovės transepto kupolinį perdengimą. 1945 m. lapkritį 
gavęs iš Regensburgo Günthnerio jam persiųstus bažnyčios brėžinius, var-
nelis nedelsdamas pradėjo projektuoti puskupolio dekorą62. iš pradžių dar-
bas judėjo gana sparčiai, nors dėl plafono ikonografijos užsakovas niekaip 
negalėjo apsispręsti ir dailininkas ją vis kaitaliojo nuo marijos ir jėzaus gyve-
nimo scenų su centriniu sutvėrėjo rankos motyvu pereidamas prie šv. vito 
žemiškosios istorijos ir jo išaukštinimo danguje63. Šv. vito bažnyčios klebonas 

61 Prano Penkausko laiškas kaziui varneliui į vieną iš Bachmanningo, 1944-12-18, in: 
KVNM, f. 11, ap. 3.

62 inžinieriaus Franzo Günthnerio oficialus laiškas, 1945-11-19, in: KVNM, f. 11, ap. 1. 
valstybės samdomas architektas Franzas Günthneris dirbo paveldosaugos sistemoje, 
projektavo karo apgriautų bažnyčių atstatymą, pavyzdžiui, Neustadte prie dunojaus 
restauravo artilerijos ir aviacijos apgriautą Šv. Lauryno parapinę bažnyčią ir jos bokštą. 
Nors trūko medžiagų ir finansų, buvo atkurta rytinė nava, atstatytos sugriautos sienos, re-
konstrukcija baigta 1948 m. liepą, tada imtasi bažnyčios įrangos ir naujų dekoro elementų. 
Pagal jo projektą atkurta schwandorfer kreuzberg karmelitų vienuolyno bažnyčia, kuri 
buvo beveik visiškai sunaikinta per 1945 m. balandžio 17 d. antskrydį (https://www.hdbg.
eu/kloster/index.php/detail/geschichte?id=ks0882).

63 Plg. užrašus Šv. vito bažnyčios dekoro byloje, saugomoje Bavarijos žemės paveldo-
saugos tarnybos dokumentacijos archyve miunchene: Burglengenfeld, Lkr. schwandorf, 
kath. stadtpfarrkirche st. vitus, d-3-76-119-38, 93133, dokumentationswesen der Baye-
risches Landesamt für denkmalpflege. operatyviai gauti Šv. vito bažnyčios pertvarkymų 
byloje esančių dokumentų kopijas pandemijos sąlygomis padėjo Lietuvos Respublikos am-
basados vokietijoje kultūros atašė Rasa Balčikonytė, esu jai už tai nuoširdžiai dėkinga.
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josefas Grafas stengėsi nevaržyti menininko laisvės. Laiškuose varnelį jam 
rekomendavusiam kunigui sturmui džiaugėsi eskizais, kurie, anot jo, patikę 
ir už darbus Burglengenfelde atsakingam architektui Günthneriui:

Ponas Günthneris man irgi rašė, kad jis visai patenkintas eskizais. jis parašė 
taip: „tai neabejotinai žymus menininkas, turintis ypatingą monumentalisto ta-
lentą. man susidarė įspūdis, kad grafika, t. y. piešinys, persveria tapybą. Baro-
kiškumą atliepia panaudojamos, beje, sumodernintos, architektūrinės formos. 
Pono varnelio kuriamoms formoms būdingas išskirtinis savitumas. idant jos 
harmoningai derėtų su senos barokinės patalpos dalimi, reikėtų minkštesnių, 
šiltomis baroko spalvomis perteiktų atspalvių. Nusprendę rinktis varnelį, jūs 
tikrai neapsigausite.64

64 Burglengenfeldo Šv. vito katalikų parapijos klebono josefo Grafo laiškas tėvui 
angelusui sturmui į meteną, 1946-02-05, iš vokiečių kalbos vertė Giedrė sodeikienė, in: 
KVNM, f. 11, ap. 1.
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kunigo Grafo palankumą varnelio pasiūlymui patvirtina jo ketinimai 
nedelsiant derinti darbų bažnyčioje leidimus su vyskupu, o po to ir Bavari-
jos paveldosaugos įstaiga miunchene:

Būtų labai smagu netrukus pamatyti spalvotą kupolo eskizą. Greitai turėsiu ga-
limybę automobiliu nuvykti į miuncheną, tad šį eskizą galėčiau pristatyti Žemės 
istorinių paminklų apsaugos tarnybai, bet pirma ponui vyskupui. deja, meteną 
man pačiam ne taip paprasta pasiekti, antraip tikrai atvažiuočiau. taigi trupu-
tį „pajudink“ varnelį, vis „pajudink“. Gal man pervesti jam šiek tiek pinigų?65

tačiau varnelis susidūrė su sveikatos problemomis, galiausiai turėjo gul-
tis į ligoninę, kur jam atlikta gerklės operacija. dėl to jis delsė pristatyti žadėtą 
eskizą, neskubėjo atsakyti į klebono laiškus. Prieš pat kalėdas pyktelėjęs ku-
nigas Grafas pareikalavo, kad dailininkas kuo skubiau pateiktų eskizą, kurį 
būtų galima rodyti komisijoms, priešingu atveju žadėjo ieškoti kitų specialistų:

didžiai gerbiamas pone varneli! Pagaliau davėte apie save žinią. aš laukiau, 
laukiau, vis laukiau, ir vis tuščiai. jau maniau, kad jūs suvis pražuvote, tad krei-
piausi į Žemės istorinių paminklų apsaugos tarnybą, ir jie man pasiūlė paskelbti 
konkursą, pakvietus kokius tris keturis tapytojus. Gerai, kad aš dar nieko ne-
pradėjau. skubiai atsiųskite kupolo eskizą, kad dar prieš Naujuosius galėčiau jį 
pateikti tarnybai. Bet rimtai paskubėkite. tarnyba laikosi nuomonės, kad jeigu 
jūsų projektas bus priimtinas, jie jam pritars. taigi negaiškite!66

Prašymą klebonas pakartojo po kelių savaičių 1947 m. sausį akcentuo-
damas, kad parapija planuotus darbus norėtų per metus užbaigti:

didžiai gerbiamas pone varneli! mane pasiekė jūsų telegrama. Prieš mudviem 
pradedant tolesnes derybas, norėčiau, kad jūs tvirtai pasakytumėte, ar tikrai 
galėsite šiemet pradėti ir užbaigti darbus mūsų parapinėje bažnyčioje. jūs ir 
pats suprantate, kad man ir mano parapijai jokios naudos, jei nuo eskizo nė per 
žingsnį nepasistūmėsime į priekį. jau ir taip per tai pražuvo ištisi metai. 1946 m. 
gruodžio 10 d. rašėte: didžiojo kupolo eskizas beveik baigtas. Prašyčiau šį es-
kizą užbaigti ir atsiųsti, kad galėčiau pateikti Žemės istorinių paminklų apsau-
gos tarnybai. jei tarnyba jam pritars, jūs galėsite ištapyti šoninius segmentus. 
o jeigu tarnyba eskizą atmes, toliau bendradarbiauti nebebus prasmės. aš tik-
rai mielai patikėčiau jums šį darbą, bet tada į jį reikėtų kibti visomis jėgomis 
ir dar šiemet pabaigti. kol kas krašto tarnyboje nesiėmiau jokių žygių, nes vis 
laukiu jūsų eskizo. todėl labai prašau, kuo greičiausiai jį atsiųskite!67

65 Ibid.
66 Burglengenfeldo Šv. vito katalikų parapijos klebono josefo Grafo laiškas kaziui 

varneliui, 1946-12-16, iš vokiečių kalbos vertė Giedrė sodeikienė, in: KVNM, f. 11, ap. 1.
67 Burglengenfeldo Šv. vito katalikų parapijos klebono josefo Grafo laiškutis kaziui 

varneliui, 1947-01-03, iš vokiečių kalbos vertė Giedrė sodeikienė, in: KVNM, f. 11, ap. 1.
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1947 m. ankstyvą pavasarį varnelį pasiekė žinia apie galimybę netrukus 
išvykti į jav. Burglengenfeldo užsakymas vėl pakibo ant plauko. ištikimas 
dailininko gerbėjas tėvas sturmas siūlėsi perimti eskizo įgyvendinimo rei-
kalus į savo rankas ir surasti tinkamą varnelio parengto projekto atlikėją, 
neabejodamas, kad klebonas šiam sumanymui pritars ir net sumokės var-
neliui honorarą:

Labai norėčiau turėti Burglengenfeldo koplyčios eskizą – ar leisite man išsakyti 
nekuklų prašymą – padovanokite jį man kaip prisiminimą. man vis tebeatro-
do, jog privalau pasirūpinti, kad jis būtų įgyvendintas Burglengenfelde. Ponas 
klebonas Grafas tikrai neatsisakys sumokėti honoraro, tad prašyčiau nurodyti 
kainą. Nesunkiai surasiu dailininką, kuris realizuos tą projektą, nes ką ne ką 
pažįstu miunchene. [...] Žinau, kad daug pageidauju, prašydamas eskizo, bet 
gal galite sudėti šią auką.68

sunku pasakyti, kaip varnelis reagavo į kunigo sturmo pasiūlymą, grei-
čiausiai nenorėjo patikėti savo sumanymo kitoms rankoms. miuncheno 
paveldosaugos įstaiga parapijai rekomendavo kitą dailininką. Šis siūlomo 
užsakymo atsisakė. atsirado ir iniciatyvių savanorių, bet jie neįtiko para-
pijai. taigi kai varnelio kelionė į jav nusikėlė, jis vėl atnaujino derybas dėl 
plafono tapybos. Prieš rašydamas klebonui, pirmiausia kreipėsi į ištikimąjį 
tėvą sturmą prašydamas jo patarimo ir užtarimo. sturmas paragino varne-
lį nenuleisti rankų, nuoširdžiai įtikinėdamas, kad jo eskizas užsakovui ar-
čiausiai širdies ir neturi konkurentų:

Ponas scheidemandelis [galėtų būti Walter scheidemandel (1894–1987), tapy-
tojas, bažnyčių dekoruotojas] irgi buvo padavęs paraišką dėl Burglengenfeldo, 
bet ponas Grafas jo nenori. taip pat ir Paminklų priežiūros tarnybos atstovas 
sakė, kad jis kažin ar tam darbui tinkamas. tad viskas tikrai susiklostys taip, 
kad jūsų projektas bus įgyvendintas. atvažiuokite, man bus labai smagu.69

dėkodamas varneliui už velykinę dovaną – spalvotą Lietuvos herbo pie-
šinį – tėvas sturmas sveikino jo apsisprendimą tęsti darbus Burg lengenfelde:

tačiau labiausiai jums dėkoju už tai, kad nusprendėte pateikti savo Burglen-
genfeldo [bažnyčios kupolo] projektą. tad iš pradžių nuvažiuokite į Burglen-
genfeldą, o kai ten viską aptarsite, į meteną.70

68 angeluso sturmo laiškas kaziui varneliui iš meteno benediktinų abatijos, 1947-03-
23, iš vokiečių kalbos vertė Giedrė sodeikienė, in: KVNM, f. 11, ap. 1.

69 angeluso sturmo laiškas kaziui varneliui iš meteno benediktinų abatijos, 1947-04-
02, iš vokiečių kalbos vertė Giedrė sodeikienė, in: KVNM, f. 11, ap. 1.

70 Ibid.
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Burglengenfeldo kleboną vėl atsiradusi galimybė įgyvendinti varnelio 
sumanymą iš tiesų pradžiugino:

kaip laimingai susidėjusias aplinkybes vertinu tai, kad Žemės istorinių pamink-
lų apsaugos tarnybos nurodytas ir rekomenduotas tapytojas kasparas užsaky-
mo neperėmė, nes dabar yra gavęs kitą, kurį privalo skubiai atlikti. man parašė 
mano draugas tėvas angelus, kad jūs vis dėlto nevykstate į ameriką ir vėl do-
mitės Burglengenfeldu. tad negaišuodamas atvažiuokite su savo eskizu į Burg-
lengenfeldą. Laukiu jūsų.71

deja, planas galutinai sužlugo pačioje 1947 m. pabaigoje miuncheno pa-
veldosaugos įstaigai nutarus, kad varnelio eskizas vis dėlto netinkamas72. 
Šis sprendimas nuliūdino ir dailininką, ir jo rėmėjus. tėvas sturmas nusi-
vylęs ir pasipiktinęs rašė varneliui:

mane tebeslegia apmaudus faktas, kad miuncheno istorinių paminklų priežiū-
ros tarnyba atmetė jūsų gražųjį eskizą. Ponas daktaras karlas Buschas jį įvertino 
teigiamai73, tad labai nustebo, kai jam pranešiau, kad konservatorija jį atmetė. 
truputį pykstu ir ant Burglengenfeldo klebono, kad nesiėmė tolesnių žingsnių 
dėl jūsų. jis visiškai nesupranta meno, kiek jį pažįstu, tikėjosi, kad paveiksle 
bus pavaizduota daug besivartaliojančių figūrų, panašiai kaip jūsų bataliniame 
paveiksle [greičiausiai kompozicijos Rūdavos kautynės spalvotas pakartojimas]. 
vis dėlto rūpestingai saugokite savo eskizą – gal galėsite jį panaudoti kur nors 
kitur. man šovė į galvą mintis: parašykite ponui meteno vienuolyno abatui, ar 
pas jį neatsirastų jums kokio nors darbo, nes jis aukštai vertina jūsų meną. su-
prantama, neminėkite, kad aš jums taip patariau.74

matyt, tėvas sturmas su varneliu svarstė ir daugiau galimybių lietuvių 
menininkui pritaikyti savo gebėjimus meteno apylinkių katalikų švento-
vėse. tarsi tęsdamas gyvą pokalbį sturmas laiškuose dalijosi su varneliu 

71 Burglengenfeldo Šv. vito katalikų parapijos klebono josefo Grafo laiškas kaziui 
varneliui, 1947-04-14, iš vokiečių kalbos vertė Giedrė sodeikienė, in: KVNM, f. 11, ap. 1.

72 Plg. išnašą nr. 63; varnelio projekto svarstymo protokolo tarp šių dokumentų, 
deja, nėra.

73 karlas Buschas (1905–1964) – dailės istorikas, Bavarijos bažnytinės dailės ir archi-
tektūros tyrinėtojas, Wilhelmo Pinderio mokinys, kunigo angeluso sturmo pažįstamas. 
sturmas jau buvo jį neakivaizdžiai pristatęs varneliui; 1947-03-23 savo laiške jis rašė: „Be 
to, su jumis norėtų užmegzti pažintį laiškais menotyrininkas daktaras karlas Buschas 
iš miuncheno, skulptoriaus Georgo Buscho, sukūrusio krucifiksą mūsų refektoriumui, 
sūnus“. Galbūt Buschas buvo užmezgęs kontaktą su varneliu ir susirašinėjimo pėdsakų 
reikėtų ieškoti Buscho archyve.

74 angeluso sturmo laiškas kaziui varneliui iš meteno benediktinų abatijos, 1948-01-
02, iš vokiečių kalbos vertė Giedrė sodeikienė, in: KVNM, f. 11, ap. 1.
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žiniomis apie apylinkėse atliktas bažnyčių rekonstrukcijas ir naujai vykdo-
mus dekoro darbus:

Pono kapeliono iš Noihauzeno nurodymu mažoji koplyčia Finzinge netru-
kus bus suremontuota – žmonėms pasidarė sarmata, kad šalia tokios gražios 
Šv. Leo nardo bažnyčios yra tokia apleista koplytėlė. darbus atliks dailininkas 
schneideris. vienas vengrų majoras ir dailininkas mėgėjas parengė seriją pieši-
nių pono abato priimamajam, tokius kitų Bavarijos abatijų atvaizdus. taip pat 
natūralaus dydžio pono abato portretą. juk jis, šiaip ar taip, tapytojas. univer-
siteto bažnyčia, jos gražiosios lubų freskos vis labiau nyksta. Nėra kas tuos dar-
bus atliktų, o esami darbininkai tvarko studentams skirtas patalpas.75

kunigo sturmo laiškuose varneliui minima ir vienanavė barokinio sti-
liaus Šv. Leonardo katalikų bažnyčia Buchberge – mažyčiame miestelyje už 
kelių kilometrų nuo kiek didesnio offenbergo meteno abatijos kaimynystė-
je (katholische Filialkirche st. Leonhard, Buchberger strasse 66; paminklo 
numeris pagal Bayerischen Landesamt für denkmalpflege d-2-71-140-5). 
atrodytų, kad šios bažnyčios sienų tapybai varnelis parengė kartonus, 
o gal net buvo pradėjęs juos įgyvendinti. 1947 m. kovo pabaigoje sturmas 
varneliui rašė:

Nuolat jus atminsiu gražiuoju, nes Buchbergo [bažnyčios] piešiniai man nepa-
liaujamai teikia didį džiaugsmą.76

varnelio archyve kBNm išliko fotografija, užfiksavusi jį in situ Buch-
bergo bažnyčioje, koreguojantį prie sienos pritvirtintus originalaus dydžio 
piešinius ar kartonus77. ar varnelis buvo sudaręs su Šv. Leonardo parapija 
sutartį, ar parapija gavo leidimą įgyvendinti jo projektą, kiek šis sumany-
mas buvo pasistūmėjęs, dar nėra aišku – miuncheno paveldosaugos archyve 
saugomoje dokumentacijoje duomenų apie tai nėra78. Galbūt situaciją nu-
šviestų tyrimas in situ, t. y. apsilankymas pačioje Šv. Leonardo bažnyčio-
je. kol kas straipsnio autorei to padaryti nepavyko, nes informacija apie šį 
varnelio kūrinį iškilo sukaupus medžiagą straipsniui ir pradėjus jį rašyti.

75 angeluso sturmo laiškas kaziui varneliui iš meteno benediktinų abatijos, 1947-04-
02, iš vokiečių kalbos vertė Giedrė sodeikienė, in: KVNM, f. 11, ap. 1.

76 angeluso sturmo laiškas kaziui varneliui iš meteno benediktinų abatijos, 1947-03-
23, iš vokiečių kalbos vertė Giedrė sodeikienė, in: KVNM, f. 11, ap. 1.

77 už nuorodą dėkoju kolegei aistei Bimbirytei-mackevičienei.
78 Plg. dokumentus, saugomus Buchbergo Šv. Leonardo bažnyčios byloje Bavarijos 

žemės paveldosaugos tarnybos dokumentacijos archyve miunchene: Buchberg, Gde. 
offenberg, Lkr. deggendorf, kath. kirche st. Leonhard, 8351, dokumentationswesen der 
Bayerisches Landesamt für denkmalpflege.
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Pristatydamas varnelio kūrybą žurnale Aidai skelbtoje apžvalgoje jur-
kus išvardijo ne taip mažai bičiulio darbų, sukurtų vienoje ir Bavarijoje, ta-
čiau Buchbergo sienų tapybos jis nepaminėjo:

jau baigtas spalvose Rudavos mūšio eskyzas. meteno vienuolyne dekoravo kop-
lytėlę. jau padaryti planai ir eskyzai Prisikėlimo bažnyčios dekoravimui. dro-
bėje aliejumi išpildytas Lietuvos panneau. Gavęs užsakymą, Burgla[e]ngenfeldo 
bažnyčiai padarė spalvotą kupu[o]lo eskyzą. (Šis darbas išpildytas turi turėti 
208 m2). Šiuo metu jis yra padaręs temperą iš paros ciklo Rytą ir Dieną. Šalia to 
dar sukūrė keletą portretų: kan. F.[elikso] kapočiaus, dr. k.[azimiero] almi-
nausko, mr. abott.79

jurkaus sąrašas sudarytas 1947 m., kai derybų baigtis dėl Burglengen-
feldo dar nebuvo aiški, o galimi darbai metene tebuvo tėvo sturmo pla-

79 Paulius jurkus, op. cit., p. 377.

kazys varnelis Buchbergo Šv. Leonardo katalikų bažnyčios navoje pritaisytų 
sienų dekoro kartonų fone. 1946. Nuotrauka iš kvNm archyvo
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nuose. vis dėlto jurkus optimistiškai avansu vardija abu sumanymus kaip 
įgyvendintus. iš suminėtų kūrinių varnelis išsaugojo ir į vilnių parsivežė 
Rūdavos kautynių piešinius bei spalvotą eskizą, taip pat Burglengenfeldo 
bažnyčios plafono piešinius ir spalvoto projekto fotografiją. kiti minimi 
kūriniai – pano Lietuva ir temperos Rytas (nacių okupacijos metais Lietu-
voje pradėto ciklo pirmosios dalies, kuri liko kaune, pakartojimas) bei Die-
na užfiksuoti fotografijose. deja, portretų ir Prisikėlimo bažnyčios dekoro 
projektų egzistavimo faktą kol kas liudija tik fragmentiški paminėjimai ra-
šytiniuose šaltiniuose.

Pabaigai. kontekstas, kuriame varnelis pradėjo reikštis kaip bažnyti-
nės dailės specialistas – dailininkas ir muziejininkas, – buvo gana tirštas ir 
įdomus. kaune tuo metu jau buvo baigta atnaujinti benediktinių Šv. mika-
lojaus bažnyčia, pritaikant ją amžinajai Švč. sakramento adoracijai, iškilo 
modernistinė Švč. jėzaus Širdies bažnyčia Šančiuose, pradėta rūpintis artė-
jančia Prisikėlimo bažnyčios statybos pabaiga ir jos dekoro darbais.

jeigu tarp vyresnės kartos dailininkų bažnytinės dailės specialistų vi-
siškai nebuvo, ir vytauto bažnyčios puošybai vaižgantui teko pasitelk-
ti net Paulių Galaunę, o Petrą kalpoką priversti imtis peizažistui sunkiai 
pasiduodančio figūrinės kompozicijos žanro, tai ketvirto dešimtmečio pa-
baigoje katalikų Bažnyčios užsakymus sugebančius atlikti specialistus jau 
rengė meno mokykla. vienas pirmųjų pokyčio ženklų – po studijų Pary-
žiuje grįžusių valstybės stipendininkų darbai provincijos bažnyčiose, pa-
vyzdžiui, Broniaus Pundziaus skulptūrinis altorius Betygalos bažnyčioje 
(1929). Na, o 1932 m. kaunas džiugiai sveikino kuklų, bet ryškų kūrinėlį 
studentų bažnyčios fasadui – juozo mikėno mozaiką kristaus galva, su-
dėliotą talkinant Bronislovui motuzai. Įspūdį darė anksčiau Lietuvoje ne-
matytos monumentalios, archaikos bruožų turinčios, bet kartu modernios 
formos, o dar labiau vietinės medžiagos – Lietuvos laukų granito riedulių 
skaldos – panaudojimas. Benediktinių bažnyčios altoriui sukurti jau buvo 
paskelbtas konkursas, jame varžėsi bent keletas jaunų talentų. Bažnytinės 
dailės kūrėjų gebėjimus dailininkai demonstravo kasmetinėse Lietuvos 
dailininkų sąjungos parodose, kuriose netrūko modernių formų religinio 
meno pavyzdžių. Be abejo, ieškant orientyrų, dairytasi į kitas šalis, pirmiau-
sia vokietiją ir Prancūziją. vokietijoje tebeieškota devocionalijų masiniam 
vartotojui, kliautasi jos amatininkų gebėjimais. tai pastūmėjo kreiptis ir į 
tarptautini mastu pripažintus bažnytinio meno dirbėjus. Pakaktų paminėti, 
kad 1938 m. Liudo truikio vitražus Benediktinių bažnyčiai gamino būstines 
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vokietijoje ir jav turėjusi miuncheno Franzo mayerio dirbtuvė; tai pačiai 
dirbtuvei planuota užsakyti ir vitražus Prisikėlimo bažnyčiai. tačiau stilis-
tinių orientyrų, kuriais rėmėsi bažnytinio meno atnaujinimo entuziastai ir 
šio judėjimo veikėjai, vis dėlto dairytasi Prancūzijoje. iš šios šalies į Lietuvą 
atkeliavo ir neokatalikybės idėjos, ir modernaus bažnytinio meno prakti-
kos pavyzdžiai. Šiek tiek žinome apie Conservatoire national des arts et mé-
tiers, École nationale supériore des arts décoratifs pedagogų įtaką, tačiau nėra 
išsamiau aptarti ir įvertinti asmeniniai kontaktai tarp jaunosios kartos Lie-
tuvos menininkų ir prancūzų modernaus bažnytinio meno kūrėjų, padarę 
poveikį kai kuriems iš jų. minėtinas, pavyzdžiui, iki šiol tik probėkšmais 
Gražinos martinaitienės tekstuose fiksuotas juozo mikėno bendradarbia-
vimo su bažnytinio meno atnaujinimo aktyvistu tapytoju marcel-Lenoiru 
atvejis80. jam mikėnas parsisamdė į pagalbininkus 1929 m. vasarą, studi-
juodamas Conservatoire national des arts et métiers. marcel-Lenoiras kaip tik 
tuo metu savo studijoje Notre-dame des Champs gatvėje monparnase kūrė 
600 kvad ratinių metrų freskos Kristaus triumfas (La gloire de Dieu) projektus. 
ketino freską įrengti aikštėje prie trocadéro muziejaus. tai turėjo būti pori-
nė kompozicija gerokai anksčiau tulūzos katalikų institute nutapytai fres-
kai Švč. Mergelės Marijos karūnavimas (Le triomphe de la Vierge couronnée par 
Dieu le Père, présentant au monde son fils crucifié, 1923). jei ne ankstyva mir-
tis, galbūt jam ir būtų pavykę įgyvendinti šį grandiozinį sumanymą. kad ir 
kaip būtų buvę, patirtis talkinant marcel-Lenoirui stipriai paveikė mikėno 
pažiūras ir individualų stilių: suteikė inspiracijų krikščioniškosios ikono-
grafijos motyvams, paveikė pamėgtą žmogaus figūros tipažą, įtvirtino mer-
ginos su ožka, poilsio po žemės ūkio darbų temas, paskatino piešti ang limi 
ir sangvinu. aktyviau įsitraukti į bažnytinio meno atnaujinimo judėjimą 
Lietuvoje mikėnui sutrukdė laiko ir energijos pareikalavęs pedagoginis 
darbas, ir, be abejo, vienas po kito pasipylę reikšmingi valstybiniai užsa-
kymai skulptūros kūriniams. atitinkamai Lietuvos bažnytinėje dailėje neo-
klasicizmą užgožė jaunesnės kartos įsisavintos art deco stilizacijos. Šis stilius 
būdingas ir Liudo truikio vitražams kauno benediktinių Šv. mikalojaus 
bažnyčiai, ir tos pačios šventovės altoriaus mensoje įkomponuotam domi-
celės tarabildienės reljefui Kristaus galva, vaizduojančiam veraikoną, ir, be 
abejo, ryškiausio šio stiliaus reprezentanto stasio ušinsko kūriniams. tikė-
tina, kad art deco stilistika būtų dominavusi ir didžiausios Lietuvos katalikų 

80 Plg. Gražina marija martinaitienė, „Religinė tematika juozo mikėno kūryboje“, in: 
Menotyra, vilnius, 1998, Nr. 2, p. 65.
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šventovės – Prisikėlimo bažnyčios kaune puošyboje, žinant, kad užsaky-
mus ją dekoruoti turėjo tokie autoriai kaip truikys, ušinskas ir varnelis. Po-
kubistinės tendencijos įsivyravimo hipotezę padeda pagrįsti ir bažnytinės 
dailės plėtotė iš Lietuvos karo pabaigoje išvykusių dailininkų kūryboje. Be 
abejo, jie orientavosi į juos priėmusių šalių vyraujančias meno tendencijas, 
tačiau ketvirto dešimtmečio pabaigos lietuviška aplinka juos pakankamai 
gerai paruošė akistatai tiek su vokietijos, tiek su Prancūzijos, tiek su jav 
pokario daile. kazio varnelio ankstyvosios kūrybos analizė atskleidžia šį 
procesą ir jo rezultatus.

modeRNism iN LitHuaNiaN CHuRCH aRt:  
tHe Case oF kazys vaRNeLis (1917–2010)

summary

the article addresses and explores the relationship between the movement 
of church art renewal that started in interwar Lithuania and its impact on the 
work of Lithuanian artists in Western europe and the usa in the second half of 
the twentieth century. the rise and significance of art deco and post-Cubist art in 
general is revealed through a detailed overview of kazis varnelis’s early work 
and its contexts. Commissions for monumental paintings for Catholic churches 
in Bavaria are interpreted as a confirmation of the timeliness of varnelis’s work in 
particular and the Lithuanian art school of the 1940s in general. this is one of the 
circumstances that justify the success of kazys varnelis, aleksandra kašubienė, 
vytautas kazimieras jonynas, and other Lithuanian artists in the milieu of american 
church art, and in the general art environment in the case of kazys varnelis and 
aleksandra kašubienė. the sources, artwork, and insights presented in the article 
allow for a broader understanding of the significance of the modernisation of 
Lithuanian church art and link the processes of cultural development in Lithuania 
with the international context. the study provides arguments for the analysis of a 
distinctive cultural, religious, and political phenomenon – the Lithuanian chapels 
at the National shrine in Washington dC and st Peter’s Basilica in the vatican.
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PoLitiNiai iR meNiNiai Lietuvių koPLyČios 
Šv. PetRo BaziLikoje vatikaNe asPektai

L a u R a  P e t R a u s k a i t Ė

1970 m. liepos 6–7 d. vatikano Šv. Petro bazilikoje buvo iškilmingai 
pašventinta Lietuvių koplyčia, gavusi Švč. marijos Gailestingumo moti-
nos titulą. apie koplyčią fragmentiškai rašyta menotyrininkų ir istorikų 
publikacijose, taip pat pažintiniuose leidiniuose ir kultūriniuose giduose1, 
tačiau sumanymo genezė, koplyčios įrengimo istorija ir meniniai aspek-
tai nuosekliau netyrinėti. Šio straipsnio tikslas – atskleisti, kaip sakralinio 
meno objektas buvo instrumentalizuotas politiniams tikslams Šaltojo karo 
kontekste, ir kelti klausimą apie jo reikšmę pasikeitus politiniam klimatui. 
koplyčią lietuvių diaspora vertino kaip politinį pareiškimą ir simbolinį Lie-
tuvos nepriklausomybės gynimo veiksmą. todėl pasibaigus Šaltajam karui 
jos reikšmė šiek tiek sumenko, objektas tapo labiau memorabilija, vienu iš 
daugelio lietuvių veikimo pasaulyje pėdsakų.

Šiame straipsnyje remiamasi Popiežiškojoje Šv. kazimiero lietuvių ko-
legijoje Romoje ir Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Lemonte saugoma, 
iki šiol netyrinėta medžiaga2 ir siūlomas naujas požiūris, įgalinantis pama-

straipsnis parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą nacionalinės mokslo 
programos „mokslininkų grupių projektai“ tyrimą „Lietuvos balsas Šaltojo karo me-
tais: lietuvių koplyčios vašingtono National shrine ir vatikano Šv. Petro bazilikoje“ 
(sut. Nr. s-miP-20-8).

1 Giedrė jankevičiūtė, julija Reklaitė, Devyni pasivaikščiojimai po Romą, vilnius: aukso 
žuvys, 2021; Guido michelini, „Lietuvių kunigų patriotinė veikla pokario italijoje“, in: 
Lietuva – Italija: Šimtmečių ryšiai, sudarytoja daiva mitrulevičiūtė, vilnius: Nacionalinis 
muziejus Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmai, 2016, p. 673–682; vittorio 
Lanzani, Le grotte vaticane: Memoria storiche, devozioni, tombe dei papi, Roma: elio de Rosa, 
2010; Rasa andriušytė-Žukienė, Akistatos: Dailininkas Vytautas Kazimieras Jonynas pasaulio 
meno keliuose, vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2007; Giedrė jankevičiūtė, Pasivaikščiojimai 
po Romą su Giovanna, vilnius: aidai, 2005 ir kt.

2 už galimybę susipažinti su Popiežiškosios Šv. kazimiero lietuvių kolegijos archyve 
(toliau – PŠKLKA, neinventorizuotas) saugoma medžiaga dėkoju kolegijos rektoriui kun. 
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tyti iki šiol neįvardytas koplyčios vertes. istorinę ir politinę perspektyvą 
papildžius menotyrine prieiga, Cappella Lituana atsiskleidžia kaip Lietuvos 
sakralinės dailės modernėjimo reiškinio dalis, tarpukariu prasidėjusių me-
ninės ir kultūrinės kaitos procesų tąsa Šaltojo karo metais.

Koplyčios steigimo sumanymas: aplinkybės, veikėjai, komunikacija. 
katalikų Bažnyčia Lietuvoje sumanymą kokia nors forma įamžinti Lietuvos 

audriui arštikaičiui. tyrinėjant Lituanistikos tyrimo ir studijų centre (toliau – LTSC) 
su kauptą medžiagą, nepamainoma buvo archyvo direktorės dr. indrės antanaitis-ja-
cobs, valdybos pirmininkės kristinos Lapienytės ir tarybos pirmininko dr. Roberto vito 
pagalba.

*2

Popiežius Paulius vi šventina Lietuvių koplyčios altorinį paveikslą. 1970-07-07 (PŠkLka, vB-2)
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vardą pagrindinėje viso pasaulio katalikų šventovėje – Šv. Petro baziliko-
je vatikane – puoselėjo nuo tarpukario, per kelis ateinančius dešimtmečius 
abstrakti idėja sukonkretėjo iki tautinės koplyčios projekto. Palankios aplin-
kybės įgyvendinti užmojį susiklostė po antrojo pasaulinio karo.

Pirmiausia galimybę koplyčios atsiradimui sudarė tai, kad XX a. penk-
tame dešimtmetyje Šv. Petro bazilikos požemiuose prasidėjo archeologiniai 
kasinėjimai, dėl ko buvo pertvarkyta požeminė šventovės dalis. Plataus 
masto, kelis dešimtmečius trukusius kasinėjimus išprovokavo 1940 m. 
įvykęs atradimas: įrenginėjant vietą neseniai mirusio popiežiaus Pijaus Xi 
sarkofagui ir žeminant grindis šv. apaštalo Petro kriptoje, buvo atkasti an-
tikinio nekropolio fragmentai. vykdant tyrimus buvo sustiprinti Renesan-
so epochoje perstatytos bazilikos pamatai ir išvalyta dalis iki tol žemėmis 
buvusių užpiltų erdvių tarp dabartinių ir imperatoriaus konstantino laikų 
bazilikos grindų lygių. taip bazilikos požemiuose, vadinamosiose vatikano 
grotose (it. Grotte Vaticane), šalia popiežių ir šventųjų kapų, senųjų koply-
čių ir kriptų atsirado naujų erdvių. Lietuvių bičiulis vatikane arkivyskupas 
antonio samoré 1966 m. lapkritį, praėjus dviem mėnesiams po Lietuvių 
kop lyčios Nacionalinėje šventovėje vašingtone pašventinimo, informavo 
pagrindinį jos statytoją vyskupą vincentą Brizgį, kad „Šv. Petro kriptoje dar 
daromi vienoje vietoje archeologiniai kasinėjimai, ir, jeigu tos vietos sąly-
gos leis, jeigu nebus surasta ko nors, ko nebūtų galima liesti, tai ten dar at-
siras pakankama erdvė gerai koplyčiai. arkivyskupas siūlo šia, gal iš viso 
paskutine proga pasinaudoti“3. Rūpintis lietuvių reikalais samoré skatino 
užsimezgęs asmeninis ryšys su Lietuva, kai ketvirtame dešimtmetyje jam 
teko dirbti Šv. sosto apaštalinėje nunciatūroje kaune. Šaltojo karo metais 
šį dėmesį pakurstydavo jo asmeninis sekretorius, italijos lietuvių bendruo-
menės valdybos pirmininkas monsinjoras vincas mincevičius. Pasak Lietu-
vos atstovybėje prie Šv. sosto dirbusio kazio Lozoraičio, įkopęs į vatikano 
diplomatijos viršūnes, samoré iki mirties liko didysis lietuvių reikalų užta-
rėjas prie Šv. sosto. jo pastangų dėka buvo išgelbėtas Lietuvos atstovybės 
tęstinumas, jis karštai rėmė Lietuvių kolegijos steigimą, užtarė ir prašymą 
įrengti Lietuvių koplyčią4.

antra, XX a. antroje pusėje pradėjo formuotis nacionalinių koplyčių 
statymo Šv. Petro bazilikoje tradicija. Lietuvių sumanymas buvo tipiškas 

3 vincentas Brizgys, Atsiminimai ir dienynas, [rankraštis], p. 476–477, in: PŠKLKA.
4 Diplomatas par excellence: Kazys Lozoraitis (1929–2007), sudarytoja Giedrė jankevičiūtė, 

kaunas: artuma, 2008, p. 95.
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savo laikmečiui ir įsiterpė į seriją vatikano grotose atsiradusių naciona-
linių/regioninių koplyčių: airių (1950–1954), lenkų (1953–1958), lietuvių 
(1967–1970), vengrų (1977–1980), vakarų ir Rytų europos šventųjų globėjų 
(1980), meksikiečių ir pietų amerikiečių (1983–1992). Ši iniciatyva siejosi su 
platesniais katalikų Bažnyčios gyvenimo procesais, ypač sustiprėjusiu jos 
dėmesiu savo narių tautiniam ir lingvistiniam identitetui. verta prisimin-
ti, kad po 1962–1965 m. vykusio vatikano ii susirinkimo visame pasaulyje 
eucharistija, krikštas, kunigų šventimai ir kiti sakramentai pradėti švęsti 
nacionalinėmis kalbomis.

dar tebevykstant susirinkimui, išeivijoje į lietuvių kalbą buvo pra-
dėti versti liturginiai tekstai, aukotos pirmosios Šv. mišios gimtą-
ja kalba5, o po kelerių metų pirmasis lietuvis įšventintas į kunigus ne 
lotyniškai, o lietuviškai tariamais maldos žodžiais. dauguma pasaulie-
čių ir dvasininkų entuzias tingai priėmė naujoves. ore tvyrojusi nuotaika 
įtaigiai užfiksuota vieno iš susirinkimo dalyvių vyskupo Brizgio atsimi-
nimuose, kai jis 1969 m. gegužės 17 d. įšventino į kunigus jauną jėzuitą  
antaną saulaitį:

tai buvo pirmas atvejis, kad kunigystės šventimų visos apeigos buvo Lietuvių 
kalboje pagal naujas reformuotas apeigas. Buvo tinkamai pasiruošta, Chicago-
je tėvai jėzuitai multiplikavo šiuos tekstus knygelės formoje, kad visi dalyviai 
galėjo jas turėti. kalbant maldas, giedant Litanijas atsakinėjo visi dalyviai, o jų 
buvo tiek, kad erdvi bažnyčia visų netalpino. tie žmonės gal visi pirmą kar-
tą matė kunigystės šventimų apeigas, tikrai visi pirmą kartą aktyviai dalyva-
vo apeigose lietuvių kalba. Įspūdis buvo tikrai nepaprastas. išėję iš bažnyčios, 
paskui parapijos salėje žmonės nerado kalbos, tik vieni kitiems kartojo, kaip 
buvę nepaprastai įspūdinga. man parėjus į kleboniją klebonas jurgis vičiaus-
kas susijaudinęs mane apkabinęs dėkojo, kad jo bažnyčioje įvyko tokios nepap-
rastos iškilmės.6

trečia, lietuviai jau turėjo patirties įgyvendinant panašaus mastelio pro-
jektus: 1966 m. Švč. mergelės marijos Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinėje 
šventovėje vašingtone buvo pašventinta lietuvių katalikų pastangomis ir 
lėšomis įrengta tautinė Šiluvos Švč. mergelės marijos koplyčia. Nors ir su 

5 Pagal reformuotą liturgijos tvarką pirmosios Šv. mišios lietuvių kalba aukotos 1965 m. 
balandžio 4 d. Šv. kazimiero lietuvių kolegijoje Romoje. jas koncelebravo diena anksčiau 
Laterano bazilikoje kunigais įšventinti du kolegijos studentai kęstutis vincas Žemaitis 
(1928–2020) ir Liudas januška oFm (1923–2004). už informaciją dėkoju vatikano radijo 
lietuvių redakcijos direktoriui dr. jonui malinauskui.

6 vincentas Brizgys, op. cit., p. 507.
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tam tikrais įsiskolinimais7, tautiečiai sklandžiai suvaldė 350 000 usd8 kai-
navusį projektą. Prie naujosios iniciatyvos patikimumo iš dalies prisidėjo 
ir Romoje susitelkusių lietuvių kunigų renomė. septintame dešimtmetyje 
mieste gyveno kelios dešimtys kunigų, kurie dirbo vatikano administracijo-
je, dėstė popiežiškuosiuose universitetuose, vadovavo vienuolinėms kong-
regacijoms ir užsiėmė kita bažnytine veikla9.

Pasinaudodami atsiradusia galimybe, 1967 m. gegužės 12 d. išeivi-
jos vyskupai vincentas Brizgys, simboliškai atstovavęs jungtinių valstijų 
lietuviams, ir Pranas Brazys, atsakingas už vakarų europoje gyvenusių 
tautiečių sielovadą, kreipėsi su oficialiu prašymu į Šv. sostą10. Braziui ne-
tikėtai mirus, sutartį su vatikanu spalio mėnesį pasirašė ir visą atsakomy-
bę prisiėmė Brizgys. intelektualus, plataus akiračio, iniciatyvus vyskupas 
sudarė šiuolaikiško dvasininko įspūdį, kurį dar labiau stiprino plati pas-
toracinių kelionių geografija. Nuo 1951 m. Čikagoje gyvenęs buvęs kauno 
vyskupas augziliaras Šaltojo karo metais rūpinosi lietuvių sielovada ne tik 
visose jungtinėse valstijose, bet ir kanadoje, argentinoje, Brazilijoje, ko-
lumbijoje, australijoje ir iš dalies europoje. Nepaisant didelio pastoracinio 
ir administracinio darbo krūvio, Brizgys asmeniškai planavo ir koordina-
vo koplyčios įrengimo reikalus: rūpinosi reklamine kampanija, finansų 
pritraukimu, darbų eiga, koplyčios pašventinimo iškilmių organizavimu, 
piligrimų kelionėmis ir t. t. Ne veltui vienas jo kolegų yra pavadinęs vys- 
kupą projekto „bosu“11.

7 Paskutiniai mokėjimai Nacionalinei šventovei vašingtone buvo padengti iš Lietu-
vių koplyčiai vatikane suaukotų lėšų; žr. Pajamos ir išlaidos iki 1970-06-01, in: PŠKLKA, 
vB-2.

8 vincentas Brizgys, „Lietuvos kankinių atminčiai mūsų koplyčia...“, 1968-06-01, in: 
PŠKLKA, vB-2.

9 Paminėtini Šv. sosto diplomatas arkivyskupas Paulius marcinkus, Šv. Petro bazili-
kos kanauninkų kapitulos narys dr. jonas Bičiūnas, Popiežiškosios Šv. kazimiero lietuvių 
kolegijos rektorius Ladas tulaba, Grigaliaus universiteto profesorius ir Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos centro valdybos pirmininkas dr. antanas Liuima sj, Grigaliaus uni-
versiteto profesorius dr. Paulius Rabikauskas sj, vatikano leidyklų Tipografia Poliglotta Va-
ticane ir Tipografia L‘Osservatore Romano vadovas dr. juozas zeliauskas sdB, Šv. sosto Rytų 
Bažnyčių kongregacijos archyvaras dr. stasys Žilys, marijonų vienuolijos vicegenerolas 
dr. viktoras Rimšelis miC ir kt.

10 vincentas Brizgys, kilmė: Pastangos iš laisvos Lietuvos: [asmeniniai užrašai], l. 1, 
in: PŠKLKA, vB-2.

11 vinco mincevičiaus laiškas vincentui Brizgiui, Roma, 1970-05-20, in: PŠKLKA, 
vB-2.
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antroji figūra, itin reikšminga sklandžiam projekto įgyvendinimui – 
„Lietuvos kankinių koplyčios komiteto atstovas Bazilikoje“12 arba, kitaip 
tariant, projekto prižiūrėtojas vietoje monsinjoras mincevičius. skirtingai 
negu per antrąjį pasaulinį karą pasitraukę emigrantai, šis dvasininkas gy-
veno italijoje dar prieškariu, buvo čia gerai integravęsis. veiklus, platų pa-
žinčių ratą vatikane ir Romoje turintis monsinjoras energingai ir sklandžiai 
sprendė vietoje iškylančias praktines koplyčios įrengimo problemas.

koplyčios statybos ir pašventinimo komitetuose figūruoja gausybė lie-
tuvių kunigų ir visuomenės veikėjų pavardžių, bet realybėje projekto ko-
manda buvo labai kompaktiška ir tai nulėmė projekto sėkmes ir nesėkmes. 
iš esmės ją sudarė Brizgio ir mincevičiaus tandemas. komandos kompak-
tiškumas ir jos narių charakterio savybės lėmė, kad sprendimai buvo prii-
minėjami operatyviai, ryžtingai, blaiviai vertinant optimistinį ir pesimistinį 
scenarijus. dėl esminių koplyčios įrengimo klausimų, pavyzdžiui, ikono-

12 Žr. Lietuvos kankinių koplyčios blanką su jame nurodytu komiteto narių sąrašu, 
pvz., vincento Brizgio laiškas Primo Principi, Čikaga, 1969-04-26, in: PŠKLKA, vB-2.
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167Politiniai ir meniniai Lietuvių koplyčios 
Šv. Petro bazilikoje vatikane aspektai

grafinės programos, iniciatoriai tardavosi su istorikais, koplyčios dailinin-
ku ir kitais projekto bendraminčiais, bet sprendimus dažniausiai priimdavo 
vienasmeniškai, nesiveldami į nesibaigiančias diskusijas ir ilgas bei sudė-
tingas konsensuso paieškas.

Žinoma, ambicingas sumanymas nebūtų realizuotas be įtakingų užtarė-
jų užnugario, kuris buvo aktualus ne tik projekto pradžioje, bet ir vėlesniais 
etapais. Lobistinei veiklai buvo pasitelkti Lietuvai palankūs aukšti vatikano 
pareigūnai: jau minėtas kardinolas samoré, ėjęs reikšmingas pareigas nese-
niai pasibaigusiame vatikano ii susirinkime ir po jo paskirtas sakramentų 
tvarkos kongregacijos prefektu, katalikiškojo ugdymo kongregacijos pre-
fektas kardinolas Giuseppe Pizzardo, anksčiau padėjęs emigracijoje atsi-
dūrusiems lietuviams seminaristams įsikurti Romoje, bei jungtinių valstijų 
episkopato narys ir Religinių reikalų instituto, kitaip vadinamo vatikano 
banku, administracijos sekretorius vyskupas Paulius marcinkus.

Galiausiai esminį vaidmenį suvaidino projekto finansiniai rėmėjai, tarp 
kurių buvo eiliniai tikintieji, vienuolynai ir dieceziniai kunigai. katalikiš-
ką lietuvių diasporą in corpore su išlygom galima vadinti tikruoju projek-
to užsakovu, nes būtent jai reikėjo tokio objekto ir ji padengė jo atsiradimo 
išlaidas. koplyčios statybai finansuoti 1968 m. jungtinėse valstijose buvo 
įregistruota ne pelno siekianti organizacija Lietuvos kankinių koplyčios 
fondas (angl. Lithuanian Martyrs Chapel Fund). Per šį fondą, taip pat per Lie-
tuvių katalikų religinę šalpą ir lietuviškų parapijų kunigus buvo surinkta 
arti 90 000 usd, reikalingų padengti visas išlaidas13. skirtingai negu vati-
kano grotose įrengtos analogiškos Lenkų koplyčios atveju, kurios išlaidas 
padengė vienas mecenatas – lenkų kilmės amerikietis monsinjoras alfonso 
a. skoniecki14, Lietuvių koplyčią parėmė viso pasaulio lietuviai, aukodami 
nuo keleto iki kelių tūkstančių dolerių15. tarp stambiausių rėmėjų paminė-
tini kanados lietuvių sielovadoje tarnavęs kunigas dr. juozas tadarauskas, 
žinomų jungtinių valstijų filantropų marijos ir antano Rudžių šeima, taip 
pat verslininkai jonas ir katalina Čekanauskai iš argentinos16.

Lietuvių koplyčios vatikane statybos pasižymėjo šiuolaikiška ir ge-
rai apgalvota viešųjų ryšių kampanija. sėkminga projekto komunikaci-

13 vincento Brizgio laiškas lietuviams kunigams laisvame pasaulyje, Čikaga, 1970-08-
28, in: PŠKLKA, vB-2.

14 vitorrio Lanzani, op. cit., p. 133.
15 Lietuvių koplyčia Šv. Petro bazilikoje. aukotojų knyga, in: PŠKLKA.
16 Pvz., Report. Lithuanian martyrs‘ Chapel Fund Benefit, 1972-01-30, in: PŠKLKA, vB-2.
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ja veikiausiai sietina su tuo, kad jam vadovavo „amerikietis“ vyskupas 
Brizgys, gerai supratęs reklamos ir viešųjų ryšių galią. Nors Lietuvos kan-
kinių kop lyčios komitete vadinamąsias publicity director pareigas ėjo stasė 
semėnienė, ji vykdė smulkesnes užduotis, o reklaminę strategiją nubrėžė 
komiteto pirmininkas. Nuo projekto sumanymo iki pat jo užbaigos Lie-
tuvių koplyčios idėja buvo skirtingai komunikuojama lietuvių išeivijai ir 
vatikano atstovams. Pirmiesiems ji buvo pristatoma kaip Lietuvos kan-
kinių koplyčia – paminklas lietuvių tautos kankiniams ir politinis mani-
festas dėl Lietuvos laisvės. taip pristatoma idėja užsitikrino tiek moralinį, 
tiek finansinį palaikymą išeivijoje. antriesiems buvo pabrėžiama, kad ko-
plyčia dedikuota Mater Misericordiae – Švč. marijai Gailestingumo mo-
tinai. marijinis koplyčios titulas garantavo vatikano prielankumą idėjos  
įgyvendinimui.

Naratyvų konkurencija ir koplyčios įrengimo užkulisiai. Pradinėje 
projekto stadijoje, dar iki pradedant reklaminę kampaniją ir lėšų telkimą, 
tarp lietuvių emigrantų egzistavo kelios skirtingos Cappella Lituana vizijos. 
Pagal pirmąją koplyčia turėjo tapti lietuvių tautos paminklu, pagal antrąją – 
universalia katalikiško kulto vieta, propaguojančia teologines džiaugsmo, ti-
kėjimo ir gailestingumo idėjas.

Pirmąją koncepciją rėmė projekto iniciatorius ir dauguma emigracijoje 
gyvenusių lietuvių, tiek dvasininkų, tiek pasauliečių. vyskupas Brizgys nu-
matė trejopą koplyčios vaidmenį: memorialinį, reprezentacinį ir dorovinį. 
Pirmiausia koplyčia turėjo tapti paminklu Lietuvos kankiniams, kurie buvo 
suprantami pačia plačiausia prasme – kaip visų laikų lietuviai, kentėję, ko-
voję ir mirę už savo tautos ir tėvynės, už religijos ir kultūros laisvę17. sim-
boline prasme Lietuvos kankinių koplyčios idėją galima gretinti su tokiais 
projektais kaip dievo motinos bažnyčia-memorialu prancūzų Pirmojo pa-
saulinio karo aukoms Raincy priemiestyje (1922) ar memorialine Šv. Roko 
bažnyčia Balstogėje (1927–1946). Pastaroji statyta kaip lenkų nacionalinis 
paminklas 1863–1864 m. sukilimui ir Lenkijos nepriklausomybės atgavimui 
po Pirmojo pasaulinio karo. Provaizdžio būta ir lietuviškame kontekste. 
tarpukariu kaune pradėta statyti, bet kilus karui liko neužbaigta paminkli-
nė kristaus Prisikėlimo bažnyčia, turėjusi tapti votu už Lietuvos valstybės ir 
tautos atgimimą. joje turėjo būti įrengtas tautos panteonas ir kryžiaus kelio 
stotys, ikonografiškai apjungiančios kristaus kančią ir lietuvių kentėjimus 

17 vincentas Brizgys, „Lietuvos kankinių atminčiai mūsų koplyčia“.
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už tikėjimą ir valstybės laisvę18. Nors konkrečiai tokių sugretinimų niekas 
iš statytojų neminėjo, bet privačioje korespondencijoje, taip pat spaudoje 
nuolat kalbėta apie paminklinę koplyčią. antroji funkcija sieta su Lietuvos 
vardo garsinimu pasaulyje. emigracijoje atsidūrę lietuviai nerimavo, kad 
„pasaulis gali užmiršti Lietuvos ir lietuvių vardą, kaip buvo įvykę prieš 
1918 metus“19, todėl tautinės koplyčios įrengimas Šv. Petro bazilikoje sietas 
su galimybe pristatyti Lietuvą, jos istoriją ir kultūrą gausiems įvairių šalių 
piligrimams ir turistams iš viso pasaulio. kaip trečias uždavinys įvardytas 
lietuvių diasporos telkimas ir nacionalinės savigarbos ugdymas: „Pasisten-
kime, kad šis paminklas būtų sukurtas mūsų visų“20 (kursy vas mano, – L. P.). 

atliepdamas formuluojamus siekius, istorikas kunigas viktoras Gidžiū-
nas oFm paruošė apybraižą „Lietuvos kankiniai Xiii–XX šimtmečiuose“21, 
tapusia atspirties tašku koplyčios vykdomajam komitetui konsultuojantis 
su lietuvių bendruomene. Pagal vyskupo Brizgio viziją Lietuvos kankinių 
koplyčios dekoras turėjo atspindėti jos titulą: tarp siužetų minėti kražių ir 
kęstaičių bažnyčių gynimo įvykiai, vyskupų teofiliaus matulionio ir me-
čislovo Reinio kalinimas vladimiro kalėjime, Šv. mišios vorkutos lageryje, 
sibiro tremtiniai ir Štuthofo koncentracijos stovyklos vaizdai22. komite-
te taip pat svarstyta idėja į koplyčią perkelti Štuthofo koncentracijos sto-
vykloje žuvusio visuomenės veikėjo dr. Prano Germanto palaikus23. savo 
papildymus siūlė buvęs nacių koncentracijos stovyklos kalinys, aktyvus vi-
suomenės veikėjas Pilypas Narutis-Žukauskas24, Lietuvių katalikų mokslo 

18 Giedrė jankevičiūtė, vaidas Petrulis, „tautos šventovė: Prisikėlimo bažnyčia“, in: 
Optimizmo architektūra: Kauno fenomenas, 1918–1940, sudarytoja marija drėmaitė, vilnius: 
Lapas, 2018, p. 98. 

19 vincentas Brizgys, „Lietuvos kankinių atminčiai mūsų koplyčia“.
20 Ibid.
21 viktoras Gidžiūnas, „Lietuvos kankiniai Xiii–XX šimtmečiuose“, Bruklinas, 1967-

12-29, in: PŠKLKA, vB-2.
22 Lietuvos kankinių koplyčios komiteto posėdžio protokolas Nr. 2, 1968-01-12, prie-

das: [vincentas Brizgys], „Lietuvos kankinių koplyčios komiteto posėdžiui“, in: LTSC, 
Lietuvių kankinių koplyčios komiteto fondas, reg. nr. 13953, b. 12, l. 7–8.

23 Lietuvos kankinių koplyčios komiteto posėdžio protokolas Nr. 3, 1968-02-06, in: 
LTSC, Lietuvių kankinių koplyčios komiteto fondas, reg. nr. 13953, b. 12, l. 9. Štuthofo 
koncentracijos stovykloje kartu kalėjusių lietuvių pastangomis 1945-04-22 mirusio Prano 
Germanto kūnas krematoriume buvo sudegintas atskirai ir urna su pelenais palaidota 
kopenhagos katalikų kapinėse.

24 Pilypo Naručio pasiūlymai vysk. vincentui Brizgiui, [nedatuota], in: PŠKLKA, 
vB-2.
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akademijos istorijos sekcijos nariai25. išlikusi archyvinė medžiaga liudija, 
kad diasporoje tvyrojo bendro pobūdžio troškimas į koplyčią „sutalpinti“ 
kuo daugiau Lietuvos istorijos.

kitokią Lietuvių koplyčios viziją pasiūlė istorikas ir visuomenės veikė-
jas simas sužiedėlis. jis atstovavo nedidelei lietuvių grupei, kuri Lietuvos 
reprezentaciją siejo su universaliomis krikščioniškomis vertybėmis bei mo-
derniu profesionaliuoju menu ir jo įtaiga. dar statant koplyčią Švč. mer-
gelės marijos Nekaltojo Prasidėjimo nacionalinėje šventovėje vašingtone, 
sužiedėlis kvietė apsispręsti, ar ji bus skirta Lietuvos praeičiai vaizduoti, ar 
vis dėlto originaliu lietuvišku menu prabilti į maldininkų dvasią26. istorikas 
atkreipė dėmesį, kad antras „sprendimas vestų į didesnį paprastumą. Šiuo 
atveju daug kas priklausytų nuo paties menininko, jo kūrybinio polėkio. 
atramai jam tereiktų labai bendrų idėjų“, o pirmasis reikalautų gausos siu-
žetų, „[m]enininkui nebūtų su jais lengva susidoroti, pasiekti harmonijos ir 
reikiamo įspūdžio. kūrybos laisvė čia būtų suvaržyta istorinių duomenų“27. 
diskusijose dėl Lietuvių koplyčios Šv. Petro bazilikoje sužiedėlis su jam bū-
dingu delikatumu ir taktu dėstė kontrargumentus vyraujančiai nuomonei:

esu daug galvojęs apie lietuviškąją koplyčią šv. Petro bazilikoje, negalėdamas 
nuvyti vienos abejonės: ar ji tikrai turėtų būti vadinama kankinių koplyčia? [...] 
ar reikėtų parodyti ir įamžinti padarytas lietuvių tautai skriaudas? jos primena 
tautinio bei religinio pagrindo kerštingumą. ar tai turėtų būti dokumentuota 
ateičiai, kuri gali būti daug giedresnė, šviesesnė ir taikesnė – atskirom konfesi-
jom ir tautom? Gal labiau praverstų koplyčiai idėja nebe kančios, bet džiaugs-
mo ir šlovinimo viešpaties, kad ta kančia stiprino mūsų tautos tikrąjį tikėjimą 
ir globojo aušros vartų motinos tarpininkavimu. jos globa ir gailestingumas 
(mater misericordiae) turėtų švytėti visoje koplyčioje ir visom su Vilniumi suau-
gusiom tautom [kursyvas mano, – L. P.]. istorinis vilnius buvo įvairių tautų tai-
kaus sugyvenimo simbolis.28

Pacituotos sužiedėlio mintys stipriai kontrastavo su lietuvių poreikiu 
saugoti tautinę tapatybę ir jo paskatintomis izoliacionistinėmis diasporos 
nuostatomis. Pasaulėžiūros platumas leido šiam intelektualui nesupriešinti 
nacionalinės bendruomenės interesų su tuo, kas svarbu visuotinei Bažny-
čiai, ir skatino siūlyti kitur sudėti akcentus: nepaversti lietuvių tautos auka, 

25 Pauliaus Rabikausko laiškas vincentui Brizgiui, Roma, 1968-07-15, in: PŠKLKA, vB-2.
26 simas sužiedėlis, „mano supratimu...“, [nedatuota], in: Lietuvių literatūros ir meno 

archyvas, f. 626, ap. 1, b. 270, l. 45–48.
27 Ibid.
28 simo sužiedėlio laiškas vincentui Brizgiui, 1967-12-27, in: PŠKLKA, vB-2.
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o akcentuoti tikėjimo džiaugsmą. iš esmės sužiedėlis siūlė steigti ne tautinę 
koplyčią, o visoms tautoms atvirą, dievo Gailestingumo kultą išreiškiančią 
maldos vietą. Pranašiška vizijos plotmė atsiskleidė po kelių dešimtmečių, 
kai Bažnyčios doktrinoje imtas plėtoti mokymas apie dievo gailestingu-
mą29, o 2000 m. popiežiaus jono Pauliaus ii iniciatyva liturginį kalendorių 
papildė dievo Gailestingumo iškilmė.

tarp dviejų konkuravusių vizijų nugalėjo pirmoji. iki šiol netyrinėti 
ankstyvieji Lietuvių koplyčios interjero projektai30 atskleidžia, kad buvo 
numatyta, jog jos tituliniu paveikslu taps mozaikinė vilniaus aušros vartų 
marijos paveikslo kopija, o šoninės sienos plėtos Lietuvos valstybingumo, 
christianizacijos ir kankinystės tematines gijas. kairėje sienoje numatyta pa-

29 Popiežius jonas Paulius ii, enciklika Dives in Misericordia, 1980-11-30.
30 vytautas kazimieras jonynas, Gailestingumo motinos koplyčios projektas, Niujor-

kas, 1968-03-28, in: PŠKLKA, vB-2.
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vaizduoti Lietuvos krikštytojus karalių mindaugą, vytautą didįjį ir jogailą, 
o dešinėje turėjo būti įamžinti Lietuvos globėjai šv. kazimieras ir kankinys 
šv. juozapatas kuncevičius, kražių skerdynės, vyskupai kankiniai vincen-
tas Borisevičius, Pranciškus Ramanauskas, mečislovas Reinys ir teofilius 
matulionis, pažymint jų pavardes bei mirties metus, ir abstraktus anoni-
minės (kaip tuo metu galvota) Sibiro maldaknygės autorės portretas, turėjęs 
priminti apie dešimtis tūkstančių sibiro tremtinių ir kankinių. kaip ir reika-
lavo „Lietuvos kankinių koplyčios“ titulas, altoriaus mensos priekinę dalį 
numatyta dekoruoti kalavijais pervertos širdies motyvu, o koplyčios vartus 
papuošti Lietuvos herbu ir užrašu „Lituania“.

Netiesioginiais tokios ikonografinės programos prototipais galima lai-
kyti tarpukario bažnyčias, kurių dekore realizuotos lietuvybės ir kataliky-
bės sampynos idėjos. tarp tokių paminėtina Švč. mergelės marijos Ėmimo į 
dangų (vytauto) bažnyčia kaune, kuriai kun. juozo tumo-vaižganto užsa-
kymu dailininkas Petras kalpokas nutapė altorinį paveikslą Vytauto Didžio-
jo padėka Švč. Mergelei Marijai po Vorkslos mūšio (1921), ir Panevėžio kristaus 
karaliaus katedra, kurios apsidės skliautą puošia jono mackevičiaus ir jo 
mokinių freska, vaizduojanti dangiškojo Lietuvos valstybės globėjo Šv. kazi-
miero stebuklą prie Polocko 1518 m. (1932). jau vykstant antrajam pasauli-
niam karui buvo įgyvendintas dar vienas sakralinės erdvės lituanizavimo 
projektas: Perlojos bažnyčios dekore integruoti krikščioniški siužetai ir Lie-
tuvos valstybingumo simboliai, tarp jų vytauto didžiojo portretas (dail. 
jurgis Hoppenas, 1943). Lietuvos didysis kunigaikštis vytautas ir karalaitis 
šv. kazimieras, kaip vienos iš kertinių tarpukariu formuoto Lietuvos istori-
jos diskurso figūrų, savo reikšmingumo neprarado ir pokario lietuvių dias-
poros akyse. dėsninga, kad šie tautiniai herojai įamžinti ir Cappella Lituana, 
mažiau tipiška tai, kad šv. kazimieras pavaizduotas bendroje kompozicijoje 
su kitu iš Ldk kilusiu šventuoju unitų arkivyskupu juozapatu kuncevičiu-
mi. Bene pirmasis jų sugretinimas moderniais laikais aptinkamas Lentvario 
viešpaties apreiškimo Švč. mergelei marijai bažnyčios dekore, kurio pro-
gramą kūrė bažnyčios klebonas kazimieras kulakas, į pagalbą kaip eks-
pertas pakviestas dailės istorijos žinovas kunigas Petras sledzievskis ir jau 
minėtas dailininkas jurgis Hoppenas31.

dėl koplyčios ikonografinio turinio apsisprendus diasporos viduje, lau-
kė kitas etapas – projekto tvirtinimas vatikane, o šiame procese įsijungė ir 

31 Plačiau žr. Lentvario bažnyčia ir jos dekoras 1905–1943: Parodos katalogas, sudarė Giedrė 
jankevičiūtė, vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2012.
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Lietuvos nepriklausomybės klausimą norinti užgniaužti sovietų sąjunga. 
Šaltojo karo metais diasporai rūpėjo eskaluoti Lietuvos okupacijos faktą, 
o vatikano pozicija bangavo tarp atviro priešiškumo komunizmui ir modus 
vivendi paieškų. septinto dešimtmečio viduryje vatikanas ir maskva išoriš-
kai suartėjo. Pasak arūno streikaus, Šv. sostas, įgyvendindamas vadinamą-
ją Rytų politiką, ėmė vengti viešų pareiškimų dėl Bažnyčios persekiojimo 
komunistinėse šalyse ir pritarė sovietų valdžiai lojalių vyskupų skyrimui, 
o sovietų sąjunga, užuot izoliavusi vietines Bažnyčias nuo visuotinės Baž-
nyčios gyvenimo, perėjo prie kontroliuojamų ryšių taktikos32. „taikaus sam-
būvio“ įspūdį stiprino pirmieji oficialūs kontaktai tarp vatikano ir mask vos: 
1963 m. popiežius priėmė Nikitos Chruščiovo dukrą Radą ir jos vyrą alek-
sejų adžubėjų, 1966 m. susitiko su ssRs užsienio reikalų ministru andre-
jumi Gromyko, o 1967 m. su ssRs aukščiausiosios tarybos prezidiumo 
pirmininku Nikolajumi Podgornu33.

Reaguodama į vatikano vykdomą politiką ir daromas nuolaidas, ssRs 
didino spaudimą priimti jai palankius sprendimus, tarp tokių atsirado 
reikalavimas uždaryti Lietuvos atstovybę prie Šv. sosto, Popiežiškosios 
Šv. kazimiero lietuvių kolegijos valdymą perduoti sovietų Lietuvos vys-
kupams ir cenzūruoti vatikano radijo laidas. sovietų valdžios akiratyje at-
sidūrė ir Lietuvių koplyčia Šv. Petro bazilikoje.

stebėti ir rinkti informaciją apie koplyčios statybų eigą buvo pasitelkti 
ne tik etatiniai kGB darbuotojai, bet ir profesiniais ar turistiniais tikslais ita-
lijoje lankęsi lietuviai. vienas jų – septinto dešimtmečio viduryje nomenk-
latūrinio ir kultūrinio elito viršūnėse įsitvirtinęs skulptorius Gediminas 
jokūbonis. 1963 m. tapęs prestižinės ssRs Lenino premijos laureatu, netru-
kus įstojęs į komunistų partiją ir tapęs ssRs dailės akademijos nariu-kores-
pondentu, menininkas sulaukė, kaip pats rašo, netikėtų pasiūlymų vykti, 
pirmiausia, į jungtines valstijas (1964), o po to į italiją (1968)34. abu pasiū-
lymus priėmė. 1969 m. pradžioje skulptorius kartu su žmona tekstilininke 
Brone valantinaite-jokūboniene mėnesį gyveno sovietų sąjungos ambasa-
dai priklausiusios Villa Abamelek teritorijoje esančiuose svečių namuose, ku-

32 arūnas streikus, „ssRs–vatikano santykiai ir sovietų valdžios politika Bažny-
čios atžvilgiu Lietuvoje 1945–1978 m.“, in: Genocidas ir rezistencija, vilnius, 1999, Nr. 2,  
p. 66–80.

33 arūnas streikus, Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944–1990), vilnius: 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2002, p. 228–229.

34 Plačiau žr. Gediminas jokūbonis, Kai žaidė angelai: Atsiminimai, vilnius: vilniaus 
dailės akademijos leidykla, 2009.
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riuose apsistodavo ne tik diplomatų šeimų nariai, bet ir dailininkai. ir nors 
skulptorius neabejotinai išnaudojo stažuotės laiką pažinčiai su klasikiniu 
dailės paveldu, tai buvo ne vienintelė jo užduotis. Paties menininko teigi-
mu, jis aktyviai domėjosi koplyčios įrengimo darbais:

kartą ėjau Šv. Petro bazilikos pasieniais [...]. tikėjausi sutikti lietuvį kunigą, 
kuris pasakytų, kur Bazilikoje įrengiama Šv. kazimiero koplyčia. deja, nera-
dau, tad kreipiausi į lenkiškai klausiusį išpažinčių kunigą. [...] tačiau jis nieko 
nežinojo apie koplyčią ir patarė teirautis gvardiečių prie vatikano vartų. Gvar-
diečiai purtė galvas. Prisistatė jaunas, skvarbaus žvilgsnio, paslaugus vyrukas 
civiliniais drabužiais ir paaiškino, kad koplyčia dar neįrengta, nuvedė ir parodė 
jos būsimą vietą požemyje, šalia Šv. Petro kapo.35

kaip galima spręsti iš tolesnės įvykių sekos, prieš išvykdamas iš Lie-
tuvos jokūbonis jau buvo informuotas saugumo struktūrų apie tam tikras 
su koplyčios statybomis susijusias aplinkybes. Pasak skulptoriaus, po ap-
silankymo požemiuose „Įpylėm vadovui į saują gintarų – tada Baziliko-
je besilankantys tautiečiai buvo raginami atnešti gintarų kuriamai aušros 
vartų dievo motinos mozaikai“36. apie tai, kad koplyčia domisi iš sovietų 
sąjungos atvykęs lietuvių menininkas, netrukus buvo informuotas ir vys-
kupas Brizgys37.

siekdama Cappella Lituana statybas blokuoti ar bent neutralizuoti jos 
idėjinį turinį, sovietų sąjunga veikė net keliais kanalais: per atstovybę ita-
lijoje, per kontroliuojamus sovietų Lietuvos vyskupus ir kunigus, taip pat 
per agentūrinius kGB darbuotojus. kadangi oficialūs diplomatiniai ryšiai 
tarp vatikano ir sovietų sąjungos po bolševikų revoliucijos buvo nutrauk-
ti, sovietai tam tikrus ryšius su Šv. sostu palaikė per savo ambasadą ita-
lijoje. jos diplomatai įvairių oficialių ir neoficialių susitikimų su vatikano 
pareigūnais metu reiškė nepasitenkinimą Lietuvių koplyčios statybomis. 
Nerimaudamas dėl koplyčios įsteigimo poveikio šalies vidaus gyvenimui, 
LkP Ck pirmasis sekretorius antanas sniečkus ragino centrinę sovietų są-
jungos valdžią imtis priemonių (pri)stabdyti koplyčios statybą38, taip pat 
veikė jam pačiam prieinamomis priemonėmis. Šv. sostas sulaukė sovietų 
režimui lojalių Lietuvos vyskupų kreipimųsi. Pasak amžininkų, tuome-

35 Ibid., p. 231–233.
36 Ibid.
37 vinco mincevičiaus laiškas vincentui Brizgiui, Roma, 1969-02-24, in: PŠKLKA, 

vB-2.
38 antano sniečkaus laiškas sskP Ck, vilnius, 1970-02-24, in: Lietuvos ypatingasis 

archyvas, f. 1771, ap. 246, b. 2, l. 113–115. už nuorodą dėkoju prof. dr. arūnui streikui.
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tis Lietuvos vyskupijų ordinarų kolegijos pirmininkas vyskupas juozapas 
matulaitis-Labukas, „kremliaus paskatintas, kreipėsi į Šv. sostą, prašyda-
mas, kad rengiama koplyčia nebūtų vadinama Lietuvos kankinių vardu, 
kaip mūsų [išeivijos lietuvių] buvo norėta, ir kad dekoracijose ar įrašuose 
nebūtų paveikslų ar pavardžių Lietuvos vyskupų sibiro kankinių“39. Į ko-
plyčios statybos darbus aktyviai įsitraukusio Popiežiškosios Šv. kazimiero 
lietuvių kolegijos rektoriaus Lado tulabos vertinimais, būtent per vyskupą 
matulaitį-Labuką maskva darė reikšmingą spaudimą vatikanui „[p]ašalinti 
viską, kas primintų kankinius ir persekiojimo aukas“40. koplyčios statybų 
eigai netiesioginės įtakos turėjo ir nuo Lietuvos okupacijos pradžios ssRs 
vykdyta kompromitacinė kampanija prieš išeivijos dvasininkus ir pastan-
gos suskaldyti katalikiškąją diasporą. vienas šios veiklos rezultatų – dalies 
išeivijos pasipriešinimas sovietų „reakcingu“ vadinto tulabos skyrimui 
vyskupu vakarų europos lietuvių sielovadai.

Gindami lietuvių interesus, su Ostpolitik strategu kardinolu agostino 
Casaroli ir kitais aukštais vatikano pareigūnais ne kartą susitiko jau minė-
tieji marcinkus, tulaba, taip pat vyskupas antanas deksnys ir kiti koplyčios 
užtarėjai. atmesdami lietuvių numatytą ikonografinę programą, vatikano 
atstovai paprastai pabrėždavo, kad koplyčioje negali būti įamžinti neka-
nonizuoti asmenys, tačiau šis argumentas buvo taikomas tik lietuviams, 
kitų šalių nacionalinėse koplyčiose leista įamžinti tautai reikšmingas figū-
ras. Pavyzdžiui, 1958 m. užbaigtos Lenkų koplyčios sienos, be kitų herojų, 
buvo dekoruotos karalienės jadvygos (palaimintąja paskelbta 1986, šven-
tąja 1997 m.) ir nacių koncentracijos stovykloje nužudyto pranciškonų vie-
nuolio maksimilijono kolbės (palaimintuoju paskelbtas 1971, šventuoju 
1982 m.) atvaizdais. Šiuo atveju problema buvo ne lietuvių noras pagerbti 
savo tautos kankinius ir net ne tai, kad ketinta pavaizduoti „artimos praei-
ties“ įvykius, kliūtis buvo politinė: Niurnbergo procesas jau buvo įvykęs, 
o sovietų nusikaltimai taip ir liko neįvertinti.

Galiausiai vatikano pozicija nedidinti įtampos su sovietų sąjunga nu-
lėmė, kad Lietuvių koplyčios dekore neliko simbolinio septyniais kalavijais 
pervertos širdies motyvo, sovietų represuotų vyskupų portretų ir netgi Lie-
tuvos vardo. atsidūrę tokioje situacijoje, projekto įgyvendintojai nusprendė 
vizualines naratyvo netektis kompensuoti verbaline komunikacija. anon-
suojant koplyčios pašventinimo iškilmes ir joms jau įvykus, žiniasklaido-

39 Ladas tulaba, Nuo Dusios iki Tiberio: Atsiminimai, t. 2, Roma, 1993, p. 49–50.
40 Ibid., p. 50.
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je stengtasi kuo išsamiau nušviesti Lietuvos istorijos faktus ir, atsispiriant 
nuo kelių koplyčios dekore išlikusių kankinystės nuorodų, pristatyti prieš 
lietuvių tautą vykdytas represijas41.

Moderni koplyčios išvaizda. Nuosaikiai modernistinis Lietuvių ko-
plyčios interjeras skatina kelti klausimą, kas sąlygojo tokią koplyčios iš-
vaizdą. Plačiąja prasme ją nulėmė pokario estetinės mados, o konkretiems 
meniniams sprendimams turėjo įtakos tokie faktoriai kaip užsakovų sko-
nis, finansinės galimybės, pasirinktas dailininkas ir memorialinė koplyčios 
funkcija. visus šiuos veiksnius verta aptarti išsamiau.

Šaltojo karo metais europoje ir jungtinėse valstijose įsibėgėję dar tar-
pukariu prasidėję bažnytinės architektūros ir dailės modernėjimo procesai 
neaplenkė ir vatikano. ankstyviausios modernizmo apraiškos vatikano 
architektūroje sietinos su tokiais pavyzdžiais kaip Giuseppe momo pro-
jektuoti sraigtiniai laiptai vatikano muziejuje (1931). Rengiantis vatikano 
ii susirinkimui ir ypač po jo atsirado vis daugiau modernistinės estetikos 
elementų, pradedant stambaus mastelio projektais, pavyzdžiui, Piero Lui-
gi Nervi projektuota gelžbetoninių konstrukcijų Pauliaus vi audiencijų 
sale (1971), ir baigiant tokiom „smulkiom“ intervencijom kaip Francesco 
messina’os popiežiaus Pijaus Xii skulptūra Šv. Petro bazilikoje (1964) ir tre-
jos skirtingų menininkų pokariu sukurtos bronzinės bazilikos durys. taigi 
bendras kultūrinis fonas buvo palankus vatikano grotose atsirasti pokario 
modernizmą atstovaujančiai koplyčiai.

kaip ir apskritai XX a. kultūroje, taip ir sakralinio meno srityje egzistavo 
elitinė ir į plačiąją visuomenę orientuota produkcija. Pirmajai, labai nedide-
lei grupei galima priskirti tokius ikoninius pavyzdžius kaip Henri matisse’o 
dekoruota vanso Rožinio koplyčia Pietų Prancūzijoje (1951), Georges‘o 
Rouault, Fernand‘o Léger ir kitų garsiausių modernistų išpuošta Švč. mer-
gelės marijos malonės Pilnosios bažnyčia savojoje (1947) ar marcelio Breu-
erio projektuota Šv. jono abatijos bažnyčia minesotoje, jav (1961). tačiau 
didžiąją dalį sudarė posusirinkiminiu laikotarpiu pertvarkytos seniau sta-
tytos didmiesčių katedros ir bažnyčios bei sparčiai besiplečiančiuose prie-
miesčiuose statytos naujos bažnyčios. tuo metu parapijos orientavosi į 
jaunas viduriniosios klasės šeimas, kurios kulto vietose pirmenybę teikė 

41 Fabbrica di San Pietro inžinieriaus straipsnis: Francesco vacchini, „La Cappella Litu-
ana nelle Grotte vaticane“, in: L‘Osservatore della domenica, vaticano, 1970-08-02, Nr. 31, p. 
5–6; vatikano radijo žurnalistų parengtas išsamus žinių biuletenis: La Cappella Lituana nelle 
Grotte della Basilica di San Pietro, Radiogiornale, 1970-07-05, Nr. 9, 6 lapai ir kt.
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sumodernintam „tradiciniam“ dizainui. atsižvelgti į tikinčiųjų lūkesčius 
teko ir šioje srityje dirbusiems lietuvių menininkams, po karo gausiausiai 
įsikūrusiems jungtinėse valstijose42. iš europos atsivežta patirtis ir žinios 
modernios sakralinės dailės srityje43 padėjo lietuvių kūrėjams gauti svarbius 
bažnytinius užsakymus ir integruotis naujoje tėvynėje. kurdami bažny-
čioms menininkai dažniausiai tęsė prieškarines Art Deco tradicijas, adap-
tavo jav išpopuliarėjusio Indian Chic estetikos elementus ar interpretavo 
tuo metu madingą brutalizmo stilių. indigenų dailės poveikį ir rastų daiktų 
stilistikos poveikį liudija kašubų poros dekoruota Šv. augustino bažnyčia 
North Branforde (1962). atliepdama visuomenės susidomėjimą indigenų 
kultūra, taip pat artimai bendraudama su Indian Space tapybos mokyklos 
atstovu Willu Barnetu44, aleksandra kašubienė sukūrė pilkšvų jūros akme-
nų mozaika dekoruotą 4 metrų aukščio retabulą. jos vyras vytautas kašu-
ba taip pat pasitelkė natūralias gamtines medžiagas: kryžiaus skersiniams 
pritaikė veikiausiai ten pat, atlanto vandenyno pakrantėje, rastas laiko ir 
gamtinių sąlygų paveiktas medžio lentas. iš brutalizmo pavyzdžių pami-
nėtini Šv. jurgio anglikonų bažnyčios vašingtone interjeras su vytauto ka-
zimiero jonyno cemente išraižytais bareljefais (1968), šiai bei kitoms kulto 
vietoms dizainerio sukurti tos pačios stilistikos bažnytiniai baldai ir įranga. 
Šiame kontekste Cappella Lituana atsiskleidžia kaip savalaikis modernistinis 
bažnytinis interjeras, turintis brutalizmo bruožų.

koplyčios vykdomojo komiteto sprendimu sukurti jos interjerą buvo pa-
kviestas žinomas lietuvių dailininkas ir jungtinių valstijų mastu pripažintas 
bažnyčių dizaineris jonynas. Lietuviams buvo svarbu, kad koplyčią deko-
ruotų jų bendratautietis, kas demonstruotų tarptautinį Lietuvos kultūros 

42 Plačiau žr. Laura Petrauskaitė, „dekoro galios ir negalios: XX a. 6-7 deš. lietuvių me-
nininkų kurti kulto pastatai jungtinėse valstijose“, in: Objektas ir dekoras: paveldas, procesai, 
kontekstai, sudarytojos Regimanta stankevičienė, skirmantė smilingytė-Žeimienė, vilnius: 
Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2022, [spausdinama].

43 Plačiau žr. straipsnį šiame leidinyje: Giedrė jankevičiūtė, „modernizmas Lietuvos 
bažnytinėje dailėje: kazio varnelio (1917–2010) atvejis“, in: Lietuvos katalikų mokslo akade-
mijos metraštis, vilnius, 2021, t. 44, p. 117–159; Giedrė jankevičiūtė, Dailė ir valstybė: Dailės 
gyvenimas Lietuvos Respublikoje 1918–1940, kaunas: Nacionalinis m. k. Čiurlionio dailės 
muziejus, 2003, p. 241–281 ir kt.

44 Plačiau žr. Giedrė jankevičiūtė, „jaučiuosi sveiku dvidešimto amžiaus produk-
tu“: kaunas–(Brėmenas)–Niujorkas“ / „i feel like a genuine twentieth-century product“: 
kaunas–(Bremen)–New york“, in: Formuojant ateitį: Erdvinės Aleksandros Kasubos aplinkos / 
Shaping the future: Environments by Aleksandra Kasuba: Katalogas, sudarytoja elona Lubytė, 
vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2020, p. 110–128.
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pripažinimą, o vatikanui rūpėjo, kad dailininkas būtų patyręs bažnytinės 
dailės specialistas. jonynas atitiko abu kriterijus. jo profesines kompetencijas 
ir pozicijas sakralinio meno rinkoje liudijo tai, kad nuo 1964 m. lietuvis buvo 
įtrauktas į „patikimų dekoratorių ir dizainerių sąrašą“, publikuojamą kiek-
viename specializuoto žurnalo Liturgical Arts numeryje45. Jonynas & Shep-

45 Jonynas & Shepherd Art Studio minima: Liturgical Arts, New york, 1964, t. 32, Nr. 3, 
p. [i], [v]; 1964, t. 33, Nr. 1, p. [ii]; 1965, t. 33, Nr. 2, p. [i]; 1965, t. 33, Nr. 3, p. [v]. Lietuvos 
mastu unikalus Liturgical Arts žurnalų komplektas saugomas kazio varnelio namų-mu-
ziejaus bibliotekoje.
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vytautas kazimieras jonynas. tabernakulis ir žvakidės Pal. jurgio matulaičio slaugos 
namų koplyčioje. Putnamas, jav. Giedrės jankevičiūtės nuotrauka, 2021
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herd Art Studio pavadinimas puikavosi šalia tokių prestižinių ir iki šių dienų 
gyvuojančių firmų kaip Rambusch, Adrian Hamers, Conrad Schmitt Studios.

jonyno bendradarbiavimo su vatikanu istorija prasidėjo 1959 m., kai 
menininkas sukūrė šv. kazimiero 500-osioms metinėms skirtą vatikano 
pašto ženklą. Pradžia nebuvo labai sėkminga, nes lietuvių menininko kūrinį 
be jo žinios perdarė vietinis dailininkas46. tačiau jonyno simbolinį kapita-
lą padidino jo indėlis dekoruojant vatikano paviljoną Pasaulinėje parodoje 
Niujorke 1964–1965 m. tuomet dizaineris sukūrė du pagrindinius idėjinius 
ir meninius paviljono akcentus: virš paviljono stogo iškilusį kryžių metali-
nių spindulių karūnoje ir sieną šalia įėjimo puošusį bareljefą. jonynas taip 
pat prisidėjo kuriant paviljono koplyčios interjerą, suprojektuodamas jam 
modernių formų brutalizmo estetikos aukos stalą.

jonyno įkurta bažnytinio meno studija septintame dešimtmetyje buvo 
tapusi sėkmingai klestinčiu kūrybiniu verslu, aptarnaujančiu pirmiausia 
amerikietiškas, taip pat lietuviškas parapijas. Ryškiausi Jonynas & Shepherd 
Art Studio darbai – Niujorko Šv. Brendano (pranciškonų) bažnyčios ir vil-
tono dievo motinos seserų vienuolyno koplyčios interjerai – leido tikėtis 
originalių meninių sprendimų ir koplyčioje vatikane. vis dėlto politiniai di-
asporos siekiai, paminklinė koplyčios funkcija ir užsakovų skonis nulėmė, 
kad iš dailininko tikėtasi, jog jis sukurs tradiciškai atrodantį, iliust ratyvų ir 
didaktišką dekorą. savo versle įpratęs prisitaikyti prie užsakovų pageida-
vimų, jonynas pernelyg nesiginčijo kreipiamas iliustratyvumo ir tautinių 
motyvų integravimo linkme.

Lietuvoje ir Prancūzijoje kaip menininkas susiformavęs jonynas, kurda-
mas Cappella Lituana interjerą, iš dalies pratęsė tarpukariu visoje europoje 
viešųjų pastatų eksterjeruose ir interjeruose paplitusio tautinio moderniz-
mo tradicijas. Projektuojamos koplyčios grindys, panašiai kaip Lietuvos 
pašto rūmuose kaune, turėjo priminti tradicinius kaimo audinius, o ko-
plyčios nišoje numatyta instaliuoti Rūpintojėlio skulptūrą. antrojo pasau-
linio karo sūkuryje netekę savo tėvynės, dauguma lietuvių puoselėjo laike 
sustingusį agrarinės Lietuvos įvaizdį ir norėjo tęsti ikikarines šalies repre-
zentacijos tradicijas. Patriotinių aspiracijų vedinas vysk. Brizgys veikiausiai 
žavėjosi tokiais reprezentaciniais interjerais kaip Lietuvių auditorija Pits-
burgo universitete ir kauno karininkų ramovės salės, kas skatino panašiai 
įsivaizduoti ir Lietuvių koplyčios dekorą. jeigu jo vizija būtų buvusi pilnai 
įgyvendinta, koplyčios sienas būtų dengęs šviesiai raudonas laukų granitas, 

46 Plačiau žr. Rasa andriušytė-Žukienė, op. cit., p. 114.
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o lubos būtų išklotos ąžuolu arba mozaika47. visgi jonynui pavyko įtikinti 
vietoje spalvoto, eklektiško, gausiai mozaikomis, vitražais ir paveikslais de-
koruoto interjero pritarti labiau monochrominiam sprendimui.

47 Lietuvos kankinių koplyčios komiteto posėdžio protokolas Nr. 2, 1968-01-12, prie-
das: [vincentas Brizgys], „Lietuvos kankinių koplyčios komiteto posėdžiui“, l. 7–8.
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tam, kad koplyčios interjeras išvengtų stilistinių anachronizmų ir pri-
mityvaus lietuvių liaudies raštų atkartojimo, labiausiai nusipelnė sėkmin-
gas jonyno ir materialinį koplyčios pavidalą sukūrusių Šv. Petro bazilikos 
priežiūros, dekoro ir restauravimo dirbtuvių Fabbrica di San Pietro bendra-
darbiavimas. didelę bažnytinių interjerų kūrimo patirtį turintis meninin-
kas sukūrė stilistiškai vieningą, harmoningą interjerą, o su pasaulinio garso 
architektais bendradarbiavusio Fabbrica di San Pietro techninio direktoriaus 
Francesco vacchini48 nuopelnu objektas įgijo neperkrautos, saikingos visu-
mos įspūdį. iki šiol netyrinėtas inžinieriaus vacchini projektas liudija, kad 
koplyčia įsivaizduota kaip šiuolaikiška, elegantiška maldos vieta49.

italų inžinieriaus sprendimu buvo atsisakyta perteklinio tautinių orna-
mentų naudojimo, o paliktieji įgijo platesnes nei vien tautinės konotacijas. 
Lietuvių koplyčios grindų ornamentas, turėjęs priminti tradicinius lietuvių 
kaimo audinių raštus, buvo išdėstytas iš Fabbrica di San Pietro dirbtuvėse 
buvusių akmens likučių. Grindų mozaikose panaudotas Romos imperijos 
laikais iš sacharos dykumos kasyklų atgabentas žaliai juodas Numidijos 
serpentinas, raudonasis porfyras ir gelsvai baltas marmuras50. Nors lietuviai 
grindų spalvinę gamą buvo linkę sieti su nacionalinės vėliavos spalvomis51, 
jos akivaizdžiai atkartojo Cosmati technika sukurtas Romos viduramžių 
bažnyčių grindų mozaikas. „Pietietiškose“ medžiagose revitalizuota lie-
tuvių liaudies tradicija įgavo naują, netikėtą, tarsi prabangesnę išraišką, 
kaimo tradicija įgijo universalumo. Panaudotos itin aukštos kokybės me-
džiagos suteikė koplyčiai solidumo, kurį šiandien būtų sunku pasiekti. joks 
šiuolaikinis porfyras savo tekstūra ir blizgesiu neprilygsta egiptietiškajam, 
kurio natūraliose radimvietėse nebeliko. toks sprendimas visiškai atitiko 

48 Francesco vacchini (g. 1915) – italų inžinierius. kartu su architektu Pieru Luigi Nervi 
suprojektavo Šv. apaštalo Pauliaus bažnyčią trissino (1971), Šv. kasparo del Bufalo bažny-
čią Romoje (1976–1981), kartu su Nervi ir Carlo vannoni parengė New Norcia benediktinų 
vienuolyno ir katedros australijoje projektą (1955, neįgyvendintas). Pastarasis lyginamas 
su tokiais ikoniniais modernizmo statiniais kaip marcelio Breuerio Šv. jono abatija mine-
sotoje ar Le Corbusier dominikonų vienuolynas La tourette.

49 Rev. Fabbrica di san Pietro in vaticano. ufficio tecnico, Cappella „mater misericor-
diae“ di vilna (Lituania) nelle Grotte vaticane, 1967 settembre, in: PŠKLKA, vB-2.

50 vinco mincevičiaus laiškas vincentui Brizgiui, Roma, 1970-02-15, in: PŠKLKA, 
vB-2. akmenų pavadinimai tikslinti pagal: Henry William Pullen, Manuale dei marmi 
romani antichi, tradotto, illustrato e aggiornatto da Francesco Crocenzi, Roma: Gangemi 
editore, 2015.

51 stasė semėnienė, „Popiežius apie lietuvių koplyčią ir maldininkus“, in: Draugas, 
Chicago, 1970-07-23, Nr. 171, p. 4.
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už bazilikos priežiūrą atsakingų asmenų įsitikinimą, kad šventovės interje-
rui tinkamos tik „kilnios“ medžiagos.

Cappella Lituana modernumas ypač aiškiai išryškėja palyginus ją su ki-
tomis neoistoristinės stilistikos tautinėmis koplyčiomis Šv. Petro baziliko-
je. ji ženklina tarpukariu prasidėjusį, o pokariu ypatingai išryškėjusį lūžį 
bažnyčių architektūroje ir interjero dizaine, t. y. perėjimą nuo istorinių sti-
lių kartočių prie modernistinės raiškos52. Šviesus, santūrus, vyraujančios 
kreminės baltos spalvos Lietuvių koplyčios interjeras atitiko bendrąsias 
modernistinių septinto-aštunto dešimtmečio katalikų bažnyčių vidaus įren-
gimo tendencijas. modernaus interjero įspūdį kūrė monochrominis kolori-
tas, ekspresyvus schematiškas sienų dekoro piešinys, minimalistinių formų 

52 Plačiau apie šį pokytį žr. Laura Petrauskaitė, „dekoro galios ir negalios“.
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liturginiai baldai. amžininkai taip pat akcentavo inovatyvų apšvietimą: 
„moderniškai įrengtos šviesos, krentančios netiesiogiai ir nematant pačių 
lempų, daro koplyčią labai šviesią, linksmą ir erdvią“53. Reikšminga ir tai, 
kad sienų bareljefams buvo pasitelkta „nauja“, iki tol bažnyčių dekore ma-
žai naudota ir sąlyginai pigi medžiaga – lietas cementas. jonynas jį plačiai 
naudojo dekoruodamas jungtinių valstijų bažnyčias, tačiau vatikanas šią 
naujovę sutiko priešiškai, argumentuodamas tuo, kad „Šv. Petro Bazilika 
yra paminklas kuriame bet kokių naujovių įnešimas būtų didelis rakštis 
akyje. jį norima išsaugoti toks koks yra, prisitaikant prie esamo stiliaus bei 
medžiagų, vadinamų „nobili“. Pav. Šv. Petre nerasite nei vienos keramikos. 
taigi cemento įvedimas, kuris gali būti pilnai pateisinamas ir gražus daly-
kas kitur, netinka čia“54. diplomatinių vacchini pastangų dėka pasipriešini-
mą pavyko įveikti ir netradiciniam medžiagų pasirinkimui buvo pritarta.

koplyčios sienas jonynas padengė segmentais suskaidyto balto mar-
muro plokštėmis, primenančiomis ad Reinhardto tapybą ir liudijančiomis 
amerikietiško abstrakcionizmo įtaką. specialiai suformuotose nišose tarp 
plokščių dailininkas įkomponavo grubia, šiurkščia linija išraižytus siuže-
tinius bareljefus. inspiracija raižyti cementą sietina su jonyno kaip grafi-
ko patirtimi, taip pat Niujorko meno scenai tuo metu stiprią įtaką dariusio 
prancūzų dailininko jeano dubuffet kūryba. Art brut, arba grubiojo meno, 
propaguotojas savo paveikslų pagrindui naudojo su smėliu, derva ar šiau-
dais maišytus aliejinius dažus, taip išgaudamas rupios pastoziškos tekstū-
ros paviršius, kuriuos vėliau gremždavo ir raižydavo. Lietuvių koplyčiai 
jonynas sukūrė šešis brutalistinius bareljefus, iš kurių glaustai panagrinė-
siu du siužetus: sibiro tremtinės portretą ir kražių skerdynes. kadangi tuo 
metu nežinota, jog adelė dirsytė yra garsiosios maldaknygės Marija, gelbė-
ki mus autorė, jonynas sukūrė imaginacinį sibiro kalinės portretą55. kuriant 
kompoziciją panaudotas pokario pokubistinei dailei būdingas veido išskai-
dymo ir perorganizavimo į abstrakčią formą principas. moderniai traktuo-
ta ir nukankintos kražių skerdynių aukos figūra. Pastaroji susieja Lietuvių 
koplyčią su keleriais metais anksčiau italų skulptoriaus komunisto Giaco-
mo manzù sukurtais bronziniais Šv. Petro bazilikos Mirties durų bareljefais. 

53 stasė semėnienė, op. cit.
54 vinco mincevičiaus laiškas vincentui Brizgiui, Roma, 1968-06-01, in: PŠKLKA, vB-2.
55 vytautas kazimieras jonynas, „Lietuvos koplyčia vatikane“, Niujorkas, 1989-02-22, 

p. 5–6, in: Nacionalinio m. k. Čiurlionio dailės muziejaus (toliau – NČdm) vytauto kazi-
miero jonyno galerijos archyvas. 
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vytautas kazimieras jonynas. Lietuvių koplyčios bareljefas „mindaugo krikštas“
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vytautas kazimieras jonynas. Lietuvių koplyčios bareljefas „kražių skerdynės“.  
jono malinausko nuotrauka, 2021
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Ryškus kūniškumo, deformacijos, fizinės kančios dėmuo, tiems laikams ne-
įprastas sakralinės dailės srityje, taip pat ikonografijos keliamos politinės 
asociacijos septinto dešimtmečio viduryje atrodė moderniai ir net provoka-
tyviai. Be tokių krikščioniškos mirties scenų kaip jėzaus nukryžiavimas ar 
mergelės marijos užmigimas, manzù įvaizdino ir šiuolaikines egzekucijas, 
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kurios amžininkams priminė nesenus įvykius. Baigiantis antrajam pasau-
liniam karui, italų komunistų partizanų nužudytų Benito mussolinio ir jo 
meilužės Clarettos Petacci kūnai buvo nuvežti į milaną ir išmesti Piazalle 
Loreto viešam išniekinimui. vėliau lavonai, panaudojant skerdienai skirtus 
kablius, buvo pakabinti žemyn gal-
vomis ant metalinės sijos nebaigtoje 
statyti degalinėje – būtent tokį epi-
zodą manzù atvaizdavo ir ant Mir-
ties durų. Palyginus su aprašytomis 
italijos realijomis, kražių skerdy-
nės buvo gerokai labiau laike nu-
tolęs įvykis, bet tvirtai įsitvirtinęs 
kolektyvinėje lietuvių atmintyje56. 
Šiuo atveju reikšminga tai, kad iki 
tol buvęs daugiausia įpaminklintas 
literatūroje, šis įvykis pirmą kartą 
pasirodė (modernaus) bažnytinio 
meno kontekste.

Išvados. Lietuvių diasporai 
tau tinių koplyčių įsteigimas mato-
miausiose katalikų šventovėse reiš-
kė simbolinį tarptautinės viešosios 
erdvės, reprezentuojamos autori-
tetingų „vakarų pasaulio“ galios 
cent rų vatikano ir vašingtono, ženk linimą, diplomatinių Lietuvos pozicijų 
tarptautinėje arenoje stip rinimą. kartu tai buvo ir atminties vietos įsteigi-
mo gestas, ką patvirtina Lietuvių koplyčios vatikane ikonografinė progra-
ma ir vėliau joje vykę ritualai, pavyzdžiui, Šaltojo karo metais koplyčioje 
kasmet vasario 16-ąją buvo švenčiama Lietuvos valstybės atkūrimo diena. 
Pasikeitus politinei konjunktūrai, koplyčios katalikiškai tautinis identitetas 
tarsi nuėjo į antrą planą, aktualesni pasidarė kiti dėmenys. Pirmiausia tie, 
kurie liudija ne kultūrinį šalies savitumą, o jos integralumą ir sąsajas su pa-
sauliniais procesais. Cappella Lituana atvejo studija papildo pastaraisiais de-
šimtmečiais pagreitį įgavusius sovietologinius kultūros tyrimus ir leidžia 

56 dangiras mačiulis, „kražių skerdynės: nuo įvykio iki laisvės kovų simbolio“, in: 
Acta humanitarica universitatis Saulensis, Šiauliai, 2013, t. 16, p. 25–47.

Giacomo manzù. Šv. Petro bazilikos Mirties 
durų (1964) fragmentas
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išryškinti ne trūkį, o tam tikrus tęstinumus tarp tarpukario ir Šaltojo karo 
epochos, konk rečiau – parodyti XX a. Lietuvos bažnytinį meną kaip tarp-
tautinio modernizmo reiškinio dalį.

PoLitiCaL aNd aRtistiC asPeCts  
oF tHe LitHuaNiaN CHaPeL  

iN st. PeteR’s BasiLiCa iN tHe vatiCaN

summary

Based on the previously unstudied material kept at the Lithuanian Pontifical 
College of st Casimir in Rome and the Lithuanian Research and studies Centre in 
Lemont, the article reconstructs the genesis of the conception and implementation 
of the Lithuanian chapel of our Lady of mercy in st. Peter’s Basilica in vatican 
City consecrated in 1970 and highlights the most important participants in the 
process and the circumstances that led to the final result. the chapel was built as 
a memorial to the martyrs of the Lithuanian nation and was originally intended 
to be called the Chapel of Lithuanian martyrs. the authors of its iconographic 
programme sought to depict Lithuanian martyrs of various epochs, from josaphat 
kuntsevych to the 20th-century martyrs, with a special focus on the victims of 
Communism and Nazism. this concept of the chapel was widely supported by 
the Lithuanian diaspora, although there were some critical voices suggesting 
it should not be a national chapel but a place of prayer open to all nations and 
expressing the cult of divine mercy. the focus on the universality of the Church 
in the context of the Cold War contrasted with the attitudes of the diaspora that 
was preoccupied with nurturing national identity. the visionary nature of the 
proposal became apparent only a few decades later, when Lithuania had already 
regained its independence, the doctrine of the Church had begun to develop the 
teaching of divine mercy and the liturgical celebration of the divine mercy had 
been introduced.

during the Cold War, the vatican was an authoritative player in international 
politics, so the founding of the Lithuanian Chapel in the world’s main Catholic 
sanctuary had a significant political function in reminding the world of the 
liberation of occupied Lithuania and in boosting the dignity and self-esteem of 
the Lithuanians themselves. the novelty of research results from the fact that 
the chapel is primarily seen as an object of ecclesiastical art that had been used 
for political purposes during the Cold War. the article presents the context of 
post-war european and united states ecclesiastical art and the modernity of the 
Lithuanian chapel unfolding within it; it points to the continuation of the interwar 
processes of artistic and cultural change during the Cold War.
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maiRoNio vĖLyvosios LyRikos 
mikRoGeNezĖ: autoRedaGavimo vektoRiai

d o v i L Ė G e Rv y t Ė

Įvadas. Ligšioliniai maironio lyrikos genezės tyrimai orientavosi į in-
tertekstinius poeto eilėraščių variantų santykius, silabotonikos formavimo-
si, bendrinės kalbos moderninimo aspektus1. tekstologinė poeto palikimo 
analizė kol kas tebėra fragmentiška2, maironio lyrikos autografai juodraš-
čiai atskirai beveik netirti3, o būtent juose fiksuotų autoredagavimo veiksmų 
suvokimas galėtų atverti naują analitinę prieigą prie autoriaus kūrybos.

1 Šio pobūdžio tyrimai apžvelgti: Paulius v. subačius, „Nušlifuoti deimantą, arba kuo 
maironis įdomus ne vien pokolonijiniams kraštams“, in: Eina garsas: Nauji Maironio skaity-
mai, sudarytojas manfredas Žvirgždas, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2014, p. 88–112. straipsnyje suregistruoti intertekstiniai variantų tyrimai, teigiama, kad po 
eilėraščių kaitos faktus greičiau konstatavusių nei interpretavusių irenos slavinskaitės dar-
bų, nuoseklią „Lietuva brangi“ teksto istorijos analizę (taip pat ir silabotonikos formacijos 
aspektu maironio eilėraščio genezės tyrimą) atliko tik juozas Girdzijauskas („maironio 
eilė raščio „Lietuva brangi“ genezė“, in: Archivum Lithuanicum, vilnius, 2002, t. 4, p. 145–
157). iš konceptualiai maironio kūrybos genezę aptariančių autorių minėtini: Brigita spei-
čytė, „maironio Pavasario balsai: lyrikos rinkinys“, in: Maironio balsai: kūryba, veik la, atmintis, 
sudarytojas manfredas Žvirgždas, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2019, p. 29–141; saulius Žukas, „maironio meilė“, in: saulius Žukas, Žmogaus vaizdavimas 
lietuvių literatūroje, vilnius: Baltos lankos, 1995, p. 136–144. Į maironio autoredagavimą iš 
bendrinės kalbos moderninimo perspektyvos pažvelgta: jurgita venckienė, „jono mačiu-
lio-maironio raštų rašyba ir kalba: jauniaus sekėjo dinamika“, in: Archivum Lithuanicum, 
vilnius, 2012, t. 14, p. 131–148; jurgita venckienė, „maironio „Pavasario Balsai“ (1895–1927): 
kaip keitėsi eilėraščių kalba“, in: Archivum Lithuanicum, vilnius, 2018, t. 20, p. 209–234.

2 minėtina naujausia mokslinė publikacija: [maironis], Pavasario balsai: Skaitmeninis ar-
chyvas ir genetinis kritinis leidimas (toliau – PB SAGKL), vyr. redaktorius Paulius v. subačius, 
vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 2020, in: http://www.pb.flf.vu.lt/. Bibliografinio 
kodo kaitą ir tekstinę variaciją sieja Giedrės jankevičiūtės ir miko vaicekausko tyrimas 
(„Pavasario balsai kaip maironio autoportretas“, in: Naujasis Židinys-Aidai, vilnius, 2019, 
Nr. 8, p. 18–29); maironio leidybinės tradicijos pasirinkimai rankraščių tyrimo pagrindu 
kvestionuojami straipsnyje: Paulius v. subačius, „maironio scholijos ir glosos“, in: Naujasis 
Židinys-Aidai, vilnius, 2020, Nr. 2, p. 26–30.

3 Galima paminėti virginijos Babonaitės parengtame (mokslinės publikacijos reika-
lavimų neatitinkančiame) Pavasario balsų leidime aptariamą 1913 m. rinkinio egzemplio-
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Genetinės kritikos atstovų teigimu, variantiškumo tyrimai įtraukūs dėl 
galimybės rašymo ir redagavimo proceso rekonstrukcijos pagrindu mode-
liuoti bendrą poetinio rašymo per se konceptą, suvokti jo vidines ypatybes, 
t. y. tekstinės variacijos interpretavimas įgalina mąstyti apie rašytojo poe-
tinės minties formulavimo veiksmus4. Į eilėraščio genezę žvelgiant iš teks-
to kritikos perspektyvos, akcento perkėlimas nuo veikalo kurio nors vieno 
varianto (kaip autoritetingo ir baigtinio teksto) tyrimo prie skirtingų va-
riantų analizės reiškia, kad „autorinių pakeitimų ir publikavimo poveikis 
tekstams yra regimas kaip potencialiai „integralus“ veikalo, kuris kūrimo, 
taisymo ir publikavimo procese pereina skirtingas stadijas, reprezentacijų 
aspektas“5. kitaip tariant, reflektuojama ir atmestų, ir priimtų kūrybinėse 
dirbtuvėse variantų visuma, kurios dėka veikalas suvokiamas kaip įvairia-
lypis ir dinamiškas fenomenas.

Laikydamasi šios teorinės prieigos poetinio veikalo genezės tyrimui ir 
jo reikšmei pagrįsti, nagrinėsiu du maironio eilėraščius – „ant Punės kal-
no ties Nemunu“ ir „Nuolat verkšlenantiems politikams“6, kurių autogra-
fai juodraščiai išsiskiria intensyviu segmentų autoredagavimu. Redakcijų 
terminus ad quem – 1925 m.7, abu eilėraščiai pirmą kartą publikuoti periodi-

riaus, autoriaus redaguoto rengiant 1920 m. rinkinį, istoriją, kurioje yra ir keli žodžiai 
apie rankraštinius maironio taisymus: jonas mačiulis-maironis, Pavasario balsai: 1920 metų 
leidimo maketo fotografinė kopija, leidinio rengėja ir įvadinio teksto autorė virginija Babo-
naitė, kaunas: Naujasis lankas, 2014, [22016]; taip pat maironio Lietuvos (1888) faksimilinį 
leidimą: [maironis], kl. j. maculevičius, Lietuva: Maironio rankraščio faksimilinis leidimas, 
rengėjai inga Liepaitė, Paulius v. subačius, vilnius: vilniaus universiteto leidykla, vilniaus 
universiteto biblioteka, 2018.

4 Žr. klaus Hurlebusch, „understanding the author‘s Compositional method: Prole-
gomenon to a Hermeneutics of Genetic Writing“, in: Text, Bloomington: indiana university 
Press, 2000, t. 13, p. 55–101.

5 Peter shillingsburg, „text as matter, Concept, and action“, in: Studies in Bibliography, 
university of virginia, 1991, t. 44, p. 37: „authorial revision and production influences on 
texts are seen as having potential „integrity“ as representations of the work at various 
stages in the process of composition, revision, and production“.

6 Norminės eilėraščių antraštės (toliau ir norminės eilučių versijos) pagrindiniame 
tekste teikiamos remiantis PB SAGKL.

7 „ant Punės kalno ties Nemunu“ autografas juodraštis yra ant baigto ir, tikėtina, 
teatro nusirašyto dramos Vytautas pas Kryžiuočius švarraščio tuščių lapų. Pagal spaudos 
žinutes, valstybės teatre drama buvo statoma 1924 m. rugpjūčio mėn., taigi rankraštis 
datuotinas 1924 m. antrąja puse (žr. PB SAGKL). eilėraščio „Nuolat verkšlenantiems poli-
tikams“ rankraštis, tikėtina, datuotinas 1923 m. antrąja puse (ne vėliau gruodžio vidurio): 
„palyginus sąsiuvinyje perrašytų ir redaguotų tekstų versijas, ypač taisymus, su pirmosio-
mis ir vėlesnėmis publikacijomis, pirmieji įrašai jame daryti ne vėliau kaip 1923 m. vasarą, 
paskutinieji – ne vėliau kaip 1927 m. vasarą“ (ibid.).
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koje8. viena iš tikėtinų priežasčių, kodėl pasirinkti analizei rankraščiai iki 
šiol nesulaukė tyrėjų dėmesio – itin paini taisymų grafinė fiksacija, iš kurios 
išskirti raidos stadijas reikia ne vien formalaus grafologinio tyrimo, bet ir 
konceptualios prieigos, autoredakcinio proceso suvokimo pagal avanteks-
to rekonstrukcijos principus9.

Gausaus taisymo atvejus aptarsiu remdamasi mikrogenetinės rank-
raščių analizės modeliu, taigi detalizuodama visus galimus rekonstruoti 
autoredagavimo veiksmus. Genetinės kritikos požiūriu poetinio veika-
lo visumą formuoja ir reprezentuoja pirmiausia paskiroje autorinėje re-
dakcijoje (viename rankraštyje vienu ar keliais taisymo etapais) vidujai 
vykstanti kaita10. ją aptardama ir rekonstruodama segmento genezę, auto-
redakcinių keitimų sąlygojamas, užrašu fiksuotas eilutės alternatyvas  
vadinu versijomis11.

8 maironis, „ant Punės [margio] kalno“, in: Baras: Literatūros, meno mėnesinis žurnalas, 
kaunas, 1925, Nr. 8, p. 5–8; [maironis] Pipiras, „Nuolatos verkšlenantiems“, in: Iliustruotoji 
Lietuva: Savaitinis „Lietuvos“ priedas, kaunas, 1926-01-17, Nr. 3, p. 18.

9 avanteksto (pranc. avant-texte) samprata genetinėje kritikoje radosi suvokus poreikį 
rankraščius tirti ne autoriaus intencijų paieškos perspektyvoje, o užklausiant dokumen-
tuotą užrašymo, redagavimo dinamiką (žr. alexandra mary davies, „methodologies: 
French Genetic Criticism“, in: alexandra mary davies, Poetry in Process: The Compositional 
Practices of D. H. Lawrence, Dylan Thomas and Philip Larkin, a thesis submitted for the degree 
of doctor of Philosophy in the university of Hull, 2008, p. 12). ankstyvoji genetinė kritika 
(jean Bellemin-Noël) avanteksto terminu referavo visus tekstinę variaciją fiksuojančius 
dokumentus, kurie tam tikrą veikalą formuoja tol, kol šis yra publikuojamas ir tokiu būdu 
pasiekia skaitytoją (ibid., p. 13). vėlesnė avanteksto samprata (Pierre-marc de Biasi) apėmė 
tekstinės variacijos atvejų gausos sisteminimą ir organizavimą, pabrėžiant, kad filologinė 
rankraščių interpretacija (priskyrimas veikalo juodraščiams, surikiavimas į genetines 
sekas) yra atliekama tyrėjo. taigi straipsnyje paskiri maironio rankraščiai ir juose fiksuoti 
autoredagavimo veiksmai sudaro filologinės interpretacijos metu išgrynintą individualią 
kūrybinę sistemą, bet drauge tai yra šios sistemos dinamiškas modeliavimas, pati rankraš-
čių tyrimo prieiga („the avant-texte does not denote the materiality of the manuscripts 
nor their actual interpretation, but the critical reconstitution of the documents“ (dirk van 
Hulle, Textual Awareness: A Genetic Study of Late Manuscripts by Joyce, Proust, and Mann, 
michigan: university of michigan Press, 2009, p. 5)).

10 kaip nurodo dirkas van Hulle, mikrogenetinis rankraščio analizės lygmuo apima 
vienos konkrečios autorinės redakcijos pakeitimus (žr. dirk van Hulle, „modelling a di-
gital scholarly edition for Genetic Criticism: a Rapprochement“, in: Variants: The Journal 
of the European Society for Textual Scholarschip, amsterdam: Rodopi, 2016, t. 12–13, p. 50, in: 
http://journals.openedition.org/variants/293).

11 metodologinis pasirinkimas reiškia tai, kad tarp terminų versija ir variantas daroma 
skirtis: pirmoji sąvoka nurodo segmento raidos stadiją vienoje autorinėje redakcijoje, ant-
roji – segmento skirtumą dviejose ir daugiau redakcijų.
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apibrėžus bendrąsias tyrimo sąlygas, skaitytojui gali rastis abejonė, 
kodėl imamasi paskirų, iš pažiūros nesusijusių taisymų analizės, kodėl 
smalsulys nukreiptas į kūrėjo dirbtuvių netvarką? Pretenduoju maironio 
rankraščių tyrimu pagrįsti bendresnę genetinės kritikos prielaidą, kad seg-
mentų autoredakcijos veiksmus įmanu patikimai rekonstruoti, o tai darant 
atsiskleidžia anapus teksto pokyčio glūdinti specifinė poetinio mąstymo 
logika. maža to, mikrogenetinė avanteksto rekonstrukcija yra panašiai di-
namiška veiksena, kaip ir jos dėka tiriama genezė, kurią siekiu aptarti ir 
schematizuoti procesualiai, pagal kūrybinės raidos prigimtį.

Nors neabejotina, kad vienas pagrindinių maironio autoredagavimo 
motyvų – eilėdaros tikslinimas ir instrumentavimas apskritai, tačiau tekstą 
suvokiant kaip kintančios kombinacijos, betgi komplementarios tekstūros 
kalbinių elementų audinį, metriniu pagrindu atliktos pataisos interpretuo-
tinos ir kaip semantinis, sintaksinis, morfologinis teksto pokytis. dar vienas 
aspektas – redaguodamas eilėraščius maironis ritmiškai tinkančius ir no-
rimą mintį reiškiančius žodžius perdėliojo tobulindamas naratyvinę seką. 
Pagaliau, kai taisyta gausiai, poetinė idėja ne vien gryninta, bet ir svarstytos 
jos alternatyvos, taigi esmingai užklaustas minties įtaigumas. Pastaruosius 
procesus apibendrinus, galima kelti prielaidas tiek apie poetinio mąstymo 
atvejo savitumą, tiek apie poetinės idėjos prigimtį apskritai.

1. „Ant Punės kalno ties Nemunu“. tiriamame juodraščio fragmente 
rašalo atspalvio, išblukimo skirtumo negalima identifikuoti, todėl manyti-
na, kad eilėraščio eil. 7012, kurios pirminė versija Dabar čia žagrė žemę ardo, 
užrašoma ir taisoma vienu metu. taigi pirminį užrašą ir visus taisymus pri-
skiriu vienam genetiniam etapui (faksimilės fragmentas Nr. 113).

dėl taisymų klampumo, paskiausia rankraštyje aptinkama eilutės versi-
ja Kur šiandien kapą žagrė ardo, atitinkanti norminės redakcijos versiją, auto-
riaus perkelta į paskesnę rankraščio eil. 72. Pateikiu rekonstruotą nuoseklių 
eilutės taisymų eigą (schema Nr. 1, numeruojami redagavimo žingsniai)14.

12 Numeracija teikiama pagal eilučių seką rankraštyje, neįtraukiant eilėraščio antraš-
tės. Norminėje eilėraščio redakcijoje ši rankraščio eilutė atitinka 69-ąją (norminės eilučių 
versijos pagrindiniame tekste teikiamos remiantis PB SAGKL).

13 „ant Punės kalno ties Nemunu“ autografas juodraštis, in: maironio lietuvių litera-
tūros muziejus (toliau – MLLM), [b.] Gek 20040 (R1 1142), l. 3v.

14 Šeštos versijos rekonstrukcija lieka kebli pagrįsti. Nors fiksuojama eilutėje reiškiamo 
veiksmo subjekto kaita (5 žagrė → 6 [jie] → 7 ainiai), grafiškai žodis žagrė braukiamas ne 6, 
bet paskiausio, 7-ojo redagavimo žingsnio metu. taigi 6 skaitymas validus tuo atveju, jei 
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Nors 2–7 taisymo žingsniai rankraštyje padriki ir ištisos eilutės pavida-
lu niekada neegzistavo, avantekstinis redagavimo išskleidimas svarbus jo 
raidai suprasti. tai leidžia eilėraščio segmentą matyti kaip daromą ir per-
daromą (semantinę, sintaksinę) konstrukciją, jos elementų raidą – žodžio ar 
frazės raiškos paiešką – kaip dinamišką eilutės radimosi visumos dalį.

Pažvelkime į redaguotą eilutę kaip į sintaksinį erdvės, laiko, subjekto, 
objekto ir predikato darinį. Nedarau prielaidos, kad maironis eilėraščių 
frag mentus taisė reflektuodamas būtent jo netenkinančią sintaksinių figūrų 
raišką. Greičiau priešingai, orientacija į referentinį santykį su tikrovės vaiz-
diniais versijų kaitoje dominuoja. Lingvistinės analizės terminus pasitelkiu 
tik tekstinės variacijos atvejui nusakyti. taigi konstatavimas, kad pakito 
tam tikrõs sintaksinės konstrukcijos realizacija, šiame tyrime reiškia taisy-

laikomasi prielaidos, kad žodžio žagrė atmetimas eil. 70 yra toks pat grafiškai nežymėtas, 
kaip kad žodžio užmirš[ę] užrašo neišbaigtumas eil. 69. antras argumentas, grindžiantis 6 
skaitymą (t. y. eilutės versiją, liudijančią subjektą [jie] → ainiai, bet ne žagrė), tai eil. 68–69 
matoma semantinė izotopija (68 Net neužritinęs be vardo / 69 Akmens ant užmir[tos] jų brangios 
duobes): „akmuo be vardo“ (eil. 68–69) galimai pertariamas „užmirštu kapu“ (eil. 70).
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1 faksimilės fragmentas

1 schema
1  dabar čia žagrė žemę ardo
2  dabar čia žagrė kapą ardo
3  dabar jų kapą žagrė ardo
4  kur jų kapą žagrė ardo
5  jų kapą žagrė šiandien ardo
6*  jų kapą užmirš[ę] ardo
7  kur jų kapus ainiai ardo

8  kur šiandien kapą žagrė ardo

u ž r a š o m a

t a i s o m a

p e r r a š o m a

70
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sintaksinės konstrukcijos kaita per 2 ir 3 autoredagavimo žingsnius 
(schema Nr. 3, žingsnis 2 ir 3) vyksta semantinio abstrahavimo kryptimi (da-
bar čia → dabar). erdvėlaikio raiškos pokyčio dėka, kaip matome, yra tiks-
linamas eilutėje reiškiamo veiksmo (ardo)15 objektas: prieveiksmį čia keičia 
frazė jų kapą (t. p. 2–3 žingsniai).

turint omenyje paskiausią juodraščio versiją, atitinkančią norminę eilu-
tės versiją (schema Nr. 3, žingsnis 8), įmanu į tą patį pokytį pažvelgti kiek 
kitu kampu. Frazės kur jų kapus (schema Nr. 3, žingsnis 2) keitimas į kur šian-
dien kapą (schema Nr. 3, žingsnis 8) gali būti interpretuojamas ne kaip veiks-
mo objekto (jų kapus [ardo]) tikslinimas, o kaip šalia objekto eilutėje esančio 
ir erdvę žyminčio elemento (kur) plėtimas. Pastarąją įžvalgą grindžiu tuo, 
kad 8-uoju taisymo žingsniu erdvę reiškiantis eilutės elementas kur yra pa-
pildomas laiką žyminčiu žodžiu šiandien (plg. kur → kur šiandien).

15 Predikato kaita plačiau aptariama sk. 1.3.
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2 schema

mo padarinį eilėraščio tekste kaip struktūroje, bet ne kompozicinę priežastį 
ar veiksnį, kuris reguliavo segmento autoredagavimą.

1.1. Erdvėlaikis. erdvė ir laikas eilutėje reiškiami prieveiksmiais čia/kur, 
dabar/šiandien. jų kaitą interpretuoju kaip vykstančią skaidančiai – erdvėlai-
kis redukuojamas iki vien laiko arba vien erdvės – ir sudarančiai ciklą, t. y. 
redaguojant grįžtama prie to, nuo ko buvo pradėta (schema Nr. 2).

3 schema

erdvėlaikis → laikas → erdvė → laikas → erdvė → erdvėlaikis

1  Dabar čia žagrė žemę ardo
2  Dabar čia žagrė kapą ardo
3  Dabar jų kapą žagrė ardo
4  Kur jų kapą žagrė ardo
5  jų kapą žagrė šiandien ardo
6  jų kapą užmirš[ę] ardo
7  Kur jų kapus ainiai ardo
8  Kur šiandien kapą žagrė ardo
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1.2. Objektas. eilutėje reiškiamo veiksmo objekto semantinę kaitą, vy-
kusią keturiais taisymo žingsniais16, galima sieti su paradigminėje ašyje va-
rijuojama metonimija. sintaksinės struktūros pokyčiai eilutėje toliau fiksuo-
jami tiek paradigminėje, tiek sintagminėje ašyje (žymima S).

Pirmas autoredagavimo žingsnis, kurio metu taisoma frazė žagrė žemę 
ardo, turi metonimijos tikslinimo efektą: redaguotoje versijoje žagrė ardo kapą.

16 anksčiau rekonstruotose aštuoniose eilutės versijose pakeitimai teikiami kaip statiš-
ki autoredagavimo padariniai, jų priėmimo/atmetimo dinamika – vien numanoma. toliau 
schemose autoredagavimo veiksmai grupuojami, įvardinami žingsniu ir implikuoja proce-
są, kai kažkuri eilutės versija, laikyta taisymo atskaitos tašku, buvo redaguojama ir, savo 
ruožtu, sąlygojo tolimesnius eilutės pakeitimus, versiją/-as. antai pirmą eilutėje reiškiamo 
veiksmo objekto autoredagavimo žingsnį interpretuoju kaip taisymo veiksmus, atliktus 
pirmoje eilutės versijoje, ir – kaip rezultatą – produkuojančius antros eilutės versiją.

*7

apibendrinant skirtingais žodiniais vienetais reiškiamų eilutės elemen-
tų – žyminčių laiką ir erdvę – kaitą, galima matyti, kad pirmoje eilutės ver-
sijoje pasirodžiusi ir paskiausioje išlaikoma yra ne vien laiko ar vien erdvės, 
bet erdvėlaikio konstrukcija. sugretinus šias dvi eilutės versijas, erdvėlaikio 
konstrukcijos taisymų (2–7 žingsniai) vektoriumi laikytina inversija: laikas–
erdvė (dabar čia) → erdvė–laikas (kur šiandien).

inversijos santykis kaip eilutėje erdvę/laiką žyminčių elementų autore-
dagavimo padarinys koreliuoja su semantiniu pokyčiu, matomu tarp eilu-
tės dviejų pirmųjų ir paskiausios versijos (schema Nr. 4, paradigminė ašis 
žymima P). akivaizdi semantinės generalizacijos tendencija (plg. dabar → 
šiandien, čia → kur).

4 schema

1–2  dabar  čia
8   kur  šiandien

iNveRsija semaNtiNis PosLiNkis

dabar  čia
šiandien  kur

P

1 žingsnis  /  1–2 versija

P

dabar  čia žagrė     žemę  ardo
kapą
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keitimo vektoriumi išlieka tas pats semantinės sintaksinės konstrukcijos 
tikslinimas (plg. kapą → jų kapą; atributinis junginys čia nurodo į tautos did-
vyrius eil. 68).

antru žingsniu eilutėje vaizduojamo veiksmo objektas kinta sintagmi-
nėje ašyje: prie žodžio kapą yra prišliejamas nederinamasis pažyminys jų. 
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trečiame žingsnyje veiksmo objekto jų kapą keitimas vyksta ta pačia 
tikslinimo linkme: šį kartą paradigminėje ašyje pakitęs objekto skaičius (jų 
kapą → jų kapus). Paradigminį pokytį galima sieti su pokyčiu sintagminėje 
ašyje: kintant objekto skaičiaus kategorijai (kapą → kapus), kinta ir subjekto 
skaičius (žagrė → užmirš[ę] [jie] → ainiai). Pakeitimų vektorius interpretuo-
tinas ir kaip neapsisprendimas dėl eilutės metrinės schemos (plg. schemą 
Nr. 3, 5kapą žagrė → 7kapus ainiai).

ketvirto žingsnio metu vaizduojamo objekto kaita apima pažyminio 
jų atšliejimą ir daugiskaitos kapus panaikinimą (taigi yra anuliuojami 2 ir 
3 žingsnio sprendimai). tokio taisymo padarinys – objekto tikslinimo kaip 
autoredagavimo vektoriaus krypties apgręžimas, t. y. grįžimas prie pirmi-
nėje eilutės versijoje matomos objekto raiškos (schema Nr. 5).

2 žingsnis  /  3–4 versija

dabar  čia žagrė  žemę  ardo
kapąjų kapą

S

3 žingsnis  /  5–7 versija

P

jų kapą
jų kapus

4 žingsnis  /  7–8 versija

P

jų kapus
kapą
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1.3. Predikatas ir subjektas. eilutėje nekeičiamas vienintelis sintaksinės 
struktūros elementas – predikatas, reiškiamas veiksmažodžiu ardo. skam-
baus tarinio išlaikymą galima grįsti instrumentavimu (žagrė ardo), rimo 
įtvirtinimu (eil. 68 Net neužritinęs be vardo / eil. 70 Kur šiandien kapą žagrė 
ardo). Šiuo atveju predikatą galima laikyti redaguojamo segmento esminiu 
elementu, t. y. predikato stabilumą suvokti kaip segmente matomų kitų tai-
symų reguliatorių17.

17 daugiau apie esminio poetinės minties elemento (angl. core element) išlaikomumą teks-
tinės variacijos perspektyvoje žr. klauso Hurlebuscho aptariamą klopstocko poemos Der Mes-
sias genezės atvejį: klaus Hurlebusch, „understanding the author‘s Compositional method: 

5 schema

taigi eilutėje reiškiamo objekto variacija semantikos tikslinimo krypti-
mi vyksta nuo metonimijos (žagrė kapą [ardo]) pereinant prie gana tiesmuko 
veiksmų įvardinimo (jų kapą [jie] → jų kapus ainiai [ardo]). Galiausiai grįžta-
ma prie pirminės metonimijos.

objekto semantikos tikslinimą (schema Nr. 6, žingsnis 1 ir 2), jo alter-
natyvios raiškos svarstybą (schema Nr. 6, žingsniai 2–7) ir, galiausiai, pa-
silikimą prie labiausiai abstrahuotos metonimijos versijos (schema Nr. 6, 
žingsnis 8) laikyčiau maironio autoredagavimo tendencija: a) universali-
zuojama frazės semantika; b) generalizuojama kaitant metonimijos laipsnį; 
c) paskiausioje versijoje frazės metonimijos laipsnis sutampa su pirminės 
versijos (taip pat ir norminės eilutės redakcijos).

6 schema

žemę  →  kapą  →  jų kapą  →  jų kapus  →  kapą


1  dabar čia žagrė žemę ardo
2  dabar čia žagrė kapą ardo
3  dabar jų kapą žagrė ardo
4  kur jų kapą žagrė ardo
5  Jų kapą žagrė šiandien ardo
6  Jų kapą užmirš[ę] ardo
7  kur jų kapus ainiai ardo
8  kur šiandien kapą žagrė ardo
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svarstant sintaksinės konstrukcijos perspektyvoje, teigtina, kad pri-
klausomai nuo tranzityvumo krypties, veiksmažodis ardo eilutėje pasirodo 
drauge su subjektu (žagrė/ainiai ardo) arba sudaro papildinio konstrukciją 
su eilutėje reiškiamo veiksmo objektu (žemę/kapą ardo). subjektas kinta pa-
gal objekto taisymo modelį. Žagrė keitimas į ainiai (schema Nr. 7; žingsniai 
5–7) atitinka metonimijos universalizacijos vektorių: metonimija abstrahuo-
jama (6[jie]), tikslinama (7ainiai), galiausiai patvirtinamas keitimas, kuris abs-
trahavimo laipsniu sutampa su ankstesnėmis eilutėje reiškiamo veiksmo 
subjekto versijomis (8žagrė).

1.4. Subjekto ir objekto kaita. subjekto ir objekto autoredagavimo mode-
liai skiriasi: atsisakius žemę iki paskutinės versijos varijuojama kapą; o atsi-
sakius žagrė, varijuojama [jie]/ainiai, tačiau vis vien grįžtama prie pirminės 
elemento versijos žagrė. kitaip tariant, pirmuoju aspektu reikšmės abstra-
havimo laipsnis kinta kaip vienos metonimijos versijos:

žemę → {[kapą ↔ jų kapą] → jų kapus};

priešingai, subjektas versijose leksiškai ir semantiškai reiškiamas skirtingo-
mis metonimijomis:

žagrė ↔ {[jie] → ainiai}.

Prolegomenon to a Hermeneutics of Genetic Writing“, in: Text, Bloomington: indiana univer-
sity Press, 2000, t. 13, p. 55–101: „the genetic anticipation of episodes and their subordinated 
text-syntagmatic construction manifests a significant self-referential meaning of the writing for 
the author. it shows where the work’s core segments lie hidden. Genetic priority signals do-
minance of thought“ (p. 88) („genetinis [veikalo kompozicijos] epizodų numatymas ir jiems 
pavaldi tekstinė-sintagminė konstrukcija autoriui reiškiasi kaip reikšmingas, nes save-refe-
ruojantis, rašymo procesas. kompoziciniai kūrinio metodai nurodo, kur slepiasi jo esminiai 
segmentai. Genetiškai pirmesni kūrinio segmentai signalizuoja juose dominuojančią mintį“).

*10

7 schema
1  dabar čia žagrė žemę ardo
2  dabar čia žagrė kapą ardo
3  dabar jų kapą žagrė ardo
4  kur jų kapą žagrė ardo
5  jų kapą žagrė šiandien ardo
6  jų kapą [jie] užmirš[ę] ardo
7  kur jų kapus ainiai ardo
8  kur šiandien kapą žagrė ardo
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Neapsisprendimą dėl veiksmo subjekto/objekto semantinės raiškos sig-
nalizuoja ir taisymų grafinės pozicijos eilutėje kaita. objektas iš eilutės galo 
keliauja į priekį, bet vėl perkeliamas į galą; subjektas iš vidurio keliauja į 
eilutės galą, grąžinamas į vidurį ir vėl perkeliamas į galą. subjekto/objek-
to užimamos pozicijos eilutėje kaita sietina ir su semantikos persvarsty-
mu, ir su ritminio modelio variacija. Nors eilutė trumpa, ritmiškai skyla į 
dvi dalis:

Į eilutės pirmos ritminės pusės paskutinio segmento grafinį pokytį pa-
žvelgus ritminiu ir semantiniu aspektu matyti, kad redagavimas įtvirtino 
kapą kaip ritmiškai, sintaksiškai ir semantiškai labiausiai akcentuotą seg-
mento elementą18.

Rekonstruodama eilėraščio „ant Punės kalno ties Nemunu“ eil. 70 
auto redagavimo veiksmus, pastaruosius interpretuoju vykstant semantinės 
universalizacijos kryptimi. tai reiškia, kad tam tikras eilėraščio segmentas 
(eilutė), jos elementai (žodis, frazė) kinta taip, kad yra tikslinama ar gene-
ralizuojama to segmento (ar jo elemento) reikšmė. semantinę universaliza-
ciją kaip autoredagavimo principą galima matyti kintant eilutės elementų 
metonimijos laipsniui. metonimiją tikslinant ar generalizuojant (randantis 
tekstinėms eilutės elemento alternatyvoms), paskutiniais autoredagavimo 
eigos žingsniais yra grįžtama prie pirminės (ar vienos iš pirminių) jos ver-
sijų. Į autoredaguotą eilutę žvelgdama kaip į sintaksinę, leksinę-semanti-
nę konstrukciją teigiu, kad eilėraštyje semantinės universalizacijos linkme 
kinta eilutėje reiškiamo veiksmo subjektas, objektas ir erdvėlaikis: pirmųjų 

18 subjekto, objekto ir predikato pakeitimus eilutėje galima pakomentuoti ir inter-
tekstiniu aspektu. istoriografiniu požiūriu, Pilėnų istorinio siužeto motyvai maironio 
eilėraštyje sietini su lenkų poeto vladislovo sirokomlės istorine poema Margiris (žr. Brigita 
speičytė, Anapus ribos: Maironis ir istorinė Lietuva, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos 
institutas, 2012, p. 88). tą patį istorinį pasakojimą anksčiau lietuviškai sueiliavo silvestras 
Gimžauskas („Puniškėnams apie margierių“), o kitame eilėraštyje – „Rauda prabočių“ 
(pirminės redakcijos antraštė „1872 metu. iszarimas Naujasias kapų“) – Gimžauskas 
analogiškai maironiui metonimiškai varijavo žemę/kapą ardančio arklo motyvą: „ir idant 
ne amžius tas devynialikis, / argi būtų arklas mums kaulus užtikįs!“ (eil. 5–6); „Pasakyk 
mums, arklai, šaltas gelažini! / kam veikei tų darbų, darbų nuotartinį?“ (eil. 21–22); žr. 
silvestras Gimžauskas, Lietuvos Bicziuolis, parengė Paulius subačius, vilnius: aidai, 1996, 
p. 76–81, 90–91.

*11

2  dabar čia žagrė  :  kapą ardo
8  kur šiandien kapą  :  žagrė ardo
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dviejų elementų variacija taip pat koreliuoja su jų grafinės pozicijos eilutė-
je kaita, taigi ir ritminio eilutės modelio pakeitimais. vienintelė eilutėje ne-
kintanti konstrukcija – predikatas, išlaikomas kaip esminis, ašinis eilutės 
elementas (angl. core element).

2. „Nuolat verkšlenantiems politikams“. dėl identifikuojamų skirtin-
gų rašalo spalvų, rašto netolygumų galima teigti, kad autografe juodraštyje 
(faksimilės fragmentas Nr. 2)19 eilėraščio eil. 22 užrašoma ir taisoma skirtin-
gu metu. eilutės genezę rekonstruoju vykus trimis etapais (schema Nr. 8): 
eilutė užrašoma juodu rašalu (schema Nr. 8, žingsnis 1), mėlynu – reda-
guojama (schema Nr. 8, žingsniai 2–820), o posmo pabaigoje perrašoma gra-
fitiniu pieštuku (schema Nr. 8, žingsnis 9). Norminė eilutės redakcija nuo 
paskiausios šio rankraščio versijos (schema Nr. 8, žingsnis 9) skiriasi vien 
punktuacijos ženklu – šauktuku – eilutės gale21.

eilutės taisymus galima grupuoti grafiškai: greta pirminio užrašymo 
(schema Nr. 8, žingsnis 1) ištisa eilutė interlineariai arba strofos užimamo 
ploto ribose perrašoma dar penkis kartus (schema Nr. 8, žingsniai 2, 4, 6, 
7, 9), o tie perrašai dar taisomi kiekvienas atskirai (schema Nr. 8, žingsniai 
3, 5, 8). intensyviausiai persvarstoma – kaskart kaitaliojama pozicijos eilu-
tėje ar formos požiūriu – metaforinė spalva: prieveiksmis juodai / būdvar-
dis juodus.

19 „Nuolat verkšlenantiems politikams“ autografas juodraštis, in: MLLM, [b.] Gek 
20043 (R1 1143), l. 24v.

20 2 ir 3 versijos užrašomos ne iki galo.
21 Norminėje redakcijoje pakeista strofų kompozicija – rankraščio paskutinė strofa tapo 

antrąja, o mano nagrinėjama eil. 22 atitinka eil. 6.

2 faksimilės fragmentas

22
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2.1. Subjektas ir objektas. Nagrinėjamoje eilutėje reiškiamo veiksmo sub-
jektas ji įvardijamas rankraščio eil. 21 – tėvynės saulė. Redaguojant išsiskyrė 
sintaksinis ir semantinis subjekto aspektai: semantiniu požiūriu ji (schema 
Nr. 9, žingsnis 122) kinta į [jūs23 / jie] (schema Nr. 9, žingsniai 2–3), o sintak-
siniu aspektu ji kinta į viskas (plg. schema Nr. 9, žingsniai 1 ir 4–6). eilutėje 
reiškiamas objektas jusų akiniams (schema Nr. 9, žingsnis 1) keičiamas – abs-
trahavimo linkme – į jums (schema Nr. 9, žingsniai 4–6). taigi vaizdinys mo-
difikuojamas taip: formalus subjektas (saulė), kuri formaliam objektui (jusų 
akiniams) matosi juodai, pavirsta neapibrėžtu formaliu subjektu (visa kas), 
kuris objektui (jiems) juodai matosi per akinius.

22 eilutės versijos čia teikiamos ne devyniais baigtiniais pavidalais, o šešiais, neišsklei-
džiant anksčiau aptartos juodus / juodai variacijos.

23 eilėraščio jūs pirmoje autografo juodraščio strofoje – „nenuoramos rėksniai“, „mil-
žinai svajonių“.

*13

8 schema

9 schema

1  ji jusų akiniams vaidinasi juodai

2  Per juodus akinius išv[a]izdi vis / tematote
3  Per akinius išv[a]izdi vis / tematote

4  Per juodus ak[ini]us tematote juodai
5  Per ak[ini]us tematote juodai

6  Per juodus akinius jums visa kas juodai

7  Per juodus akinius jums visakas juodai
8  Per akinius jums visakas juodai

9  Per akinius joj viskas jums juodai

1  ji jusų akiniams vaidinasi juodai
2  Per juodus akinius išv[a]izdi vis / tematote

3  Per juodus ak[ini]us tematote juodai

4  Per juodus akinius jums visa kas juodai

5  Per juodus akinius jums visakas juodai

6  Per akinius joj viskas jums juodai
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Paskirus subjekto ir objekto autoredagavimo veiksmus (schema Nr. 10) 
interpretuodama kaip semantinės universalizacijos efektą galiu teigti, kad 
šie mikropakeitimai lemia eilutėje reiškiamos poetinės minties generaliza-
ciją: 1ji jusų akiniams juodai → 9viskas jums juodai.

2.2. Klyvingo principas. aptariamoje eilutėje vaizduojamo veiksmo sub-
jektas reiškiamas trejopai: įvardžiu ji (x) → [jūs]24 → visa kas (y) (schema 
Nr. 11). Paskiausioje eilutės versijoje du iš jų sujungiami į vieną frazę joj 
viskas (x+y)25.

Prieš aptardama subjekto disjunkciją pastebiu, kad jei anksčiau dėsty-
me sintaksinė konstrukcija reprezentavo vieną žodį, tolesnis subjekto kaitos 
aiškinimas referuos jį kaip struktūrinę visumą nusakantį konceptą: vie-
nanarė sintaksinė subjekto konstrukcija bus skaidoma į dvinarę (dvižodę).

24 tarpinis 2–3 versijose matomas (žr. schemą Nr. 9) eilutėje reiškiamo veiksmo subjek-
tas [jūs] schemoje Nr. 11 kaip atskiras elementas nežymimas, kadangi eilutės redagavimo 
metu yra eliminuojamas.

25 Čia ir toliau sintaksinės konstrukcijos elementai ar elementų junginiai žymimi 
simboliais x ir y.
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10 schema

11 schema 12 schema

 suBjektas  

1   ji 
 
2–3

   
[jūs]

4   visa kas
5   visakas

6   joj viskas

x

y

x + y

[x] , [y]

[x      +      y]

semantikos
abstrahavimo kryptis

 subjektas objektas
 ji jusų akiniams
 – –
 [jūs] –
 visa kas jums
 visakas jums
 joj viskas jums

1

2

3

4

5

6
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ambivalentiškiems eilutės redagavimo veiksmams nusakyti įvedu kly-
vingo terminą. angliško veiksmažodžio cleave (liet. ‘skilti’, ‘lipti’) enan-
tiosemijai (t. y. antonimijos tipui, kai tas pats leksinis vienetas gali reikšti 
priešingas reikšmes) būdinga tam tikrą veiksmą įvardyti tiek kaip skilimą, 
tiek kaip sulipimą26. kaitos, kuri integruoja vienu metu vykstančius prie-
šingus procesus, dinamika atitinka klyvingo principą – konstrukcijos gene-

26 david-antoine Williams, „Poetic antagonyms“, in: The Comparatist, Chapel Hill: 
university of North Carolina Press, 2013, t. 37, p. 169–170. etimologiškai cleave siejamas su 
graikų kalbos glyphein (‘įrėžti’), glyphe (‘įrėža’, vėliau žodis vartojamas reikšme ‘įrašas’); žr. 
douglas Harper, „Cleave“, in: The Online Etymology Dictionary, edited by douglas Harper, 
2000, in: url: www.etymonline.com.

*15

kadangi veiksmo subjekto redakcinės kaitos metu jungiamos dvi eilu-
tės raiškõs alternatyvos iš ankstesnių versijų (ji + visa kas → joj viskas), visa 
konstrukcija kaitos metu suskaidoma (schema Nr. 12). tai yra 1–5 versijose 
matomi vienanariai dėmenys, savarankiškai reiškiantys subjektą (ji, [jūs], 
visa kas), eilutės redagavimo metu kinta į tokią konstrukciją iš dviejų žo-
džių, kurią sudaro du anksčiau savarankiškai kaip subjektai funkcionavę 
elementai (joj ir viskas).

eilutėje vaizduojamo veiksmo objektas lygiai taip pat reiškiamas įvai-
riai: jusų akiniams (x) → jums (y) (schema Nr. 13). Priešingai nei subjekto 
kaitos atveju, vėliausiose versijose matomą objekto redagavimo eigą inter-
pretuočiau kaip ankstesnių eilutės versijų (x, y) skaidymą iki vieno jo raiš-
kos būdo (y), atmetant kitas galimas elemento versijas (x) ar jų jungtį (x+y). 
Šiuo požiūriu sintaksinė konstrukcija kaitos metu sujungiama (schema 
Nr. 14): versijose matomi abu – tiek dvinaris (x), tiek vienanariai (y) – objek-
to raiškos pavidalai redagavimo eigoje sujungiami į ankstesniems raiškos 
būdams semantiniu požiūriu bendrą vienanarį (y).

13 schema 14 schema

[x]              [y]

[y]

1   jusų akiniams 
 

4–5   jums

6   jums

  oBjektas

x

y

y
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tinėje raidoje sintaksinės figūros ir jungiamos (konjunkcija), ir skaidomos 
(disjunkcija)27.

2.3. Predikatas ir subjektas. eilutėje reiškiamo predikato kaita tiesiogiai 
susijusi su subjekto raida – abu taisomi kuriant semantinės universalizacijos 
efektą. Pirmais redagavimo žingsniais subjektui [tėvynės] saulė priskiriamas 
predikatas vaidinasi juodai → išv[a]izdi28 (schema Nr. 15, žingsniai 1–2). Pre-
dikatui kintant į tematote juodai (schema Nr. 15, žingsnis 3), subjektas tampa 
numanomas – [jūs]. veiksmažodinei konstrukcijai kintant dar kartą – tema-
tote juodai → [yra] juodai, – subjektas [jūs] transformuojamas į objektą jums 
(schema Nr. 15, žingsniai 3–4).

taigi paraleliai kintant subjektui, autoredagavimo metu predikatas pe-
reina nuo tiesiogiai regimybę suponuojančio veiksmo – „vaidintis“, „išvaiz-
dinti“, „tematyti“ juodai – prie semantiškai abstraktesnio sudurtinio tarinio 
[yra] juodai (schema Nr. 15, žingsniai 4–6). tai dar vienas prielaidą pare-
miantis argumentas, kad paskirų eilutės elementų autoredagavimo pada-
rinys – semantiškai universali poetinė mintis.

apibendrindama eilėraščio „Nuolat verkšlenantiems politikams“ eilu-
tės mikrogenezę pastebiu, kad semantinė universalizacija kaip maironio 
autoredagavimo tendencija atsiskleidžia vis skirtingu grafiniu taisymų pa-
vidalu, taip pat, eilutėje reiškiamo veiksmo subjektui ir objektui kintant 
taip, kad sintaksiniai konstrukciniai eilutės elementai tuo pačiu autoreda-

27 Nauja sąvoka įvedama siekiant pabrėžti ambivalentišką procesualumą, kurio neat-
skleidžia statines būkles referuojantys sintaksės terminai.

28 Pagal „iš(si)vaĩzdinti“; žr. „vaĩzdinti“, in: Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002): 
Elektroninis variantas, vyr. redaktorė Gertrūda Naktinienė, vilnius: Lietuvių kalbos insti-
tutas, 2017, in: www.lkz.lt.
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15 schema

semantikos
abstrahavimo kryptis

1 [ji] vaidinasi juodai sudurtinis tarinys 
2 [ji] išv[a]izdi + subjektas 
3 [jūs] tematote juodai
  
4 jums [yra] juodai sudurtinis tarinys  
5 jums [yra] juodai + objektas 
6 jums [yra] juodai  
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gavimo veiksmu gali būti tiek sujungiami, tiek skaidomi (klyvingo princi-
pas). eilėraščio eilutėje semantinio abstrahavimo efektas taip pat kuriamas 
varijuojant centrinį poetinės minties elementą – predikatą.

Išvados. vėlyvuosiuose maironio eilėraščių autografuose juodraščiuo-
se fiksuota tekstinių variantų gausa liudija intensyvų autoriaus nepasiten-
kinimą savo kūrybiniais pasirinkimais reiškiant poetinę mintį. Hipotetinis 
autoredagavimo vektorių nustatymas leido rekonstruoti dviejų eilėraščių 
pavienių eilučių komplikuotos raidos stadijas, savo ruožtu, mikrogenezės 
visuminis vaizdas patvirtino grafologiniu pagrindu darytas prielaidas, kas 
ir iš ko į ką taisyta. atsiskleidė, kad iš pirmo žvilgsnio chaotiškos – ir tar-
si atsitiktinai kaitaliojamos – frazės baigtinį poetinės minties pavidalą įgijo 
kryptingame alternatyvių raiškos formų svarstybos procese. Pirminės eilu-
čių ar jų elementų versijos gana tiesmukai referavo užkalbìnę tikrovę – tokie 
segmentai autoredagavimo eigoje buvo atmetami, o tinkamesnių alternaty-
vų paieška vyko išbandant sintaksinių ir semantinių analogų spektrą.

Pasitelkus filologinės analizės įrankius, maironio autoredagavime gali-
ma įžvelgti principinius pasikartojančius veiksmus, bendrą kaitos modelį. 
jis suponuoja, kad semantinė universalizacija yra paskirus taisymus jun-
giantis ir eilėraščių genezę reguliuojantis vektorius. mikrogenetinio tyrimo 
lygmeniu nustatyta, kad eilutės (kaip sintaksinės konstrukcijos) elementai 
kito generalizuojant metonimijos laipsnį. metoniminė kaita koreliavo tiek 
su metro tikslinimu („ant Punės kalno ties Nemunu“), tiek su joje reiš-
kiamo veiksmo subjekto ir objekto modifikacija – klyvingu, t. y. drauge 
vykstančiu sintaksinių konstrukcijų komplikavimu ir redukcija („Nuolat 
verkšlenantiems politikams“).

Panašiu detalumu atlikus kitų maironio redaguotų segmentų analizę 
būtų galima kur kas didesne tekstų kaitos, jų visumos imtimi rekonstruoti 
jo kūrybinį procesą. tai atlikus, autoredaguotos poezijos genezė atsiskleistų 
ne vien kaip konkrečių fiksuotų redagavimo veiksmų sekos rekonstrukcija. 
Būtų galima kelti prielaidas apie išsamią paskirų autoredakcinių veiksmų 
klasifikaciją, visuminį jų sudaromų kaitos modelių vaizdą, svarstyti taisy-
mo impulsų prigimtį, poetinio teksto raidos „nesibaigiamumo pojūtį“29.

29 Žr. dirk van Hulle, „epigenesis: the sense of ‘unending’“, in: dirk van Hulle, Mo-
dern Manuscripts: The Extended Mind and Creative Undoing from Darwin to Beckett and Beyond, 
London: Bloomsbury, 2014, p. 213.

*17
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tHe miCRoGeNesis oF maiRoNis’ Late PoetRy: 
oRGaNiziNG tHe aCts oF seLF-editiNG

summary

the surviving manuscripts of the XXth century Lithuanian poet maironis 
contain the revisions made on Pavasario balsai (The Voices of Spring; his collection 
of poems which was reprinted five times during the author’s lifetime). since 
those revisions were made by the poet himself, the case of self-editing is being 
researched in the article. Focusing on the extant drafts particularly, the textual 
variation within the short fragments (a verse or a word phrase) of two different 
poems are analyzed by the means of microgenetic (as opposed to macrogenetic) 
research.

although the writing and self-revisions of maironis might appear as chaotic 
or lacking any inner logic, the genetic approach helps to reveal the trends that the 
poet followed while editing his works. to arrive at this argument, first, i thoroughly 
deciphered and identified the very acts of self-editing, second, i interpreted and 
organized them into principles, schemes, that is, an overall model of self-editing 
(the avant-texte). as a corollary, i suggested that microgenetic changes in the 
poems analyzed might be approached as being made in a manner of “semantical 
generalization”. the latter concept might be explained as a tendency of editing by 
which a particular word, or a phrase, or even the whole poetical thought is being 
revised until the expression, which is finally being accepted, in comparison to the 
others, has the most universal semantical meaning.

since the generalization of semantics as the trend of self-editing was concluded 
while reconstructing the most intensely edited passages of maironis’ poems, 
the application of the avant-texte principles itself also inspired a more general 
question, that is, whether the genetic reconstruction of textual variation is rather 
an act of re-interpretation or an actual re-construction of the very processes that 
the work of art was shaped by.

*18



Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2021, t. 44. issN 1392-0502

BaLio sRuoGos LaiŠkų teksto yPatumai

N e R i N G a  m a R k e v i Či e N Ė

Įvadas. Balio sruogos laiškai įvairiems asmenims (1911–1947) yra ap-
rašyti rinkinio rekonstrukcijos, tematikos, tekstologinių problemų aspek-
tais1, pradėti publikuoti2. Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti sruogos laiškų 
įvairiems asmenims teksto specifiką. straipsnyje, remiantis deskriptyviniu, 
empiriniu, analizės ir sintezės, interpretaciniu ir komparatyviniu metodais, 
siekiama: 1) išskirti ir apibūdinti laiškų tipus ir susirašinėjimo rūšis; 2) nu-
sakyti laiškų grupių raiškos, rašymo būdo ypatumus; 3) aprašyti laiškų tar-
pusavio sąsajas ir sąveiką su kitos rūšies tekstų žanrais. atliekant tyrimą, 
remiamasi biografine prieiga, nes jos „rėmuose laiškai tampa žinių apie 
auto rių, tekstų sukūrimo ir publikavimo aplinkybių šaltiniu“3. tyrimas 
reikalingas ateityje planuojant tradiciniu ir skaitmeniniu būdais publikuoti 
visą sruogos laiškų įvairiems adresatams rinkinį.

iš pradžių būtina išdėstyti laiško sampratą, kurios laikomasi. Laiško 
apibrėžimas ypač svarbus, nes nuo šio paaiškinimo priklauso, kokia me-
džiaga turėtų būti įtraukta į laiškų leidimą. tradiciškai laiškais vadinami 
adresanto adresatui siųsti materialūs pranešimai, kurie neketinti viešinti ir 
kuriems būdinga standartinė forma (pradžioje – kreipimasis, toliau – pra-
nešimas, pabaigoje – parašas, data, vieta)4. tačiau sruogos epistoliariumui 
tradicinė laiško samprata ne visada tinka. Nemažai sruogos laiškų neturi 

straipsnis parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą projektą „Balio sruo-
gos elektroninis laiškų (1911–1947) archyvas“ (sut. Nr. LiP-017/2016).

1 Neringa markevičienė, „Balio sruogos laiškai įvairiems asmenims: Sursum corda!“, 
in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2020, t. 43, p. 217–279.

2 Balio sruogos archyvas (1911–1947) (toliau – Bsa), parengė Neringa markevičienė, 
2015–2021, in: http://www.sruoga.flf.vu.lt, (2021-07-03).

3 Natalja Botkina, Epistolinio pasakojimo struktūros ypatumai: Marinos Cvetajevos laiškai: 
daktaro disertacijos santrauka, vilnius: vilniaus universitetas, 2011, p. 13.

4 siegfried scheibe, „some Notes on Letter editions: With special Reference to German 
Writers“, in: Studies in Bibliography, Charlottesville, 1988, t. 41, p. 137.
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bent vieno, o neretai ir kelių įprastai laiško sampratai būdingų svarbių ele-
mentų, pavyzdžiui, datos, kreipinio, parašo, voko su pašto ženklu. Ne visi 
sruogos tekstai buvo išsiųsti ar perduoti adresatams, rašyti privačiai – dalį 
jų sąmoningai siekta pristatyti visuomenei, išspausdinant laikraščiuose. ke-
tinti siųsti, bet dėl įvairių aplinkybių pas patį adresantą likę tekstai, jų juod-
raštiniai variantai, turėję adresatą, taip pat yra laiškai5. o atvirieji laiškai, 
reikalų raštai ne tik padeda geriau suprasti privačiąją korespondenciją – jie 
dėl turinio svarbos tolygūs privatiesiems6.

epistolikai priskirtini visi laiško forma rašyti ar laiško ypatumų turin-
tys sruogos tekstai, kurie gali būti siųsti ir kaip grožiniai kūriniai (pavyz-
džiui, eilėraščiai), publicistika (straipsniai, apybraižos), literatūros, teatro 
kritika (recenzijos) – realizuotos adresanto išbandytos „įvairios žanrinės 
praktikos“7. „Bene svarbiausias laiško identifikacinis komponentas – adre-
satas; kitaip tariant, įprasta laiškais vadinti visus kitam asmeniui ar as-
menims [...] siųstus tekstus, nesureikšminant jų formaliųjų rėmų ir (ar) 
žanriškumo.“8 taigi laišką galima laikyti ir „specifine įtekstinta komunika-
vimo terpe, kuria perduodama informacija ir dalijamasi patirtimis“9.

Laikantis tokio platesnio ir netipiško požiūrio į laišką, iškyla esminė 
problema: kaip atskirti laišką nuo kitokio žanro, ypač publicistikos, tekstų, 
planuojant ateityje juos skelbti sruogos kritinių Raštų tomuose10. egodoku-
mentų tyrėjai dėl žanrų skirties laikosi nevienodų pozicijų. viena vertus, ra-
ginama laikytis tradicinio apibrėžimo, vengiant galimo žanrų „sumaišymo“ 
pavojaus: „Pabrėžtina, kad egodokumentikai priskiriamų tekstų nereikia ta-
patinti su publicistika, ypač eseistika, kuri jau kūrybos stadijoje „pasmerk-
ta“ publikavimui“11. teigiama, kad spaudoje paskelbti laiškai, epistoliniai 

5 Frederick Burkhardt, „editing the Correspondence of Charles darwin“, in: Studies in 
Bibliography, Charlottesville, 1988, t. 41, p. 150.

6 edward vanhoutte, „dancing with dalf: towards a digital archive of Letters Written 
by Flemish authors and Composers in the 19th and 20th Century“, 2001, in: http://citeseerx.
ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.121.4758, (2020-07-25).

7 aistė kučinskienė, Kultūrišku keliu: Juozo Tumo-Vaižganto laiškai, vilnius: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 2019, p. 24.

8 Ibid., p. 25.
9 aistė kučinskienė, „Ne-laiškas apie laiškus: kaip skaityti epistolinius tekstus?“, in: 

Naujasis Židinys-Aidai, vilnius, 2011, Nr. 8, p. 556.
10 algio samulionio, Neringos markevičienės analizuotos sruogos laiškų ir atsiminimų 

sąsajos, Gabijos Bankauskaitės-sereikienės tirtos laiškų ir lyrikos paralelės. tačiau ne ma-
žiau aktualiai, problemiškai laiškų ir publicistinių tekstų sąveikai dėmesio iki šiol neskirta.

11 arvydas Pacevičius, „Lietuvos egodokumentinio paveldo samprata ir tyrimų kryp-
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romanai, kurie ketinti publikuoti, skirti platesniam skaitytojų ratui, taip pat 
ir reikalų raštai (sutartys, prašymai, pareiškimai) nepriklauso laiškų leidi-
mams12. kita vertus, kartu skatinamas ir kitas požiūris, akcentuojant naujos 
teksto interpretacijos galimybę: „Ne tiek rūšinis priskyrimas, o veikiau tyri-
nėtojo interpretavimo būdas lemia, ar tam tikras tekstas yra egodokumentas 
ar ne“13. svarbu tai, kiek publikuoti skirtame tekste atsiskleidžia paties auto-
riaus asmenybė: „yra daug tokių tekstų, kurių autoriai išreiškia save, savo 
požiūrį į pasaulį, savo vertybes, nors šie tekstai ir yra oficialūs. [...] vadinasi, 
pagrindinis kriterijus turi būti ne privatus ar oficialus dokumento pobūdis, 
bet autoriaus gebėjimas palaužti tam tikros rūšies šaltinių sąlygiškumą, at-
skleidžiantis jo asmenybę“14. anglų gamtininko Charleso darwino laiškų 
tomuose išspausdinti ir periodiniuose leidiniuose publikuoti jo straipsniai, 
kurie, rašyti kaip laiškai, iš pirmo žvilgsnio atrodo panašūs į informacinius 
tekstus ar tyrinėjimų apžvalgas, užrašus. tai medžiaga, suteikianti infor-
macijos apie tyrėjo interesus, be to, suvoktina ir kaip asmenybės veikimo 
fonas, ir kitų, tematiškai susijusių laiškų kontekstas15. atliekant autografų 
atranką italų kompozitoriaus Giacomo Puccini‘o laiškų leidimui, įvardytas 
ir kriterijus – „kaip laiškas“, „panašus į laišką“16. Šis kriterijus ypač svarbus, 
rengiant dvigubo (ar hibridinio) pobūdžio (tradicinius ir skaitmeninius) lei-
dimus: „tokia medžiaga gali būti įtraukta, pavyzdžiui, į elektroninį laiškų 
archyvą, kuris yra naudingiausias ir lanksčiausias laiškų realizacijos būdas 
dėl duomenų tvarkymo, rūšiavimo, įvairių paieškos galimybių (chronologi-
jos, tematikos, geografijos ar asmenų)“17 ir kuris patogus tuo, kad panašus 
į jau sukauptą, bet kartu ir nuolat įvairiais šaltiniais pildomą biblioteką18.  

tys“, in: Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė XVI–XX amžiuje: straipsnių rinkinys, sudarė 
arvydas Pacevičius, vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 2013, p. 113.

12 marita mathijsen, „Het dilemma van de brievenediteur“, in: Gezelliana. Kroniek van 
de Gezellestudie, antwerpen, 1991, Nr. 2, p. 16.

13 Waldemar Chorążyczewski, agnieszka Rosa, „metodologiniai lietuviškųjų egodo-
kumentų paieškos aspektai lenkišku požiūriu“, in: Egodokumentai ir privati Lietuvos erdvė 
XVI–XX amžiuje, p. 31.

14 Ibid., p. 32.
15 Frederick Burkhardt, op. cit., p. 3–4.
16 elena Pierazzo, „editorial teamwork in a digital environment: the edition of the 

Correspondence of Giacomo Puccini“, 2010, in: http://computerphilologie.digital-humani-
ties.de/jg08/pierazzo.html, (2021-07-01).

17 espen ore, „don‘t worry“ eller „mama, can this really be the end“?“, in: Human IT, 
Borås, 1999, t. 3, Nr. 1, p. 222.

18 edward vanhoutte, op. cit.

*3



210 Neringa markevičienė

elektroninėje terpėje, kaip rodo konkretus Balio sruogos archyvo (1911–
1947) (toliau – Bsa) pavyzdys, įmanoma realizuoti dokumentinio ir kritinio 
laiškų leidimo viziją, įtraukiant į leidimą (all inclusive19 tipo) visus išlikusius 
rašytojo laiškus.

tradiciškai spaudos tekstų žanrais yra laikomi: korespondencija, re-
dakcinis straipsnis, skaitytojo laiškas, straipsnis, apžvalga, esė, apybrai-
ža, užuojautos, padėkos20. sruogos epistoliariume yra atvejų, kurie liudija 
faktą, kad „[j]ie [žanrai] persidengia, esama žanrų mišrūnų, arba hibridinių 
žanrų, sudarytų iš dviejų skirtingų elementų [...]. esama ir tokių, į kuriuos 
įeina daugiau nei dviejų žanrų elementai, jie dar sunkiau apibrėžiami, nes 
galimi įvairūs daugelio žanrų deriniai“21 .

straipsnyje siekiama išsamiau paaiškinti, kaip šaltinių sąlygiškumo 
problemą būtų galima spręsti sruogos atveju, atsižvelgiant į kelis svarbius 
kriterijus: autoriaus intenciją22, „epistolinį ketinimą“23, įvykusią komuni-
kaciją24, išlikusius materialius laiško požymius25, „savęs liudijimo“ faktą26, 
autografo kontekstą. tik išsprendus žanrų sinkretizmo problemą, išaiškės, 
kokia konkreti medžiaga pateks į sruogos laiškų tomus.

Laiškų tipai. sruogos epistoliariume išsiskiria keli laiškų tipai pagal 
jų intymumo lygį, retorikos specifiką, tono pobūdį: privatūs (asmeniniai), 
konfidencialūs (rašyti kartu su kitais adresantais) ir viešieji27.

19 Robert Halsband, „editing the Letters of Letter-Writers“, in: Studies in Bibliography, 
Charlottesville, 1958, t. 11, p. 25.

20 Rūta marcinkevičienė, Spaudos tekstų žanrai, kaunas: vytauto didžiojo universitetas, 
2007, p. 78.

21 Ibid., p. 60.
22 donald H. Reiman, The Study of Modern Manuscripts: Public, Confidential, and Private, 

Baltimore and London: the johns Hopkins university Press, 1993, p. 65.
23 Liz stanley, „the epistolarium: on theorizing Letters and Correspondences“, in: 

Auto/Biography, united kingdom: university of Newcastle, 2004, Nr. 12, p. 207.
24 Peter stadler, marcell illeschko, sabine seifert, „towards a model for encoding 

Correspondence in the tei: developing and implementing <correspdesc>“, 2016, in: http://
jtei.revues.org/1433, (2021-06-12).

25 Liz stanley, „the death of the Letter? epistolary intent, Letterness and the many ends of 
Letter-Writing“, 2015, in: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1749975515573267, 
(2021-06-30).

26 Waldemar Chorążyczewski, agnieszka Rosa, op. cit., p. 38.
27 Laiškų tipams taikoma rankraščių klasifikacija; žr. donald H. Reiman, op. cit., p. 38, 

48–49.
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Privatūs laiškai (dar vadinami tikraisiais, „uždarais“28), skirti vienam 
pažįstamam asmeniui, rašyti norint atsiverti – pasipasakoti, išreikšti jaus-
mus, išgyvenimus, įspūdžius, nuotaikas, vertinimus, ypač, jei nedrįsta to pa-
daryti anksčiau, betarpiškai susitikus. konfidencialiems laiškams būdinga 
tai, kad adresantą ir adresatų grupę sieja bendri tarpasmeniniai, dalykiniai 
ar reikalų ryšiai. Šio pobūdžio laiškams priklauso ir pasidalytos autorystės 
laiškai, rašomi kelių asmenų vienu metu vienoje vietoje, dažnai impulsyviai, 
siekiant ir žaidybinio efekto, juokaujant ar stipriau reiškiant bendrą emoci-
ją. Šalia jų egzistuoja laiškai-pareiškimai, laiškai-prašymai, laiškai-projektai 
įvairių valstybinių įstaigų ar šalies vadovams. viešųjų laiškų adresatas – vi-
suomenė ar tam tikra suinteresuotų asmenų grupė (rašytojai, redaktoriai, 
dienraščio skaitytojai), su kuria dalijamasi aktualijomis. siekiant perduo-
ti asmeninį įvykių liudijimą, išreikšti subjektyvų kritinį situacijos vertini-
mą, aprašomi ir svarstomi visiems bendri kultūriniai, istoriniai, politiniai, 
ekonominiai klausimai. tokie laiškai dažniausiai būna išspausdinti perio-
dinėje spaudoje, dažnai „Laiškų redakcijai“, „Laiškų į redakciją“ skiltyse. 

daugiausia išliko sruogos privačių (asmeninių) laiškų. Nemažai vie-
šųjų laiškų skelbta įvairiuose Lietuvos ir jav laikraščiuose. oficialaus tu-
rinio laiškų, adresuotų įvairioms institucijoms – redakcijoms, leidykloms, 
komisijoms, valdyboms, bendrovėms, pasiuntinybėms, klubams, fondams, 
komisariatams – palyginti nedaug. išliko šiek tiek ir drauge su kitais asme-
nimis rašytų laiškų. toliau apžvelgiamos išsiskiriančios laiškų grupės.

Literatūriniai laiškai. Literatūrinių laiškų įvairiems asmenims sruoga 
parašė kur kas mažiau (išliko tik 9), nei studijų Rusijoje bičiulei valerijai 
Čiurlionytei (73 laiškai iš 205) ar mylimajai vandai daugirdaitei (23 laiškai 
iš 299). išliko keli sruogos draugui mokytojui matui Grigoniui siųsti laiš-
kai-eilėraščiai „su varduvėmis!“29 ir „vardo dienoje“30, dienraščiui Lietuvos 
žinios siūlytas publikuoti eilėraščio „tėviškėlei“ ankstyvas variantas31. Ne-
mažai ankstyvųjų eilėraščių pluoštų (net 53) siųsta spaudai laiškų pavidalu. 
eilėraščių-laiškų autografai išliko įvairių žurnalų ir dienraščių, pavyzdžiui, 

28 aleksandras Žirgulys, Tekstologijos bruožai, vilnius: mokslas, 1989, p. 171.
29 Balio sruogos (toliau – Bs) atvirlaiškis matui Grigoniui, Panevėžys, 1912-09-20, in: 

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau – VUB RS), f. 1, b. 593, l. 21, 1v.
30 Bs atvirlaiškis matui Grigoniui, Panevėžys, 1913-09-20, in: Ibid., l. 22, 1v.
31 Bs atvirlaiškis Lietuvos žinių redakcijai, Petrogradas, 1915-07-30; žr. „jurgis Šaulys 

papers“, 1896–1950“, in: Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts, 
university of Pennsylvania, ms. Coll. 1243, b. [box] 2, f. [folder] 2, l. 1v.
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Aušrinės, Lietuvos ūkininko, Lietuvos žinių, archyvuose32. Beveik visi sruo-
gos ankstyvieji eilėraščiai ir eilėraščiai, neįėję į rinkinius, sulaukė redakcijų 
reak cijos – viešų atsakymų33, todėl savitai, išlaikant dialogo pobūdį, galėtų 
atsiskleisti laiškų įvairiems asmenims ir institucijoms rinkinyje.

daugiausia yra mozaikos principu rašytų laiškų su juose įkomponuo-
tais eilėraščiais. Pavyzdžiui: mikalojui konstantinui Čiurlioniui mirus, 
sukurtas ilguno slapyvardžiu pasirašytas eilėraštis „m. k. Čiurlioniui“34, 
marijai Nemeikšaitei siųsti rinkinio „Giesmės viešnelei Žydriajai“ eilėraš-
čių variantai: „[kaip bailus plėšikas naktį]“, „[sutema medžių šakelėmis]“, 
„[it rasos lašeliai žilos]“, „[ilgesio įsiutime]“, „[Rudenio rytą rasotąjį]“, 
„[mano vakarą vėlyvą]“, „[degdamas dangus garuoja]“35, Hortenzijai Bal-
čiūnaitei adresuoti laiškai su eilėraščiais iš to paties rinkinio „[ta pačia ber-
žų alėja]“36, „[išeinu į vieškelėlį]“37.

Šalia paminėtų laiškų-eilėraščių ir laiškų su eilėraščiais egzistuoja ir 
laiškai, siųsti su priedais – poetiniais tekstais. išliko Aušrinės redakcijai siųs-
to laiško priedas – poemėlė-improvizacija „auštantis himnas“38. sruogos 
apie 1924 m. ignui Šeiniui iš Lietuvos į Švediją rašyto laiško priedas – sruo-
gos išversti rusų poetų eilėraščiai – Fiodoro sologubo „[sūnūs džiaugsmo 
ir pavilgo]“ ir konstantino Balmonto „[ant lovelės, ant tašytos]“, sruogos 
eilėraščiai iš ciklo „dievų takais“39.

Būtina pabrėžti du dalykus: 1) poetiniais kūriniais sruoga linko išreikš-
ti aktualiją, kuri galėjo būti individuali (šventė – vardadienis) arba visuo-
meninė (reakcija į svarbų, nekasdienį įvykį), nusakydavo rašymo situaciją 

32 algis samulionis, „Paaiškinimai“, in: Balys sruoga, Raštai, t. 1: Poezija, parengė algis 
samulionis, redagavo donata Linčiuvienė, vilnius: alma littera, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 1996, p. 821–837.

33 algis samulionis, Balio Sruogos raštų bibliografija, vilnius: Lietuvos tsR mokslų aka-
demija, Lietuvių kalbos ir literatūros institutas, 1970, p. 169–171.

34 Bs laiškas Lietuvos ūkininko redakcijai, iš Panevėžio – į vilnių, 1911-04-18, in: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos instituto Bibliotekos rankraštynas (toliau – LLTI BR), f. 26, b. 134, l. 1r–v.

35 Bs laiškas marijai Nemeikšaitei, vilnius, apie 1946, in: LLTI BR, f. 53, b. 227, l. 1–5r.
36 Bs laiškas Hortenzijai Balčiūnaitei, Birštonas, po 1946-07-26, in: Balio ir Vandos Sruogų 

namai-muziejus (toliau – BVSNM), BVSNM GEK 1589–1590, BVSNM ER1 4628–4629, l. 1r.
37 Bs laiškas Hortenzijai Balčiūnaitei, Birštonas, 1946-07-27–31, [mašinraštis, nuorašas], 

in: LLTI BR, f. 53, b. 321, l. 1r.
38 [Bs] B. kaunis, „auštantis himnas mirusiems 1912-iems metams“, in: Lietuvos mokslų 

akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyrius (toliau – LMAVB RS), f. 12, b. 291, l. 1–12; 
prie šio sruogos teksto liko Aušrinės redakcijos prierašai: „nedėsime“, „nesp.“ (žr. l. 12v).

39 Bs laiškas ignui Šeiniui, kaunas, apie 1924, in: Lietuvos centrinis valstybės archyvas 
(toliau – LCVA), f. 675, ap. 1, b. 58, l. 15–17.
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(informuodavo apie tai, kas naujausia sukurta, išversta), bet labiausiai per-
teikdavo būseną, asmeninius išgyvenimus; 2) visus laiškuose siųstus poe-
tinius kūrinius (eilėraščius, improvizacijas, vertimus) sruoga tobulino: 
adresatai susipažindavo tik su kūrinių fragmentais ar ankstyvosiomis ver-
sijomis, kurios vėliau dažniausiai dar kito.

Laiškai redakcijoms ypatingi tuo, kad sruoga, išsiuntęs redakcijoms 
asmeninių laiškų su siūlomais publikuoti tekstais, gaudavo viešų atsaky-
mų, kokia redakcijų nuomonė apie atsiųstą medžiagą, kaip ji įvertinta, ar 
planuota publikuoti, o jei ne – paaiškinimą, kodėl pasiūlymo atsisakyta. 
sruoga redakcijoms ne tik siųsdavo savo kūrybą, recenzijų ar straipsnių, 
bet užduodavo ir klausimų, į kuriuos taip pat sulaukdavo atsakymų. tokio 
pobūdžio sruogos tekstai dėl įvykusios abipusės komunikacijos, aiškiai iš-
reikštos epistolinės intencijos priskirtini ir rašytojo epistoliariumui. Šio tipo 
tekstų publikuota žurnale Aušrinė, kuris turėjo redakcijos skyrius „klausi-
mai ir atsakymai“ ir „atsakai“.

toliau pateikiama keletas pavyzdžių. sruoga žurnalui Aušrinė adresavo 
visiems kūrėjams aktualių ir universalių klausimų apie meną ir jo kritiką – 
realizmo ir įkvėpimo reikšmę, asmens patirties ir meno santykį, svarbiau-
sią meno šaką. jis prašė svariais argumentais pagrįstų redakcijos atsakymų 
(iliustracija Nr. 1):

skyrius „klausimų ir atsakų“, tai aš jums ir siunčiu kelius klausimus:
i. ar realizmas visai neatsakanti forma lietuvių dailei? ar jis yra tik vėjo 

atneštas supratimas?
(Būtų geistina, kad paargumentuotumėt „tirštais“ argumentais, nepridėda-

mi sakinių a là „pasiskaityk sveikas tokio ir tokio gudragalvio veikalo“ ir co).
ii. ar dailės inkvėpimas mokina ir tobulina žmones, ar žmonių reikalavi-

mai mokina ir tobulina dailę?
(dovanokite, kad rašau senai „nuvalūzuotą“ vakarinėj airopoj ir Gudi-

joj klausimą. Bet nė vienas gudradalvis visgi jo priderančiai neargumentavo, 
o man argumentai reikalingi).

iii. kokia dailės šaka iš penkių (poezijos, muzikos, tapymo, architektūros 
ir skulptūros) svarbesnė ir prakilnesnė?

Būtų geistina, kad neužsiganėdintumėte sakiniais a là „visos dailės šakos 
yra lygiai svarbios ir t. t.“... argumentų prašyčiau truputį „tirštesnių negu m-r 
korėjevo (žiūr. „Литературн. эволюция на западн.“). – mat atsibodo „skys-
ti elementai“...

su „pašėnavone“
Balys sruoga40

40 Bs laiškas Aušrinės redakcijai, iš Baibokų – į vilnių, iki 1913-11-19, in: LLTI BR, f. 21,
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sruogai į jo užduotus tuo metu provokatyvius klausimus atsakė specia-
listas – filologas, bet ne išsamiai, kaip interesantas prašė, o gana abstrakčiai, 
teigiant, kad objektyviai į šiuos klausimus sunku atsakyti dėl nuomonių 
įvairovės ir vietos stokos žurnale41. sruogai pasiūlyta pasiskaityti keletą ak-
tualių veikalų rūpimais klausimais. Šie klausimai rodo, kuo domėjosi septy-

b. 1022, l. 1r, nr. 1; išspausdintą redaguotą ir sutrumpintą laiško variantą žr. „klausimai ir 
atsakymai“, in: Aušrinė, vilnius, 1913-11-19, Nr. 27, p. 185. skelbiant sruogos epistolikos ir 
publicistikos tekstus, būtina publikuoti ne tik galutinį redakcijos, bet ir autentišką variantą, 
nes jie skiriasi. Redaktoriai autorinį variantą taisė ne tik gramatikos aspektu – glaudindami 
atsisakydavo dalies teksto, stilistinių niuansų, dažnai kategoriškos autoriaus nuomonės. 
ekspresyvūs sruogos variantai redakcijose dažnai automatizuoti. Cituojamų sruogos 
tekstų rašyba ir skyryba taisyta pagal dabartinės kalbos nuostatas.

41 [kazys kepalas] k. kp., „[atsakymas Baliui sruogai]“, in: Aušrinė, vilnius, 1913-11-
19, Nr. 27, p. 185–186.

*8

1 iliustracija. Balio sruogos laiško Aušrinės redakcijai fragmentas, Baibokai, iki 1913-11-19 
(LLTI BR, f. 21, b. 1022, l. 1r, nr. 1)
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niolikmetis Panevėžio realinės mokyklos mokinys, kokie buvo jo interesai.
tam pačiam Aušrinės numeriui sruoga pateikė ir kitą tekstą, kuriame 

siūlė, kaip aiškinti nesusipratimus. sruogos įsitikinimu, jų neliktų, jei vie-
šuose susirinkimuose būtų rengiami disputai. jų dėka atmosfera tarp nesu-
tariančių asmenų taptų draugiškesnė ir kultūringesnė, o reikalas, dėl kurio 
diskutuojama, visuomeniškesnis. Be to, būtų lavinamas kritinis mąstymas ir 
iškalba, kuriems ugdyti mokykloje neskiriama pakankamai dėmesio. sruo-
ga šį tekstą pirmą kartą pasirašė slapyvardžiu: „Neišduodu šio sumanymo 
už savą ir nenurodau jo „autoriaus“, nes tikrai nebeatsimenu)“42. Redakcija 
sruogos pasiūlymo originaliu, perspektyviu ir tinkamu mokyklai nelaikė, jį 
atmetė, o teksto nepublikavo. jam taip pat atsakyta kritiškai ir anonimiškai43.

Pateikti pavyzdžiai44 aktualūs dėl kelių dalykų. sruogos komunikacija 
su to meto spauda nebuvo sėkminga: jo siūloma medžiaga dažnai būdavo 
atmetama, jam atsakinėta oficialiai, lakoniškai, abstrakčiai. kita vertus, iki 
šiol šie tekstai, rodantys įvykusį pokalbį, paliudytą autografais, nelaikomi 
laiškais, o priskiriami kitiems žanrams – straipsniams, recenzijoms, publi-
cistikai45. tekstai, rašyti adresanto ranka ar spausdinimo mašinėle, siųsti tie-
siogiai adresatams (laikraščių redaktoriams), iš kurių sulaukta atsakymų, 
„neabejotinai priklauso ir laiškų leidimui“46.

Rengiant sruogos epistolinius tekstus, neišvengiamai iškyla teksto ir 
užrašo (šaltinio) problema47. Literatūrologė aistė kučinskienė siūlė įsivaiz-
duoti situaciją, kai „rašydamas laišką žmogus tame pat lape pateikia adre-
satui „laiško tekstą“ ir savo eilėraštį ar prozos tekstą bei atskiria juos tik, 

42 [Bs] Šelmis Plunksnadraskis, „Nesusipratimams aiškinti...“, in: LLTI BR, f. 21, 
b. 1022, l. 1r, nr. 2.

43 [Be autoriaus], „dr. Šelmiui Plunksnadraskiui“; žr. „atsakai“, in: Aušrinė, vilnius, 
1913-11-19, Nr. 27, p. 187. sruogos tekstas „Nesusipratimams aiškinti...“ pateiktas be datos. 
ją apytikriai nustatyti padeda tik redakcijos atsakymas. Nesusiejus šių tekstų, anksčiau 
buvo datuojama nurodant spėjamą metų imtį: 1912–1914 m. Redakcijos atsakymai sruogai 
dėl priimamų ar atsisakomų tekstų padeda daug tiksliau datuoti ir kitus publicistinius 
tekstus, kurių datos Balio Sruogos raštų bibliografijoje (1970) nurodytos pakankamai dideliais 
metų intervalais.

44 daugiau Bs laiškų, 1911–1913 m. adresuotų Lietuvos ūkininko, Lietuvos žinių, Aušrinės 
redakcijoms, žr. in: Bsa, http://www.sruoga.flf.vu.lt.

45 algis samulionis, Balio Sruogos raštų bibliografija, p. 51, 117.
46 siegfried scheibe, op. cit., p. 141.
47 Paulius subačius, Tekstologija: Teorijos ir praktikos gairės, vilnius: aidai, 2001, p. 65–71; 

aistė kučinskienė, „epistolinių tekstų leidimas Lietuvoje: teorija ir praktika“, in: Lietuvių 
katalikų mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2012, t. 36, p. 52–53.
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tarkime, pavadinimu“48. iškelta problema, kaip žiūrėti į tokį tekstą, kuria-
me susilieja kelių skirtingų žanrų tekstai (ar publikuojant juos atskirti, ar 
skelbti kartu), kaip traktuoti (ar kaip priklausančius laiškui, ar ne), įvardyti 
(kaip laišką ar kaip ištrauką iš jo). Laikomasi autorinio sruogos varianto, ro-
dančio, kad laiške egzistuojantys skirtingi tekstai jų užrašymo metu suvokti 
kaip integrali visuma, todėl pasirinkta skelbti visus laiške užrašytus tekstus.

sruogos epistoliariume yra atvejų, kai laiške užrašomi ne tik poetiniai 
ar prozos tekstai, siunčiami vertimų variantai. tematiškai susiję gali būti ir 
kitų žanrų tekstai, ypač laiškai ir straipsniai. atskirti jie galėtų egzistuoti ir 
savarankiškai, tačiau prarastų nemažą dalį svarbios informacijos, todėl bū-
tina išsaugoti juos autentiškus – tokius, kokie buvo parašyti. Pavyzdžiui, 
1923 m. vasarą, studijuodamas miunchene, sruoga, prisidengęs slapyvar-
džiu, parašė iki šiol nepublikuotą tekstą „maištas prieš redaktorius“, kurį 
ketino paskelbti dienraštyje Lietuva (iliustracija Nr. 2). tai ne tik straipsnis, 
bet ir sąmoningai planuotas atviras kreipimasis į Lietuvos laikraščių redak-
torius dėl būtinybės reformuoti spaudą:

Ponai Redaktoriai! Padarykite jūsų laikraščius tiek gyvus ir įdomius, kad 
juos skaityti nereikėtų prievartos ir pasiryžimo, bet kad be jų ilgu būtų, kaip 
be gero kasdieninio draugo, kuris ir atlanko, ir paguodžia, ir daug gerų dalykų 
papasakoja. jeigu jūsų laikraščiai bus tokie geri, meilingi draugai, – jūsų laik-
raščių neįveiks papjauti jokie pašto netobulumai!49

vardu visų, kurie skaudžiasi lietuvių periodinės spaudos skurdu, šaukiuos 
į jus, ponai Redaktoriai: kelkitės iš numirusių! – Padarykite iš jūsų laikraščių – 
iš dabartinio žalibarščių ekstrakto – gyvą gyvenimo faktorį! Paieškokite pas 
savo dūšią gyslelės, kuri tvaksi drauge su gyvenimo pulsu, ir išvystykite ją į 
galingą arteriją! jeigu tos gyslelės jūsų dūšioj nėra – apleiskite Redakcijos suo-
lus – varykite savo tiesioginį amatą – atstovaukite, kunigaukite, daktaraukite, 
mokytojaukite – viešpats jūsų triūsą palaimins!

Bet jeigu jūs ir toliau manysite, kad jūsų skaitytojai tėra tiktai nabašninkų 
vežimas, – mes, skaitytojai, mylintieji lietuvių spaudą, būsime priversti orga-
nizuoti boikotą, kad jūsų laikraščiai greičiau „noglo smerčia“ pasibaigtų, kad 
greičiau į jų vietą ateitų džiaugsmingi gyvybės reiškėjai!50

sruoga, paskatintas dviejų dienraščių Krašto balsas ir Laisvė žlugimo, fi-
nansinių nuostolių, kuriuos patyrė kiti laikraščiai (Lietuvos žinios, Lietuva), 

48 aistė kučinskienė, „Ne-laiškas apie laiškus“, p. 552.
49 [Bs] Parvenu, „maištas prieš redaktorius“, iš miuncheno – į kauną, po 1923-07-02, 

in: LLTI BR, f. 53, b. 3939, l. 11–12r.
50 Ibid., l. 18–19r.
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kėlė lietuviškos spaudos visuomeninio išlaikymo ir jos kokybės problemą. 
sruogos nuomone, laikraščių redaktoriai nesugeba pateikti medžiagos taip, 
kad žmonės būtų suinteresuoti skaityti lietuvišką spaudą. Redaktoriai kal-
tinti dėl siūlomų temų aktualumo, atrankos, ribotos pasiūlos inteligentijai 
ir kaimo žmonėms, kritikuoti dėl sąmoningumo trūkumo, idėjų stokos. kad 

2 iliustracija. Balio sruogos straipsnio „maištas prieš redaktorius“ fragmentas, miunchenas, 
po 1923-07-02 (LLTI BR, f. 53, b. 3939, l. 1r)
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laikraščių medžiaga būtų įdomi, suprantama ir patraukli, sruoga redakto-
riams siūlė pirmiausia rasti gyvą, aktualų, svarbų dienos klausimą. sruoga 
pasisakė už spaudos reformą. Rašytojo įsitikinimu, ši reforma pirmiausia 
turėtų prasidėti dienraštyje Lietuva. sruoga šiame tekste surašė programą 
Lietuvos dienraščių redaktoriams, kad jų veikla būtų prasminga ir pelninga.

*12

3 iliustracija. Balio sruogos laiško Lietuvos redakcijai – straipsnio „maištas prieš redaktorius“ 
fragmentas, miunchenas, po 1923-07-02 (LLTI BR, f. 53, b. 3939, l. 19r)
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viešą kreipimąsi į redaktorius lydi ir „grynojo“ žanro tekstas – laiškas, 
tiesiogiai adresuotas dienraščio Lietuva redakcijai (iliustracija Nr. 3). Laiš-
kas rašytas iškart po straipsniu tame pačiame lape. sruoga laišku paaiškino, 
kodėl siūlė jį dienraščio Lietuva redakcijai, ko iš jos tikėjosi:

Redakcijos žiniai. Prašytau tono abuojumo neišsigąsti ir duoti straipsniui 
vietos. Neatsižvelgiant į straipsnio teigiamas ar neigiamas mintis, jis sukels kiek 
minčių pasidalymo ir susirūpinimo, ir gal, pagaliau, kokia tikslesnė mintis pa-
aiškės, kaip gelbėti mūsų spaudą nuo gresiančios katastrofos. aš manau, kad 
ir „Lietuvos“ redakcija straipsnį apkals pastabomis ir atsilieps visi asmenys, 
straipsny paliesti, nors vardai niekieno ir neminimi. todėl prašytau taisymo rei-
kalu pasitenkinti tiktai gramatikos pataisomis. jeigu straipsnis jau nieku būdu 
negalėtų tilpti „Lietuvoje“, prašytau jį pasiųsti „Lietuvos žinioms“.51

Šio straipsnio-laiško, kuris yra be datos, metus padeda nustatyti kon-
tekstas – sruogos laiškas daugirdaitei. jai sruoga rašė po 1923-07-02, kai per-
sikėlė į naują butą, kuris ir nurodytas laiške redakcijai52. iš autorinių teksto 
komentarų („straipsnis – diskusinis. Red.“) ir po juo sekančio laiško-prierašo 
(„Redakcijos žiniai“) matyti, kad sruoga rašė straipsnį (jo ankstyvas pava-
dinimas – „Problema ar anemija?“), tačiau jo vidiniai duomenys liudija aiš-
kų komunikacijos siekį – kreipimąsi į visų Lietuvos dienraščių redaktorius, 
bandant jiems perduoti aktualią žinią, kaip spręsti išlikimo problemą, iški-
lus realaus bankroto grėsmei. aiškus ir redakcijos atsakymas – tekstas neiš-
spausdintas, atmestas. Prasidėjusi komunikacinė situacija liko nerealizuota. 
todėl šis tekstas vadintinas straipsniu-laišku, planuotu viešai publikuoti, 
bet redakcijos dėl provokatyvaus turinio neskelbtu, sulaikytu. straipsnis-
laiškas liko ne tik asmeniniu bandymu kreiptis į Lietuvos redakciją, bet kartu 
ir konfidencialia redaktorių bendruomenei skirta žinia, kuri liko viešai per 
spaudą neperduota. Laiško pobūdį liudija ne tik tekstiniai duomenys (turi-
nio ypatumai), bet ir fiziniai požymiai (tekstą sudarančių lapų lankstymo į 
dvi dalis žymės, rodančios, kad lapai dėti į neišlikusį voką, numanomas siun-
timo paštu iš miuncheno į kauną faktas). išėmus šiuos lapus iš numanomo 
voko, visiškai neišnyko laiško tekstui būdingi epistoliškumo „įrodymai“.

Šis tekstas, jo neišspausdinus, kaip sruoga norėjo, nebuvo persiųstas ir 
dienraščiui Lietuvos žinios. Lietuviškos spaudos reformavimo tema tebebu-
vo aktuali ir nuolat keliama, ypač minint „spaudos savaitę“, todėl sruoga 
po kelerių metų Lietuvos žinių redakcijai parašė kitą straipsnį-laišką. jame 

51 Ibid., l. 19r. 
52 Bs laiškas vandai daugirdaitei, iš miuncheno – į Berlyną, po 1923-07-02, in: LLTI BR, 

f. 53, b. 511, l. 1r.
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pastebimi jau anksčiau skambėję spaudos, o ypač valstybės išlaikomo dien-
raščio Lietuva, kritikos, kreipimosi į redaktorius, maišto leitmotyvai:

kodėl „Lietuvos“ redaktoriai iš laikraščio padarė anemiškų frazių sandėlį, 
sunku pasakyti, tačiau faktas pasilieka faktu, kad jų laikraščio tematika tiktai 
čyščiui, už griekus besigailintiems...

jeigu visuomenė mūsų laikraščių neskaito – kalti pirmoj eilėj patys redak-
toriai, jei visuomenė laikraštininkų negerbia – kalti jie patys, nes jie ne tik savo 
vardą, bet ir laikraštininko darbą išniekino.53

Šis sruogos tekstas, išspausdintas Lietuvos žiniose54, išprovokavo plates-
nę diskusiją dėl lietuviškos spaudos problemų. kadangi atsakymai sruogai 
pateikti toliau sekusiuose dienraščio numeriuose ir kitoje spaudoje, publi-
kacijų visumą lietuviškos spaudos reikalu galima laikyti polilogu55.

Atvirieji laiškai balansuoja tarp viešųjų ir privačiųjų epistolinių teks-
tų. jie publikuoti spaudoje iškart, kai tik buvo parašyti, siekiant nedelsiant 
perduoti adresanto žinutę-pranešimą apie kokią nors svarbią ir visiems 
aktualią problemą ar reikšmingą įvykį. Nors atvirieji laiškai adresuoti re-
dakcijoms, laiškais kreiptasi viešai į suinteresuotą platesnę bendruomenę. 
Laikraščių ir žurnalų redakcijos tapo tarpiniu kanalu, kuriuo paskleista ži-
nia turėjo pasiekti visus besidominčius asmenis. tokie laiškai turi laiškui 
būdingų elementų – kreipinį (adresuoti konkretaus dienraščio ar žurnalo 
redakcijai, todėl skelbti skiltyje „Laiškas redakcijai“), pranešimo tekstą, ku-
riame lakoniškai, struktūriškai, išskaičiuojant punktais, dėstyta problema ir 
kuris autorizuotas parašu (Balys Sruoga), po jo pridėtu patikslinimu (Mokes-
čių ir baudų mokėtojas) ar slapyvardžiu (Markizas Tigrui Nėrkonori). atvirie-
ji laiškai, kuriais kreiptasi į platesnį adresantų ratą, gali būti individualiai 
pasirašyti, bet dažniausiai būna be atgalinio ryšio, nes skirti tam, kad būtų 
perskaityti, bet ne atsakyti56, juose „paprastai pranešama apie įvykius ir [...] 
laiško rašytojas ar gavėjas lieka pasyvus“57.

53 Bs, „apie mūsų dienraščius“ [ankstyvas pavadinimo variantas, kurio vėliau atsisa-
kyta, – „maištas teišgelbės“], [rankraštis], in: LMAVB RS, f. 54, b. 1265, l. 14r.

54 Bs, „apie mūsų laikraščius“, in: Lietuvos žinios, kaunas, 1926-11-20, Nr. 268, p. 3–4.
55 Rengiant Bs laiškų, straipsnių komentarus, būtina parodyti ir spaudos reforma su-

interesuotų asmenų diskusijas, ginčus, kuriuos išprovokavo Bs tekstai redakcijoms, kitaip 
negalėtume pamatyti jų aktualumo ir poveikio redaktorių bendruomenei ir dienraščių 
skaitytojams. siūlytina net rengti atskirą panašiems polilogams skirtą raštų tomą.

56 Liz stanley, op. cit., p. 207.
57 janet Gurkin altman, Epistolarity: Approaches to a Form, ohio: ohio state university 

Press, 1982, p. 8.
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Pavyzdžiui, laikraščio Klaipėdos žinios redakcijai sruoga rašė prašyda-
mas suteikti jam galimybę „pranešti visuomenei“ apie pažeistas autorines 
teises ir paskelbti atsisakymą toliau kartu dirbti: „[P]asirodžiusiame „mil-
dos“ laikrašty58 aš nebendradarbiauju: jame įdėta mano eilės ne tik be mano 
sutikimo, bet ir be mano žinios“59. Lietuvių balso redakcijos sruoga prašė 
įdėti jo laišką, nes laikė „savo pareiga pasisakyti visuomenei“, kad jis dėl 
žemos politinės kultūros atsisako toliau rašyti laikraščiui Naujoji Lietuva60. 
Prūsų lietuvių balso redakcijos sruoga prašė „neatsisakyti patalpinti“ jo laiš-
ko, kuriuo dėkojama „Ryto“ bendrovei ir jos spaustuvės darbininkams už 
nuoširdų ir sąžiningą bendradarbiavimą, leidžiant poezijos knygą Dievų ta-
kais61. Grįžęs iš 1929 m. Lietuvos universiteto studentams organizuotos eks-
kursijos į vakarų europą, sruoga prašė laikraščio redaktoriaus skirti vietos 
„trumpai ekskursijos viešai apyskaitai“62, kurioje, aprašęs maršrutą, dėkojo 
visiems, prisidėjusiems užsienio atstovybių darbuotojams, kolegoms diplo-
matams, studentų organizacijoms, išvykos dalyviams, grupių vadovams, 
kad kelionė įvyko sklandžiai ir minimaliomis lėšomis.

atviriesiems laiškams būdingi ir dramos elementai: kelių asmenų dia-
logas, skaitytojams-žiūrovams juntamas konfliktas ir netikėta atomaz-
ga. tokie tekstai gali turėti ir platesnį kontekstą: intriguojantį sruogos 
straipsnį, į jį reagavusio asmens laišką redakcijai, po to sekusį viešą sruo- 
gos atsaką.

atvirieji laiškai, kuriems būdinga tam tikra istorija, įdomesni naratyvo 
atžvilgiu, nes jie stilistiškai „tankesni“: juose daugiau asmeniškumų, pole-
mikos, iš jų atsiskleidžia ginče dalyvaujančių asmenų charakteris, išryškėja 
reakcijos, santykis su kitokią nuomonę turinčiu oponentu. ypač svarbu, kad 
adresato (laišką rašančiojo) ir adresanto (implikuoto skaitytojo) laiškai yra 
vienodai svarbūs: „Laišką rašantysis siekia paveikti savo skaitytoją ir tuo 
pat metu yra jo veikiamas“63. Perskaitytas laiškas, tapęs kito laiško dalimi64, 

58 Bs, „spinduliuose“, in: Milda, kaunas, 1924, Nr. 1, p. 2.
59 Bs laiškas jurgiui Šauliui, in: Klaipėdos žinios, klaipėda, 1924-06-12, Nr. 106, p. 4. 

analogiškas laiškas išsiųstas kitai redakcijai; žr. Bs laiškas Lietuvos žinių redakcijai, kaunas, 
1924, [rankraštis], in: LMAVB RS, f. 54, b. 291.

60 Bs laiškas mikalojui januškevičiui, in: Naujoji Lietuva, Petrapilis, 1917-01-29, Nr. 9, 
p. 2.

61 Bs laiškas ansui Baltriui, in: Prūsų lietuvių balsas, klaipėda, 1923-09-05, Nr. 205, p. 3.
62 Bs laiškas valentinui Gustainiui, in: Lietuvos aidas, kaunas, 1929-08-13, Nr. 182, p. 6.
63 janet Gurkin altman, op. cit., p. 88.
64 Ibid., p. 93, 111.
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virsta ir viešu laiškais kuriamu „spektakliu“65. Pateiksime keletą epistolinės 
„dramaturgijos“ pavyzdžių.

kauno Prisikėlimo bažnyčios projektavimo ir statybos reikalai įplies-
kė smarkų ginčą tarp sruogos ir prelato adomo jakšto. Pirmiausia sruoga 
straipsniu įsitraukė į Lietuvos ir pasaulio ekspertų (meno istorikės Halinos 
kairiūkštytės-jacynienės ir Šveicarijos dailėtyrininko Heinricho Wölfflino) 
diskusiją apie Prisikėlimo bažnyčios kaune projektą66. Palaikydamas kole-
gas sruoga straipsnyje polemizavo su kunigu Feliksu kapočiumi, vadova-
vusiu bažnyčios statybos komitetui. sruoga teigė, kad komisijos patvirtintas 
bažnyčios projektas dėl pasirinktų architektūrinių sprendimų nėra tinka-
mas – „darąs gėdą lietuvių tautai“67. sruoga suprojektuotą bažnyčios statinį 
palygino su fabriko kaminu: „jei mes kantriai kenčiame virtuvinį f r y c o c o 
„stilių“, tai kodėl mums nesusitaikyti ir su „tribušoniko“ „stiliumi“. juo la-
biau, kad tas „tribušoniko“ „stilius“ pas mus turės ir neabejojamos praktiš-
kos reikšmės: kaip teko girdėti, ateinančioms velykoms konrado cukrainė 
ketina tuo stiliumi kepti „baumkuchenus, – sako, ideališkai gerai išeisią...“68 
sruoga kartu su oponentais reikalavo paskelbti antrą projektų konkursą. 
Į diskusiją, kurioje kritikuoti dvasininkų priimti sprendimai, iškart įsitraukė 
jakštas69. Prelato tonas buvo nuosaikesnis, o pozicija labiau apgalvota, ar-
gumentuota, todėl jis žaismingai, o kartu įtikinamai paneigė sruogos, kaip 
taikliai įvardijo, į areną išėjusio grumtis narsaus, karingo vyro, gana įžūliai 
išdėstytą karštą poziciją. jakštas racionaliai išryškino silpnąsias sruogos – 
oponento puses. sruoga ginčydamasis rėmėsi abstrakcijomis (tikrojo meno 
sąvoka, nors nepaaiškino, ką jis pats menu laiko), dangstėsi autoritetų už-
nugariu, manipuliavo tautos ir gėdos sąvokomis, pasityčiojo iš svetimtaučio 
architekto karolio Reisono (pagal jo projektą „tribušonišku“ stiliumi stato-
ma bažnyčia tapsianti pajuokos objektu), lietuvių menininkų, kurie netu-
ri geresnių kūrybinių idėjų. jakštas sruogai rašė, pakartodamas sruogos 
straipsnio motyvą: „Šitas „tribušonikas“ mūsų kritikui, matyt, yra taip pa-
tikęs, kad jis ant jo, lyg ant arkliuko visame savo straipsny jodinėja, many-

65 Neringa klišienė, „epistolinė „dramaturgija“: sofijos Čiurlionienės laiškai dukrai“, 
in: Literatūra, vilnius, 2015, Nr. 57 (1), p. 50.

66 Bs, „Prisikėlimo bažnyčios statyba“, in: Lietuvos aidas, kaunas, 1930-03-28, Nr. 72, 
p. 3–4.

67 Ibid., p. 3.
68 Ibid., p. 4.
69 adomas jakštas, „atsikėlimo bažnyčia ir jos kritikai“, in: Rytas, kaunas, 1930-04-12, 

Nr. 85, p. 3–4.
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damas turbūt tuo „tribušoniku“ lyg stebuklingu ginklu galėsiąs tą projektą 
nugriauti. Bet tuščios jo pastangos“70. jakštas atsakė imituodamas sruogos 
toną – ne blogiau nei oponentas gebėjo ironizuoti. užkabintas sruoga ne-
nusileido: toliau įrodinėjo, kad bažnyčios projektas neoriginalus71. tos pa-
čios nuomonės laikėsi ne tik sruoga su jacyniene, jakšto pavadinti velnio 
tarnais, bet ir kiti bažnyčios atstovai72. Pripažinęs sruogos autoritetą teatro 
srityje, prelatas kategoriškai atsisakė priimti sruogos samprotavimus baž-
nytinės architektūros klausimu73. Laikraščio redakcija šiuo jakšto pareiški-
mu ginčą tarp abiejų polemizuojančių šalių baigė.

Lietuvių rašytojų draugija Finansų ministerijos prašė keisti trūkumų 
turintį darbo pajamų mokesčių įstatymą. Pagal jį rašytojai privalėjo pildyti 
darbo pajamų dienynus, o gavę pajamas, išdavinėti kvitus klientams. Žur-
nale Tautos ūkis buvo išspausdintas ironiškas atsakas rašytojams74. Reaguo-
damas į situaciją sruoga parašė straipsnį apie literatūros ir ekonomikos 
santykį75. Ne kartą inspekcijos nubaustas už mokesčių įstatymo nevykdy-
mą, sruoga argumentavo, kodėl šis įstatymas yra absurdiškas ir privalo 
būti pakeistas. Rašytojai negali išduoti kvitų klientams, nes jų neturi. Ra-
šytojų pajamos viešos, o už gautus honorarus jie kelis kartus pasirašo, to-
dėl jų pajamos mokesčių inspekcijai gerai žinomos ir be įstatyme nurodyto 
pertek linio „dienyno vedimo“. sruoga kritikavo biurokratizmą, ironizavo 
menkinantį ekonomistų požiūrį į rašytojus:

o pagal „tautos ūkį“ tai yra pati sąmoningiausia sąmonė, nes ji gina padėtį, 
kada „šiaučius, kriaučius remesnykas“ ir rašytojas savo darbų vaisiais yra su-
lyginami“. Rašytojas figūruoja tame pačiame paragrafe su barzdaskučiu. Barz-
daskutis patarnauja savo klientui – patarnauja ir rašytojas! Barzdaskutis į savo 
darbą įdeda tokią pat kūrybinę energiją, tokią pat dvasios jėgą, tas pačias kūry-
bines kančias, tą patį įkvėpimą, kaip ir rašytojas!76

70 Ibid., p. 3.
71 Bs, „atsikėlimo bažnyčios klausimu. atviras laiškas p. a. jakštui“, in: Rytas, kaunas, 

1930-04-29, Nr. 96, p. 2–3.
72 Ibid., p. 3.
73 adomas jakštas, „atviras atsakymas p. B. sruogai“, in: Rytas, kaunas, 1930-04-29, 

Nr. 96, p. 4–6.
74 v. d., „ar Lietuvos Rašytojų draugijos siūlomas darbo pajamų mokesčio įstatymo 

pakeitimas yra priimtinas“, in: Tautos ūkis, kaunas, 1940-01-20, Nr. 3, p. 44.
75 Bs, „ekonomiškos vadžios literatūrai“, in: Varpas, kaunas, 1940-03-15, Nr. 5, 

p. 69–72.
76 Ibid.
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Į rašytojus gynusį sruogos straipsnį reagavo mokesčių inspektorius77. 
jis apgailestavo, kad sruoga nesupranta mokesčių inspekcijos veiklos pras-
mės, „todėl pigu jam tyčiotis, visa tai vadinant „beprasmiu darbu“ ir pri-
kaišioti nuvalkiotąjį „biurokratizmą“, nes juk už teisingą ir tikslų mokesčių 
apskaičiavimą ne jis atsako...“78

sruogos viešieji laiškai laikraščių redakcijoms išsiskiria ne tik tvirta 
ir aiškia pozicija, gyvu reagavimu, bet ypač radikalia pozicija (karštais, 
tiesmukais, bravūriškais pareiškimais), ekspresyvia raiška (mėgstami iro-
niški palyginimai, šmaikštūs leitmotyvai, kandžios metaforos, individua-
lūs aforizmai, dviprasmybės). Šeinius itin taikliai apibūdino polemizuoti 
linkusį sruogą:

ir liūdna man, drauge ir be galo tavęs gaila. tu turi tokią jautrią širdį ir 
skaisčią sielą, o krūtinę pilną ugnies. tau sunku nereaguoti tuojau ir smarkiai. 
Bet, žinai, spausk savo krūtinę, kai ji labiausiai dega. tu turi stiprų ir smailą 
gink lą ir jei tik turėsi daugiau kantrybės – niekas neišmuš tau jo iš rankų.

dovanok, kad aš taip greitai įbridau pamokslininko tonan. man atrodo, kad 
tu kartais per lengvai atiduodi savo stiprias pozicijas.79

Faustas kirša išsakė panašių minčių dėl sruogos pomėgio reaguoti eks-
promtu, per mažai pasigilinus į dalyko esmę, elgtis neapgalvotai, familia-
riai, pasirodyti neklystančiu, „ein[ančiu] teisėjo pareigas“80:

man rodos, rūstauji dėl to, kad esu šį tą pastebėjęs. Galbūt jog pats greit ra-
šei, greitai ir mintis išliejai. man rodos, tos mintys galėjo ir kitaip išsilieti. 
visa bėda, jog pats esi opus kritikuojamas, tuomet tą mastą mokėk ir kitiems  
pritaikinti.81

sruogos laiškai redakcijoms liudija jį buvus atvirą, nepakentusį apga-
vysčių, netiesos, ypač jautriai reagavusį dėl pažeistų asmeninių ir visuome-
ninių interesų, aršiai konfliktavusį su valstybės valdininkais dėl įstatymų, 
atkakliai gynusį savo autorines teises, apskritai – biurokratų neadekvačiai 
vertintą rašytojo darbą. iš sruogos laiškų matyti, kad jis buvo ne tik greitas 
kritikuoti, bet kartu ir subtilus, taktiškas, mokėjęs įvertinti jam suteiktą pa-
galbą ar paslaugą, nuoširdžiai padėkoti už laiku atliktą kokybišką darbą.

77 j. Balsio laiškas antanui Rūkui, in: Varpas, kaunas, 1940-05-01, Nr. 8, p. 128.
78 Ibid.
79 igno Šeiniaus laiškas Bs, stokholmas, 1932-11-07, in: LLTI BR, f. 53, b. 872, l. 1r.
80 Fausto kiršos laiškas Bs, Berlynas, 1922-01-18, in: LLTI BR, f. 53, b. 760, l. 1r.
81 Fausto kiršos laiškas Bs, Berlynas, 1923-02-02, in: LLTI BR, f. 53, b. 761, l. 1r.
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Laiškai-straipsniai (pranešimai, apybraižos). visuomeniniams, atvirie-
siems laiškams dėl panašaus pobūdžio artimi sruogos rašyti laiškai-straips-
niai – laiško forma parašyti publikavimui skirti tekstai. studijuodamas 
miunchene sruoga bendradarbiavo amerikos dienraštyje Naujienos. jis, be 
grožinės kūrybos ir vertimų, Naujienų redakcijai išsiuntė ir keliasdešimt 
stambesnės apimties, iš kelių struktūrinių dalių sudarytų tekstų, susietų 
į laiškų ciklus („Laiškai iš miuncheno“, „Laiškai iš Bavarijos“, „Laiškai iš 
vokietijos“, „Laiškai iš Berlyno“). Laiško sąvoka figūruodavo nebūtinai 
straipsnio antraštėje, kartais – ir paantraštėje, siekiant patikslinti, iš kur ra-
šyta („Laiškas iš europos“). Po studijų grįžęs į Lietuvą, sruoga dirbo Klai-
pėdos žinių redakcijoje, toliau rašė Naujienoms skirtus tekstus, susijusius ir 
su laiško konceptu („Laiškai iš klaipėdos“, „Laiškas iš klaipėdos krašto“, 
„Laiškai iš Lietuvos“). Po kelionių į įvairias šalis ar keliaudamas sruoga 
parašė tekstų, kuriuos jis pats suvokė ir kaip laiškus: „Laiškas iš Lenkijos“, 
„Laiškai iš ispanijos“, „Laiškas iš kelionės“. kai kuriuos ilgesnį laiką rašy-
tus straipsnius sruoga taip pat vadino laiškais82. Pasirinktą straipsnio (laiš-
ko-pranešimo) sąvoką sruoga kaip žurnalistas grindė laiko, įvykio ir vaizdo 
argumentais (laiškas pasiekia adresatą ne tą pačią akimirką, o po kurio lai-
ko, laikas reikalingas užfiksuoto įvykio analizei, objektyviam, įdomiam ir 
paveikiam jo aprašymui):

turiu atsiprašyti gerbiamųjų draugų skaitytojų, kad aš su savo pranešimais iš 
vokietijos krašto visuomet pasivėluoju. Bet ką gi aš padarysiu, kad amerika taip 
toli! Rašant laišką, norėtau kaip galima pilniau apibrėžti padėties vaizdą, lauki 
žmogus rytojaus, kuris turi išspręsti kartais staigius ir netikėtus klausimus, bet 
rytojaus dieną gyvenimas kartais devynis kartus skersa galva persiverčia ir vėl 
tenka orientuotis iš naujo ir gyvenimo įvykius gaudyti. o kol laiškas pasieks 
ameriką, jau daugelis dalykų nebeatitinka tikrenybei. todėl aš tegaliu eiti tik-
tai, taip sakant, metraštininko pareigas, vaizduoti vokietijos įvykių istoriją, at-
sisakydamas nuo gyvenamosios dienos įvykių. Ši tikrenybės būtinybė gal galės 
būti mažas pateisinimas, kad aš su savo pranešimais esu priverstas vėluotis.83

sruogos pranešimuose, siųstuose į ameriką, dominuoja keli dalykai, 
būdingi epistoliniam diskursui: rašymas pirmuoju asmeniu, išreikštas krei-

82 Bs, „Laiškai apie kultūrą“, in: Skaitymai, kaunas, 1923, kn. 22, p. 79–105; [Bs] Pa-
degėlis kasmatė, „Laiškai apie demokratiją“, in: Trimitas, kaunas, 1924-11-13, Nr. 213, 
p. 18–23; Nr. 214, p. 20–23; Nr. 215, p. 14–17; Nr. 216, p. 17–21; Nr. 218, p. 17–20; Nr. 219, 
p. 50–54 [be pabaigos].

83 [Bs] mucius scevola, „Laiškai iš Bavarijos“, in: Naujienos, Čikaga, 1923-11-01, Nr. 258, 
p. 4.
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pinys („jūs“ – skaitytojai), esamasis laikas („dabar“ stebimi dienos įvykiai), 
laiko polivalentiškumas, susiliejus esamajam, būtajam ir būsimajam lai-
kui: įvykiai papasakojami – užfiksuojami, laiškas išsiunčiamas, skaitytojų 
gaunamas, perskaitomas)84. Neatsitiktinai pabrėžiama, kad epistoliniam 
diskursui būdingi įvairių rūšių pertrūkiai: „laiko protarpiai tarp įvykio ir 
jo užrašymo, tarp žinutės, jos perdavimo ir gavimo; skirtingos adresato ir 
adresanto buvimo vietos; tuščios erdvės ir lakūnų rankraštyje“85.

iš miuncheno į amerikos spaudą rašydamas sruoga sprendė dilemą, 
kokio žanro tekstą pasirinkti (feljetoną ar rimtą straipsnį), kad galėtų tiks-
liau perduoti aktualias naujienas apie istorinius-politinius įvykius (vokie-
tijos partijų tarpusavio kovas, ypač Hitlerio bandymus užgrobti valdžią), 
kuriuos jis matė studijuodamas: 

mano vargas! iš tikro nežinau, kas rašyti! Rašyti feljetoną, – per daug opi tema, 
per daug jau giliai liečia tokios didelės tautos tokią skaudžią opą, o gal ir ne 
vienos jos, gal visos eiropos opą, per daug jau paties gyvenimo faktuose pasi-
tyčiojimo visa tuo, ką žmonės buvo įpratę laikyti šventu, nesityčiojama! Rašy-
ti feljetoną ir juoktis visa tuo, ko giliojoj esmėj, tokia neapsakoma gėla glūdi, 
kada dėl to ne tik šitiek daug žmonių gailiausiai verkia, skurdą ir badą, bet ir 
tūkstančiai žmonių miršta. ir ne tik mūsų kraštas tiek žiauriai kenčia, bet ir il-
gos ateinančios kartos turės ilgus amžius skurdo naštą nešti, praeities sąskaitas 
belikviduojant! Rašyti feljetoną – juoktis?! Rašyti straipsnį, pilną šauksmų ir ap-
kaltinimų, pilną neišbrendamos aimanos, pilną pasipiktinimo ir nusistebėjimo, 
pilną keršto ir grūmojimo? Bet nūdien mes jau tokie žmonės esame, kad nie-
ko nebepamokinsi ir jokiais verkšlenamais straipsniais nieko nebesugriaudin-
si! Pagaliau ir pati faktinė medžiaga, mano rankose esama – gyvojo gyvenimo 
vaizdai – yra per daug feljetoninio pobūdžio, kad iš jos būtų galima sudaryti 
rimtą graudenamą straipsnį. todėl tegu bus man atleista, jei aš „nesamprotau-
damas išmintingai“ dėstysiu nuogus faktus taip, kaip man besibastant po įvai-
rius  eiropos centrus penkiais mano jausmais patirti teko.86

84 janet Gurkin altman, op. cit., p. 117–118.
85 Ibid., p. 140.

Pertrūkį tarp rankraštinės ir publikuotos medžiagos ypač svarbu pabrėžti: amerikos 
dienraščio Naujienos, kuriam siųsti sruogos laiškų-straipsnių rankraščiai, archyvas neiš-
liko ar iki šiol yra nerastas. todėl nežinoma, kaip atrodė autentiška medžiaga, negalima 
palyginti, kokie buvo autoriaus variantai, kokius sprendimus pasiūlė redakcija, kiek redak-
ciniai sprendimai buvo derinami su autoriumi. Pastebima ir tai, kad tos pačios tematikos 
sruogos straipsniai-laiškai, siųsti amerikos ir Lietuvos redakcijoms, nėra visiškai tapatūs, 
jiems būdingas variantiškumas.

86 [Bs] Padegėlis kasmatė, „jedinaja Nedielimaja“, in: Naujienos, Čikaga, 1922-03-28, 
Nr. 73, p. 5.
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sruoga iškart atmetė anksčiau ypač mėgtą feljetoną kaip netinkamą žan-
rą dėl humoristinio pobūdžio, atsisakė ir analitinio straipsnio, kuris jam at-
rodė nuobodus ir neįtikinamas. Žinioms perteikti sruoga pasirinko laiško, 
apie kurį kalbėta anksčiau, ir metraščio (kronikos) sintetinį variantą. Laiš-
kas atitiko jo norą pristatyti medžiagą laisvai, paprastai, remiantis asmenine 
patirtimi. Įprasta, kad metraštyje stilistiškai neutraliai užfiksuojami įvykiai, 
pateikiama jų apžvalga, neaiškinant priežasčių. sruoga priėmė netradicinį 
sprendimą – stilistiškai neutralų metraščio naratyvą išplėtė nedideliems 
epiniams kūriniams (ypač apybraižoms), pagrįstiems „dabar“ vykstančiais 
tikrais įvykiais ir veikėjais, būdingomis ypatybėmis ir konotacine reikšme.

Grupuojant publicistikos darbus į informacinio ir meninio pobūdžio, 
užsiminta ir apie sruogos rašytų straipsnių žanrinę įvairovę (reportažus, 
informacines žinutes, poleminius straipsnius, laiškus-apybraižas, analiti-
nius komentarus)87. sruogos straipsniams taikyta laiškų-apybraižų sąvoka 
plačiau neaptarta, o šiam tipui priskirtas pavyzdys („Laiškai apie kultūrą“) 
nekomentuotas. Pasiūlytas laiško-apybraižos terminas iš esmės atitinka 
sruogos vartotą autentišką laiško-pranešimo sąvoką. sruoga – metrašti-
ninkas, kuris, remdamasis aktualia medžiaga, sukuria trumpesnį ar ilgesnį 
asmenine patirtimi paremtą pasakojimą – „vaizdelį iš šiokiadienio gyveni-
mo“, kurį pats mato, kuriame dalyvauja, užfiksavęs siunčia skaitytojams 
anapus okeano. išspausdinti anksčiau paminėti sruogos kelionių aprašy-
mai, kuriuose atsispindi ir autoriaus vidinis pasaulis, jo jausmai, taip pat 
priklausytų šiam autobiografinių tekstų tipui.

ilgesnių, platesnio siužeto laiškų-pranešimų turinys leidžia suprasti, 
kodėl sruogai, skirtingai nei studijuojant Rusijoje, nebeužtekdavo įkvėpi-
mo akimirkos ar vienos nakties straipsniui parašyti. anksčiau bičiulei va-
lerijai Čiurlionytei jis teigė, kad straipsnius parašydavo lengvai, greitai, 
impulsyviai, pagautas jausmo – „viduje eina[nčio] bruzdėjimo“, iš anksto 
neplanuodamas: „Bet matai aš kažkaip galvoju viską staiga, viską improvi-
zuoju. Rašau kokį straipsnį – būtinai turiu baigti per vieną naktį, kitaip nie-
ko nebus“88. studijuojant miunchene santykis su rašomais, o ypač aktualijų, 
tekstais pakito. sruogos laiškuose-pranešimuose išsamiai analizuojamas 
vokietijos ir Lietuvos politinis gyvenimas (pavyzdžiui, 1923 m. lapkričio 
8 d. nepavykęs alaus pučas miunchene, lietuvių ir vokiečių kovos klaipė-

87 Laima arnatkevičiūtė, „Balio sruogos publicistika Lietuvos dienraštyje 1919–
1924 m.“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2019, t. 42, p. 314.

88 Bs laiškas valerijai Čiurlionytei, Petrogradas, iki 1916-07-25, in: LLTI BR, f. 53, b. 63, 
l. 2r.
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dos krašte, 1923 m. sausio 15 d. klaipėdos krašto prijungimas prie Lietuvos, 
šio įvykio pasekmės vokietijos universitetuose mokslus ėjusiems lietu-
viams – „generalinis valymas lietuvių studentų iš Berlyno universiteto, [...] 
privačiai duodant suprasti, kad tai iš „patriotizmo“ daroma“89). taikliai es-
kizuojami Bavarijos valdininkų (vyriausybės vadovo Gustavo von kahro), 
maištininkų (adolfo Hitlerio, generolo ericho Ludendorfo) portretai (pa-
veikslai), humoristiškai aprašomas bavarų būdas (štimungas), absurdiškos 
situacijos, į kurias patenka Bavarijos valdininkai, policininkai, politiniai in-
cidentai, kilę komunistų ir fašistų rietenų metu, kiti gyvenimo paradoksai 
(„Bavarų valdžia oficialiniai Hitlerį smerkia, bet faktinai jį visaip palaiko, ir 
išeina gana įdomi komedija!“90). Įtaigiam, „charakteringam vaizdeliui“ su-
kurti reikia daugiau laiko sąnaudų, pastangų, fizinės ir intelektinės ener-
gijos, nei emocijai išreikšti, impulsui išsakyti: „su kiekvienu straipsniu vis 
aš atsižadu daugiau neberašyti, nes atima daug ir laiko, ir energijos“91. Pa-
vyzdžiui, straipsnį „Laiškai apie kultūrą“ sruoga pradėjo rašyti 1916 m. 
Petrapilyje, tačiau tekstas galutinį pavidalą, sruogos žodžiais, „kitoniškos 
spalvos“, įgijo tik 1923 m. 

sruoga, specialusis Naujienų korespondentas, straipsniais iš vokietijos 
debiutavo ne tik kaip užsienio šalies kultūros apžvalgininkas, bet ir kaip 
politikos analitikas, istorijos specialistas. vanda sruogienė, vėliau ameri-
koje perskaičiusi Naujienose publikuotus miuncheno laikotarpio sruogos 
tekstus, išreiškė nuostabą dėl atrasto sruogos-politiko, jo gebėjimo stebėti, 
suvokti, analizuoti ir vertinti to meto įvykius vokietijoje: „dabar pradėjau 
atidžiau skaityti tuos straipsnius iš miuncheno – juk jų tuomet nebuvau 
mačiusi. stebiuosi B. s. pastabumu vos tik atsiradus svetimame krašte labai 
menkai kalbą mokant. jau tai istorinė medžiaga“92. sruogos laiškai-prane-
šimai kartu yra ir autentiška dokumentika, atskleidžianti istorinį sruogos 

89 [Bs] aklasnebematė, „Laiškas iš Berlyno“, in: Naujienos, Čikaga, 1923-07-11, Nr. 162, 
p. 4.

90 [Bs] mucius scevola, „darbininkų šventė Bavarijoj“, in: Naujienos, Čikaga, 1923-06-
08, Nr. 135, p. 5.

91 Bs laiškas valerijai Čiurlionytei, iš Petrogrado – į Lipecką, apie 1916-06-18, in: LLTI 
BR, f. 53, b. 87, l. 2r.

92 vandos sruogienės laiškas algiui samulioniui, Čikaga, 1987-05-30, [pasirašytas 
mašinraštis], in: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tekstologijos skyrius [toliau – LLTI 
TS], l. 1r. apie Lietuvos realijas, atsispindėjusias Naujienose, sruogienė rašė panašiai: „[t]ik  
stebiuosi, kaip jų [straipsnių] autorius jautriai sekė mūsų krašto įvykius, kaip karštai rea-
gavo į pasireiškiančias neigiamybes...“ (vandos sruogienės laiškas algiui samulioniui, 
Čikaga, 1987-05-27, [pasirašytas mašinraštis], in: Ibid., l. 1r).
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studijų miunchene kontekstą. kaip teigia janet Gurkin altman, „epistoli-
niame naratyve laiškas vienu metu gali pasitarnauti ir kaip tekstas, ir kaip 
kontekstas, papildantis su juo susijusius laiškus“93. taigi laiškus-prane-
šimus, išspausdintus šalia tradiciškai rašytų sruogos laiškų, būtų galima 
skaityti ir kaip autorinius rašytojo komentarus apie jo įžvelgtas aktualias 
laiko realijas – „faktin[ę] medžiag[ą]“, „gyvojo gyvenimo vaizd[us]“, pa-
teiktus paprastai – „nesamprotau[jant] išmintingai“94. Nemažos apimties 
laiškai-straipsniai išsiskiria išplėtotu literatūriniu pasakojimu, vaizdingai 
aprašinėjamais visuomeniniais įvykiais, pristatomomis aktualijomis, reiš-
kiamais asmeniniais išgyvenimais. juos būtų galima priskirti rašytojo ne 
kartą minėtam savitam „metraščio“ tipui (jam būdingi apybraižos ar net 
„epopėjos“ elementai).

Remiantis žanrų sinkretizmo ir sruogos išsakytu autentišku laiško-
pranešimo sąvokos argumentu, tekstus, kuriuose įvardytas laiško koncep-
tas (tokių yra nedaug – 23 vienetai) ir kuriuose randama „savęs liudijimo“ 
medžiagos, būtų galima priskirti ir egodokumentų grupei, nebelaikyti jų 
tik straipsnio rūšimi. Panašiai daryta laiško-eilėraščio atveju95, nepaisant 
to, kad laiško-pranešimo tekstas neturi visų egodokumentams tradiciškai 
taikomų formalių reikalavimų. Įprastą laiškams būdingą pradžios kreipi-
nį laiškuose-pranešimuose pakeičia numanomas kreipinys į skaitytoją. Pa-
baigoje nėra įprastos atsisveikinimo frazės arba dažnai atsisveikinama iki 
kito karto, nurodant tęstinį publikacijos pobūdį, kartais užrašoma konkreti 
data, vieta, o jei ne, šios realijos lengvai rekonstruojamos pagal dienraščių 
duomenis, dažnai, bet ne visada pasirašoma ne asmenvardžiu, o slapyvar-
džiais, minimas siuntimo, ypač per okeaną, faktas.

tokio pobūdžio vokiečių rašytojo Georgo Forsterio ir jo tėvo pagrin-
diniam Prūsijos laikraščiui Haude und Spenersche Zeitung adresuoti laiškai, 
kuriuose integruota asmeninė ir bendresnio pobūdžio informacija apie ang-
lijos mokslo, literatūros ir kultūros naujienas, yra įtraukti į laiškų leidimą96.  

93 janet Gurkin altman, op. cit., p. 182.
94 [Bs] Padegėlis kasmatė, „jedinaja Nedielimaja“, p. 5.
95 Balys sruoga, Raštai, t. 16: Laiškai Valerijai Čiurlionytei, 1915–1918, parengė Neringa 

markevičienė, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019.

sruogos laiškus-pranešimus, laiškus-apybraižas ir ankstyvuosius eilėraščius-laiškus, 
siųstus spaudai, įtraukus į rašytojo laiškų įvairiems asmenims ir institucijoms bibliografiją, 
ji išsiplėstų iki 478 pozicijų. atlikus visų sruogos laiškų rinkinių rekonstrukciją, galima 
patikslinti ir viso epistoliariumo apimtį (1094 vienetai).

96 siegfried scheibe, op. cit., p. 140.
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Lietuviškame kontekste išsiskiria andriaus vištelio-višteliausko, juozo tu mo-
vaižganto tekstai, pavadinti laiškais ir siųsti tiesiai spaudos leidiniams97.

Laiškų leidime publikuojant tekstus, kurių epistolinę prigimtį liudija 
jau ne prarasti išoriniai duomenys, o turinys, iš kurio paaiškėja autoriaus 
intencijos, ketinama pradėti iš dalies rekonstruoti ir numanomų laiškų 
nišą. sruoga dalį laiškų-straipsnių ta pačia tematika kartu siuntė ir Lietu-
vos dienraščiams (pavyzdžiui, Lietuvos žinioms), todėl Lietuvos redakci-
jų archyvuose išlikusius autografus, kurie yra ir Naujienoms siųstų tekstų 
variantai, galima laikyti ir tiesioginiais dokumentiniais įrodymais. toks 
metodas taikomas leidžiant vokiečių rašytojų laiškus: chronologiškai pub-
likuojami išlikusių ir numanomų laiškų tipai, jie tolygiai numeruojami98. 
siekiant rekonstruoti sruogos epistoliariumą, tokių laiškų įtraukimas yra 
neišvengiamas.

minėtina, kad du sruogos straipsniai teatro tematika99, rašyti Štuthofe, 
skirti dukrai, išsiųsti į Lietuvą kaip tekstai, pridėti prie sruogienei rašytų 
laiškų, taip pat priklausytų laiškų-straipsnių tipui.

Laiškai-recenzijos. sruoga įvairiais gyvenimo etapais yra parašęs keletą 
laiškų, kuriuose adresatams asmeniškai išdėstė savo požiūrį į jų kūrybą.

mokytojas matas Grigonis siuntė sruogai savo kūrybos pavyzdžių, juos 
prašė sąžiningai įvertinti, išsakyti įspūdį. sruoga – literatūros kritikas, Gri-
gonio kūryboje radęs atskirų gerai parašytų vietų, įžvelgė jame talento „ki-
birkštėlę“, todėl ir siekė plačiau kalbėtis apie kūrybą. sruoga aiškino, kad 
didžiausia jo klaida – bandymas tiesiogiai aprašyti į galvą staiga atėjusią 
mintį ar jutimą: „tamista aprašinėji jutimą, tamista aprašinėji grožę, tamista 
aprašinėji gėlių dvelkimą, žvaigždžių švitrėjimą, bet tasai aprašinėjimas tik 
ir lieka aprašymu, nepereina in veikimą, in veikimąsi“100. sruoga lyriką su-
prato ne kaip aprašymą, o kaip veiksmo pasakojimą. jei eilės nepaveikios, 
neoriginalios, parašytos sekant autoritetais, ypač maironiu ir jakštu, jos yra 

97 aistė kučinskienė, Kultūrišku keliu, p. 41.
98 siegfried scheibe, op. cit., p. 145.
99 Bs laiškas-straipsnis „die Romantika des theatres“ („teatro romantika“) daliai 

sruogaitei („daliukui“), Štuthofas, 1944-05-28, [rankraštis vok. k.], in: LLTI BR, f. 53, 
b. 1303; Bs laiškas-straipsnis „die Wahrhafligkeit in der schauspielkunst“ („tikroviškumas 
teatro mene“) daliai sruogaitei („Für mano dalelė“), Štuthofas, 1944-06-05, [rankraštis 
vok. k.], in: Ibid.

100 Bs laiškas matui Grigoniui, iš Petrogrado – į Panevėžį, 1915, in: VUB RS, f. 1, b. 593, 
l. 1r.
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negyvos. jis dėl dažnai primityvių, tiesmukų Grigonio eilių aštriu tonu iš-
sakė gana griežtą vertinimą: „Bet tamsta šaltas be galo, tiesą tamstai sakau, 
tamsta nabašninkas“101. sruoga laiškuose, panašiu metu rašytuose valerijai 
Čiurlionytei, buvo išdėstęs pajaustos, todėl ir paveikios poezijos priorite-
tą prieš racionaliai sugalvotą, iš anksto suplanuotą: „didžiausi ir gražiau-
si dalykai – tai akimirksnio inkvėpimo. siela pajuto, kad turi pasakyti – ir 
pasakė [...]“102. kaip pavyzdį jis įvardijo Čiurlionio kūrybą. Grigoniui aiš-
kino panašiai – ne „proto išmisliojimas“, o gilus išgyvenimas – esminė ge-
ros kūrybos sąlyga: „kai aš rašau eiles – aš nežinau, ką aš parašysiu, pas 
mane jokios minties, jokio vaizdo nėra, tik juntu viduje kažkokį pragariš-
ką skausmą-ilgėjimos ir juntu, kad tąją valandą aš turiu rašyti, kad nerašęs 
gyvent negaliu“103.

danutė Čiurlionytė pažino sruogą nuo vaikystės – nemažai su juo 
bend ravo Rusijoje Pirmojo pasaulinio karo metais, kai jai buvo šešeri metai. 
1939 m. Čiurlionytė parašė pjesę vaikams Čigoniukas. kadangi 1941 m. pjesę 
buvo ruošiamasi statyti teatre, Čiurlionytė kreipėsi į bičiulį sruogą, nes no-
rėjo išgirsti jo nuomonę apie kūrinį, tikėjosi profesionalaus įvertinimo. tuo 
metu sruoga dėstė vilniaus universitete. Neatskleisdamas kūrinio autorys-
tės, sruoga jį svarstė kartu su teatro seminaro dalyviais, kuriems pjesę pir-
miausia perskaitė. jis norėjo pažiūrėti, kokių nuomonių apie kūrinį laisvai 
išsakys jo studentai – trisdešimties žmonių būrelis, kuriame buvo ir gabių 
poetų (eugenijus matuzevičius, kazys Bradūnas), ir dramaturgų (Bronius 
krivickas). sruoga buvo įsitikinęs, kad, patikrinus įspūdį tokiame ratelyje, 
kūrinio vertinimas būtų objektyvesnis, negu išsakytas tik vieno žmogaus. 
išklausęs teatro seminaro lankytojų nuomones, sruoga parašė laišką Čiur-
lionytei. ji vėliau prisiminė, kad „[p]o kurio laiko gavau keturių puslapių 
recenziją-laišką, parašytą smulkia lygia rašysena“104.

Laiške-recenzijoje sruoga pirmiausia išryškino Čiurlionytės kūrinio pri-
valumus: pagyrė turinį, humoro jausmą, gerą kompoziciją. Pabrėžė, kad jis 
teatro scenai tinka. tačiau yra ir taisytinų dalykų, tarp kurių jam ypač kri-
to į akį veikalo neišbaigtumas, remarkų abstraktumas, dėl kurio vėliau gali 

101 Ibid., l. 2r.
102 Bs laiškas valerijai Čiurlionytei, Petrogradas, po 1916-05-18, in: VUB RS, f. 153, 

b. 1095, l. i 1v.
103 Bs laiškas matui Grigoniui, iš Petrogrado – į Panevėžį, 1915, l. 1v.
104 [danutės Čiurlionytės-zubovienės atsiminimai], in: Balys Didysis, sudarė ir redaga-

vo Reda Pabarčienė, vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1997, p. 245.
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rastis subjektyvių interpretacijų ir kilti nesutarimų su pjesės režisieriumi. 
sruoga teigė, kad kūrinys per mažai autoriaus redaguotas. jis siūlė po kurio 
laiko dar kartą jį peržiūrėti literatūriniu aspektu. siūlė sumažinti epizodų 
skaičių, kad nebūtų taip marga ir labiau išryškėtų intriga, labiau individua-
lizuoti personažus, ypač čigonus, suteikti jiems tikroviškesnių bruožų, tei-
singiau parodyti įvykius, turint galvoje, kad ne visi čigonai sukčiai ir vagys, 
o lietuviai valstiečiai – kvaili ir mulkiai, tikroviškiau ir gyviau pavaizduo-
ti mokytoją ir jo gimnazistus. teatro seminaro lankytojų nuomone, pjesėje 
didaktika, moralai nustelbė meną. jiems labiausiai patiko čigoniukas titas, 
simpatijos liko čigonų, o ne parodomų kvailų valstiečių, pozityvių moky-
tojo ir gimnazistų – „bekraujų lėlių“ pusėje. Neoriginalūs pasirodė ir kūri-
nio melodramatiški elementai (siūlyta atsisakyti vaiko pavogimo ir grįžimo 
motyvo). sruoga pabrėžė, kad pastabų tikslas – sukelti minčių dėl tolesnių 
darbų. Pjesės kritinę analizę jis apibendrino išvada, kad Čiurlionytė „turi 
aiškų dramaturgės talentą“, kitaip nebūtų parašiusi gero sceninio kūrinio, 
tačiau literatūriniu atžvilgiu jis dar tobulintinas. sruogos kritikos tikslas – 
teatrinė ir literatūrinė kūrinio dermė.

Čiurlionytė apibūdino reakciją, perskaičius sruogos laišką, ir tolesnį kū-
rinio likimą: „toks nuoširdus rūpinimasis labai sujaudino mane. su pareikš-
tomis pastabomis sutikau ir galvojau, jog jos teisingos. Pjesė buvo išversta į 
vokiečių kalbą cenzūrai, tačiau vokiečių valdžia nedavė leidimo statyti“105.

Laiškuose poetui Grigoniui ir dramaturgei Čiurlionytei sruoga užėmė 
griežto, reiklaus, bet ir atidaus, supratingo mokytojo poziciją: „man labai 
nesmagu, kad laiškas išėjo toks žiaurus. Bet jus per daug gerbiu, kad galė-
čiau rašyti besiversdamas paviršutiniškais žodžiais. antra vertus, verčiau 
lojojimo išklausyti privačiame laiške, negu paskui viešumoje“106.

Bendros autorystės laiškai. sruogos laiškų kitiems asmenims rinkiny-
je, lyginant su kitais, yra kur kas daugiau laiškų, kuriuos sruoga rašė (ar 
pasirašė) ne vienas, o kartu su bendraminčiais, kolegomis ar bičiuliais. Ne 
atsitiktinai tokie laiškai dažnai pavadinami kolektyviniais107. siųsdamas 
laišką vienam asmeniui, sruoga pridėdavo prierašą ar priedą – atskirą laiš-

105 Ibid., p. 246.
106 Bs laiškas danutei Čiurlionytei, vilnius, 1941-11-07, [mašinraštis], in: LLTI BR, f. 1, 

b. 1292, l. 373–377.
107 aleksandras Žirgulys, op. cit., p. 171; Gyvenimo juostos: Julija Jablonskytė-Petkevičienė, 

sudarė eglė Lukėnaitė-Griciuvienė, vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2013, p. 181.
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ką, skirtą dar kitam asmeniui. vienas laiškas galėjo būti adresuotas keliems 
adresatams. drauge su kitais rašyti laiškai, publikuoti spaudoje, išsiskiria 
lakoniškumu, dalykiškumu, bendro rūpesčio (reikalo) glaustu išdėstymu, 
kurį paįvairina detalės, pavyzdžiui, šmaikštūs posakiai, taiklūs simboliai. 

Laiškai, pasirašyti kelių bendraminčių, paskelbti spaudoje, kad viešai 
išreikštą nuomonę (poziciją) perskaitytų ir pats adresatas, ir kiti suinte-
resuoti asmenys. tarp šių laiškų išsiskiria keli trumpi laiškai-užuojautos. 
sruogos ir jo kolegų rašytojų užuojautos laiškas, skirtas mirusio draugo 
poeto kazio Binkio artimiesiems ir bičiuliams, buvo parašytas, ketinant jį 
publikuoti dienraštyje Naujoji Lietuva, kuris tuo metu ėjo nacių okupuota-
me vilniuje. vinco mykolaičio-Putino, vieno iš tekstą pasirašiusiųjų, archy-
ve išliko korektūrinis atspaudas, kitoje pusėje patvirtintas sruogos ranka, 
prisiimant autorystę:

Lietuvos kryžiaus kelio metu neatslūgstančiam skausmui likusiems že-
miškąją gėlą tepalengvina nors toji paguoda, kad velionis dainius priklausė 
ne jiems vieniems, o visai liūdinčiai tautai, ir kad jo vardas lietuvių dvasioje 
negesdamas skambės Geležinio vilko maršo drąsia jaunatve, ir kad jo dai-
nos vargstančioj tėviškėlėj Šimto pavasarių viltimi kaip gyvos iš širdies į 
širdį klajos.

vincas krėvė
v. mykolaitis-Putinas

Petras vaičiūnas
Balys sruoga108

Šis tekstas spaudos nepasiekė, nes buvo cenzūros sulaikytas, spėtina, 
dėl jame įrašytų ir išryškintų kovos už Lietuvos laisvę simbolių. Binkis buvo 
poetas savanoris, kuris, iškilus pavojui tautos laisvei, 1920-10-09 lenkams 
užgrobus vilnių, tarnavo Lietuvos kariuomenės lengvosios kavalerijos kari-
niame dalinyje – Geležinio vilko pulke, parašė eiles populiariam „Geležinio 
vilko maršui“, kvietusiam kovoti su pavergėjais, o avangardiniu eilėraščių 
rinkiniu 100 pavasarių atskleidė naujų meno kalbos galimybių. užuojautos 
tekstą parašė sruoga, nes jo santykis su Binkiu buvo artimiausias – jie ypač 
gerai sutarė kartu dirbdami dienraščio Lietuva redakcijoje. 

manydamas, kad laiškas greičiau pasieks adresatą, jei jam bus perduo-
tas suinteresuoto asmens, sruoga prie tiesiogiai siųstų asmeninių laiškų 
pridėdavo priedų patikimam perdavimui „per rankas“. Pavyzdžiui, rašyto-

108 Bs [ir kitų asmenų] laiškas-užuojauta „kazimiero Binkio našlaičiams“, vilnius, po 
1942-04-27, in: LLTI BR, f. 1, b. 3695, l. 1r.
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jos sofijos kymantaitės-Čiurlionienės dukrai danutei Čiurlionytei, šešerių 
metų mergaitei, su kuria sruoga mėgo žaisti ir bendrauti Petrograde, laiš-
kelį turėjo perduoti jo bičiulė valerija Čiurlionytė, su kuria sruoga susiraši-
nėjo. ant pridėto sulenkto lapelio buvo parašyta, kam jis skirtas: „Šį lapelį 
gali atskleisti tik mergužėlė danutė“. Laiškelyje, prisitaikant prie vaikiškos 
mąstysenos ir kalbos, žaismingai dėkota už siuntinėlį109.

visai kitokio tono laišką sruoga buvo pridėjęs prie laiško vandai dau-
girdaitei, kuri jį turėjo perduoti poetui ir redaktoriui kaziui Puidai, kuris 
sruogai liko skolingas. sruoga laiške daugirdaitei paliko įrašą: „Nejaugi 
tau Puida neužmokėjo pinigų? Pridedu jam laišką. manau, kad jis turėtų 
išmokėti. man labai nesmagu, kad aš tave varginu, bet aš pats šiuo tarpu 
negaliu išvažiuoti. juo arčiau į rudenį, juo blogiau su butais“110. Finansinių 
išteklių reikėjo, nes sruogų šeima iš klaipėdos planavo persikelti į vilnių, 
todėl ieškojo vietos, kur galėtų gyventi. sruoga, tiesmukai formuluodamas 
mintį, reikalaudamas to, kas jam teisėtai priklauso, Puidai rašė:

man praneša, kad tamista iki šiol neišmokėjai man priklausomo honoraro.
iš to, kad santykiai mūsų buvo geri, visai dar neseka, kad būtų galima kiau-

lystes daryti.
jei tamista tuojau neišmokėsi pinigų šio laiško padavėjai, aš neturėsiu ga-

limybės palaikyti su tamista kurius nors santykius, o man iš tamistos priklau-
somų pinigų būsiu priverstas kitu keliu.

tai yra kiaulystė, pone Puida.111

kitiems privatiems laiškams būdingas žaidybiškumas, humoras, netgi 
ezopinė kalba, suprantama tik tos komunikacinės situacijos dalyviams, daž-
niausiai išreiškiama juos siejanti emocija, išgyvenimas, patyrimas, nuotaika. 
sruogienė vėliau tokio turinio laiškus pavadino jaunuoliškai liežuvingais112 – 
jiems ypač svarbi saviraiška. Pavyzdžiui, sruoga iš miuncheno į Berlyną 
siuntė bendrus laiškus ten studijavusiems ir gerai tarpusavyje sutarusiems, 
artimiems bičiuliams – daugirdaitei, jos pusseserei sofijai Laucevičiūtei ir 
Faustui kiršai, kurį laiką gyvenusiems kartu viename nuomotame kambaryje. 
sruoga švelniai ironizavo bičiulių, dėl finansinių aplinkybių priverstų susi-

109 Bs laiškas danutei Čiurlionytei, Petrogradas, iki 1916-08-23, in: LLTI BR, f. 53, b. 80. 
l. 1r; žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/laiskai/public/letter/5ad4b0d8971cd, in: Bsa.

110 Bs laiškas vandai daugirdaitei, klaipėda, iki 1924-09-04, in: LLTI BR, f. 53, b. 522, l. 1v.
111 Bs laiškas kaziui Puidai, klaipėda, iki 1924-09-04, in: LLTI BR, f. 53, b. 522, l. 1r.
112 vanda sruogienė, „iš Balio sruogos ir Fausto kiršos santykių“, in: Balys Sruoga mūsų 

atsiminimuose, sudarė vanda sruogienė, vilnius: Regnum fondas, 1996, p. 129.
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vienyti, situaciją, šelmiškai pašiepdavo, paerzindavo nuolat įsimylėjusį kir-
šą, karaliavusį gražių ir dar niekam neįsipareigojusių merginų draugijoje113.

originaliu sumanymu ir humoristiniu turiniu išsiskiria iš tirolio ra-
šytas sruogos ir kiršos laiškas vaclovui Biržiškai. sruoga aprašė dviejų 
„biednų pijokų“ kelionės iš miuncheno į austriją – „be vizų ir be piningų“ – 
nuotykius, kitas pagundas:

o tiroly gerai: kalnai, ponas dievas netoli, beprotingos pakalnės, jaunos, švel-
nios, liaunos kaip stirnos tirolietės. Потoму kirša pirštą čiulpia ir kas vakarą 
1/16 svaro pipirų valgo. aš tiktai vyną: kiek kainuoja, nežinau – vis viena neturiu 
kuo užsimokėti – reikės sutemoj bėgti.114

išbandymų ir policijos baimės suvienyti draugai, anksčiau ginčijęsi dėl 
bendrų interesų (sruoga apgirtęs norėjo kelti skandalą, kirša – su mergi-
nomis pramogauti), sutarė, kad kaune likęs Biržiška – geras žmogus, todėl 
toliau kartu gėrė į jo sveikatą.

kiršai visada labiau patikdavo ne kalnai, o pakalnės (jis dėl sveikatos 
negalėdavo užlipti aukščiau 2500–3000 metrų (ledynų nepasiekdavo), to-
dėl ir sruoga, kviesdavęs kiršą į kalnų keliones dėl kompanijos, turėdavo 
prisitaikyti prie jo ritmo ir pamėgto pažemių gyvenimo):

vargas mums dabar, kai nėra kam už mus užmoka pasigėrus, kaip Lietuvoj at-
sitinka. Bet sruoga girias, kad norįs patekti į policiją, priešingai, jis dreba, nors 
nosis pakankamai raudona ir mažai kuo skirias nuo jūsų. o aš baltą alyvos ša-
kelę mirkau baltajam vyne ir džiaugiuos, kad jos neauga ant padanginių kalnų, 
kur galėtų jas vėtros išlaužti.115

sruoga ir jo geras draugas vokietijoje erichas mülleris iš kalnų juozui 
urbšiui, tuo metu dirbusiam Berlyne, pasiuntė kartu rašytą atvirlaiškį. jame 
atsispindėjo abiejų bičiulių džiugi nuotaika, nerūpestinga laisvė, kalnų ma-
lonumai, akimirkos pilnatvė: „kalnai, ski, sniegas, saulė, vėjas, senas vynas, 
jaunos mergaitės, už kurias aš ir mano sušalusius plaučius atiduotau, – visa, 
ko širdis trokšta! tegu bus pagarbinta kalnų žiema, tirolio vynas ir grakš-
čios mergaitės!“116 mülleris papildė sruogą pieštuku brūkštelėjęs prierašą 

113 Bs laiškas Faustui kiršai, vandai daugirdaitei, sofijai Laucevičiūtei, miunchenas, 
1922 m. pradžia, in: LLTI BR, f. 53, b. 677, l. 1r, žr. http://www.sruoga.flf.vu.lt/laiskai/public/
letter/60ab80427dcb4, in: Bsa.

114 Bs [ir Fausto kiršos] laiškas vaclovui Biržiškai, tirolis, 1923-04, in: LMAVB RS, 
f. 163, b. 420, l. 1v.

115 Ibid., l. 2v.
116 Bs [ir ericho müllerio] atvirlaiškis juozui urbšiui, Bavarija, 1924-02-18, in: Lietuvos
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vokiečių kalba: „Šiltas pasveikinimas iš ammergau, kur Balys ir aš misteriją 
ant slidžių režisavom“117. iš prierašo aiškėja, kad sruoga kartu su mülleriu 
lankėsi ammergau apylinkėse, kur oberammergau gyventojai kasmet vai-
dina kristaus kančios istoriją.

išliko keli iš pirmosios didesnės sruogos organizuotos ekskursijos į al-
pių kalnus studentų bendrai rašyti laiškai, gerai atspindintys kelionės nuo-
taiką – studentišką šėlsmą, siautulį, koketišką dialogą tarpusavyje ir su 
kaune pasilikusiu bičiuliu albinu Rimka, beveik įveikus Watzmanno vir-
šukalnę (2800 metrų aukščio): „ūžiam, dūkstam, lakstom, bėgam – net 
skūra lupasi, net kojos lūžta. ale kalnuose! kad žinotum! tik gvoltą šauk iš 
džiaugsmo!“118

Rimkai adresuotas dar vienas atvirlaiškis iš tos pačios kelionės – grįž-
tant iš alpių kalnų, reaguojant į patirtas nesėkmes ir malonumus. sruo-
ga teigė: „alpuose agurkai neauga. taip ir žinok! Pipirų yra. vyno daug. 
Į sveikatą“119. sruogienė papildė, lakoniškai perteikdama bendrą nuotaiką: 
„Padūkau, pasiutau, net och nebegaliu sakyt!“120

kai kurie bendros autorystės laiškai dėl jų turinio specifiškumo, fantas-
tiško siužeto, komiškų elementų, teatralizacijos momentų panašūs į sruo-
gos mėgtus rašyti feljetonus. Pavyzdžiui, komiškas sveikinimas artimam 
sruogų šeimos bičiuliui, gydytojui juozui Nemeikšai vardo dienos pro-
ga. Šventas juozapas, amžinas sužadėtinis iš dangaus karalystės, Rojaus 
alėjos, marijos kvartalo, Gvazdikėlių paviljono, sveikindamas kreipiasi į 
bendravardį gydytoją žemėje. dangiškasis juozapas įsako savo žemės agen-
tams, susirinkusiems į vardinių pabūvį gydytojo sesers bute, pasirašiusiems 
po sveikinimu, nugabenti jį į Paryžiaus parodą, paskui – atgal, o apie tai, 
kaip sąžiningai agentai atliko jiems paskirtą užduotį – kelionės organizavi-
mą, prašo suteikti informaciją asmeniškai laikinu adresu Paryžiaus dievo 
motinos katedroje121 (iliustracijos Nr. 4, 5).

nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius (toliau – LNMMB 
RKRS), f. 15, b. 330, l. 5, 1v.

117 Ibid.
118 Bs [ir kitų] atvirlaiškis albinui Rimkai, Berchtesgadenas, 1928-07-18, in: LLTI BR, 

f. 53, b. 1120, l. 18, 1v.
119 Bs [ir vandos sruogienės] atvirlaiškis albinui Rimkai, kaprunas, 1928-07-22, in: 

LLTI BR, f. 53, b. 1120, l. 19, l. 1v.
120 Ibid.
121 Bs [ir kitų asmenų] laiškas juozapui Nemeikšai, kaunas, 1937-03-19, [pasirašytas 

mašinraštis], in: BVSNM 620/1, BVSNM ER1 4556, l. 1r–v.
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4 iliustracija. Balio sruogos ir kitų asmenų laiškas juozapui Nemeikšai, kaunas, 1937-03-19 
(BVSNM 620/1, BVSNM ER1 4556, l. 1r–v)
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5 iliustracija. Balio sruogos ir kitų asmenų laiškas juozapui Nemeikšai, kaunas, 1937-03-19 
(BVSNM 620/1, BVSNM ER1 4556, l. 1r–v)
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Bendros autorystės laiškai polifoniški. Nors juose įrašyti visų laišką ra-
šiusiųjų, pagrindinei temai pritarusiųjų laiško subjektų balsai, tačiau juos 
sutelkia, harmonizuoja vienas – sruogos balsas.

Bendros autorystės laiškų tipą atitinka ir spaudoje pasirodę vieši sruo-
gos ir kitų jo bičiulių, akademinio pasaulio atstovų, kreipimaisi į valstybės 
institucijas, visuomenę dėl įvairių kultūrinių iniciatyvų, pavyzdžiui, teatro 
muziejaus, steigimo122.

Šio tipo laiškams turėtų būti priskirtini ir sruogos ranka, tačiau dukters 
dalios, šešerių metų mergaitės, dar tik besimokančios jungti raides, rašyti ir 
tik vardu („dalė“) pasirašyti, sruogienei adresuoti laiškai, siųsti iš Būgių į 
kauną, kur sruogienė mokytojavo. Šiuose trumpuose laiškuose reiškiamas 
toli esančios mamos pasiilgimas (dieną naktį galvojimas apie ją), laukimas, 
domėjimasis, ką ji dirba, be to, pasakojama, kokie ūkio darbai atliekami pas 
senelį kazimierą daugirdą Būgiuose (mašinomis pjaunamas derlius, ku-
liami grūdai, dengiamas daržinės stogas), kaip ji pati prie darbų prisideda 
(padėjo suvežti keturis vežimus grūdų), kaip paskatinama (keptu viščiuku, 
kurį valgo atsisėdusi mamos vietoje), kaip jaučiasi (mažiau slogos, gerklė 
nebeskauda)123.

yra bendros autorystės tekstų, kurių žanras (laiškas ar straipsnis, laiš-
kas-straipsnis) ir tiksli data išryškėja tik konteksto dėka. iki šiol nespaus-
dintas sruogos tekstas „menininkai ir visuomenė“124 anksčiau tradiciškai 
buvo priskirtas publicistikai, o datuotas apytikriai 1924–1925 m.125 (iliustra-
cija Nr. 6). iš sruogos susirašinėjimo su daugirdaite paaiškėja, kad šį teks-
tą 1923-01-08 buvo ką tik parašęs sruoga, o paskui ieškojo bendraminčių: 
„Prižiūrėk, kad kirša, kur aš jam šiandie pasiunčiau raštą, būtinai pasira-
šytų ir pasiųstų į kauną – aš subuntavojau Putiną – ir mes teisiame m. kūr. 

122 Bs [ir vinco krėvės-mickevičiaus] laiškas-prašymas visuomenei „teatro muziejaus 
reikalas“, in: Lietuva, kaunas, 1926-03-16, Nr. 60, p. 4; idem, in: Rytas, kaunas, 1926-03-
16, Nr. 60, p. 3; idem, in: Lietuvos žinios, kaunas, 1926-03-21, Nr. 66, p. 3; idem, in: Kelias, 
vilnius, 1926-04-09, Nr. 15, p. 3–4; Bs [ir vinco krėvės-mickevičiaus] laiškas-pranešimas 
valstybės teatro direkcijai; žr. „Balys sruoga – muziejininkas“, 2021-02-10, https://mairo-
niomuziejus.lt/post-t-exhibit/balys-sruoga-muziejininkas, (2021-07-04).

123 dalios sruogaitės [ir Bs] rašyti trys laiškai vandai sruogienei, Būgiai, 1931, in: LLTI 
BR, f. 53, b. 862, l. 1r, l. 2r, l. 3r.

124 Bs, Faustas kirša, vincas mykolaitis-Putinas, „menininkai ir visuomenė“, miun-
chenas, po 1922-12-24, [pasirašytas, taisytas mašinraštis], in: LMAVB RS, f. 45, b. 74,  
l. 1–7r.

125 algis samulionis, Balio Sruogos raštų bibliografija, p. 92.
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6 iliustracija. Balio sruogos, Fausto kiršos, vinco mykolaičio-Putino laiško kauno 
menininkų bendruomenei – straipsnio „menininkai ir visuomenė“ fragmentas,  miunchenas, 
po 1922-12-24 (LMAVB RS, f. 45, b. 74, l. 1r)
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7 iliustracija. Balio sruogos, Fausto kiršos, vinco mykolaičio-Putino laiško kauno 
menininkų bendruomenei – straipsnio „menininkai ir visuomenė“ fragmentas, miunchenas, 
po 1922-12-24 (LMAVB RS, f. 45, b. 74, l. 7r)
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draugiją su Vilkolakiu ir labai smarkiai keikiamės. Paskaityk“126. Šį tekstą pa-
sirašė ir kiti tuo metu vokietijoje, miunchene ir Berlyne studijavę lietuviai – 
kirša ir vincas mykolaitis-Putinas (nepasirašė tik stasys Šimkus, kurio 
kiršai Berlyne nepavyko susitikti, todėl jo asmenvardis autografe išbrauk-
tas) (iliustracija Nr. 7). Lietuviai, užsienio universitetų studentai, stengėsi 
objektyviai reaguoti į kaune kilusį dviejų menininkų organizacijų – teatro 
studijos Vilkolakis ir Lietuvių meno kūrėjų draugijos – narių konfliktą dėl 
asmeninių ambicijų, tarpusavio nesantaikos, materialių dalykų – pinigų ir 
vietos, pamirštant ankstesnius idealus – kūrybą, meną. Šis tekstas be kreipi-
nio (numanomas adresatas – lietuvių menininkai), datos (pagal turinį – po 
1922-12-24). tai, kad šis tekstas yra laiškas, rodo tik anksčiau minėtų asme-
nų parašai, lapų lenkimas, būdingas ir kitiems sruogos laiškams (lenkta 
perpus, lankstymo į keturias dalis žymės), kiršos komentaras sruogai dėl 
šio teksto, kurį jis įvardijo bendro laiško terminu: „juoba tas [sruogos asme-
ninė nuomonė dėl menininkų buto] netinka kolektyviniam laiškui; rodytųs, 
jog ir tas kolektyvas dėl kauniškių griekų saujon bezda“127.

Dalykiniai laiškai. daugiausia dalykinių laiškų (reikalų raštų, prašy-
mų, pareiškimų, liudijimų) sruoga parašė dirbdamas valstybinėse įstaigo-
se – dienraščio Lietuva redakcijoje, Lietuvos universitete, eidamas oficialias 
redakcijos vedėjo, universiteto katedrų vadovo pareigas.

išliko nemažai dalykinių laiškų, kuriais sruoga, tapęs dienraščio Lie-
tuva redakcijos vedėju (1919-04-15), kreipdavosi į ministrus pirmininkus 
(mykolą sleževičių, ernestą Galvanauską, kazį Grinių), kiekvienais me-
tais prašydamas iš sąmatos asignuoti ir išduoti konkrečias pinigų sumas 
redakcijos tarnautojų atlyginimams, dienraščio spausdinimui, platinimui, 
buitinėms reikmėms. daugelis tokių laiškų rašyti bendrai: rinkti spausdi-
nimo mašinėle, pasirašyti ir redakcijos vedėjo sruogos, ir dienraščio admi-
nistratoriaus Broniaus Žilinsko, vėliau jokūbo staugaičio; kartais juos ranka 
rašydavo Žilinskas, o paskui sruoga kitu rašikliu ištaisydavo klaidas ir 
pasirašydavo. sruoga ministrams pirmininkams pranešdavo apie iš val-
džios gautas papildomas įplaukas, atsiskaitydavo už išlaidas, nurodydavo 
redakcijai trūkstamas pareigybes (vertėjo, apžvalgininko, feljetonininko, 

126 Bs atvirlaiškis vandai daugirdaitei, iš miuncheno – į Berlyną, 1923-01-08, in: LLTI 
BR, f. 53, b. 659, l. 1r.

127 Fausto kiršos laiškas Bs, iš Berlyno – į miuncheną, 1923-01-18, in: LLTI BR, f. 53, 
b. 760, l. 1r–v.
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rankraščių ir spaudos korektoriaus, kalbos taisytojo), persiųsdavo susipa-
žinti, patvirtinti redakcijos darbuotojų jam įteiktus pareiškimus, prašymus 
dėl atostogų, ligų, atlyginimo didinimo, aprašydavo kilusias problemas, 
su kuriomis susidurdavo ir kurias reikėdavo bendrai spręsti. Pavyzdžiui, 
laikraščio popieriaus kokybės, kuriai pablogėjus dėl grobstomų valstybės 
išteklių, pasipylė skaitytojų skundai, buvo masiškai atsisakoma prenume-
ratos – dienraštis prarado 6000 skaitytojų128. dėl tokio valdžios aplaidumo 
protestuodamas visas redakcijos kolektyvas buvo įteikęs net bendrą atsis-
tatydinimo raštą – pasirašytą prašymą atleisti iš pareigų129). sruoga turė-
jo atsakyti skaitytojams į jų laiškus-paklausimus dėl piliečių emigracijos, 
vengiant kariuomenės ir atsakomybės130, valdžios pareigūnų nemoralaus ir 
neetiško elgesio su miestelių gyventojais131, vokiškų ostų, markių ir senųjų 
cariškų pinigų, tuo metu cirkuliavusių Lietuvoje, vertės132.

kai kuriuose atskiriems asmenims siųstuose sruogos laiškuose da-
lykinio turinio persvara daug ryškesnė. tokie yra oficialūs sruogos laiš-
kai buvusiam Panevėžio realinės mokyklos mokytojui, kalbininkui jonui 
jab lonskiui. sruoga jį kvietė bendradarbiauti dienraštyje Lietuva, parašyti 
proginių straipsnių133, jautė pareigą pasiteisinti (aiškino aplinkybes, kodėl 
vėluoja anksčiau įteikti straipsniai134) arba į jį kreipėsi dalykinės konsul-
tacijos (prašė peržiūrėti Lietuvių meno kūrėjų draugijos literatų sekcijo-
je planuotos keliatomės pasaulinės literatūros chrestomatijos projektą135). 
Publicistui, istorikui augustinui janulaičiui sruoga oficialiai aiškino, kokią 
sumą Lietuvos redakcija gali mokėti už eilutę136.

128 Bs laiškas kaziui Griniui, kaunas, 1921-01-20, [pasirašytas mašinraštis], in: LCVA, 
f. 923, ap. 1, b. 182, l. 98, 1r.

129 Bs [ir Lietuvos redakcijos tarnautojų] laiškas-pareiškimas kaziui Griniui, kaunas, 
1921-02-25, [pasirašytas mašinraštis], in: LCVA, f. 923, ap. 1, b. 182, l. 71, 1r.

130 Bs laiškas kaziui Griniui, kaunas, iki 1921-07-05, in: LCVA, f. 923, ap. 1, b. 107, 
l. 32, 1r.

131 Bs laiškas kaziui Griniui, kaunas, iki 1921-06-09, in: LCVA, f. 923, ap. 1, b. 182, 
l. 16, 1r.

132 Bs laiškas ernestui Galvanauskui, kaunas, iki 1920-02-05, in: LCVA, f. 923, ap. 1, 
b. 107, l. 67, 1r.

133 Bs laiškas jonui jablonskiui, kaunas, 1921-02-04, in: LLTI BR, f. 52, b. 254, l. 1r.
134 Bs laiškas jonui jablonskiui, kaunas, 1920-07-03, in: Ibid., l. 1r.
135 Bs laiškas jonui jablonskiui, kaunas, apie 1920-07-23, in: LLTI BR, f. 52, b. 254, l. 1r.
136 Bs laiškas augustinui janulaičiui, kaunas, iki 1921, in: LMAVB RS, f. 267, b. 853, 

l. 4, 1r.
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dalykinius laiškus dažnai lydi priedai – skaitytojų laiškai, siųsti Lietuvos 
redakcijai, įvairūs projektai, kita dokumentacija. Pavyzdžiui, prie sruogos 
prašymo būti priimtam į vokietijos universitetą ir toliau specializuotis, gili-
nantis į literatūros ir meno istorijos mokslą, buvo pridėtas brandos atestato 
nuorašas, liudijimas apie lotynų kalbos egzamino išlaikymą, studijų mask-
vos universitete patvirtinimas, Rusijos universitetuose išklausytų kursų są-
rašas, gyvenimo aprašymas, metrikų nuorašas137.

yra dalykinių laiškų-prašymų ar pareiškimų, kurių turinį formavo ir 
pasirašė keli asmenys, todėl tokie laiškai priklausytų ir kolektyvinių (bend-
rų) laiškų tipui. Pavyzdžiui, Lietuvių meno kūrėjų draugijos pirmininkas 
sruoga ir sekretorius kirša, visiems draugijos nariams pritarus, užsienio 
reikalų ministerijai paliudijo, kad adomui Galdikui, norinčiam studijuo-
ti dailę, reikalinga stipendija, nes išvažiavęs studijuoti į užsienį jis, nebe-
galėdamas uždarbiauti, nebeturės pajamų138. sruoga ir kiti Lietuvių meno 
kūrėjų draugijos valdybos nariai (Povilas Čiurlionis, kirša, Galdikas, my-
kolaitis-Putinas, vytautas Bičiūnas), reaguodami į susiklosčiusią meno pa-
dėtį Lietuvoje, kreipėsi į švietimo ministrą Leoną Bistrą, kuriam siūlė prie 
Švietimo ministerijos sudaryti meno tarybą, kompetentingą spręsti meno 
reikalus139. Šį pareiškimą lydėjo memorandumas, pasirašytas draugijos pir-
mininko sruogos ir sekretoriaus mykolaičio-Putino140.

keletas dalykinių laiškų išsiskiria ir ypač svarbia asmenine pozicija – 
pasinaudojus užimamomis redakcijos vedėjo, o vėliau universiteto dėsty-
tojo pareigomis, pagelbėti redakcijoje dirbantiems asmenims. mobilizavus 
sruogos pavaduotojo kiršos netikrą brolį joną, kirša privalėjo grįžti namo 
ūkininkauti. sruoga ministrui pirmininkui Griniui stengėsi įrodyti, kad kir-
ša, dirbdamas atsakingą darbą Lietuvos redakcijoje, yra nepakeičiamas, to-
dėl siūlė atleisti kiršos brolį nuo karinės tarnybos, kad jis toliau galėtų dirbti 
ūkio, o kirša – kultūros darbus141. sruogos pastangos norimų rezultatų ne-
davė – Grinius po kelių dienų paliko prierašą: „Neišpildoma“.

137 Bs laiškas-prašymas vokietijos atstovui Lietuvoje, kaunas, 1921-08, in: LLTI BR, 
f. 53, b. 961, l. 1r. 

138 Bs ir Fausto kiršos laiškas-liudijimas užsienio reikalų ministerijai, kaunas, 1920-
08-07, in: LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1263, l. 64, 1r.

139 Bs [ir kitų asmenų] laiškas-pareiškimas Leonui Bistrui, kaunas, 1926-04-27, in: 
LCVA, f. 391, ap. 4, b. 1092, l. 19, 1r–v.

140 Bs [ir vinco mykolaičio-Putino] laiškas-memorandumas Leonui Bistrui, kaunas, 
1926-04-27, in: Ibid., l. 80–81, 1r–v.

141 Bs laiškas-pareiškimas kaziui Griniui, kaunas, 1921-02-12, [pasirašytas mašinraš-
tis], in: LCVA, f. 923, ap. 1, b. 182, l. 92, 1r.
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studijuodamas miunchene sruoga dažnai tarpininkavo su Lietuvo-
je dirbusiais kolegomis dėl pagalbos kitiems asmenims, ypač studentams, 
susidūrusiems su mobilizacija. jis kreipėsi į Lietuvių meno kūrėjų draugi-
jos dramos sekcijos pirmininką Liudą Girą, kad draugija palaikytų sruo-
gos draugo studento stasio varnausko prašymą atidėti karo tarnybą, kol jis 
baigs meno mokslus vokietijoje. sruoga prašė, kad draugija prašymą pa-
tvirtintų rekomendacija142.

oficialus sruogos laiškas iš pareigų pasitraukiančiam valstybės teatro 
direktoriui jurgiui savickiui, prašant atleisti jį iš darbo teatre, virto ir išsa-
miu sruogos požiūrio į teatrą paaiškinimu, ir asmeninių vertybių pozicija. 
jis teigė, kad jam svetimas principas, kuriuo teatre dažnai vadovaujamasi, – 
„tarnaut ar valdininkaut“. tokiu principu remiasi blogi vadovai – „meniški 
neūžaugos“ (teatrui gresia mirtis). sruoga iškėlė kitą aksiomą – „gyveni-
mo teatru“, „gyvenimo teatre“. visiškai atsiduoti teatro idėjoms galima tik 
tada, kai tarp teatro kolektyvo ir valdžios yra abipusis sutarimas, pasitikėji-
mas ir pagarba. teatro vadovas kolektyvą turėtų skatinti asmeniniu pavyz-
džiu – ne nurodymais, įsakymais, o meile darbui, entuziazmu. sruoga teigė, 
kad toliau teatre galėtų dirbti tik tokiu atveju, jei savickį pakeistų panašus į 
jį objektyvus, gabus vadovas, gebantis entuziastingai ir kūrybiškai organi-
zuoti teatro darbą, neturintis neigiamų ypatybių, asmeninių ryšių teatre143. 

dalykiniai laiškai dažniausiai rašyti spausdinimo mašinėle, pasitelkus 
vieną šabloną – išdėstant informaciją punktais. tokio paties turinio laiškai 
adresuoti įvairiems asmenims – vaižgantui, mykolui Biržiškai, Pranui au-
gustaičiui, vladui dubui, krėvei-mickevičiui. dalykiniais laiškais, kuriuos 
įprastai lydi sruogos parengti projektai, minėti asmenys tradiciškai kviesti 
prisijungti prie įvairių iniciatyvų (steigiamų Literatūros draugijos, Lietu-
vių-vokiečių kultūrinio bendradarbiavimo draugijos, teatro muziejaus, te-
atro istorijos katedros, Lietuvių rašytojų draugijos). Laiškų priedai (įstatų 
projektai) – atskiri formalūs dokumentai, parengti nurodant planuojamos 
steigti organizacijos tikslą, priemones, organizacijos ypatumus (buveinę, 
narius, valdybą, visuotinius susirinkimus, reviziją), lėšas, darbo pradžią 
ir likvidaciją. jiems parengti reikėjo daug laiko, kanceliarinių žinių, admi-
nistracinių dalykų supratimo, teisinės kalbos išmanymo. tokiuose dalyki-

142 Bs laiškas Liudui Girai, miunchenas, 1923-03-23, in: LNMMB RKRS, f. 7, b. 794, 
l. 5, 1r.

143 Bs laiškas-prašymas jurgiui savickiui, kaunas, 1929-12-24, in: LLTI BR, f. 53, b. 696, 
l. 1–5r.
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niuose laiškuose yra ir asmeninių prierašų sruogos ranka. Prierašai sukuria 
šiltesnį santykį tarp adresato ir adresanto, individualizuoja standartinį in-
formacinį laiško turinį. Pavyzdžiui, sruoga vaižgantui nusiųsto steigtinos 
Literatūros draugijos projekto pabaigoje atsiprašė už spausdinimo mašinėle 
paliktas korektūros klaidas144. o krėvei, atsiprašęs už laiško dalykinį toną ir 
oficialų turinį, pridėjo pastabą, kaip leidžia atostogas: „Nepyk už oficia lišką 
laišką ir už tai, kad glupstvas darau. Gyvenu miške ir saulėj dantis šildau. 
skaitau romanus – bent kokį 20 jau prarijau. jūsų traicai kloniojas mūsų 
traica. tai yra jums, poniai ir panelei – aš su pamilija“145.

matyti, kad riba tarp sruogos oficialių ir privačių laiškų yra paslanki. 
artimiau pažįstamiems asmenims adresuotuose dalykiniuose laiškuose ra-
šoma ne tik apie oficialius reikalus, dažnai oficialus tonas keičiamas inty-
mesniu, visuomet pridedama asmeninio gyvenimo detalių, dėl kurių aiški 
skirtis tarp šių dviejų laiškų tipų tampa negalima146. Reikalų raštai, dirbant 
Lietuvos redakcijoje, tvarkant bendrus buhalterinius, etatinius, pareigybių 
klausimus, susijusius su vadžios pareigūnais, yra stilistiškai neutralūs, 
oficialūs, standartiški (šabloniški), tikslūs, aiškūs, glausti, logiški. vis dėl-
to „kronikinis kalbėjimas“147 būdingas mažesniajai daliai sruogos laiškų. 
„kronikos“ tipui priklausytų ir aptarti įvairių bendrijų steigimo planai, pro-
jektai. išlikęs tokių laiškų pluoštas liudija, kad sruoga buvo ne tik talentin-
gas redaktorius, bet ir geras, sumanus reikalų tvarkytojas, organizatorius.

Buitiniai laiškai. oficialūs raštai, ypač pareiškimai ir skundai, parodo, 
kad sruoga turėjo daug buitinių rūpesčių, paaiškina, kaip ir kodėl tvarkė-
si kasdieniame gyvenime. jei problema buvo bendra keliems asmenims ar 
didesnei žmonių grupei, iniciatyvos paprastai imdavosi sruoga, atidėjęs 
kūrybinius darbus. tvarkydamas buitį, sruoga buvo atkaklus – neleisdavo 
biurokratams jo raštų nustumti ar delsti į juos atsakyti. toliau pateikiami 
keli pavyzdžiai.

sruoga kreipėsi į kauno miesto savivaldybę dėl Ramiosios gatvės, kur 
pats statėsi namą, sutvarkymo. Gatvės dalis, kur gyventojų lėšomis įreng-
tas vandentiekis, buvo sugadinta. darbuotojai vandentiekį įvedė aplaidžiai: 

144 Bs laiškas-projektas juozui tumui, Būgiai, 1926-07-27, [pasirašytas mašinraštis], in: 
VUB RS, f. 1, b. 25, l. 5, 1–2r.

145 Bs laiškas vincui krėvei-mickevičiui, Būgiai, 1926-07-24, in: LLTI BR, f. 1, b. 4020, 
l. 2r.

146 siegfried scheibe, op. cit., p. 140.
147 aistė kučinskienė, Kultūrišku keliu, p. 174.
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tvarkydami griovius, privežė molio, jį suvertė į gatvę, kuri palijus dėl to 
tapo neišbrendama ir neišvažiuojama148.

sruogą ypač trikdė tai, kad vilniuje, tauro gatvėje esančiame profeso-
rių name vakarais nėra šviesos, be kurios jis negalėjo ruoštis paskaitoms ir 
rašyti. Pareiškime, oficialiai adresuotame Rašytojų sąjungos pirmininkui 
Petrui Cvirkai, išvardyti visi asmenys, gyvenę tauro gatvės 21 name (vin-
cas mykolaitis-Putinas, vytautas Baronas, sruoga, alfonsas Gučas, kons-
tantinas jablonskis, juozas Bulavas, kostas korsakas, Halina korsakienė, 
michalina meškauskienė, eugenijus meškauskas). jis rašė, kad, kai kitų 
aplinkinių gatvių (jasinskio, uosto, Gedimino) „namai yra ryškiai apšvies-
ti, mūsų namas gyvena balanos gadynę“149. skundėsi, kad „dažnai šviesa 
duodama tokia menka, kad vis tiek nieko nematyti; arba ji įjungiama apie 
10–11–12 valandą nakties, kai reikia normaliai eiti gulti; dažnai gi – visiškai 
šviesos neduodama (o kaimyninių gatvių namai žiba tviska!)“150. sruoga 
tris mėnesius neturėjo elektros, dirbo prie žvakės. ironizuodamas situaci-
ją, liaudies komisarų taryboje dirbusiam kaziui sideravičiui rašė: „kuo gi 
profesoriai ir rašytojai yra blogesni už kalvarijų gatvės pedikiūrininkes? 
argi tikrai nebėra legalių priemonių gauti šviesos, kad būtų galima dirbti 
kūrybos darbas? trys mėnesiai iš kūrybos jau išbraukta, atrodo, auka lyg 
ir būtų pakankama!“151

Fakulteto dekano bičiulio Gučo prašė jo vardu perduoti pareiškimą 
prorektoriui jonui Bučui, kad jis sruogos bute padarytų remontą (įstiklintų 
langus, sudėtų duris), kaip jis buvo atliktas kituose namo butuose, kur vis-
kas sutvarkyta: „kuo gi mes blogesni už kitus[?]“152 jis pabrėžė, kad jo bute 
gyvenę konstantinas jablonskis ir Gučas atsiribojo nuo buities problemų 
(„nė vienas nepadeda rūpintis buto santvarkos reikalais“153), todėl viskuo 
(remontu, kuru, šeimininke) rūpintis teko jam pačiam.

sruoga, matydamas netvarką, net po kelis kartus kreipėsi į tas pačias 
institucijas dėl tų pačių reikalų, kovojo su neveikliais vilniaus ir kauno 

148 Bs laiškas-pranešimas kauno miesto savivaldybei, kaunas, 1937-08-31, in: LLT BR, 
f. 53, b. 968, l. 1r.

149 Bs laiškas-pareiškimas Petrui Cvirkai, vilnius, 1945-12-09, [mašinraštis], in: LLTI BR, 
f. 53, b. 1098, l. 1r.

150 Ibid., l. 2r.
151 Bs laiškas kaziui sideravičiui, vilnius, 1946-01-24, in: VUB RS, f. 191, b. 303, l. 3r.
152 Bs laiškas alfonsui Gučui, Birštonas, iki 1946-09-10, in: VUB RS, f. 142, b. 848, l. 1r.
153 Bs laiškas marijai Nemeikšaitei, vilnius, iki 1945-11-07, in: LLTI BR, f. 53, b. 224, 

l. 1r. 
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miestų valdininkais, prašydamas patenkinti prašymus ne tik dėl patoges-
nės aplinkos sau, bet ir rūpindamasis kaimynais, universiteto profesoriais.

Buitiniai laiškai, kuriuose rašoma apie įvairias kasdienybės problemas, 
artimi reikalų raštams (pareiškimai, prašymai, skundai), bet kartu išsiskiria 
individualiu stiliumi, ypač retorika (ironišku situacijos vertinimu, kandžiais 
komentarais), kuria siekta patraukti dėmesį, suintriguoti, išsireikalauti at-
sako – nuo jo priklausė problemos išsprendimas.

Laiškų tipų sąsaja. sruogos epistoliariume tradicinės formos laiškų, ati-
tinkančių visus šiam žanrui keliamus reikalavimus, nėra daug. Priešingai, 
kur kas ryškesnė įvairių formų laiškų persvara. Nors yra laiškų, kur įvardy-
tų tipų skirtis labai aiški, vis dėlto pabrėžtina, kad dažnu atveju nėra griež-
tos, juos skiriančios ribos. Pastebima įvairių laiškų tipų kontaminacija – jie 
pusiau privatūs, pusiau oficialūs, rašomi įvairioms valstybinėms įstaigoms, 
bet savitu, originaliu, nenuasmenintu stiliumi, kuriam, kaip taikliai paste-
bėjo redaktorius aleksandras Žirgulys, būdinga „nepaprastai ekspresyvia 
išradinga metafora ir pramuštgalviškai drąsia mintimi švytinčios sruogiš-
kos frazės“154.

mišraus pobūdžio laiškai priartėja prie publicistikos ir dėl retorikos ga-
limybių, ir dėl adresanto keliamų ne tik jam, bet ir platesnei bendruomenei 
aktualių klausimų (ypač kovos už žmogaus ir kūrėjo teises), ir dėl rašan-
čiojo asmens savitumo.

sruogos oficialūs laiškai, adresuoti privatiems asmenims, rašyti origi-
naliu stiliumi, parodo, koks jis buvo praktiškas, kaip, gyvenimo aplinky-
bių priverstas, pasitelkęs loginius argumentus, sugebėjo iš įvairių žurnalų, 
laikraščių redakcijų, leidyklų išsireikalauti jam priklausiusius honorarus, 
kurie dažnai buvo išmokami ne laiku ar visai neišmokami. keldamas są-
lygas, protestuodamas sruoga mokėjo derėtis, vadovaudamasis įstatymu 
ginti savo, kūrėjo, teises. Šiuo atžvilgiu ypač minėtini sruogos laiškai Lie-
tuvos žinių redakcijai155, Kultūros bendrovės fondui156, mokslo ir švietimo 
draugijos valdybai157.

154 aleksandras Žirgulys, Prie redaktoriaus stalo, vilnius: mokslas, 1979, p. 17.
155 Bs laiškas Lietuvos žinių redakcijai, miunchenas, 1923-03, in: VUB RS, f. 1, b. 630, 

l. 101, 1r.
156 Bs laiškai bendrovei Kultūra, in: LMAVB RS, f. 219, b. 55, l. 1r.
157 Bs laiškas mokslo ir švietimo draugijos valdybai, kaunas, 1934-03-08, in: LLTI BR, 

f. 1, b. 4011, l. 1–2r.
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Rašydamas kūrinių recenzijas, redaguodamas literatūros skyrių Kultū-
ros žurnale158, patardamas dėl planuojamų leidinių sruoga bendradarbiavo 
su Kultūros bendrove Šiauliuose159. už bendradarbiavimą dažnai negauda-
vo jam priklausiusio honoraro (buvo susikaupusi didesnė nei šešių šim-
tų litų skola). suprasdamas, kad bendrovė dėl finansinių sunkumų iškart 
negali sumokėti visų pinigų, sruoga ieškojo kompromiso: prašė išmokėti 
atlyginimą vekseliais, dalimis, siūlė nuolaidą – vienu metu sumokėti visą, 
bet šimtu litų mažesnę sumą. aiškino, kodėl jam būtinai reikia uždirbtų 
pinigų: žmona sirgo, gulėjo ligoninėje, šeima ruošėsi persikelti į kitą butą, 
už kurį reikėjo iš anksto susimokėti. jis teigė, kad sunkiu gyvenimo metu 
jis nebegali išsiversti160, todėl Kultūros bendrovės pasiūlymas išmokėti ho-
norarą knygomis sruogai netiko161. vėliau jis rašė, kad su šia bendrove, 
nevykdančia finansinių įsipareigojimų, neatsižvelgiančia į jo kritinius siū-
lymus, kaip gerinti literatūros tekstus ir kokius juos leisti, jis nutraukia ry-
šius: „su tais broleliais aš nieko bendro neturėsiu“162.

sruoga, parėmęs mokslo ir švietimo draugijos valdybos planuotą išleis-
ti, jo įsitikinimu, prasmingą Vagos žurnalą, liko apgautas – žurnalas išėjo ki-
toks, negu buvo paremtas, todėl sruoga protestuodamas griežtai reikalavo 
grąžinti skirtas lėšas. kadangi valdyba jo prašymą ignoravo, tai jis ėmėsi 
teisiškai išieškoti nusavintus pinigus163.

kauno radiofonas ypač išsiskyrė autorinių teisių ignoravimu ir primi-
tyviu originalaus literatūros kūrinio supratimu. valstybės radiofono di-
rektoriui sruoga raštu pareiškė, kad jam priklausantį autorinį honorarą už 
„vaikų valandėlėje“ suvaidintą veikalą Gedimino sapnas radiofonas išmokėtų 
vaidinime dalyvavusiems aktoriams. sruogos objektyvus, kandus paaiški-
nimas liudija, kokiomis skirtingomis akimis rašytojas ir radiofono valdžia 
žiūrėjo į autoriaus, kūrybinės grupės darbą, kaip nevienodai jį vertino, 
kuo apskritai laikė literatūros kūrinį164.

158 Bs laiškas Peliksui Bugailiškiui, Būgiai, iki 1925-04-20, in: LMAVB RS, f. 219, b. 55, 
l. 1r, 2r.

159 Bs laiškas Peliksui Bugailiškiui, kaunas, iki 1925-05, in: Ibid., l. 1r.
160 Bs laiškas Peliksui Bugailiškiui, kaunas, iki 1925-07-29, in: Ibid., l. 1r.
161 Bs laiškas a. Rimdžiui, kaunas, po 1925-10-14, in: Ibid., l. 1r.
162 Bs laiškas matui Grigoniui, kaunas, 1926-01-26, in: VUB RS, f. 1, b. 593, l. 1r.
163 Bs laiškas mokslo ir švietimo draugijos valdybai, kaunas, 1934-03-08, l. 1–2r.
164 Bs laiškas-pareiškimas juozui Bieliūnui, kaunas, 1937-10-18, [pasirašytas mašin-

raštis], in: LNMMB RKRS, f. 47, b. 1349, l. 1–3r; pareiškimo paaiškinimą žr. http://www.
sruoga.flf.vu.lt/laiskai/public/letter/5b0276e1524e6, in: Bsa.
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Praktinių gyvenimo klausimų akistatoje netikėtai atsiskleidžia ir rašy-
tojų kraštiečių bendravimas, tarpusavio santykiai. sruoga Dainavos bend-
rovės pirmininkui pareiškė, kad negalįs laiku grąžinti jam paskolintos 
2000 litų sumos. Binkis iš sruogos minėtą sumą išviliojęs neva knygos leidi-
mo reikalu. Palaikydamas Binkį sruoga oficialiai posėdyje pritarė, kad „rei-
kia pinigai duoti“, jog tokiais atvejais literatai turėtų palaikyti vieni kitus. 
išprovokuotas sruoga pritarė „Binkio vekselio apmokėjimui“. Binkis pasi-
naudojo sruogos nesugebėjimu susiorientuoti situacijoje, jį apgavo, o, drau-
giškai ir oficialiai prašomas, pinigų neatidavė. sruoga bendrovės narius 
skatino „pažvelgti į bylą žmogiškai, ne formališkai“. oficialiai sprendžiant, 
per dešimt dienų negrąžinus įsiskolinimo, bendrovė turėjo teisę konfiskuoti 
sruogos algą. Rašytojas suvokė tolesnes pasekmes: „Palikęs be algos aš ne-
galiu gyventi. turiu pats gyventi su žmona, be to, senas tėvas sunkiai serga 
(plaučių uždegimu) – turiu jam padėti, ir brolis serga džiova – guli alytaus 
ligoninėj – turiu ir jam padėti. Bendrovė, protestuodama vekselius, ir mano 
gyvenimą sugriaus, ir tuos ligonis pastatys į bevilčią padėtį“165. Rašytojas 
žadėjo bendrovei tuojau pat atidirbti, toliau ieškoti iš Binkio pinigų. tie pa-
tys dalykai dėstomi ir anksčiau sruogos rašytame laiške Binkiui:

tokio niekingumo aš dar nėsu matęs!
juk žinojai, kad neteisybę sakai, o sakei: by tik spekuliantus, vekselius ži-

ravusius, išgelbėti ir draugą, nuoširdžiai norėjusį pagelbėti, – tyčia įklampinti!
man bėdų ir savo gana: tėvas sunkiai plaučių uždegimu serga, brolis anio-

las – džiova, jau išgabentas į ligoninę, aš pats savo skolų negaliu išmokėti – o čia 
mielo draugo judošiškas pasielgimas!

krėvė universiteto raštinei įteikė vekselius jau – ir paėmė (uždėjo veto) 
mano algą už tris mėnesius!

ką, mano Pone, įsakysi man dabar daryti? kur man įsakysi gyventi – ir ką 
valgyti? suprask, judošiau, jeigu aš neužmoku už butą – veja lauk, jeigu aš ne-
turiu už ką duonos nusipirkti – aš galiu būti sotus, prisimindamas, kokį gerą 
aš draugą turiu – poną dvarininką kazį Binkį?

ar įsakysi eiti į Pono kazio Binkio dvarą – ordinarčiku būti?
iki tokiam laipsniui gėdos neturėti – aš jau nebesuprantu!
aš duodu garbės žodį, jeigu aš trečiadienį (12 v.) negausiu pinigų, – pa-

skelbsiu spaudoj, kiek ponas dvarininkas kazys Binkis yra žulikas – duodu gar-
bės žodį, ir jo išlaikymo reikalu neisiu pono dvarininko pėdomis!

Šitokiais atvėjais dori žmonės parduoda paskutinę karvę, by atsiteisus!
Nei doras šuva taip iš pasalų nekanda!

165 Bs laiškas-pareiškimas Dainavos bendrovės pirmininkui, kaunas, po 1925-01-26, in: 
LLTI BR, f. 1, b. 4007, l. 3r.
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tu mane gi iš pasalų kaip padūkęs šuva įkandai!
suprask, kad aš neturiu, nei kur gyventi, nei ko valgyti – –
kad Ponas Binkis dvarą pirktų!
Pasielgei su manim šuniškai, bet atmink, tokia skriauda, kokią tu man pa-

darei, – nenueis tau į sveikatą!166

tai vienintelis išlikęs laiškas Binkiui. sruoga, būdamas karšto būdo, 
rašė spontaniškai, negražbyliaudamas, tiesmukai, nevengdamas ironijos ir 
didaktikos todėl, kad buvo įskaudintas, supykęs. jis buvo įstumtas į apgai-
lėtiną padėtį, dėl kurios teko daug nervintis ir patirti finansinių nuostolių. 
Nepaisant šio konflikto, Binkiui mirus, anksčiau paskelbtą užuojautą ini-
ciavo sruoga – jis Binkį prisiminė šviesiai, asmeninės skriaudos ilgai širdy-
je nelaikė.

sruogos laiškai juose dėstomų aktualių problemų, konkrečių įvykių ir 
situacijų analizės, visuomeninio gyvenimo kritikos, skatinamo sąmoningu-
mo požiūriu, ironijos blyksniais artimi jo publicistikai.

Įvairiems sruogos laiškams, skirtingiems tonu ir stiliumi, būdingas tu-
rinio tolydumas. Panašios temos plėtojamos skirtingo tipo (asmeniniuose 
ir reikalų raštuose) ir nevienodos formos (tikruosiuose ir kitokiuose) laiš-
kuose, kuriuose pastebima „gausiau autobiografinio elemento“167. todėl 
juos reikėtų traktuoti „kaip nedalijamą vienetą („vieningą bloką“)“168. ka-
dangi „tekstologijoje nėra griežtų kanonų“169, sruogos laiškų publikavimui 
labiausiai tiktų toks pasirinkimas: „į [laiškų] tomus d[ėti] viską, kas tik arti-
ma laiškams savo forma, būtent: tikruosius („uždarus“) laiškus, atvirukus, 
telegramas, periodikoje skelbtus laiškus („Laiškas redakcijai“), kolektyvi-
nius laiškus, pareiškimus ir oficialius ar pusiau oficialius laiškus (su įstaigos 
kampiniais štampais ir įstaigos vardu rašytus) [...]“170.

Išvados. sruogos laiškų įvairiems asmenims ir institucijoms (1911–1947) 
rinkinys išsiskiria ne tik plačiu plėtojamų temų spektru, bet ir skirtingais 
laiškų tipais – asmeniniais, konfidencialiais ir viešaisiais. asmeniniai laiškai 
draugams, bičiuliams buvo rašyti, siekiant palaikyti įprastą bendravimą, 

166 Bs laiškas kaziui Binkiui, kaunas, iki 1925-01-26, in: LLTI BR, f. 45, b. 178, l. 1r, 2r. 
spėtina, kad Binkis, išviliodamas iš sruogos pinigus, bandė padengti dalį skolų už įsigytą 
kalnaberžės dvarą.

167 aleksandras Žirgulys, Tekstologijos bruožai, p. 173.
168 Ibid., p. 172.
169 Ibid., p. 173.
170 Ibid., p. 171.
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išsikalbėti. konfidencialūs laiškai rašyti kolegoms, kurie buvo suintere-
suoti tuo pačiu reikalu ar aktualia problema, kurią reikia kartu išspręsti. 
tokiems laiškams dažnai būdinga ir bendra autorystė. viešieji laiškai skir-
ti spaudai, juose išsamiau pasakojama apie aktualius istorinius, politinius, 
kultūrinius įvykius, o jų analizė neatsiejama nuo adresanto asmenybės ir 
individualių interesų.

Pastebima laiškų tipų transformacijos (suartėjimo ir persiliejimo) ten-
dencija: privačių ir konfidencialių laiškų virsmas viešaisiais; tačiau yra ir 
priešingų (reversijos) atvejų, kai viešinti planuoti laiškai dėl neįvykusios 
komunikacijos, neįgyvendintų epistolinių ketinimų liko asmeninio ar kon-
fidencialaus pobūdžio.

kituose rašytojo laiškų rinkiniuose vyrauja vienas ar keli tekstų tipai – 
dažniausiai asmeniniai ir konfidencialūs. o laiškų įvairiems asmenims rin-
kinį sudaro įvairialypiai tekstai, apimantys kelis tipus, persiliejantys į kitus 
žanrus. ypač negriežtos laiško ir eilėraščio, laiško ir įvairių publicistikos 
(korespondencijos, redakcinio straipsnio, skaitytojo laiško, straipsnio, re-
cenzijos, apybraižos, užuojautų, nekrologų), kritikos (recenzijos) tekstų 
ribos. Paslankumas į vieną ar kitą pusę priklauso nuo juos skaitančiojo as-
mens požiūrio, tekstų turinio, autoriaus intencijų, susiklosčiusių aplinky-
bių, kurios dažniausiai išryškėja iš platesnio laiškų konteksto.

Į sruogos laiškų įvairiems asmenims leidimą įtraukiami ne tik įprastos 
struktūros, bet ir kitokie laiškai, ypač literatūriniai, vieši tekstai. anksčiau 
dėl neaiškios skirties tarp viešo ir asmeninio laiško, funkcionavimo skirtin-
gose srityse jie nelaikyti tolygiais autoriniams laiškams – priskirti grožinei 
kūrybai, publicistikai, literatūros ir teatro kritikai, todėl skelbti atskiruose 
raštų tomuose, jų prieduose, atskiruose skyriuose, siūlyta ir duomenų bazės 
perspektyva. svarbu parodyti ne tik rekonstruoto sruogos epistoliariumo 
įvairovę, tolydumą, bet ir rinkinį sudarančių „grynų“ ir „negrynų“ laiškų 
lygiavertiškumą, kurio sąlyga – siuntėjo ir gavėjo komunikacija, jų tarpusa-
vio santykis. Būtina visus tokius tekstus publikuoti tradiciškai ir skaitme-
niniame archyve. jei jie būtų skelbiami tik skaitmeniniame laiškų archyve, 
bet nespausdinami tradiciniame leidime, „tikrų“ ir „netikrų“ laiškų skirtis 
neišnyktų, tik dar labiau išryškėtų. 

Rašytojo korespondencijoje, kuri buvo labai intensyviai ir ekstensyviai 
rašoma, išsiskiria hibridinio pobūdžio, „negrynojo“ žanro tekstai: atvirie-
ji laiškai, paties autoriaus skelbti spaudoje, laiškai redakcijoms, iš kurių jis 
sulaukdavo viešų atsakymų, bendros autorystės laiškai, literatūriniai laiš-
kai, laiškai-straipsniai, laiškai-recenzijos. daugumą sruogos laiško forma 
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rašytų tekstų, kuriems būdingos kitų žanrų ypatybės, taikliausiai galima 
apibūdinti epistolinio režimo sąvoka.

sruogos laiškai valerijai Čiurlionytei ir vandai daugirdaitei išsiskyrė 
romantine pasaulėjauta, buvo rašyti lyrine, išpažintine tonacija. sruogos 
laiškuose kitiems asmenims, priešingai, akivaizdi laiškų paprastėjimo ten-
dencija: kur kas mažiau literatūrinių laiškų, ryškesnė buitinių, formaliųjų 
dalykinių laiškų persvara. Pakinta laiškų stilius – jie įgyja visuomeniškumo, 
kolektyviškumo, polemikos.

sruogos įvairiems asmenims adresuotuose laiškuose išsiskiria keletas 
raiškos tipų. vyrauja reflektyvusis (impresinis) raiškos tipas, susijęs su in-
formatyviąja, estetine funkcijomis. dalykiniams laiškams, reikalų raštams 
būdinga komunikatyvinė ir apeliatyvinė funkcijos. jų neutrali stilistinė raiš-
ka primena kronikos rašymo tipą: oficialiai, standartiškai, tiksliai perduo-
damos žinios, aiškiai, glaustai, logiškai dėstomi faktai. Bendros autorystės 
laiškai, kuriems būdingi aktualizuoti pasakymai, išsiskiria žaidybiškumu, 
saviraiška, ekstravagantiškomis išdaigomis. atvirieji laiškai, kuriuose daug 
polemizuojama aktualiais gyvenimo klausimais dėl teatrališkumo, ryškaus 
konfliktuojančių pusių susidūrimo, aštrios replikų dvikovos, disharmonijos 
pojūčio ir netikėtos atomazgos, yra panašūs į dramas. Laiškai redakcijoms 
primena ir metraščiui, ir apybraižai, net romanui būdingą raišką: apžvelgia-
mi naujausi įvykiai, aiškinamos jų priežastys ir pasekmės, tačiau pasakoja-
ma ypač ekspresyviai (emocingai, vaizdingai, intensyviai). siekiant įtikinti ir 
paveikti skaitytoją, reiškiami jausmai, vartojamos įvairios vaizdingumo, kū-
rimo priemonės (palyginimai, tropai), sustiprinimo ar susilpninimo figūros 
(ypač hiperbolė ir litotė, sinonimai, leksiniai intensifikatoriai, pakartojimai, 
laipsniavimas). Galima sakyti, nebelieka ankstesniems rinkiniams būdingos 
išpažintinės, meditacinės saviraiškos. sruogos laiškai eklektiški, todėl raiš-
kos tipai išskiriami tik sąlygiškai, nes dažniausiai jie kaitaliojasi ir persipina.

autografų lyginimas parodė, kad sruoga laiškus (kaip ir grožinius kū-
rinius, publicistinius tekstus) rašė spontaniškai, impulsyviai, skubėdamas 
išreikšti besiliejančią mintį, bet ne kreipdamas dėmesį į jos precizišką už-
rašymą, todėl laiškai išsiskiria ekspresyvia raiška, jiems būdingi periodai, 
retorinės figūros, sušukimai. Laiškuose nemažai autorinių taisymų, pakei-
timų, atsiradusių vėliau peržiūrint laišką, prieš dedant jį į voką. kai ku-
rie laiškai panašūs į juodraščius. juos rengti sudėtinga, nes reikia perteikti 
daug teksto sluoksnių.

Nepriklausomoje Lietuvoje sruogos kūrybą pradėjus leisti rašytojo 
akademiniuose (kritiniuose) Raštuose, tomų paaiškinimų dalyse anksčiau 
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spausdinta laiškų ar laiškų fragmentų įvairiems asmenims, dažniausiai te-
atralams. Laiškai naudoti ir kaip parankinė, papildoma komentarų medžia-
ga. keletas sruogos atvirųjų laiškų įvairiems asmenims publikuota kartu 
su literatūros ir teatro kritikos straipsniais, recenzijomis, kreipiant dėmesį į 
skelbiamų tekstų tematiką. skirtinguose Raštų tomuose išspausdinti sruo-
gos laiškai įvairiems asmenims turės būti naujai pervertinti, publikuotini iš 
naujo ir dėl netikslių perrašų, ir dėl žanro kriterijaus. akivaizdu, kad toliau 
rengiant ir leidžiant sruogos Raštus, ypač laiškų ir publicistikos tomus, kils 
adekvatus medžiagos atrankos ir tolydaus jos paskirstymo klausimas, to-
dėl privalo būti priimti darnūs, vieningi sprendimai. dalis dabar tradiciškai 
publicistikai priskiriamų sruogos tekstų (korespondencijų, atvirųjų laiškų, 
laiškų redakcijoms, laiškų-straipsnių), remiantis laiško žanro, autoriaus in-
tencijos, „savęs liudijimo“, konteksto argumentais, turėtų patekti ir į laiškų 
tomus, ir į skaitmeninį rašytojo laiškų archyvą.

sruogos laiškuose įvairiems asmenims, kaip ir visame jo epistoliariu-
me, pateikiamos detalės, atsiskleidžiančios situacijos labiau išryškina tam 
tikrus rašytojo biografijos ir kūrybinės veiklos epizodus, leidžia geriau su-
prasti ir rašytojo asmenybę, ir gyvento laikotarpio istorines, politines, kul-
tūrines aplinkybes.

teXtuaL PeCuLiaRities oF BaLys sRuoGa’s  
LetteRs to vaRious PeoPLe

summary

the article focuses on a collection of letters that Balys sruoga, a classic of 
Lithuanian literature, wrote to various people between 1911 and 1947 and on the 
analysis of their textual specificity. Based on descriptive, empirical, analytical and 
synthetic, interpretative, and comparative methods, the aim is to: (1) distinguish 
and describe the types of letters and types of correspondence, (2) describe 
expressive peculiarities in groups of letters and the peculiarities of the way of their 
writing, and (3) describe the interrelationship between the letters and between 
the genres of other types of texts. the aspect characteristic of sruoga’s letters 
to various people is the fusion of the epistolary and other genres, in particular, 
poems, articles, and reviews, and therefore the question of what can be considered 
a letter and what material should be included in the volumes of sruoga’s academic 
letters is examined.

epistolary works include all texts that sruoga wrote in the form of a letter or 
having the characteristics of a letter, which can be sent as fiction (e.g., poems), 
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journalism (article, essay), literary and theatre criticism (reviews). Letters are also 
any other texts sent to another person or people, which do not take the form of a 
letter but which convey information and share experiences.

the collection of Balys sruoga’s letters to various individuals and institutions 
is distinguished not only by the wide range of topics covered but also by the 
different types of letters: private, confidential, and public. Private letters to 
friends and associates are letters of a personal nature written to maintain normal 
communication and to have a conversation. Confidential letters are written to 
colleagues who have an interest in the same issue or problem that needs to be 
resolved together. such letters are often co-authored. Public letters are intended 
for the press; they provide a more in-depth account of current historical, political 
and cultural events, and their analysis is inseparable from the personality of 
the sender and their individual interests. there is a tendency of transformation 
(convergence and overlapping) of the types of letters, for example, private and 
confidential letters are transformed into public ones. However, there are also 
reverse cases when letters intended as public remain private or confidential due 
to a communication failure or unrealised epistolary intentions.

the writer’s correspondence does not contain many letters of the standard 
form (address, message, signature, date, place) sent by the sender to the addressee 
but with no intention of publication. on the contrary, texts of the ‘unpublished’ 
genre stand out: open letters published by the author in the press, letters to editors 
from which he received public responses, letters of shared authorship, literary 
letters, letters-articles, and letters-reviews. several factors help to decide whether 
to classify the texts that do not have the usual features of a letter as letters or 
whether they should be considered fiction, journalism, or literary or theatre 
criticism: the intention of the author, as revealed by the content of the text, the 
epistolary intent, the communication that had taken place, the surviving material 
features of the letter, and the autograph context.

it is important to show not only the diversity, polarisation, and continuity 
of Balys sruoga’s reconstructed epistolarium, but also the relationship between 
‘pure’ and ‘impure’ letters. it is essential to publish all such texts traditionally and 
in a digital archive.

Balys sruoga’s letters to valerija Čiurlionytė, sruoga’s friend studying in 
Russia, and to his beloved vanda daugirdaitė are distinguished by a romantic 
world view and written in a lyrical confessional tone. in sruoga’s letters to other 
people, there is a clear tendency towards a simplification of letters: there are far 
fewer literary letters and a more pronounced predominance of domestic, formal 
business letters. the letters take on aspects that were uncharacteristic before: 
sociability, collectivity, and polemics.

in Balys sruoga’s letters to various people, several types of expression stand 
out. the dominant type of expression is reflective (impressionistic), related to 
informative, communicative, and aesthetic functions. Formal  and business letters 
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are written in a neutral tone and are informative in function, convey knowledge, 
state facts, and make requests or reports. Letters of shared authorship (collective 
letters) are characterised by playfulness and self-expression. the open letters, 
which abound in polemics on topical issues in life, resemble dramas. the letters 
to the editors are reminiscent of both a chronicle and a novel: they review recent 
events and explain their causes and consequences, but the narrative is extremely 
vivid and graphic in order to convince and influence the reader. the confessional 
type of expression that dominates the previous collections is no longer evident. 
as the letters of sruoga are eclectic, the types of expression are only relatively 
distinguishable, as they usually alternate and overlap.

Comparison of the autographs shows that Balys sruoga wrote his letters 
spontaneously, impulsively, in a hurry to express the thought that was pouring 
out, but without paying attention to its precise transcription, which is why the 
letters are characterised by colourful expression, periods, rhetorical figures, 
and exclamations. the letters contain a number of the author’s corrections and 
changes, which are the result of a later revision of the letter before it is placed in 
the envelope. some letters even resemble drafts or are sent as such, which makes 
them more difficult to read because of the different layers of interpretation.

in sruoga’s letters to various people, as well as in his entire epistolary legacy, 
the details and situations make it possible to better understand the writer’ 
personality, as well as the historical, political, and cultural circumstances of the 
period.
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ŠiauLių (aLkiŠkių) evaNGeLikų LiuteRoNų 
PaRaPija iR aRCHyvas

e R N e s ta s  va s i L i a u s k a s

Šiaulių apskr. evangelikų liuteronų parapija (das Kirchspiel Schawli, Schau-
len; die Schaulenschen Evangelisch-Lutherischen Gemeinde) buvo įsteigta XiX a. 
pradžioje, o 1832–1919 m. buvo pavaldi kuršo konsistorijos vilniaus apygar-
dai (diecezija, distriktas, vok. Probstei Wilna, Wilnaschen Diöcese, Wilnaschen 
Bezirk). jos raida atspindi bendrąsias liuteronų bažnyčių plėtros tendencijas 
XiX–XX a. Lietuvoje. Carinės Rusijos imperijos laikotarpiu (1795–1915), ly-
ginant su abiejų tautų Respublika (toliau – atR), Lietuvoje pasikeitė vals-
tybinės bažnyčios statusas, dabar jos funkcijas atliko stačiatikių Bažnyčia, 
o Romos katalikai (toliau – RkB) ir evangelikai liko kitatikių padėtyje. Netgi 
galima manyti, kad liuteronai turėjo geresnes sąlygas (ilgą laiką caro dvare, 
centrinėse valdymo struktūrose, kariuomenėje buvo įsitvirtinę liuteronų ti-
kėjimo vokiečių kilmingieji) nei gyventojų skaičiumi dominuojantys kata-
likai – bažnyčių steigimas nebuvo ribojamas, raštvedyboje iki pat 1892 m. 
vartota vokiečių kalba, nebuvo ribojama kitokia veikla. Šiaulių (alkiškių) 
parapijai iki pat 1940 m. daugiausia priklausė latvių ir gerokai mažiau vo-
kiečių, lietuvių tautybės parapijiečiai. Bažnyčia atliko kai kurias švieti-
mo, kultūros centro funkcijas, kartu saugojo vokišką ir lat višką tapatybę.

Rusijos imperijos 1897 m. surašymo duomenimis kauno gubernijo-
je po katalikų (1 180 303), antri buvo judėjai (212 666), treti – liuteronai 
(58 545), atitinkamai Šiaulių apskr.: katalikai – 183 500 (77,1%; iš jų Šiau-
liuose – 6991/43,3%), judėjai – 34 348 (14,4%; Šiauliuose – 6990/43,3%), liu-
teronai – 13 648 (5,7%; Šiauliuose – 415/2,6%)1. Lietuvos 1923 m. surašymo 
duomenimis (be vilniaus ir klaipėdos krašto) liuteronai išliko trečia konfe-
sija (66 578; 3,28%) po katalikų (1 739 393; 85,72%) ir judėjų (155 125; 7,65%)2. 

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г., редактор Ни-
колай Тройницкий, т. Xvii: Ковенская губерния, Санкт-Петербург: Центральный ста-
тистический комитет Министерства внутренних дел, 1904, p. 78–79.

2 Lietuvos gyventojai. 1923 m. rugsėjo 17 d. surašymo duomenys, [Lietuvos Respublika, 
Finansų ministerija, Centralinis statistikos biuras], [1924], p. XL.
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Šiaulių apskr. statistika buvo panaši į bendrą valstybės, antai liuteronų 
buvo 5639 (3,2%, Šiauliuose – 439/2,1%), o judėjų – 8191 (4,6%, Šiauliuose – 
5382/25,2%), katalikų – 157 554 (89,2%, Šiauliuose – 15 080/70,5%)3. kai ku-
riuose pasienio su vokietija ar Latvija valsčiuose liuteronų skaičius buvo 
gerokai didesnis ir prilygo ar lenkė judėjų, kaip antai joniškio parapijoje 
1924 m. registruota: katalikų – 9525 (81,5%), žydų – 959 (8,2%), latvių liutero-
nų – 927 (7,9%), vokiečių – 72 (0,6%), rusų – 207 (1,8%, tikriausiai sentikių)4. 
Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, evangelikų liuteronų bažnyčia ir 
bendruomenė nuo sovietinių represijų nukentėjo labiausiai, buvo uždary-
ta ir nugriauta nemažai bažnyčių, išsklaidyta gana gausi bendruomenė, kai 
kur ji sumažėjo 20–30 kartų (1937 ir 2011 m. statistika). toks likimas ištiko 
ir nagrinėjamą buv. didelę Šiaulių (alkiškių) parapiją – pokariu buvo už-
darytos (paverstos sandėliais ir kt.) ir galiausiai nugriautos Žagarės (1944), 
Šiaulių (1960) ir joniškio (1986) bažnyčios, kuršėnų koplyčia, nepakitusi 
mūsų dienas pasiekė tik alkiškių bažnyčia (vienintelė liko neuždaryta), re-
konstruoti mažeikių (sudegė per karą 1944 m.) ir Radviliškio maldos namai.

Šiaurės Lietuvos latviškų evangelikų liuteronų bažnyčių (toliau – eLB) 
istorija, architektūra, kunigų biografijos tyrinėtojų dėmesio susilaukė jau 
nuo XiX a., kiek mažiau dėmesio skirta jų meno vertybėms, liturginiams 
reikmenims, archyvams. jomis domėjosi ir rašė XiX–XX a. pradžioje dirbę 
vokiečių tyrėjai (theodoras kallmeyeris (1809–1859)5, eduardas Heinrichas 
Buschas (1811–1900)6 ir kt.7). etnografas, kartografas, generolas aleksan-

3 Ibid., p. 35–36.
4 ernestas vasiliauskas, Rita Regina trimonienė, „joniškio bažnyčios parapijos archy-

vas“, in: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2019, t. 42, p. 354.
5 theodor kallmeyer, Die evangelischen Kirchen und Prediger Kurlands, bearbeitet von 

dr. med. G. otto, hrsg. von der kurl. Gesellschaft für Literatur und kunst, Riga: a. von 
Grothuß, 1910, p. 201–203.

6 eduard Busch, Materialen zur Geschichte und Statistik des Kirchen und Schulwesens 
der Ev.-Luth. Gemeinden in Russland, st. Petersburg: Commissionsverlag von C. Haeffel, 
1862, p. 442–443; eduard Busch, Ergänzungen der Materialen zur Geschichte und Statistik des 
Kirchen und Schulwesens der Ev.-Luth. Gemeinden in Russland, t. 1: Der St. Petersburgische, der 
Moskausche und der Kurländische Consistorialbezirk, st. Petersburg: Gustav Haessel, Leipzig: 
H. Haessel, 1867, p. 710–714.

7 Die Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland: eine historisch-statistische Dar-
stellung, t. 2: Der livländische, estländische und kurländische Konsistorialbezirk, st. Petersburg: 
j. Watsar, 1911, p. 249–252; Bericht über die Jubiläumsfeier anlässlich des 75jährigen Bestehens 
der ev.-luth. Kirche zu Schaulen, evangelisch-Lutherisches Gemeindeblatt für Litauen, 1924, 
Nr. 7; perpublikuota: Bilder aus der Geschichte des evangelischen Deutschtums in Litauen, Rau-
tenberg: Leer, ostfriesl., 1964, p. 101–104.
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dras Rittichas (1831–1914) sudarė ir paskelbė 1864 m. vakarinės Rusijos im-
perijos dalies tikybų atlasą (tarp jų ir kauno gub.)8. Paminėtinos ir latvio 
kraštiečio, parapijiečio, išeivio inžinieriaus visvaldžio krūminio (g. 1916)9 
alkiškių parapijos istorinė apžvalga ir kunigo edvardo kiploko publikaci-
ja10, kurioje glaustai apžvelgiama Lietuvos latvių kilmė, statistika, parapijų 
istorija. Pastaruoju metu apie Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios isto-
riją rašė istorikai ingė Lukšaitė11, aldona Prašmantaitė12, arthuras Herman-
nas13, kunigas darius Petkūnas14, vokiečių ir latvių bendruomenes – saulius 
kaubrys ir mindaugas tamošaitis15, deimantas karvelis16, vilma akme-
nytė-Ruzgienė17, kunigas erikas Laiconas18, parapijos kunigus – kęstutis 

8 Александр Риттих, Атлас народонаселения Западно-Русского края по исповеданиям, 
Санкт-Петербург, 1864.

9 visvaldis krūmiņš, „Eltišķu ev.-lut. latviešu draudze un baznīca“, in: Ceļa Biedrs: 
Mēnešraksts kristīgai dzīvei, Linkolna, Ne: Latviešu evaņģēliski-luteriskā baznīca amerikā, 
1980, Nr. 5; perpublikuota: in: https://www.liuteronai.lt/istorija-ir-teologija/kalendoriai-
ir-metrasciai/LeLB-siaures-Lietuvos-latviskai-kalbanciu-parapiju-2005-metu-metrastis-ir-
2006-metu-kalendorius, (2021-02-22).

10 edvards Ķiploks, „Latviešu draudzes Lietuvā“, in: Latvijas ev.-lut. baznīcas gada grā-
mata un kalendārs 1983. gadam, Rīga: Latvijas ev.-lut. baznīcas virsvalde, 1983, p. 97–128. 

11 ingė Lukštaitė, Reformacija Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Mažojoje Lietuvoje: 
XVI a. trečias dešimtmetis – XVII a. pirmas dešimtmetis, vilnius: Baltos lankos, 1999; ingė 
Lukštaitė, „Reformacijos Lietuvoje raida ir evangelikų bažnyčių istorija Xvi–Xviii a.“, in: 
Lietuvos evangelikų bažnyčios: Istorijos metmenys, sudarė arthur Hermann, vilnius: Baltos 
lankos, 2003, p. 19–162.

12 aldona Prašmantaitė, „Lietuvos evangelikų bažnyčių istorijos bruožai XiX amžiuje“, 
in: Lietuvos evangelikų bažnyčios, p. 163–220.

13 arthur Hermann, Lietuvių ir vokiečių kaimynystė, vilnius: Baltos lankos, 2000; arthur 
Hermann, „Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčia 1915–1995 m.“, in: Lietuvos evangelikų 
bažnyčios, p. 221–276.

14 darius Petkūnas, The Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during 
the Stalinist Era, klaipėda: klaipėdos universiteto leidykla, 2011; darius Petkūnas, Lithua-
nian Lutheran Church during World War Two, klaipėda: klaipėdos universiteto leidykla, 2015.

15 saulius kaubrys, mindaugas tamošaitis, Lietuvos vokiečiai tarp dviejų pasaulinių karų: 
Metmenys tapatybės istorijai, vilnius: Gimtasis žodis, 2013.

16 deimantas karvelis, „Biržų miestas ir miestiečiai Xvi a. pabaigoje – Xvii a. vidury-
je“, in: Žiemgala: Istorijos ir kultūros žurnalas, kaunas, 2005, Nr. 1, p. 4–12.

17 vilma akmenytė, „Lietuvos latvių liuteronų bendruomenė 1918–1940 m.“, in: Žiem-
gala: Istorijos ir kultūros žurnalas, kaunas, 2003, Nr. 1, p. 22–26; vilma akmenytė-Ruzgienė, 
„Lietuvos latviai: 1918–1940 m.: Latviai Lietuvos religinėse bendruomenėse“, in: Gimtasai 
kraštas, kaunas, 2012, t. 5, p. 62–74.

18 erikas Laiconas, „situacija latviškose Lietuvos evangelikų liuteronų parapijose“, 
[pranešimas], in: Bažnyčios dabartis ir ateitis: Lietuvos evangelikų liuteronų ir evangelikų re-
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Pulokas, bažnyčias – architektūros istorikai valentas Cibulskas19, marija Ru-
peikienė20, šių eilučių autorius21, glaustai eLB parapijų archyvą, saugomą 
Lietuvos mokslų akademijos vrublevskių bibliotekoje (toliau – LmavB),  
pristatė saulius Žilys22 ir kt. Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčias ir ben-
druomenes išsamiai pristatė istorikas tomas Pavilanskas-kalvanas tv lai-
dų cikle „kelias“ (LRt-Plius, 2019). klaipėdos universiteto Baltijos regio no 
istorijos ir archeologijos institute (toliau – ku BRiai), siekiant deramai iš-
saugoti ateities kartoms, 2018–2021 m. buvo suskaitmenintas Šiaulių (al-
kiškių) parapijos rašytinių dokumentų archyvas (ernestas vasiliauskas, 
4876 kopijos)23, o Šiaulių „aušros“ muziejuje (toliau – Šam) 2020–2021 m. – 
633 nuotraukos (ernestas vasiliauskas, suformuota nauja byla Alkiškių (buv. 
Šiaulių) evangelikų liuteronų bažnyčios archyvas (fotografijos), jos aprašytos, 
identifikuotos, katalogizuotos ir sukelta į Limis24). Šios publikacijos tiks-
las – glaustai pristatyti buv. Šiaulių (alkiškių) evangelikų liuteronų para-
pijos istoriją, kunigus, alkiškių bažnyčioje ir kitur likusį XiX–XX a. archyvą 
(rašytiniai dokumentai ir nuotraukos), jo likimą XX a. antroje pusėje.

Parapijos ir bažnyčios. kuršo ir Žiemgalos kunigaikštystės baltvo-
kiečiai nuo Xvii a. vidurio (ypač po 1795 m.) pradėjo pirkti dvarus Šiau-
rės Lietuvoje. tokiu būdu jų valdomuose dvaruose (daunorava, eglesiai, 

formatų bažnyčių konferencija, klaipėda, 1998-07-07; rankraštis saugomas dariaus Petkūno 
archyve.

19 valentas Cibulskas, „Šiaurės Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios“, in: Žiemgala: 
Istorijos ir kultūros žurnalas, kaunas, 2004, Nr. 1, p. 22–24.

20 marija Rupeikienė, „joniškio krašto sakralinių pastatų architektūra“, in: Žiemgala: 
Istorijos ir kultūros žurnalas, kaunas, 2010, Nr. 1, p. 12–21.

21 ernestas vasiliauskas, „evangelikų liuteronų bažnyčia Šiauliuose“, in: Architektūros ir ur-
banistikos tyrimų centras (toliau – AUTC), in: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1996?f
bclid=iwaR2em97s029svjs1a86vkyv0HyhmBRjtaayHgrFt4oC594muGcbtFPaytzc#_ftnref7, 
(2020-11-22); ernestas vasiliauskas, „Buvusi evangelikų liuteronų (latvių) bažnyčia joniškyje“, 
in: AUTC, in: http://www.autc.lt/lt/architekturos-objektai/1996?fbclid=iwaR2em97s029svjs1a8
6vkyv0HyhmBRjtaayHgrFt4oC594muGcbtFPaytzc#_ftnref7, (2020-11-22).

22 saulius Žilys, „Bažnyčių metrikų knygos ir parapijiečių sąrašai Lietuvos mokslų 
akademijos vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje: kilmė ir konfesiniai ypatumai“, 
in: Bibliotheca Lituana, vilnius, 2012, Nr. 2, p. 144–147.

23 skaitmeninės kopijos saugomos klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir 
archeologijos instituto (toliau – ku BRiai) moksliniame archyve.

24 Alkiškių (buv. Šiaulių) evangelikų liuteronų bažnyčios archyvas (fotografijos), in: Šiaulių 
„aušros“ muziejus (toliau – ŠAM), f. 20, ap. 3, b. 2, in: https://www.limis.lt/detali-paieska/
rezultatai, (2020-11-22).
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vismantai ir kt.) jau Xvii–XiX a. pirmoje pusėje susikūrė nemažos užda-
ros evangelikų liuteronų bendruomenės (perkeltų latvių kolonijos katalikų 
lietuvių kaimų apsuptyje). taip pat pasienyje Xviii–XiX a. pradžioje fik-
suojamos iš kuršo pabėgusių pavienių valstiečių šeimos (katalikų metrikų 
knygose tai asmenys be pavardžių). Gausios bendruomenės (amatinin-
kai, pirkliai, samdiniai) susikūrė ir pasienio miesteliuose (Žagarė). Reikia 
pastebėti, kad tuo pačiu metu – nuo Xvii a. vidurio iki Xviii a. septinto 
dešimtmečio atR pradėta laipsniškai siaurinti evangelikų teises, stiprėjo 
visuomenės daugumos (katalikų) represinė laikysena jų atžvilgiu25. tad il-
gainiui nemažai jų šeimų per mišrias santuokas, dėl karjeros galimybių ar 
kitų priežasčių Xviii a. perėjo į katalikybę (kai kurios baronų fon Landsber-
gių, Grothusų, Goesų atšakos ir kt.). Šiauliuose bendruomenės atsiradimas 
ir pagausėjimas siejamas su antano tyzenhauzo (1733–1785) reformomis 
Šiaulių ekonomijoje 1765–1780 m., kai steigiant manufaktūras apie 1772 m. 
buvo atkeldinti audėjai vokiečiai iš silezijos. tam įtakos turėjo ir užsienio 
valstybių valia atR 1768 m. vasario 24 d. disidentams (evangelikams, sta-
čiatikiams) grąžintos politinės tiesės: teisė laisvai atlikti apeigas, kurti reli-
giniu požiūriu mišrias šeimas ir kt.26

konfesinę-tautinę situaciją ir pokyčius po atR trečiojo padalijimo 
1795 m. atskleidžia 1795/1811 m. „sielų“ revizijos (1811 m. neregistruotos 
moterys). antai akmenės RkB parapijos kai kuriuose privačiuose ir vals-
tybiniuose dvaruose, seniūnijose minimi liuteronai: 1) ūkininkai, parobkai 
liuteroniškais vardais (vilhelmas, Frydrichas, ernestas ir kt.) ir pavarde Lo-
tysz, rečiau Prusak (lenk. latvis, prūsas), bylojantys apie asmens kilmę ir tau-
tinę priklausomybę – kuršo latvis ar Prūsijos gyventojas (alkiškiai ir kt.); 
2) kitur nurodyta tautybė vokietis (vegeriai, klykoliai); 3) minimi atkelti 
gyventojai iš kuršo (tarp 1798–1811) ar kitų baltvokiečių dvarų Lietuvoje 
(pavyzdžiui, alkiškiuose – Jan Krumen Lotysz šeima su 6 sūnumis atkelti iš 

grafo medemo senosios Žagarės arba ukrių dvaro)27; 4) minima nemažai 
parobkų be pavardžių, kurie byloja apie jų kilmę iš kuršo.

kai kuriuose akmenės RkB parapijos dvaruose, nagrinėjant 1811 m. 
„sielų“ revizijas, galima išskirti tam tikras evangelikų liuteronų bendruo-

25 ingė Lukštaitė, „Reformacijos Lietuvoje raida ir evangelikų bažnyčių istorija Xvi– 
Xviii a.“, p. 127.

26 Ibid., p. 132.
27 Ревизская сказка приходов: 1811, in: Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), 

f. 515, ap. 25, b. 442, l. 266v, 267, 268.

*5



262 ernestas vasiliauskas

menės ir latvių pavardžių teikimo ypatybes. visų pirma, grafo karlo me-
demo eglesių palivarke dvaro žmonės, kaimų ūkininkai ir parobkai turi 
tik vieną pavardę – Lotysz28. tai rodo radikalią gyventojų kaitą, kai senieji 
vietos gyventojai buvo pakeisti naujais atvykėliais latviais. kito akmenės 
seniūnijos vegerių dvaro užusieniuose minimi vokiečių ir latvių tautybės 
asmenys, kurių dalis 1811 m. perkelta iš kuršo ar kivylių dvarų: Blučikių 
(Blucyki) – Lotysz, Kening, Miller (perkeltas 1811 m. iš kuršo), Gierych, Drei-
jer, Szyman (abu 1811 m. perkelti iš kivylių), kanavoliškių (Konowaliszki) – 
Lang (1796 m. perkeltas į kivylius), tilžės (Tylźa; čia po vokiečio Wilhelm 
Falkenflecht (perkeltas 1811 m. iš kuršo) įrašytas kitas asmuo savaip išversta 
tautybe vokietis (Jozef s: Stanisława Negirdys)), Žvirblių (Zvirbuly) – vokie-
tis Filitz, Lotysz, Kozłowski, Bakštų (Bakszta) karčiamoje – Fryszebruder, Syli-
nowski, Zwilgiewicz (visi atkelti 1811 m. iš kuršo) ir kt.29 tai atspindi kintantį 
kraštovaizdį – kertamus miškus ir jų vietoje naujai kuriamas gyvenvietes – 
užusienius. tuo tarpu marcijono Gruževskio valdyto dabikinės dvaro sab-
lauskių, kanteikių, Baušių kaimuose iš pradžių atskirai surašyti laisvieji, 
paskui latviai (su pavardėmis ir be jų)30, toliau išvardyti kaimai su priklau-
somais žmonėmis – baudžiauninkais. Greta kivylių seniūnijos (valdyto Ba-
zilijaus Lanskio) klykolių kaimo įkurtame miestelyje gyveno vien laisvieji 
vokiečių tautybės amatininkai (6 vyrai), 1806–1809 m. atvykę iš kuršo31.

Štai kaip parapijos atsiradimą aprašo kunigas aleksandras distonas: 

Parapijos ištakos siekia praėjusio amžiaus [Xviii a.] pabaigą, kuriai atsirasti su-
sidarė tokios sąlygos:

1. kuršo dvarininkai Šiaulių apskrityje įsigijo dvarų, dar baudžiavos laikais 
savo valdose Lietuvoje (daugiausia montviliškyje, eglesiuose, auksučiuose, Ra-
mučiuose ir iš dalies senojoje Žagarėje, ukriuose, medemrodėje, Guckioniuose, 
daunoravoje ir jurdaičiuose) apgyvendino latvius iš kuršo. Be to, parapijiečių skai-
čių papildė pabėgę latvių valstiečiai iš kuršo ir Lifliandijos, kuriuos vietos lenkų 
dvarininkai vesdami naujas revizijas prirašydavo kitais vardais prie savo dvarų.

2. sparčiai augantis atvykusių amatininkų skaičius iš Prūsijos ir kuršo, 
kurie pasinaudoję tuo, kad vietoje buvo menkai išvystyti amatai, šiame krašte 
greitai prakuto.

3. Liuteronai audėjai iš silezijos, kuriuos grafas tyzenhauzas įkurdino 
Šiauliuose.32

28 Ibid., l. 254–256.
29 Ibid., l. 224–225.
30 Ibid., l. 231v–232v.
31 Ibid., l. 291–291v.
32 Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika, kuru iesācis rakstīt 1866. gadā Šauļu evanģe-
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taip atsirado galimybė ir poreikis steigti maldos namus visų pirma aps-
krities centre – Šiauliuose (1793, 1800), o vėliau ir kituose miestuose, mieste-
liuose, kurie dažniausiai iš pradžių įsikurdavo privačiuose namuose. XiX a. 
viduryje iškilusios naujos mūrinės bebokštės bažnyčios kartu su kitais kulto 
pastatais formavo miestovaizdį (joniškis, Žagarė, Šiauliai) ir kaimų krašto-
vaizdį (alkiškiai). XiX a. taip pat steigėsi naujos evangelikų liuteronų kapi-
nės miestų pakraščiuose (Šiauliai, joniškis, Žagarė), kaimuose (Nartaučiai, 
degučiai, juodžiai, Bileikiai, vismantai ir kt.) ar veikė prie bažnyčių (alkiš-
kiai), 1841 m. jų minima net 1833.

Šiaulių bažnyčia nuo pat įkūrimo 1793/1800 m.34 iki uždarymo 1944 m. 
(iliustracija Nr. 1) turėjo evangelikų liuteronų parapijos centro teises ir jai 
buvo priskirta aptarnauti didelę Šiaulių apskritį (150 kvadratinių mylių)35. 
iš pradžių Šiaulių eLB parapijos ribos nebuvo tiksliai nustatytos:

kas liečia parapijos ribas, jos dar nebuvo nustatytos, tad kunigas skubovijus 
ne kartą rašė skundus dėl kaimyninių kunigų veiklos, tarp jų ir Rengės kuni-
go Rozenbergo, tačiau be jokio atsako. Galiausiai nemaža kaltė tenka ir pačiam 
kunigui skubovijui dėl nedėmesingumo kaimiškai teritorijai, kuri buvo gerokai 
nutolusi nuo Šiaulių, o parapijiečiams sudėtinga patekti pas kunigą Šiauliuose, 
todėl šie priversti kreiptis į arčiau esančius kunigus.36

kuršo konsistorijos nurodymu 1834 m. liepos 11–12 d. buvo patikslintos 
parapijos ribos (ribojosi su Žeimelio, skuodo, tauragės, kėdainių liuteronų 
parapijomis). Šiaulių evangelikų liuteronų parapija apėmė 14 katalikiškų 

liski-luteriskais aprinķa mācītājs Aleksandrs Dāvids Emanuels Distons, tolaik draudzes mācītājs: 
Uz Eltišķu ev. lut. latviešu draudzes mācītāja G. Rauskiņa ierosinājumu un lūgumu šo hroniku no 
oriģināla vācu valodas latviešu valodā tulkojis mācītājs Haralds Kalniņš, Rīga, 1961, in: Alkiškių 
evangelikų liuteronų bažnyčios archyvas (toliau – AELBA), l. 3–4; žr. katalogą šiame straipsnyje 
Nr. 40, p. 293. Čia ir toliau vertimas mano, – E. V.

33 Šiaulių evangelikų liuteronų bendruomenės kronika, kurią pradėjo rašyti 1866 metais 
Šiaulių krašto evangelikų liuteronų tuometinis kunigas Aleksandras Davidas Emanuelis Distonas, 
iš vokiečių kalbos į latvių kalbą vertė Haroldas kalninis, parengė ir iš latvių kalbos vertė 
erikas Laiconas, kaunas: [s. n.], 2006, p. 21.

34 Literatūroje nurodoma parapiją buvus įkurtą Xviii a. paskutiniajame ketvirtyje 
(Die Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland, p. 249; ingė Lukštaitė, „Reformacijos 
Lietuvoje raida ir evangelikų bažnyčių istorija Xvi–Xviii a.“, p. 133, išnaša Nr. 28 – tokios 
informacijos, patikrinus cituojamą leidinį, neaptikta), tačiau šį faktą reiktų sieti su minėtos 
gausios liuteronų vokiečių iš silezijos bendruomenės atsiradimu Šiauliuose.

35 „inland“, in: Düna Zeitung: 1892-06-23, p. 1; „kurland. der Pastor julius Grosse“, in: 
Düna Zeitung, 1904-01-03, Nr. 2–3 (16).

36 Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika, l. 7.
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parapijų: 1) Šiaulių, 2) Radviliškio, 3) kurtuvėnų (?) (Kurtoniškių)37, 4) tytu-
vėnų (?) (Cystorianiškio), kuriose gyveno latviai, 5) kuršėnų, 6) Raudėnų (?) 
(Raudzagšių), 7) Papilės, 8) akmenės, 9) senosios Žagarės, 10) Naujosios Ža-
garės, 11) kriukų, 12) joniškio (išskyrus rytinėje dalyje Žeimelio parapijai 
priklausančius dvarus), 13) Gruzdžių, 14) Šakynos (?) (Žakeniškio), 15) visi 
kunigaikščiui zubovui priklausę dvarai Šiaulių apskr. Gretimoms parapi-
joms buvo perduota: 1) Žeimelio parapijai – joniškio parapijos Paudruvės, 
Nemeikšių, Pavirčiuvės (?) dvarai, Lygumų, [neiššifruotas vietovardis] 
ir Šiaulių parapijų dalys, 2) kėdainių – dotnuvos, krekenavos (Krakino-
viškių), Naumiesčio, Pašilės, surviliškio parapijos, 3) tauragės – vokiečių 
tytuvėnų (?), 4) skuodo – Laižuvos (?) (Laišių) parapija (išskyrus medem-
rodės dvarą), Pavandenės, tryškių, užvenčio, viekšnių, Šiaudinės dvarai38. 
Parapijiečių skaičius nurodomas įvairiai: 1862 m. – 6600 (1/6 vokiečiai)39, 
1867 m. – 740040, 1911 m. – 11 000 (iš jų 10 000 latvių ir 1000 vokiečių)41, 

37 kai kuriuos vietovardžius be originalo vokiečių kalba sudėtinga identifikuoti.
38 Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika, l. 17–18; Šiaulių evangelikų liuteronų bend-

ruomenės kronika, p. 19.
39 eduard Busch, Materialen zur Geschichte, p. 442.
40 eduard Busch, Ergänzungen der Materialen zur Geschichte, p. 713.
41 Die Evangelisch-Lutherischen Gemeinden in Rußland, p. 251.

1 iliustracija. Šiaulių bažnyčia XX a. pradžioje (ŠAM, ik-F 91)
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1897 m. surašyme – 14 063 tikintieji. Parapija buvo gerokai apkarpyta, 
1921 m. kovo 30 d. nustačius naują Lietuvos-Latvijos sieną42. Latvijai buvo 
perduotos daugiausia latvių evangelikų liuteronų gyvenamos ukrių apyl. 
ir Bileikių kaimas (iš viso 3847 dešimtinių / 42,03 km2), taip sumažėjo ir pa-
rapijiečių skaičius, labiausiai nukentėjo Žagarės filija.

augančią bendruomenę liudija Šiaulių apskr. eLB parapijos 1833–
1852 m. metinės ataskaitos, iš kurių matyti, kad krikštų daugiausia fiksuo-
jama nuo 1837 m. (272), nuo tada įrašų nebuvo mažiau nei 200. santuokų 
skaičius per visą 1833–1852 m. laikotarpį svyravo tarp 41–71 (diagrama 
Nr. 1). kalbant apie mirtis, išsiskiria 1848 m., kai buvo fiksuotas pats di-
džiausias mirčių skaičius – 218 (kai krikšto įrašų – 235), matyt, tai reikia 
sieti su siautėjusia choleros epidemija (?) ar netiksliai vedama mirčių sta-
tistika (apie tai parapijos kronikoje užsimena distonas: „Šie skaičiai nėra 
patikimi, tai paaiškinama tuo, kad kunigui pranešama tik apie mažąją dalį 

mirusiųjų. Šios parapijos narių atsainumas iki šiol dar nedingo ir yra sun-
kiai įveikiamas, nes tiksli apskaita parapijos ribose esančiose 18 kapinių kol 
kas neįmanoma“43). kalbant apie šias metines statistines lenteles, reikia pa-
minėti ir tai, kad pastabose surašyti mirę ilgaamžiai vyrai (iki 7 įrašų, 80–

42 austra mieriņa, „Latvijas valsts robežas (1918–1940)“, in: Latvijas zemju robežas 1000 
gados, sastādījis andris Caune, Rīga: Latvijas vēstures institūts, 1999, p. 201.

43 Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika, l. 20.
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1 diagrama. Šiaulių eLB parapijos krikšto, santuokų ir mirčių statistika 1833–1852, 1860, 1867, 1870, 
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99 metų) ir moterys (iki 6 įrašų, 81–116 metų) ar nenatūralia (nelaimingų 
atsitikimų ar kt.) mirtimi mirę, taip pat mirę naujagimiai (0–3), atskirai su-
rašyti gimę dvynukai, trynukai bei ketvertukas (1840) ir kt.

augant parapijai ir bendruomenėms vokiškuose dvaruose (alkiškių, 
Papilės ir kt. apyl.), atsirado poreikis ir naujoms mūrinėms bažnyčioms iš-
kilti: joniškyje – 1848 m., Žagarėje – 1848–1850 m., Šiauliuose – 1851–1854 m. 
(iliustracija Nr. 1), alkiškiuose – 1860–1865 m. (vėlesniuose šaltiniuose ka-
žin kodėl nurodoma plačiau šaltiniais neargumentuota bažnyčios kerti-
nio akmens pašventinimo data – 1861 m.44), mažeikiuose – 1908–1911 m., 
Radviliškyje – 1909–1910 m. (įkurti buv. karčiamoje) (lentelė Nr. 1). iki tol 
Lietuvos-kuršo pasienyje gyvenusius liuteronų parapijiečius aptarnavo 
gretimos Žeimelio, kėdainių, Šeduvos, tauragės ir kuršo pasienio parapi-
jos – sesavos, mežmuižos (augstkalnės), snikerės, aucės, vadakstės, Ren-
gės (zebrenės)45. išsamių duomenų apie jas teikia distono rašyta Šiaulių 
parapijos Kronika ir teodoro kupferio Istorija. jose ne tik minima bažny-
čių statybos pradžia, pašventinimas, bet ir fundatoriai, mecenatų dovanos 
maldos namams – paveikslai, liturginiai reikmenys, remontui, rekonstruk-
cijoms skirtos aukos (pavyzdžiui, dosniomis parapijietės našlės jadvygos 
krebs pastangomis 1911 m. buvo finansuota Žagarės bažnyčios bokšto ir 

44 [theodor kupffer, edvinas Švageris], Alkiškių evangelikų liuteronų parapija (1861–
2001), parengė erikas Laiconas, tauragė: kelias, 2001, p. 12.

45 Die evangelisch-lutherischen Gemeinden in Rußland, p. 250; Šiaulių evangelikų liuteronų 
bendruomenės kronika, p. 5–6.

1 lentelė. Šiaulių eLB parapijos maldos namų (N) atidarymo ir bažnyčių (B) pastatymo 
datos (pagal aleksandro distono Kroniką ir teodoro kupferio Istoriją), jų uždarymo (u) ir 
nugriovimo (Nu) datos

Bažnyčia/
filija

Šiauliai Joniškis
Žagarė 
(Senoji)

Alkiškiai Mažeikiai Radviliškis

N B N B N B N B N B N

Distonas 1793/
1800

1851–
1854

1829 1848 1826, 
1847

1848–
1850

1829 1860–
1865

 

Kupferis 1793/
1800

1854 1829 1848 ~1826 1850 1829 1860–
1865

1893 1911 1909–
1910

Uždary-
mas/

nugrio-
vimas

U Nu U Nu Nu U

1944/
1945

1960 1949/
1953

1986 nugriauta 
per karą 
1944 m.

1948
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zakristijos statyba46) (iliustracija Nr. 2) ir kt., pateikiama glausta informaci-
ja apie tarnavusius kunigus. kunigo konrado Šulco laikais 1837 m. rugsėjo 
17 d. įsaku iš carinės valdžios buvo gauta saunorių seniūnija, kur 1838 m. į 
dvarą persikėlė parapijos administracinis centras ir kunigo rezidencija. dva-
ras valdė 33 dešimtines žemės (dab. akmenės r., nacionalizuotas 1948 m., 
trobesiai sunyko, galutinai nugriauti apie 1992 m.). Čia nuo 1896 m. veikė 
alkiškių parapijos konfirmantų parengimo mokykla. Įdomu tai, kad lygi-
nant su seniausiomis, jau Xvi a. Šiaurės Lietuvoje susikūrusiomis Žeime-
lio (1540 (?)) ir skuodo (1572) liuteronų parapijomis, tik Šiaulių parapijoje 
(įkurta gerokai vėliau) XiX–XX a. pradžioje susiformavo toks tankus bažny-
čių-filijų (4–6) ir koplyčių (2) tinklas, kai prieš tai minėtosios tenkinosi turė-
damos po vieną pagrindinę bažnyčią ir dvejus-trejus maldos namus.

1917 m. ataskaitoje apibūdinta Šiaulių parapija. joje buvo šie maldos na-
mai: Šiaulių bažnyčia (talpino 400 žmonių), jai priklausė filijinės alkiškių 
(800 žmonių), Žagarės (500 žmonių), joniškio (400 žmonių), mažeikių (600 
žmonių), Radviliškio (Bethaus in Radsiwilischki, 100 žmonių) bažnyčios, Pa-
balvės mūrinė koplyčia (Walkapelle in Marylin-Pobolwjany, 100 žmonių), kur-
šėnų kapinių medinė koplyčia (Friedhofskapelle in Kurschany, 100 žmonių) 

46 Šiaulių evangelikų liuteronų bendruomenės kronika, p. 38, 47.

2 iliustracija. Žagarės bažnyčia (Kalna baznīca) ant ozo, nuo Švėtės (Žvelgaičių) tvenkinio 
(rytinės) pusės. apie 1930–1935 m. aniceto Žlabio nuotrauka (Romualdos vaitkienės archyvas)
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3 iliustracija. Šiaulių parapijos 1917 m. aprašymo fragmentas (AELBA; žr. katalogą šiame 
straipsnyje Nr. 34, p. 292)
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(iliustracija Nr. 3) ir kt. maldos namai dvaruose (Pakruojis, daunorava); 
nurodoma parapijai priklausius 23 dvarus, pastoratas kartu ir rezidenci-
ja buvo saunorių dvare. iki Pirmojo pasaulinio karo parapijoje registruota 
10 000 parapijiečių („sielų“), o 1917 m. – 8000, aptarnavo vienas kunigas. 
išvardyti liuteronų valdyti arba jų tankiai apgyvendinti dvarai: alkiškiai 
(Alkischek), Žagarė, Bileikiai, Lulnischi, Gaižaičiai (?) (Gaidaizi), auksučiai 
(Aukstuzie, lat. aukštuči), daunorava (Donnerhof), joniškis, juodžiai, degu-
čiai (Lygumų vlsč.), Gruzdžiai, Lygumai, Šiauliai, valdomai (Waldumi), me-
demrodė, tryškiai, sodeliškis (Saudelischki), mančiai (Mantschi), Radviliškis, 
kuršėnai, santekliai (Suntekli), Raudomi, Papilė47. Šioje ataskaitoje saunorių 
dvaras-klebonija apibūdinta taip:

Pastoratas (Pastorat). Pastatų būklė. a) medinis gyvenamas namas (Wohnhaus), 
reikalingas remontas, stogas, vis dar uždengtas šiaudais, turėtų būti pakeis-
tas skiedromis. b) Nakvynės namas (Herberge) akmenų mūro, kuriame yra 
konfirmantų susirinkimų kambarys, vežiko kambarys ir samdinio-pusininko 
[Halbkörner – samdinys, už darbą kaip atlyginimą gaunantis pusę grūdų der-
liaus] butas, yra geros būklės, išskyrus vietomis prakiurusį stogą. c) medinei 
abarei su tvartais (Viehställ) reikalingas remontas, dalis yra nebepataisoma, tin-
kama tik nugriauti. d) medinėms arklidėms (Pferdstall) reikalingas remontas. 
e) medinei ratinei (Wagenemise), kuri yra po tuo pačiu stogu kaip ir arklidės, 
reikalingas remontas. f) klėtis (Klete), reikalingas remontas. g) medinis kluo-
nas (Riege). Šiaudinis stogas suremontuotas, geros būklės. didelio ūkinio pas-
tato, kuriame yra arklidė, tvartas, vežiminė ir svirnas, plano kol kas nepavyko 
sudaryti48.

iš Latvijos 1933 m. atvykus karininkui kunigui Gustavui Rauskiniui, 
didelė parapija buvo padalinta į Šiaulių (su mažeikių, Radviliškio, kuršė-
nų, Pabalvės filijomis) ir alkiškių (su joniškio, Žagarės filijomis ir klebonija 
saunoriuose)49. Parapiją iki 1932 m. aptarnavo vienas kunigas, tad pamal-
dos paprastai kiekvienoje bažnyčioje vykdavo 1–2 kartus per mėnesį, daž-
niausiai latvių kalba, taip pat 2–4 kartus per metus vokiečių kalba, išskyrus 
Šiaulius ir mažeikius, kur pamaldos visus metus vykdavo abejomis kalbo-
mis – latvių ir vokiečių, o mažesnėse filijinėse bažnyčiose, koplyčiose – 1–4 
kartus per metus abejomis kalbomis (žr. priedus Nr. 2, 3).

47 1918 m. siunčiamų raštų knyga, in: AELBA, p. 15–16; žr. katalogą šiame straipsnyje 
Nr. 34, p. 292.

48 AELBA, p. 16; žr. katalogą šiame straipsnyje Nr. 34, p. 292; iš vokiečių kalbos vertė 
vilija Handschin.

49 [theodor kupffer, edvinas Švageris], op. cit., p. 20.
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Kunigai. Pateikiame Šiaulių, vėliau jų teritorijose įsikūrusių naujų pa-
rapijų (alkiškių ir kt.) aptarnavusių kunigų sąrašą su patikslintais duome-
nimis (vardas, pavardė, skliaustuose – vardas, pavardė originalo forma, 
gimimo ir mirties metai, po pasvirojo brūkšnio – ordinacijos, po kabliataš-
kio – tarnystės Šiaulių (alkiškių) parapijoje metai)50:

– Frydrichas vilhelmas skubovijus (Friedrich Wilhelm skubovius, 1770–
1815/1800; 1801–1815);

– Frydrichas Grenda (Friedrich Grenda, ?–1821/?; 1817–1821);
– karlas Georgas* Gilbertas (Carl George* Gilbert, 1787–1853/1818–1853 – Žei-

melis; 1821–1824 – Šiauliai, 1841–1853 – vilniaus apygardos probstas)51;
– Henrikas adolfas* Braunšveigas (Heinrich adolph* Braunschweig, 1796–

184652/?; 1824–1826);
– aleksandras Henrikas konradas* Šulcas (alexander Heinrich Conrad* 

schulz, 1801–1842/1826–1842);
– aleksandras* dovydas emanuelis distonas (alexander* david emanuel dis-

ton, 1812–1905/1842–1896);
– adolfas jeskė (1862–?/1894; 1896–1903)53;
– karlas julijus* Grosse (karl julius* Grosse, 1871–1903/1897; 1903)54;
– teodoras kupferis (theodor* Heinrich Nikolaus kupffer, 1869–1949/1896; 

1904–1941);
– Gustavas* aleksandras Rauskinis (Rauskinas, Gustavs* aleksandrs Rauskiņš, 

1902–1979/1932; 1933–1945, 1955–1979 – alkiškiai, joniškis, Žagarė, Šiauliai, 
Žeimelis ir kt.; represuotas);

– alfredas Freibergas (alfrēds Freibergs, 1890–1966/1923–1950 – Latvija; 1945–
1949 – alkiškiai; represuotas);

– erikas Leijeris (1949–1951/1929–1949 – Žeimelis; 1941–1949 – joniškis, Šiauliai 
ir kt.; represuotas);

– jonas degis (jānis deģis, 1896–1973/1942; 1950–1952 – alkiškiai, joniškis ir kt.);
– vilhelmas Žanas Burkevičius (1885–1971/1952; 1953–1955 – alkiškiai)55;

50 Žr. eduard Busch, Ergänzungen der Materialen zur Geschichte, p. 673, 714; Šauļu 
evanģeliski-luteriskās draudzes hronika; Romans, „Lietuvas latvju ticības biedru sveiciens“, in: 
Zemgales Balss, 1936-06-29; visvaldis krūmiņš, op. cit.; edvards Ķiploks, op. cit., p. 123–128; 
Šiaulių evangelikų liuteronų bendruomenės kronika; Šiaulių krašto evangelikai, in: https://www.
sventas.lt/istorija-siauliai/, (2020-11-22); arthur Hermann, „Lietuvos evangelikų liuteronų 
bažnyčia 1915–1995 m.“, p. 221–276; dariaus Petkūno konsultacijos.

51 theodor kallmeyer, op. cit., p. 359.
52 Heinrich adolph Braunschweig, in: http://www.libau-kurland-baltikum.de/Perso-

nen-1/Braunschweig/braunschweig.html, (2020-11-22).
53 „inland“, in: Düna Zeitung, 1894-04-11, Nr. 104.
54 Düna Zeitung, 1904-01-03, Nr. 2; Wilhelm Räder, op. cit., p. 197.
55 kęstutis Pulokas, „teisininkas ir dvasininkas vilhelmas Žanas Burkevičius“, in: 

http://8diena.lt/2020/12/06/teisininkas-ir-dvasininkas-vilhelmas-zanas-burkevicius, (2021-
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– edvinas Švageris (1912–2001/1976; 1980–2001 – alkiškiai, Žeimelis, 
Šiauliai)56;

– erikas Laiconas (1928–2008/1998; 2001–2007 – alkiškiai, Žeimelis ir kt.);
– juozas mišeikis (*1984/ nuo 2009 m. – alkiškiai, Žeimelis ir kt.);
– mečislovas Bekeris (1927–1993/1989; 1990–1993 – Šiauliai, joniškis, Panevė-

žys, Radviliškis, kelmė ir kt.);
– Reinholdas moras (*1958/1984; 1993–1994 – Šiauliai ir kt.);
– jonas viktoras kalvanas vyr. (1914–1995/1940; 1993–1994 – Šiauliai ir kt.);
– jonas viktoras kalvanas jaun. (1948–2003/1984; 1993–1994 – joniškis ir kt.);
– Romas Pukys (*1965/ nuo 1994 m. – Šiauliai, joniškis, kelmė ir kt.).

Glaustai pristatysime keletą pagrindinių kunigų. konradas Šulcas gimė 
1801 m. kovo 26 d. kunigo konrado šeimoje Birzgalėje (lat. Birzgale, vok. 
Birsgalln), mokėsi tartu gimnazijoje 1814–1817 m., jelgavos gimnazijoje – 
1817–1820 m., studijavo teologiją tartu universitete 1820–1823 m. du kar-
tus vedė: 1827 m. – emą Hartman (Emma Hartmann, *Žeimelis 1804–1829), 
1833 m. – Pauliną trentovaitę (Pauline v. Trentovius, *klaipėda – 1904). Ėjo 
Šiaulių parapijos kunigo pareigas 1826–1842 m. Pradėjęs tarnybą, Šulcas 
rūpinosi parapijos plėtra, įkūrė naujus maldos namus 1826 m. Žagarėje 
(grafui karlui medemui priklausiusiame pastate), 1829 m. joniškyje (grafui 
zubovui priklausiusiame pastate) ir alkiškiuose (pastatyti nauji mediniai 
maldos namai), 1838 m. martyniškiuose (grafo aleksandro tulūz-Lotreko 
(Toulouse-Lautrec) dvaro varykloje (bravore)), rinko pinigines aukas Šiaulių 
bažnyčios statybai. kunigo pastangomis 1837 m. įsigytas saunorių dvaras, 
kuris 1838 m. paverstas parapijos rezidencija, patikslintos parapijos ribos57. 
susirgo džiova, mirė 1842 m. balandžio 21 d., palaidotas balandžio 28 d. 
alkiškių kapinėse58.

Šiaulių parapijos plėtra ir joniškio (1848), Žagarės (1850), Šiaulių (1854), 
alkiškių (1865) bažnyčių statyba susijusi su ilgamečio kunigo aleksandro 

03-13); kęstutis Pulokas, „kovo 8-oji istorijoje. 1971 m. mirė teisininkas ir dvasininkas 
vilhelmas Žanas Burkevičius“, in: http://8diena.lt/2021/03/08/kovo-8-oji-istorijoje-1971-m-
mire-teisininkas-ir-dvasininkas-vilhelmas-zanas-burkevicius, (2021-03-13);

56 kęstutis Pulokas, „vasario 4 d. mirė kun. edvinas Švageris“, in: http://8diena.
lt/2021/02/04/vasario-4-d-mire-kun-edvinas-svageris, (2021-03-13).

57 „inland“, in: Düna Zeitung, 1892-06-23, p. 1; Wilhelm Räder, Album Curonorum 
1808–1932, Riga: Historischen kommission der Curonia, 1932, p. 25; Šiaulių evangelikų 
liuteronų bendruomenės kronika, p. 14–22.

58 Šauļu draudze: 1842 Dz, L, M, in: Latvijas valsts vēstures arhīvs (toliau – LVVA), f. 292, 
ap. 1, b. 83, l. 34v–35, Nr. 96. susilaukė 4 vaikų, provaikaitis jerzy (1908–1996) vedė Lucjano 
Żeligowskio (1865–1947) dukrą janiną.
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distono veikla (iliustracija Nr. 4). jo pastangomis pavyko sutelkti funda-
torius, kuriais įvardijami parapijos baltvokiečių dvarininkai kunigaikštis 
Lyvenas (von Lieven; mežmuiža, Šakyna), grafai medemas (von Medem; se-

noji Žagarė, jurdaičiai), Palenas (von der 
Pahlen; Girkančiai), baronai Ropai (von 
der Ropp; Pakruojis), Frankai (von Pfeilit-
zer gen. Franck; daunorava), Brašai (von 
Brasch; ukriai) ir kt.)59. aleksandras gimė 
1812 m. gruodžio 4 d. duobelėje kuni-
go davido teodoro distono šeimoje, mo-
kėsi 1824–1827 m. duobelės mokykloje, 
studijavo teologiją 1831–1834 m. tartu 
universitete. Po studijų distonas moky-
tojavo Ruopažuose (vok. Rodenpois), ėjo 
kunigo pareigas 1842–1896 m. Šiaulių pa-
rapijoje. 1843 m. vedė Charl. Hausmann 
(†1869, jelgavos vyr. mokytojo johanno 
michaelio Hausmanno dukra). jis ėmė-
si ne tik bažnyčių statybos reikalų, bet 
ir 1844–1867 m. perstatė kleboniją – sau-
norių dvarą (gyvenamasis namas iškilo 

1849–1850 m.). Po tarnystės distonas gyveno jelgavoje, mirė 1905 m. gruo-
džio 11 d. sulaukęs 93 metų, spėjama, palaidotas jelgavos literatų kapinėse60 
(sunaikintos 1940–1941 m. ir pokariu). Parapijiečių (gimusių tarp 1872–
1885 m.) atsiminimus apie kunigą užrašė kraštotyrininkas Žanis skudra61 
(1924–1994) iš Bileikių kaimo (1921 m. atiteko Latvijai).

Šiaulių parapijoje ilgai tarnavo kunigas teodoras kupferis, kuris rū-
pinosi naujų maldos namų steigimu Radviliškyje ir mažeikiuose. Gimė 
1869 m. kovo 30 d. kunigo, laikraščio Latviešu avīzes redaktoriaus theo-

59 „inland“, in: Düna Zeitung, 1892-06-23, Nr. 140, p. 1.
60 Wilhelm Räder, op. cit., p. 48; „inland“, in: Düna Zeitung, 1892-06-23, Nr. 140, p. 1; 

„inland“, in: Düna Zeitung, 1896-01-24, Nr. 19, p. 1; „inland“, in: Libausche Zeitung, 1905-12-
23, Nr. 280, p. 1; Latviešu Avīzes, 1905-12-17, Nr. 98; Zemkopis, 1905-12-21; Šiaulių evangelikų 
liuteronų bendruomenės kronika, p. 21–39; Romans, op. cit.

61 Žanis skudra, Bilēķu novada vēsture, 1994, in: vadakstės biblioteka, in: https://va-
dakstesmantojums.saldus.lv/index.php/gramata, (2020-05-23); [Žanis skudra], No saviem 
vārdiem neatsakos: Rakstnieks, novadpētnieks un „vecais zeks“ Žanis Skudra, sastādītāji Līga 
Brigadere, Gaitis Grūtups, jelgava, 2011, p. 113–115.

4 iliustracija. kunigas aleksandras 
dovydas emanuelis distonas (1812–
1905, kun. 1842–1895). Nežinomo 
autoriaus nuotrauka (ŠAM, f. 20, ap. 3, 
b. 2, l. 2)
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doro karlo kupfferio62 šeimoje jelgavoje, 1880–1882 m. mokėsi mintaujos 
(jelgavos) adolfo mokykloje ir 1883–1887 m. gimnazijoje, 1888–1892 m. 
studijavo tartu universitete, kur įgijo teologijos kandidato laipsnį, vėliau 
1894–1895 m. žinių sėmėsi vokietijoje ir italijoje, iki 1894 m. dirbo tikybos 
mokytoju Bukaičiuose (lat. Bukaiši, vok. Fockenhof), 1897–1904 m. – sankt 
Peterburge (jekaterinos mokykloje, vydemano gimnazijoje ir kt.), 1896–
1897 m. ėjo kunigo padėjėjo Codėje, 1904–1941 m. – Šiaulių parapijos kuni-
go63, nuo 1921 m. – Lietuvos eLB latvių sinodo pirmininko pareigas. Nuo 
1905 m. dėstė tikybą Šiaulių berniukų gimnazijoje vokiečių kalba64, rūpino-
si Šiaulių vokiečių vidurinės mokyklos atidarymu 1922 m., buvo jos direk-
toriumi (nuo 1927) ir mokytoju, „Lietuvos vokiečių kultūrinės sąjungos“ 
(Kulturferband) pirmininkas (1933), garbės pirmininkas (1936)65. vedė eli-
sabethą thonagel (1882–1972, susituokė 1907), konfirmacijų knygoje re-
gistruoti 5 vaikai: alfredas Gustavas (*1913, Ryga), sigrida Luise Hanna 
(*1915, saunoriai), Gerda Frida karin (*1916, Ryga), Werneris maxas (*1919, 
saunoriai), Rolandas Wilhelmas (*1922, saunoriai)66. kupferis be gimtosios 
vokiečių, kaip matyti iš tekstų, gerai mokėjo rusų, latvių ir lietuvių kalbas. 
1941 m. sovietinės okupacijos metais su šeima repatrijavo į vokietiją, mirė 
1949 m. balandžio 7 d. Horne (Lipėje (Horn (Lippe)).

išskirtinio dėmesio nusipelno Gustavas Rauskinis (1902-12-06 maz-
salaca, Latvija – 1979-04-10 alkiškiai, akmenės r.) – karininkas, literatas, 
dramaturgas67, evangelikų liuteronų kunigas (1933–1979), sovietų režimo 
politinis kalinys (iliustracija Nr. 5). 1920 m. jis baigė mazsalacos gimnazi-

62 tėvas theodoras karlas kupfferis (1835–1874) gimė maskvoje, 1854–1859 m. studi-
javo teologiją tartu universitete, mokytojavo jelgavos Hachfeldo mokykloje, 1861–1874 m. 
tarnavo Šv. jono bažnyčioje, taip pat vadovavo vargšų globos namams prie bažnyčios ir 
ėjo kalėjimo kunigo, nuo 1865 m. – Latviešu avīzes redaktoriaus pareigas (Wilhelm Räder, 
op. cit., p. 780).

63 Wilhelm Räder, op. cit., p. 187.
64 Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika, l. 45.
65 saulius kaubrys, mindaugas tamošaitis, op. cit., p. 104–105, 140, 207, 209, 216, 226.
66 AELBA, p. 341–342, 367–368, 395–396, 409–410; žr. katalogą šiame straipsnyje Nr. 18, 

p. 289.
67 Gustavs Rauskiņš, Sirds kad liesmo: Vienā cēlienā: Norisinas 1920. g. kādā Vidzemes 

pilsētiņā, daugavpils, 1926; Gustavs Rauskiņš, Laimīgie maņevri: Dramatiska etīde 3 cēlienos 
ar prologu, Rīga: valters un Rapa, 1927; Gustavs Rauskiņš, Seržanta līgaviņa: [Kāzu dziesma]: 
Drāma 3 cēlienos, Rīga: valters un Rapa, 1928; Gustavs Rauskiņš, Oskars Eglainis: Ilgas dēļ 
brīvības: Dramatiska spēle 7 ainās: Veltījums latvju neatkarības cīņu atcerei, Rīga: Latvijas aiz-
sargu štābs, 1929.
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ją, 1919–1920 m. dirbo karo komendantūroje, 1920–1922 m. mokėsi Latvijos 
karo mokykloje, 1922–1929 m. ėjo Rėzeknės iX pėstininkų pulko vyresnio-
jo leitenanto, iii kuopos jaunesniojo viršininko pareigas, 1923 m. apdova-
notas Latvijos nepriklausomybės karo atminimo ženklu, 1929 m. atleistas 
iš tarnybos. Baigęs Rygos evangelikų liuteronų seminariją, Rauskinis buvo 
įšventintas kunigu ir iš Latvijos 1933 m. atsiųstas padėti stambios Šiaulių 
parapijos kunigui kupferiui. jis buvo pirmasis 1933 m. įsteigtos alkiškių 
evangelikų liuteronų parapijos kunigas, aptarnavęs ir Žagarės bei joniškio 
filijas. antrojo pasaulinio karo metu spaudoje parašė bolševikinį režimą 
smerkiantį straipsnį, 1945 m. gruodžio 26 d. sovietinės valdžios buvo areš-
tuotas ir nuteistas 10 metų kalėti sibire, 1955 m. grįžęs aptarnavo alkiškių 
parapiją, periodiškai laikė pamaldas latviškose Būtingės, skuodo, mažei-
kių, Žeimelio parapijose ir Šiauliuose (liuteronai glaudėsi stačiatikių cerk-
vėje), tvarkė apleistas bažnyčias68.

taip pat alkiškių parapijoje pamaldas epizodiškai laikė kunigai iš Lat-
vijos (skrundos probstas alfrēdas Grīnbergas, j. mekšas, teobaldas avīkas, 

68 darius Petkūnas, The Repression of the Evangelical Lutheran Church, p. 76–91; [theodor 
kupffer, edvinas Švageris], op. cit., p. 20–22; Rauskinis Gustavas aleksandras, in: https://
akez.lt/rauskinis-gustavas-aleksandras, (2020-11-22).

5 iliustracija. kunigas Gustavas Rauskinis saunorių dvaro darbo kabinete. apie 1935–1940 m. 
Nežinomo autoriaus nuotrauka (ŠAM, f. 20, ap. 3, b. 2, l. 23)
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k. zariņis, jāzepas urdzė)69. Reikėtų paminėti ir Šiaulių eLB parapijoje, al-
kiškiuose gimusius kunigus, kurie tarnavo Latvijoje ir kitur:

–  eduardas jurevičius (eduards jurevics, 1887–?), gimė suginčių k., studijavo 
konkordijos seminarijoje, tarnavo jav latvių parapijose;

–  Paulis urdzė (Paulis urdze, 1920–1985), gimė alkiškiuose, studijavo teologiją 
Rygoje ir vokietijoje, tarnavo vokietijos latvių parapijose;

–  aldonis Putcė (aldonis Putce, 1925–2006), gimė alkiškiuose, daugiau nei 
40 metų tarnavo didžiosios Britanijos latvių ir lietuvių liuteronų parapijose;

–  erikas mesteris (Ēriks mesters, 1926–2009), gimė alkiškiuose, vaikystę pralei-
do snikerės vlsč. (lat. pagasts), baigė teologijos kursus Rygoje, tarnavo Rygos 
Šv. trejybės ir kitose parapijose70.

Archyvas ir jo likimas. eLB archyvai buvo tvarkomi visai kitokiais 
principais nei Romos katalikų bažnyčių. iš distono kronikos matyti, kad 
parapijos archyvas kunigo skubovijaus laikais tvarkytas gana aplaidžiai:

Nebuvo įregistruota nei parapijos taryba, nei parapijos archyvo. [...] evangeli-
kų liuteronų parapijos narių skaičius skubovijaus laikais nėra nustatomas net 
apytikriai todėl, kad kunigas skubovijus nevedė nė vienos bažnytinės knygos, 
apskrities įstaigos sąrašuose gyventojų priklausomybė pagal profesiją nebuvo 
žymima. [...] Braunšveigas parapiją rado liūdnos būklės – nebuvo nei pirminin-
ko, nei mokyklos, nei parapijos archyvo, nei parapijos knygų, nei bažnyčios sąs-
kaitų. tik keliose knygose įrašyti šykštūs įrašai apie kai kuriuos darbus.71

Parapijos archyvą tvarkingai pradėjo vesti 1824 m. tarnybą pradėjęs kon-
radas Šulcas. iš 1937 m. sudaryto 7 puslapių apimties bažnyčios archyvo apra-
šo72 (žr. priedą Nr. 1) matyti, kad alkiškių bažnyčioje tuomet buvo saugoma 
180 vnt. bylų, kurių seniausios knygos pradėtos pildyti būtent nuo 1824 m.

Šiaulių (alkiškių) parapijos dokumentai, metrikų, konfirmacijų knygos 
ir kt. daugiausia buvo pildomi vokiečių kalba (1834–1891, 1905–1940), ma-
žiau rusų kalba (1892–1904), o atėjus dirbti Gustavui Rauskiniui, 1933 m. 
pereita prie latvių kalbos vartojimo (iki pat jo tarnybos pabaigos 1979 m.). 
Be abejo, nemažai siunčiamų-gaunamų raštų nuo 1919 m. pildyti ir lietuvių 
kalba. deja, likimas šiam archyvui XX a. antroje pusėje nebuvo gailestin-
gas – jis buvo išblaškytas po kelias vietas, prapuolė nemažai vertingų isto-
rijos šaltinių, tačiau lyginant su kitų eLB archyvais, šiam (kaip ir Žeimelio) 

69 visvaldis krūmiņš, op. cit.
70 edvards Ķiploks, op. cit., p. 124.
71 Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika, l. 7–8, 10–11.
72 AELBA; žr. katalogą šiame straipsnyje Nr. 31, p. 291.
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pasisekė geriau. dvi 1830–1852 m. bylos (397 lapų) pateko į LmavB73 (gau-
tos iš Šam rinkinių 1950 m.74), kitos į – Lietuvos valstybės istorijos archyvą 
(toliau – Lvia)75, trečia dalis išliko pačioje bažnyčioje (žr. katalogą šiame 
straipsnyje), ket virta dalis – akmenės krašto muziejuje (pateko 2004 m., 
prieš tai buvo saugotos pas parapijiečius k.). tai 4 krikšto, santuokų proto-
kolų ir kitų išrašų bylos (1856–1939). jų geografija gana plati – nuo gretimų 
Lielaucės, skuodo, Žeimelio parapijų iki dancigo ir karaliaučiaus. tarp jų 
esama ir kitų vertingų šaltinių – vokiškų dvarų antspaudų (daunoravos, 
1856), testamentų nuorašų latvių kalba (1862)76.

Pagal nustatytą tvarką buvo rašoma ir Šiaulių parapijos kronika (pra-
dėta sisteminti kunigo distono 1866 m., pildyta vėlesnių kunigų). tai neį-
kainojamas šaltinis parapijos, bendruomenių istorijai tirti. tačiau jos likimą 
gaubia paslapties šydas – originalas vokiečių kalba iki šiol neaptiktas. al-
kiškių bažnyčios archyve yra saugomas šios kronikos vertimo iš vokiečių į 
latvių kalbą mašinraštis (kopija per kalkę) Šauļu evanģeliski-luteriskās drau-
dzes hronika, kuru iesācis rakstīt 1866. gadā Šauļu evanģeliski-luteriskais apriņķa 
mācītājs Aleksandrs Dāvids Emanuels Distons, tolaik draudzes mācītājs77. jos ver-
timą iš vokiečių kalbos kunigui Haraldui kalniniui (Haralds kalniņš, 1911–
1997, Latvija) 1961 m. užsakė kunigas Rauskinis78. kaip matyti iš teksto, 
kronikos autoriai naudojosi tiek parapijos archyve saugotais dokumentais, 
tiek surinkta žodine informacija. antai distonas rašo:

jo [Šulco] pastangomis aš irgi gavau svarbios informacijos šiai parapijos kroni-
kai, kuri be jo nenuilstamo tyrimo kaži ar būtų galėjusi suteikti daugiau vertin-
gų žinių apie šios parapijos kunigų įvairiapusę veiklą. Pasinaudojęs galimybe, 
jis asmeniškai apklausė kai kuriuos asmenis, kurie kunigo tarnybos metu buvo 
amžininkai, o dabar jau mirę.79

vertimo mašinraštis yra su tam tikrais trūkumais – neidentifikuotais 
vietovardžiais ir asmenvardžiais (palikti tarpai tarp žodžių). trūkstamas 

73 [Šiaulių evangelikų liuteronų parapijos statistika. 1833–1852], in: Lietuvos mokslų akade-
mijos Vrublevskių biblioteka, f. 37-2660, 2661.

74 elena treinienė, „Žemaitijos dvarų dokumentų kolekcija“, in: Lietuvos istorijos met-
raštis. 1981 metai, vilnius, 1982, p. 105, 112.

75 LVIA, f. 1218, ap. 1, b. 256–310, 422–429, 519, 600, 636, 639.
76 akmenės krašto muziejus (toliau – AkKM), katalogai Nr. 45–48.
77 AELBA, l. 48; žr. katalogą šiame straipsnyje Nr. 40, p. 293.
78 Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hronika.
79 Ibid., l. 13.
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kalninio vertimo į latvių kalbą vietas galima iš dalies rekonstruoti pagal 
Žanio skudros ir eriko Laicono kronikos publikacijas (tačiau ir čia dažnai 
vietovardžiai ir asmenvardžiai perteikti su klaidomis) ir XiX–XX a. pra-
džioje spausdintus leidinius. Bileikių kaimo kraštotyrininkas skudra savo 
darbe apie kaimo istoriją Bilēķu novada vēsture (Bileikių krašto istorija, 1994) 
naudojosi bei atpasakojo ir šią Kroniką. Įvade jis rašo: „toliau tęsiant Bi-
leikių istoriją ir norint daugiau sužinoti apie Bileikius ir vegerius, būtina 
pridėti vieninteles man prieinamas žinias apie paskutinius 200 metų, ku-
rios atspindi parapijų ir bažnyčių gyvenimą tuometinėje Šiaulių apskrityje. 
Šiaulių apskrities kronikos nebeturiu, ji ir dabar nėra prieinama“80. Laico-
nas Kroniką į lietuvių kalbą išvertė iš latviško kalniņio vertimo ir publika-
vo 2006 m.81, jis vokiško originalo taip pat nematė. skudra, sprendžiant iš 
panašiai klaidingos vietovardžių ir asmenvardžių transkripcijos kaip ir 
Laicono vertime, taip pat naudojosi tuo pačiu kalniņio vertimu. Šio teks-
to autorius 2019 m. vokiško rankraščio nesėkmingai bandė ieškoti Latvijos 
nacionalinės bibliotekos H. kalniņio fonde, Lietuvos eLB konsistorijoje, 
vadakstės bibliotekoje, o 2020 m. – Lvia, Latvijos valstybės istorijos archy-
ve (toliau – Lvva), Latvijos eLB konsistorijos archyve. akmenės laikraščio 
Vienybė redaktorius Leopoldas Rozga apie skudros archyvo nuostolius rašė: 
„Po arešto 1978 metais saugumas buvo paėmęs beveik visą Ž. skudros ar-
chyvą, gausybę nuotraukų, archyvuose pasidarytų išrašų. didelė dalis pa-
imtų dokumentų dingo. tad Žaniui skudrai teko praktiškai iš naujo rašyti 
ir gimtojo Bileikių kaimo istoriją“82. tai būtų viena iš galimų versijų, kad 
Kronikos vokiškas rankraštis buvo paimtas minėtos kratos metu. tikėtina, 
kad rankraštis prapuolė XX a. septintame-dešimtame dešimtmetyje, toles-
nis jo likimas nėra žinomas.

Parapijos kronikos rašymo tradiciją pratęsė kunigas kupferis, kuris apie 
1938 m. (datuojama pagal dokumento įrišimo vietą byloje) glaustai para-
šė parapijos istoriją lietuvių kalba Šiaulių-Mažeikių parapijos bei filijų istorija 
(16 p.; toliau – Istorija)83 (iliustracija Nr. 6). Rašydamas jis visų pirma rėmė-
si distono kronika. XX a. aštuntame dešimtmetyje kupferio Istorijos teks-
tas kitu rašikliu buvo papildytas kunigo edvino Švagerio (nustatyta pagal 

80 Žanis skudra, Bilēķu novada vēsture.
81 Šiaulių evangelikų liuteronų bendruomenės kronika.
82 Leopoldas Rozga, „Politinių vėtrų pagairėje“, in: Vienybė, akmenė, 2017-07-19, 

Nr. 55, p. 6.
83 AELBA; žr. katalogą šiame straipsnyje Nr. 27, p. 291.
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6 iliustracija. teodoro kupferio parapijos Istorijos (1938) fragmentas 
(AELBA; žr. katalogą šiame straipsnyje Nr. 27, p. 291)
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rašyseną). 2001 m. Laiconas publikavo kupferio Istoriją84; šis tekstas buvo 
perpublikuotas Lietuvos eLB internetinėje svetainėje85.

vertingas šaltinis – konfirmacijų knygos. jaunuoliai buvo konfirmuo-
jami sulaukę 15–16 metų (kai kuriais atvejais ir vėliau) bažnyčiose, iki tol 
paprastai vykdavo mokymai saunorių dvare ar tam tikrose sodybose (pa-
vyzdžiui, daunoravos dvaro valdos latvių dundurniekų jaunimas rinkosi 
vieno ūkininko sodyboje)86. konfirmacijų knygose nurodomas konfirmuo-
jamo jaunuolio gebėjimas skaityti, rašyti ir katekizmo mokėjimas. tuo ga-
lima paaiškinti gana aukštą Panevėžio apskr. raštingumo statistiką (64%) 
kauno gubernijoje (52–64%)87, kurią „pagerino“ gausiai gyvenę latvių tau-
tybės evangelikai liuteronai (nemaža dalis buvusios apskrities šiaurinės te-
ritorijos tarp Žeimelio ir Brunavos, daugiausia gyvenama latvių, 1921 m. 
prijungta prie Latvijos). konfirmacijų knygos 1834–1891 m. buvo pildomos 
vokiečių kalba, 1892–1904 m. – rusų kalba, 1905–1940 m. – vėl vokiečių kal-
ba, nuo 1933 m. – ir latvių kalba. jose iki 1904 m. imtinai nurodoma (pavyz-
džiui, daunoravos bendruomenės atveju) konfirmuojamojo gimimo vieta 
ir metai, tautybė – latvis ar vokietis, užsiėmimas (dažniausiai – ūkininkas, 
samdinys, kalvis (Bulevičius-Bullītis iš abgunstės), eigulys (Grislen, Seedin, 
vīndedzis, Witte), malūnininkas (konov, tiesnesis), rečiau – prievaizdas 
(Grinevičius), kepėjas (Wikudeģģis), medžiotojas (vrobļevskis iš jaunpilio), 
archyvaras (Lanberg) ir kt.). Po 1904 m., kai buvo sugrįžta prie įrašų vokie-
čių kalba, konfirmuojamųjų tėvų profesija ir tautybė nebebuvo nurodoma. 
Šiaulių parapijos konfirmacijų knygos yra suskaitmenintos ir nuo 2018 m. 
viešai prieinamos internete88.

metrikų (krikšto, jungtuvių, mirties), konfirmacijų knygos pradėtos vesti 
tik nuo 1834 m. Nemaža dalis Šiaulių (alkiškių) parapijos archyvo (krikš-
to, jungtuvių, mirties metrikų knygos, 67 vnt.) perduotos į Lvia. Lietuvos 
eLB metrikų knygos 1949 m. gruodžio 22 d. buvo įrašytos į tuometinio 
Lietuvos tsR centrinio valstybinio archyvo apskaitą. Lietuvos tsR valsty-

84 [theodor kupffer, edvinas Švageris], op. cit.; Šiaulių evangelikų liuteronų bendruome-
nės kronika.

85 Šiaulių-Mažeikių parapijos bei filijų istorija ir Alkiškių parapija, in: https://www.liutero-
nai.lt/Parapijos/alkiskiu-parapija/Parapijos-istorija/Parapijos-istorija, (2020-11-23).

86 Šiaulių evangelikų liuteronų bendruomenės kronika, p. 41.
87 Latvijas vēstures atlants [kartogrāfiskais materiāls: [No senajiem laikiem līdz mūsdienām], 

galvēnais redaktors jānis turlajs, Rīga: jāņa sēta, 2005, p. 35.
88 Buv. Šiaulių apskr. evangelikų liuteronų parapijos archyvas (dab. saug. vieta Alkiškių baž-

nyčioje), in: http://joniskiolatviai.lt/knygos.html, (2021-03-09).
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binis istorijos archyvas po 1957 m. sausio 1 d. dokumentus perėmė iš Lie-
tuvos tsR centrinio valstybinio archyvo. 1959 m. sudarant fondo Nr. 1218 
apyrašą Nr. 1, Šiaulių eLB metrikų knygos jau buvo tame komplekte. trys 
1834–1854 m. alkiškių eLB metrikų knygos, gautos iš Šiaulių Civilinės met-
rikacijos skyriaus, į fondo Nr. 1218 apyrašą Nr. 1 buvo įrašytos 1977 m. spa-
lio 28 d.89 kai kuriais atvejais atskiros evangelikų liuteronų krikšto metrikų 
knygos buvo vedamos ir katalikų bažnyčiose. antai akmenės RkB bažny-
čioje išliko 1809–1814 m. evangelikų liuteronų krikšto knyga90.

kadangi Šiaulių apskr. parapija priklausė kuršo konsistorijai, tai į šios 
archyvą pateko ir 1834–1875 m. metrikų knygų nuorašai. tad Lvva galima 
aptikti ir šių metrikų nuorašus91 (lentelė Nr. 2). kuršo konsistorijos metrikų 
knygų specifiką yra aptarusi archyvarė valda kvaskova92. tai vertingas šal-
tinis šeimų genealogijos, bendruomenių demografijos, migracijos, asmen-
vardžių (maždaug nuo 1877 m. naujagimiams pradėta duoti daugybinius 
vardus – nuo 2 iki 4) ir kt. klausimams tirti.

2 lentelė. Šiaulių ir alkiškių (su joniškio, Žagarės bei kt. filijomis) eLB metrikų, konfirmacijų 
knygos bažnyčioje, Lvia ir Lvva

Data/vieta Krikšto metrikų 
knygos

Jungtuvių 
knygos

Mirties metrikų 
knygos

Konfirmacijų 
knygos

Iš viso

1937 m. 1834–1936 m. 1834–1936 m. 1834–1936 m. 1834–1932 m. 74

2018 m. 1932 m. – 1932 m. – 1940 m. – 1834–2010 m. 20

LVIA 1834–1931 m. 1834–1931 m. 1834–1931 m. – 67

LVVA 1834–1875 m. 1834–1875 m. 1834–1875 m. – 27

alkiškių bažnyčios archyve išliko gaunamų (nuo 1920) ir siunčiamų 
(nuo 1918) raštų knygos, yra ir pavienių vertingų dokumentų – 1800 m. ma-
joro Pavlo saimonovo mūrinio pastato dovanojimo aktas maldos namams 
Šiauliuose įrengti, 1900 m. kuršėnų kapinių medinės koplyčios93 projektas 

89 LVIA raštas (daiva Botyrienė, 2020-05-15).
90 LVIA, f. 3005, ap. 1, b. 2.
91 Draudzes ārpus Latvijas teritorijas: Šauļu, in: LVVA, f. 292, ap. 1, b. 81–107.
92 valda kvaskova, „dzimtu vēstures dokumenti Latvijas valsts vēstures arhīvā“, in: 

Latvijas arhīvi, Rīga, 2007, Nr. 1, p. 15–42.
93 estijos valstybės archyve (tartu) saugomi 1943–1944 m. schulzo-kampfhenkelio 

(1910–1989) padaryti kuršėnų koplyčios vaizdų negatyvai (Heinz Ellenbergi konktaktkoopiate 
ja fotode kollektsioon vaadetest Riia – Narva liinil, in: Rahvusarhiiv, eaa.2073.1.324.20.10–12).
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(iliustracija Nr. 7), 1924 ir 1939 m. pamaldų grafikai (žr. priedus Nr. 2, 3), 
glausta skuodo parapijos istorija su 1950 m. kunigų sąrašu ir kt.94

Fotografijų rinkinys. alkiškių eLB archyve taip pat saugomas turtingas 
(kelių tūkstančių) fotografijų rinkinys, apimantis XiX a. pabaigos – 1990 m. 
laikotarpį. dalis jo (633 vnt.) buvo atrinkta ir suskaitmeninta Šam95 (len-
telė Nr. 3). Nuotraukose užfiksuoti asmenys, kiek buvo įmanoma, iden-

94 ALEBA; žr. katalogą šiame straipsnyje Nr. 33, p. 291.
95 Alkiškių (buv. Šiaulių) evangelikų liuteronų bažnyčios archyvas, in: ŠAM, f. 20, ap. 3, b. 2.

7 iliustracija. kuršėnų kapų koplyčios projektas. 1909 (ŠAM, f. 20, ap. 3, b. 1, l. 1)
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3 lentelė. alkiškių eLB archyvo nuotraukų turinys (ŠAM, f. 20, ap. 3, b. 2)

Tema, chronologija vnt.

saunorių dvaras: parkas, pastatas, interjeras, darbai, kasdienybė, 
konfirmantų vasaros stovyklos, svečiai (1934–1939)

38

alkiškių naujosios klebonijos darbo kabinetas (1958) 1

Latvijos dailės paroda karo muziejuje kaune (1938) 1

kunigas Gustavas Rauskinis kruopiuose (1937),  
Latvijos konsulate Šiauliuose (1939)

2

Žagarė. krikštynos, laidotuvės (1934–1939) 6

mažeikiai. krikštynos (1943) 1

mažeikiai. konfirmacija (1943) 1

Laidotuvės Liepojoje (1944–1945) ir alkiškių apyl. (?) 2

Radviliškis. konfirmantai su kunigu Gustavu Rauskiniu  
ir jonu Brinkiu (1943)

1

Pakruojis. Pamaldos prie uždarytos bažnyčios durų (1949) 1

joniškis. konfirmantai (1934–1939) 6

saunorių dvaras. konfirmantai (1934–1943) 16

alkiškiai. konfirmantai su kunigu Gustavu Rauskiniu,  
alkiškių pradžios mokyklos vedėju, mokytoju,  
kantoriumi Friciu krūminiu (1938–1945, 1958)

7

Žemaičių Naumiestis. konfirmantai (1961) 1

alkiškiai. vestuvės saunorių dvare (1936–1937) 3

alkiškiai. Laidotuvės (1935–1939) 12

alkiškiai. kapų šventė (1938–1939) 3

alkiškiai. Paminklas žuvusiesiems naujosiose kapinėse 2

mančių kapinės. kapų šventė (?) (1968) 1

vasario 16-osios iškilmės alkiškiuose (1936–1938) 12

triškoniai. Latvių šeima (1932) 1

santekliai. Latvių bendruomenė (1940) 3

alkiškių latvių pradžios mokykla (1933, 1937) 2

akmenės pagrindinė mokykla (1934) 1

Bambalų latvių pradžios mokykla (1935) 1
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alkiškių, Ramučių ir Bambalų mokyklų mokiniai motinos dienos 
šventės metu alkiškiuose (1936)

1

Nenustatytos mokyklos mokiniai 1

alkiškių bažnyčia, interjeras, eksterjeras, liturginiai reikmenys 
(1934–1961)

20

Šiaulių parapijos ir kiti Lietuvos, Latvijos eLB kunigai  
(teobaldas Āvikas, edgaras Hasmanis) (1842–1980)

19

alkiškių (taip pat joniškio, Žagarės filijų) parapijos kunigas Gustavas 
Rauskinis

21

Rėzeknės iX pėstininkų pulko kariškiai, tarp jų Gustavas Rauskinis 
(1922–1929)

42

kunigo eriko Leijerio viešnagė Žagarėje, alkiškiuose (1934) 2

Žeimelio bažnyčia ir klebonija. kunigas erikas Leijeris su parapijiečiais 2

Žeimelis. konfirmantai su kunigu eriku Leijeriu (1949, nenustatyta data) 3

Latgalos liuteronų apygardos probsto karlio irbės (kārlis irbe) viešnagė 
alkiškiuose (1936)

1

Lietuvos universiteto evangelikų teologijos fakulteto absolventai (1929) 1

Lietuvos eLB kunigų konferencija vilniuje (1940) 2

Lietuvos eLB lietuvių sinodas tauragėje (1933) 1

Lietuvos eLB konsistorija (1935) 1

Lietuvos eLB konsistorija (1955–1958, 1970, 1970–1973) 3

Lauksargių bažnyčios 90-ųjų metinių iškilmės (1977) 1

kunigo kurto R. moro ordinacija tauragėje (1978) 1

Latvijos eLB vyskupai teodoras Grīnbergas, jānis matulis 2

sibiras, tremtiniai, kapinės ir laidotuvės 3

Latvija. mazsalacos (1916), Raganos (1913) mokyklos mokytojai ir 
mokiniai

3

mazsalacos „vėžių karalius“ (1927), atvirlaiškis 1

jono Brinkio iš vismantų atvirlaiškis, kaunas (XX a. pradžia) 1

Latvijos (augstkalnės) ir Lietuvos eLB (vanagų, skuodo (1961)), 
kaliningrado sr. (Bolšakovo) bažnyčios, koplyčios

4

Bermontininkų 1919 m. ir antrojo pasaulinio karo pradžioje 1941 m. 
apgriauta Ryga

2

Liepojos eLB Šv. trejybės bažnyčia 1
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tifikuoti96. Ši medžiaga turėtų dominti Lietuvos latvių bendruomenių ir 
latviškų evangelikų liuteronų parapijų istorijos tyrėjus. Rinkinyje gausu al-
kiškių (lat. Eltišķu baznīca, vok. Alkischek, Alkischki) parapijos kunigo Raus-
kinio (1902–1979/1933–1979) gyvenimo epizodų – nuo pradžios mokyklos 
mazsalacoje 1913–1916 m. iki karinės tarnybos (vyr. leitenanto, 1922–1929) 
Latvijos Respublikos kariuomenės Rėzeknės iX pėstininkų pulke (iš viso 
232 vnt.). jos gerokai papildo informaciją apie šį Latvijos karinį darinį97. 
Rinkinyje taip pat yra užfiksuoti akmenės–kruopių krašto (akmenės, al-

96 konsultavo kęstutis Pulokas (Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos 
valdybos narys), kun. doc. habil. dr. darius Petkūnas, kun. vaidas klesevičius, kraštietė, 
inžinierė Rasma krūmiņa-Balklava (Ryga), kun. Guntis kalme, iveta kalme (Latvijos eLB 
konsistorijos archyvarė) ir kt.

97 Ņem, Tēvzeme, tavs esmu viss!: 9. Rēzeknes kājnieku pulkam – 100 = Бери, Отчизна, я 
весь твой!: к 100-летию 9-ого Резекненского пехотного полка = Take me, Fatherland, I am 
all yours!: 100th anniversary of the 9th Rēzekne infantry regiment, albuma sastādītāji kaspars 
strods, anna Līpenīte, Rēzekne: Latgales kultūrvēstures muzejs, 2019.

Liepojos eLB Šv. onos bažnyčia 1

Žeimelio bažnyčia (1958) 1

vilniaus eLB bažnyčia (1940) 2

Biržai. Lietuvos bankas (1935) 1

Papilė (1940) 3

skulptūra (1968) 1

Žanis skudra ir kt. Įvairūs Latvijos objektai (1925–1964) 21

Žanis skudra. medemrodės kapinės. zubovų kapavietė (1957) 1

Žanis skudra. akmenė. senasis malūnas (1961) 1

Žanis skudra. joniškis, Žagarė (1961) 5

Žanis skudra. kauno–Šiaulių ir kauno–Rygos plentas (1956) 2

Įvairūs asmenys 10

vilniaus sargas latvis alkiškių apyl. (1940-07-12) 1

Rusijos imperijos ir Latvijos kariuomenės Rėzeknės iX pėstininkų pulkas 190

Įvairūs pavieniai asmenys ir grupės 111

atvirlaiškiai 8

iš viso 633
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kiškių ii, Bambalų, Ramučių, menčių) latvių mokyklos mokytojai ir mo-
kiniai, valstybinių ir kt. švenčių akimirkos (pavyzdžiui, 1936 ir 1938 m. 
Lietuvos nepriklausomybės 20-mečio minėjimas vasario 16 dieną). taip 
pat gausu saunorių dvaro (salnorių, vok. Sawnary, lat. Salnāri, nuo 1838 m. 
buvo pagrindinė Šiaulių eLB parapijos kunigų rezidencija) ir čia veiku-
sių konfirmantų vasaros mokyklų (iliustracija Nr. 8), kasdienio gyvenimo, 
ūkio darbų, švenčių akimirkų (1935–1939). Rinkinyje yra nemažai alkiškių 
bažnyčios interjero (naujas altorius ir sakykla įrengti 1934 m.) ir eksterje-
ro, liturginių reikmenų, joje tarnavusių kunigų (distono, jeskės, Švagerio) 
originalių ir reprodukuotų nuotraukų. taip pat užfiksuota ir filijų (joniš-
kio, mažeikių, Radviliškio, Žagarės) bei gretimų parapijų (Žeimelio ir Pak-
ruojo filijos), bendruomenių (alkiškių, daunoravos) kasdienio ir dvasinio 
gyvenimo akimirkų: parapijiečių krikšto, konfirmacijų (pavyzdžiui, joniš-
kio 1936, 1938–1939), jungtuvių ir laidotuvių (pavyzdžiui, Žagarės malū-
nininko a. e. zygelio), pamaldų, bažnytinių ir kapinų švenčių (alkiškiai), 
aukštų, garbių svečių (Lietuvos eLB latvių sinodo senjoro eriko Leijerio, 
Latgalos liuteronų probsto kārlio irbės (1885–1966)98 vizitų akimirkos ir kt. 

98 Gimė 1885 m. kurše, mirė 1966 m. Rygoje, liuteronų dvasininkas (Latgalos diecezijos 
probstas (vyresnysis pastorius, dekanas), Balvų parapijos vadovas), politikas (satversmės 

8 iliustracija. alkiškių evangelikų liuteronų konfirmantų eisena iš mokyklos į bažnyčią. 
Priekyje kunigas Gustavas Rauskinis, mokyklos vedėjas, mokytojas, kantorius Fricis krūminis, 
horizonte – alkiškių kaimas ir senkapiai (kalvelė). Nežinomo autoriaus nuotrauka 
(ŠAM, f. 20, ap. 3, b. 2, l. 102)
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Nemažiau svarbios ir nuotraukos apie kitas Lietuvos eLB parapijas, kon-
sistoriją, latvių ir lietuvių sinodus, juose dirbusius kunigus (vyskupas jo-
nas kalvanas vyr.). yra keletas vaizdų su parapijiečių (aleksandro ir klaros 
kirsių šeimos) tremties vieta sibire (Buriatijos-mongolijos assR), 1919 m. 
bermontininkų ir 1941 m. antrojo pasaulinio karo pradžioje apgriautos Ry-
gos vaizdais, Lietuvos latvių bendruomenės visuomeniniu gyvenimu (vy-
tauto didžiojo universiteto latvių studentų draugijos „sidabrenia“ senjoras 
augustas Bullis).

Šiame rinkinyje yra vertingų ir paveldosaugos srities nuotraukų. visų 
pirma minėtinos įvairios Lietuvos liuteronų bažnyčios (eksterjerai, interje-
rai ir liturginiai reikmenys). kitose nuotraukose užfiksuotos Latvijos (Les-
tenė, strutalė, augstkalnė ir kt.), Lietuvos (skuodas, vanagai, Žeimelis ir 
kt.) evangelikų liuteronų, Romos katalikų bažnyčios (skaistkalnė, Žagarė), 
miestai (Žagarė, joniškis), dvarai (mežuotnė), dvarininkų kapų koplyčios 
dvarvietėse (eduolė), kapavietės (grafų zubovų šeimos medemrodėje), 
malūnai (akmenė), infrastruktūros objektai (perkėla per Nemunėlį ties 
skaistkalne, senieji kauno–Šiaulių ir kauno–Rygos plentai). yra ir XX a. 
ketvirto-penkto dešimtmečio Latvijos (aucės, tukumo, Rėzeknės, valkos), 
Lietuvos miestų ir miestelių (Biržų, vilniaus, Papilės (1940)), Rygos įlankos 
lyvių pajūrio kaimų (apšciemo) panoramų ir vaizdų. dalis šių nuotraukų 
darytos XX a. šeštame-septintame dešimtmetyje keliautojo Žanio skudros99; 
tai identifikuota pagal rašyseną pieštuku ant kitos nuotraukų pusės. tenka 
konstatuoti, kad šiame rinkinyje visiškai neatspindėtas pačios Šiaulių mies-

susirinkimo 1920–1922 m. ir 1-osios saeimos deputatas 1922–1925 m.), jam atvykus į 
Latgalą 1911 m., suaktyvėjo liuteronų bažnyčios veikla (Latgaloje veikė tik 4 parapijos – 
krustpilio, daugpilio, stružanų-stirnienės, Balvų parapijos), 1913–1915 m. organizavo 
Balvų bažnyčios statybą.

99 Žanis skudra (1924–1994, chemijos technologas, sovietų politinis kalinys) studijavo 
Latvijos universitete, įgijęs chemijos technologo kvalifikaciją, dirbo Rygos eksperimenti-
nėje biologinių preparatų gamykloje, kurį laiką – autobuso vairuotoju. Nuo paauglystės 
rinko žinias apie latvių tautos etnografinį ir religinį paveldą, sovietinės okupacijos metais 
parengė knygą apie Latvijai valdžios daromą žalą, knygą išleido Latvių nacionalinis 
frontas stokholme. Nors ji pasirašyta slapyvardžiu, sovietiniai kGB organai skudrą su-
sekė, ėmė jį persekioti. 1978 m. birželį buvo sulaikytas, apkaltinus šnipinėjimu ir tėvynės 
išdavimu, nuteistas 12 metų kalėjimo. Bausmę atliko Permės lageriuose, paleistas 1988 m., 
niekur negalėdamas įsidarbinti grįžo į gimtinę – Bileikius, dirbo kolūkio brigadoje, gyve-
no gimtajame elgučų vienkiemyje, čia mirė ir buvo palaidotas kaimo kapinaitėse. Paliko 
nebaigtą gimtojo Bileikių kaimo istorijos rankraštį, gausią nuotraukų kolekciją, kurioje 
daug dabartinio akmenės krašto vaizdų (Leopoldas Rozga, op. cit., 2017-07-15, Nr. 54, p. 4; 
2017-07-19, Nr. 55, p. 6; Leopoldas Rozga, „skudra Žanis“, in: Akmenės krašto enciklopedinis 
žinynas, (2021-04-24).
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to evangelikų liuteronų bendruomenės gyvenimas, nes neišlikęs (likimas 
nežinomas) Šiaulių bažnyčios ir teodoro kupferio fotoarchyvas.

Alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios archyvo katalogas

Alkiškių krikšto metrikų knygos
1.  krikšto metrikų knyga. Eltišķu [Alkiškių] ev. lut. draudzes dzimušo un 

kristīto sarakstu noraksti. Iesākts: 1932. g. 1. oktobrī, Nr. 76. Pabeigts: 
1937. g. 26. septembrī, Nr. 26. Pildė Gustavas Rauskinis. apima 1932–
1937 m. laikotarpį. viršeliai kieto kartono, violetinės spalvos, 29,9 × 
21,1 cm. Numeruoti 49 lapai. Įrašai ir formuliaras – latvių kalba.

2.  krikšto metrikų knyga. Eltišķu [Alkiškių] ev. lut. draudzes dzimušo un 
kristīto sarakstu noraksti. Iesākts: 1937. g., ar Nr. 27. Pabeigts: 1940. g. 
ar Nr. 26. Eltišķu (Alkiškių) ev. lut. draudzes dzimušo un kristīto saraks-
ti. Sākti: 1940. g. 15/VIII, pēc civ. metrikācijas likuma ievešanas Lietuvā). 
Iesakts: 1940. g., no 15/VIII, ar Nr. 1. Pabeigts: 1943. g., ar Nr. 11. Pildė 
Gustavas Rauskinis. apima 1937–1943 m. laikotarpį. viršeliai kieto 
kartono, violetinės spalvos, 30 × 21,1 cm. Numeruoti 49 lapai. Įrašai 
ir formuliaras – latvių kalba.

3.  krikšto metrikų knyga. Eltišķu [Alkiškių] ev. lut. draudzes dzimušo un 
kristīto saraksti. Iesākts: 1943. g., ar Nr. 12. Pabeigts: 1944. g. ar Nr. 33 
Iesākts: 1955. g., ar Nr. 64. Pabeigts: 1967. g., ar Nr. 7. Pildė Gustavas 
Rauskinis. apima 1943–1944, 1955–1967 m. laikotarpį. viršeliai kieto 
kartono, violetinės spalvos, 29,8 × 21,1 cm. Numeruoti 49 lapai. Įrašai 
ir formuliaras – latvių kalba.

4.  krikšto metrikų knyga. Eltišķu [Alkiškių] ev. lut. lat. draudzes dzimušo 
un kristīto saraksti. Iesākts: 1967. g., ar Nr. 8. Pabeigts: 1992. g. 16. augustā, 
ar Nr. 15. Pildė Gustavas Rauskinis, edvinas Švageris ir kt. apima 
1967–1992 m. laikotarpį. viršeliai kieto kartono, violetinės spalvos, 
29,9 × 21,2 cm. Numeruoti 49 lapai. Įrašai ir formuliaras – lat vių kalba.

Alkiškių santuokų metrikų knygos ir bylos
5.  santuokų metrikų knyga. Eltišķu [Alkiškių] ev.-lut. latviešu draudzes 

uzsaukto un laulato sarakstu noraksti par laiku no 1932. g. – 1940. g. 15. 
VIII. Pildė Gustavas Rauskinis. apima 1932–1940 m. laikotarpį. vir-
šeliai kieto margo kartono, rudos spalvos, 29,9 × 21,1 cm. Numeruota 
ir prirašyta 40 lapų. Įrašai ir formuliaras – latvių kalba.

6.  santuokų byla. ELTIŠĶU ev.-lut. draudzes LAULĪBU LIETA par 1933., 
1934. un 1935. g.g. apima 1933–1935 m. laikotarpį. kartono segtuvas, 
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31,2 × 23,5 cm. Numeruoti 24 lapai. Formuliaras – latvių, įrašai – lat-
vių, lietuvių kalbomis.

7.  santuokų metrikų knyga. Elkiškių ev.-liut. parapijos sutuoktųjų sąrašai. 
1940 m. (nuo 15. VIII.) – 2010.12. Pildė Gustavas Rauskinis, edvinas 
Švageris ir kt. kunigai. apima 1940–2016 m. laikotarpį. viršeliai kar-
tono, juodos spalvos, 34×21,8 cm. Numeruoti 99 lapai, prirašyti 93 la-
pai. Formuliaras – lietuvių, įrašai – lietuvių ir latvių kalbomis.

Alkiškių mirties metrikų knygos
8.  mirimo metrikų knyga. Elkiškių ev.-liut. parapijos mirusiųjų sąrašai. 

1940 m. (nuo 15. VIII.) –. Pildė Gustavas Rauskinis. apima 1940–1944, 
1956–1971 m. laikotarpį. viršeliai kieto kartono, juodos spalvos, 34 × 
21,8 cm. Numeruoti ir prirašyti 63 lapai. Formuliaras ir įrašai – lietu-
vių kalba.

Joniškio filijos metrikų knygos
9.  joniškio filijos santuokų byla. ELTIŠĶU ev.-lut. draudzes JĀNIŠĶES 

fīlijas LAULĪBU LIETA par 1935. g. apima 1935–1937 m. laikotarpį. 
kartono segtuvas, 31,2 × 23,5 cm. Numeruoti 28 lapai. Formuliaras – 
latvių, įrašai – latvių, lietuvių, vokiečių kalbomis.

Žagarės filijos metrikų knygos
10. Žagarės filijos krikšto, santuokų, mirties metrikų knyga. Elkiškių ev.-

liut. parapijos Žagarės filijos. 1) gimusiųjų, 2) sutuoktųjų ir 3) mirusių-
jų sąrašai 1940. m. (nuo 15.VIII) –. Pildė Gustavas Rauskinis. apima 
1940–1944 m. laikotarpį. viršeliai kieto kartono, violetinės spalvos, 
34 × 22 cm. Numeruoti 49 lapai. Įrašai ir formuliaras – lietuvių kalba.

11. Žagarės filijos santuokų byla. ELTIŠĶU ev.-lut. draudzes ŽAGARES 
fīlijas LAULĪBU LIETA par 1937., 1938. un 1939. g.g. apima 1937–
1939 m. laikotarpį. kartono segtuvas, 31,2 × 23,5 cm. Numeruoti 48 
lapai. Formuliaras – latvių, įrašai – latvių, lietuvių kalbomis.

Konfirmacijų knygos
12. Šiaulių apskr. parapijos konfirmacijų knyga. Confirmations [...] von 

1834 bis 1845. Pildė įvairūs kunigai (tarp jų: 1842 m. jaunaucės ku-
nigas johannas andreasas Gottfriedas Bielensteinas (1782–1851), 
vircavos kunigo padėjėjas karlas Wilhelmas eduardas Bahderis 
(1793–1866/1816–1843/66100)). apima 1834–1845 m. laikotarpį. virše-

100 Wilhelm Räder, op. cit., p. 9.
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liai kieto margo kartono, nugarėlė rudos odos. Nenumeruoti 98 lapai, 
prirašyti 95 lapai. Formuliaras ir įrašai – vokiečių kalba.

13. Šiaulių apskr. parapijos konfirmacijų knyga. Kirchen=Buch Confirmatio
ns=Register. [...] Szawelschen Kreis von 1846 bis 1858. Pildė aleksandras 
distonas. apima 1846–1858 m. laikotarpį. viršeliai kieto margo kar-
tono, pilkos spalvos, nugarėlė rudos odos. Numeruoti 145 lapai, pri-
rašyti numeruoti 143 lapai. Formuliaras ir įrašai – vokiečių kalba.

14. Šiaulių apskr. parapijos konfirmacijų knyga. Kirchen=Buch Confirma-
tions=Register. [...] Szawelschen Kreis von 1859 bis 1873. Pildė aleksand-
ras distonas. apima 1846–1858 m. laikotarpį. viršeliai kieto margo 
kartono, pilkos spalvos, nugarėlė rudos odos. Numeruoti 192 la-
pai, prirašyti numeruoti 191 lapai. Formuliaras ir įrašai – vokiečių 
kalba.

15. Šiaulių apskr. parapijos konfirmacijų knyga. Kirchen=Buch Confir ma-
tions=Register. Der Evangelisch=Lutherischen Gemeinde der Szawelschen 
Kreis von 1874 bis 1888. Pildė aleksandras distonas. apima 1874–
1888 m. laikotarpį. viršeliai kieto margo kartono, pilkos spalvos, nu-
garėlė rudos odos. Nenumeruota 240 lapų, prirašyti numeruoti 478 
puslapiai. Formuliaras ir įrašai – vokiečių kalba.

16. Šiaulių apskr. parapijos konfirmacijų knyga. Pildė įvairūs kunigai. 
apima 1888–1901 m. laikotarpį. viršeliai kartono, juodos spalvos, nu-
garėlė rudos odos. Nenumeruota 190 lapų, prirašyti numeruoti 372 
puslapiai. Įrašai – vokiečių kalba.

17. Šiaulių apskr. parapijos konfirmacijų knyga. Pildė įvairūs kunigai. 
apima 1902–1912 m. laikotarpį. viršeliai kieto margo kartono, juo-
dos spalvos, nugarėlė rudos odos. Nenumeruoti 143 lapai, prirašyta 
numeruotų 280 puslapių. Įrašai – rusų, vokiečių kalbomis.

18.  Šiaulių apskr. parapijos konfirmacijų knyga. Konfirmanden-Register 
der Schauleschen Gemeinde 1913–1942. Pildė teodoras kupferis (iki 
1940-10-20) ir Gustavas Rauskinis (nuo 1941-06-08); nuo 1933 m. pa-
dalijus parapiją buvo pildyti Šiaulių, mažeikių, Radviliškio bažnyčių 
įrašai. apima 1913–1942 m. laikotarpį. viršeliai kieto kartono, juodos 
spalvos, nugarėlė juodos odos. Nenumeruota 216 lapų, prirašyta nu-
meruotų 430 puslapių. Formuliaras – vokiečių, įrašai – vokiečių, lat-
vių kalbomis.

19.  Šiaulių apskr. parapijos konfirmacijų alfabetinio sąrašo knyga. Al-
phabetisches Register der Konfirmierten von Jahre 1834 bis. Pildė įvairūs 
kunigai. apima 1834–1919 m. laikotarpį. viršeliai tekstile apvilkto 
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kartono, nugarėlė rudos odos. Nenumeruota 212 lapų, prirašyti nu-
meruoti 382 puslapiai. Formuliaras ir įrašai – vokiečių kalba.

20.  alkiškių parapijos konfirmacijų knyga. Eltišķu ev.-lut. draudzes iesvētī-
to reģistrs. 1933–2010. Pildė Gustavas Rauskinis, edvinas Švageris ir 
kt. kunigai. apima 1933–2014 m. laikotarpį. viršeliai kieto kartono, 
juodos spalvos, 36,3 × 23,5 cm. Numeruoti 94 puslapiai. Formulia-
ras – latvių, įrašai – latvių, lietuvių kalbomis.

Komunikantų knygos
21. Žagarės komunikantų knyga. Žagares ev.-lut. latviešu draudzes Diev-

galdnieku saraksts. Iesākta 1920 gada 1. februārī. Pabeigta: 1939. gada 31. 
Decembrī. viršeliai kieto kartono, juodos spalvos, nugarėlė ir kampai 
tekstilės. Numeruota ir prirašyta 90 lapų su priešlapiais. Formuliaras 
ir įrašai – latvių kalba.

22.  joniškio komunikantų knyga. Kommunikantenregister der Janischkis-
chen Kirchen-(Kultus) Gemeinde in Kries Schaulen. apima 1920–1928 m. 
laikotarpį. viršeliai kartono, juodos spalvos, nugarėlė ir kampai teks-
tilės. Numeruota ir prirašyta 100 lapų su papildomais 2 lapais. For-
muliaras ir įrašai – vokiečių kalba.

23. alkiškių komunikantų knyga. Kommunikanten-Register der Alkisch-
kischen Evangelisch-Lutherischen Gemeinde in den Jahren 1920. apima 
1920–1930 m. laikotarpį. viršeliai kartono, juodos spalvos, nugarė-
lė ir kampai tekstilės. Numeruoti 196 lapai, prirašyti 1–126, 141–142, 
157–159, 170–171, 186 lapai su papildomais 3 lapais. Formuliaras ir 
įrašai – vokiečių kalba.

24. alkiškių parapijos komunikantų sąsiuvinis. Dievgaldnieku saraksts 
2000 gada un 2001 gada. apima 2000–2001 m. laikotarpį. Prirašyta 12 
lapų, 20,6 × 17 cm. Formuliaras ir įrašai – latvių kalba.

Posėdžių protokolų knygos
25. Šiaulių apskr. parapijos posėdžių protokolų knyga. Pildė teodoras 

kupferis ir kt. apima 1906–1937 m. laikotarpį. viršeliai kieto margo 
kartono, žalios spalvos, 36,8 × 23 cm. Numeruoti 42 lapai. Įrašai – vo-
kiečių ir keletas – latvių kalbomis.

26. alkiškių parapijos posėdžių protokolų knyga. Alķišķu Ev.-lut. [...] 
draudzes Padomes sežu protokolu grāmāta. Iesakts: 1. janv., 1956. g. – Pa-
beigta: ... Pildė Gustavas Rauskinis ir kt. apima 1956–1997 m. laikotar-
pį. viršeliai kieto kartono, pilkos spalvos, 29,6 × 20,8 cm. Numeruoti 
23 lapai. Formuliaras ir įrašai – latvių kalba.
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Gaunamų, siunčiamų raštų ir kitų dokumentų knygos
27. Šiaulių apskr. parapijos gaunami raštai ir kiti dokumentai. Archiv 

des ev.-luth. Pfarramtes der Gemeinde Schaulen-Moscheiki / Akte Nr. 4. 
Rundschreiben des Ev.-luth. Konsistoriums in Litauen. Begonnen: 19. IV. 
1920. Beendet: ... apima 1920–1938/1986 m. laikotarpį; raštai siųsti iš 
konsistorijos, LR užsienio reikalų ministerijos, nurodymai kaip ves-
ti metrikacijos bylas, dėl kitatikių laidojimo evangelikų liuteronų 
kapinėse, pamaldų laikymo per radiją, dėl pavardžių rašymo lietu-
viškai, teodoro kupferio rašyta (apie 1938) Šiaulių parapijos istorija 
(1772–1926) su edvino Švagerio papildymu (1940–1986) (l. 173–180v). 
minkšto kartono segtuvas, 33,5 × 23,5 cm. Numeruoti 187 lapai. For-
muliaras – vokiečių, įrašai – vokiečių, lietuvių kalbomis.

28. alkiškių parapijos gaunamų raštų byla. ELTIŠĶU Ev.-lut. draudzes 
IENĀKUŠIE raksti par 1934., 1935. un 1936. g.g. apima 1934–1936 m. 
laikotarpį. kartono segtuvas, 31,2 × 23,5 cm. Numeruoti 109 lapai. 
Formuliaras – latvių, įrašai – latvių, lietuvių kalbomis.

29. alkiškių parapijos gaunamų raštų byla. ELTIŠĶU Ev.-lut. draudzes 
IENĀKUŠIE raksti par 1938. gadu. apima 1938 m. laikotarpį. kartono 
segtuvas, 31,2 × 23,5 cm. Numeruota 80 lapų. Formuliaras – latvių, 
įrašai – latvių, lietuvių kalbomis.

30. alkiškių parapijos gaunamų konsistorijos raštų byla. LIETUVAS 
Ev.-lut. Baznīcas KONSISTORIJAS raksti par 1933. gadu. apima 1933, 
1941–1944 m. laikotarpį. kartono segtuvas, 31,2 × 23,5 cm. Nume-
ruoti 54 lapai. Formuliaras – latvių, įrašai – lietuvių, latvių, vokiečių 
kalbomis.

31. alkiškių parapijos gaunamų konsistorijos raštų byla. LIETUVAS Ev.-
lut. Baznīcas KONSISTORIJAS raksti par 1937. un 1938. g.g. apima 
1937–1938 m. laikotarpį; yra archyvo (nuo 1824/34) sąrašas (l. 20–23). 
kartono segtuvas, 31,2 × 23,5 cm. Numeruoti 69 lapai. Formuliaras – 
latvių, įrašai – lietuvių kalbomis.

32.  alkiškių parapijos gaunamų konsistorijos raštų byla. LIETUVAS Ev.-
lut. Baznīcas KONSISTORIJAS raksti par 1940. gadu. apima 1940 m. 
laikotarpį; yra lapas su 1939 m. pamaldų grafiku (l. 5). kartono seg-
tuvas, 31,2 × 23,5 cm. Numeruotas 41 lapas. Formuliaras – latvių, įra-
šai – lietuvių, latvių kalbomis.

33.  alkiškių parapijos gauti laiškai, pažymos, raštai, projektai. Alkiški. 
Dažādi raksti līdz 1979 gadam. apima 1800–1980 m. laikotarpį; išrašai 
dėl krikšto (1958–1980, tarp jų Nartaučių k. 1958), raštai dėl bažnyčios 
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remonto (1971), susirašinėjimas su kunigais (skuodo ir kt.), konsis-
torija (1963–1976), Gustavo Rauskinio biografija, sveikinimai bažny-
čios 100 metų jubiliejaus proga (1961), tryškių bažnyčios aprašymas 
ir ketinimai ją nugriauti (1954), Žeimelio bažnyčios patikros aktas, 
skuodo bažnyčios istorija ir kunigų sąrašai (1950), konvertito istorija 
(1940), raštas dėl mūrinio namo su sklypu mintaujos–Fabrikų g. sank-
ryžoje dovanojimo bažnyčiai Šiauliuose (1800), kuršėnų bažnyčios 
projektas (1900) ir kt. kartono segtuvas, 31,2 × 23,5 cm. Numeruoti 
76 lapai. Formuliaras – latvių, įrašai – lietuvių, latvių, rusų kalbomis.

34.  Šiaulių apskr. parapijos siunčiamų raštų knyga. Missiv der ausgefertig-
ten Schreiben aus dem Evangelischen Lutherischen Pfarramt der Gemein-
de Schaulen aus der Jahren 1918 – 25 Sept. 1924. apima 1918–1924 m. 
laikotarpį; yra 1917 m. parapijos bažnyčių, filijų, koplyčių, saunorių 
klebonijos aprašymai, dvarų sąrašas, pajamos ir parapijiečių skaičius, 
kita statistika (p. 15–19), lapas su 1924 m. pamaldų grafiku. viršeliai 
kieto margo kartono, rudos spalvos, nugarėlė tekstilės, 33,5 × 21,5 cm. 
Numeruota 200 puslapių. Formuliaras ir įrašai – vokiečių kalba.

35. alkiškių parapijos siunčiamų raštų registracijos knyga. Eltišķu Ev.-
lut. draudzes izejošo rakstu grāmata. Iesākta 1935. g. apima 1935–1944 m. 
laikotarpį. viršeliai kieto kartono, juodos spalvos, nugarėlė ir kampai 
rudos tekstilės, 37 × 24 cm. Numeruoti 226 puslapiai. Formuliaras ir 
įrašai – latvių kalba.

36. Šiaulių apskr. parapijos siunčiamų raštų registracijos knyga. Missiv 
der ausgefertigten Schreiben aus dem Evangelischen-Lutherischen Pfarramt 
der Schaulischen Kirchspiels aus der […] von 18. Juli 1936. apima 1936–
1941 m. laikotarpį. viršeliai margo kartono, rudos spalvos, nugarėlė 
tekstilės, 33,8 × 22 cm. Numeruotas 91 lapas. Formuliaras – vokiečių, 
įrašai – vokiečių, lietuvių kalbomis.

37. alkiškių parapijos siunčiamų raštų registracijos knyga. Eltišķu ev.-lut. 
[...] draudzes izejošo rakstu grāmata. Iesākts: [...] 1956. g. Pabeigta. api-
ma 1956–1973 m. laikotarpį. viršeliai kieto margo kartono, mėlynos 
spalvos, nugarėlė tekstilės. Numeruoti 24 lapai. Formuliaras – latvių, 
įrašai – latvių, lietuvių kalbomis.

Įvairūs
38. saunorių klebonijos dokumentai. ELTIŠĶU Ev.-lut. draudzes SAL-

NĀRU mācītāja muižas zemes iznomāšanas LĪGUMI. Draudzes Pado-
mes Protokoli, zemes korborēšanas raksti, u.c. / laikā no 1922. g. – 1941. g. 

*36



293Šiaulių (alkiškių) evangelikų liuteronų parapija ir archyvas

(ieskaitot). apima 1922–1941 m. laikotarpį. kartono segtuvas, 31,2 × 
23,5 cm. Numeruoti 38 lapai. Formuliaras ir įrašai – latvių kalba.

39. Į liuteronybę perėjusių joniškio ir Žagarės filijų dokumentai. Doku-
menti par pārnākušiem no citām ticībām Ev.–lut. ticībā / arī no JANIŠĶES 
un ŽAGARES fīl. / par 1934–1942. g.g. /ieskait./. apima 1934–1942 m. 
laikotarpį. kartono segtuvas, 31,2 × 23,5 cm. Numeruoti 88 lapai. For-
muliaras ir įrašai – latvių kalba.

40. Šiaulių apskr. evangelikų liuteronų parapijos kronikos vertimo ma-
šinraštis (kopija per kalkę). Šauļu evanģeliski-luteriskās draudzes hro-
nika, kuru iesācis rakstīt 1866. gadā Šauļu evanģeliski-luteriskais aprinķa 
mācītājs, Aleksandrs Dāvids Emanuels Distons, tolaik draudzes mācītājs. 
Uz Eltišķu ev.-lut. latviešu draudzes mācītāja G. Rauskiņa ierosinājumu 
un lūgumu šo hroniku no oriģināla vācu valodas latviešu valodā tulkojis 
mācītājs Haralds Kalniņš – Rīga, 1961. gadā. iš vokiečių į latvių kalbą 
vertė Haroldas kalninis. apima 1772–1937 m. laikotarpį. mašinraštis 
su tarpais tekste (neiššifruoti vietovardžiai ir asmenvardžiai), 28,8 × 
20,5 cm. Numeruoti 48 lapai. Formuliaras ir tekstas – latvių kalba.

41. Šiaulių apskr. parapijos pajamų-išlaidų (juodraštinė) knyga. apima 
1926–1937 m. laikotarpį. viršeliai kieto margo kartono, juodos spal-
vos, nugarėlė ir kampai tekstilės. Numeruoti ir prirašyti 82 lapai. Įra-
šai – vokiečių kalba.

42. Šiaulių parapijos dokumentai. Šauļu Ev.-lut. lat. Draudze. apima 1957–
1988 m. laikotarpį; 1973–1988 m. pajamų-išlaidų žiniaraščiai, 1972 m. 
„dvidešimtuko“ sąrašai, skuodo ir Šiaulių (1979) komitetas, 1957 m. 
Šiaulių bendruomenės sąrašas, telegramos, 1958–1962 m. gaunami 
raštai. kartono segtuvas, 31,5 × 23,5 cm. Numeruoti 52 lapai. Formu-
liaras – latvių, raštai – lietuvių, latvių, rusų kalbomis.

LMAVB (buv. ŠAM) rinkinys (f. 37)
43. Šiaulių apskr. parapijos raštai (siųsti kunigo konrado Šulco iš Šiau-

lių). Probst-Archiv Zuschickten aus Schaulen 1830 bis 1841. apima 1830–
1841 m. laikotarpį; apyskaitos, statistinės žinios apie Šiaulių parapijos 
1833–1840 m. ir visos vilniaus apygardos 16 parapijų 1840 m. (vil-
niaus, kauno, kėdainių, tauragės, kretingos, skuodo, Šiaulių (ki-
taip vad. saunorių), Žeimelio, Biržų, Gardino, Noidorfo-Noibrovo101, 

101 Noidorfo (vok. Neudorf) – Noibrovo (vok. Neubrow) protestantų olandų ir vokiečių 
kolonija įsikūrė 1617 m. prie Bugo, Ldk, Bresto vaivadijoje, egzistavo iki 1940 m., kaimų pa-
vadinimai 1928 m. pakeisti: Neydorf į Mościce Dolne (dab. Lenkija), Neybruch į Mościce Górne.

*37



294 ernestas vasiliauskas

Bialystoko (Gardino gub.), minsko, slucko, mogiliovo, Polocko) apie 
krikštą, santuokas ir mirtis, siųstos kuršo konsistorijos vilniaus kon-
sistorijos patarėjui. Numeruota 180 lapų. Formuliaras ir tekstas – vo-
kiečių kalba. LmavB, f. 37, b. 2660.

44. Šiaulių apskr. parapijos raštai (siųsti kunigų konrado Šulco, aleksand-
ro distono iš saunorių (Sawnary) dvaro-klebonijos, Šiaulių). Probst-
Archiv Zuschickten aus Schaulen 1841 bis 1853. apima 1841–1851 m. 
laikotarpį; 1841–1848 m. apyskaitos, statistinės lentelės apie Šiaulių 
parapijos ir visos vilniaus apygardos 16 parapijų krikštą, santuokas, 
mirtis, konfirmaciją, siųstos kuršo konsistorijos vilniaus apygardos 
probstui Georgui Gilbertui. Numeruota 217 lapų. Formuliaras ir teks-
tas – vokiečių kalba. LmavB, f. 37, b. 2661.

Akmenės krašto muziejus
45. Gaunamų raštų byla. Officielle Papiere für das Jahr 1856. apima 1856 m. 

laikotarpį; krikšto, santuokų ir kt. išrašai, Šiaulių kalėjimo liuteronų 
tikėjimo kalinių sąrašas. segtuvas, 36 × 24,6 cm. Numeruoti 85 la-
pai. Formuliaras  – vokiečių, įrašai  – vokiečių, rusų, latvių kalbomis. 
akkm, Nr. is-124.

46. Gaunamų raštų byla. Officielle Papiere für das Jahr 1862. apima 1862 m. 
laikotarpį; krikšto, santuokų ir kt. išrašai, testamentų nuorašai. seg-
tuvas, 37 × 25,2 cm. Numeruoti 66 lapai. Formuliaras – vokiečių, įra-
šai – vokiečių, rusų, latvių kalbomis. akkm, Nr. is-126.

47. Gaunamų raštų byla. Archiv des ev.-luth. Pfarramtes der Gemeinde Schau-
len-Moscheiki. Akte Nr. 15. Geburtsscheine. Begonnen: 4.X.1863. Beendet: 
19.III.1939. apima 1863–1937 m. laikotarpį; krikšto, santuokų ir kt. iš-
rašai. minkšto kartono segtuvas, 35,2 × 23,1 cm. Numeruoti 302 lapai. 
Formuliaras – vokiečių, įrašai – vokiečių, rusų, latvių, lietuvių kalbo-
mis. akkm, Nr. is-125.

48. Gaunamų raštų byla. Archiv des ev.-luth. Pfarramtes der Gemeinde Schau-
len-Moscheiki. Akte Nr. 16. Proklamationsscheine. Begonnen: 26.XII.1907. 
Beendet: 01.XI.1938. apima 1907–1938 m. laikotarpį; krikšto, santuo-
kų ir kt. išrašai. minkšto kartono segtuvas, 36 × 23,4 cm. Numeruoti 
188 lapai. Formuliaras – vokiečių, įrašai – vokiečių, rusų, latvių, lie-
tuvių k. akkm, Nr. is-122.

Lietuvos liuteronų bažnyčių albumas (1957) (AELBA)
49. Lietuvoje veikusių liuteronų bažnyčių albumas (1957), dedikuotas 

Gustavui Rauskiniui 25-erių ordinacijos metų proga. yra 27 Lietuvoje 
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veikusių bažnyčių ir maldos namų nuotraukos: Būtingės, sartininkų 
(medinio namo), Priekulės (laikinos ir senosios bokšto), klaipėdos, 
kintų (mūrinių namų), alkiškių, sudargo (medinio namo), Batakių, 
skirsnemunės, Šilutės, Švėkšnos, tauragės, saugų, vyžų, Ramučių, 
Pašišų, Žeimelio, Biržų (griuvėsių), Nidos, Plikių, skaudvilės, skuo-
do, kretingos, Lauksargių, katyčių (mūrinio namo), vanagų, Žemai-
čių Naumiesčio. dedikacija latvių kalba: Eltišķu baznīca. „Mīlš mūsu 
Dieva nams Svētu rītu staigājams...“ Kā sveiciens un veltijums Eltišķu 
draudzes mācītājam Gustavam Rauskiņam viņa 25 gadu ordinācijas jubi-
lejas svētkos 15.IX.1957. Lietuvas Ev.-lut. Baznīcas konsistorija. viršeliai 
rudos dirbtinės odos, lapai žalio kartono, 33,8 × 25,1 cm.

Santrumpos

aeLBa  –  alkiškių evangelikų liuteronų bažnyčios archyvas
akkm  –  akmenės krašto muziejus
eLB   –  evangelikų Liuteronų Bažnyčia
LNa   –  Latvijos nacionalinis archyvas
Lvva  –  Latvijos valstybės istorijos archyvas
Lvia   –  Lietuvos valstybės istorijos archyvas
LmavB  –  Lietuvos mokslų akademijos vrublevskių biblioteka
RkB   –  Romos katalikų Bažnyčia
Šam   –  Šiaulių „aušros“ muziejus
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Priedas

1 priedas. Šiaulių (alkiškių) evangelikų liuteronų bažnyčios archyvo sudėtis, 1937-
08-26, sudarė Gustavas Rauskinis, parengė ernestas vasiliauskas (in: AELBA, l. 20–23; 
žr. katalogą šiame straipsnyje Nr. 31, p. 291)

Eil. Nr. Bylos pavadinimas Sen. eil. Nr. Metai

1. kunigų savišalpos kasos 
statutai ir dokumentai

1. 1892–1893 –

2. konsistorijos aplinkraščiai ir 
įsakymai

2. 1838–1839 –

3. konfirmantų sąrašas 3. 1861–1864 6500–5914

4. -˶- 4. 1881–1884 4957–6024

5. -˶- 5. 1884–1888 6025–5045

6. -˶- 6. 1888–1891 5046–2915

7. -˶- 7. 1891–1894 2916–8960

8. -˶- 8. 1895–1898 1–4151

9. -˶- 9. 1899–1901 5350–7684

10. -˶- 10. 1902–1903 1–62

11. Leidžiamų raštų knyga 11. 1824–1831 1–36

12. -˶- 12. 1832–1837 1–129

13. -˶- 13. 1838–1845 1–113

14. -˶- 14. 1846–1875 1–414

15. -˶- 15. 1875–1897 415–604

16. -˶- 16. 1898–1908 1–904

17. -˶- 17. 1909–1914 1–440

18. -˶- 18. 1914–1917 441–132

19. -˶- 19. 1924–1929 681–646

20. kasos knyga 20. 1868–1916

21. konsistorijos įsakymai 21. 1824–1828

22. -˶- 22. 1829–1832

23. -˶- 23. 1833–1835

24. -˶- 24. 1836–1837
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25. -˶- 25. 1840–1841

26. -˶- 26. 1842–1844

27. -˶- 27. 1845–1846

28. -˶- 28. 1849–1850

29. -˶- 29. 1851–1853

30. -˶- 30. 1854–1856

31. -˶- 31. 1858–1862

32. -˶- 32. 1862–1864

33. -˶- 33. 1865–1868

34. -˶- 34. 1869–1873

35. -˶- 35. 1874–1877

36. -˶- 36. 1878–1881

37. -˶- 37. 1882–1884

38. -˶- 38. 1885–1890

39. -˶- 39. 1891–1895

40. Parapijos narių reg. sąrašai 40. 1922–1923

41. Įvairių atžymėjimų byla 41.

42. jungtuvių leidimai 42. 1842–1844

43. Įvairių 1909 m. raštų byla 43. 1909–1912

44. -˶- 1913 44. 1913–1914

45. -˶- 1914 45. 1914–1915

46. komunijos byla 46. 1912–1913

47. -˶- 47. 1914–1915

48. joniškio parapijos kasos knyga 48. 1860–1913

49. jungtuvių leidimai 49. 1830–1831

50. -˶- 50. 1832–1833

51. Įvairių protokolų byla 51. 1827–1828

52. Įvairių pinig. raštų byla 52. 1813–1816

53. jungtuvių leidimų byla 53. 1837–1838

54. -˶- 54. 1839–1840
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55. Gautų raštų byla 55. 1833–1850

56. -˶- 56. 1854–1857

87. -˶- 87. 1858–1861

58. -˶- 58. 1862–1865

59. -˶- 59. 1866–1871

60. -˶- 60. 1872–1880

61. -˶- 61. 1881–1887

62. jungtuvių leidimai 62. 1841–1842

63. -˶- 63. 1834–1835

64. -˶- 64. 1836–1837

65. -˶- 65. 1827–1829

66. konsistorijos raštai 66. 1896–1902

67. Įvairių raštų byla 67. 1896–1902

68. -˶- 68. 1848–1850

69. Įsakymai ir aplinkraščiai 69. 1866–1868

70. Gauti raštai 70. 1824 ir kt.

71. Įvairių metų komunikantų 
sąrašas

71. –

72. elkiškių bažnyčios statybos 
sąmatos ir kiti raštai 

72. 1865

73. Protokolų knyga 21. 1931–1937 46

74. -˶- 22. 1922–1931 45

75. Parapijų pasidalinimo byla 8. 1927–1930 2

76. turto sąrašas 18. 5

77. Įvairių metų sinodų protokolai 16. 77

78. Buvusio tarybos nario B. 
Švagero suklastotų kvitų byla

15. 94

79. aukų lapai aukoms sinodui 14. 1926 29

80. Įvairių raštų byla 13. 1927 8

81. aukų lapai įvairioms aukoms 13a. 1932 6

82. kapinių aptvėrimo byla 12. 1921–1930 8
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83. Parapijos įgaliojimų rinkimų 
protokolai

11. 1924–1925 40

84. Revizijos komisijos protokolai 10. 1925–1935 33

85. Naujų kapinių steigimo raštai 9. 1923–1929 19

86. Raštai parapijos tarybai 20 1928–1930 19

87. Par. įgaliotinių rinkimų prot. 19. 1928 39

88. tarybos protokolų originalai 5. 1934–1935 47

89. Parapijos susirinkimų 
protokolai

6. 1923–1933 46

90. Parapijos įgaliotinių rinkimų 
protokolai

7. 1933 44

91. tarybos gauti raštai 1931 m. 2. 1931 25

92. -˶- 1932 m. 3. 1932 30

93. -˶- 1933 m. 4. 1933 16

94. -˶- 1934 m. 5. 1934 54

95. -˶- 1935 m. 6. 1935 28

96. -˶- 1936 m. 7. 1936 26

97. Leidžiamųjų raštų knyga 26. 1925–1936 30

98. Gautų raštų knyga 26a. 1924–1936 32

99. kasos pajamų orderių 12 
knygelių šakn.

1924–1936

100. -˶- išlaidų -˶- 10 -˶- 1925–1936

101. kapinių varpo pajamų orderių 
knygutės šaknelė

1932–1935 100

102. Parduotų iš kapinių medžių 
raštai

4. 1930 6

103. tarybos gauti 1930 m. raštai 1. 1930 46

104. 76 įvairių bažnytinių mokesčių 
rinkliavų ir aukų kvitų 

knygelių šaknelės

105. Gimusių, konfirmuotų, 
sutuoktų ir mirusių asmenų 

sąrašai 1824–1833 m.

– 1824–1833 1–76

106. Gimusių asmenų sąrašai 
1834–1837 m.

– 1834–1837 1–272
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107. -˶- 1838–1841 – 1838–1841 1–229

108. -˶- 1842–1846 – 1842–1846 1–38

109. -˶- 1846–1853 – 1846–1853 39–217

110. -˶- 1853–1862 – 1853–1862 218–103

111. -˶- 1862–1868 1862–1868 104–299

112. -˶- 1868–1874 1874–1882 300–196

113. -˶- 1874–1882 1874–1882 197–26

114. -˶- 1882–1887 1882–1887 27–110

115. -˶- 1887–1892 1887–1892 111–351

116. Gimusių asmenų sąrašas 1893–1899 1–321

117. -˶- 1900–1911 1–232

118. -˶- 1912–1927 1–145

119. -˶- 1928–1932 1–100

120. -˶- 1933–1936 1–43

121. Gimusių asmenų alfabeto 
rodyklė

1824–1911

122. -˶- 1912–1936

123. sutuoktų asmenų sąrašai 1834–1844 1–59

124. -˶- 1845–1854 1–19

125. -˶- 1854–1867 20–25

126. -˶- 1867–1871 26–100

127. -˶- 1871–1880 26–100

128. -˶- 1881–1889 1–105

129. -˶- 1889–1897 106–80

130. -˶- 1897–1910 81–71

131. -˶- 1911–1927 1–85

132. eltiškių -˶- 1928–1932 26

133. -˶- 1933–1936 14

134. mirusių asmenų sąrašai 1834–1844 1–27

135. -˶- 1845–1855 1–149

136. -˶- 1855–1869 150–290
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137. -˶- 1839–1881 291–128

138. -˶- 1881–1892 129–218

139. -˶- 1893–1904 230–194

140. -˶- 1905–1927 1–130

141. -˶- 1928–1930 1–101

142. eltiškių -˶- 1931–1932 26

143. -˶- 1933–1936 26

144. Žagarės filijos gimusių, 
sutuoktų ir mirusių asmenų 

sąrašai

1933–1936 20

145. joniškio -˶- 1933–1936 23

146. mirusių asmenų alfabeto 
registras

1824–1910 –

147. -˶- 1911–1936 –

148. konfirmantų alfabeto registras 1834–1920

149. -˶- 1921–1924

150. konfirmantų sąrašas 1834–1845 1–140

151. -˶- 1846–1858 1–129

152. -˶- 1859–1873 1–213

153. -˶- 1874–1888 1–163

154. -˶- 1888–1901 164–177

155. -˶- 1902–1912 1–194

konfirmantų sąrašai 1913–1932 
m. randasi pas kupferį

156. išsiųstų raštų knyga 1918–1924 1–680

-˶- 1924–1932 m. X 31 d. pas 
kupferį

157. -˶- 1932–1934 1–1063

158. [elkiškių] komunikantų 
sąrašas

1920–1929 1–326

159. eltiškių -˶- 1929–1935 1–631

160. jāniškes -˶- 1920–1926 1–500

161. -˶- 1926–1933 501–438
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162. išnešiojamų raštų knyga 1932–1938 31

163. -˶- 1935–1936 2

164. eltiškių, Žagarės ir joniškio 
parapijų bažnytinė kronika 

1932–1936 100

165. išeinamų raštų knyga 1935–1936 28

166. elkiškių parapijos gimimo 
metrikai

1937

167. -˶- jungtuvių -˶- 1937

168. -˶- mirusiųjų -˶- 1937

169. joniškio filijos gimusių, 
sutuoktų ir mirusių asmenų 

metrikai

1937

170. Žagarės filijos gimusių, 
sutuoktų ir mirusių asmenų 

metrikai

1937

171. Leidžiamų raštų knyga 1937

172. išnešiojamų raštų knyga 1937

173. Bažnytinė kronika 1937

174. konfirmantų knyga 1937

175. konfirmantų knyga 1937

176. Gautų raštų byla 1937

177. kapinių knyga 1937

178. kasos pajamų orderiai ir 
dokumentai

1937

179. -˶- išlaidų -˶- 1937

180. kasos knyga 1937
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2 priedas. 1924 m. Šiaulių evangelikų liuteronų parapijos pamaldų sąrašas, iš latvių 
kalbos vertė ernestas vasiliauskas (in: ŠAM, f. 20, ap. 3, b. 1, l. 2)

Mėnuo Šiauliai Alkiškiai Žagarė Joniškis Mažeikiai

Sausis 6 d. 
vokiečių-

latvių 
kalbomis

27 d. latvių 
kalba

13 d. latvių 
kalba

20 d. 
latvių 
kalba

20 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

1 d. 
Kuršėnai,  
 vokiečių-

latvių 
kalbomis

Vasaris 3 d. latvių-
vokiečių 
kalbomis

24 d. latvių 
kalba

17 d. latvių 
kalba

10 d. 
latvių 
konfir-
macija

10 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

2 d. Pabalvė,  
 vokiečių-

latvių 
kalbomis

Kovas 2 d. 
vokiečių-

latvių 
kalbomis

25 d. latvių 
kalba

16 d. latvių 
kalba; 
30 d. 

vokiečių-
latvių 

kalbomis

12 d. 
latvių 
kalba

23 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

9 d. 
Radviliškis, 

latvių-
vokiečių 
kalbomis

Balandis 6 d. latvių-
vokiečių 

kalbomis;  
17 d. 

vokiečių-
latvių 

kalbomis

13 d. latvių 
konfir-
macija; 

21 d. latvių 
kalba

20 d. latvių 
konfir-
macija

18 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis; 

27 d. 
vokiečių-

latvių 
kalbomis

22 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

Gegužė 4 d. latvių-
vokiečių 
kalbomis

18 d. latvių 
kalba; 
29 d. 

vokiečių-
latvių 

kalbomis

11 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

25 d. 
latvių 
kalba

25 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

Birželis 8 d. 
vokiečių-

latvių 
kalbomis

24 d. latvių 
kalba

10 d. latvių 
kalba

9 d. latvių 
kalba

22 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

1 d. 
Kuršėnai, 

latvių-
vokiečių 

kalbomis; 
15 d. 

Pabalvė, 
vokiečių-

latvių 
kalbomis; 

29 d. 
Radviliškis, 

vokiečių-
latvių 

kalbomis
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Liepa 6 d. latvių-
vokiečių 
kalbomis

27 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis; 
vokiečių 
konfir-
macija

13 d. 
vokiečių-

latvių 
kalbomis

20 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

20 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

Rugpjū-
tis

3 d. latvių-
vokiečių 

kalbomis; 
vokiečių 
konfir-
macija

17 d. latvių 
kalba

10 d. latvių 
kalba

24 d. 
latvių 
kalba

20 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

15 d. 
Kuršėnai, 
vokiečių-

latvių 
kalbomis; 

16 d. 
Pabalvė, 
vokiečių-

latvių 
kalbomis; 

30 d. 
Viekšniai, 

latvių-
vokiečių 
kalbomis

Rugsėjis 7 d. latvių-
vokiečių 
kalbomis

21 d. latvių 
kalba

14 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

28 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

28 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

28 d. 
Radviliškis, 

latvių-
vokiečių 
kalbomis

Spalis 12 d. 
vokiečių-

latvių 
kalbomis

5 d. latvių 
kalba; 

31 d. latvių 
kalba

19 d. latvių 
kalba

26 d. 
latvių 
kalba

26 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

Lapkritis 2 d. latvių-
vokiečių 

kalbomis; 
latvių 
konfir-
macija

30 d. latvių 
kalba

9 d. latvių 
kalba

16 d. 
latvių 
kalba

23 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

1 d. 
Kuršėnai,  

 latvių-
vokiečių 
kalbomis

Gruodis 12 d. 
vokiečių-

latvių 
kalbomis;  

28 d. 
latvių-

vokiečių 
kalbomis

25 d. latvių 
kalba; 

31 d. latvių 
kalba

14 d. latvių 
kalba;  

26 d. latvių 
kalba

21 d. 
latvių 
kalba;  
27 d. 
latvių 
kalba

29 d. latvių 
kalba

8 d. 
Radviliškis, 

vokiečių-
latvių 

kalbomis
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Pastabos:

Pamaldos prasideda 10 val., antrosios – 12 val.

konfirmuojami vaikai renkasi į mokymus: 1) klebonijoje – vasario 18 d., berniukai – kovo 
17 d., konfirmacija balandžio 13 d. – Alkiškių bažnyčioje ir balandžio 20 d. – Žagarės 
bažnyčioje; 2) Joniškyje – sausio 21 d., konfirmacija – vasario 10 d.; 3) Šiauliuose – spalio 
13 d., konfirmacija – lapkričio 2 d.

Biliūniškiuose būsiu sausio 2 d., Vegeriuose – sausio 15 d. ir liepos 2 d., Šakynoje – bir-
želio 7 d. ir spalio 11 d.

Žagarėje priėmimo valandos – šeštadieniais prieš joniškio sekmadienius.

Klebonijoje priėmimo valandos – ketvirtadieniais ir penktadieniais.

kunigas T. Kupferis
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3 priedas. alkiškių, Žagarės ir joniškio evangelikų liuteronų latvių parapijų 1939 m. 
pamaldų sąrašas, iš latvių kalbos vertė ernestas vasiliauskas (in: ŠAM, f. 20, ap. 3, 
b. 1, l. 3)

Mėnuo Alkiškiai Žagarė Joniškis Pastabos

Sausis 6 d., 29 d. 15 d. 22 d.

Vasaris 16 d. valstybės 
šventė; 
26 d.

5 d. 19 d. 18 d. Biliuniš-
kiai

Kovas 1 d. Pelenų 
trečiadienis; 

26 d.

12 d. 19 d.

Balandis 6 d., 16 val. Šventoji 
vakarienė; 

7. d. penktadienis 
9 d., 5.30 ir 10.30 

val.; 
30 d.

2 d., 16 d. 10 d. 
30 d. vok.

Gegužė 14 d. motinos diena; 
18 d. vokiečių kalba; 

30 d.

29 d. 
konfirmacija (ir 
motinos diena)

28 d. konfirmacija 
(ir motinos diena)

7 d. vegeriai; 
21 d. Šakyna

Birželis 4 d., 24 d. 4 d. vokiečių 
kalba; 
18 d.

11 d.

Liepa 16 d. konfirmacija; 
30 d. (ryte 

bažnyčioje. 15 val. 
kapų šventė)

23 d. 2 d. kapų šventė 
joniškio kapinėse

9 d. 11 val. 
jaunimo diena 

saunoriuo-
se (būtinas 

dalyvavimas 
alkiškių 
parapijos 

konfirman-
tams).

Rugpjūtis 19 d. (šeštadienio 
18.30 komunija); 

20 d.

6 d. (ryte 
bažnyčioje. 

vakare 
kapinėse kapų 

šventė, su 
žvakelėmis)

13 d. 15 d. auksučių 
kapų šventė, 

11 val.

Rugsėjis 3 d., 24 d. 17 d. 10 d. 30 d. klykoliai

Spalis 15 d. Pjūties 
padėkos šventė; 

31 d. Reformacijos 
šventė

1 d. Pjūties 
padėkos šventė

8 d. Pjūties 
padėkos šventė; 
22 d. vokiečių 

kalba
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Lapkritis 5 d.; 
26 d. mirusiųjų 

paminėjimo diena

19 d. 12 d.

Gruodis 3 d.; 
24 d. 16 val. 

vakarėlis prie 
eglutės; 

31 d. 17 val. 
vakarėlis prie 

eglutės ir komunija

17 d.; 
26 d. 15 val. 
popietė prie 

eglutės

10 d.; 
25 d. 15 val. 
popietė prie 

eglutės

Nurodytas pamaldas vokiečių kalba laiko senj. kun. th. kupferis.

konfirmacijos mokymai Alkiškių ir Žagarės parapijos vaikams saunorių dvare pra-
sideda sausio 30 d., 11 val. ryto; Joniškio (Jānišķe) parapijos vaikams Joniškyje – sausio 
31 d. 10 val. ryto.

Registruojant santuoką, jaunasis ir jaunoji privalo turėti pasus, taip pat ir krikštijant 
vaikus būtina pateikti krikštijamų vaikų tėvų pasus.

tam kad tvarkingai valstybinei statistikos valdybai pateikti duomenis apie miru-
siuosius, tuomet mirusieji registruojami pas kunigą alkiškių parapijoje per 7 dienas nuo 
mirties, o Žagarės ir joniškio parapijose po mirties per sekančias pamaldas sekmadieniais. 
Būtina pateikti mirusiojo pasą.

 Pamaldos visose bažnyčiose prasideda 10.30 val., išskyrus tas, kurių pradžia nurodyta 
aukščiau.

atliekant bet kokį sandorį reikia turėti su savimi kvitą už parapijai sumokėtus mokesčius.

Pašto siuntinius adresuoti: Paštas Kruopiai, saunorių dv. (saunorių (Salnāru) klebo-
nijoje taip pat yra ir telefonas – Kruopiai 13).

Priėmimo valandos saunorių klebonijoje antradieniais tarp 9–4 val. dieną.

alkiškių (Eltišķu) ev.-liut. parapijos administratorius: 

kunigas G. Rauskinis (G. Rauskiņš).
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tHe evaNGeLiCaL LutHeRaN PaRisH  
oF ŠiauLiai (aLkiŠkiai) aNd its aRCHives

summary

the evangelical Lutheran parish of Šiauliai province (Ger., das Kirchspiel 
Schawli, Schaulen; die Schaulenschen Evangelisch-Lutherischen Gemeinde) was 
established in the early nineteenth century; from 1832 to 1919, it was subordinate 
to vilnius diocese of the consistory of Courland (Ger., Probstei Wilna, Wilnaschen 
Diöcese, Wilnaschen Bezirk). its development reflects the general trends in the 
development of Lithuanian Lutheran churches in the nineteenth and twentieth 
century. From the middle of the seventeenth century onwards (especially after 
1795) the Baltic Germans (Deutschbalten) of the duchy of Courland and semigallia 
began to buy manors in northern Lithuania. in this way, a number of closed 
evangelical Lutheran communities were evolved as early as in the first half of the 
seventeenth to the nineteenth centuries on the estates owned by the Lutherans 
(daunorava, eglesiai, vismantai, and elsewhere). there arose an opportunity 
and the need to establish houses of prayer primarily in the center of the county, 
Šiauliai (1793, 1800), and later in other towns; initially, these prayer houses were 
usually set up in private residences. in the nineteenth century, new evangelical 
Lutheran cemeteries were also established on the outskirts of towns (Šiauliai, 
joniškis, Žagarė), next to churches (alkiškiai), or in villages (Nartaučiai, degučiai, 
juodžiai, Bileikiai, vismantsai, and others); as many as 18 of these cemeteries were 
mentioned in 1841.

From its foundation in 1793/1800 until its closure in 1944, the church of Šiauliai 
had the rights of an evangelical Lutheran parish center and was assigned to 
serve the large Šiauliai district (150 square miles). as the congregation and the 
communities grew, the German estates also needed new stone churches: in 1848, 
one was built in joniškis, in 1848–1850 in Žagarė, in 1851–1854 in Šiauliai, in 1860–
1865 in alkiškiai, in 1908–1911 in mažeikiai, and in 1909–1910 in Radviliškis.

in 1933, after the arrival of the officer priest Gustavs Rauskiņš from Latvia, 
the large parish was divided into the parishes of Šiauliai (with the filial churches 
of mažeikiai, Radviliškis, kuršėnai, and Pabalvė) and alkiškiai (with the filial 
churches of joniškis, Žagarė, and the parish rectory in saunoriai). until 1932, 
the parish was served by one priest so services were usually held once or twice 
a month in each church, mostly in Latvian, and twice or four times a year in 
German, with the exception of Šiauliai and mažeikiai: here services were held 
throughout the year in both languages, Latvian and German, and once to four 
times a year in both languages in the smaller filial churches and chapels.

the management of archives of the evangelical Lutheran churches was based 
on very different principles than those of the Roman Catholic churches. Conrad 
schulz (1801–1842), who took office in 1824, started keeping the parish archives in 
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an orderly manner. the inventory of the church archive compiled in 1937 shows 
that the alkiškiai church had 180 files at that time, the oldest of which date back to 
1824. the documents, registers of baptisms, marriages, and deaths, confirmation 
books, etc. in Šiauliai (alkiškiai) parish were mainly filled in German (1834–1891, 
1905–1940) and less in Russian (1892–1904). after the arrival of Gustavs Rauskiņš 
in 1933, the use of Latvian was introduced, and, of course, fairly large numbers 
of the documents sent and received from 1919 were also filled in Lithuanian. 
the chronicle of the Šiauliai parish, which was also written in accordance with 
an established procedure (in 1866, priest alexander diston (1812–1905) started 
systematising it), is an invaluable source for researching the history of the parish 
and of the evangelical Lutheran communities. the German original has not been 
found yet. the keeping of registry records (baptisms, marriages, and deaths) and 
confirmation books began in 1834.

the archive of the alkiškiai church contains a rich collection of several 
thousand photographs covering the period from the end of the nineteenth century 
to 1990. a part of it (633 items) was selected and digitised at the ‘aušra’ museum 
in Šiauliai. this material should be of interest to the scholars in the history of 
Latvian communities and Latvian evangelical Lutheran parishes in Lithuania. it 
contains numerous episodes from the life of priest Gustavs Rauskiņš (1902–1979; 
was a priest from 1933 to 1979) of the parish of the alkiškiai church (Latvian, 
Eltišķu baznīca, Ger. Alkischek, Alkischki): from mazsalaca elementary school 1913 
to 1916, during his ministry, and during his military service in the army of the 
Republic of Latvia in the Ninth infantry Regiment in Rēzekne. the collection of 
photographs contains valuable photo-documents for Lithuanian and Latvian 
heritage conservation, as well as photographs of Latvian and Lithuanian heritage 
sites taken by the local historian Žanis skudra (1924–1994) during his travels in 
the 1950s and the 1960s.
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kataLikų BaŽNyČios iR koPLyČios 
Lietuvoje: statistiNĖ aNaLizĖ

d a R i u s  L i u t i k a s

Įvadas. straipsnyje analizuojami pagrindiniai statistiniai duomenys 
apie Lietuvos katalikų bažnyčias ir koplyčias. didžiausias dėmesys skiria-
mas Lietuvos bažnyčių ir koplyčių duomenų analizei po 1990 m., tai yra at-
kūrus Lietuvos nepriklausomybę. Nors tai yra tradicinė religijų geografijos1 
tema, tačiau moksliniu požiūriu Lietuvoje praktiškai netyrinėta. Lietuvos 
mokslininkai, daugiausia istorikai, didžiausią dėmesį skyrė ankstesnių ka-
talikų Bažnyčios laikotarpių analizei Lietuvoje.

katalikų bažnyčių tinklo ir pastatymų dinamiką amžių tėkmėje anali-
zavo jurgis Gimbutas (1970)2, jerzy ochmańskis (1972)3, Grzegorzas Błasz-
czykas (1993)4, mečislovas jučas (2005, 2007)5, taip pat mindaugas Paknys 
(2003, 2006)6, Regina Laukaitytė (2010)7, alfredas Bumblauskas ir mangir-
das Bumblauskas (2018)8 ir kt. dažniausiai minėtų autorių analizė apėmė 

1 Chris C. Park, Sacred Worlds: An Introduction to Geography and Religion, London and 
New york: Routledge, 2002, p. 207–211.

2 jurgis Gimbutas, „Lietuvos bažnyčių chronologija ir statistika“, in: Lietuvos katalikų 
mokslo akademijos metraštis, Roma, 1970, t. v, p. 215–259.

3 jerzy ochmanski, Biskupstwo wileńskie w średniowieczu: Ustrój i uposażenie, Poznań: 
uniwersytet im. a. mickiewicza, 1972.

4 Grzegorz Błaszczyk, Diecezja Żmudzka od XV wieku do początku XVII wieku: Ustrój, 
Poznań: uniwersytet im. adama mickiewicza w Poznaniu, 1993.

5 mečislovas jučas, „Lietuvos parapijų fundacijos Xv–Xviii a.“, in: Lietuvių katalikų 
mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2005, t. 25, p. 77–96; mečislovas jučas, Lietuvos parapijos 
XV–XVIII a., vilnius: aidai, 2007.

6 mindaugas Paknys, Mecenatystės reiškinys XVII a. LDK: Bažnytinės architektūros užsa-
kymai, vilnius: vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003; mindaugas Paknys, „ankstyvasis 
Ldk krikščionėjimo laikotarpis: Xiv a. pabaiga – Xvi a. vidurys“, in: Krikščionybės Lietuvoje 
istorija, sudarytojas vytautas ališauskas, vilnius: aidai, 2006.

7 Regina Laukaitytė, Lietuvos bažnyčios vokiečių okupacijos metais (1941–1944), vilnius: 
Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2010.

8 alfredas Bumblauskas, mangirdas Bumblauskas, Žemaitijos krikštas: Christianizacijos 
procesas XV–XVII amžiuje, vilnius: vilniaus universiteto leidykla, 2018.
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įvairius istorinius teritorinius vienetus, pavyzdžiui, vyskupijų ribas, lietu-
vių etnines žemes, Lietuvos teritoriją ankstesniais istoriniais laikotarpiais. 
Bronius kviklys9 Čikagoje 1980–1987 m. išleistoje šešių tomų knygų serijoje 
pateikė Lietuvos bažnyčių ir koplyčių aprašymus. tam tikrų duomenų apie 
bažnyčių skaičių antrojo pasaulinio karo metais ir sovietmečiu galime rasti 
arūno streikaus10 darbuose. darius Liutikas (2014) atliko religinės paskirties 
objektų išsidėstymo Lietuvos kraštovaizdyje apžvalgą11, analizavo vienuo-
lynų tinklo istorinę raidą12. katalikų bažnyčių istorinius titulus tyrinėjo min-
daugas Paknys (2005)13, o katalikų Bažnyčios laikotarpį nuo 1988 iki 2013 m. 
išsamiai aprašė Paulius subačius (2016)14. tačiau ypač trūksta tyrimų, ana-
lizuojančių katalikų bažnyčių ir/ar koplyčių skaičių dabartinėje Lietuvos 
teritorijoje per trisdešimties metų atkurtos nepriklausomybės laikotarpį.

Pristatant dabartinę situaciją, dažniausiai remiamasi Lietuvos statistikos 
departamento15 ar Katalikų žinyno16 informacija. Plačiau šiuose šaltiniuose pa-
teikiama informacija ir jų kokybė aptariama šio straipsnio skyriuje „Bažny-
čių ir koplyčių skaičius“. Čia tik svarbu akcentuoti, kad Lietuvos statistikos 
departamentas iki 2016 m. teikė statistiką apie veikiančius maldos namus 
(bažnyčias be koplyčių). informacija buvo surenkama iš pačių religinių bend-
ruomenių. Katalikų žinyne pateikiamas sąrašas Lietuvos bažnyčių, apibend-
rinti skaičiai parapijų, neparapinių bažnyčių ir koplyčių. tačiau Katalikų 
žinyno pateikiamoje informacijoje daug įvairių netikslumų, ten pateikiama in-
formacija surinkta iš įvairių šaltinių ir nesiremia aiškia metodika, pristatoma 
daug neišsamios ir dalinės informacijos (ypač apie katalikų koplyčias).

9 Bronius kviklys, Lietuvos bažnyčios = Churches of Lithuania, t. 1–6, Chicago: amerikos 
lietuvių bibliotekos leidykla, 1980–1987.

10 arūnas streikus, Sovietų valdžios antibažnytinė politika Lietuvoje (1944–1990), vilnius: 
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2002.

11 darius Liutikas, „Religinių objektų Lietuvoje geografinių vietų analizė“, in: Geogra-
fijos metraštis, vilnius, 2014, t. 47, p. 103–117.

12 darius Liutikas, „vienuolynų tinklas Lietuvoje: istorinė raida“, in: Soter, kaunas, 
2019, Nr. 70 (98), p. 45–66.

13 mindaugas Paknys, „Šventųjų kultai Ldk Xv–Xvii a. pradžioje“, in: Šventieji vyrai, 
Šventosios moterys: Šventųjų gerbimas LDK XV–XVII a., sudarytojas mindaugas Paknys, 
vilnius: aidai, 2005, p. 15–102.

14 Paulius subačius, Dvidešimt penkeri religinės laisvės metai, 1988–2013: Krikščionys Lie-
tuvos visuomenėje po Atgimimo, t. 1–2, vilnius: Naujasis Židinys-aidai, 2016.

15 Lietuvos statistika, in: https://osp.stat.gov.lt (2020-12-27).
16 metinis leidinys, šiame straipsnyje: Katalikų žinynas 2020, vilnius: katalikų pasaulio 

leidiniai, 2019.
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Šio straipsnio tikslas – remiantis atlikta analize pristatyti ir įvertinti nau-
jausius Romos katalikų Bažnyčios statistinius duomenis, susijusius su Lietu-
vos bažnyčiomis ir koplyčiomis. straipsnyje remiamasi autoriaus sudaryto 
1310 Lietuvos katalikų bažnyčių ir koplyčių duomenų rinkiniu17. straipsnyje 
aptariami ir analizuojami statistiniai duomenys, susiję su bažnyčių ir koply-
čių skaičiumi, rūšimis, pasiskirstymu konkrečiuose teritoriniuose vienetuo-
se (dekanatuose, vyskupijose, savivaldybėse), bažnyčių ir koplyčių titulais. 
taip pat analizuojama susisteminta informacija apie bažnyčių ir kop lyčių 
pastatymo amžių ir metus, bažnyčių sunaikinimus nuo 1941 m. kiti duo-
menų rinkinyje surinkti duomenys bus analizuojami kituose darbuose.

Metodika. straipsnyje naudoti tyrimo metodai: analizės, sintezės, pa-
lyginamasis, diagramų sudarymo. Pagrindinis tyrimo metodas yra auto-
riaus sudaryto Lietuvos katalikų bažnyčių ir koplyčių duomenų rinkinio 
analizė. Šį susistemintą ir metodiškai sutvarkytą duomenų rinkinį sudaro 
pagrindinė informacija apie Lietuvos katalikų bažnyčias ir koplyčias. duo-
menų rinkinyje pagal atskirus požymius surinkta informacija apie 1310 Lie-
tuvos katalikų bažnyčias ir koplyčias. Pagrindiniai išskirti ir analizei galimi 
požymiai yra šie: geografinė vietovė, savivaldybės teritorija (miestas ir/ar 
rajonas), priklausymas konkrečiai vyskupijai ir dekanatui, bažnyčios ar 
kop lyčios titulas (jei suteiktas). taip pat surinkta informacija apie atskiruose 
pastatuose esančių bažnyčių ir koplyčių pastatymo amžių ir metus, archi-
tektūrinius duomenis (architektūrinis stilius, statybinė medžiaga (mūrinė 
ar medinė), išorinio fasado spalva, bokštų ir bokštelių skaičius). Papildo-
mai surinkta informacija apie pastatytų Lietuvos katalikų koplyčių erdvi-
nę vietą (kapinėse, kitoje gyvenvietės ar gamtinėje vietoje) arba pastato, jei 
koplyčia įrengta kitos paskirties pastate, pirminę ir/ar pagrindinę funkci-
ją (pavyzdžiui, kultūros namai, socialinės globos namai, ligoninė, pataisos 
namai, rekolekcijų namai ir pan.). taip pat surinkta informacija apie Lietu-
vos bažnyčių sunaikinimus (sugriovimus) nuo 1941 iki 2020 m. duomenų 
rinkinys buvo sudarytas Microsoft Excel programa, tad jį visuomet galima 
pildyti naujais duomenimis. informacija rinkta 2020 m. rugsėjo-gruodžio 
mėn. duomenų rinkinio sukūrimo data: 2021 m. sausio 1 d.

Pagrindiniai informacijos šaltiniai, sudarant Lietuvos katalikų bažnyčių 
ir koplyčių duomenų rinkinį, buvo šie:

17 darius Liutikas, Lietuvos katalikų bažnyčių ir koplyčių duomenų rinkinys, 2021-01-01, 
vilnius: Lietuvos piligrimų bendrija. 
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–  arkivyskupijų ir vyskupijų oficialiuose interneto tinklalapiuose pa-
teikiama informacija18;

–  Annuario Pontificio 201919;
–  Katalikų žinynas 202020;
–  kazio misiaus ir Romualdo Šinkūno Lietuvos katalikų bažnyčios 

(1993)21;
–  kiti interneto šaltiniai (pavyzdžiui, atskirų parapijų tinklalapiai, sa-

vivaldybių ir turizmo informacijos centrų duomenys, ligoninių ir 
globos įstaigų duomenys, koplyčių ir bažnyčių aprašymai22, infor-
maciniai pranešimai apie naujai pašventintas koplyčias);

–  autoriaus surinkta vizualinė ir faktinė informacija (bažnyčių ir kop-
lyčių fotonuotraukos, iš seniūnijų, vienuolijų, piligrimų centrų ir 
kitų institucijų surinkta informacija).

Pagrindinės duomenų rinkinyje naudojamos sąvokos – parapija, de-
kanatas, vyskupija, bažnyčia ir koplyčia. Parapijos sąvoka vartojama kla-
sikine prasme, tai yra parapija apibrėžiama kaip „mažiausias krikščionių 
Bažnyčių administracinis teritorinis vienetas ir jam priklausantys tikintie-
ji – parapijiečiai“23. kelios greta esančios parapijos sudaro dekanatą, o keli 
dekanatai – vyskupiją. 1997 m. įkūrus Šiaulių vyskupiją, iš viso Lietuvoje 
yra 7 vyskupijos. savo statusu vyskupijai taip pat prilygsta Lietuvos kariuo-
menės ordinariatas, įsteigtas 2000 m.

Bažnyčios sąvoka vartojama apibrėžiant katalikų maldos namus. duo-
menų rinkinyje išskiriame parapines bažnyčias ir neparapines bažnyčias (fi-

18 vilniaus arkivyskupija, Parapijos, in: https://www.vilnensis.lt/parapijos, (2021-01-08); 
kauno arkivyskupija, dekanatai ir parapijos, in: https://kaunoarkivyskupija.lt/?id=9, (2021-
01-08); telšių vyskupija, dekanatai ir parapijos, in: https://telsiuvyskupija.lt/dekanatai, 
(2021-01-08); Šiaulių vyskupija, Parapijų sąrašas, in: http://siauliuvyskupija.lt/dekanatai-
ir-parapijos-2/parapiju-sarasas, (2021-01-08); kaišiadorių vyskupija, dekanatai ir parapijos, 
in: https://kaisiadorys.lcn.lt/dekanatai, (2021-01-08); vilkaviškio vyskupija, dekanatai ir 
parapijos, in: http://vilkaviskiovyskupija.lt/dekanatai-ir-parapijos, (2021-01-08); Panevėžio 
vyskupija, Parapijos, in: https://www.paneveziovyskupija.lt/parapijos, (2021-01-08).

19 Annuario Pontificio 2019, Citta del vaticano, 2019.
20 Katalikų žinynas 2020, vilnius: katalikų pasaulio leidiniai, 2019.
21 kazys misius, Romualdas Šinkūnas, Lietuvos katalikų bažnyčios: Žinynas, vilnius: 

Pradai, 1993.
22 edvinas Giedrimas, Lietuvos katalikų bažnyčios ir koplyčios, in: https://lietuvai.lt/

wiki/Lietuvos_katalik%C5%B3_ba%C5%Beny%C4%8dios, (2021-01-08); šiuose aprašy-
muose daug informacijos perkelta iš: kazys misius, Romualdas Šinkūnas, op. cit.

23 „Parapija“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, in: https://www.vle.lt/straipsnis/para-
pija, (2021-01-12).
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lijas ir rektoratus). Ne visos Lietuvos katalikų parapijos turi bažnyčias. kai 
kurių parapijų pagrindiniai maldos namai yra koplyčios. Į duomenų rinkinį 
įtrauktos visos Lietuvos bažnyčios (parapinės, filijinės ir rektoratai).

koplyčia – kolektyvinėms religinėms apeigoms atlikti skirta erdvė, 
pastatyta kaip atskiras savarankiškas pastatas ar įrengta kitame pastate. 
kop lyčios – tai dažniausiai patalpos su altoriumi, gali būti ir bažnyčios ar 
vienuolyno dalis ar priestatas. Visuotinė lietuvių enciklopedija (2020) koply-
čią apibrėžia kaip „nedidelį krikščionių sakralinį pastatą; bažnyčios pries-
tatą arba patalpą su altoriumi (kartais ir vargonų choru), skirtą religinėms 
apeigoms, dažniausiai mišioms, atlikti“24. denis R. mcNamara trumpame 
apibrėžime koplyčią apibrėžia kaip „mažesnę bažnyčią ar bažnyčios dalį, 
dažniausiai skirtą specialiam tikslui ar naudojimui“25.

Lietuvoje yra gausu įvairių tipų koplyčių ir koplytėlių, todėl būtina aiš-
kiai įvardyti kriterijus, pagal kuriuos į duomenų rinkinį koplyčios įtrauktos. 
Pagrindiniai kriterijai koplyčios įtraukimui į duomenų rinkinį buvo šie:

–  koplyčios, pastatytos kaip atskiri pastatai, skirtos religinėms apei-
goms atlikti. Nors tokios koplyčios yra įvairių dydžių, dažniausiai 
jos turi keturias sienas ir duris. jose gali tilpti nuo keleto iki kelių 
šimtų žmonių;

–  kituose ne religinės paskirties pastatuose įrengtos koplyčios turi 
turėti atskirą erdvę su altoriumi, kitus katalikiškus atributus (pa-
vyzdžiui, religinius paveikslus), reikalingus sakralios erdvės su-
kūrimui;

–  koplyčios yra viešos (pavyzdžiui, kapinių, miestelių koplyčios) ar 
skirtos konkrečiai grupei žmonių, bendruomenei (pavyzdžiui, slau-
gos namų koplyčios, pataisos namų koplyčios, vienuolijų koplyčios, 
ligoninių koplyčios);

–  koplyčiose nustatytu dažnumu (bent kartą per metus) vyksta reli-
ginės apeigos. jei pastatyta koplyčia šiuo metu nenaudojama, joje 
religinės apeigos vyko anksčiau ir gali būti bet kada atnaujintos. 
tokiu atveju koplyčios pastatas ar erdvė neturi būti apleista, jame 
išlaikyta sakrali vidaus erdvė. kitose pastatuose įrengtos koplyčios 
neturi būti naudojamos ne religinei paskirčiai (pavyzdžiui, nėra 

24 „koplyčia“, in: Visuotinė lietuvių enciklopedija, in: https://www.vle.lt/straipsnis/ko-
plycia, (2021-01-12).

25 denis R. mcNamara, How to Read Churches?: A Cash Curse in Eclesiastical Achitecture, 
New york: Rizzoli, 2017, p. 246.
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rekonstruotos į aptarnavimo ar pagalbines funkcijas atliekančias 
patalpas);

–  koplyčios nėra bažnyčios architektūrinio ar sakralinio komplekso 
dalis (pavyzdžiui, bažnyčių pastatuose esančios koplyčios, bažny-
čių šventoriuose ar šalia jų esančios koplyčios).

atsižvelgus į šiuos kriterijus, į duomenų rinkinį neįtrauktos šios koplyčios:
–  atviro tipo lauko koplyčios (pavyzdžiui, kryžių kalno koplyčia, dūkš-

telių koplyčia, išlaužo kapinių koplyčia, olakalnio koplyčia ir kt.);
–  pakelės ar kapinių koplytėlės, koplytstulpiai (pavyzdžiui, Nar-

vydžių kaimo (skuodo r.) koplytėlė, užgirėlio Šv. jono koplytėlė, 
Gargždelės kapinių medinė koplytėlė ir pan.);

–  kapinių koplyčios – mauzoliejai, kurių pagrindinė funkcija memo-
rialinė ir jos netarnauja kaip religinių apeigų atlikimo vieta (pavyz-
džiui, Raguvėlės koplyčia, Punžionių konaževskių šeimos koplyčia, 
daumantiškių koplyčia ir kt.);

–  apleistos, apgriuvusios, beveik sunykusios ar neįrengtos koplyčios 
(pavyzdžiui, Grybėnų koplyčia, digrių koplyčia, Pilionių koplyčia, 
Pavirinčių dvaro koplyčia, Pociūnų dvarvietės koplyčia ir kt.);

–  architektūriniam ar sakraliniam kompleksui priklausančios kop-
lyčios (pavyzdžiui, vilniaus, Beržoro, veprių kalvarijų, Žemaičių 
kalvarijos koplyčios-kryžiaus kelio stotys, vilniaus arkikatedros 
Šv. ka zimiero koplyčia, Rokiškio Šv. juozapo koplyčia, alsėdžių 
bažnyčios šventoriaus koplyčia, kruopių kapinių koplyčia, Buivy-
džių Šv. Florijono koplyčia ir kt.);

–  koplyčios-kaulinyčios (pavyzdžiui, Šėtos bažnyčios šventoriuje, stak-
liškių bažnyčios šventoriuje ir kt.);

–  sandėliais paverstos kapinių koplyčios (pavyzdžiui, vaiguvos kapi-
nių koplyčia, stačiūnų kapinių koplyčia);

–  butuose ir namuose įrengtos privačios koplyčios, skirtos jų savinin-
kų dvasiniams poreikiams.

Bažnyčių ir koplyčių skaičius. 1990 m. atkūrus Lietuvos nepriklauso-
mybę, įvairūs šaltiniai daugiausia duomenų pateikia apie Lietuvos katalikų 
bažnyčias. 1991 m. valstybiniame leidybos centre vilniuje išleistas Lietuvos 
katalikų bažnyčios žemėlapis. Šiame žemėlapyje pažymėtos 636 veikiančios 
katalikų bažnyčios. atskirais simboliais žemėlapyje pažymėtos mūrinės ir 
medinės bažnyčios, taip pat bažnyčios su dviem ir daugiau bokštų, vienu 
bokštu ir be bokšto. iš žemėlapio galime sužinoti, kokios bažnyčios buvo 
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pripažintos architektūros paminklais ir kur buvo vyskupijų bei dekanatų 
sąlyginės ribos.

1993 m. išleista kazio misiaus ir Romualdo Šinkūno knyga Lietuvos kata-
likų bažnyčios: Žinynas. joje autoriai trumpai aprašė 678 tuo metu Lietuvoje 
veikusias katalikų bažnyčias. Šis enciklopedinio pobūdžio leidinys taip pat 
trumpai supažindino su Lietuvos katalikų Bažnyčios istorija, vyskupijų su-
siformavimu. Leidinyje pateikti bažnyčių aprašymai iki dabar naudojami 
įvairiuose spausdintuose tekstuose ir internetiniuose puslapiuose (Vikipedi-
joje, parapijų istorijos aprašymuose, turistinių objektų aprašymuose ir kt.).

1 diagrama. Lietuvos katalikų parapijų ir bažnyčių skaičius 1994–2016 m. (Šaltinis: statistikos 
departamentas)

Lietuvos statistikos departamentas nuo 1994 iki 2016 m. pateikdavo 
duomenis apie Lietuvos katalikų Bažnyčios parapijas ir maldos namų (baž-
nyčių) skaičių. duomenis statistikos departamentas imdavo iš Katalikų ka-
lendoriaus-žinyno, vėliau iš Lietuvos vyskupų konferencijos. Į šią statistiką 
nebuvo įtrauktos koplyčios26. duomenys pateikiami vyskupijų lygmeniu. 
Nuo 2017 m. Lietuvos statistikos departamentas pateikia duomenis tik apie 
įregistruotas religines organizacijas (bendruomenes, bendrijas ir kt.). Ro-
mos katalikų įregistruotų religinių bendruomenių ir bendrijų 2000 m. buvo 
810, 2010 m. – 875, 2019 m. – 90227.

Lietuvos vyskupų konferencijos leidinys Katalikų kalendorius-žinynas 
buvo leidžiamas 1991–1998 m. Nuo 1999 m. leidykla Katalikų pasaulio leidi-

26 Bažnyčių skaičius metų pabaigoje ir Parapijų skaičius metų pabaigoje, in: Lietuvos statistikos 
departamentas, in: https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize, (2021-01-14).

27 Įregistruotos religinės organizacijos, in: Lietuvos statistikos departamentas, in: https://osp.
stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize, (2021-01-14).
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niai kasmet leidžia Katalikų žinyną. jame pateikiama įvairių duomenų apie 
katalikų Bažnyčią Lietuvoje, arkivyskupijas ir vyskupijas, kunigus, bažny-
čias, vienuolijas, kitas katalikiškas organizacijas. duomenys renkami iš Lie-
tuvos vyskupų konferencijos, arkivyskupijų ir vyskupijų kurijų, vienuolijų 
vyresniųjų. Leidinyje pateikiama ir Lietuvos bažnyčių rodyklė. Nors iš šio 
leidinio informaciją naudoja daugelis kitų duomenų apie Romos katalikų 
Bažnyčią Lietuvoje skleidėjų, tačiau pastebima, kad pats leidinys nėra pa-
rengtas kokybiškai. Renkant informaciją nesivadovaujama aiškiomis meto-
dinėmis nuostatomis, gauta informacija ir duomenys nepatikrinami, todėl 
atsiranda tokių klaidų, kaip netikslių administracinių ir geografinių nuo-
rodų, sumaišytų pavadinimų, neįtrauktų organizacijų ir bendrijų. Pavyz-
džiui, Katalikų žinyno 2020 metų leidime28 Rietavo savivaldybės bažnyčios 
priskiriamos Plungės rajonui, o Pagėgių – Šilutės rajonui, prie organizaci-
jų ir draugijų sąrašo neįtrauktos piligrimų bendrijos ir organizacijos, dalis 
skautų organizacijų ir pan. tačiau didžiausias leidinio trūkumas pastebė-
tas skaičiuojant katalikiškas koplyčias. Pavyzdžiui, leidėjai apibendrindami 
duomenis 2019 m. pabaigoje suskaičiavo 708 katalikų parapijas bei kapelio-
natus ir tik 315 neparapinių bažnyčių, rektoratų ir koplyčių29. Į šiuos skai-
čiavimus nepateko beveik pusė ligoninių, kapinių, slaugos namų ir kitų 
veikiančių katalikiškų koplyčių. Leidinio rengėjai taip pat neišskiria galu-
tinio bažnyčių ir koplyčių skaičiaus, neatnaujina leidinio pabaigoje patei-
kiamos Lietuvos bažnyčių rodyklės.

vatikano leidžiami kasmetiniai Annuario Pontificio pateikia kontaktinės 
informacijos apie kardinolus, vyskupus, kunigus, turinčius monsinjoro ti-
tulą, Romos kurijos tarnybas, Šventojo sosto diplomatines misijas, kata-
likiškas akademines institucijas ir pan. Nemažą dalį šio leidinio sudaro 
statistinė informacija apie vyskupijas. Be kontaktinės informacijos taip pat 
pateikiama informacija apie vyskupijų plotą, bendrą gyventojų skaičių ir 
katalikų skaičių, parapijų ir bažnyčių skaičių, kunigus ir diakonus, semina-
ristus, vyrų ir moterų religinių institutų, mokslo institutų skaičių, labdaros 
institucijas ir krikštijimų skaičių. Annuario Pontificio 2019 leidime pateiktas 
Lietuvos katalikiškų parapijų skaičius 2018 m. sausio 1 d. (692 parapijos, 
neskaičiuojant kariuomenės ordinariato kapelionatų)30.

28 Katalikų žinynas 2020.
29 Ibid., p. 302–303.
30 Annuario Pontificio 2019, Citta del vaticano, 2019; duomenys apie kiekvieną vysku-

piją pateikiami atskirai.
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Leidykla Terra Publica 2010–2013 m. išleido keturių Lietuvos vyskupijų 
(kauno, vilkaviškio, kaišiadorių ir Panevėžio) bažnyčių aprašymus iliust-
ruotose žinynuose31. Nepaisant kai kurių pasitaikančių klaidų ir netikslu-
mų32, šiuose žinynuose galima rasti nemažai istorinių faktų, bažnyčių išorės 
ir vidaus interjero nuotraukų. tačiau šiuose leidiniuose daugiau dėmesio 
skirta patiems aprašymams, statistinė informacija pateikiama minimali (pa-
vyzdžiui, pateiktas tik parapijų skaičius vyskupijose), neaprašytos vysku-
pijose esančios koplyčios.

2014–2017 m. išleistas teminių žemėlapių rinkinys – Lietuvos nacionalinis 
atlasas. Šis atlasas sudarytas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos užsakymu. atlaso t. ii33 pateikti katalikų ir evangelikų bažny-
čių, taip pat vienuolynų tinklo žemėlapiai Xvi–Xvii a., katalikų bažnyčių 
ir kitų krikščioniškų bei nekrikščioniškų konfesijų maldos namų ir katali-
kų vienuolynų žemėlapiai XiX a. pabaigoje – XX a. pradžioje bei religinių 
bendruomenių žemėlapiai tarpukario Lietuvoje ir sovietmečiu. atlaso t. iii34 
pateikti katalikų Bažnyčios provincijų ir dekanatų Lietuvoje žemėlapis, 
maldos namų ir katalikiškos piligrimystės vietų žemėlapis.

yra ir įvairių privačių iniciatyvų suregistruoti visas Lietuvos katalikų 
bažnyčias ir koplyčias. algirdas a. ir elena Biretos tinklalapyje sakralas.lt 
publikuoja jų 1999–2013 m. surinktą informaciją apie Lietuvoje esančius 
maldos namus, koplyčias ir koplytėles, pakelės kryžius35. Į jų sąrašus paten-
ka ne tik katalikų bažnyčios, bet ir kitų konfesijų maldos namai, mauzolieji-
nės koplyčios kapinėse, koplytėlės šventoriuose ir pakelėse. tačiau autoriai 
nefiksuoja kitose patalpose, pavyzdžiui, kultūros namuose, ligoninėse, pen-
sionatuose ar globos namuose esančių koplyčių. autoriai taip pat sugrupa-
vo ir pristatė 852 Lietuvos katalikų bažnyčių ir koplyčių titulus.

31 Kauno arkivyskupijos bažnyčios, redaktorė danguolė kandrotienė, kaunas: terra Pub-
lica, 2010; Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios, redaktorė danguolė kandrotienė, kaunas: terra 
Publica, 2011; Panevėžio vyskupijos bažnyčios, redaktorė danguolė kandrotienė, kaunas: 
terra Publica, 2012; Kaišiadorių vyskupijos bažnyčios, tekstų autorius Rolandas Gustaitis, 
kaunas: terra Publica, 2013.

32 vaida kamuntavičienė, Rec.: „kauno arkivyskupijos bažnyčios“, in: Kauno istorijos 
metraštis, kaunas: vytauto didžiojo universitetas, 2011, p. 251–255.

33 Lietuvos nacionalinis atlasas, t. ii, vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio 
ministerijos, 2016.

34 Lietuvos nacionalinis atlasas, t. iii, vilnius: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės 
ūkio ministerijos, 2017.

35 algirdas a. ir elena Biretos, Lietuvos sakralas ir ne tik..., in: http://www.sakralas.lt, 
(2021-01-14).
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Pagal šio straipsnio autoriaus sudaryto duomenų rinkinio duomenis 
1 lentelėje yra pateiktas katalikų bažnyčių ir koplyčių skaičius atskiruose 
dekanatuose ir vyskupijose. kaip minėta, ne visos Lietuvos parapijos turi 
parapines bažnyčias. iš 693 parapijų (neskaičiuojant 15 kariuomenės ka-
pelionatų) parapines bažnyčias turi 672 parapijos. Pamaldos vyksta trijose 
pastatytose parapijų koplyčiose (kaune Šilainiuose, karmėlavoje ir mari-
jampolės Šv. jono Pauliaus ii parapijose) bei 13 parapinių koplyčių, kurios 
įrengtos įvairiuose pastatuose. dar dvi parapijos – kauno Šv. apaštalo jo-
kūbo, priklausanti vilkaviškio vyskupijai, ir vegerių Šv. jurgio, priklausan-
ti telšių vyskupijai, – neturi nei bažnyčių, nei koplyčių. 2020 m. prasidėjo 
bažnyčios statyba vidmantų Šv. jono krikštytojo parapijoje (kretingos r.). 
dabar maldos namai toje parapijoje yra įsikūrę buvusioje pradinėje mokyk-
loje. taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad telšių vyskupijos kretingalės 
(klaipėdos r.), juodkrantės (Neringos sav.) ir Rukų (Pagėgių sav.) parapijų 
tikintieji meldžiasi evangelikų liuteronų bažnyčiose.

Lietuvoje yra 46 neparapinės bažnyčios ir rektoratai. duomenų rinki-
nyje vilniaus Švč. trejybės graikų apeigų katalikų bažnyčia priskirta pa-
rapinėms bažnyčioms, nes ši bazilijonų bendruomenė yra įregistravusi ir 
parapiją. 6 bažnyčios (buvę maldos namai) šiuo metu naudojamos kultūros 
ir meno reikmėms. tai vilniaus Šv. kotrynos bažnyčia (koncertų ir parodų 
erdvė) ir Šv. arkangelo mykolo bažnyčia (Bažnytinio paveldo muziejus), 
stelmužės viešpaties jėzaus kryžiaus bažnyčia (Bažnytinio meno muzie-
jus), senoji zapyškio bažnyčia (parodų ir koncertų erdvė), sasnavos senoji 
bažnyčia (parodų erdvė), kuri 2011 m. buvo atkurta Rumšiškių liaudies bui-
ties muziejuje, ir sintautų medinė laikinoji bažnyčia (antano tatarės mu-
ziejus). Penkių istorinių Lietuvos bažnyčių pastatai šiuo metu nenaudojami 
arba ruošiami galimam panaudojimui ateityje. tai vilniaus Šv. diakono ste-
pono, Švč. jėzaus Širdies (vizitiečių), Šv. jurgio, viešpaties dangun Žengi-
mo (misionierių) ir Palendrių aušros vartų Švč. mergelės marijos bažnyčios.

Neskaičiuojant vienuolynų ir vienuolinių namų, Lietuvoje pastatyta 
arba tikinčiųjų poreikiams kitose pastatuose įrengtos 448 koplyčios. Į šį skai-
čių patenka ir 3 kunigų seminarijų koplyčios (kaune, telšiuose ir vilniuje) 
bei 2 kariuomenės ordinariato koplyčios (Šv. anzelmo koplyčia Generolo 
jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, Šv. martyno koplyčia tauragėje). 
Rukloje Šv. mišios taip pat vyksta mokomojo pulko salėje. kartais net nuro-
doma, kad Rukloje yra trečia kariuomenės ordinariato koplyčia36. dar 7 ko-

36 Lietuvos kariuomenės ordinariatas, in: https://www.ordinariatas.lt/lietuvos-kariuo-
menes-ordinariatas.html, (2021-01-15).
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plyčios naudojamos ne religiniams, o kultūriniams poreikiams. Buvusioje 
trakų dominikonų vienuolyno koplyčioje Pusiasalio pilies teritorijoje vei-
kia sakralinio meno ekspozicija, kernavės medinėje koplyčioje yra liaudies 
meno muziejus, Nemajūnų kapinių koplyčioje saugomi kryžiai, yra nedi-
delė ekspozicija apie dvarininką stanislovą moravskį. Žemaičių kalvarijos 
atminties koplyčia pastatyta senosios bažnyčios vietoje, joje yra atminimo 
lenta su žmonių pavardėmis, kurie gynė Žemaičių kalvariją sovietmečiu 
nuo sunaikinimo. jukiškės koplyčioje (Švenčionių r.) eksponuojami tauto-
dailės darbai, o didžiokų koplyčioje (molėtų r.) organizuojamos įvairios 
parodos ir kiti kultūriniai renginiai. kaip daugiafunkcinis kultūros centras 
veikia ir anykščių senųjų kapinių koplyčia, virš kurios 1985 m. buvo įreng-
tas stiklinis gaubtas, joje registruotos civilinės santuokos.

1 lentelė. katalikų bažnyčių ir koplyčių skaičius, 2021-01-01 

Vysku-
pija/
arki-
vys-

kupija

Dekanatas Para-
pijų 
skai-
čius

Parapi-
nių 

bažny-
čių 

skai-
čius

Nepara-
pinės 

bažny-
čios ir 
rekto-
ratai

Bažny-
čios – 

kultūri-
nės 

erdvės

Nevei-
kiančios 
bažny-

čios

Koply-
čios*, iš jų 
() pagrin-

diniai 
parapijos 
maldos 
namai 

Koply-
čios – 
kultū-
rinės 

erdvės

Kaišia-
dorių

alytaus 6 6 5

Birštono 5 5 1 1

elektrėnų 10 10 1 2

kaišiadorių 11 11 9

merkinės 9 9 4

molėtų 15 15 4 1

Širvintų 12 12 4 1

Iš viso 68 68 1 26 3

Kauno jonavos 8 6 1 8 (2)

jurbarko 12 12

kauno i 12 11 10 17 (1)

kauno ii 12 11 1 17 (1)

kėdainių 17 17 1 4

Raseinių 16 16 1 4
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ukmergės 15 15 4

Iš viso 92 88 13 54 (4) 0

Panevė-
žio

anykščių 14 14 9 1

Biržų 10 10 16

kupiškio 11 11 15

Panevėžio 10 10 1 8

Panevėžio-
krekenavos

13 12 2 19 (1)

Pasvalio 13 13 8

Rokiškio 19 19 7

utenos 12 12 4

zarasų 9 9 1 1 8

Iš viso 111 110 4 94 (1) 1

Šiaulių joniškio 8 8 1 9

kelmės 15 15 2 1 8

Pakruojo 10 10 5

Radviliškio 15 15 2

Šiaulių 20 20 1 11

Iš viso 68 68 4 35

Telšių akmenės 9 8

Gargždų 8 8 7

klaipėdos 7 6 6

mažeikių 16 16 1 8

Palangos 17 14 16 (2)

Plungės 17 17 15 1

Šilalės 14 14 11

Šilutės 18 12 13 (5)

skuodo 10 9 8 (1)

tauragės 16 16 4

telšių 21 21 1 18

Iš viso 153 141 2 106 (8) 1
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Vilka-
viškio

aleksoto 12 11 1 1 6

alytaus 10 9 4 (1)

Lazdijų 16 16 1 3

marijam-
polės

23 22 1 11 (1)

Prienų 8 8 5

Šakių 19 19 1 1 10

vilkaviškio 16 16 1 9

Iš viso 104 101 5 48 (2) 0

Vil-
niaus

ignalinos 19 19 2 12

kalvarijų 10 10 1 9

N. vilnios 15 15 3 8

Šalčininkų 11 11 1 9

Švenčionių 8 8 1 7 1

trakų 9 9 7 1

varėnos 9 9 5

vilniaus i 9 9 9 2 4 16

vilniaus ii 7 6 4 (1)

Iš viso 97 96 17 80 (1) 2

Evangelikų liuteronų 
bažnyčiose

3

Kariuomenės 
ordinariatas

15 2**

Kunigų seminarijų 
koplyčios

3

Iš viso 708 675 46 6 5 448 (16) 7

* Be vienuolynų ir vienuolinių namų koplyčių. 

** vilniaus Šv. ignoto bažnyčia įskaičiuota prie vilniaus neparapinių bažnyčių. 
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Koplyčių rūšys Vyskupija/arkivyskupija

Kaišia-
dorių

Kauno Pane-
vėžio

Šiaulių Telšių Vilka-
viškio

Vil-
niaus

Iš 
viso

Koply-
čios, 

pasta-
tytos 
kaip 

atskiri 
pastatai

kapinėse, 
kapinių 

koplyčios

8 7 38 22 36 12 11 134

Gyvenvie-
tėje, mieste

4 10 8 1 15 11 12 61

miškuose, 
laukuose

1 2 2 8 3 1 17

apsireiški-
mų ar Lurdų 

vietose

1 1 2 2 1 7

Kituose 
pasta-
tuose 
įreng-

tos kop-
lyčios

Buvusiuo-
se kultūros 
namuose ir 
administra-

ciniuose 
pastatuose

4 3 4 8 2 4 25

Buvusiose 
mokyklose 

ir vaikų 
darželiuose

2 4 6 1 4 17

Ligoninėse, 
gydymo ir 
sveikatos 
centruose

4 9 11 7 9 8 14 62

slaugos 
ir globos 
namuose, 

socialiniuose 
centruose

1 5 10 9 5 10 40

Pataisos 
namuose 

ir izoliato-
riuose

7 1 1 3 2 14

Rekolekcijų 
namuose, 
parapijų 

namuose, 
piligrimų 

namuose ir 
pan.

1 4 2 1 2 4 14

2 lentelė. Lietuvos koplyčių rūšys ir jų skaičius, 2021-01-01
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Lentelėje Nr. 2 Lietuvos koplyčios skirstomos į skirtingas rūšis, pa-
teiktas jų skaičius vyskupijose. Pirmiausia išskiriame pastatytas ir įvairių 
paskirčių pastatuose įrengtas koplyčias. Neskaičiuojant neveikiančių ir ap-
leistų koplyčių, Lietuvoje yra 219 koplyčių, kurios pastatytos ir skirtos at-
likti religines apeigas. daugiausia tokių koplyčių yra įvairių gyvenviečių 
ir kaimo vietovių kapinėse (134), kitose miestų ir gyvenviečių vietose yra 
61 koplyčia. miškuose ir laukuose yra 17 koplyčių. 7 koplyčios pastatytos 
Švč. mergelės marijos apsireiškimų ir lurdų vietose. Lietuvoje katalikų 
Bažnyčios oficialiai pripažįstamas tik Šiluvoje įvykęs Švč. mergelės mari-
jos apsireiškimas, tačiau koplyčios pastatytos ir kitų, oficialiai nepripažintų 
apsireiškimų vietose: keturnaujienoje (Šakių r.), kvintiškėse prie ilgio ežero 
(zarasų r.), janonyse ir skudutiškyje (molėtų r.). Šalia abakų (kartenos) ir 
inkaklių lurdų taip pat pastatytos koplyčios.

analizuojant įrengtas koplyčias pastebima, kad dalis jų įrengta soviet-
mečiu buvusiuose kultūros namuose, kaimo klubuose, kolūkių kontorose, 

universi-
tetuose ir 

gimnazijose

4 1 1 1 7

Bendruo-
menių 

centruose ir 
kitose vietose

4 1 1 1 2 9

N. d. 3 4 8 9 12 36

Vienuo-
lynų ir 
vienuo-

linių 
namų 
koply-

čios

vyrų 
vienuolijų

5 2 3 4 1 9 24

moterų 
vienuolijų

5 16 8 1 9 7 27 73

Kariuomenės 
ordinariatas

1 1 2

Kunigų seminarijų 
koplyčios

1 1 1 3

Koplyčios – kultūrinės 
erdvės

3 1 1 2 7

Pastatytos, 
neveikiančios koplyčios

2 6 3 1 4 3 2 21

Iš viso 39 82 108 40 126 59 119 573
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vaikų darželiuose, mokyklose ir kituose administraciniuose pastatuose. to-
kios koplyčios daugiausia įkurtos kaimo vietovėse. daugiausia koplyčių po 
1990 m. įrengta ligoninėse, gydymo ir sveikatos centruose (62), įvairiuose 
globos ir slaugos namuose, socialinių paslaugų centruose (40). koplyčios 
įkuriamos ir uždarose, izoliuotose įstaigose; jų yra pataisos namuose vil-
niuje, kybartuose, marijampolėje, Panevėžyje, Pravieniškėse ir alytuje, taip 
pat tardymo izoliatoriuose kaune ir Šiauliuose. kita dalis koplyčių įkurta 
įvairiose tikėjimo palaikymo vietose (rekolekcijų namuose, piligrimų na-
muose, parapijos namuose, prelatūroje ir pan.). koplyčios taip pat įrengtos 
7 švietimo įstaigose. dar 9 koplyčios įrengtos labai skirtingose vietose – 
bend ruomenių namuose (3), savarankiško gyvenimo namuose (1), buvu-
siuose gyvenamuosiuose namuose (2), buvusioje bibliotekoje (1), buvusioje 
katilinėje (1) ir buvusiame vandens nugeležinimo pastate (1). tikslių duo-
menų nesurinkta apie 36 daugiausia kaimo vietovėse esančias koplyčias.

vienuolynuose ir vienuoliniuose namuose esančių koplyčių skaičius su-
sijęs su bendru vienuolijų, veikiančiu Lietuvoje, skaičiumi. 2020 m. pradžio-
je Lietuvoje veikė 33 apaštalinės ir 8 kontempliatyvios moterų vienuolijos 
bei 12 apaštalinių bei 1 kontempliatyvi vyrų vienuolija. dar viena moterų 
bend ruomenė – dievo gailestingumo seserys – siekė tapti vienuolija37. svar-
bu atkreipti dėmesį, kad dalis vienuolijų įsikūrę keliose geografinėse vieto-
se38. skaičiuojant koplyčias daroma prielaida, kad visuose vienuolynuose ir 
vienuoliniuose namuose yra įrengta po vieną koplyčią. atskiras koplyčias 
turi net ir prie bažnyčių įsikūrę vienuolynai, pavyzdžiui, Šv. jono broliai 
(Csj), vilniuje gyvenantys prie išganytojo bažnyčios, ar kazimierietės (LssC) 
kaune, gyvenančios Pažaislio vienuolyno komplekse. iš šio sąrašo išbrauk-
ta keletas vienuolinių namų, kuriuose vienuolijų teigimu koplyčių nėra, 
pavyzdžiui, širdiečių (aCj) vienuoliniuose namuose Šiauliuose. Prie vie-
nuolynų ir vienuolinių namų koplyčių kategorijos priskirta ir apaštališko-
sios gyvenimo bendruomenės vilniaus Šv. Pilypo Nerio oratorijos koplyčia.

Į duomenų rinkinį įtraukta ir 21 neveikianti koplyčia. dauguma iš šio 
sąrašo koplyčių yra pastatytos kapinėse (17) ir kurį laiką buvo naudojamos. 
dalis jų šiuo metu nenaudojamos, nes gyvenvietėje yra bažnyčia, kuri nau-
dojama religinėms apeigoms (pavyzdžiui, Pikeliuose, Grūšlaukėje, taurag-
nuose), kitais atvejais koplyčia nebenaudojama, nes gyvenvietė praktiškai 

37 tiksliausią ir nuolat atnaujintą informaciją apie pašvęstojo gyvenimo institutus 
Lietuvoje pateikia tinklalapis vitaconsecrata.lt.

38 darius Liutikas, „Religinių objektų Lietuvoje geografinių vietų analizė“, p. 107.
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išnyko (pavyzdžiui, Lepšiškė, Nariūnai, Griciai). dauguma šių koplyčių 
buvo tvarkomos ir po Nepriklausomybės atkūrimo ir gali būti vėl naudo-
jamos po nedidelio remonto ar didesnių atnaujinimo darbų. Į šį sąrašą ne-
pateko kitų ne religinės paskirties pastatų patalpose įrengtos koplyčios. 
Pasikeitus tokių pastatų funkcijai, gali išnykti ir koplyčios poreikis (pavyz-
džiui, kai ligoninė persikrausto į kitas patalpas).

diagramoje Nr. 2 pateiktas apibendrintas veikiančių bažnyčių ir koply-
čių skaičius šalies vyskupijose. iš 721 Lietuvos bažnyčios daugiausia jų yra 
telšių (146, į šį skaičių įskaičiuotos ir 3 evangelikams liuteronams priklau-
sančios bažnyčios, kuriose vyksta katalikų pamaldos), Panevėžio (114) ir 
vilniaus (113) vyskupijose, o mažiausia Šiaulių (72) ir kaišiadorių (69) vys-
kupijose. jei palyginsime bažnyčių skaičių su vyskupijų plotu, tai pamaty-
sime, kad vilkaviškio vyskupijoje, kurios plotas yra 6280 km2, vidutiniškai 
vienai bažnyčiai teko 59,2 km2 vyskupijos užimamo ploto (didžiausias 
bažnyčių tankumas), vilniaus (plotas 9644 km2) – 85,3 km2, kauno (plotas 
8750 km2) – 86,6 km2, telšių (plotas 13373 km2) – 91,6 km2, kaišiadorių (plo-
tas 6557 km2) – 95 km2, Šiaulių (plotas 7696 km2) – 106,9 km2 ir Panevėžio 
(plotas 8750 km2) – 114 km2 (mažiausias bažnyčių tankumas). atitinkamai 
vertinant koplyčių tankį, tai daugiausia koplyčių yra vilniaus arkivysku-
pijoje ir telšių vyskupijoje, o mažiausia Šiaulių ir kaišiadorių vyskupijose. 
analizuojant bažnyčių skaičių pagal gyventojų skaičių ir katalikų skaičių, 

2 diagrama. Lietuvos katalikų bažnyčių ir koplyčių skaičius vyskupijose
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tai matyti, kad 1 bažnyčia vidutiniškai aptarnauja 1435 katalikus kaišiado-
rių vyskupijoje (didžiausias bažnyčių skaičius) ir 5318 katalikų vilniaus ar-
kivyskupijoje (mažiausias bažnyčių skaičius) (lentelė Nr. 3).

Bažnyčių skaičių tyrinėjantiems geografams natūraliai gali kilti klausi-
mas, koks bažnyčių tankumas yra optimalus, ar šiuo metu yra užtektinai 
bažnyčių, atsižvelgiant į gyventojų poreikius, visuomeninius pokyčius, su-
sijusius su tikinčiųjų skaičiaus kaita ir kunigų skaičiaus mažėjimu. dažniau-
siai atsakant į šį klausimą naudojami tokie rodikliai kaip vienai parapijai 
tenkantis tikinčiųjų skaičius, taip pat vienam kunigui tenkantis tikinčiųjų 
skaičius. iš lentelių Nr. 1 ir 2 duomenų matome, kad vidutiniškai Lietuvoje 
1 parapijai teko 3694,5 tikinčiųjų (2018). Šis skaičius labai panašus į Lenkijos 
statistiką, kur 2019 m. vidutiniškai vienai parapijai teko 3134,5 tikinčiųjų39. 

39 „Churches and other religious associations“, in: Statistical Yearbook of the Republic of 
Poland Social and political organisations, in: https://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/sta-
tistical-yearbooks/statistical-yearbook-of-the-republic-of-poland-2020,2,22.html, (2021-01-19).

3 lentelė. Lietuvos katalikų bažnyčių ir koplyčių skaičius pagal vyskupijų plotą ir tikinčiųjų 
skaičių, 2021-01-01

Vysku-
pija / 

arkivys-
kupija

Vei-
kian-
čios 

bažny-
čios, 
vnt. 

Vei-
kian-
čios 

koply-
čios, 
vnt. 

Plotas, 
km2

Vyskupijos 
ploto dalis, 
tenkanti 1 
bažnyčiai, 

km2 

Vysku-
pijos 
ploto 
dalis, 

tenkanti 1 
koplyčiai, 

km2

Bendras 
gyven-

tojų 
skaičius*

Kata-
likų 
skai-
čius*

Vidu-
tinis 
kata-
likų 
skai-
čius 1 

bažny-
čiai

Kaišia-
dorių

69 34 6557 95.03 192.9 116000 99000 1434.8

Kauno 101 77 8750 86.6 113.6 646000 517000 5118.8

Panevė-
žio

114 104 13000 114.03 125 303000 247000 2166.6

Šiaulių 72 39 7696 106.9 197.3 321000 241000 3347.2

Telšių 146 121 13373 91.6 110.5 668000 551000 3774

Vilka-
viškio

106 56 6280 59.2 112.1 312371 304400 2871.7

Vilniaus 113 115 9644 85.3 83.7 821000 600900 5317.7

Iš viso 721 546 65300 90.4 119.8 3187371 2560300 3546.1

* iš Annuario Pontificio 2019.
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kita vertus, autoriaus skaičiavimu, Lenkijoje vienam kunigui vidutiniškai 
teko 1056 tikintieji, o Lietuvoje beveik tris kartus daugiau, tai yra 3081 ti-
kintysis. Žinoma, kad bažnyčių skaičių gali lemti ne tik demografiniai po-
kyčiai, ekonominės sąlygos, bet ir esančių kunigų pastoracinis aktyvumas, 
jų pasiruošimas tenkinti ritualinius (tradicinius), intelektualinius, susijusius 
su politinio, socialinio ir bendruomeninio gyvenimo iššūkiais, ir aktyvumo 
(bendruomeninio iniciatyvumo ir palaikymo) poreikius40.

Lentelėje Nr. 4 pateiktas bažnyčių ir koplyčių pasiskirstymas atskirose 
Lietuvos savivaldybėse. Šiuo metu savivaldybės informaciją apie bažny-
čias ir koplyčias dažniausiai pateikia prie savivaldybės lankytinų vietų ar 
turizmo objektų sąrašų. Pavyzdžiui, joniškio savivaldybė aprašo 8 bažny-
čias (neaprašo kriukų bažnyčios, kuri 1993 m. viesului sugriovus bažnyčią, 
buvo įrengta gretimame name šalia sugriautos bažnyčios)41. taip pat patei-
kiama informacija apie 8 kapinių koplyčias42. kažkodėl nėra informacijos 
apie Pošupių Šv. jono kentiečio koplyčią (joniškio r. savivaldybė, 2021). 
Šakių rajono savivaldybė informaciją pateikia apie 6 saugomus sakralinius 
objektus (4 medines ir 2 mūrines bažnyčias)43. Pakruojo rajono savivaldy-
bė lankytis kviečia 8 katalikų bažnyčiose ir Žeimelio liuteronų evangelikų 
bažnyčioje, taip pat Pamūšio lurde44.

Bažnyčių ir koplyčių titulai. Lietuvos bažnyčios turi 139 skirtingus 
titulus (pavadinimus), Lietuvos koplyčios – 89 (žr. Priedą). iš viso anali-
zuojame 718 bažnyčių ir 183 koplyčių titulus. Į analizę įtraukti pastatytų 
ir įvairiuose pastatuose (išskyrus vienuolynus) įrengtų koplyčių titulai. 
Ne visų Lietuvos koplyčių titulai yra žinomi, dažnai koplyčia vadinama 
pagal vietovės pavadinimą. Lietuvos bažnyčių ir koplyčių titulai buvo su-
skirstyti į keturias grupes (lentelė Nr. 5). Pirmajai grupei priskiriame titu-
lus, susijusius su kristumi. Populiariausi titulai šioje grupėje tarp bažnyčių 
titulų yra Švč. jėzaus Širdies (21), Nukryžiuotojo jėzaus (18) ir kristaus 
atsimainymo (11) titulai. iš viso šiai grupei buvo priskirta 103 bažnyčių ir 

40 emmanuel Lazega, olivier Wattebled, „two definitions of Collegiality and their 
inter-Relation: the Case of a Roman Catholic diocese“, in: Sociologie du Travail, Paris, 2011, 
Nr. 53, p. 57–77.

41 Bažnyčios, in: http://www.joniskis.lt/lit/Baznycios/3, (2021-01-12).
42 koplyčios, in: http://www.joniskis.lt/lit/koplycios/3, (2021-01-12).
43 Bažnyčios, in: https://www.sakiai.lt/puslapiai/baznycios-20180328080316, (2021-

01-12).
44 Žemėlapis turistams, in: http://www.pakruojis.lt/index.php?2866160538, (2021-01-12).
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4 lentelė. katalikų bažnyčių ir koplyčių skaičius Lietuvos savivaldybėse, 2021-01-01

Apskritis Savivaldybė Bažnyčių 
skaičius 

(parapinės, 
neparapinės, 

rektoratai)

Koplyčių skaičius

Koplyčios, 
pastatytos 

kaip atskiri 
pastatai

Įvairiuose 
pastatuose 

įrengtos 
koplyčios

Vienuolynų 
ir 

vienuolinių 
namų 

koplyčios

Alytaus alytaus m. 4 1

alytaus r. 13 2 4 1

druskininkų 4 1

Lazdijų r. 14 1 2

varėnos r. 14 3 5

Kauno Birštono 2

jonavos r. 7 1 7

kaišiadorių r. 12 8 12 3

kauno m. 24 3 18 18

kauno r. 19 6 3 1

kėdainių r. 20 4 2 1

Prienų r. 11 2 3

Raseinių r. 18 4 1 1

Klaipėdos klaipėdos m. 5 1 4 2

klaipėdos r. 9 3 4

kretingos r. 12 10 3 6

Neringos 2 1

Palangos m. 2 2 1 2

Šilutės r. 9 3 9

skuodo r. 9 7 1

Marijampolės kalvarijos 5 2

kazlų Rūdos 6 5

marijampolės 12 2 3 4

Šakių r. 20 6 2 1

vilkaviškio r. 17 6 3 1

Panevėžio Biržų r. 10 10 6

kupiškio r. 11 5 8

Panevėžio m. 4 5 6

Panevėžio r. 18 17 7

Pasvalio r. 13 2 5 1

Rokiškio r. 19 2 5
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Šiaulių akmenės r. 8 3

joniškio r. 9 9

kelmės r. 17 7 1 2

Pakruojo r. 10 3 1

Radviliškio r. 15 1 1

Šiaulių m. 5 6 1

Šiaulių r. 16 5 1 1

Tauragės jurbarko r. 16 1 1

Pagėgių 4

Šilalės r. 14 7 4 1

tauragės r. 11 2 1

Telšių mažeikių r. 17 6 2

Plungės r. 13 6 4 2

Rietavo 4 4 1

telšių r. 22 8 10

Utenos anykščių r. 16 7

ignalinos r. 18 2 9

molėtų r. 13 4 1

utenos r. 15 1 5 1

visagino m. 1 1

zarasų r. 12 4 3 1

Vilniaus elektrėnų 6 1

Šalčininkų r. 13 3 5 1

Širvintų r. 10 3 2 1

Švenčionių r. 11 2 4

trakų r. 11 2 1 1

ukmergės r. 15 2 4 1

vilniaus m. 30 6 24 32

vilniaus r. 24 5 6 2

Iš viso 60 721 219 224 97
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5 lentelė. Populiariausi Lietuvos bažnyčių ir koplyčių titulai, 2021-01-01
Ti

tu
la

i

Su
si

ję
 s

u 
K

ri
st

um
i

Su
si

ję
 s

u 
Šv

č.
 M

er
ge

le
 M

ar
ija

Su
si

ję
 s

u 
šv

en
ta

is
ia

is
Su

si
ję

 s
u 

D
ie

vu
, Š

vč
. T

re
jy

be
 

ir
 Š

v.
 D

va
si

a 
Po

pu
lia

-
ri

au
si

Sk
ai

-
či

us
Pr

oc
. 

nu
o 

vi
sų

Po
pu

lia
ri

au
si

Sk
ai

-
či

us
Pr

oc
. 

nu
o 

vi
sų

Po
pu

lia
ri

au
si

Sk
ai

-
či

us
Pr

oc
. 

nu
o 

vi
sų

Po
pu

lia
-r

ia
us

i
Sk

ai
-

či
us

Pr
oc

. 
nu

o 
vi

sų
Li

et
uv

os
 

ba
žn

yč
ių

Šv
č.

 jė
za

us
 

Ši
rd

ie
s

21
2.

9
Šv

č.
 m

. m
ar

ijo
s 

Ėm
im

o 
į d

an
gų

36
5

Šv
. j

on
o 

k
ri

kš
ty

to
jo

37
5.

2
Šv

č.
 t

re
jy

bė
s

62
8.

6
N

uk
ry

ži
uo

-
to

jo
 jė

za
us

18
2.

5
Šv

č.
 m

. m
ar

ijo
s 

a
ps

ila
nk

ym
o

16
2.

2
Šv

. a
rk

an
ge

lo
 

m
yk

ol
o

34
4.

7
d

ie
vo

 
a

pv
ai

zd
os

15
2.

1
k

ri
st

au
s 

a
ts

im
ai

ny
-

m
o

11

1.
5

Šv
č.

 m
. m

ar
ijo

s
15

2.
1

Šv
. a

pa
št

. 
Pe

tr
o 

ir
 

Pa
ul

ia
us

28

3.
9

Šv
. d

va
si

os
5

0.
7

Šv
. k

ry
ži

au
s

10

1.
4

Šv
č.

 m
. m

ar
ijo

s 
N

ek
al

to
jo

 
Pr

as
id

ėj
im

o

13

1.
8

Šv
. a

nt
an

o 
Pa

du
vi

eč
io

27

3.
8

d
ie

vo
 

G
ai

le
st

in
-

gu
m

o

2

0.
3

Šv
. k

ry
ži

au
s 

a
tr

ad
im

o
9

1.
3

Šv
č.

 m
. m

ar
ijo

s 
va

rd
o

11
1.

5
Šv

. o
no

s
21

2.
9

Šv
. d

va
si

os
 

a
ts

iu
nt

im
o

1
0.

15
Šv

. k
ry

ži
au

s 
iš

au
kš

ti-
ni

m
o

8

1.
1

Šv
č.

 m
. m

ar
ijo

s 
G

im
im

o
9

1.
3

Šv
. j

ur
gi

o
21

2.
9

Šv
č.

 t
re

jy
bė

s 
ir

 Š
v.

 
k

az
im

ie
ro

1

0.
15

k
iti

 
26

3.
6

k
iti

 
63

8.
8

k
iti

 
19

8
27

.6
k

iti
 

0
0

Iš
 v

is
o

10
3

14
.3

Iš
 v

is
o

16
3

22
.7

Iš
 v

is
o

36
6

51
Iš

 v
is

o
86

12
Li

et
uv

os
 

ko
pl

yč
ių

N
uk

ry
ži

uo
-

to
jo

 jė
za

us
9

4.
9

Šv
č.

 m
. m

ar
ijo

s
5

2.
8

Šv
. a

nt
an

o 
10

5.
5

d
ie

vo
 

G
ai

le
st

in
-

gu
m

o

6

3.
3

Šv
č.

 jė
za

us
 

Ši
rd

ie
s 

4
2.

2
Šv

č.
 m

. m
ar

ijo
s 

a
ps

ila
nk

ym
o

3
1.

6
Šv

. k
az

im
ie

ro
9

4.
9

Šv
. d

va
si

os
3

1.
6

Šv
. k

ry
ži

au
s 

3
1.

6
Šv

č.
 m

. m
ar

ijo
s 

Ėm
im

o 
į d

an
gų

3
1.

6
Šv

. o
no

s
7

3.
8

Šv
č.

 t
re

jy
bė

s 
1

0.
6

k
iti

11
6

k
iti

 
27

14
.8

k
iti

 
79

43
.2

k
iti

 
3

1.
6

Iš
 v

is
o

27
14

.7
Iš

 v
is

o
38

20
.8

Iš
 v

is
o

10
5

57
.4

Iš
 v

is
o

13
7.

1

*22



333katalikų bažnyčios ir koplyčios Lietuvoje: statistinė analizė

27 koplyčių titulai. Prie šios grupės priskirti ir Švč. sakramento bei Švč. sak-
ramento adoracijos titulai.

kita grupė titulų yra susijusi su Švč. mergele marija. Šioje grupėje po-
puliariausi titulai tarp bažnyčių yra Švč. mergelės marijos Ėmimo į dangų 
(36), Švč. mergelės marijos apsilankymo (16) ir Švč. mergelės marijos (15) 
titulai. Populiariausia titulų grupė yra susijusi su šventaisiais. tokiais titu-
lais yra pavadinta daugiau kaip 50 proc. visų Lietuvos bažnyčių ir koplyčių 
(lentelė Nr. 5). iš viso šventųjų vardais pavadintos 366 Lietuvos bažnyčios ir 
105 koplyčios. Populiariausi titulai tarp bažnyčių šioje grupėje yra Šv. jono 
krikštytojo (37), Šv. arkangelo mykolo (34) ir Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus 
(Povilo) (28) titulai. kiti populiarūs šventieji, kurių vardais buvo pavadin-
tos bažnyčios, yra šv. antanas Paduvietis, šv. ona, šv. jurgis, šv. juozapas 
ir šv. kazimieras. jų vardais yra pavadinta daugiau kaip po 10 Lietuvos 
bažnyčių. tarp visų koplyčių populiariausi titulai taip pat priklauso šiai 
grupei – tai Šv. antano (10) ir Šv. kazimiero (9) titulai. Šiai grupei taip pat 
buvo priskirti titulai, susiję su arkangelais ir angelais (Šv. arkangelo myko-
lo, Šv. arkangelo Rapolo, Šv. angelų sargų), palaimintojo jurgio matulai-
čio, Lietuvos kankinių, knygnešių, kančios ir tremtinių titulai.

ketvirtajai titulų grupei priskirti apskritai su dievu, taip pat Švč. trejy-
be ir Šv. dvasia susiję titulai. Švč. trejybės titulas yra populiariausias tarp 
Lietuvos bažnyčių. juo pavadintos 62 Lietuvos bažnyčios (beveik 9 proc. 
visų Lietuvos bažnyčių). kiti šioje grupėje populiarūs titulai yra dievo 
apvaizdos (15) ir Šv. dvasios (5). dievo Gailestingumo vardu pavadintos 
6 Lietuvos koplyčios. Lygindami titulus tarp bažnyčių ir koplyčių paste-
bime, kad tarp koplyčių santykinai šiek tiek daugiau yra titulų, susijusių 
su šventaisiais (beveik 58 proc.), ir šiek tiek mažiau, susijusių su dievu, 
Švč. trejybe ir Šv. dvasia (šiek tiek daugiau nei 7 proc.). vis daugiau kop-
lyčių pavadinamos naujų šventųjų vardais, pavyzdžiui, jono Pauliaus ii 
vardu pavadintos 4 koplyčios, Šv. Faustinos – viena. tačiau dievo Gailes-
tingumo koplyčių titulus taip pat galime susieti su dievo Gailestingumo 
kultu, kurio apaštalė buvo šv. Faustina.

Palyginus su mindaugo Paknio Lietuvos bažnyčių titulų iki 1620 m. ana-
lize45 matyti, kad Lietuvoje nebeliko tokių bažnyčių titulų kaip Šv. alber-
to, dievo kūno, Šv. 10000 karių, Šv. anastazijos, Šv. daratos, trijų karalių, 
Šv. zigmanto, Šv. Grigaliaus, Šv. kristupo, Šv. sofijos. tarp su šventaisiais 

45 mindaugas Paknys, „Šventųjų kultai Ldk Xv–Xvii a. pradžioje“, in: Šventieji vyrai, 
Šventosios moterys, p. 36.
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susijusių titulų Xvii a. pradžioje populiariausias titulas vilniaus ir Žemai-
čių vyskupijose buvo Šv. mikalojaus (šiuo metu yra tik 4 bažnyčių titulai), 
Šv. jono krikštytojo (šiuo metu populiariausias), Šv. jurgio (šiuo metu pa-
tenka į populiariausiųjų penketuką) ir Šv. Petro (šiuo metu trečioje vietoje 
su šventaisiais susijusių titulų kategorijoje yra Šv. Petro ir Pauliaus bažny-
čios titulas). Lietuvos bažnyčių titulus galime analizuoti ir lygindami jų 
populiarumą skirtingose vyskupijose ar regionuose, tačiau šiuo atveju itin 
reikšmingų skirtumų tarp skirtingų Lietuvos regionų nenustatyta.

kita vertus, bažnyčių titulus galime analizuoti kitų katalikiškų šalių kon-
tekste. Pavyzdžiui, airijoje populiariausi bažnyčių titulai yra šie: Švč. mer-
gelės marijos, Šv. Patriko, Šv. juozapo, Švč. mergelės marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo ir Švč. jėzaus Širdies46. Lenkijos populiariausių bažnyčių ti-
tulai beveik sutampa su populiariausiais bažnyčių titulais Lietuvoje – 
tai Švč. mergelės marijos Ėmimo į dangų, Švč. trejybės, Šv. mikalojaus, 
Šv. jono krikštytojo ir Šv. arkangelo mykolo (duomenys 1914 m.)47. di-
džiausias skirtumas yra dėl Šv. mikalojaus titulo naudojimo. kaip pastebi 
Paknys, Šv. mikalojaus kulto smukimas Lietuvoje fiksuotas jau nuo Xvi a. 
vidurio, todėl Lietuvoje šiuo metu šį titulą turi tik 4 bažnyčios: vilniuje, 
kaune, Betygaloje ir Žarėnuose-Latveliuose. kita vertus, Lenkijoje ryški ir 
jono Pauliaus ii kulto stiprėjimo tendencija. jau 2015 m. buvo suskaičiuota 
33 Lenkijos bažnyčios ir koplyčios, pavadintos jono Pauliaus ii vardu48.

Pastatymo metai. diagramoje Nr. 3 pateiktas pastatytų ir į duomenų 
rinkinį įtrauktų Lietuvos bažnyčių ir koplyčių skaičius skirtingais amžiais. 
Čia būtina akcentuoti, kad tai yra šiuo metu stovinčių, pastatytų kaip atski-
ri pastatai (veikiančių, neveikiančių, taip pat veikiančių, bet pritaikytų kul-
tūros poreikiams) bažnyčių ir koplyčių skaičius. Pastatymo metų analizė 
apima visas parapines bažnyčias, taip pat neparapines filijines bažnyčias ir 
rektoratus, pastatytas koplyčias. Čia nėra įtrauktos 3 liuteronų bažnyčios, 
kurios yra katalikiškų parapijų centrai. Į šią analizę taip pat nėra įtrauktos 
įvairiuose pastatuose įrengtos ar iš dalies pastatytos koplyčios (vienuolynų 
koplyčios, seminarijų ir kariuomenės ordinariato koplyčios, kituose pasta-

46 „an analysis of irish Church Names“, in: https://irishpapist.blogspot.com/2017/07/
an-analysis-of-irish-church-names.html, (2021-01-19).

47 Grażyna karolewicz, „z badań nad wezwaniami kościołów“, in: Roczniki Humanis-
tyczne, Lublin, 1974, t. XXii.

48 Lucyna Przybylska, izabela soljan, „john-Paul-the-second-isation’ of Cultural 
Landscape in Poland“, in: Geographia Polonica, Warsaw, 2015, t. 88 (4), p. 669–686.
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tuose įrengtos koplyčios). Šis grafikas neatspindi bažnyčių ir koplyčių skai-
čiaus kaitos atskirais amžiais, neapima amžių tėkmėje sudegusių ar per 
karus sunaikintų ir neatstatytų bažnyčių ir koplyčių skaičiaus.

iš viso analizuojame 976 katalikų bažnyčias ir koplyčias. kaip matome 
iš diagramos Nr. 3, daugiausia išlikusių bažnyčių ir koplyčių statymų yra 
iš XiX ir XX a. iš Xiv a. (1387 m. statyba) yra išlikusi vilniaus Šv. mikalo-
jaus bažnyčia. iš Xv ir Xvi a. išliko po 10 bažnyčių. Xv a. bažnyčios – tai 
kauno Švč. mergelės marijos Ėmimo į dangų (vytauto didžiojo) bažny-
čia, kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra, kauno Šv. Gertrūdos 
bažnyčia, kėdainių Šv. jurgio bažnyčia, trakų Švč. mergelės marijos ap-
silankymo bažnyčia ir 4 vilniaus bažnyčios: dabartinė dievo Gailestingu-
mo šventovė (buvusi Švč. trejybės bažnyčia), Šv. jonų (Šv. jono krikštytojo 
ir šv. jono apaštalo ir evangelisto, Švč. mergelės marijos Ėmimo į dangų 
(pranciškonų konventualų) ir Šv. onos bažnyčia. iš Xvi a. išliko šios baž-
nyčios: Rykantų Švč. trejybės, vilniaus Švč. trejybės (graikų apeigų ka-
talikų), vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino, seirijų Švč. mergelės 
marijos Škaplierinės, simno Švč. mergelės marijos Ėmimo į dangų, Lin-
kuvos Švč. mergelės marijos Škaplierinės, siesikų Šv. apaštalo Baltramie-
jaus ir kauno Šv. jurgio kankinio (pranciškonų). Nuo Xvi a. pradžios yra 
žinoma vilniaus aušros vartų Švč. mergelės marijos Gailestingumo moti-

3 diagrama. katalikų bažnyčių ir koplyčių pastatymo amžius ir skaičius dabartinėje Lietuvos 
teritorijoje
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nos koplyčia. iš Xvii a. išliko vilniaus Šv. jėzaus Nukryžiuotojo koplyčia 
(Paneriuose), taip pat krūvandų kapinių koplyčia ir Bartninkų bažnyčios 
šventoriaus koplyčia.

detaliau galima panagrinėti bažnyčių statybos periodus XiX–XXi a. 
diagramoje Nr. 4 matome, kad XiX a. palankiausi periodai naujų bažny-
čių statybai buvo trečias, šeštas ir devintas dešimtmetis, kai kiekviename 
jų pastatyta daugiau kaip 30 bažnyčių. tik čia reiktų atkreipti dėmesį, kad 
po 1863–1864 m. sukilimo katalikų bažnyčių statyba buvo draudžiama, ta-
čiau net ir šiuo draudimo laikotarpiu didikai bažnyčias statė privačių dva-
rų ir miestelių žemėse49. itin gausiai bažnyčios buvo statomos nuo 1901 m. 
iki Pirmojo pasaulinio karo. tai lėmė ir 1897 m. caro valdžios panaikintas 
draudimas statyti naujas bažnyčias. 1901–1914 m. iš viso pastatytos 85 baž-
nyčios, iš kurių 65 priskiriamos vėlyvojo istorizmo sakralinės architektūros 
periodui. didžioji jų dalis – tai neogotikinės bažnyčios, tačiau taip pat pa-
statyta ir neoromaninio, neorenesansinio, neobarokinio ir neoklasicistinio 
stiliaus bažnyčių.

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu 1918–1940 m. dabartinėje Lietu-
vos teritorijoje buvo pastatyta 130 bažnyčių. tai produktyviausias bažnyčių 
statybos laikotarpis Lietuvoje, nes vidutiniškai per metus buvo pastatyta 
po 6 bažnyčias. iš dalies tokį skaičių lėmė ir naujų bažnyčių statyba vieto-
je sugriautų per Pirmąjį pasaulinį karą. atskirai galima pristatyti okupuoto 
vilniaus krašto duomenis. vakarinė tuo metu buvusios vilniaus arkivys-
kupijos siena žymėjo ir demarkacijos liniją tarp okupuoto vilniaus kraš-
to ir likusios Lietuvos. 1920–1939 m. lenkų okupuotame vilniaus krašte, 
dabartinėje Lietuvos teritorijoje, buvo pastatytos 26 bažnyčios. dabartinės 
vilniaus arkivyskupijos vakarinės sienos su kaišiadorių ir Panevėžio vys-
kupija praktiškai liko nepakitusios iki šių dienų.

sovietinės okupacijos periodą galima perskelti į dvi dalis. 1941–1950 m. 
susiję su antrojo pasaulinio karo žalos atitaisymu, kai buvo atstatomos ir 
sutvarkomos nukentėjusios bažnyčios arba pastatomos naujos, taip pat 
įrengiamos įvairiuose pastatuose vietoj sugriautų. Šiame dešimtmetyje taip 
pat baigti kai kurių bažnyčių statybos darbai, kurie buvo prasidėję prieš 
karą (pavyzdžiui, Biržų rajono smilgių Nukryžiuotojo jėzaus bažnyčia). 
vietoj 1944 m. sugriautų arba sudegintų bažnyčių naujos bažnyčios buvo 
įrengiamos pritaikius pačius įvairiausius pastatus, pavyzdžiui, prieglaudas 

49 Nijolė Lukšionytė, „istorizmas Lietuvos architektūroje“, in: https://www.vle.lt/
straipsnis/istorizmas-lietuvos-architekturoje, (2021-01-19).
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(Laižuvoje, virbalyje), klebonijas (saločiuose, Pagiriuose), gyvenamuosius 
namus (kalnujuose, vilijampolėje), ūkinius pastatus (Gulbinėnuose, juo-
dupėje), įvairias koplyčias (Gauronskių koplyčioje mauzoliejuje alvite) ir 
kt. Per antrąjį pasaulinį karą sugriautų bažnyčių sąrašas pateiktas lentelė-
je Nr. 6.

1951–1990 m. buvo pastatyta ar pritaikytos patalpos tik 14 naujų bažny-
čių. antibažnytinės politikos ir ateizmo propagandos laikotarpiu kiekvie-
nas toks bažnyčios pastatymas turėjo išskirtinę kovos ir įteisinimo istoriją. 
analizuojant giliau matyti, kad kai kurioms bažnyčioms buvo leista įsikurti 
kitose vietose vietoj sovietų uždarytų bažnyčių. 1955 m. Burbiškio Švč. jė-
zaus širdies bažnyčia buvo įkurta pertvarkius medinį klojimą. 1956 m. buvo 
pastatyta kapčiamiesčio dievo apvaizdos bažnyčia, nes senoji bažnyčia 
sudegė dar 1941 m. Liubavo nauja medinė bažnyčia taip pat buvo pastaty-
ta 1956 m. (senoji sunaikinta per antrąjį pasaulinį karą). Gyvenamuosiuo-
se namuose buvo įrengtos vilkyškių ir tauragnų bažnyčios. 1958 m. vietoj 
sudegusios per antrąjį pasaulinį karą buvo pastatyta kita medinė Leckavos 
bažnyčia. 1959 m. buvo padidinta ir pertvarkyta buvusi Šlienavos koplyčia, 
jai panaudoti nugriautos kampiškių bažnyčios rąstai. 1959 m. buvo užbaig-

4 diagrama. katalikų bažnyčių pastatymai dabartinėje Lietuvos teritorijoje XiX–XXi a.
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ta dar prieš antrąjį pasaulinį karą prasidėjusios istoristinės Švenčionėlių 
Švč. mergelės marijos sopulingosios bažnyčios statyba. 1960 m. pastatyta 
klaipėdos Švč. mergelės marijos taikos karalienės bažnyčia buvo nusa-
vinta sovietų valdžios, 1963 m. joje įrengtas filharmonijos filialas. 1965 m. 
buvo atstatyta kruopių bažnyčia, sudegusi 1944 m. istorikas arūnas strei-
kus, tyrinėjęs sovietų antibažnytinę politiką, nurodo, kad 1954–1956 m. ti-
kintieji atstatė per antrąjį pasaulinį karą nukentėjusias Pajevonių, Riešės ir 
molėtų bažnyčias50. misius ir Šinkūnas (1993) teigė, kad Pajevonių bažny-
čia galutinai buvo sutvarkyta 1968 m., o molėtų bažnyčios bokštai atstatyti 
1977 m.51 Polekėlės Švč. mergelės marijos Širdies bažnyčia buvo pastatyta 
1977 m., o Šalčininkų Šv. apaštalo Petro – 1986 m. tais pačiais metais at-
statyta ir 1982 m. sudegusi Buivydžių bažnyčia. jau atgimimo laikotarpiu 
1989 m. buvo pastatyta mūrinė bažnyčia Šaukėnuose.

Lentelėje Nr. 6 pateiktas nuo 1941 m. sunaikintų (sugriautų, susprog-
dintų, sudegusių, apleistų ir sunykusių) bažnyčių sąrašas. iš viso šiame są-
raše 76 katalikų bažnyčios. daugiausia bažnyčių buvo sunaikinta antrojo 
pasaulinio karo metu (50). Šioje lentelėje pateiktos tik visiškai sugriautos 
arba sudegusios bažnyčios. Nemažai Lietuvos bažnyčių buvo labai ap-
griautos, apšaudytos, susprogdinti jų bokštai. tokios bažnyčios šioje lente-
lėje nepateiktos. kai kuriais atvejais labai apgriautos bažnyčios buvo greitai 
atstatytos. Pavyzdžiui, be stogo po 1941 m. likusi kvėdarnos bažnyčia buvo 
atstatyta iki 1945 m. 1944 m. buvo susprogdintas Šakių bažnyčios bokš-
tas, pati bažnyčia labai apgriauta. Bažnyčia buvo atstatyta ir sutvarkyta iki 
1948 m. kai kurių bažnyčių atstatymai užtruko (pavyzdžiui, Gražiškių baž-
nyčia sutvarkyta 1969 m., jūžintų bažnyčia – 1958 m.). ypač užtruko kai ku-
rių bažnyčių bokštų atstatymas, pavyzdžiui, Šiaulių katedros ir Ramygalos 
bažnyčios bokštai atstatyti 1956 m. (sugriauti 1944 m.), kretingos bažnyčios 
bokštas sugriautas 1941 m., atstatytas tik 1982 m., molėtų bažnyčios bokštai 
sugriauti 1944 m., atstatyti 1977 m., salako bažnyčios bokšto smailė sugriau-
ta 1944 m., atstatyta 1989 m., kuršėnų bažnyčios bokštas sugriautas antrojo 
pasaulinio karo metu, atstatytas 1999 m. dar kitų bažnyčių sugriauti bokš-
tai ar bokštų viršūnės taip ir neatstatytos (pavyzdžiui, kamajų, daukšių, 
Pakuonio, Pajevonio). kudirkos Naumiestyje 1950 m. buvo atstatyti žemes-
ni bažnyčios bokštai. autoriaus skaičiavimais, be jau minėtų 50 sunaikin-
tų bažnyčių, per antrąjį pasaulinį karą dar, daugiau ar mažiau, nukentėjo 

50 arūnas streikus, op. cit., p. 176.
51 kazys misius, Romualdas Šinkūnas, op. cit., p. 71, 512.
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45 Lietuvos katalikų bažnyčios. visiškai sunaikintų bažnyčių vietovėse 10 
naujų bažnyčių pastatyta sovietmečiu, o 20 naujų bažnyčių pastatyta jau 
atkūrus nepriklausomybę. 15 atvejų nauji maldos namai įrengti įvairiuose 
kituose pastatuose, kurie ne kartą buvo rekonstruoti ir išliko iki šių dienų. 
4 atvejais bažnyčios nebuvo atstatytos. Pilviškių bažnyčia buvo sugriauta 
tiek 1941 m., tiek 1944 m.

Be to, sovietmečiu uždarius ir konfiskavus itin daug bažnyčių, kai ku-
riose vietose buvo pastatytos naujos. sovietinei valdžiai 1947 m. uždarius 
Burbiškyje veikusią bažnyčią, nauja bažnyčia buvo įrengta 1955 m. 1948 m. 
buvo nacionalizuoti Gulbinėnų dvaro rūmai su koplyčia, o ūkiniame pasta-
te įrengta nauja bažnyčia. Bažnyčių uždarymui, bažnyčių pastatų funkcijų 
pakeitimams sovietmečiu reikalingi atskiri tyrimai. oficialiai 1944–1953 m. 
Lietuvoje buvo uždarytos 47 bažnyčios ir koplyčios, tačiau, streikaus duo-
menimis, 1950 m. nebeveikė nuo 80 iki 120 bažnyčių ir koplyčių52. atskirai 
taip pat reikėtų įvertinti ir neužbaigtų statyti bažnyčių skaičių, kurios so-
vietmečiu taip ir nebuvo pastatytos. vilniaus Naujamiestyje neužbaigta sta-
tyti Švč. jėzaus Širdies bažnyčia (architektas antanas vivulskis) galiausiai 
apie 1965 m. buvo perstatyta į statybininkų kultūros rūmus. vilkaviškio 
vyskupijoje neleista statyti mūrinių santaikos, kučiūnų ir sutkų bažnyčių. 
mūrinė kučiūnų bažnyčia buvo pastatyta 1996 m., o šio amžiaus pradžioje 
pastatyta mūrinė raudonų plytų sutkų bažnyčia dar neįrengta ir nenaudo-
jama. Per antrąjį pasaulinį karą ir sovietmečiu sunaikintos 6 bažnyčios taip 
ir nebuvo atstatytos (vegerių, Gudlaukio, dotnuvos (akademijos), Pakėvio, 
klaipėdos ir Šilgalių).

Pirmame atkurtos nepriklausomos Lietuvos dešimtmetyje intensyviai 
vyko sovietų nusavintų maldos namų atgavimo ir atšventinimo procesas, 
tačiau prasidėjo ir intensyvesnis bažnyčių atstatymo ir naujų statybų lai-
kotarpis. 1991–2020 m. Lietuvoje buvo pastatytos (įrengtos) 73 bažnyčios. 
kai kuriais atvejais buvo atstatytos per antrąjį pasaulinį karą sugriautos 
bažnyčios (pavyzdžiui, sintautuose), kitais atvejais per karą sugriautų 
bažnyčių ar kitose gyvenviečių vietose buvo pastatytos naujos bažnyčios 
(pavyzdžiui, Pilviškiuose, Grūšlaukėje, endriejave), dar kitais atvejais (pa-
vyzdžiui, ežerėlyje, degaičiuose, Patašinėje) bažnyčios buvo įrengtos kituo-
se pertvarkytuose pastatuose. 1998 m. buvo atstatyta vilkaviškio katedra. 
1999 m. Rokų bažnyčia buvo įrengta buvusiuose „Rokų keramikos“ kul-
tūros namuose. 2020 m. buvo pastatyta nauja alvito bažnyčia; 1824 m. pa-

52 arūnas streikus, op. cit.
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statyta mūrinė alvito bažnyčia per Pirmąjį pasaulinį karą buvo apgriauta, 
o per antrąjį 1944 m. susprogdinta; iki 2020 m. pamaldos alvite vyko šven-
toriaus kampe esančioje Gauronskių koplyčioje.

Net 7 atvejais bažnyčios buvo pastatytos jau atkurtos nepriklausomy-
bės laikotarpiu sudegusių bažnyčių vietoje. Į neišlikusių bažnyčių katego-
riją įtraukta ir kriukų bažnyčią, pastatyta 1792 m., kurią 1993 m. sugriovė 
viesulas. dabartinė kriukų bažnyčia tais pačiais metais buvo įrengta gre-
timame name. iš viso po 1990 m. gaisruose ar nuo viesulų buvo visiškai 
sunaikintos 8 bažnyčios. visais šiais atvejais bažnyčios buvo atstatytos ar 
įrengtos kituose pastatuose. dar 7 bažnyčios po 1990 m. taip pat patyrė gais-
rus, tačiau buvo sutvarkytos ir atkurtos.

5 parapinės bažnyčios yra įtrauktos į duomenų rinkinį, nes jas arba 
planuojama konsekruoti 2021–2022 m., arba jų statyba yra beveik baigta ir 
jose jau kurį laiką aukojamos Šv. mišios. tai kauno Palaimintojo arkivys-
kupo jurgio matulaičio bažnyčia (joje iš esmės visi statybos darbai baigti, 
aukojamos Šv. mišios), kulautuvos Švč. mergelės marijos vardo bažnyčia 
(1932 m. pastatyta medinė bažnyčia sudegė 2012 m.; naują bažnyčią pla-
nuojama pašventinti 2021 m.), klaipėdos Šv. Brunono kverfurtiečio bažny-
čia (šiuo metu pamaldos vyksta šalia esančioje koplyčioje, veikia parapijos 
namai), slengių (Gindulių) Šv. jono Pauliaus ii bažnyčia (joje jau daugiau 
kaip metai aukojamos Šv. mišios) ir vilniaus Šv. juozapo bažnyčia (Šv. mi-
šios dabar aukojamos šalia esančioje Šv. juozapo koplyčioje, kartais ir pa-
statytoje bažnyčioje).

apskritai naujų bažnyčių statybos yra susijusios su šalies ar regiono po-
litine, socialine, demografine ir ekonomine situacija. taip pat tam turi įta-
kos katalikų Bažnyčios finansiniai pajėgumai. vertinant sociodemografiniu 
aspektu, dabartinis Lietuvos bažnyčių išsidėstymo tinklas nėra tinkamas. 
daug bažnyčių stovi kaimuose (bažnytkaimiuose) ir mažuose miesteliuose. 
kai kurios regionų ar kaimo vietovių bažnyčios dėl sumažėjusio gyvento-
jų ir tikinčiųjų skaičiaus praktiškai nebenaudojamos. Šv. mišios kai kuriose 
kaimų ar nedidelių miestelių bažnyčiose vyksta kartą (pavyzdžiui, verti-
mų, ugionių, valakbūdžio) ar du kartus per mėnesį (pavyzdžiui, Lesčių, 
vosiūnų, milašaičių), į jas susirenka keletas ar keliolika tikinčiųjų. tačiau 
naujų bažnyčių ar koplyčių ypač trūksta miestuose, kur jų poreikį lemia 
urbanistinė plėtra, naujų gyvenamųjų rajonų formavimas ir su tuo susiję 
gyventojų gyvenamosios vietos pokyčiai. didžiausia geografinė bažnyčių 
koncentracija yra vilniaus ir kauno senamiesčiuose ir centrinėse dalyse, 
tačiau labiausiai naujų maldos namų trūksta toliau nuo centro esančiuose 
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gyvenamuosiuose rajonuose. Pavyzdžiui, toliau nuo centro esančiose vil-
niaus Šv. kryžiaus atradimo ir Palaimintojo jurgio matulaičio parapijų baž-
nyčiose Šv. mišios 2019 m. vyko daugiau kaip 20 kartų per savaitę, kauno 
Šventosios dvasios (Šilainių) parapijoje 17 kartų per savaitę.

Nuo 1991 iki 2020 m. Lietuvoje buvo pastatytos 48 koplyčios. daugiau 
kaip pusė jų (26) buvo pastatytos gyvenvietėse ar miestuose (įvairiose vie-
tose), gyvenvietėse ar kaimuose esančiose kapinėse (11), kitose vietose už 
gyvenvietės ribų (11). apibendrinant galima teigti, kad iš 73 po 1990 m. 
pastatytų naujų ar kituose pastatuose įrengtų bažnyčių 39 yra pastatytos 
(įrengtos) po antrojo pasaulinio karo, sovietmečiu ar gamtos stichijų su-
naikintų bažnyčių geografinėse vietose. 31 bažnyčia yra pastatyta (įrengta) 
naujoje geografinėje vietoje, dar 3 naujos bažnyčios pastatytos pakeičiant 
senąsias.

Išvados. Lietuvos katalikų bažnyčių ir koplyčių duomenų rinkinio ana-
lizė pristato naujausius duomenis apie katalikų bažnyčių ir koplyčių skai-
čius, rūšis, pasiskirstymą teritoriniuose vienetuose, titulus, pastatymų laiką 
ir sunaikinimus. Rinkinio analizė atskleidė dažniausiai naudojamos katali-
kiškos statistikos netikslumus, moksliniams tyrimams galimų naudoti tiks-
lių duomenų poreikį.

apibendrinant tyrimą, diskusijai galime iškelti klausimą apie religinių-
geografinių duomenų reikalingumą ir jų panaudojimą. kodėl reikalinga 
plėsti nuolat prieinamų duomenų apimtis ir ar mokame efektyviai naudotis 
turima informacija? skaitmeninių technologijų amžiuje jau ir Lietuvoje ku-
riami interaktyvūs religiniai žemėlapiai bei įvairios interneto platformos53. 
Platesnis turimų duomenų spektras leistų pateikti daugiau nuolat atnau-
jinamos informacijos. svarbesnį praktinį pritaikymą visuomet turi nuolat 
atnaujinami duomenys, o ne vienkartiniai tyrimai. Pavyzdžiui, informaci-
niuose žinynuose ar katalikiškose tinklalapiuose statistinę informaciją bū-
tina nuolat atnaujinti, papildyti naujais duomenimis, juos sugrupuojant ar 
suskirstant vartotojui priimtina ir aiškia forma.

apskritai statistiniai katalikiškų objektų tyrimai, sociogeografinė ana-
lizė galėtų pasitarnauti planuojant naujus katalikų Bažnyčios administra-
cinius teritorinius vienetus, naujų religinių objektų statybas. Reikalingi 
atskiri tyrimai, norint nustatyti kokius pagrindinius pirminės religinės-geo-

53 Žr. parapijos.lt ir Skaitmeninis bažnyčių žemėlapis, in: https://gengen.maps.arcgis.com/
apps/mapseries/index.html?appid=feb35d29fa9f4582a71d728c77ef286, (2021-01-25).
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grafinės informacijos šaltinius naudoja religinio turinio informaciją kurian-
tys ar administruojantys asmenys (pavyzdžiui, pažintinių knygų ir filmų 
autoriai, savivaldybių turizmo informacinių ir piligrimų centrų darbuoto-
jai, žemėlapių sudarytojai ir kt.). taip pat būtina nustatyti, kokių duomenų 
trūkumas yra ryškiausias. 

Šiame straipsnyje duomenų analizė apėmė 1310 objektų, iš kurių buvo 
732 bažnyčios (veikiančios, naudojamos kaip kultūrinės erdvės ir nevei-
kiančios) ir 578 koplyčios (veikiančios, naudojamos kaip kultūrinės erdvės 
ir neveikiančios). Nustatyta, kad Lietuvos bažnyčios turi 139 skirtingus ti-
tulus (pavadinimus), koplyčios – 89, tačiau didžiausias dėmesys analizėje 
skirtas būtent pačiam bažnyčių ir koplyčių pastatų skaičiui ir jo dinami-
kai, naujiems pastatymams. Bažnyčių ir koplyčių pastatai nėra statiški ir 
nekintantys. Nauji maldos namai nuolat statomi tiek naujose vietose, tiek 
atstatomi antropogeninių ar gamtinių veiksnių sunaikintų šventovių vie-
tose. esant poreikiui, bažnyčios ir koplyčios įrengiamos ir kitos paskirties 
pastatuose.

matyti, kad bažnyčių ir koplyčių panaudojimas skirtingose vietose 
priklauso nuo demografinės situacijos, ekonominių galimybių, kunigų ir 
bend ruomenių socialinio aktyvumo. europoje vis daugiau diskusijų kyla 
apie bažnyčias kaip kultūrinio paveldo elementus ar socialinio ir lokalinio 
tapatumo žymeklius54. Bažnyčios ir koplyčios tampa ne tik religinių apeigų 
ir dvasinio susikaupimo vietomis, tačiau ir istorinių įvykių atminimo, kul-
tūrinių vertybių pristatymo, bendruomeninio ar asmeninio tapatumo raiš-
kos vietomis. taigi galima diskutuoti apie bažnyčių ir koplyčių pritaikymą 
ir įveiklinimą ne religinėms reikmėms. Lietuvoje taip pat išskiriame du ly-
giagrečius procesus. Bažnyčių ir koplyčių statybas (po 1990 m. Lietuvoje 
pastatytos arba įrengtos 73 bažnyčios, vien tik pastatytos 48 koplyčios) lydi 
atvirkštinis procesas – nebenaudojamų bažnyčių ir koplyčių pritaikymas 
kitoms reikmėms. Šioje vietoje reikėtų atskirti priverstinį bažnyčių pastatų 
funkcijų pakeitimą, kuris vyko sovietmečiu, nuo sutartinio ir vykstančio su 
katalikų Bažnyčios žinia šiuolaikinėje Lietuvoje. sovietmečiu nemažai baž-
nyčių buvo paverstos muziejais ar ekspozicijų salėmis, taip pat naudotos 
kaip sandėliai, sporto salės, švietimo įstaigos, knygų saugyklos, kultūros 
namai ar pritaikytos kitoms ūkinėms reikmėms. Šiuo metu Lietuvoje kaip 

54 tobias Harding, „Generations: Central values in swedish Policies on Church He-
ritage“, in: Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 2018, t. 21, Nr. 1, in: https://www.idunn.no/
nkt/2018/01/preserving_churches_for_future_generations_central_values, (2021-01-26).
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kultūrinės erdvės naudojami 13 buvusių bažnyčių ir koplyčių pastatų. Ga-
lima išskirti apleistų ir laiko bei vandalų nuniokotų koplyčių ir bažnyčių 
kategoriją. maldos namų nebenaudojant religinėms apeigoms, jų pastatai 
tampa labiau pažeidžiami ir mažiau prižiūrimi. Čia reikėtų įvertinti galimy-
bes mažiau naudojamas bažnyčias ir koplyčias labiau atverti religinio turiz-
mo perspektyvai, įtraukti į piligrimų kelius ir maršrutus. kai kurių kaimo 
vietovėse esančių bažnyčių pastatai galbūt galėtų tarnauti kaip nakvynės 
namai pėsčiųjų piligrimų maršrutuose ar būti labiau pritaikyti įvairiems 
bendruomeniniams poreikiams.
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Lietuvos bažnyčių titulai (N-718), 
mažėjimo tvarka

Lietuvos koplyčių titulai (N-183), 
mažėjimo tvarka

titulas Bažnyčių 
skaičius

titulas koplyčių 
skaičius

Švč. trejybės 62 Šv. antano (šv. antano 
Paduviečio) 10

Šv. jono krikštytojo 37 Šv. kazimiero 9

Švč. mergelės marijos Ėmimo 
į dangų

36 Nukryžiuotojo jėzaus 9

Šv. arkangelo mykolo 34 Šv. onos 7

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus 
(Povilo)

28 dievo Gailestingumo 6

Šv. antano Paduviečio 27 Šv. jono krikštytojo 6

Šv. onos 21 Šv. Brunono kverfurtiečio 5

Šv. jurgio 21 Švč. mergelės marijos 5

Švč. jėzaus Širdies 21 Šv. jono Pauliaus ii 4

Nukryžiuotojo jėzaus 18 Šv. marijos magdalenos 4

Šv. juozapo 18 Šv. Roko 4

Švč. mergelės marijos 
apsilankymo

16 Švč. jėzaus Širdies 4

dievo apvaizdos 15 visų Šventųjų 4

Šv. kazimiero 15 Šv. augustino 3

Švč. mergelės marijos 15 Šv. kryžiaus 3

Švč. mergelės marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo

13 Šv. Pranciškaus asyžiečio 3

kristaus atsimainymo 11 Šv. vincento Pauliečio 3

Švč. mergelės marijos vardo 11 Švč. mergelės marijos 
apsilankymo 3

Šv. kryžiaus 10 Švč. mergelės marijos Ėmimo 
į dangų 3

Šv. vyskupo stanislovo 9 Šv. dvasios 3

Šv. kryžiaus atradimo 9 Gailestingosios dievo 
motinos 2

Priedas

Lietuvos kataLikų BaŽNyČių iR koPLyČių tituLai, 2021-01-01
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Švč. mergelės marijos Gimimo 9 kristaus prisikėlimo 
(Prisikėlusio kristaus) 2

Šv. apaštalo evangelisto mato 9 Lurdo Švč. mergelės marijos 2

Šv. kryžiaus išaukštinimo 8 Šv. aloyzo 2

Švč. mergelės marijos 
Škaplierinės

8 Šv. apaštalo mato 2

Šv. apaštalo jokūbo 8 aušros vartų Švč. mergelės 
marijos Gailestingumo 

motinos
2

kristaus karaliaus 7 Šv. ignoto (antiochiečio) 2

Šv. Lauryno 7 Šv. izidoriaus 2

Šv. apaštalo Baltramiejaus 7 Šv. juozapo 2

viešpaties apreiškimo Švč. 
mergelei marijai

7 Šv. jurgio 2

Šv. angelų sargų 6 Šv. kryžiaus išaukštinimo 2

kristaus Žengimo į dangų 5 Šv. teresės 2

Šv. kūdikėlio jėzaus teresės 5 Šv. vyskupo stanislovo 2

Šv. Roko 5 Švč. mergelės marijos 
Ligonių sveikatos 2

Šventosios dvasios 5 Švč. mergelės marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo 2

visų Šventųjų 5 Švč. mergelės marijos 
sopulingosios 2

Šv. apaštalų simono ir judo 
tado

5 dievo Gailestingumo 
apaštalės šv. Faustinos 1

Švč. mergelės marijos 
krikščionių Pagalbos

5 jėzaus kristaus kraujo 1

Šv. vincento Pauliečio 4 kančios 1

Šv. Pranciškaus asyžiečio 4 knygnešių 1

Šv. mikalojaus 4 kristaus karaliaus 1

Šv. marijos magdalietės 4 kristaus atsimainymo 1

Švč. mergelės marijos 
Rožančinės

4 kristaus ir Švč. mergelės 
marijos apsireiškimo 1

Šv. apaštalo andriejaus 4 mūsų viešpaties jėzaus 
kristaus Gerojo Ganytojo 1

Švč. mergelės marijos 
sopulingosios

3 Palaimintojo jurgio 
matulaičio 1

Šv. aloyzo 3 Prisikėlusio kristaus mirtį 
Nugalėjusio 1

Šv. Barboros 3 Šiluvos dievo motinos 1
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Šv. jono Nepomuko 3 Šiluvos Švč. mergelės marijos 
apsireiškimo 1

Šv. Liudviko 3 Šv. anzelmo 1

Švč. aušros vartų dievo 
motinos

3 Šv. anzgaro 1

Švč. jėzaus vardo 3 Šv. apaštalo jono 1

Šv. apaštalų Pilypo ir jokūbo 3 Šv. apaštalų simono ir judo 
tado 1

Švč. mergelės marijos 
angeliškosios

2 Šv. Barboros 1

Šv. stanislovo kostkos 2 Šv. dvasios atsiuntimo 1

Šv. juozapo Globos 2 Šv. dvasios Nužengimo 1

Šv. juozapo darbininko 2 Šv. elžbietos 1

Šv. izidoriaus 2 Šv. ignaco 1

Šv. joakimo 2 Šv. jokūbo 1

Šv. ignaco Lojolos 2 Šv. jono kentiečio 1

Šv. Hiacinto (jackaus) 2 Šv. jono Nepomuko 1

Šv. dominyko (domininko) 2 Šv. juozapo darbininko 1

Šv. diakono stepono 2 Šv. juozapo ir Švč. teresės 
kūdikėlio jėzaus 1

Švč. mergelės marijos 
Gailestingumo motinos

2 Šv. kūdikėlio jėzaus teresės 1

Švč. mergelės marijos Belaisvių 
vaduotojos

2 Šv. Lauryno 1

Šv. Šeimos – jėzaus, marijos ir 
juozapo

2 Šv. Luko 1

Šv. apaštalo Pauliaus 2 Šv. martinijono 1

Palaimintojo jurgio matulaičio 2 Šv. martyno 1

Lietuvos kankinių 2 Šv. mykolo arkangelo 1

kristaus Prisikėlimo 2 Šv. Povilo 1

jėzaus Nazariečio 2 Šv. Roko išpažinėjo 1

išganytojo 2 Šv. Šeimos 1

dievo Gailestingumo 2 Šv. vincento Ferero 1

Švč. mergelės marijos taikos 
karalienės

3 Švč. dievo motinos Šeimų 
Globėjos 1

Švč. mergelės marijos angelų 
karalienės

3 Švč. marijos Guodėjos 1

Švč. mergelės marijos Globos 2 Švč. mergelės marijos 
apsireiškimo 1
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apreiškimo Švč. mergelei 
marijai

1 Švč. mergelės marijos aušros 
vartų 1

eucharistinio išganytojo 1 Švč. mergelės marijos 
Gimimo 1

Gerojo Ganytojo 1 Švč. mergelės marijos Globos 1

kristaus apsireiškimo 1 Švč. mergelės marijos jūrų 
Žvaigždės 1

kristaus karaliaus ir Šv. 
kūdikėlio jėzaus

1 Švč. mergelės marijos 
kankinių karalienės 1

Nekaltosios Švč. m. marijos 1 Švč. mergelės marijos 
krikščionių Pagalbos 1

Pal. mykolo sopočkos 1 Švč. mergelės marijos 
Lietuvos laisvės 1

Šv. agotos 1 Švč. mergelės marijos 
Ramintojos 1

Šv. aleksandro 1 Švč. mergelės marijos Rožinio 
karalienės 1

Šv. apaštalo evangelisto jono 1 Švč. mergelės marijos Širdies 1

Šv. apaštalo Pauliaus 
atsivertimo

1 Švč. sakramento adoracijos 1

Šv. apaštalo Petro 1 Švč. trejybės 1

Šv. arkangelo mykolo ir jono 
krikštytojo

1 tremtinių 1

Šv. arkangelo Rapolo 1 viešpaties Gailestingumo 1

Šv. Bazilijaus didžiojo 1

Šv. Benedikto 1

Šv. Brunono kverfurtiečio 1

Šv. Gertrūdos 1

Šv. evangelisto morkaus 1

Šv. Felikso valua 1

Šv. ignoto 1

Šv. joakimo ir onos 1

Šv. jono Bosko 1

Šv. jono krikštytojo ir šv. jono 
apaštalo ir evangelisto

1

Šv. jono krikštytojo 
Nukankinimo

1

Šv. jono Labdario 1

Šv. jono Pauliaus ii 1
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Šv. jurgio kankinio 1

Šv. kankinės kotrynos 1

Šv. karolio Baromėjaus 1

Šv. monikos 1

Šv. motiejaus 1

Šv. Petro išvadavimo 1

Šv. Popiežiaus Leono ii 1

Šv. Pranciškaus ksavero 1

Šv. Pranciškaus serafiškojo 1

Šv. Rapolo kalinausko 1

Šv. Pranciškaus ir 
šv. Bernardino

1

Šv. teresės 1

Šv. vyskupo stanislovo ir 
šv. vladislovo

1

Šv. vincento Ferero 1

Šv. viktoro 1

Šv. vyskupo stanislovo ir 
šv. Pranciškaus asyžiečio

1

Šv. vyskupo martyno 1

Švč. mergelės marijos aušros 
vartų Gailestingumo motinos

1

Švč. mergelės marijos Gerosios 
Patarėjos

1

Švč. mergelės marijos ir 
šv. Pranciškaus asyžiečio

1

Švč. mergelės marijos 
kankinių karalienės

1

Švč. mergelės marijos 
karalienės

1

Švč. mergelės marijos 
Nugalėtojos

1

Švč. mergelės marijos 
Rožančiaus karalienės

1

Švč. mergelės marijos 
Nuolatinės Gelbėtojos

1

Švč. mergelės marijos 
Nuolatinės Globėjos

1
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Švč. mergelės marijos visų 
malonių tarpininkės

1

Švč. mergelės marijos 
karmelio kalno karalienės

1

Švč. mergelės marijos Širdies 1

Švč. mergelės marijos 
snieginės

1

Švč. mergelės marijos jūrų 
Žvaigždės

1

Švč. mergelės marijos 
Liūdinčiųjų Guodėjos

1

Švč. mergelės marijos Šeimos 
karalienės

1

Švč. sakramento 1

Švč. trejybės ir šv. kazimiero 1

Šventosios dvasios atsiuntimo 1

viešpaties apreiškimo 
Švč. mergelei marijai ir 

šv. Benedikto

1
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CatHoLiC CHuRCHes aNd CHaPeLs iN LitHuaNia: 
statistiCaL aNaLysis

summary

the author analyses the main statistical data of the Catholic churches and 
chapels in Lithuania. the focus is paid to the analysis of the data of Lithuanian 
churches and chapels after 1990, that is, after the restoration of Lithuania‘s 
independence. the article is based on the data set of 1310 Lithuanian Catholic 
churches and chapels compiled by the author (compiled on january 1, 2021). 
the article presents statistical data related to the number and types of churches 
and chapels, their distribution in specific territorial units (dioceses, deaneries, 
municipalities), and the titles of churches and chapels. the author also presents 
systematic information about the age and year of the construction of churches and 
chapels and cases of destruction of churches since 1941.

according to the data set compiled by the author, out of 693 parishes (exclu-
ding 15 army chaplains), 672 parishes have parish churches. there are 46 non-
parish churches and rectories in Lithuania. apart from the chapels of monasteries 
and monastic houses, 448 chapels were built in Lithuania or installed in other 
buildings for the needs of believers. the author divides Lithuanian chapels into 
different types. First of all, there are chapels built (there are 219 chapels in Lithua nia, 
which are built and intended for religious rites) and chapels installed in buildings 
of various purposes (224 chapels). apart from non-operative and abandoned 
chapels, 134 chapels are built in the cemeteries of settlements and rural areas, and 
there are 61 chapels in other urban and settlement areas.

Lithuanian churches have 139 different titles, Lithuanian chapels – 89. the 
titles of Lithuanian churches and chapels were divided into four groups: related 
to Christ, related to the Blessed virgin mary, related to the saints, and related to 
God, the Holy trinity and st. spirit).

73 new churches were built or installed after 1990 in Lithuania. 39 were built 
(installed) in the geographical locations of churches destroyed after World War 
ii, during the soviet era or by fires (hurricanes). thirty-one of churches were built 
(installed) in the new geographical locations, three more new churches were built 
to replace the old ones.

the article also raises questions about a new use for disused (non-operative) 
churches. the use of churches and chapels in different places depends on 
demographic situation, economic opportunities, and social activity of priests and 
communities. there is a growing debate in europe about churches as elements 
of cultural heritage or markers of social and local identity. Churches and chapels 
become not only the places of religious rites and spiritual gatherings, but also the 
places of remembrance of historical events, spaces of cultural values, and spots of 
the manifestation of communal or personal identity.
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iš maskvos kilusios, o šiuo metu Paryžiuje gyvenančios rusų istorikės 
veros Čencovos knyga yra skirta slenkstinei kijevo stačiatikių metropolijos 
istorijoje 1686 m. datai. monografija reikšminga ir įdomi dėl kelių aspektų. 
svarbiausi būtų šie – šaltinotyrinis ir istorinis. Bet taip pat vertėtų atkreipti 
dėmesį ir į kai kurias mūsų gyvenamo meto bažnytinio, politinio ir akade-
minio gyvenimo aktualijas bei platesnį kontekstą. juk visai neseniai buvo 
peržengtas naujas slenkstis. 2018 m. gruodžio 15 d. kijeve įvykusio vieniji-
mosi sinodo metu susibūrė ukrainos stačiatikių Bažnyčia, o jos metropolitu 
išrinktas epifanijus (dumenko). Netrukus, 2019 m. sausio 5 d., konstanti-
nopolio patriarchas Baltramiejaus i paskelbė tomosą, pripažįstantį ukrainos 
stačiatikių Bažnyčios autokefaliją (savarankiškumą). Šiai Bažnyčiai tapus 
konstantinopolio patriarchato dalimi, buvo atkurtas tradicinis kanoninis 
ryšys, nuo Rusios krikšto (988) laikų jungęs kijevą ir konstantinopolį. toks 
virsmas leido ukrainos stačiatikiams ištrūkti iš kelis amžius trukusios fakti-
nės priklausomybės nuo Rusijos stačiatikių Bažnyčios (maskvos patriarcha-
to). tokia permaina prilygsta tektoniniam judesiui, kuris, galimas daiktas, 
ilgalaikėje perspektyvoje pranoks savo reikšmingumu 1686 m. konstantino-
polio patriarcho dionisijaus iv 1686 m. priimtą sprendimą, kuriuo maskvos 
patriarchatui buvo suteiktos kai kurios išskirtinės teisės kijevo metropolijos 
atžvilgiu. esmė ta, kad susikūrus ukrainos stačiatikių Bažnyčiai, maskvo-
centriška „rusiškojo pasaulio“ koncepcija patyrė netikėtą smūgį. kijevas – 
Rusios miestų motina – išsprūdo iš maskvos rankų! tai labai šaltas dušas 
ant emocijų, sukeltų 2014 m. kilusios euforijos – „krymas mūsų!“ kad bent 
nujaustume šio įvykio faktinę ir simbolinę reikšmę, turime pabrėžti, jog Ru-
sija – tai anaiptol ne sekuliari, vakarietiško sukirpimo valstybė. tai stačiati-
kių/ortodoksų (t. y. „tikrųjų krikščionių“) Bažnyčią (= imperiją) vaidinanti 
politinė institucija, kurios geografinės ribos neaiškios, paslankios, o ekspan-
sijos instinktas – gyvas, nepaisant to, kad mūsų dienomis ši šalis išgyvena 
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akivaizdų demografinį ir santykinės galios pasaulio arenoje nuosmukį1. 
taigi kas daugumai ukrainos gyventojų buvo ilgai lauktas šviesos ir vilties 
spindulys nesiliaujančių provokacijų ir agresijos iš Rusijos pusės akivaizdo-
je, nemažai daliai Rusijos politinio, bažnytinio ir net akademinio pasaulio 
atstovų tapo pa(si)piktinimo ir tariamos skriaudos priežastimi. Šiame kon-
tekste 1686 m. įvykiai įgijo didelį politinį relevantiškumą ir stiprų visuome-
ninį rezonansą. tai puikus pavyzdys, kad istorija – tai ne tiek mokslas apie 
praeitį, bet kur kas labiau racionali pastanga suvokti žmonijos, Bažnyčios, 
tautos, šalies, giminės ar individo gyvenimo kelią. Nors tokia pastanga vi-
sada su savimi neša stiprų prasmės krūvį, teikiantį peno visų pirma filoso-
fų ir teologų minčiai, tačiau ir istorikai turi galimybę sugroti savo partiją, 
jei tik geba laikytis tiesos paieškos imperatyvo ir likti ištikimi tarptautiniu 
mastu pripažintiems akademiniams standartams, nepriklausomai nuo to, 
ar jų dėka pasiektos išvados patiktų ar nepatiktų tam tikros šalies politiniam 
elitui ir vadinamiesiems visuomenės veikėjams. Šiuo atžvilgiu veros Čenco-
vos knyga teikia kuo puikiausią pavyzdį.

Nors pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvoje aktyviai propaguojamas 
Lietuvos didžiosios kunigaikštystės paveldas ir kultūriškai jautri bei poli-
tiškai nuovoki Lietuvos visuomenės dalis rodo susidomėjimą Baltarusiją, 
ukrainą, o ir tą pačią Rusiją liečiančiais praeities ir dabarties įvykiais, ta-
čiau mūsų akademinėje padangėje akivaizdžiai trūksta Rytų krikščionybės 
žinovų, atitinkamų tekstų, kartu ir gilesnio supratimo apie tai, kas vyksta 
mūsų netolimoje Rytų kaimynystėje. todėl man atrodo, kad veros Čenco-
vos knyga mūsų lietuviškame kontekste gali pasitarnauti ne tik kaip aka-
deminis traktatas apie tai, kas vyko kijeve, maskvoje ir konstantinopolyje 
tolimais 1686 m., bet ir gali praversti kaip vadovas, mokantis kaip reikia tir-
ti Rytų krikščionių Bažnyčių istoriją. o kaip tik Rytų Bažnyčių santykiai su 
Rusijos stačiatikių Bažnyčia Xvii–Xviii a. ir yra Čencovos specializacijos 
sritis. Ši sritis ne tik savaime įdomi ir statistiniam europiečiui „orientalistiš-
kai“ egzotiška, ji reikalauja ir tam tikrų, nelengvai įgyjamų kvalifikacijų – 
graikiškų tekstų paleografijos, sfragistikos, kodikologijos ir kitų pagalbinių 
disciplinų išmanymo. Būtent šiose, ypač sudėtingose, didelio kruopštumo 
reikalaujančiose srityse Čencova yra nors ir ne vienintelė, bet tikrai viena iš 
geriausių savo amato žinovių. o mums parūpusi jos knyga būtent ir išaugo 

1 išsamiau apie tai žr., pvz., alain Besançon, Sainte Russie, Paris: editions de Fallois, 
2012; taip pat žr. to paties prancūzų istoriko 2016-02-17 interviu: „Rozmowa z alainem 
Besançonem: Cyryl, Putin i ich metody [Rosja]“, in: https://teologiapolityczna.pl/rozmowa-
z-alainem-besan-onem-cyryl-putin-i-ich-metody, (2021-04-21).
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iš rankraštinio paveldo studijų ir rankraščių publikavimo praktikos. Ši mo-
nografija, užgimusi kaip archeografinė studija, išaugo iki įspūdingo dydžio 
tyrimo, dalykiškai atskleidžiančio skirtingų Xvii a. pabaigos veikėjų politi-
nes dienotvarkes ir plataus regiono tarp adrijos, Baltijos ir juodosios jūros 
panoramą. dvilypė šios knygos prigimtis atsispindi jos pamatinėje struk-
tūroje: 1686 m. įvykio rekonstrukcija (p. 9–243) ir svarbiausių dokumentų 
publikacija (p. 245–525).

Reikia pastebėti, kad iki pat XX a. pabaigos kijevo metropolijos atida-
vimo maskvos patriarchatui klausimas nebuvo sulaukęs atidaus tyrėjų dė-
mesio. iš pirmo žvilgsnio, viskas čia buvo aišku ir neproblemiška. manyta 
ir tikėta, o kai kuriuose mūsų dienų Rusijos bažnytiniuose, politiniuose 
ir akademiniuose sluoksniuose ir iki šiol manoma ir tikima, kad 1686 m. 
kijevo stačiatikių metropolija į maskvos bažnytinę jurisdikciją buvo ati-
duota „visiems laikams“. vis dėlto toks įsitikinimas, ar veikiau, įtikėjimas 
nėra savaime suprantamas. Šio savaime suprantamumo kvestionavimas 
prasidėjo netrukus po komunizmo žlugimo vidurio ir Rytų europoje, kai 
daugelyje mūsų regiono šalių Bažnyčios istorijos studijos atgimė iš naujo2. 
Pasirodė, kad dar XiX a. paskelbti ir ilgus dešimtmečius istorikų naudoti 
1686 m. įvykius nušviečiantys dokumentai anaiptol nereprezentuoja viso 
šios prob lematikos šaltinių korpuso3. tad šiuo atveju naujų, iki tol nežinotų, 
nepastebėtų, deramai neįvertintų ar adekvačiai nesuprastų rašytinių šalti-
nių įvedimas į mokslinę apyvartą turėjo ne tiek kumuliatyvinę, kiek ryškiai 
kokybinę, žaidimo taisykles iš pagrindų keičiančią vertę. Būtent šių naujų 
srovių susiliejimą ir galime įžvelgti Čencovos knygoje.

detalios, netgi galime sakyti, mikroistorinės prieigos pagrindą sudaro 
neaukšto rango Rusijos Pasiuntinių tarnybos (ano meto užsienio reikalų 

2 Pavyzdžio dėlei pateikiame šias publikacijas: Ольга Шевченко, „Про підпоряд-
кування Київської митрополії Московському патріархату наприкінці Xvii ст.“, in: 
Український історичний журнал, Киïв, 1994, Nr. 1, p. 54–60; Вадим Лурье, Русское право-
славие между Киевом и Москвой: Очерк истории русской православной традиции между XV 
и XX веками, Москва: Три квадрата, 2010; Омер Кул, Олесь Кульчинський, „Підпоряд-
кування Київської митрополії Москві: Загадки московського посольства до Туреччи-
ни 1686 р. у світлі османських джерел“, in: Український історичний журнал, Киïв, 2016, 
Nr. 5, p. 181–194; konstantinos vetochnikov, „La «concession» de la métropole de kiev au 
patriarche de moscou en 1686: analyse canonique“, in: Proceedings of the 23rd International 
Congress of Byzantine Studies. Belgrade, 22–27 August 2016. Round Tables, edited by Bojana 
krsmanović, Ljubomir milanović, Bojana Pavlović, Belgrade, 2016, p. 780–784.

3 ilgą laiką pagrindiniu šios problematikos šaltinių sąvadu tarnavo: Архив Юго-За-
падной России, d. 1, t. 5: Акты, относящиеся к делу о подчинении Киевской митрополии 
Московскому патриархату (1620–1694 гг.), Киев: В Губернской типографии, 1872.

*3



362 Recenzijos *4

ministerijos atitikmens) tarnautojo Nikitos aleksejevo (подьячий = rašti-
ninkas, sekretorius) oficiali ataskaita apie savo diplomatinę misiją, trukusią 
1685–1686 m. Šis šaltinis (publikuojamas p. 250–342) leidžia beveik padie-
niu tikslumu rekonstruoti kelionės ir derybų eigą, tam tikras diplomatinio 
protokolo detales, pasiuntinių išlaidas, nuotykius ir t. t. Nuo seno rimtą 
Rusijos požiūrį į diplomatiją gerai atspindi Nikitai aleksejevui surašytos 
instrukcijos, išduotos carinės ir bažnytinės valdžios (publikuojamos p. 351–
367, 368–375). visi šie dokumentai nuo seno saugomi Rusijos valstybinia-
me senųjų aktų archyve. jeigu jų publikavimas iš esmės tik palengvina jų 
prieinamumą prie „seniai žinomų“ dokumentų (kas, žinant darbo Rusijos 
archyvuose sąlygas, anaiptol ne mažmožis!), tai dokumentų graikų kalba 
publikavimas ne tik kad palengvina, bet ir žymiai išplečia potencialių tyrė-
jų ratą. kijevo metropolijos statuso pokyčiui 1686 m. nušviesti ypač svarbūs 
dokumentai Čencovos knygoje yra suskirstyti į šešias grupes: Nikitos alek-
sejevo ataskaita (Статейный список), jo diplomatinės misijos parengiamie-
ji dokumentai, konstantinopolio patriarcho dionisijaus iv ir sinodo raštai, 
jeruzalės patriarcho dositėjo ii laiškai, Nikitos aleksejevo laiškai Pasiunti-
nių tarnybos viršininkui vasilijui Golycinui ir kairiakrantės ukrainos kazo-
kų hetmanui ivanui samoilovičiui, kazokų pasiuntinio ivano Lisicos laiškai 
het manui ivanui samoilovičiui. Naujam kijevo metropolijos teisiniam sta-
tusui nusakyti ir apibūdinti svarbiausi, žinoma, yra patriarcho dionisijaus 
iv raštai. dalis į Rusiją išsiųstų originalų mūsų dienų nepasiekė. tokie svar-
būs dokumentai kaip teisės suteikimas maskvos patriarchui įšventinti nau-
jai išrinktą kijevo metropolitą ir sinodinis nutarimas dėl kijevo metropolito 
išrinkimo tvarkos ilgą laiką buvo žinomi tik iš Xvii a. vertimų į rusų kalbą. 
ir tik palyginti neseniai Graikijoje buvo aptiktos šių originalių dokumentų 
kopijos, kurios kaip tik ir publikuojamos Čencovos knygoje drauge su ką tik 
minėtų Xvii a. vertimų į rusų kalbą tekstais. tiems tyrėjams, kurie nemoka 
ankstyvųjų naujųjų laikų graikų kalbos, vertimai į rusų kalbą leis nesunkiai 
susipažinti su dėstomais dalykais, o tiems, kas moka graikiškai, atsiveria 
ypač įdomios tekstologinės analizės galimybės, leidžiančios aiškintis kas 
ir kaip buvo suprasta ir išversta, o kokie prasmių atspalviai liko „tamsūs“ 
net ir Rusijos diplomatams ir jų šeimininkams. Šiuos atradimo džiaugsmus 
palikime kompetentingiems tyrėjams ir grįžkime prie tiriamosios dalies. 
konspektyviai vertėtų perteikti tokias svarbiausias išvadas:

1. Xvii a. devintame dešimtmetyje kijevo metropolijos padėtį nulėmė 
kelių svarbiausių regioninių žaidėjų galios pusiausvyra – tai abiejų tautų 
Respublika (atR), Rusija, ukrainos kazokų hetmanatas ir osmanų imperi-
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ja. tuo metu atR siekė patraukti Rusiją įsijungti į kovą prieš osmanų im-
periją. Pastaroji 1683 m. patyrusi triuškinantį pralaimėjimą ties viena, su 
Rusija stengėsi išlaikyti taikius santykius. maskvos viršenybę pripažinęs 
kairiakrantės ukrainos kazokų hetmanas ivanas samoilovičius siekė atnau-
jinti karo veiksmus prieš atR, remiamas maskvėnų ir turkijos pavaldinių 
krymo totorių.

2. Lenkijos ir osmanų santykiai buvo priešiški iki pat 1699 m. sudarytos 
karlovicų taikos. dar 1676 m. atR seimas uždraudė, be specialaus kara-
liaus leidimo, vietiniams stačiatikiams palaikyti santykius su konstantino-
polio patriarchu, kaip hierarchu reziduojančiu priešiškoje valstybėje. karo 
padėtis tarp atR ir turkijos vertė konstantinopolio patriarchą būti pasiruo-
šusiam priimti nestandartinius sprendimus, skirtus užtikrinti kijevo metro-
polijos administracines ir sielovadines funkcijas.

3. ukrainos kazokų hetmanas ivanas samoilovičius iškyla kaip pagrin-
dinis veikėjas, inicijavęs naują kijevo metropolitų rinkimų ir įšventinimo 
tvarką. jis siekė turėti „kišeninį“ metropolitą, kuris būtų nepriklausomas 
nuo stiprią korporatyvinę savimonę turinčio ir įtartinai artimus ryšius 
(jo akimis žiūrint) su katalikišku pasauliu palaikančio kijevo klero. Rytų 
Bažnyčios įgaliojimas maskvos patriarchui jam buvo reikalingas tam, kad 
pastarojo įšventintą metropolitą pripažintų ne tik ukrainos, bet ir atR že-
mių stačiatikiai, nuo gilios senovės prisirišę prie konstantinopolio patriar-
cho valdžios.

4. Pajutusi iniciatyvą iš ukrainos kazokų „apačios“, Rusija siekė, kad 
maskvos patriarchai įgytų teisę įšventinti kijevo metropolitus ir kad tokiu 
būdu būtų atstatyta nuo pat ištakų vieninga buvusi „Rusijos eparchija“, ku-
rios vienybei kadaise pakenkė... „lenkų karalius vitoftas“!

5. maskvos reikalavimai buvo papunkčiui išdėstyti pasiuntiniui Ni-
kitai aleksejevui patikėtoje instrukcijoje. kelis mėnesius trukę pokalbiai 
ir derybos baigėsi tuo, kad 1686 m. birželio pradžioje Rusijos pasiuntinys 
gavo visus reikiamus dokumentus. tiek jo paties, tiek Rusijos Pasiuntinių 
tarnybos vadovų įsitikinimu, konstantinopolio patriarcho dionisijaus iv 
išduotuose dokumentuose buvo įrašyti visi punktai taip, kaip juos buvo 
pateikusi maskva.

6. sinodinis sprendimas suteikė maskvos patriarchui teisę įšventinti ki-
jevo metropolitą, bet toks leidimas buvo duotas atsižvelgus į ypatingas to 
meto sąlygas, neleidusias konstantinopolio patriarchui vykdyti savo gany-
tojiškos tarnystės kijevo metropolijos tikinčiųjų atžvilgiu (žr. § 2). Šiuo atve-
ju buvo pritaikytas bažnytinės „ekonomijos“ principas. Šis nuo seno Rytų 
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Bažnyčiai žinomas principas leisdavo tam tikrais atvejais daryti išimtis ir 
išlygas taikant bažnytinių kanonų reikalavimus neparaidžiui. maskvos pat-
riarchatui buvo suteikta tai, ko Rusijos valdžia tuo metu norėjo, bet niekur 
nebuvo parašyta, kad tokia teisė suteikiama „visiems laikams“, „amžiams“ 
ir pan. Geriausiai konstantinopolio patriarcho valdžios kijevo metropoli-
joje išsaugojimą liudija kijevo metropolitui numatyta priedermė liturgijos 
metu pirmiausia minėti konstantinopolio patriarcho, o tik paskui maskvos 
patriarcho, vardą.

7. Niekas negalėjo numatyti, kiek ilgai galios 1686 m. situacijoje rastas 
sprendimas. osmanai vylėsi, kad palankiai žvelgdami į maskvos pageida-
vimus, jie neleis jai suartėti su atR, bet kaip tik tuo metu tarp šių valstybių 
vyko derybos, pasibaigusios „amžinąja taika“ ir kijevo perleidimu Rusijai. 
kitais metais įvyko pirmasis rusų kariuomenės žygis į krymą. dėl atR ir 
Rusijos suartėjimo į nemalonę pateko vienas svarbiausių 1686 m. sprendi-
mo architektų – hetmanas ivanas samoilovičius buvo ištremtas į sibirą, kur 
ir baigė savo dienas. Šventajai lygai ir osmanų imperijai sudarius karlovi-
cų taiką (1699), lyg ir ėmė rastis sąlygos iš naujo peržiūrėti kijevo metropo-
lijos priklausomybės klausimą. Bet taip neįvyko. 1700 m. mirus maskvos 
patriarchui adrianui, caro Petro i valdžia nepageidavo matyti naujo patri-
archo. 1718 m. mirus kijevo metropolitui juozapatui krokovskiui, kijevas 
keliems dešimtmečiams nusmuko iki eilinės arkivyskupijos lygio. Priklau-
symas konstantinopoliui užsinešė užmaršties dulkėmis. Neliko stiprių ins-
titucinių žaidėjų, kuriems tokie klausimai parūptų iš tikrųjų.

tokie, regis, paprasti teiginiai ir išvados ženklina šiuo metu istoriogra-
fijoje vykstančias paradigmines permainas. kartu reikia pažymėti, kad ši 
kaita ir naujos įžvalgos sukelia ne tik atradimo džiaugsmą, bet ir sukelia 
tam tikrų oficialių sluoksnių atitinkamas reakcijas. Šiuo aspektu geriausią 
pavyzdį pateikia 2019 m. Rusijos stačiatikių Bažnyčios iniciatyva parengtas 
istorinių dokumentų rinkinys, turintis „teisingai“ nušviesti kijevo metro-
polijos 1686 m. įvykius. atvirai ideologizuotą šio rinkinio užsakovų ir (bent 
dalies) vykdytojų laikyseną skelbia pats rinkinio pavadinimas su raktiniu 
žodžiu воссоединение4. Lietuvių kalboje šiam žodžiui nėra gero atitikmens. 
anglų ir prancūzų kalbos turi tokius atitikmenis (reunion, réunion, reunifi-
cation, réunification), bet jie yra labai sausi, nes vargiai juos įmanoma ištarti 

4 Воссоединение Киевской митрополии с Русской православной церковью. 1676–1686 гг.: 
Исследования и документы, под общей редакцией митрополита Волоколамского Ила-
рио на, Москва: Церковно-научный центр „Православная энциклопедия“, 2019, 912 p.
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su tokiu patosu, su kokiu maskvėnas ištartų воссоединение! kita vertus, su 
šiuo rusišku žodžiu sėkmingai gali konkuruoti vokiečių Wiedervereinigung, 
nes šiuo atveju, pavyzdžiui, turime reikalą su emociškai stipriai išgyventu 
susigrąžintos vienybės jausmu 1989 m. griuvus Berlyno sienai. Bet skirtin-
gai nei svetimųjų prievartos padalinta vokietija, Rusijos imperijos erdvė 
niekada tokia nebuvo, o pačios sąvokos воссоединение projektavimas į pra-
eitį, dabartį ir ateitį viso labo tėra ideologinė dūmų uždanga, maskuojanti 
imperinius ir imperialistinius kėslus, vis negalint susitaikyti su imperijos 
„limitrofinių“ teritorijų praradimu ir vis gaivinant bei palaikant mitą apie 
vieningą Rusiją, kuri turėtų driektis bent jau nuo Baltijos jūros iki Ramiojo 
vandenyno ir nuo juodosios jūros iki arkties vandenyno. tad žinant, kad 
kiekvienoje kalboje slypi dalis ja kalbančios tautos istorijos, воссоединение 
prasmę lietuviškai geriausiai perteiktų „susigrąžinimas“. tokiam „susigrą-
žinimui“ pagrįsti bei iliustruoti ir yra išleista įspūdingos apimties – 912 pus-
lapių – knyga.

Reikia pažymėti, kad šį leidinį išleido į aukštus moksliškumo standar-
tus besilygiuojanti leidykla, tarp jo rengėjų (bendraautorių) gausu aukšto 
lygio specialistų – visų pirma, filologų ir istorikų. Šis šaltinių rinkinys turi 
visus moksliniam leidiniui būdingus bruožus, jame paskelbtas didelis kie-
kis dokumentų (iš viso 246), nušviečiančių kijevo metropolijos permainas 
1676–1686 m. jis aprūpintas įvadiniais straipsniais ir komentarais. jis gali 
būti ir naudingas, ir pravartus, jeigu juo bus atsargiai naudojamasi. Bet kaip 
nespecialistui žinoti, kaip juo naudotis atsargiai? tokią atsargaus naudo-
jimosi instrukciją pateikė vera Čencova5. Šiam šaltinių rinkiniui ji parašė 
profesionalią (85 p.!) recenziją – tokios apimties ir tokio lygio recenzijos 
Lietuvoje apskritai nerašomos, o kur kitur – turbūt irgi tik itin retai. skaity-
damas „susigrąžinimo“ tezę turinčio pagrįsti šaltinių rinkinio įvadinius-pa-
aiškinamuosius straipsnius pasijunti lyg laiko mašina persikeltum į XiX a., 
kai buvo skelbiami istorijos šaltinių rinkiniai, buvusias atR žemes užden-
giantys „vakarų Rusijos“, „Pietvakarių Rusijos“ ir pan. sąvokomis. Bene 
daugiausia čia ir dabar pasidarbavo stačiatikių kunigas michailas Želtovas 
(Михаил желтов). Būtent jo rašyti tekstai geriausiai reprezentuoja tele-
ologiškai ideologizuotą požiūrį į istoriją, kurio dėka pompastiškai skam-
ba himnas Rusijos Bažnyčios vienybei ir vis prasimuša pabodusios tezės 
apie nesavanaudišką Rusijos pagalbą lenkų persekiotiems stačiatikiams, 

5 Вера Ченцова, „Воссоединение“, in: Вестник Альянс-Архео, Москва–Санкт-Пе-
тербург, 2019, t. 30, p. 87–173.
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apie mirtiną pavojų, kurį stačiatikybei atR žemėse kėlė bažnytinė unija 
ir t. t.6 ir visa tai turbūt tik tam, kad Rusijos stačiatikių Bažnyčios atstovai 
dar kartą galėtų reikšti „amžinas“ pretenzijas į kijevą ir turėtų progą dar 
kartą papliekti konstantinopolio patriarchą dėl 1686 m. dokumentų „de-
nonsavimo“. todėl po tokios patirties tikra atgaiva yra mūsų ką tik minėta 
Čencovos recenzija. joje, žinoma, pažymimos teigiamos Susigrąžinimo šal-
tinių rinkinio savybės, bet mums įdomiausi yra būtent tie pasažai, kuriuo-
se detaliai dekonstruojami ideologizuoti jo rengėjų teiginiai, tiek dėl atR 
politikos stačiatikių atžvilgiu (p. 96), tiek dėl tariamo konstantinopolio pat-
riarcho neveiksnumo atR stačiatikių atžvilgiu (p. 103) ir t. t. Čia puikiai 
pasimato tai, kad lyg ir mokslinį tekstą XXi a. pradžioje parašę stačiatikių 
dvasininkai (Želtovas ir kt.), iš esmės tik pakartojo Xvii a. Rusijos diploma-
tijos tezes, praktiškai be jokios kritinės refleksijos (plg. p. 119). Ne mažiau 
svarbu pažymėti ir eruditinę Čencovos kritiką, atskleidžiančią diskutuoti-
nus, abejotinus, o kartais tiesiog klaidingus graikiškų tekstų perteikimo ir 
jų vertimų į rusų kalbą niuansus. istorikams ir filologams tai reto subtilu-
mo intelektualinė puota. Čencova visai teisingai pažymi, kad tiriant kijevo 
metropolijos istoriją Xvii a. antroje pusėje, jos negalima traktuoti kaip be-
precedenčio įvykio, nes po pirmųjų Bažnyčios susirinkimų iš esmės nebe-
įvykdavo nieko, kas neturėtų jokio precedento kanonų teisėje ir Bažnyčios 
istorijoje. vienos bažnytinės provincijos perleidimas administruoti kitam 
hierarchui – nors ir ne kasdienis, bet tikrai neišskirtinis įvykis (Čencova 
savo monografijoje aptaria vienalaikius tipologiškai artimus atvejus, susi-
jusius su stačiatikių Bažnyčia venecijos ir atR valdose Xvii a.). apibend-
rindama recenziją, Čencova taip suformulavo pagrindinį savo priekaištą 
Susigrąžinimo rengėjams: „tirdami dokumentus jie didžiąja dalimi atsižvel-
gė į tai, ką Xvii a. devinto dešimtmečio Bažnyčios istorijoje norėjo išvysti 
kai kurie šiuolaikiniai bažnytiniai politikai, bet nesiekė aptikti ir tirti sta-
čiatikių Bažnyčiai būdingos vidinės logikos, jos veiklą ir dėsningumus re-
guliuojančių priemonių, pasireiškiančių ir sąveikoje su visuomene“7. todėl 

6 Plg., pvz., Воссоединение Киевской митрополии, p. 32: „Однако этот же праздник 
[metropolito jonos minėjimas] пользовался признанием и в Западно-Русской митро-
полии, в чём ясно просматривается желание иметь одни и те же ценности с Моск-
вой. Реализации этого желания во всей полноте пришлось ждать до 2-й половины 
Xvii в.“; dėl to, kaip interpretuojama unijos grėsmė žr., pvz., p. 871–872.

7 Вера Ченцова, op. cit., p. 169: „Основную претензию к создателям концепции 
„воссоединения“ можно сформулировать следующим образом: при анализе доку-
ментов они исходили в большей мере из того, что хотелось бы увидеть в церковной 
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belieka tik pritarti, kad 2019 m. pasirodęs šaltinių rinkinys atrodo archaiš-
kas, „maskvocentriškas“, o kai kuriais atžvilgiais netgi nusileidžia 1872 m. 
paskelbtam tos pačios tematikos šaltinių rinkiniui (p. 170). Nenuostabu, kad 
Čencovos recenzija iššaukė suinteresuotų specialistų reakcijas. jau 2021 m. 
pradžioje pasirodė keli stambūs atsiliepimai. juose galima rasti racionalaus 
grūdo vertę turinčių pastebėjimų, bet kad jais būtų mezgamas dialogas, tai 
niekaip negalima pasakyti8.

Primenu, kad 2019 m. šaltinių rinkinį išleido bažnytinis-mokslinis cent-
ras „stačiatikių enciklopedija“. Šis Rusijos stačiatikių Bažnyčios iniciatyva 
įkurtas centras orientuojasi į aukštą mokslinį lygį. jį geriausiai reprezentuo-
ja nuo 2000 m. leidžiama Stačiatikių enciklopedija, kuriai straipsnius rašyti 
kviečiami geriausi savo srities specialistai (jau išleista 60 tomų, planuojami 
75 tomai). Bet ideologiškai angažuotas 2019 m. Susigrąžinimas demonstruoja 
nemalonią tiesą – mokslas Rusijoje laisvai gali reikštis ten, kur jis nepavojin-
gas pamatinėms ideologinėms nuostatoms, bet kur tik paliečiami geopoli-
tiškai jautrūs dalykai, ten mokslas turi užleisti vietą ideologinių uždavinių 
sprendimui. kadangi kalbama apie mokslą, atliekamą Rusijos stačiatikių 
Bažnyčios prieglobstyje, akivaizdu, kad čia vis dar turime reikalą su konfe-
siškai angažuota istoriografija. vakarų ir vidurio-Rytų europos bei Šiaurės 
amerikos šalyse tokia istorijos samprata didžiąja dalimi jau yra praeities 
dalykas, bet tik ne Rusijoje. Netenka abejoti, kad tokia situacija išliks ir toli-
miausioje ateityje, ir nieko čia nepakeisi. Bet ne tai svarbiausia. svarbiausia 
tai, kad reikštųsi ir turėtų erdvės reikštis tokie tyrėjai kaip vera Čencova, 
reprezentuojantys akademiškai solidų, refleksyvų, kritišką ir kartu atvirą 
požiūrį į praeitį, dabartį ir ateitį. Net ir vienas žmogus gali apginti visos ša-
lies istorijos mokslo garbę.

veros Čencovos monografija ir išsamioji recenzija reprezentuoja svarbų 
žingsnį į priekį, tiriant stačiatikių Bažnyčios istoriją regione nuo vidurže-
mio iki juodosios ir Baltijos jūrų. mane itin maloniai nustebino, kad vis ran-

истории 1680-х годов некоторым современным церковным политикам, а не занима-
лись поиском и исследованием присущей православной церкви внутренней логики 
регулирующих ее существование механизмов и закономерностей, проявляющихся 
и во взаимодействии с обществом“.

8 Plg. Сергей Михеев, Сергей Остапенко, „Неконструктивность исторической 
аргументации в статье В. Г. Ченцовой «Воссоединение»“, in: Вестник церковной исто-
рии, Москва, 2021, Nr. 1/2 (61/62), p. 255–346;  Борис Флоря, „О критике В. Г. Ченцовой 
сборника документов «Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православ-
ной Церковью»“, in: Ibid., p. 347–352.
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dami nauji ankstyvųjų naujųjų amžių šaltiniai, leidžiantys ne tik daugiau 
sužinoti, bet ir kuriantys prielaidas geresniam, adekvatesniam ir makroisto-
rinių procesų, ir mikroistorinių įvykių supratimui. Čencovos monografijos 
pagrindinė ašis, dominuojanti perspektyva driekiasi pietų–šiaurės krypti-
mi: konstantinopolis–kijevas–maskva. atR istorijos tyrėjas šią perspekty-
vą galėtų praturtinti vakarų–rytų ašimi, tarkime, varšuva–vilnius–maskva. 
Nors mūsų dienomis jau yra nemažai pasirodę tyrimų, skirtų ir stačiatikių, 
ir unitų Bažnyčioms atR žemėse, drįstu manyti, kad tokie darbai kaip Čen-
covos turėtų prisidėti prie aštresnės Rytų krikščionių padėties atR žemėse 
refleksijos ir paskatinti tyrimus, nukreiptus į atR stačiatikių ir graikų sta-
čiatikių religinius ryšius bei kultūrinius kontaktus.

Darius Baronas
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PamoksLai vaiRiNGose mateRijose, sakyti 
amBRoziejaus PaBRĖŽos,
parengė Rita Šepetytė,
vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020, 816 p.,
isBN 978-609-411-278-2

Šiemet minint jurgio ambroziejaus Pabrėžos (1771-01-141, večiai – 1849-
10-30, kretinga) 250-ųjų gimimo metinių sukaktį, pirmą kartą spausdinto 
teksto pavidalu skaitytoją pasiekė ir dar viena šio iškilaus žemaičio rank-
raštinio paveldo dalis – vienas iš jo įrištų pamokslų rinkinių2. Naujasis lei-
dinys išleistas dvigubu pavidalu – jį sudaro knyga ir dvd plokštelė su 
rankraščio faksimile3. knyga pavadinta Pamokslai vairingose materijose, sakyti 
Ambroziejaus Pabrėžos. Faksimilėje randamas kiek išsamesnis ir visai žemai-
tiškas paties Pabrėžos sumanytas pavadinimas – PAMOKSŁAY Wayringosy 
Materyjosy Ąt rożniu wyitu, iwayriusy łaykusy Sakity par Kónyga Ambroźiejó Pa-
breża Tercyjorió Zokana Szwęta Tiewa Prąćźyszkaus. Šį leidinį4, kaip ir anksčiau 
publikuotus kitus rankraštinius Pabrėžos darbus – didįjį botanikos veika-
lą Tayslós augumyynis5 ir geografijos vadovėlį6 – parengė Rita Šepetytė. at-
kreiptinas dėmesys, kad šioje knygoje pradėta vienuolinį Pabrėžos vardą 

1 Pastabas dėl gimimo datos žr. vaclovas Biržiška, Aleksandrynas, t. 2: XVIII–XIX amžiai, 
antrasis (fotografuotas) leidimas, vilnius: Lietuvos kultūros fondas, [1963] 1990, p. 306.

2 apie Pabrėžos sudarytus jo paties rašytų pamokslų rinkinius, kurių kultūros istori-
kai skaičiuoja bent 10, žr. viktoras Gidžiūnas, Jurgis Ambraziejus Pabrėža, vilnius: Lietuvių 
katalikų mokslo akademija, 1994, p. 91–100. apie į kretingą sugrįžusį rankraštinį 1822 m. 
kretingoje sudarytą Pabrėžos pamokslų rinkinį KNINGA. Tóręti sawiey Kozonius ónt nekóriu 
Nedielys Dyinu yr ónt łabay daug Szwęcziu... žr. audronė Puišienė, „Į kretingą sugrįžo jur-
gio Pabrėžos pamokslų rinkinio originalas“, in: Pajūrio naujienos, 2019-03-15, in: https://
www.pajurionaujienos.com/?act=exp&sid=18238; jolanta klietkutė, „jurgis ambraziejus 
Pabrėža – tobulas kunigiško pašaukimo atspindys“, in: https://www.bernardinai.lt/jurgis-
ambraziejus-pabreza-tobulas-kunigisko-pasaukimo-atspindys, (2021-02-26). 

3 Fotografavo valentina kulikauskienė. 
4 Leidinio rengimą ir išleidimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutartis Nr. s-LiP-

18-41). 
5 Žr. jurgis ambraziejus Pabrėža, Taislius augyminis 1–223; 224–776; 777–860, parengė 

Rita Šepetytė (i knygos dalį kartu su ona kažukauskaite), vilnius: Lietuvių kalbos insti-
tutas, 2009, 2014, 2015.

6 Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos geografija, parengė Rita Šepetytė, vilnius: Lietuvių kalbos 
institutas, 2019.
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rašyti kitaip7 – remiantis jo paties valia, atsispindinčia rankraščių antraštė-
se8 – Ambroziejus.

didžiąją knygos Pamokslai vairingose materijose dalį sudaro pats pamoks-
lų rinkinio perrašas (p. 71–790). tai 788 puslapiai9 Pabrėžos ranka rašyto 
teksto, apimančio 48 pamokslus (dar žr. p. 798)10, iš kurių keturi sakyti ne 
Pabrėžos (žr. p. 794 ir 796). Rankraštį šifravo Šepetytė ir aurelija Gritėnie-
nė. Prieš perrašo tekstą pateiktos kelios rankraščio nuotraukos – antrašti-
nio ir p. 247, 316, 331, 380, 391, 753, 765 (p. 63–70). kiti knygos skyriai skirti 
Pabrėžos teksto skaitymui palengvinti ir (ar) paaiškinti. dauguma jų pa-
rengti Šepetytės. tai „Pratarmė“ (p. 7–8), straipsnis „Pamokslų vairingose 
materijose“ kalbos ypatybės“ (p. 36–61), „Rankraščio aprašas“ (p. 791–798), 
„Parengimo ir rodyklių sudarymo principai“ (p. 799–800), asmenvardžių 
(p. 801–809), vietovardžių (p. 810–812) ir Šventojo Rašto citatų (p. 813–815) 
rodyklės. Perrašo išnašose (jų yra net 2120) aptariamos išskirtinumu pasi-
žyminčios (apie išimtis rašoma p. 799) teksto vietos – išbraukimai, taisymai, 
papildymai ir beveik bet koks Pabrėžos apsirikimas ar nukrypimas nuo jo 
paties susikurtos žemaitiško rašto sistemos (korektūrų reikšmės nurodytos 
p. 799–780). visas teksto skaitymui reikalingas aprašas sukurtas nedaugžo-
džiaujant, pateikiant skaitytojui reikalingą informaciją minimaliai ir tokiu 
būdu, kad ji būtų lengvai surandama, bet be reikalo neblaškytų. tiesa, pra-
dėjus skaityti knygą nuo „Pratarmės“ iš pradžių gali pasirodyti, kad joje 
apie Pabrėžą ir knygoje skelbiamus jo pamokslus pasakoma per mažai. Bet 
šis pirmas įspūdis klaidingas. skaitant į knygą sudėtus pamokslus „Pratar-
mė“ ir kiti pamokslų supratimui skirti Šepetytės tekstai pradeda atrodyti 
talentingai talpūs, o informacija juose lengvai randama. matyt, Pabrėžos pa-
mokslams būdingas išsamumas, visapusiškumas ir logika skaitantįjį pavei-

7 Rengėja knygos „Pratarmėje“ trumpai nurodo kaip buvo iki šiol: „[i]š tradicijos 
Pabrėžos vienuolinis vardas rašomas ambraziejus. Šią tradiciją pradėjo turbūt motiejus 
valančius [...]“ (p. 7).

8 Plg. Pabrėžos asmenvardžius (išretinta mano, – J. P.) kito pamokslų rinkinio ant-
raštėje: KNINGA. Tóręti sawiey Kozonius [...] Sakitus rożniusy łaykusy, yr ónt rożniu wyitu par 
Kónyga Jórgi Ambroziejó Pabreża pyrmiaus Kónyga Swiecka, paskiaus Tercyjorió Zokana 
Szwęta Tiewa Prónczyszkaus [...] Apiprowity i wyina Kninga Metusy 1822. Kretingoy (rankraštis 
saugomas in: kretingos muziejus, b. km Gek-31449).

9 Į perrašą neįtrauktas Pabrėžos sunumeruotuose p. 303–310 esantis, bet ne Pabrėžos 
ranka rašytas tekstas. Šis ir dar du tekstai randami faksimilėje (žr. p. 303–310, 861–868, faksi-
milės p. 380r ir 380v). informacija apie juos pateikiama „Rankraščio apraše“ (p. 797–798). 

10 Gidžiūnas teikia kitokią pamokslų skaičiaus – 61 vnt. – nuorodą (plg. viktoras Gi-
džiūnas, op. cit., p. 97). 

*2



371Recenzijos

kia ypatingu būdu, o jo tekstus šifruojantį ir aprašantį asmenį – dar stipriau. 
todėl nesant galimybės kalbėti ir iš esmės, ir išsamiai (nes knygos apimtis 
ir taip didelė), pamokslininko teksto pavyzdys skatina kalbėti tik iš esmės, 
t. y. taupiai – perteikiant tik būtiniausią informaciją.

akivaizdu, kad rengiant knygą dėmesys buvo sutelktas į tikslų ir korek-
tišką Pabrėžos teksto perteikimą. knygos išnašose ir vienokius ar kitokius 
paaiškinimus teikiančiuose skyriuose esančios pastabos skaitytojui padeda 
greitai prisijaukinti Pabrėžos susikurtą rašybos sistemą ir (ar) rasti reikia-
mos informacijos apie pamokslo sukūrimo aplinkybes, baigtumo lygį, data-
vimą11 (p. 794–798). komentarai išnašose informuoja ne vien apie taisymus 
(nubraukimus ir papildymus), bet ir apie perrašymo procese išaiškėjusį ori-
ginalaus teksto neatitikimą numanomiems jo autoriaus ketinimams. kaip 
pavyzdį galima imti bet kurį daugiau išnašų turintį puslapį – ten matysis 
pastabos „turbūt /gal norėta parašyti“, „taip rankraštyje“ ir pan., nurodan-
čios pamokslininko paliktą korektūros klaidą (plg., pavyzdžiui, p. 354–355, 
418–419, 456–457 išnašas). tikėtino paaiškinimo neturinčios vietos gana re-
tos ir priverčiančios skaitytoją sunerimti, kad jis nežino kažko, kas gali būti 
visiems lengvai suprantama. Pavyzdžiui, tokio pobūdžio mįslę gali užminti 
be paaiškinimo apie korektūros klaidą iš originalo perkeltas žodis Prakimu 
(-> Pr{is}akimu) sakinyje Tada pri óżłaykima Prakimu wysu, imketies kóudy-
dziausys kątribys p. [650] 687.

didžioji dalis atsakymų į klausimus kaip (per)skaityti Pabrėžos tekstą 
yra pateikta Šepetytės straipsnyje „Pamokslų vairingose materijose“ kalbos 
ypatybės“. jame pagrindinis dėmesys skiriamas žemaitiškai užrašytų pa-
mokslų rašybai, fonetikai, kirčiavimui (p. 36–50), morfologijos ir leksikos 
ypatybėms (p. 50–57), atskirai aptariant ir paskutinio iš rinkinyje esančių, 
suaukštaitinta kalba parašyto pamokslo Apey łabay dydzia Gyluky to, kat-
ras atsyrandasy Bażniczioy Rimyszkay-Katalykiszkojy. sakitas Drangauskiniey 
Prususy [...] Metusy 1827 [...] rašybos, morfologijos ir leksikos kitoniškumą 
(p. 57–60). straipsnyje aptariamos rinkinio tekstų rašybos ir kalbos ypa-

11 kai kurių pamokslų sukūrimo datos Pabrėža nėra pateikęs. tokiais atvejais numano-
mas datas Šepetytė nurodo (p. 36, 794, 796, 797) remdamasi Giedriaus subačiaus studija (žr. 
Giedrius subačius, „jurgio ambraziejaus Pabrėžos žemaičių kalba“, in: Asmuo: tarp tautos 
ir valstybės, sudarytojai egidijus motieka et. al., (ser. Lietuvių atgimimo istorijos studijos, 
kn. 8), vilnius: mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 10–113). joje, įvertinus Pabrėžos 
žemaitiškai rašytų tekstų visumą, aptariama Pabrėžos rašybos sistemoje atsispindinti po-
žiūrio į žemaičių rašybą ir kalbą kaita. Rašybos modelio pakitimai studijos autoriui padėjo 
nustatyti datavimo neturinčių Pabrėžos tekstų sukūrimo chronologiją. 
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tybės iliustruojamos gausiais pavyzdžiais, kurie pateikiami su į bendrinę 
kalbą transponuotais atitikmenimis. aišku, tikrajam knygos skaitytojui la-
biausiai rūpės patys Pabrėžos pamokslai, o įvadinis straipsnis reikalingas 
tik kaip priedas, pažindinantis su Pabrėžos rašybos sistema ir teikiantis 
informaciją apie kalbines ypatybes tada, kai (jei) to prireikia. toks skai-
tytojas (ypač jei jis žemaitis, nors truputį paskaitantis lenkiškai) tikrai pa-
siges kiek anksčiau kitame Šepetytės parengtame leidinyje parašytų tų 
poros sakinių, kuriais trumpai perteikiama Pabrėžos susikurtos rašybos 
sistemos esmė: „[...] parašyta žemaitiškai – gimtąja Pabrėžos tarme. Ra-
šybai Pabrėža vartojo lenkų kalbos raidyno rašmenis pritaikydamas juos  
tarmės fonetikai“12.

kitas įvadinis straipsnis – „kristocentrizmas kun. jurgio ambroziejaus 
Pabrėžos pamokslų rinkinyje „Pamokslai vairingose materijose“ (p. 9–35) – 
skirtas tam tikriems Pabrėžos pamokslų aspektams aptarti. jame Remigijus 
oželis į Pabrėžos pamokslus žvelgia iš dabarties teologo pozicijų, pabrėž-
damas, kad jie „[d]eja, nepelnytai ir dėl susiklosčiusių istorinių aplinkybių 
(didžioji pamokslų dalis nėra išlikusi) [...] nėra išsamiau teologų tyrinėti“ 
(p. 10). autorius, nurodęs, kad Pabrėžos pamokslus galima aptarti atsižvel-
giant į „įvairias sisteminės teologijos sritis: kristologiją, pneumatologiją, 
ekleziologiją, sakramentologiją, mariologiją, eschatologiją, fundamentinę, 
moralinę teologiją ir pan.“ (p. 11), koncentruojasi į „kristocentrizmą kaip 
krikščioniško skelbimo išeities tašką“ (p. 11). todėl straipsnyje daugiausia 
dėmesio skiriama kristologiniams Pabrėžos pamokslų aspektams, šiek tiek 
paliečiant ir su tuo susijusią mariologijos temą (p. 28–33) bei eschatologijos 
ir moralės elementus (p. 15). Remiantis rinkinio pamokslų apžvalga api-
bendrinant teigiama, kad „tėvo ambroziejaus pamokslų ruošimas ir jų sa-
kymas [...] turi šiuolaikiškus homiletikos bruožus“ ir kad „pamokslininkas 
išlaiko žinios kristocentriškumą tiek tiesiogiai pamokslų tiksluose, skelbda-
mas išgelbėjimą per Jėzų Kristų, tiek netiesiogiai perteikdamas Jėzaus Kristaus mo-
kymą apie dievą, žmogų, laimę, moralinį gyvenimą, mirtį ir pan.“ (p. 33).

ir iš tiesų galima pritarti teiginiui, kad Pabrėža savo pamoksluose „išlai-
ko žinios kristocentriškumą“. tik dažniausiai tai būna išreikšta ne tiesmu-
kai, bet per kitų temų analizę. Pažiūrėjus iš istorinės perspektyvos, atviroji 
kristologinės linijos raiška Pabrėžos pamoksluose gali pasirodyti net labai 
santūri (palyginus juos, pavyzdžiui, su mikalojaus daukšos Postilėje (1599) 

12 tai įvadinė knygoje Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos geografija esančio straipsnio „Rank-
raščio kalbos ypatybės“ (žr. op. cit., p. 37) dalis.
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pateiktais jakóbo Wujeko pamokslais13, ištisai bylojančiais apie jėzaus kris-
taus pavyzdį, gyvenimą ir mirtį). Pabrėža savo pamoksluose tikėjimo tie-
sas dėsto susitelkdamas į žmogaus nusidėjimo galimybių lauką, taip pat ir 
į troškimą ne vien nepražūti nuodėmių labirinte, bet ir būti išganytu. Ban-
dant lyginti Pabrėžos pamokslus su kitais katalikiškos raštijos, paskelbtos 
lietuvių kalba, paminklais, tiktų perversti mikalojaus daukšos katekizmą 
(1595)14 ir konstantino sirvydo Punktus sakymų (162915, 164416). aišku, Pa-
brėžos pamokslų sąsaja su šiais kūriniais nėra (nebūtinai yra) tiesioginė, 
bet juos sieja tam tikras giluminis bendrumas. tai ne vien teminio turinio 
bendrumas, pagrindinių svarstomų dalykų akcentų išryškinimui dažnai 
pasirenkamas klausimų-atsakymų žanras, loginis ir detalus dėstymas, rė-
mimasis teologine literatūra ir jos nuorodų pateikimas, bet taip pat ir teks-
to stilistika bei poetiškumas. Pabrėžos pamokslai taip pat įtaigūs, todėl jie 
vertintini kaip pratęsiantys tradiciją, bet kartu ir kaip modernūs. taip jie at-
rodo žiūrint ir istoriškai, ir iš dabarties perspektyvos. jie vis dar aktualūs. 
Pabrėžos pamokslų skaitymas leidžia pagilinti katechezės žinias, užpildyti 
katalikybės istorijos pradmenų spragas, suprasti XiX a. pradžios Žemaičių 
vyskupijos gyventojų realiąsias ir dvasinės plotmės aktualijas. Pabrėžos pa-
mokslų tekstas leidžia suvokti, kiek ir kuo mes nutolome nuo to laikmečio 
žmogaus problematikos ir kuo mes esame ir būsime visada tapatūs. Poten-
cialūs nuosavo nuodėmingumo lygmenys laikui bėgant nesikeičia. keičiasi 
tik mums priimtino nuodėmių, ypač rimtų, mirtinų (kaip pasakytų Pabrėža, 
„smertelnais griekais“ laikytinų), gilumo ir apimties supratimas. dabarti-
niame mūsų suvokime rimtų nuodėmių laukas siauresnis.

Pabrėžos pamokslus įdomu ir naudinga skaityti. aišku, kad paskelbta-
sis leidinys paskatins naujus su šio rinkinio pamokslų teminio turinio sa-
vitumu, kalba ir iškalba susijusius tyrimus. Bet šis leidinys svarbus ne vien 

13 Žr. Mikalojaus Daukšos 1599 metų POSTILĖ ir jos šaltiniai, parengė jonas Palionis, 
vilnius: Baltos lankos, 2000.

14 Žr. [mikalojus daukša], KATHECHISMAS ir Trumpas Budas Paſiſákimo, in: Mikalojaus 
Daukšos 1595 metų Katekizmas, parengė vida jakštienė, jonas Palionis, vilnius: mokslo ir 
enciklopedijų leidykla, 1995; mikalojus daukša, Katekizmas, 1595, elektroninį tekstą rengė 
mindaugas Šinkūnas, vilnius, 2006, in: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=1.

15 konstantinas sirvydas, Punktai Sakymų nuo Advento iki Gavėnios: Kritinis leidimas = 
konstanty szyrwid, Punkty Kazań od Adwentu do Postu: Wydanie krytyczne, parengė virginija 
vasiliauskienė, kristina Rutkovska, vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015.

16 konstantinas sirvydas, Punktai Sakymų Gavėniai: Kritinis leidimas = konstanty szyr-
wid, Punkty Kazań na Wielki Post: Wydanie krytyczne, parengė virginija vasiliauskienė, 
kristina Rutkovska, vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015.
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kultūros istorijos požiūriu. tai dabartinio gyvenimo aktualijoms atliepianti 
dvasinė literatūra. aišku, jos skaitytojų kiekį mažina tai, kad tai žemaitiškai 
ir specifine rašybos maniera parašytas kūrinys. Pabrėža nėra lengvai išver-
čiamas į bendrinę lietuvių kalbą. Paprasto vertimo į bendrinę kalbą patei-
kimo atveju Pabrėžos tekstas akimirksniu netenka žavesio. tai matyti ir jau 
minėtame įvadiniame oželio straipsnyje, kuriame pamokslų citatų verti-
mai pateikiami vietoj tikėtinų originalo atkarpų – pastarosios nukeliamos 
į išnašas (plg. p. 16–18, 20–32). Pabrėžos kalbos žavesį skelbiant jo darbus 
platesnei auditorijai yra pasisekę išsaugoti tik čia jau daug kartų minėtai Še-
petytei. Publikuodama Pabrėžos Pamokslą apei Šeštą Prisakymą Dievo17 ji pa-
sirinko tarpinį perrašymo būdą – „tekstas iš dalies transliteruotas, iš dalies 
transponuotas remiantis žemaičių kretingiškių garsų atliepimais bendrinės 
lietuvių kalbos garsams“18. tokia perrašo metodika leido pateikti sudabar-
tintam rašto modeliui ir bendrinei kalbai artimesnę Pabrėžos teksto versiją 
išsaugant pamokslininko kalbėjimo stiliaus unikalumą. tai svarbu prisi-
minti galvojant apie Pabrėžos teksto pateikimo būdus tiriamuosiuose dar-
buose, nes paprastas vertimas į bendrinę kalbą gali sunaikinti cituojamos 
teksto atkarpos poetiškumą, o vien savitai žemaitiškai pabrėžiškai užrašy-
tas originalas – susiaurinti suprantančiųjų ratą.

Rengėjos Ritos Šepetytės kompetenciją, susijusią su Pabrėžos tekstų šif-
ravimu, analize, originalo lygmens ar populiariuoju pateikimu svarbu ne 
vien pagirti, bet ir įsidėmėti. Nepriekaištingai parengtas leidinys Pamokslai 
vairingose materijose, sakyti Ambroziejaus Pabrėžos (kaip ir ankstesni jos pa-
rengti šio autoriaus darbų skelbiniai) leidžia tikėtis, kad ir kitiems rank-
raštiniams Pabrėžos pamokslų rinkiniams pasiseks sulaukti spausdinimo 
dienos. jei rengėjai užtektų noro ir pasiryžimo ateities kūrybinio darbo pla-
nus susieti su kitų Pabrėžos pamokslų rinkinių parengimu spaudai ir galbūt 
rasti tam keletą pagalbininkų, jei paramą tokių leidinių rengimui ir leidybai 
teikiančios institucijos ir jas atstovaujantys asmenys išreikštų tam pritarimą, 
būtų galima didžiuotis ne vien faktais, kad Pabrėžos pamokslų rinkiniai yra 
saugomi kretingos muziejuje ar vilniaus universiteto bibliotekos rankraš-
tyne. Būtų galima juos imti ir skaityti.

Jūratė Pajėdienė

17 Žr. jurgis ambraziejus Pabrėža, „Pamokslas apei Šeštą Prisakymą dievo“, parengė 
Ritutė Šepetytė, in: Baltos lankos, vilnius, 1996, Nr. 7, p. 134–157 (perrašas parengtas iš 
rankraščio, saugomo vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje, b. F-9 3360, 
p. 541–556).

18 Ibid., p. 134.
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atmeNa autoRiams

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraščio ir Bažnyčios istorijos studijų redakcinės 
kolegijos laikosi požiūrio, kad autoriai neturi būti formaliais reikalavimais varžomi 
rinkdamiesi jų metodologiją, siekius, individualų stilių, požiūrį į mokslinių publika-
cijų paskirtį atitinkantį diskurso tipą (straipsnio struktūrą, argumentavimo modelį). 
tačiau vienu ar kitu būdu mokslo straipsnyje privalu suformuluoti tyrimų tikslą, nu-
rodyti uždavinius, įvardyti objektą, metodą, aptarti nagrinėjamos problemos ištir-
tumo laipsnį. Įprasta, kad mokslinėse publikacijose nurodomi šaltiniai, rūpinamasi 
citavimo tikslumu, pateikiami ir pagrindžiami tyrimų rezultatai, daromos išvados.

tekstai ir jų priedai priimami tik elektroniniu pavidalu (el. paštu ar asmeniškai 
įteikiant laikmeną; dėl išimčių būtina tartis su vyriausiuoju redaktoriumi); pageidau-
tina pateikti ir vieną egzempliorių išspausdintos medžiagos. Failai rengiami Microsoft 
Office ir su juo suderinamomis programomis (formatai: *.doc, *.rtf, *.xls, *.vsd; Word 
2007–2013 failai *.docx etc. pateikiami išsaugoti *.doc etc. formatu), iliustracijos – 
programomis, kurios leidžia išsaugoti medžiagą formatais: *.gif, *.jpg (*.jpeg), *.tif, 
pastaruoju formatu – be suspaudimo. tekstas rengiamas pagal lietuviškus rašmenų 
kodavimo standartus, kuriuos palaiko Microsoft Office 2000 ir vėlesnės versijos, šriftais 
Times New Roman arba Palemonas, 12 pt dydžiu, 1,5 li intervalu.

jei siūlomos medžiagos (straipsnių ir šaltinių publikacijų) apimtis viršija 1 au-
torinį lanką (40 000 spaudos ženklų), dėl galimybės ją paskelbti reikia tartis su vy-
riausiuoju redaktoriumi. Į autorinį lanką įeina straipsnio tekstas, priedai (šaltiniai, 
lentelės, schemos, žemėlapiai ir pan.), iliustracijos, santrauka. Publikaciją sudaro fak-
similė ar originalo perrašas, grindžiamas sistemiškais ir atskiroje komentarų padaloje 
aptartais principais, esant reikalui – vertimas į lietuvių kalbą ir tekstologiniai bei da-
lykiniai (istoriniai, kalbiniai ir kt.) komentarai.

Lietuvos akademiniuose ir kultūriniuose leidiniuose pamažu nusistovint bend-
riesiems mokslinio aparato principams, Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraš-
tis ir Bažnyčios istorijos studijos laikosi toliau aptartos citavimo, nuorodų pateikimo 
ir literatūros sąrašo sudarymo tvarkos, kurią primygtinai rekomenduojame mūsų 
autoriams.

1. Cituojant lietuvišką šaltinį, citata žymima kabutėmis, kitakalbės citatos patei-
kiamos kursyvu. Cituojant kabutėse skyrybos ženklas (kablelis, taškas) po citatos ra-
šomas už kabučių, pvz., A a a „b b b“. tik tuomet, kai sakinys ir prasideda, ir baigiasi 
citata, skyrybos ženklas rašomas prieš paskutines kabutes, pvz., „A a a, a a a.“ vidinės 
kabutės rašomos viengubos, pvz., „A a a ‘b b b’ a a a“.

1.1. kai citata yra didesnės apimties negu kelios eilutės, ji iškeliama į atskirą 
pastraipą. iškeltinės citatos pateikiamos be kabučių, jos atskiriamos tarpu tarp 
eilučių ir renkamos mažesniu ar kitu šriftu.

1.2. visos darbo autoriaus korekcijos citatoje žymimos laužtiniais skliaustais 
[---]. Pateikiant citatą ne nuo sakinio pradžios, ji pradedama rašyti mažąja raide, 
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pradžioje daugtaškis nerašomas. kai citata baigiama anksčiau nei cituojamo sa-
kinio pabaiga, po jos rašomas daugtaškis laužtiniuose skliaustuose [...].

1.3 Citatas kitomis kalbomis rekomenduojama pateikti išverstas į lietuvių 
kalbą. Prireikus citatos pateikiamos ir originalo kalbomis, tada jas rekomenduo-
jama išversti.
2. metai rašomi arabiškais skaitmenimis ir santrumpa m., pvz., 1861 m.; dešim-

tmečiai rašomi arabiškais skaitmenimis arba visu žodžiu, pvz., 8-as dešimtmetis arba 
aštuntas dešimtmetis, 7-ame dešimtmetyje arba septintame dešimtmetyje; amžiai rašomi 
romėniškais skaitmenimis ir santrumpa a., pvz., XVI a.; kai laiko tarpas rašomas pil-
nai, tarp arabiškų ir romėniškų skaitmenų rašomas ilgasis brūkšnys be tarpelių, pvz., 
1815–1831 m.; VI–XX a.; kai metai pateikiami skliausteliuose, santrumpa m. nerašoma, 
pvz., (1900) arba (1579–1832).

2.1. Pilna data gali būti rašoma ilguoju arba trumpuoju būdu. trumpuoju 
būdu rašoma arabiškais skaitmenimis tokia tvarka: metai, mėnuo, diena; skaičiai 
atskiriami trumpais brūkšneliais, pvz.: 1987-06-16. ilguoju būdu metai ir diena 
rašoma arabiškais skaitmenimis su santrumpomis m. ir d., mėnuo visu žodžiu, 
pvz., 1987 m. birželio 16 d.
3. Lotynišku alfabetu rašyti asmenvardžiai pateikiami originalo rašybos forma su 

pilnais vardais, kitais alfabetais užrašyti asmenvardžiai transliteruojami į lotynišką 
alfabetą pagal Lietuvių kalbos komisijos patvirtintas taisykles. Pirmą kartą paminė-
jus pilną asmenvardį, toliau rašoma tik pavardė, o esant reikalui (kai sutampa kelių 
asmenų pavardės) – pavardė su inicialu. dievų, šventųjų, karalių, imperatorių, ku-
nigaikščių, popiežių, kardinolų, arkivyskupų ir vyskupų vardai tradiciškai rašomi 
lietuviškai.

4. Nelietuviški vietovardžiai pateikiami pagal dabar nusistovėjusią tvarką – trans-
kribuoti lietuviškai, vadovaujamasi Lietuvių kalbos komisijos nutarimais. klaidingai 
ar pagal senąsias normas parašyti vietovardžiai – pagal dabartinę vartoseną. sutrum-
pintos vietovardžių formos rašomos pilnos. išimtiniais atvejais paliekama originalo 
rašyba, kai vietovardžio tarimas ir rašymas lietuviškoje literatūroje įvairuoja, turi seną 
tradiciją arba yra visiškai nežinomas, neįtrauktas į žinynus ar enciklopedijas.

5. didžiąja raide rašomi tikriniai vardai ir išskirtinę reikšmę turintys pavadini-
mai bei terminai. jeigu juos sudaro daugiau nei vienas žodis, didžiąja raide rašomi 
visi žodžiai, pvz., Bažnyčia, Švč. Gailestingumo motina, vulgata, Lietuvos vyskupų 
konferencija, Šventasis tėvas, (šv.) mišios.

5.1. Religinių bendrijų pavadinimuose didžiosiomis raidėmis rašomi visi 
pavadinimo žodžiai, pvz.: Romos katalikų Bažnyčia, evangelikų Liuteronų Baž-
nyčia ir kt.
6. knygų ar kitų leidinių, filmų, paveikslų, įmonių pavadinimai tekste rašomi 

kursyvu, išskyrus tuos atvejus, kai pastarieji teikiami išplėstiniu būdu, tai yra su ben-
driniu žodžiu ar santrumpa ir simboliniu pavadinimu kabutėse, pvz., uždaroji akci-
nė bendrovė „sapnas“. straipsnių, eilėraščių ar teksto smulkesnių dalių pavadinimai 
rašomi kabutėse.

7. Lotynišku alfabetu rašyti institucijų pavadinimai tekste išverčiami, prireikus 
skliaustuose ar išnašoje kursyvu pateikiant originalią formą. simboliniai pavadini-
mai rašomi originalo forma, kitais alfabetais užrašyti asmenvardžiai transliteruojami 
į lotynišką alfabetą.
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8. išnašos numeruojamos arabiškais skaitmenimis; išskyrus atvejį, jei tekste yra 
viena išnaša, ji gali būti pažymėta žvaigždute; taip pat panašiu būdu galima išskirti 
teksto turiniui nepriklausančią išnašą, pvz., nuorodas apie tekste pristatomo tyrimo 
rėmimą, projektą, kurio metu parengtas tekstas ir kt. tekste išnašos ženklas dedamas 
prieš skyrybos ženklą, pvz., ---1; „---“1. iškeltinėje (atskira pastraipa teikiamoje) citatoje 
išnašos ženklas dedamas po paskutinio skyrybos ženklo. straipsnyje ar publikacijoje 
(jos komentare) taikoma ištisinė išnašų numeracija.

9. Bibliografija (šaltiniai, literatūra) teikiama išnašose. kitakalbių leidinių apra-
šas pateikiamas originalo kalba ir rašmenimis; nelotyniško alfabeto antraštiniai duo-
menys transliteruojami į lotynišką alfabetą, antraštiniai duomenys kirilica pateikiami 
originalo forma arba transliteruoti į lotynišką alfabetą. esant reikalui laužtiniuose 
skliaustuose galima pateikti pavadinimo ar kitų duomenų vertimą į lietuvių kalbą.

9.1. duomenys leidinio aprašui imami iš leidinio antraštinio puslapio ir pa-
teikiami be sutrumpinimų ar korekcijų. esant reikalui, nuorodos į senuosius ir 
retuosius leidinius (konkrečius egzempliorius) bei archyvinę medžiagą gali būti 
pateikiamos kaip išsamus antraštinių bei kitų (fizinės būklės, įrišimo, saugojimo 
vietos, signatūros, nuosavybės) duomenų aprašas. tokiu atveju dera perteikti an-
traštinio puslapio grafinius duomenis – didžiųjų ir mažųjų raidžių skirtumą, liga-
tūras, įkypu brūkšniu pažymėti antraštinio teksto skaidymą eilutėmis ir kt.

9.2. knygų ir kitų leidinių apraše pirmiausia nurodoma autoriaus pilnas var-
das (vardai) ir pavardė; skyrybos ženklais neskiriama. toliau nurodomas kny-
gos pavadinimas kursyvu; atskiriamas kableliu. toliau nurodoma leidimo vieta 
(ne daugiau du miestai), leidykla ar leidėjas (senųjų leidinių – spaustuvė), metai. 
Leidimo vieta nuo leidyklos ar leidėjo atskiriama dvitaškiu; leidėjas nuo metų 
atskiriamas kableliu. knygos puslapis nurodomas po metų; atskiriamas kableliu 
ir rašomas po lietuviškos santrumpos p.:

antanas tyla, Garšvių knygnešių draugija, vilnius: mintis, 1991, p. 10.

9.3. kai knygos ar straipsnio autoriai yra keli, jie nurodomi atskiriant kableliu. 
kai knygos ar straipsnio autorių arba sudarytojų yra daugiau negu trys, nurodo-
mas tik pirmasis ir santrumpa laužtiniuose skliaustuose ir kt. kai knygos antraš-
tiniame puslapyje autorius nėra iškeltas į priekį, nėra įrašytas arba tik spėjamas, jį 
aprašo pradžioje galima nurodyti laužtiniuose skliaustuose; atskiriama kableliu:

algė jankevičienė, marija kuodienė, Lietuvos mūrinės koplytėlės: Architektūra 
ir skulptūra, vilnius: vilniaus dailės akademijos leidykla, 2004.

adomas Butrimas [ir kt.], Žemaičių Kalvarija: Vienuolynas, bažnyčia ir Kryžiaus 
kelio stotys, vilnius: vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.

[Pranciškus Šrubauskis], Bałsas Sirdies pas Pona Diewa, Szwęciausy Marya Pan-
na yr Szwęntus Danguy Karalaujencius, Szaukiancis Par Giesmes, Wilniuy: dru-
karnioy k. j. m. pri akademios, 1793.

9.4. jei autorius yra pasirašęs slapyvardžiu, jis irgi apraše nurodomas laužti-
niuose skliaustuose prieš slapyvardį; skyrybos ženklu neskiriama:

[mykolas krupavičius], Ko siekia L. krikščionių demokratų blokas Steigiamajam 
Seime, kaunas: „Šviesos“ spaustuvė, 1920.
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[justinas staugaitis] meškus, Katalikų tikėjimas ir jo priešai, seinai: Laukaičio, 
dvaranausko, Narjausko ir B-vės spaustuvė, 1908.

10. kai knyga ar leidinys turi prasminę paantraštę, tai ji nurodoma po pavadini-
mo ir rašoma kursyvu kaip ir pavadinimas; atskiriama dvitaškiu:

vytautas merkys, Motiejus Valančius: Tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiš-
kumo, vilnius: mintis, 1999.

10.1. kai knyga ar leidinys turi paantraštę, nurodančią tos knygos ar leidinio 
žanrą, tai ji nurodoma po pavadinimo ir rašoma stačiai; atskiriama dvitaškiu:

kristina mačiulytė, Kad tėvynė gyvuotų...: XVIII a. antrosios pusės Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštijos proginiai pamokslai: monografija, vilnius: Lietuvių lite-
ratūros ir tautosakos institutas, 2005.

11. kai vienoje išnašoje nurodomi keli to paties autoriaus veikalai, autorius antrą 
ir kitus kartus nurodomas pilnu vardu ir pavarde:

jurgis Lebedys, Simonas Stanevičius: monografija, vilnius: valstybinė grožinės 
literatūros leidykla, 1955; jurgis Lebedys, Lietuvių kalba XVII–XVIII a. viešajame 
gyvenime, sudarytoja vanda zaborskaitė, vilnius: mokslas, 1976; jurgis Lebedys, 
Senoji lietuvių literatūra, parengė juozas Girdzijauskas, vilnius: mokslas, 1977.

12. kai knygoje ar leidinyje niekur nėra nurodyta leidimo vieta, metai, tai žymima 
santrumpomis laužtiniuose skliaustuose, pvz., be vietos – [s. l.], be metų – [s. a.]; re-
konstruota tikroji kontrafakcijų leidimo vieta ir metai nurodomi laužtiniuose skliaus-
tuose, pvz., [Bitėnai: m. jankaus spaustuvė, 1896].

13. kai knyga ar leidinys turi sudarytoją, rengėją, vertėją ir pan., jis, jo pareigos 
(funkcija) ir iš kokios kalbos versta nurodoma po pavadinimo tokia pilna formuluote, 
kokia yra pažymėta cituojamoje knygoje, ir rašoma stačiai; atskiriama kableliu:

Lietuvių klausimas Rusijos imperijoje XIX a. – XX a. pradžioje, sudarytojas Ri-
mantas vėbra, vilnius: Baltos lankos, 2001, p. 201.

Mindaugo knyga: Istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių, parengė ir į lietuvių 
kalbą išvertė darius antanavičius, darius Baronas, artūras dubonis (atsako-
masis sudarytojas), Rimvydas Petrauskas, vilnius: Lii leidykla, 2005, p. 105.

14. keliatomio leidinio tomas žymimas lietuviška santrumpa t. po bendrojo pa-
vadinimo ir arabišku skaitmeniu; atskiriamas kableliu. tomo ar dalies pavadinimas 
rašomas kursyvu; atskiriamas dvitaškiu:

zigmas zinkevičius, Rinktiniai straipsniai, t. 2: Valstybė ir kalba. Senųjų raštų 
kalba. XVIII–XIX a. rašomoji kalba. XX amžius. Rytų Lietuva, vilnius: Lietuvių 
katalikų mokslo akademija, 2002, p. 59.

15. kai leidinys priklauso kokiai nors serijai, paprastai išnašose tai nežymima, 
tačiau, esant reikalui, ji nurodoma skliaustuose prieš leidimo vietą: pateikiama san-
trumpa ser., serijos pavadinimas kursyvu, po kablelio serijos tomas arba numeris; at-
skiriama kableliu:

Alsėdžiai, sudarytojai adomas Butrimas, Liepa Griciūtė, (ser. Žemaičių praei-
tis, 10), vilnius: vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002.
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15.1. kai leidinys turi redakcinę kolegiją arba priklauso serijai, turinčiai re-
dakcinę kolegiją, redakcinės kolegijos sudėtis, esant reikalui, nurodoma prieš lei-
dimo vietą; atskiriama kableliu:

daiva krištopaitienė, Kristijono Donelaičio raštų leidimai: tekstologinės prob lemos, 
(ser. Lietuvių tekstologijos studijos, i), redakcinė kolegija ilona Čiužauskaitė, Lo-
reta jakonytė, kristina mačiulytė, jurgita ūsaitytė, mikas vaicekauskas (vyr. 
redaktorius), vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007.

16. Cituojant antrą kartą iš eilės, nurodoma kursyvinė santrumpa Ibid. Cituojant 
antrą ar kelintą kartą ne iš eilės, nurodomas autorius ir kursyvinė santrumpa op. cit.:

vytautas merkys, op. cit., p. 126.
Ibid., p. 29.

17. Cituojant to paties autoriaus daugiau nei vieną tekstą antrą ar kelintą kartą 
ne iš eilės, nurodomas autorius ir sutrumpintas teksto pavadinimas. jeigu autoriaus 
nėra, pateikiamas sutrumpintas pavadinimas:

kristina mačiulytė, Kad tėvynė gyvuotų..., p. 101.
Alsėdžiai, p. 312.

18. mokslinių periodinių leidinių pavadinimas nurodomas kursyvu, leidimo vie-
ta, metai, tomas arba (ir) numeris (kai yra tomo arba numerio paantraštė – ji atskiria-
ma dvitaškiu ir rašoma kursyvu), numerio sudarytojas (jeigu yra išskirtas leidinyje) 
rašomas stačiai:

Acta Academiae Artium Vilnensis, vilnius, 2006, t. 41: Šventųjų relikvijos Lietuvos 
kultūroje, sudarytoja tojana Račiūnaitė, p. 145.

Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2011, t. 35, p. 213.

Lituanus, Chicago, 2010, t. 56, Nr. 1, p. 10.

19. Žurnalų, laikraščių pavadinimas nurodomas kursyvu, stačiai metai, tomas 
arba numeris, puslapiai. Laikraščių data nurodoma prieš numerį trumpuoju būdu. 
kartais nurodoma, tačiau nėra būtina, leidimo vieta ir leidėjas; dažniausiai tai taiko-
ma užsienio, regioniniams ar seniesiems leidiniams:

Naujasis Židinys-Aidai, 2011, Nr. 5, p. 317–327.

Pasaulio lietuvis, Lemont, 1997, Nr. 2, p. 11–13.

Viltis: Visuomenės, literatūros ir politikos laikraštis, vilnius, 1913-01-06 (19), Nr. 3 
(790), p. 2.

20. Cituojant straipsnius ar kitokius tekstus iš mokslinių periodinių, tęstinių ir 
panašių leidinių, žurnalų, laikraščių nurodomas autorius, straipsnio pavadinimas 
kabutėse, leidinys, kuriame straipsnis spausdintas; leidinys išskiriamas kursyvu. 
straipsnio ar kito teksto pavadinimas nuo leidinio atskiriamas santrumpa in:.

mečislovas jučas, „Lietuvos parapijų fundacijos Xv–Xviii a.“, in: Lietuvių ka-
talikų mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2005, t. 25, p. 77–96.

aldona Prašmantaitė, „vilniaus Biblijos draugija (1816–1826)“, in: Atgimimas 
ir Katalikų Bažnyčia, sudarytojai egidijus motieka, Rimantas miknys, vladas 
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sirutavičius, (ser. Lietuvių atgimimo istorijos studijos, kn. 7), vilnius: „katalikų 
pasaulio“ leidykla, 1994, p. 8–23.

mindaugas Paknys, „mecenatystė“, in: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultū-
ra: Tyrinėjimai ir vaizdai, sudarė vytautas ališauskas, Liudas jovaiša, mindaugas 
Pak nys, Rimvydas Petrauskas, eligijus Raila, vilnius: aidai, 2001, p. 342–350.

Gabrielė Gailiūtė, „Literatūros kritika šiuolaikinėje Lietuvoje: institucijos ref-
leksija“, in: Naujasis Židinys-Aidai, 2012, Nr. 7, p. 448.

antanas alekna, „vyskupas valančius ir blaivybė“, in: Vienybė: Savaitinis laik-
raštis, kaunas, 1918-03-07, Nr. 7, p. 102–105.

21. Rankraštiniai dokumentai aprašomi tokia tvarka: dokumento pavadinimas, 
metrika – vieta, data, numeris (rekonstruoti ar kiti archyviniame apraše neminimi 
duomenys nurodomi laužtiniuose skliaustuose), po santrumpos in: rašomas archyvo 
pavadinimas, fondo, aprašo, bylos, lapų santrumpos – f., ap., b., l. kartu įrišti doku-
mentų rinkiniai ar rankraštinės knygos nurodomos pagal aukščiau nurodytus biblio-
grafinių aprašų pavyzdžius, išskyrus tai, kad po sudarymo metų įterpiamas archyvo 
ar bibliotekos pavadinimas, signatūra ir kiti duomenys:

juozo tumo laiškas augustinui Liepiniui, kaunas, 1931-08-16, in: vilniaus uni-
versiteto bibliotekos Rankraščių skyrius, (toliau – VUB RS), f. 1, b. F600, l. 10r–10v.

[motiejus valančius], Wiadomość o Czynnościach Pasterskich Biskupa Macieja 
Wołonczewskiego, [1850–1875], in: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
bibliotekos Rankraščių skyrius, (toliau – LLTIB RS), f. 1, b. 4388.

albert Wijuk kojałowicz, Historiae Lituanae pars Prior: de rebus Lituanorum 
ante susceptam christianam religionem conjunctionemque Magni Lituaniae Du-
catus cum Regno Poloniae libri novem, dantisci [Gdańsk]: sumptibus Georgii 
Försteri, 1650, in: VUB RS.

22. elektroninių leidinių aprašas rengiamas pagal aukščiau nurodytas bibliogra-
finio aprašo taisykles, išskyrus tai, kad nurodant elektroninį dokumentą, laužtiniuo-
se skliaustuose būtina nurodyti laikmenos rūšį, pavyzdžiui, CD-ROM ar interaktyvus. 
interaktyvių (prieinamų per internetą) dokumentų apraše pateikiama internetinė pri-
eiga, pabaigoje skliaustuose pateikiama vėliausia nuorodos tikrinimo data:

Įdomioji Lietuvos istorija: Lietuvos valstybingumo istorija nuo seniausių laikų iki 
mūsų dienų, [Cd-Rom], vilnius: elektroninės leidybos namai, 2004.

„staugaitis justinas“, in: Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XXI amžiuje, [inte-
raktyvus], in: http://www.lkma.lt/lddb/israsas.php?id=1691, (2013-03-16).

saulius Lapinskas, „Frazeologizmai horoskopuose“, in: Lietuvių kalba, 2012, Nr. 
6, [interaktyvus], in: http://www.lietuviukalba.lt/index.php?id=216, (2013-03-24).

22.1. antrą kartą ne iš eilės cituojant elektroninius leidinius, vadovaujamasi 
anksčiau nustatytomis bibliografinio aprašo taisyklėmis:

Įdomioji Lietuvos istorija.
Ibid.
saulius Lapinskas, op. cit.
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23. kai rengiant tekstą šaltinių ir literatūros pasitelkta daugiau nei nurodoma iš-
našose, pabaigoje gali būti pateikiamas literatūros sąrašas. jis sudaromas aprašų abė-
cėlės tvarka ir rengiamas pagal nurodytas bibliografinio aprašo taisykles, išskyrus tai, 
kad literatūros sąraše pirmiau nurodoma autoriaus pavardė, paskui vardas; kablelis 
po pavardės nerašomas:

jučas mečislovas, „Lietuvos parapijų fundacijos Xv–Xviii a.“, in: Lietuvių ka-
talikų mokslo akademijos metraštis, vilnius, 2005, t. 25, p. 77–96.

24. užsienio leidinių bibliografinis aprašas rengiamas pagal lietuviškus princi-
pus. archyvų aprašymai pateikiami originalų kalbomis, išskyrus santrumpas p. ir l.

25. kartu su straipsniais ir publikacijomis pateikiamos santraukos (šaltinių publi-
kacijų apžvalgos) lietuvių ir anglų ar kita užsienio kalba, parinkta atsižvelgiant į tikė-
tiną publikacijos adresatą. santraukos apimtis – 1000–1500 spaudos ženklų.

26. autoriai patys parengia trumpą (vienos pastraipos) prisistatymą skyreliui 
„apie autorius“ lietuvių ir anglų kalbomis; jame pageidautina paminėti akademinius 
laipsnius bei vardus, mokslinių interesų sritis, instituciją, pastarąją knygą, disertaciją 
ar kitą svarbų pasiekimą; privaloma nurodyti elektroninio pašto arba įprastinio paš-
to adresą.

Redakcinė kolegija įsipareigoja esant reikalui konsultuoti į Lkma veiklą įsi-
traukusius ar norinčius įsitraukti magistrantus bei doktorantus, jaunus mokslinin-
kus, rengiančius pirmąsias savo mokslines publikacijas. visus Lietuvių katalikų mokslo 
akademijos metraščio ir Bažnyčios istorijos studijų straipsnius bei šaltinių publikacijas 
anonimiškai recenzuoja du recenzentai. autoriai su recenzijomis supažindinami tik 
tuo atveju, jei tekstai įvertinti kaip taisytini ir recenzentų pastabos pravarčios korek-
cijoms atlikti. Redakcinė kolegija neįsipareigoja teikti paaiškinimų atmestų tekstų 
auto riams. maksimalus terminas, per kurį redakcinė kolegija priima sprendimą teks-
tą skelbti, atmesti ar grąžinti taisyti, yra 4 mėnesiai. Šis terminas nėra tiesiogiai su-
sietas su eventualaus publikavimo laiku, nes pastarasis gali priklausyti nuo teminių 
tomų formavimo.

visus spausdinamus tekstus kalbos taisyklingumo atžvilgiu peržiūri ir, esant rei-
kalui, taiso redaktoriai. autoriams pateikiami sumaketuoti tekstai elektroniniu *.pdf 
formatu korektūrai atlikti ir autorizuoti. Grąžindami redakcinei kolegijai tekstą auto-
riai paprastu ar elektroniniu parašu patvirtina autorizavimą bei sutikimą, kad teks-
tas būtų skelbiamas Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraščio ar Bažnyčios istorijos 
studijų elektronine versija interneto svetainėje www.lkma.lt bei prieinamas per asoci-
juotas duomenų bazes.

spausdinti tekstai ir iliustracijos, diskelių ir Cd pavidalo laikmenos autoriams 
negrą žinamos.

kilus neaiškumams dėl medžiagos tematikos, rengimo principų ar kitų su Lietu-
vių katalikų mokslo akademijos metraščio ir Bažnyčios istorijos studijų dalykiniais aspektais 
susijusių klausimų prašome kreiptis į vyriausiąjį redaktorių.

Redakcinė kolegija
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