LIETUVIŲ LIAUDIES MEDINIŲ BAŽNYČIŲ PROPORCIJŲ
APŽVALGA

Architektūroje, kaip ir kiekviename vaizduojamame mene,
svarbiausią pagrindą sudaro proporcija, nes ji yra viena iš tų
esmingųjų paslapčių, su kurios «priemaiša » mene kūrinys tampa
savo vidinėmis jėgomis stiprus, savas, atviras ir pilnas žavesio.
Nagrinėjant lietuvių liaudies medinių bažnyčių statybos pro
porcingumo klausimus, laikomasi nuomonės, kad bažnyčios yra
ryškiausias lietuvių liaudies architektūros reiškinys ir kaip meno
šaka atstovauja visą tautos aptariamojo laiko estetinę dvasią.
Pagal turimą medžiagą toliau patiektoji analizė šiuo kart bus
paremta tik vienu plokštumos geometrijos grafiškuoju metodu.
Šios problemos sprendimo kelią taip pat reikia laikyti diskusiniu,
kartu pastebint, kad pasirinktasis grafiškas metodas, sprendžiantis
proporcingumo — tolygų harmonijos — klausimą mene, privalo
būti įžiūrėtas teigiamai. Sprendimas neprivalo apsiriboti nesamu
visokiariopu tolerantiškumu, kur galėtų įvykti pavojus, t. y. —
būtų nuvertintas kūrėjas ir jo kūrybingoji dvasia, be kurios nega
lėtų atsirasti nė vienas meniškas darbas ar statinys. Todėl šiai
neužginčijamai minčiai geometrija negalėtų būti nepriimtina, kaip
meną ignoruojanti priemonė ir atmetanti visus kūrybingumo dva
sinius principus. Tuo labiau, kad ankstyvesnieji ieškojimai ir tyri
nėjimai meno istorijos ribose parodė, kad teisingoji — tikroji me
niškoji kūrybingumo progreso dalis yra geriausia rezultatų išdava
tuomet, kai kūrėjas išreiškia tam tikrą tvarką, sistemą, ir nuosek
lumą.
Tokiais, lyg pranašaujančiais principais, vadovavosi amžinin
kai. Yra žinoma, kad geometrijos pagalba buvo sprendžiamos
savosios problemos jau Ptolemėjo laikais, arba sutinkama 1468 m.
Eederico di Urbino pareiškimuose, kad architektūra esanti pagrįsta
aritmetika ir geometrija, kuri betgi esanti pirmaujanti iš visų kitų
7 meno šakų, nes turinti aukščiausią tobulumo laipsnį. Bramantės
kvadratūros tinklas laikomas taip pat, kaip naujas sistemos atra
dimas fasado sudarymui.
Pagal aukščiau minėtus pavyzdžius, galima susidaryti nuomonę,
kad plokštuminės geometrijos metodika konstravime yra neišven
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giama. Tikrumoje tai yra geometrinės figūros, kurios sudaro sta
čiakampius, daugiakampius, apskritimus ir t.t, ir tarnauja pagrin
dinei bazei kiekvieno statinio geometriniam tinklui. Ryškiausiai
visų sių geometrinių formų pagrinde matome du vienkraščius tai
syklingus trikampus ; vienus 30°, kitus 45°, dar kitus 60°; (trikam
pių suma sudaro 180°, — pastarųjų suma 360° — prilygsta kvadra
tui).
Nuo XIV amž. Lietuvoje pradėta statyti gana gausus bažny
čių skaičius1, kurios daugumoje buvo medinės. XIX amž. ir mūsų
laikai yra daug pakenkę senajai medinių bažnyčių architektūrai:
vienos buvo sužalotos perdirbinėjant; kitos nugriautos, dažnai
pakeičiant mūrinėmis, kurios turėjo tam tikrų įtakų bei polėkių,
atsirandant netgi pigiam miesčioniškumo atspalviui.
Kiek leidžia sąlygos, originalios lietuvių liaudies medinės sta
tybos bažnyčios savo proporcijomis pasireiškia būdingai, savitai ir
įvairiai, priklausomai nuo praktinių — utilitarinių reikalavimu:
būtinas patalpos aukštis, plotas, dangos optimalumas ir t.t. Reikš
minga yra taip pat kaimyninė bei amžininkų stilistinė įtaka, neuž
mirštant ir savojo grožio siekimo.
Lygiai taip, kaip ir profaninėje liaudies lietuvių architektūroje,
lietuviai meistrai sukūrė sau būdingas įvairių pastatų proporcijas,
kurios ortogonalinėse projekcijose įvairiai pasireiškia, pavyzdžiui,
sienų ir stogo santykis 3 : 4 , 2 : 3 , 1 : 2 ir t.t.2 Medinių bažnyčių
statybos pavyzdžiai taip pat rodo savo proporcingumo santykiuose
kelis aspektus : laikotarpį, tipinę formą, geometrinį proporcingumo
santykį, dinaminę formą.
Laikotarpis. Išlikusios tipiškosios lietuvių medinės sakralinės
statybos pavyzdžiai yra iš XVII ir XVIII (XIX) amžiaus.
Tipizacija ir geometrinis proporcingumo santykis.
sakralinės statybos tipai plano atžvilgiu3 būtų sekantieji:

Lietuvių

I tipas. Stačiakampis planas su dviem ar keturiomis kolono
mis, taip pat laikomas klėtiškuoju planu 4; labai paprastas ketvir
tainis, dažnai sutinkamas ir be kolonų (taip pat pritaikomas ir
1 J. Gimbutas, Bažnyčios, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXXVI t., (1969)
100-104 psl.
2
J. Minkevičius, J. Baršauskas, Kompoziciniai principai ir kompo
zicinės priemonės lietuvių liaudies architektūroje, žr. Lietuvos TSR architektūros
klausimai. I t. Kaunas 1960, 306 psl.
3 Tipizacijai remtasi P. Galaune, J. Gimbutu, J. Baršausku.
4 J. Gimbutas, Bažnyčios, žr. Lietuvių Enciklopedija, XXXVI t., 101 psl.
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koplyčioms); pavyzdžiui, Rumšiškių mstl., Kauno aps., bažnyčia
1556-1748 m.; Palūšės km., Švenčionių aps., bažnyčia 1760 m.
II tipas. Keturkampis su pusės šešiakampio ar aštuoniakam
pio absidoje, tarytum primenanti gotiškąjį statybos pavyzdį. (Jei
bažnyčia yra trinavė, tada absida yra to paties pločio arba siau
resnė už pagrindinę navą). Pavyzdžiui, Šaukoto km., Šiaulių aps.,
bažnyčia 1773 m. ; Palaukių km., Panevėžio aps., kapų koplyčia
1772 m. (žr. iliustraciją — plano brėž. 1).
Geometriškosios analizės metodo pagalba matoma detalesnia
me aprašyme, kur pradmuo yra apskritimas, kurio centras paženk
lintas C ir jo lankas siekia bažnyčios plano kampus, prileidžiantis
galimybes sudaryti išorinį ir taip pat vidinį kvadratą i, k, 1, m.
(žr. brėž. 1) Vertikalios centro linijos v, c, l, trikampio viršūnę
projektuoja į kvadrato taškus M ir L ; atvirkštinis trikampis į I
ir K. Jų susikirtime ant b, c, 1, horizontalės centrinės linijos gau
nama bažnyčios sienų pozicija, t. y. bažnyčios plotis.
Kvadrato i, j, c, (vcl) įžambinė duoda kryptį šešiakampės
absidos formai, kuri projektuoja M-N —aukso dalybos santykyje.
Didžiojo kvadrato diagonalės i-l susikirtime su mažojo kvadrato
kraštine nurodoma absidos gilumas, kai taškas N tarnauja šešia
kampio pradžiai.
Kitos mažiau reikšmingos tarpusavės proporcijos yra taip pat
savaip reikšmingos ir įdomios, pavyzdžiui, piliastrų santykis su
siena (gaunami taškuose panašiu būdu, kaip P), arba tolimesnis
santykis, kaip šoninio altoriaus padėtis, ir tuo pačiu jo santykį su
visuma galima pastebėti stačiakampio ir didžiojo kvadrato san
kryžose 5.
III
tipas. Lotynų kryžiaus planas su skersine nava arba
transeptu. Šio tipo bažnyčios yra pavyzdžiui: Beržoro km., Kre
tingos aps., bažnyčia 1746 m.; Kėdainių mst. bažnyčia 1766 m.;
Liolių mstl., Raseinių aps., bažnyčia 1522 m.
IV tipas. Trijų išilginių navų planas su dviem kolonų eilėmis.
Centrinė nava platesnė už šonines. Visas plotis siekia iki 16-20 m. ;
ilgis — maždaug dvigubai daugiau ; jei šoninės navos turi žemesnes
lubas, tai virš jų yra galerija ; pavyzdžiui, Sedos mstl., Mažeikių
aps., bažnyčia 1770 m.; Pavandenio mstl., Telšių aps., bažnyčia
XVIII amž.

5 Aukščiau paduodamas geometrinės plano analizės aprašymas yra
tipinis, kiti planai nedetalizuojami.

5*

LIETUVIU LIAUDIES MEDINIU BAŽNYČIŲ PROPORCIJŲ APŽVALGA

259

BRĖŽINYS 2 : SKERSINIS PIŪVIS

V tipas. Lotynų kryžiaus plano bažnyčios su dviem bokštais
priekyje ; pavyzdžiui: Smilgių mstl., Biržų aps., bažnyčia 16611873 m. ; Gruzdžių mstl., Šiaulių aps., kapinių koplyčia 1851 m.
Kai kurie autoriai priskiria šiam tipui taip pat anksčiau minėto
II tipo bažnyčias su bokštais priekyje.

260

DR. ALFREDAS KULPA-KULPAVIČIUS

6*

Kitos sutinkamos bažnyčios, kurios turi trikampio planą (De
gučių km., Tauragės aps., bažnyčia 1735) arba šešiakampės (Ber
žoro km., Kretingos aps., Kalvarijų koplyčia) negali būti įglaudžia
mos į jokias tipizacijas, nes tokie plano pavyzdžiai yra atsitikti
numai. Reikia pastebėti, kad plano atžvilgiu yra sutinkama daug
ir kitų sudėtingų varijantų, kur įvairių tipų būdingieji plano bruo
žai jungiasi viename pastate.
Piūvis (žr. brėž. 2) yra trečio matavimo iliustracija, kuris
reiškia erdvės apjungimą, kai tam tikras ryšys tarp horizontalios
projekcijos — plano ir trečios dimensijos — aukščio duoda pilną
erdvės pajautimą ir matą.
Nesustojanat prie detalaus šio piūvio aprašymo, tenka pasa
kyti, kad šio tipo bažnyčios vidus (interjeras) visuomet lieka
plokštumos projekcijoje stačiakampiu hcl — grindų linija ; verti
kalės prilygsta sienoms, sekant plano projekcijas. Stačiakampis
turi m-n aukso piūvio santykį su kitu kvadratu, kuris reflektuoja
į mažesnįjį. Jų įžambinių susikirtimai yra reikšmingi ta prasme,
kad sekant, pavyzdžiui, durų, choro karnizo ar panašias linijas,
yra iššaukiami horizontalumo pojūčiai.
Fasadas. Atsižvelgiant į planą, fasado turinio sprendimas yra
glaudus. Jo kompozicija, priklausomai nuo turinio, skirstoma į
kelis tipus : bebokščius, su vienu bokštu ir dvibokščius.
Bebokštės bažnyčios (pavyzdžiui, Stelmužės km., Zarasų aps.,
1650; Pikelių km., Mažeikių aps., 1752; Gintališkės km., Kre
tingos aps., 1774) savo kompozicija yra gana artimos profaninės
lietuvių liaudies statybos pavyzdžiams : kluonams, klėtims ir t.t.
Šio tipo bažnyčios turi aukštą stogą, kurio santykis su sienomis
yra iki 1,8 : 1 6.
Fasadai savo struktūra taip pat yra artimi klasikiniams pa
vyzdžiams ir kartu savomis proporcijomis prilygsta barokinės mo
numentalios architektūros krypčiai.
Kalbant apie vienbokščius fasadus, tenka pastebėti, kad šių
bažnyčių frontonai yra sprendžiami daug paprasčiau, negu bebokš
tiniuose fasaduose: atsisakoma banguotų kreivių su voliutomis,
ar turtingų portikų. Jų kompozicijoje, nežiūrint paprastesnio ar
sudėtingesnio bokšto įvedimo (priekyje ant stogo ; pradedant nuo
tereno paviršiaus ; kryžmos susikirtime — V plano tipo), svar
biausią vaidmenį vaidina reljefinė sienos medžio faktūra.
Analizuojant grafiškuoju metodu toliau tos pačios Palaukiu
6 A. Jankevičienė, Buvusių dvarų sodybos ir pastatai, žr. Lietuvių
liaudies architektūra, II t., Vilnius 1968, 84-99 psl.
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bažnyčios bokštinį fasadą (žr. brėž. 3), kaip ir plane, trumpai pami
nėtina, kad plano projekcijos (plg. plano brėž. 1 ir 2) randa spren
džiamuosius atsakus išeities kvadrate ir jo diagonalėse. Stogas ir
pagrindinis bažnyčios korpusas sudaro 1 : 1 santyki, kai, išeinant iš
bažnyčios pločiui diktuojamojo trikampio, susikirtimuose gaunama
jo kryptis, o taip pat ir kryžiaus viršūnės aukštis. Taškas M yra
jungiamas su pastato aukščiu, t. y. stačiakampio vienu kampu.
Tenka pastebėti, kad bet kurie projektuoti ar atsitiktiniai santy
kiai vis grįžta į M-N santykį, t. y. aukso dalybą; tokie ar pana
šūs santykiai taip pat sutinkami ir detalėse.
Bokštinių bažnyčių tipuose, bokštai sudaro ryškų siluetinį
akcentą panoramoje. Jie išskiria bažnyčią iš kitų pastatų tarpo,
tačiau funkcinės paskirties jie neturi (juose retai buvo kabinami
varpai; kaip žinoma, tam buvo statomos varpinės); pavyzdžiui,
Smilgių mstl., Panevėžio aps., arba Rozalimo mstl., Panevėžio aps.,
— bažnyčios ir varpinės).
Bažnyčių su dviem bokštais kompozicinis principas yra pasi
savintas iš baroko laikų. Kaip ir to laiko pastatuose, bokštai
statomi pagrindinio fasado kampuose ir dalinami į kelis horizon
talius tarpsnius, viršuje užbaigiant grakščiais lenktų formų stoge
liais ar net svogūnais, pavyzdžiui, Smilgių, Gruzdžių, Pavandenės
ir kitos bažnyčios.
Visiems minėtiems tipams, proporcijos nustatymui, yra pilnai
pritaikyta geometriškoji metodika. Prie to betgi dar galima pri
dėti, kad fasado analizė gali būti praturtinta komplikuočiausiomis
geometriškomis ir algebriškomis spekuliacijomis. Gali būti sugre
tinta net su muzika, kaip Alberti yra nurodęs baroko fasadams,
arba nuvesta iki gyvenimiškųjų kreivių, kaip sugestijuoja dinamiš
koji simetrija. Matematiškasis pagrindas, kuris pagrįstas aukso
dalybos principais, lietuvių medinėje sakralinėje statyboje yra itin
raiškus ir duoda progos veikiančiajam santykiui pasireikšti jau nebe
kaip instinktui, bet išbujoti savame tvirtume ir charakterio pasto
vume.
Šoninis fasadas (žr. brėž. 4) daug ko naujo atidengti negali.
Jis yra plano projekcija ir priekinio fasado nustatytų santykių
atspindis, kaip, pavyzdžiui, pagrindinių sienų aukštis su stogu, ir
t.t.
Šiuo atveju daugiau atkreiptinas dėmesys yra į detalių spren
dimus, kaip, pavyzdžiui, langų komponavimas šoninės sienos plokš
tumoje; tai gaunama, kai kvadrato įžambinė kertasi su jau nusi
stovėjusia trikampio kraštine (palygink priekinio fasado trikampio
sprendimą).
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Šios apžvalginės analizės praktiškoji lietuvių liaudies sakralinės
statybos vertė ir tolygumas dar nereiškia paties sprendimo atbai
gimo. Kalbamasis metodas yra vienas iš tų priemonių, kurios įgalina
pastato komponentus įžiūrėti visumos apimtimi, priklausančiai tam
tikru santykiu visai komplekso sistemai, šitaip :
Lietuvių liaudies statytų medinių bažnyčių p l a n a s yra
konstruojamas į pailgainio-keturkampio geometrinę formą, kur
kvadratas lieka išeities tašku ; jo skaldymas į trikampius, diago
nalę, kitus kvadratus ar pailgainius rodo tarpusavio veikimą,
pagrįstą aukso dalybos santykiu.
Vidaus
konstruavimas geometriškos analizės projekcijos
pasėkoje yra ribota erdvės sprendimo išdava. Nenutolstant nuo
pagrindinių trijų geometrinių matavimų, visa vidaus kompozicija
yra glaudžiai susijusi savomis ypatybėmis su išorės proporcingumo
dėsniais.
F a s a d a i , su mažais nukrypimais, visuose atvejuose savo
kompozicijoje lieka ištikimi aukso dalybos metodui, suimant visas
paviršiaus plokštumas į trikampio (36°) kampus, panašiai naudotus
renesanso laikų amžininkų. Grafiškasis metodas aiškiai įrodo kad
klasikiniai santykiai fasado proporcijose liudija lietuvio statytojo
didelį subrendimą, ir kartu savame paprastume neužginčijamai
rodo lietuviškosios sakralinės statybos fasaduose savitai charakte
ringą lakonišką plokštumos kompoziciją.
Dr. Inž. Alfredas Kulpa-Kulpavičius
Torontas, Kanada
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