LIETUVOS BAŽNYČIŲ STATYTOJAI XIX-XX A.*

Lietuvos miestų ir bažnytkaimių panoramas iki šiol dominavo
bažnyčių pastatai su savo iškiliais bokštais ar varpinėmis. Dėl
to iliustruojant mūsų kraštotyros, geografijos, istorijos ar informa
cines knygas, dažnai naudojamos bažnyčių nuotraukos. Lietuvių
Enciklopedijos ir Mūsų Lietuvos tomuose daug Lietuvos vietovių
reprezentuojama jų bažnyčių fotografijomis. Kartais tos nuo
traukos atžymimos ir fotografo pavarde, bet labai reta išimtis
pasitaiko rasti bažnyčios architekto, inžinieriaus ar kitokio staty
tojo pavardę 1. Dabar, kai jau turime baigtą Lietuvių Enciklo
pediją, ir įpusėtą Encyclopedia Lituanica, o taip pat keturius Bro
niaus Kviklio Mūsų Lietuvos tomus, būtų natūralu atsiversti kurią
nori vietovę ir susirasti rūpimojo pastato, šiuo atveju bažnyčios
autoriaus pavardę. Taip nėra. Galime rasti statybos datas, kar
tais abejotino tikrumo ; dažniausiai rasime ir fundatorių, mecenatų
ir statybos organizatorių pavardes, bet ne architektų ar meistrų
— dailidžių. Dar šykščiau informuoja apie bažnyčių statytojus
Mažoji Lietuviškoji Tarybinė Enciklopedija, nors jos autoriams ga
lėjo būti prieinami vietiniai archyvai.
Nepriklausomojoje Lietuvoje irgi buvo per maža dėmesio skirta
architektų ir inžinierių kūrybos dokumentacijai ir visuomenės in
formacijai, kas matyti iš to laiko periodikos. Jei naujos knygos,
teatro pastatymai, koncertai ir dailės parodos būdavo palydimos
recenzijomis ir kartais specialiomis studijomis, tai architektų ir
inžinierių darbai būdavo dažniausiai nutylimi. Nepriklausomojoje
Lietuvoje, be Vilniaus krašto, buvo pastatytos 65 naujos bažny
čios ir dar eilė koplyčių, o straipsnių apie jas pasirodė vos vienas
kitas. Ką besakyti apie XIX-jį amžių. Senesniųjų šimtmečių
stilinė architektūra maždaug iki Stuokos-Gucevičiaus yra išnagri
* Šioje studijoje vartojami sutrumpinimai: LE — Lietuvių enciklo
pedija, I-XXXVI tomai, Bostonas 1953-1969 m. ; MLTE — Mažoji lietu
viškoji tarybinė encicklopedija, I-III t., Vilnius 1966-1971 m. ; ML —- B. Kvi
klys, Mūsų Lietuva, I-IV t., Bostonas 1964-1968; EL — Encyclopedia
Lituanica, I-VT t., Bostonas 1970-1978.
1
J. Gimbutas, Architektai nepriklausomoje Lietuvoje, žr. LE, XXXVI t.,
Bostonas 1969, 45-46 psl.
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nėta ir daugeliu atvejų jos kūrėjai identifikuoti. Tą darbą atliko
mūsų architektūros istorikai: dr. Povilas Rėklaitis Vokietijoje,
daktarai Eduardas Budreika, Kazys Šešelgis, Klemensas Čerbulėnas ir kiti — Lietuvoje. Pastarųjų pastangomis jau parengta
spaudai Lietuvos architektūros istorija. XIX ir XX amžių archi
tektai ir mažųjų bažnytėlių meistrai, dailidės ir mūrininkai tebe
laukia užtarnauto dėmesio, nors tų šimtmečių pastatai ir nepasi
žymi ypatinga menine verte, o dažniausiai tik sekė istorinius sti
lius.
Šis pranešimas bus santrauka to, ką šiuo metu pavyko rasti
apie XIX-XX amžių Lietuvos bažnyčių statytojus, neprieinant
prie Lietuvos bažnyčių ir kitų archyvų. XIX amžiuje pastatyta
Lietuvoje su Vilniaus kraštu ir Klaipėdos sritimi 575 bažnyčios,
neskaitant koplyčių. Maždaug po lygiai mūrinių ir medinių. Čia
įskaitomos ir pagrindinai atstatytos senesniosios sunykusios bažny
čios2. Jų statytojų tuo tarpu pavyko identifikuoti vos apie dvi
dešimt penkis. Tiesa, Vilniaus miesto neliečiu, nes apie sostinės
architektus jau parašyta daugiau. XX-me amžiuje iki 1943 metų
pastatyta 474 bažnyčios, šiek tiek daugiau mūrinių, kaip medinių.
Su statytojų vardais galiu susieti tik apie 30 bažnyčių.
Lietuvos bažnyčių autorystės ir statybų vykdytojų klausi
mus nagrinėjant, reikia skirti du atvejus : a) mažosios, dažniausiai
medinės bažnyčios, filijos ir koplyčios, kurias statė vietiniai dai
lidės, dažniausiai be architektų ar inžinierių pagalbos; b) didžio
sios mūrinės, rečiau medinės miestų bei didesniųjų parapijų ar tur
tingųjų mecenatų bažnyčios, kurias projektavo architektai ir statė
specialistai inžinieriai ar kontraktoriai, architektui prižiūrint. Pir
mosios grupės — mažųjų bažnytėlių statytojai greičiau nuėjo už
marštin. Kad jų vardus dabar sunku susekti ir Lietuvoje, liudija
inž. archit. Antanas Pilypaitis, žinomos knygos apie senąją Kauno
rotušę autorius : « Lietuvos architektūros paminklų autorystės klau
simai labai dažnai skendi praeities amžių rūke. Todėl kiekviena,
kad ir nedidelė žinia apie praeityje dirbusius architektus, daili
ninkus, skulptorius, meistrus yra brangi architektūros istorijai, nes
padeda išsiaškinti architektūrinių formų genezę ir vietinių meistrų
indėlį, kuriant lietuvių architektūros lobius »3 *.
Mūsų negausioje literatūroje apie miestelių ir kaimų bažny
tėles rašoma, kad jas statę liaudies meistrai, lyg kokio mistiško
2 J. Gimbutas, Lietuvos bažnyčių chronologija ir statistika, atsp. iš L. K.
M. Akademijos Metraščio V t., 215-259 psl., Roma 1970.
3 A. Pilypaitis, Architektūros paminklo autorius, žr. Kultūros Barai,
Vilnius 1966 m. 10 nr., 76 psl.
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kolektyvo anonimiški žmonės. Pripažįstama, kad jų «planinis —
tūrinis sprendimas ir fasadų kompozicija yra gana įvairi », o meis
trų statybos tradicijos ir sprendimai artimai siejosi su architektų
kurtomis įvairių stilių bažnyčiomis4. Taigi, ir vadinamoji liau
dies architektūra nebuvo vienoda ir anonimiška, o pasižymėjo
įvairumu ir statytojo individualybe.
Pradžioje pasižiūrėsime kelis XVIII-XIX amžių sąvartos pa
vyzdžius. 1940 metų Lietuvos bažnyčių Elenche parašyta, kad
1789 metais naująją Šakynos parapijos (Šiaulių apskr.) bažnyčią
statęs Livonijos kanauninkas ir Šakynos parapijos klebonas V a r o n a v i č i u s 5 . Kraštotyrininkas A. Vitauskas plačiau parašė
apie tos bažnytėlės statybą 1938 metų Gimtajame Krašte. Jis
naudojosi Šiaulių Kraštotyros draugijos ekspedicijos surinktąja
medžiaga ir atspausdino tos bažnytėlės nuotraukų ir piešinių.
Pagal žmonių pasakojimus, tasai geros sveikatos klebonas Varonavičius ar Varanavičius buvęs trumpai vadinamas Varna. Susitarę
su kitu stipruoliu Žvirblio pavarde, tiedu vyrai patys susivežę
akmenis iš laukų ir patys sumūriję nemažą bažnytėlę su bokštu.
Kaip nespecialistų padaryti inventorizacijos piešiniai rodo, Šaky
nos bažnyčios planas išėjęs kreivokas, bet jos masyvus bokštas
tiesus. Bažnyčios ilgis yra 21 m, plotis 11 m ir bokšto aukštis
14 m. Bažnyčios statytojas klebonas Varanavičius pats nutapęs
savo spalvotą atvaizdą ant durų6.
Antrasis taip pat XVIII-jo amžiaus pabaigos pavyzdys, kurio
statytojai buvo patys kunigai, yra Griškabūdžio miestelio (Šakių
apskr.) medinė bažnyčia, statyta 1796 metais. Toji aštuoniakam
pio plano gerų proporcijų bažnyčia, sakoma, esanti gražiausia me
dinė Sūduvoje. Pagal Lietuvių Enciklopediją,6a ją statę vienuoliai kar
melitai Jeronimas Š a t e i k a
ir Juozapas V a l i š a u s k a s .
ML duoda kitokias informacijas pagal istoriką J. Totoraitį: « Vie
nas iš didžiausių Griškabūdžio statytojų buvęs karmelitas kun.
V a s i l i a u s k a s . Jis, dar būdamas jaunas, baigęs inžinerijos
mokslus». Prieš tai, 1788 metais, Vasiliauskas pastatęs mūrinę
Kudirkos Naumiesčio bažnyčią, o Griškabūdį jam padėjęs statyti

4 A. Jankevičienė, Mediniai ir akmens mūro kulto pastatai, žr. Lietuvių
liaudies architektūra, II t., Vilnius 1968, 38 ir 41 p.
5 R. Krasauskas, Šakynos bažnytkaimio istorija, žr. LE, XXIX t.,
1963, 306 psl.
6 A. Vitauskas, Šakynos bažnyčia ir koplyčia, žr. Gimtasai Kraštas,
Šiauliai, 1938 m. 3-4 (19-20) nr., 303-312 psl.
6aVII t., 515 psl.
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meistras B u r a g a s. Taigi, abiejuose bostoniškiuose leidiniuose
to paties žmogaus pavardė rašoma skirtingai. Vėliau, bet dar
prieš pasirodant Aušrai, kai bažnyčiose tebeviešpatavo lenkų
kalba, ant Griškabūdžio bažnyčios durų buvo uždėtas solidus lie
tuviškas užrašas : «Namai mano, namai maldos » 7. Toji aštuo
niakampio plano bažnyčia tebestovėjo 1963 metais. Ji saugoma,
kaip respublikinės reikšmės architektūros paminklas ir trumpai apra
šyta Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje, bet čia jos
statytojai iš viso nepaminėti 8.
Šiek tiek daugiau patiriame apie 1800 metais pradėtą statyti
Viduklės miestelio (Raseinių apskr.) medinę bažnytėlę iš jau minė
tojo arch. Pilypaičio straipsnio : « Vienu įdomesnių dokumentų yra
surasta architektūros paminklo Viduklės bažnyčios (Raseinių ra
jone) statybos sutartis, surašyta 1800 m. gegužės mėn. 15 d. su
Motiejum B i r ž i n s k i u . Dokumentas saugomas Viduklės baž
nyčios archyve. Šia sutartimi M. Biržinskis įsipareigojo «... iš
duotos medžiagos pastatyti Viduklės bažnyčią Jo Eksc. Vyskupo
žemėse pagal projektą, koks bus pateiktas », ir šiam darbui atlikti
jis pasižadėjo turėti dešimtį savo darbininkų. Už darbą buvo
nustatyta alga pinigais ir ordinarija (atlyginimas natūra): aštuo
niasdešimt pūrų rugių, penkiasdešimt pūrų miežių, keturi pūrai
žirnių, šeši pūrai avižų, viena statinė silkių, viena statinė druskos,
šimtas penkiasdešimt gorčių degtinės ir du šimtai penkiasdešimt
muštinių talerių, skaitant kiekvieną talerį po devynis lenkiškus
auksinus. Sutarties pabaigoje Motiejus Biržinskis, kaip beraštis,
padėjo tris kryželius. Tai rodo jį buvus be specialaus išsilavinimo,
bet gabų ir savo laiku garsų bajoriškos kilmės statybos meistrą
— dailidę, kadangi sutartyje jis tituluojamas ’ šviesiausiu ponu
architektu ’. Sutartis surašyta lenkų kalba. Projekto, minimo su
tartyje, Viduklės bažnyčios archyve nerasta. M. Biržinskio staty
tasis bažnyčios pastatas buvo iš apvalių rąstų, kurie XIX a. pa
baigoje iš vidaus bei išorės aptašyti ir apkalti lentomis. (...) Prie
kinio fasado pseudogotikinis bokštelis yra XIX a. pabaigos sta
tinys » 9. Jei tokių dokumentų, kaip aprašytoji sutartis, būtų
rasta daugiau, turėtume geresnį supratimą apie mažųjų medinių
bažnyčių statybas Lietuvoje. Įdomu, kad ir toksai dailidė, vadi
namas architektu, gavo kaž kieno kito padarytą projektą. Tam
7 Griškabūdis, žr. ML, UI t., paruošė B. Kviklys, Bostonas 1966,
344-345 psl.
8 Griškabūdis, žr. MLTE, I t., Vilnius 1966, 606 psl.
9 A. Pilypaitis, Architektūros paminklo autorius, žr. Kultūros Barai,
Vilnius, 1966 m. 10 nr., 76 psl.
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beraščiui statytojui, tur būt, reikėjo pagalbininko perskaityti ar
chitektūrinio projekto brėžinių skaitmenis ir žodines pastabas.
Viduklės bažnytėlė yra saugoma, kaip vietinės reikšmės architektū
ros paminklas 10 11.
Būtų svarbu rasti daugiau faktų apie 1847-1856 metais Že
maitijoje dirbusį bažnyčių statytoją K a l ė d ą . Jo statytos pa
rapijų bažnyčios Skuode ir Laukuvoje. Abi sumūrytos iš plytų
ir akmenų, ant ąžuoliniais rąstais sustiprintų pagrindų. Kiekviena
statyba užtrukusi po ketverius metus. Iš fotografijų atrodo, kad
tai prityrusio ir išmokslinto architekto darbas. Laukuvos klebonas
Narkevičius patsai talkininkavęs statybos darbuose. Kalėda buvo
vadinamas žemaičiu architektu 11.
Prisimintinas Eržvilko apylinkės liaudies menininkas Jonas
B a l s a i t i s, vadintas Drugeliu. Jis išpuošė 1860 metais pasta
tytosios Varlaukio medinės bažnyčios vidų (Tauragės apskr.).
Drugelis buvęs bemokslis ir beraštis, o jo puošyboje jaučiama ba
roko ir klasicizmo itaka. Jis dekoravo ir Eržvilko kapinių koply
čią12.
Geležių bažnytkaimio (Panevėžio apskr.) medinę varpinę statė
apie 1874 metus savamokslis menininkas Jonas B a r u o l i s 1 3 .
Toliau seka profesionalų architektų ar inžinierių projektuotobažnyčios. Ne visada aišku, ar jie patys prižiūrėdavo tas staty
bas, bet dažniausiai tai buvo savaime suprantama, kad architek
tas asmeniškai tikrintų statybines medžiagas ir darbą. Gižų dvaro
ir miestelio (Vilkaviškio apskr.) akmeninę «gotikos stiliaus » baž
nyčią projektavo architektas Henrikas M a r c o n i. Jos statyba
užbaigta 1850 metais. Jis buvo gimęs 1792 m. Romoje, mirė 1863 m.
Varšuvoje. Galimas dalykas, kad tas pats Marconi sukūrė ir Su
valkų Kalvarijos mūrinę bažnyčią, statytą 1840 metais14. Lie
tuvių Enciklopedija neduoda Marconio biografijos ir nepamini jo
vardo su minėtųjų vietovių ir bažnyčių aprašymais.
Tuo laiku dirbo Lietuvoje kitas irgi mažai žinomas inžinie
rius K e r š t e i n a s . Pagal Lietuvių enciklopediją15 jis supro
jektavo Viekšnių miestelio (Mažeikių apskr.) bažnyčią, sumūrytą
iš vietoje pagamintų plytų 1844-1853 metais.
10

MLTE, III t., 733 psl.
R. Krasauskas, Laukuvos miestelio istorija, žr. LE, XIV t., 1958,
276 psl. ; Laukuva, žr. ML, IV t., 1968, 200 psl.
12 A. Stravinskas, Liaudies meistrai, žr. Eržvilkas, Vilnius 1970, 170172 psl.
13 LE VII t., 97 psl.
14 St. Loza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Varšuva 1954, 188 psl.
16 LE, XXXIII t., 533 psl.
11
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Vilniaus apskrities Dūkšte «gotiško stiliaus» pijorų bažny
čią statė 1850-1856 m. architektai ar statybininkai Gustav
S c h a c h t ir Tomas T y s z e c k i 1 6 .
Kiek daugiau žinoma apie to paties dešimtmečio neo-klasi
kinių bažnyčių autorių Raudondvaryje (statyta 1852-1857 m.) ir
Biržuose šv. Jono Krikštytojo (statyta 1853-1858 m.). Tai buvo
architektas Cezaris Laurynas A n i c h i n i, Lietuvoje vadinamas
Anikiniu. Jis buvo gimęs 1787 m. Florencijoje, pateko Lietuvon su
Napoleono armija ir liko Čia gyventi nuo 1812 metų, pradžioje
Vilniuje, vėliau Raudondvaryje grafų Tiškevičių tarnyboje. Mirė
1861 metais ir palaidotas Raudondvario kapinėse17.
Šeštasis XIX-jo amžiaus dešimtmetis buvo ypatingas naujų
bažnyčių statybų gausa. Monumentalioji Rietavo bažnyčia statyta
1853-1874 m. vokiečių architekto Friedrich August S t ü l e r ’ io
kartu su, atrodo, inžinierium G ą s o w s k i ’ u 1 8 . Rietavo bažny
čia yra bene vienintelė Lietuvoje Venecijos stiliaus sekimo, viena
iš didžiausių krašte, kaštavusi tada pusę milijono rublių. Stuleris
buvo gimęs Tūringijoje 1800 m., daug dirbęs ir už Vokietijos ribų,
pavyzdžiui, Stockholme. Savo kūriniuose linkęs į renesansą. Mirė
Berlyne 1865 m., nebesulaukęs Rietavo bažnyčios išbaigimo.
Šiaulių apskr. Šiaulėnuose 1857 m. buvo pastatyta neoromaniško stiliaus bažnyčia pagal architekto Fulgencijaus R i m g a i los projektą. Lietuvių Enciklopedijos trumpoje biografijoje nėra
ne jo gimimo vietos nei metų. Baigęs Padubysio mokyklą, Rimgai
la studijavo architektūrą Vilniuje pas profesorių Podčašinskį ir
dirbo padėjėju. Nuo 1828 iki 1856 metų, taigi net 28 metus Rim
gaila gyveno ir dirbo Paryžiuje. Po to grįžęs Lietuvon, jis statė
Pagryžuvio dvaro rūmus ir Šiaulėnų bažnyčią. Mirė 1873 metais19.
Mažoji lietuviškojoji tarybinė enciklopedija pakartojo tą trumpą
biografiją niekuo jos nepapildžiusi ir dar nutylėjusi Šiaulėnų baž
nyčią.
16

St. Łoza, ten pat, 269 psl.
St. Łoza, ten pat, 13 psl.; P. Galaunė (paruošė), Dokumentai apie
XVIII-XIX a. architektus Lietuvoje, žr. Lietuvos TSR architektūros klausi
mai, II t., Vilnius 1964, 258-260 psl.; K. Čerbulėnas, Monumentalieji
architekto Cezario Anikinio darbai, žr. Raudondvaris, Kaunas 1969, 93-105 psl.
Priimant, kad Čerbulėno nurašytas Anikinio antkapio užrašas su 1861
metų mirties data yra teisingas, S. Łozos knygoje duotieji mirties metai
1871, o LB I t., 190 psl., 1851 m. turėtų būti ištaisyti.
18 St. Łoza, ten pat, 90 psl. Stūlerio biografija duota ir LE, XXIX t.,
82 psl., tik čia nepaminėta, kad jis projektavęs Rietavo bažnyčią ir iš viso
ką nors dirbęs Lietuvoje. Kitoje vietoje, Rietavo bažnyčios aprašyme,
LE, XXV t., 256 psl., paminėtas berlynietis architektas su kitokia pavar
dės rašyba Stuller.
19 St. Łoza, ten pat, 265 psl.: Fulgenty Rymgaillo.
17

Šėta, Kėdainių apskr., statyta
1789-1799 m., bokštas 1875 m.
Architektas nežinomas.

Prienai, Marijampolės apskr., statyta 1850 m., padidinta 1875 m., Archi
tektas nežinomas.

Rietavas, Telšių apskr., statyta
1853-1874 m., archit. F. A.
Stueler.

Rokiškis,, statyta 1868-1885 m., archit. Georg Werner. (V. Augustino
nuotr.).

Pabiržė, Biržų apskr., statyta
1897-1908, atnaujinta 1928-1930
m., archit. Vyganauskas.

Petrašiūnai, Kauno apskr., statyta 1936 m., archit. M. Mačiulskis.

Švėkšna, Tauragės apskr., statyta 1900-1905 m. Architektas nežinomas.
75 metrų aukščio bokštas.
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Lietuviu Enciklopedija ir Mažojoji lietuviškoji tarybinė enci
klopedija atspausdino gerą Antano Bendoriaus padarytą Luk
šių miestelio (Šakių apskr.) bažnyčios nuotrauką. Dabar galima
pridėti, kad jos autoriai buvo 1840-1860 metų Kalvarijos apskri
ties architektas Leopoldas S a l k o w s k i ir arch. J. F. A. B o 
j a n k o w s k i 20. Bažnyčia plytų mūro, pamėgdžiojanti gotiką,
pradėta statyti prieš 1863 metus, baigta 1877-taisiais.
Plačiai žinoma brangi ir didelė Rokiškio bažnyčia, statyta
1868-1885 metais. Grafai Tizenhauzai, matyt, nenorėjo pasiduoti
rietaviškiams Oginskiams, ir Rokiškio bažnyčios statybai išleido
net milijoną rublių. Statybos darbams vadovavo tirolietis architek
tas Georg W e r n e r . Tą pažymi visos minėtosios enciklopedijos.
Rokiškio bažnyčios vitražai buvo pagaminti Vienoje, medžio
drožiniai Liuvene, Belgijoje, o geležies dirbinius padarė vietos
lietuvis kalvis B u r č k i s 21. Bažnyčia sumūryta iš raudonų plytų,
sekant gotiką. Varpinės bokštas 60 metrų aukščio. Mažoji
lietuviškojoji tarybinė enciklopedija dar papildo, kad bažnyčią
statę Silezijos meistrai, o užbaigęs Werneris iš Vienos. Tos enci
klopedijos biografijoje randame, kad Werneris buvęs Rokiškio
Pšezdzeckių dvaro architektu XIX a. antrojoje pusėje. Pagal jo
projektus dar pastatytos Salų bažnyčia Rokiškio apskr. 1888 m.,
grafų Morikonių mauzoliejus Svėdasuose ir Kauno katedros pietinė
koplyčia 1902 m. Taigi, Jurgis Werneris iš Austrijos yra palikęs
nemažai savo kūrybos pėdsakų Lietuvoje.
XIX-XX amžių sąvartoje Marijampolės apskrities inžinierius
R y b o v s k i s statė kitą pseudogotinę bažnyčią, būtent, Šila
voto bažnytkaimyje, Prienų dekanate. Toji statyba užtruko 6
metus, baigta 1902 m. Tuo pačiu metu architektas V y g a 
n a u s k a s pastatė Pabiržės (Biržų apskr.) didelę pseudogotinę
bažnyčią iš raudonų plytų, 40 x 20 m, su 48 m aukščio bokštu.
Pereinant į XX-jį amžių, randama kiek daugiau žinių apie
naujų mūrinių bažnyčių statytojus ir vėl beveik nieko apie mažą
sias bažnytkaimių medines bažnytėles. Visų pirma iškyla du ar
chitektai, kiekvienas suprojektavęs po maždaug 30 bažnyčių Lie
tuvoje. Tai Vaclovas M i c h n e v i č i u s ir tik pavarde paminė
tas S t r a n d m a n a s . Pirmojo biografija yra Mažojoje lietuviško
joje tarybinėje enciklopedijoje, o antrojo niekur neradau. Šio skirs
nio 4 architektų pavardės paminėtos mūsų enciklopediniuose leidi
nuose atitinkamų vietovių aprašymuose.
M i c h n e v i č i u s gimęs 1862 m.' nežinia kur, buvo Vil20
21

St. Łoza, ten pat, 33 ir 267 psl.
Rokiškis, žr. ML, II t., 1965, 140 psl.
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niaus miesto architektu prieš I-jį pasaulinį karą, vėliau gyveno
Strebeikiuose, Jonavos rajone, kur ir mirė 1947 metais. Iš jo supro
jektuotų ir pastatytų imituoto gotinio ar barokinio stiliaus bažny
čių enciklopedijose suminėtos tik šios penkios : Josvainiuose 1903 m.,
Žeimiuose 1908 m., Žiežmariuose 1924 m., Kaišiadoryse 1932 m. ir
jau kiek kitoniškai atstatyta karo metu sugriautoji Raudondvario
bažnyčia 1930-1938 m. Kitur būta dar 25 Michnevičiaus statytų
bažnyčių. Iš S t r a n d m a n o projektuotų bažnyčių tuo tarpu
užtikta tik viena, Žiobiškio miestelyje, Rokiškio apskr., sumūryta
iš granito 1912 metais.
Inž. L u k o š e v i č i u s , apie kurį irgi nieko daugiau ne
žinome, pastatė didelę medinę bažnyčią Suginčiuose, Utenos apskr.
Ji turi kryžminį planą su kupolu. Statybos darbus vykdė S e m 
p l i n s k a s 22.
Užbaigdami negausų Lietuvos bažnyčių autorių sąrašą, dir
busių prieš nepriklausomybės atgavimą, dar paminėsime studentą
Praną G i n e i t į , kuris suprojektavo ir kartu su dailide Simonu
B i k e l i u pastatė Spitrėnų bažnytkaimio (Utenos apskr.) medinę
bažnytėlę 1917-1918 metais. Tuos faktus randame Lietuvių Enci
klopedijoje su Spitrėnų aprašymu. Galimas dalykas, kad tai tas
pats Gineitis, kurio biografiją randame kitoje Lietuvių Enciklope
dijos vietoje, yra gimęs 1894 m. Utenos apskrityje, studijavęs Kieve
prieš karą, o Spitrėnų bažnyčios statymo metu buvo Utenos pra
džios mokyklos vedėju. Vėliau baigė universiteto teisių fakultetą
Kaune.
Kita tų pačių 1917-1918 metų medinė bažnytėlė, kurią statė tik
pavarde paminėtas Naumiesčio meistras M a c k v a l d a s , yra
Stalgėnuose, Telšių apskrityje 23.
Nepriklausomoje Lietuvoje bažnyčių statyboje ėmė reikštis
daugiau lietuvių architektų, o taip pat ir inžinierių-architektų. Tuo
tarpu galime identifikuoti tik dvidešimties bažnyčių statytojus,
neskaitant jau minėtojo Michnevičiaus, dirbusio ir prieš I-jį pasau
linį karą.
Pirmiausia iškyla architekto Vlado D u b e n e c k i o vardas.
1919 metais jis suprojektavo ir 1921 m. baigė statyti medinę bažny
čią Karmėlavoje prie Kauno. Tai buvo jo bene pirmasis bandymas
pritaikyti lietuvių liaudies statybos ir meno motyvus architektūri
nėje kūryboje. Karmėlavos bažnyčia yra dar tuo ypatinga mūsų
naujųjų laikų architektūros istorijoje, kad ji tuoj pat susilaukė
22
23

R. Krasauskas, Suginčiai, žr. LE, XXIX t., 1963, 129 psl.
Stalgėnai, žr. ML, IV t., 1968, 87 psl.
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specialisto įvertinimo lietuvių spaudoje. Dar jaunas, bet jau iš
simokslinęs menotyrininkas Paulius Galaunė, vėliau Vytauto Did
žiojo Universiteto profesorius, parašė išsamų straipsnį apie tą didelę
naujieną atgimstančioje Lietuvoje24. Iš to straipsnio duodame
trumpą ištrauką: «Jei pažiūrėsime į mūsų miestus ir miestelius
vakar dienos — XIX amžiaus ir XX-jo pradžios,—tai ir nera
sime architektūros. Yra gyvenamųjų namų sienos, kazarnės, bažny
čios, bet architektūros tenai nėra. Yra kai kur naujausios rūšies
šlykščiausio vokiečių moderno pamėgdžiojimų (...) ir daugybė «go
tikos » bažnyčių, kaip grybų po lietaus, išaugusių XIX amžiaus
gale (...) Tose mūsų «gotikos» bažnyčiose yra tiek gotikos, kiek
pas mus supratimo apie ją. Aš greičiau pavadinčiau Michnevičių,
Sorskų, Naruckių statytojų vardais ». Šitaip pakritikavęs eklektinę
senus stilius nevykusiai pamėgdžiojančią bažnyčių statybą, Ga
launė džiaugėsi savo straipsnyje nauju Dubeneckio projektu, « pa
remtu mūsų buvusiųjų senų bažnyčių motyvais ir architektonika ».
Architektas Dubeneckis buvo baigęs architektūros mokslus Petra
pilio Dailės Akademijoje ir jau laimėjęs nemažai konkursinių pro
jektų. Jis suprojektavo keletą reikšmingų pastatų Kaune. 1930
metais jo projektu pastatyta neobarokinė Betygalos bažnyčia
(Raseinių apskr.). Dubeneckis mirė 1932 metais Kaune25.
Tuo metu Lietuvoje jau dirbo penkeriais metais už Dubeneckį
jaunesnis
architektas
Vytautas
Landsbergis-Žemkal
n i s , 1973 metais sulaukęs 80 metų. Su Žemkalniu naujoji Lietu
vos architektūra pasisuko į Vakarų Europą. Po studijų Rygos Po
litechnikoje, Žemkalnis studijavo Romoje 1922-1925 metais ir
grįžo Lietuvon jau diplomuotas architektas. Šalia daugybės kitų
projektų, jis sukūrė ir pastatė tris bažnyčias : Kybartuose 1927 m.,
Šakiuose 1934-1940 m. ir Mažeikiuose 1936 m. Kritikų nuomone,
Žemkalnio nuosaikus modernizmas yra ne tik funkcionalinis, bet
ir darniai įjungtas į supančią aplinką26.
Visi prisimename didžiulę Prisikėlimo bažnyčią Kaune, Ža
liakalnyje. Jos autorius yra inžinierius-architektas Karolis R e i 
s o n a s . Statyba buvo pradėta 1927 metais, liko nebaigta 1940 m.,
o vėliau tame pastate įrengtas televizijos aparatų fabrikas. Inž.
Reisonas yra Žemkalnio ir Kudoko kartos, dabar gyvena Austra24 P. Galaunė, Naujas architektūros kūrinys, žr. Dainava, I-ji knyga,
Kaunas, 1920, 106-109 psl., 4 YL. Dubeneckio brėžinių reprodukcijos.
26
Dubeneckis Vladas, žr. LE, V t., 1955, 208 psl. ; Dubeneckis, Vladas
Vladimiras, žr. Encyclopedia Lituanica II t., Bostonas 1972, 111 psl.; Bety
gala, žr. LE, II t., 1954, 453 psl.
26
J. Okunis, Žemkalnis - Landsbergis Vytautas, žr. LE, XXXV t.,
1966, 263-264 psl. ; Landsbergis-Žemkalnis, Vytautas, žr. EL, III t., 1973,
277 psl.
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lijoje. Prieš I-jį pasaulinį karą Reisonas baigė civilinių inžinierių
institutą Petrapilyje. Suprojektavo kelis pramonės ir kitokius
pastatus Lietuvoje, reformatų bažnyčią Kaune ir medinę Užnevėžių bažnytėlę Ukmergės apskr27.
Archit. dr. Stasys K u d o k a s, vėliau pasireiškęs ir Amerikos
lietuvių bažnyčių statybose, baigė architektūros mokslus Romoje,
Karališkojoje aukštojoje architektūros mokykloje 1930 metais.
Pirma sukūręs daug viešųjų ir privačių pastatų Lietuvoje, Kudokas
ėmėsi bažnyčių kiek vėliau už Žemkalnį. 1942 metais pagal Ku
doko projektą pradėta statyti mūrinė bažnyčia Pilviškiuose, Vil
kaviškio apskr., o kiek anksčiau Paežeriuose. Jis dar buvo supro
jektavęs Radviliškio bažnyčią ir kitą tėvams marijonams Kaune,
bet jau nebesuskubo jų pastatydinti. Dabar dr. Kudokas gyvena
Kalifornijoje 28.
Ne visi toliau minimieji nepriklausomosios Lietuvos bažnyčių
statytojai prilygsta aukščiau aptartiesiems architektams, bet šios
studijos tikslui jie visi reikšmingi. Inž. Juozas S k r i p k u s
suprojektavo 1910 metais ir pastatė 1924 m. medinę bažnytėlę
Gružių bažnytkaimyje, Biržų apskr. Jis buvo gimęs 1870 m. Ža
garės vls., mokėsi Mintaujoje, Rusijoje ir Vakarų Europoje. Kaip
toliau skaitome Lietuvių Enciklopedijoje, Skripkus dirbo Vilniuje
inž. Petro Vileišio mechaninėse dirbtuvėse direktoriumi, 1902 m.
restauravo lietuvių šv. Mikalojaus bažnyčią Vilniuje. Mirė 1937 m.
Kitas inžinierius, J. V i t e m b e r g a s , pastatė Šeštokų me
dinę bažnyčią Marijampolės apskr. 1924 metais.
Tais pačiais metais baigta statyti mūrinė Švč. Marijos koply
čia
Šiluvoje
pagal
architekto
Antano
Vivulskio
projektą,
padarytą Paryžiuje 1903 m. Vivulskis gimė 1877 m. Rusijoje —
tremtyje, mokėsi Mintaujoje, baigė architektūrą Vienoje ir dar
studijavo skulptūrą Paryžiuje, kur buvo lietuvių Lithuanijos drau
gijos narys. Jo projektu 1915 m. pastatyti Trys Kryžiai Vilniuje,
o kiek anksčiau, 1913 m., Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia Vilniuje.
Mirė Vilniuje 1919 m., nebesulaukęs Šiluvos koplyčios pasta
tymo 29.
27

A. Krausas, Reisonas Karolis, žr. LE, XXV t., 1961, 89 psl.
St. Santvaras, Kudokas Stasys, žr. LE, XIII t., 1958, 287-289 psl.
ir EL, III t., 221-222 psl. Rudoko, Reisono ir Landsbergio-Žemkalnio bio
grafijos atspausdintos MLTE-je, bet tenai nepaminėtos jų projektuotos baž
nyčios, tik kitokie pastatai. VI. Dubeneckio biografijoje, MLTE I tome,
paminėta Karmėlavos bažnyčia, bet su klaidingais 1922-1923 metais.
29 St. Loza, ten pat, 332 psl.; Pr. Čepėnas, Vivulskis (Wiwulski)
Antanas, žr. LE, XXXIV t., 1966, 423 psl.
28
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1927-1929 metais pastatyta katedros bažnyčia Panevėžyje
pagal architekto R. S t e i k ū n o projektą. Tą statybą vykdė
inž. G o r d e v i č i u s .
Tada Lenkijos valdomuose Druskininkuose 1931 metais pasta
tyta mūrinė bažnyčia arch. Stefan S z y l l e r ’ i o iš Varšuvos30.
Senoji, Vytauto vardu vadinama, Veliuonos bažnyčia, statyta
XV amžiuje, perstatyta XVII-me, buvo atnaujinta 1930 Vytauto
Didžiojo metais architektų Vlado Š v i p o ir Algirdo Š a l k a u s 
k i o . Kiek vėliau, 1938 m. arch. Šalkauskio projektu pastatyta
mūrinė bažnyčia Šančiuose, Kauno priemiestyje. Jos originalinis
projektas buvo didesnės apimties, bet pastatytoji bažnyčia yra
sumažinta. Arch. Alg. Šalkauskis, universiteto rektoriaus Stasio
Šalkauskio brolis, studijavo architektūrą Drezdene ir baigė 1927 m.
Pagal jo projektą buvo įrengtas Lietuvos paviljonas 1939 metų
pasaulinėje parodoje New Yorke. Dabar gyvena Toronte31.
Kitame Kauno priemiestyje, Petrašiūnuose, 1936 m. pastatyta
mūrinė bažnyčia su kino sale rūsyje pagal arch. Mikalojaus M a č i u l s k i o projektą. Jis buvo baigęs Berlyno Charlottenburgo
Aukštąją Technikos mokyklą 1929 m. inžinieriaus-architekto diplo
mu. Dabar gyvena New Yorke.
Jau karo metu pastatytoji Akmenynų medinė bažnytėlė Ma
rijampolės apskr. buvo projektuota inž. Kazio G a r m a u s 19411942 metais.
Kaip seniau, taip ir nepriklausomoje Lietuvoje bažnytėles
statė vietiniai meistrai dažniausiai be architektų projektų. Tik
mažai kas težinoma apie tuos statytojus. Lietuvių Enciklopedijoje
paminėti meistrai Juozas P l i o p y s iš Marijampolės ir Antanas
B e b e c k i s iš Kazlų Rūdos, 1925 metais pastatę medinę bažny
čią Kazlų Rūdoje, panaudoję buvusių rusų kareivinių medžiagą.
Kunigas Jonas R e i t e l a i t i s , istorikas, įkūrė parapiją Alytaus
apskrities Krikštonių bažnytkaimyje ir 1927-1935 metais pastatė
tenai mūrinę bažnyčią savo projektu, patsai drauge dirbdamas su
apylinkės ūkininkų talka. Bažnyčiai su parapijos sale ir kitais
parapijos ūkio pastatais jis buvo sutelkęs statybai apie 300.000
litų 32.
Apžvalgą baigiame Amerikoje žinomo architekto Jono M u 
l o k o dviem Lietuvoje karo metu pastatytomis bažnytėlėmis :
30
St. Łoza, ten pat, 304 psl.; Szyller Stefan, žr. LE, XXIX t., 1963,
287 psl.
31 J. Puzinas, Šalkauskis Algirdas, žr. LE XXIX t., 320 psl. Mirė 1972.
32 Krikštonys, žr. ML, ITT t., 1966, 553 psl. Įdėtoji nuotrauka yra Švėk
šnos (klaida atitaisyta ML IV t., 815 psl.).
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Židikų kapinėse Marijos Pečkauskaitės antkapio paminklinė ko
plyčia 1940-1941 m. ir Panevėžio apskrities Berčiūnų vasarvietės
mūrinė bažnytėlė, statyta 1939-1944 metais. Liko neįvykdytas
Muloko projektas Juodupės bažnyčiai. Vokiečių okupacijos metu
arch. Mulokas suprojektavo ir uždėjo Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio karūną-mitrą ant Šv. Kazimiero bažnyčios Vilniuje. Jonas
Mulokas baigė Vytauto Didžiojo Universitetą Kaune 1935 metais
dipl. inžinieriaus laipsniu, o architekto teises gavo Amerikoje, kur
yra pastatęs kelias bažnyčias lietuvių parapijoms. Kaip savo laiku
Dubeneckis, taip ir Mulokas ieškojo savo projektuotose bažny
čiose Lietuvai būdingos išraiškos33.
Lietuvos bažnyčių statytojų galerija lieka ne tik nepilna, bet
ir neįpusėta. Naujų enciklopedijos laidų nesulauksime, tai vertėtų
parašyti Lietuvos architektų ir inžinierių vardyną su pilnu jų
kūrinių sąrašu. Pavyzdžiui, lenkai turi išleidę to pobūdžio veikalą,
kur yra žinių ir apie kai kuriuos Lietuvoje dirbusius statytojus.
Tai yra mūsų naudota Stanislovo Lozos Varšuvoje 1954 metais
išleista knyga. Išeivijoje, neprieinant prie bažnytinių ir kitų Lie
tuvos archyvų, tokio architektų ir inžinierių vardyno paruošimas
būtų sunkiai įmanomas, arba liktų nepilnas.
Po 1973 metų suvažiavimo pavyko užtikti dar eilę architektų
ir meistrų pavardžių. Teko pasinaudoti naujomis knygomis, išlei
stomis Lietuvoje, Lenkijoje ir Amerikoje. Taip pat periodine
spauda. Tie šaltiniai surašyti autoriaus kartotekoje, o čia patei
kiama trumpa santrauka.
Alytus. Arch. Vladas Adomavičius 1938 m. suprojektavo
naują mūrinę bažnyčią, bet ji nebesuspėta pastatyti.
Andrioniškis, Utenos aps. Inž. Prano Markūno, VDU privat
docento, projektu ir lėšomis pastatyta betono mūro bažnyčia
1933-1935 metais.
Igliauka, Marijampolės aps. Arch. Malinka atstatė nepri
klausomybės laikais mūrinę bažnyčią, statytą 1882-1884 metais
ir apgriautą per I pas. karą.
Juodkrantė, Kuršių Nerijoje. Dailidė Klimkus Grigalaitis gy
venęs 1750-1825 m., pastatė medinę bažnyčią 1770-1780 metų
tarpe.
Kaunas. Arch. Karolis Reisonas suprojektavo mūrinę baž
nyčią ev. reformatams, pastatytą 1938-1939 metais.
33 P. Kundzinš, Mulokas Jonas, žr. LE, XIX t., 370 psl. ; Mulokas,
Jonas, žr. EL, III t., 559 psl.
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Klaipėda. Turgaus aikštėje ev. reformatų mūrinė bažnyčia
atstatyta 1859-1860 metais (po 1854 m. gaisro) pagal Fr. August
Stülerio projektą.
Klaipėda. Inž. arch. Juozas Baltrėnas suprojektavo mūrinę
Taikos Karalienės bažnyčią, pastatytą 1957-1960 metais ir netru
kus, 1962 m., valdžios nusavintą ir suprofanuotą.
Lazdijai. Arch. Lipskis suprojektavo 1885-1891 metais pasta
tytąją mūrinę bažnyčią.
Marijampolė. 1882 metais pristatyti du bokštai parapinei
bažnyčiai pagal arch. Ribonio projektą.
Miežionys, Breslaujos dekanatas. Arch. Julius Klos supro
jektavo medinę bažnyčią, statytą 1926-1928 metais. Jis buvo
Vilniaus universiteto architektūros profesorius, gyveno 1881-1933 m.
Pažėrai, Marijampolės aps. Arch. dr. Stasys Kudokas supro
jektavo mūrinę bažnyčią, pradėtą statyti 1936 m., bet nebaigtą.
Perloja, Alytaus aps. Arch. Vaclovas Michnevičius supro
jektavo mūrinę bažnyčią, pastatytą 1930 metais.
Pilypavas, Suvalkų aps. Arch. Chr. P. Aigner suprojektavo
1838-1841 m. pastatytąją mūrinę bažnyčią.
Račkos, Suvalkų aps. 1811 m. pastatytąją mūrinę bažnyčią
projektavo arch. Henrikas Marconi, o ne Chr. P. Aigner, kaip kai
kur buvo rašoma.
Sasnava, Marijampolės aps. 1933-1938 m. statytoji mūrinė
bažnyčia suprojektuota arch. Kriko.
Suvalkai. Arch. Chr. P. Aigner projektavo 1820-1825 metais
statytąją mūrinę bažnyčią. Arch. Henrikas Marconi projektavo
1881-1883 m. atliktuosius bažnyčios pristatymus.
Šiauliai. Arch. Jonas Ladyga buvo suprojektavęs naują para
pinę bažnyčią.
Šiupyliai, Šiaulių aps. Broliai Adomas ir Juozas Vileikiai iš
Vorelių kaimo atstatė medinę bažnyčią 1915 metais.
Telšiai. Miesto kapinių koplyčią projektavo arch. Jonas Virakas.
Vaiguva, Šiaulių aps. Vietinis meistras Motiejus Butvilą su
rentė medinę varpinę prieš 1877 metus, kada buvo įkeltas varpas.
Deja, šie duomenys nėra pilni: kai kur trūksta vardo prie
pavardės, kai kur nėra datų. Tai vis medžiaga pilnesnei Lietuvos
bažnyčių statybos istorijai.

Arlington, Mass., 1981.V.3 d.
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THE BUILDERS OF CHURCHES IN LITHUANIA

by
Jurgis Gimbutas
Summary

An attempt has been made to identify the builders of some of the
churches built in Lithuania during the 19th century and the 20th cen
tury up until 1943. In villages and small towns the wooden churches
were usually built by local builders without proper architectural plans.
There are some small churches or chapels in masonry built also by local
masons. Structures of this kind are classified as folk architecture.
In most cases the names of these builders went into oblivion.
Monumental churches in cities, towns or on large estates were
built by architects or engineers. The names of these builders are on
record but under present circumstances, since the local archives are not
accessible, it is difficult to identify the builders with their creations.
Available encyclopedias and other literature, published in Lithuania
and abroad, give data about the history of churches and their pictures.
In most cases, however, the names of the builders are omitted.
During the 19th century 575 new churches were built including
major reconstructions of some older ones. The names of only 12 buil
ders of monumental churches have been identified here. They were in
most cases foreigners who came on commissions from Germany, Poland
and even from Italy. Obviously, less data is available about the com
mon builders of village churches. Only seven names of house-wrights
or masons have been found so far, with very little background informa
tion available about them. There are some indications that several
of them had a technical education.
In the beginning of the 20th century, before 1918, about 400 chur
ches were built or reconstructed. The names of only nine architects
from this period have been determined. Two of them had built about
30 churches each. During the period of Lithuania’s independence,
from 1918 to 1943, including the second world war, 65 churches were
built. Naturally, more is known about this time. Among the 12 names
mentioned are outstanding Lithuanian architects such as V. LandsbergisŽemkalnis, St. Kudokas and J. Mulokas who were active beforeand
after the war. In conclusion, there is a pressing need for a compila
tion of a comprehensive register of church builders in Lithuania.

