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liūdesys, susirūpinimas, nuolankumas. Figūrėlių akys, nors ir vaizduojamos itin
natūraliai vaikiškai, tačiau kartu be galo užjaučiančios ir suprantančios. Įsižiūrėjus į figūrėlių išraiškas pajuntamas saugumo jausmas – jos lyg kviečia artyn, prisijungti ramiems apmąstymams. Tai tarsi neformalus paminklas mūsų natūraliai,
neformaliai prigimties filosofijai bei priminimas niekada nepamiršti šio svarbaus
žmoniškumo turinio.
Liaudies menas turi ir etnografinę reikšmę – jis leidžia retrospektyviai pažvelgti
į tautos identitetą. Tautodailės kūriniai atskleidžia lietuvių liaudies kultūrinį išskirtinumą. Kiekvienam svarbu stengtis suvokti tautos kultūrą ir istoriją ir visa
tai perduoti ateities kartoms. Liaudies meno motyvai ir simbolika randa ypatingą vietą ir kitų Lietuvos dailininkų darbuose. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
aukštino liaudies meną, suprato jį kaip meno pamatą, lietuvių pasididžiavimą ir
pabrėžė jo grožį bei savotiškumą. Antanas Žmuidzinavičius ypač vertino tautodailės kūrinius ir viename iš peizažų – Dzūkų bajorų kaimelis II – aiškiai pavaizdavo
liaudies kryždirbių sukurtą koplytstulpį. Juozo Zikaro sukurti Jėzaus Kristaus ir
šv. Kazimiero bareljefai dienos šviesą išvydo taip pat paveikti liaudies meno įtakos.
Menas supa mus kiekvieną dieną. Mano požiūriu, liaudies menas padeda suprasti meno ištakas ir jo prasmę. Meno fundamentalizmas, natūralusis simbolizmas, pradžių pradžia slypi liaudies mene. Suprasti meną galima tik tuomet, kai esi
susipažinęs, apmąstęs, užmezgęs prasmingą dvasinį vidinį ryšį su liaudies menu.
Toks meno prado suvokimas vilioja į meno filosofiją ir skatina apmąstyti tikrąjį
meno kūrinių turinį ir grožį. Toks požiūris yra pagrindas šios kolekcijos atsiradimui ir plėtojimui. Meno filosofija man, kaip teisės filosofijos mokslininkui, yra
itin aktuali sritis, atskleidžianti ne tik meno, bet ir žmogaus natūraliąją filosofiją
ir tikrąją prigimtį. Teisė – sudėtinga, kompleksiška ir dažniausiai nenuosekli. Ji
neįsivaizduojama be kūrybinės interpretacijos ir individualaus, laisvo moralinio
vertinimo. Pabrėžtina, jog teisės ir meno santykis itin glaudus ir prasmingas – teisė yra tarsi meno kūrybos prasme dalis. Žvelgdamas į teisę iš akademinės pusės
suprantu ją kaip supratimo, mąstymo, interpretavimo, minčių išraiškos ir sprendimų paieškos meną.
Tikiuosi, kad šio leidinio puslapiuose sugulusi mano sukaupta ir išsaugota kolekcija padės skaitytojams iš naujo, šiuolaikiniu kintančiu požiūriu pažvelgti į
Lietuvos meno ištakas, ypač į liaudies meno kūrinius, ir taps kertiniu prasmingu
meno supratimo pagrindu.
Dėkoju Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorei p. Birutei Kulnytei, šio katalogo sudarytojai p. Elvydai Lazauskaitei ir muziejaus kolektyvui, be kurių darbo
ir atsidavimo šis leidinys tikrai nebūtų toks, kokį laikote savo rankose.
advokatas dr. Jaunius Gumbis
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i kolekcija – tai intelektuali kelionė po Lietuvos meno ištakas. Jo užuomazgos siekia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikus ir atsiskleidžia per įstabius Pranciškaus Smuglevičiaus ir Kanuto Rusecko kūrinius. Leidinyje
pateikiami klasikinio meno pavyzdžiai, įpinti tarp liaudies meno kūrinių, pabrėžia įvairiapusę Lietuvos meno visumą. Liaudies menui ir jo reikšmingumui skiriu
svarbiausią vaidmenį.
Liaudies meno savitumas – tai efektyviausias kelias į meno plačiąja prasme suvokimą; liaudies menas – tai meno prado, tautinio identiteto ir kiekvieno iš mūsų
dvasinio pasaulio atspindys. Žvelgdamas į tautodailės kūrinius kiekvieną kartą susimąstau, kiek daug galima pasakyti paprastomis meninės raiškos priemonėmis.
Tikiuosi, kad šis leidinys ne tik atskleis liaudies meno svarbą, bet ir leis pajusti jo
skleidžiamą jaukumą, nuoširdumą ir dvasingumą.
Liaudies menas – prasmingai tobula netobulybė. Iš medžio išdrožtos šventųjų
skulptūrėlės ir kryžiai pasižymi figūrų neproporcingumu, elementų paprastumu
ir profesionalumo kokybės vaikiškumu. Nors šie ypatumai sukuria primityvumo
įspūdį, tačiau kartu leidžia išvengti nereikalingo idealizmo ir neprasmingo formalizmo mene. Tai tarsi reikšminga turinio pergalė prieš formą mene. Toks turiniu
gilus paprastumas ir liaudies kūrėjų įgūdžių stoka nemažina estetinės ir dvasinės
liaudies meno vertės, o priešingai – ją didina ir turtina. Liaudies meno bruožai
religinės tematikos kūriniuose atskleidžia, kaip savitai liaudies dievdirbiai matė
religinius siužetus. Savo esme religinis menas turi stiprinti tikėjimą. Šventųjų figūrėlių su žmogiškais bruožais skleidžiama tauri ramybė skatina pažvelgti, pajausti,
suprasti jas ne tik per religinę, bet ir per natūralią žmogaus prigimties prizmę.
Liaudies meno kūriniai nėra sustingę – jie gyvybingi, susitapatinę su veiksmu,
žvelgiantys į tave su šiluma ir neturintys savyje jokios įtampos. Šventųjų skulptūrėlėse galima įžvelgti tyrumą, naivumą, kuklumą ir ramybę. Tokia savotiška harmonija, tobula emocijų vienybė sudaro įspūdį, kad skulptūrėlės kažkuo pažįstamos,
artimos, savos. Žiūrėdamas į jas pajauti tokį vidinį jaukumą, kad norisi stebėti,
tylėti, užmegzti asmeninį santykį ir pradėti vidinį pokalbį lyg siekiant sužinoti figūrėlių mintis bei vidinį jausmų pasaulį...
Įsigijus pirmuosius liaudies meno kūrinius mano šešerių metų dukrytė Gabrielė Angelė paprašė juos sukabinti jos kambaryje. Vaikai pirmieji įžvelgia liaudies
meno šilumą ir nepaiso tautodailės kūrinių netobulumo. Jų vidinėse kertelėse
slypintis natūralus nesuvaidintas gerumas ir nekaltumas išsyk randa viso to atspindį tautodailės figūrėlių veiduose. Žvelgiant į šventųjų skulptūrėles jaučiamas
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iaudies kūryboje ryškiausiai išliko tautos pasaulėvaizdis, papročiai, gyvenimo būdas, įsispaudė sunkiausių laikų, sukrėtimų pėdsakai, netekties skausmas, viltis ir tikėjimas. Daug meno kūrinių išvežta iš Lietuvos. Išlikusiuosius
šiandien turime saugoti kaip tautos gyvybę ir savastį.
Muziejuje sukaupti didžiausi Lietuvos istorinio paveldo – liaudies meno, istorinės tapybos ir grafikos – rinkiniai; leidžiami jų katalogai, rengiamos parodos.
Gausinti rinkinius padeda ir visuomenė, besidominti krašto kultūra, menu; šis
domėjimasis paskatina ir kolekcionuoti, saugoti meno vertybes.
Nuo 2012 metų muziejus kartu su Lietuvos kolekcininkais rengia jau tradiciniu tapusį parodų ciklą „Muziejus ir kolekcininkas“. Parodomis ir leidiniais į kultūrinę apyvartą įvedama daug iki tol nežinotų vertybių. Kolekcininkas advokatas
dr. Jaunius Gumbis, kuris per du dešimtmečius sukaupė vertingą Lietuvos dailės
kūrinių kolekciją, sako: Aš juos renku ne sau, kad vienas žiūrėčiau. Tegu žino visuomenė, tyrinėja mokslininkai. Nesijaučiu visiškas kūrinių šeimininkas. Dailininkas kūrė ne man vienam. Aš kūrinius tik įsigijau. Pradėjęs kolekcionuoti tapybos
darbus jis susidomėjo ir liaudies skulptūra. Tai darė tikslingai, nes šias liaudies
meno sritis sieja tie patys siužetai, panašus vaizdavimo būdas, dažnai ir tas pats
meistras, drožęs skulptūras ir tapęs paveikslus. Skulptūra ir tapyba dažnai sudaro
vientisą kompoziciją1.
Didžioji Lietuvos dailės kolekcijos dalis yra XVIII–XX amžiaus pradžios liaudies skulptūra ir tapyba. Dalį kolekcijos sudaro liaudies meno ištakas Lietuvos
Didžiojoje kunigaikštystėje atspindintys dailės kūriniai. LDK portretinei tapybai
būdingas vaizdo paprastumas ir naivi tapybos raiškos forma artima liaudiškos kūrybos tradicijai. Kolekcijoje yra iš gediminaičių save kildinusio Radvilų giminės
kunigaikščio Karolio Stanislovo Radvilos (1669–1719), Gardino maršalkos Kristupo Jundzilos ir Gardino teismo paseniūnio Zigmunto Boufalo portretai. Yra ir
profesionalių dailininkų paveikslų – Luko Smuglevičiaus (1871–1944) Šv. Rokas,
Vincento Slendzinskio (1837–1909) Šventoji Šeima, Pranciškaus Smuglevičiaus
(1745–1807) Apaštalas Jokūbas Jaunesnysis, Atpirkimo alegorija ir Dovydas prieš
karalių Saulių, Konstantino Gorskio (1868–1934) Apsireiškimas, Kanuto Rusecko
(1800–1860) Pjovėja, Stanislovo Jarockio (1872–1944) Kristaus vizija (?); tarp jų
du grafikos darbai – Juzefo Perkovskio (1864–1940) Koplytėlė ir Peizažas ir du
skulptoriaus Juozo Zikaro (1881–1944) bareljefai – Jėzus Kristus ir Šv. Kazimieras.
1

Paulius Galaunė, Lietuvių liaudies menas, Kaunas, 1930, p. 235–236.

Pjovėja, ~1844 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 51×39 cm
Dailininkas Kanutas Ruseckas
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Dalis kolekcijos paveikslų yra svarbūs ir dailės istorijai. Stanislovo Daunoro
paveikslas Šv. Petras verkiąs iš dailininko Antano Žmuidzinavičiaus (1876–
1966) kolekcijos buvo eksponuotas Lietuvos dailės draugijos XI-oje senosios
tapybos parodoje2. Keletas kolekcijos kūrinių buvo publikuoti Lietuvių liaudies
meno albume3.
Dar XX amžiaus pradžios tyrinėtojai Mykolas Eustachijus Brenšteinas, Juzefas
Perkovskis, Paulius Galaunė rašė, jog profesionalioji dailė veikė liaudies vaizduojamosios dailės ištakas4. Meistrai kūrė šventuosius gaivindami atmintyje tai, ką
matė bažnyčiose ir girdėjo apie šventuosius pamoksluose, ką skaitė apie jų gyvenimus. Įtakos šventųjų vaizdavimui taip pat turėjo devociniai paveikslėliai, liaudies
raižiniai, graviūros. Kolekcijoje esantis paveikslas Šv. Jonas Nepomukas nutapytas
pagal raižytojo Antonio Oleščinskio (1794–1879) plieno raižinį5.
Svarbiu šaltiniu ir liaudies menininkui, ir profesionalui buvo šventųjų gyvenimų aprašymai. Lietuvos vienuolynų bibliotekose buvo paplitęs krikščioniškoje
Europoje didžiausio populiarumo sulaukęs italų dominikono Jokūbo Varaginiečio
XIII amžiaus antroje pusėje sukurtas skaitinių apie šventųjų gyvenimus rinkinys
Aukso legenda. Sekdamas ja Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius XIX amžiuje
aprašė Jėzaus Kristaus, Švč. Mergelės Marijos ir šventųjų gyvenimo ir kankinystės istorijas. Jo knygos6, liaudiškai vadinamos Gyvenimais šventųjų, buvo skirtos
tikintiesiems, kad jie geriau suprastų pamokslus. Dievadirbiams jos buvo svarbus
šaltinis šventųjų vaizdavimui.
Perimtus iš įvairių šaltinių siužetus dievadirbiai interpretavo savaip ir kūrė savitą tapybos ar skulptūros kūrinį.
Liaudiškos skulptūros rinkinyje daugiausia tradicinės liaudies skulptūros pavyzdžių iš Žemaitijos. Dauguma jų stovėjo koplytėlėse, koplytstulpiuose. Sodybų
koplytėlėse dažnai statyta tiek skulptūrų, kiek buvo šeimos narių, kad kiekvienas
turėtų savo užtarėją ir globėją. Esama skulptūrėlių iš namų aplinkos ir bažnyčių.

Vyraujantys Jėzaus Kristaus ir Švč. Mergelės Marijos siužetai liudija apie išskirtinę jų vietą Lietuvos žmonių pamaldume7. Atskirą grupę sudaro šventųjų vyrų ir
moterų siužetai. Kolekcijos skulptūros atspindi pagrindinius liaudies skulptūros
siužetus, kuriuos įtakojo žmonių pasaulėžiūra ir susiklosčiusios tradicijos. Tarp
liaudies meno siužetų yra ir tokių, kuriuos sunkiau priskirti Kristaus, Marijos ar
šventųjų grupėms, nors su jomis jie vienaip ar kitaip susiję. Šie siužetai vaizduoja
ne kurį nors reikšmingą Kristaus, Marijos gyvenimo epizodą ar šventąjį, bet tarsi priartina prie žmogaus egzistencijos esmės, jo būties ir likimo mįslių. Egzistencines aspiracijas ir apmąstymus išreiškia liaudies meno siužetai Švenčiausioji
Trejybė ir Šventoji Šeima8.
Daugumos kolekcijoje esančių skulptūrų meistrai nežinomi. Tik vienoje
skulptūroje Šv. Antanas įrėžti meistro Jono Danausko (1855–1937) inicialai; šis
dievadirbys kilęs iš Šiaulių apskrities Klovainių valsčiaus Moniūnų kaimo. Kai
kuriuos kitus autorius pavyko išsiaiškinti remiantis muziejuje turima medžiaga.
Ąžuolinio kryžiaus fragmente ryškūs XIX amžiaus pabaigos – XX amžiaus pradžios dievadirbio Vinco Svirskio (1835–1916) iš Kėdainių apskrities Krekenavos
valsčiaus Glitėnų kaimo kūrybos bruožai. Vienos skulptūrėlės Jėzus Nazarietis
autorius yra Kazimieras Indriekus (1855–1925) iš Telšių apskrities Tryškių valsčiaus Pateklėnų kaimo; jo išdrožtų skulptūrėlių turėjo dažnas aplinkinių kaimų
gyventojas. Koplytėlė su Rūpintojėlio skulptūrėle daryta Juozapo Paulausko
(1860–1945) iš Kretingos apskrities Darbėnų valsčiaus Grūšlaukės kaimo. Siužetinės grupės Šv. Izidorius artojas autorius – Kazimieras Razma (1851–1931) iš
Tauragės apskrities Žemaičių Naumiesčio valsčiaus Venckų kaimo9. Skulptūrėlę
Švč. Mergelė Marija Skausmingoji iš siužeto Jėzaus laidojimas išdrožė dievadirbys Juozapas Stankus (1894–1952), gimęs Tauragės apskrities Upynos valsčiaus
Pazimkalnio kaime, gyvenęs Gegužių kaime. Dievadirbiai buvo tie patys kaimo
žmonės, tik mažiau laiko skyrę žemės darbams, ūkiui, kai kurie daugiau pasaulio matę, pramokę skaityti ir rašyti. Gavę pritarimą iš aplinkinių, nepaniekinti
kunigų jie drožė šventųjų skulptūras savo ir aplinkinių kaimų gyventojams, tapė
paveikslus bažnyčioms ir koplyčioms10. Jų pasaulėvaizdis ir pasaulėjauta buvo
tokia pat, kaip ir kaimo, kur jie užaugo, žmonių. Bendrumai, atsiradę iš dvasinės

2	Lietuvos dailės draugija, Senosios tapybos paroda [katalogas], Kaunas, lapkričio mėnuo MCMXXVI.
3

Lietuvių liaudies menas: grafika, tapyba [sudarė P. Galaunė], Vilnius: Vaga, 1968.

4

Brensztejn M., Krzyże i kaplicy żmudzkie, Kraków, 1906; Galaunė P., Lietuvių liaudies menas, Kaunas, 1930;
Perkowski J., O Żmudzkich figurkach ludowych matki Boskiej i Chrystusa „Smutkielisa“, Dzień Kowieński,
Nr. 3, 29 sierpnia 1929, p. 195–205.

5	Manoma, jog graviūra išraižyta pagal Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslą Šv. Jonas Nepomukas prieš
karalių Vaclovą. Žr.: Vilnius Jono Kazimiero Vilčinskio leidiniuose [parodos 1999 01 01 – 1999 04 19 katalogas], Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000, p. 45.

7	Skaidrė Urbonienė, „Tradicinių lietuvių liaudies skulptūros siužetų pasiskirstymas“, Lietuvių katalikų
mokslo akademijos metraštis 21, Vilnius, 2002, p. 107.
8	Alė Počiulpaitė, „Tautodailės siužetai, personažai, jų vaizdavimas“, Liaudies kultūra 4, 1991, p. 40.

6	Motiejus Valančius, Žyvatai šventųjų tų, kurių vardais žemaičiai užvis geba vadintis, eile abėcėlės surašyti
ir išspausti Vilniuj kaštu ir spaustuvėje Juozapo Zavadzkio, 1858; Gyvenimas šventųjų Dievo, Tilžėj pas
Albreghs ir Comp., 1868; Gyvenimas švenčiausios Marijos Panos, Vilniuje spaustuvėj Juozapo Zavadzkio,
1855; Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų, arba Istorija Naujojo įstatymo, išspausta Vilniuj spaustuvėj
A. Dvorčiaus, 1853; Pradžia ir išsiplėtimas katalikų tikėjimo, Vilniuje kaštu ir spaustuvėj Juozapo Zavadzkio,
1864.

10
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9	LNM Etnografinės medžiagos fototekos negatyvų kortelėse nurodyta, jog 1956 metais Juozo Petrulio
nufotografuota visa siužetinė grupė sukurta dievadirbio Kazimiero Razmos; koplytstulpis su skulptūrine
grupe stovėjęs Šilutės rajono Degučių bažnyčios šventoriuje.
10	Akvilė Mikėnaitė, „Lietuvos kaimo dievdirbiai XIX a. pabaiga – XX a. pradžia“, Liaudies kultūra 6, 1993,
p. 10.
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ir kultūrinės gyvenamosios aplinkos panašumo, dievadirbį siejo su tuo, kuriam
kūrė, ir tuo, kurį vaizdavo.
Kolekcijos apvaliosios skulptūros, bareljefai ir horeljefai sukurti tradiciniais
būdais: drožti iš liepos, obels, beržo, topolio medžio paprastais įrankiais – keletu peilių, skaptelių, kaltų. Vyrauja 30–50 cm aukščio skulptūros. Išskirtinė, puikiai išsilaikiusi skulptūra Jėzus su nendre iš Joniškio rajono Žukančių kaimo yra
didesnė, daugiau kaip metro aukščio. Aukštos skulptūros dažnai puošdavo bažnyčios altorių. Dauguma skulptūrų dažytos aliejiniais dažais, ne visada laikantis
ikonografinio kanono. Detalėms paryškinti naudoti aliuminio ar bronzos pudros
dažai; atributai daryti iš vielos, skardos. Polichromijos būklė leidžia spręsti, kur
skulptūros buvo laikomos. Uždaroje erdvėje laikytos skulptūros geriau išsilaikiusios, jų mediena tvirtesnė, dažai mažiau išblukę. Dalis skulptūrų yra perdažytos.
Esminis liaudies skulptūros bruožas – vaizdavimas nuo primityvaus ligi realistinio. Daugiausia monumentalių apvaliųjų skulptūrų. Išskirtinos skulptūros
Aušros Vartų Gailestingumo Motina ir Saugotojai nuo gaisro papildo negausius
iškiliosios drožybos pavyzdžius. Pauliaus Galaunės nuomone, bareljefinių skulptūrų yra mažai, tai jau išieškota kompozicija. Bareljefinę skulptūrą kūrė tie mūsų
dievdirbiai, kurie skulptūros būdavo pasimokę11. Bareljefas Saugotojai nuo gaisro
su trijų šventųjų – Lauryno, Agotos ir Florijono – atvaizdais yra retas ir išskirtinis
tuo, kad viename kūrinyje vaizduojami keli nuo gaisro saugojusių šventųjų atvaizdai.
Vyrauja siužetai, susiję su Kristaus gyvenimu – Šventoji Šeima, Jėzaus krikštas,
Kančios kelias. Keletas namus nuo visokiausių nelaimių saugojusio Rūpintojėlio
skulptūrėlių atrodo tarsi nulipusios nuo lentynėlės ar palangės. Viena skulptūra
su įrėžta tikslia – 1842 metų – data. Išsiskirianti Juozapo Paulausko koplytėlė su
Rūpintojėliu primena, jog šios statulėlės būdavo įtaisomos nedidelėse koplytėlėse,
prikalamose prie medžio ar namo sienos. Dydžiu ir primityvia drožyba išsiskiria Petro Ivanausko (1892–1961) išdrožta Rūpintojėlio skulptūra iš Zarasų rajono
Salako miestelio. Dievadirbį, vietą ir laiką patvirtina Lietuvos nacionalinio muziejaus Etnografinės medžiagos fototekoje saugoma muziejininko Juozo Petrulio
1963 metais daryta nuotrauka12.
Retesni siužetai Kristaus laidotuvės ir Jėzus prie stulpo papildo žinomus pavienius pavyzdžius iš Žemaitijos. Skulptūrų paplitimas yra pavyzdys, kaip bažnyčiose
matyti šventųjų atvaizdai veikė meistrų kūrybą.
Atskira skulptūra Juozapas Arimatietis likusi iš siužeto Kristaus laidotuvės.
Kolekcijoje turima skulptūrėlė Marija Sopulingoji yra iš skulptūrinės grupės, kuri,
11

kaip rodo muziejuje saugoma ikonografinė medžiaga, stovėjusi mūrinėje koplytėlėje Tauragės rajono Pagramančio bažnyčios šventoriuje13.
Dažniausiai liaudies mene vaizduojamas Kristaus kančios siužetas yra Nukryžiavimas. Kryžius su nukryžiuoto Kristaus skulptūra – krucifiksu – buvo kiekvienuose namuose, dažnai ir koplytėlėse. Nukryžiavimo siužetą koplytėlėse papildo
Švč. Mergelės Marijos Skausmingosios, šv. Jono Evangelisto ir šv. Marijos Magdalietės skulptūros. Ypač išraiškinga yra spalvinga koplytėlė su Kristaus nukryžiavimo siužetu, papildytu kankinimo įrankiais.
Lietuvių pamaldume labiausiai tarp šventųjų išaukštinta Švč. Mergelė Marija. Vaizdžiai ir kartu informatyviai lietuvio santykį su Švč. Mergele yra atskleidęs Ignas Končius: Kieme tarp pastatytų koplytėlių šventųjų, kone visuomet čia
mergelė šventoji, visų pirmą prašoma padėti ūkio reikaluose, vakare dėkojama už
„palaikymą šios dienelės“. Rytmetį tuoj tik iš gryčios išėjus, kreipiamasi pagalbos
išaušusiai dienelei nepagailėti savo malonių savo namiškiams palengvinti vargą,
suteikti sveikatos, kad vakare ir rytdieną vėl galėtų padėkoti sumesti poterėlį. Savoji už visas kitas geresnė su ja gulama, su ja ir keliama. Pirmas pagalbos šauksmas į ją nukreiptas14.
Marijos vaikystę ir mokymą vaizduojantis siužetas Šv. Ona moko Mariją spaudos draudimo laikais buvo įgavęs tautinę prasmę – Marijos motina buvo vaizduojama kaip lietuvių kalbos ir rašto mokytoja. Lietuvio sielai artimiausią kenčiančios
Dievo Motinos vaizdinį atspindi du siužetai – Skausmingoji Dievo Motina ir Pieta.
Įrašas vienoje pirmojo siužeto skulptūroje liudija žmogaus santykį su skulptūra –
išskobtoje nugarinėje dalyje įrašytos skulptūros padarymo ir perdažymo datos
rodo, kad skulptūra rūpinosi ne tik pats užsakovas, bet ir jo palikuonys, gavę ją
kaip šeimos relikviją. Dievo Motinos skausmą atspindinčio siužeto Pieta skulptūros
perteikia momentą tarp Jėzaus nuėmimo nuo kryžiaus ir laidojimo. Vaizdavimas
tradicinis. Tarp jų yra ir Angeliškosios Pietos pavyzdžių, kai kompoziciją papildo
klūpantys ar stovintys Kristaus mirtį apraudantys angelai su žvakėmis. Viena reta
skulptūra, kur Kristus su erškėčių vainiku vaizduojamas atsilošęs ties sėdinčia
Marija, patvirtina, jog pavyzdžiais liaudies kūrėjams dažnai tarnavo bažnyčiose
buvę šventųjų atvaizdai15.
Kolekcijoje esančios Švč. Mergelės Marijos Maloningosios skulptūros dievadirbių
drožtos pagal XIX amžiaus antroje pusėje paplitusį Nekaltai Pradėtos Švč. Mergelės
13	LNM Etnografinės medžiagos fototekos negatyvo kortelėje parašyta, jog Kristaus laidotuvių skulptūrinės
grupės meistras Juozapas Stankus, gimęs 1894 metais Pazimkalnio kaime; koplytėlė sumūryta apie 1935
metus. Fotografuota Juozo Petrulio 1956 metais.
14	Ignas Končius, Žemaičių kryžiai ir koplytėlės, Chicago, 1965, p. 100.

Paulius Galaunė, Lietuvių liaudies menas, Kaunas, 1930, p. 202.

15	Skaidrė Urbonienė, Religinė liaudies skulptūra XIX a.–XX a. I pusėje, Vilniaus dailės akademijos leidykla,
2015, p. 84.

12	LNM Etnografinės medžiagos fototekos negatyvų kortelėse nurodyta, jog koplytėlė su skulptūrėle stovėjo
paties dievadirbio Petro Ivanausko sodyboje, koplytėlė statyta 1900 metais.
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Marijos medalėlį. Retas atvejis, kai Maloningoji vaizduojama su angelais, kurie
pritaisyti abipus jos figūros; tik iš rankų sklindantys malonės spinduliai rodo šios
skulptūros priklausomybę Maloningosios siužetui.
Atskirą grupę sudaro skulptūros šventųjų, kuriuos liaudis buvo pamilusi ne tik
kaip užtarėjus pas Dievą, bet ir kaip pavyzdžius gyvenimo kasdienybėje. Šventieji gerbti dėl asmeninių savybių – teisingumo, išminties, darbštumo; dėl to buvo
įtraukti į žemiškąjį žmogaus gyvenimą, padaryti jo gyvenimo dalimi.
Šventųjų vaizdavimas skulptūroje paremtas bažnytine ikonografija – nustatyta
siužetinė kompozicija, spalvos ir atributai. Vietos individualiai meistro interpretacijai nedaug. Šv. Barbora vaizduojama pabrėžiant ne tik karališką jos kilmę – aprengta puošniu apsiaustu, ilga suknia ir tunika, su taure ir ostija rankoje ir kalaviju,
kuriuo buvo nukirsdinta; kartais išskirtinai vaizduojama ir kaip kaimo mergaitė
su gėlių vainiku. Šv. Kotryna Aleksandrietė prie kojų laiko ratą su smaigais, kuriuo
buvusi kankinta. Kolekcijos šventieji vyrai – Šv. Antanas, Šv. Kazimieras Šv. Jurgis
ir šv. Florijonas vaizduojami tradiciškai. Viena Jono Nepomuko skulptūra neatitinka įprastos ikonografijos – šventasis vaizduojamas ištiesta ranka. Evangelistai
Šv. Povilas ir Jokūbas jaunesnysis vaizduojami su knyga, simbolizuojančia jų skelbtą
evangeliją. Iš vieno medžio išdrožta Šv. Florijono skulptūra labai sunykusi – išblukę spalvos, sutrūnijusi mediena, bet šventojo veidas išlikęs labai išraiškingas. Šio
šventojo skulptūros dažnai statytos ant stulpo, kad šventasis matytų trobesius ir
saugotų nuo gaisro. Kolekcijoje yra retas liaudies skulptūroje siužetas Šv. Tadas,
su abiem jam būdingais atributais ir gerai išsilaikiusia polichromija. Turima reta
siužetinė kompozicija Besimeldžiantis Izidorius patikslina liaudies meno tyrinėjimuose skelbtą informaciją16 apie šią siužetinę kompoziciją – apranga ir poza akivaizdžiai rodo, jog tai šeimininkas, atėjęs pažiūrėti, ar Izidorius dirba, o ne pats
šventasis. Drožybos stilistika rodo, jog pagal krikščioniškąją bažnytinę tradiciją
vaizduojamos Arkangelų Mykolo ir Rapolo skulptūros drožtos to paties dievadirbio. Du angelai iš vienos kompozicijos netekę sparnų.
Kolekcininko surinktą vertingą liaudies tapybos kolekciją sudaro XVII–XX amžiaus pradžioje ant medžio lentos ar drobės aliejiniais dažais ar tempera tapyti
meno kūriniai, vaizduojantys šventuosius, jų gyvenimo įvykius, biblines scenas,
Kristaus gyvenimą ir kančią. Paveikslų autoriai savamoksliai ir pasimokę mėgėjai.
Ne vienas iš jų buvo įgudęs tapyti dirbdamas su profesionalais tapytojais, vykdydamas bažnyčių, vienuolynų užsakymus; vėliau tapęs paveikslus užsakovams. Jų
paveiksluose atsispindi individualios interpretacijos elementai, atskleidžiantys
savitą siužeto, tikėjimo, meno, grožio suvokimą.
16

14

Gardino teismo paseniūnis Zigmuntas Boufalas, 1683 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 58×58 cm

Lietuvos šventieji globėjai, Kaunas: Šviesa, 2010, p. 162.
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Dauguma paveikslų tapyti XVIII–XIX amžiaus baroko tapybos maniera – figūros suplokštintos, komponuotos iš priekio ar šonu. Paveikslų spalvos dažniausiai
grynos, be atspalvių. Vyrauja tamsių spalvų, raudonos, žalios, mėlynos deriniai.
Dulksvų spalvų fone pavaizduotos figūros išskiriamos iš natūralios aplinkos visą
figūrą arba tik galvą apsupant aukso spalvos spinduliais, kurie parodo ypatingą
pagarbą šventajam.
Šventieji vaizduojami pavieniai, daugiafigūrėse kompozicijose, visu ūgiu. Keli
paveikslai su pusinių figūrų atvaizdais (Ecce Homo, Šv. Kazimieras) atspindi ryšį
su LDK portretine tapyba17. Esama paveikslų, kuriuose kompoziciją papildo įrašai lotynų, lenkų kalbomis. Dalis paveikslų yra su datomis, įrašytais šventųjų vardais. Nemažai liaudiškos tapybos paveikslų be autorystės; ant kai kurių išlikę tik
fundatorių rodantys įrašai.
Kolekcijoje turimi altoriams skirti paveikslai didesni, su puošniais autentiškais
rėmais, kai kurie papuošti apkalais, liudijančiais išskirtinę pagarbą šventajam. Kolekcijos dvipusiai altorėlių ir procesiniai paveikslai kartais būdavo nešiojami per
bažnytines procesijas. Dalis paveikslų skirti asmeniniam pamaldumui.
Populiariausi Jėzaus, Marijos siužetai. Vyrauja Naujojo testamento siužetai;
vienas siužetas – Dovydas prieš karalių Saulių – iš Senojo testamento.
Siužetai Švenčiausioji Trejybė ir Šventoji Šeima vaizduojami daugiafigūrėmis
kompozicijomis. Turima trys siužeto Švenčiausioji Trejybė paveikslai. Vienas iliuzinio altoriaus paveikslas, galėjęs būti kaimo koplyčioje ar bažnyčioje18. Kitame
paveiksle atskiru siužetu vaizduojamas tik vienas Trejybės asmuo – Dievas Šventoji Dvasia nutapytas kompozicijos centre kaip debesų apsuptyje spindulius skleidžiantis baltas balandis.
Paveiksluose Šventoji Šeima Švč. Mergelė Marija, šv. Juozapas ir vaikelis Jėzus
vaizduojami tarp angelų su Dievo Tėvo globos ženklu. Šventosios Šeimos atvaizdams priskiriamas ir siužetas Šv. Ona pati trečioji puoštas aptaisais – kolekcijoje toks paveikslas vienintelis. Išsiskiria giminystės temą papildantis 1832 metais
datuotas paveikslas Šventieji giminaičiai, sudarytas iš 9 ovalių paveikslų. Iš vieno
paveikslo galima susipažinti su įvairiais liaudies meno siužetais, šventaisiais.
Rinkinyje nemažai siužetų, vaizduojančių Jėzaus kančią. Yra 4 paveikslai iš
Kryžiaus kelio stočių ciklo. Jėzaus kančia perteikiama daugiafigūrėmis kompozicijomis. Spalviniai niuansai ir tapymo būdas rodo, jog jų autoriai buvo skirtingi
dailininkai, tapyta ne vienu laiku. Dviejose Kryžiaus kelio stotyse parašyta tokia
pat – 1842 metų – data ir ta pati fundatoriaus pavardė. Jėzaus kančia Kryžiaus
Karolis Stanislovas Radvila, XVIII a.
Drobė, aliejus
Paveikslas 37×30 cm

17	Marija Matušakaitė, Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje, Vilnius: Mokslas, 1984, p. 28–29.
18	Algė Jankevičienė, Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės, Vilnius, 2007, p. 79.
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kelyje buvo tapusi ir devocinių paveikslų siužetu19. Tokių paveikslų pavyzdžiai yra
Jėzus kalėjime, Nukryžiavimas. Į rinkinį yra patekęs liaudies meistro paveikslas
Jėzaus malda Alyvų sode iš Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio koplyčių20. Kristaus Prisikėlimo scena – ikoninės XVII amžiaus antros pusės tapybos pavyzdys.
Kolekcijoje esantys Marijos siužetai atspindi pagrindinius liaudies mene vyravusius siužetus. Siužetai Nekaltai Pradėta Švč. Mergelė Marija ir Švč. Mergelė
Marija Maloningoji tapyti XIX amžiaus antroje pusėje. Išskirtinis savitai meistro
interpretuotas siužetas Marijos sužieduotuvės. Šis retas siužetas, kai kartu vaizduojami trys artimiausi žmonės – šv. Ona, Švč. Mergelė Marija ir šv. Juozapas,
tapytas 1861 metais. Rinkinyje keli paveikslai, kuriuose pavaizduota Švč. Mergelė
Marija su Kūdikėliu. Rožinio Švč. Mergelė Marija, kurios garbinimas svarbią vietą
užima dominikonų pamaldume, primena legendose minimą šv. Dominyko viziją.
XIX amžiaus pradžios nežinomo dailininko paveikslas Švč. Mergelė Marija
Skausmingoji labai retas savo ikonografiniu tipu, kur Švč. Mergelė Marija pavaizduota Kristaus nuėmimo nuo kryžiaus scenoje – prie erškėčių vainiko ir vinių,
kuriuos jai atidavė nuimdami nuo kryžiaus sūnaus kūną21. Krikščioniškoje simbolikoje erškėčių vainikas ir vinys reiškia Nukryžiavimą. Keli paveikslai vaizduoja
Pietą perteikiant skulptūrinį Sūnaus kančią apraudančios motinos atvaizdą. Pieta
su šv. Veronika yra retesnis pavyzdys, kai Marija vaizduojama su kitais šventaisiais.
Šventųjų atvaizdai tapyboje traktuoti pagal ikonografinius vaizdinius. Kraštovaizdžio, architektūriniais elementais sukuriama tikroviškesnė, prie žmogaus
priartinanti žemiška aplinka. Dangišką aplinką sukuria angelai, tapę beveik neatsiejama sakralios erdvės dalimi. Siužetai praplečiami įvykiais iš šventųjų gyvenimo, kankinystės scenomis.
Kolekcijoje yra Lietuvos globėjų – šv. Kazimiero ir Šv. Jurgio paveikslai. Altorinis šv. Kazimiero paveikslas arkiniu viršumi pusinis. Reprezentaciniame
XVIII amžiaus paveiksle Šv. Jurgis kankinys pabrėžta karžygio kankinystė. Tai
išskirtinis ikonografinis tipas, kai puošnia riterio apranga apsirengęs ir ietimi
ginkluotas tvirtas karžygys kartu parodomas ir kaip nuolankus kankinys – basas
ir su palmės šakele rankoje; vaizdavimą patikslina ir įrašas paveiksle. Ypatingo
pamaldumo siužetas Šv. Antanas su Vaikeliu perteikia dažnus šventojo regėjimus,
kuriuose apsireiškęs kūdikėlis Jėzus. Turimi retesnės ikonografijos šv. Tado ir
šv. Jackaus atvaizdai.
19	Rima Valinčiūtė, „XVII–XVIII a. Jėzaus prie stulpo atvaizdai Lietuvoje“, Acta Academiae Artium Vilnensis
35, 2004, p. 89.
20

Dalia Vasiliūnienė, Žemaičių Kalvarija. Piligriminio centro istorija ir dailė XVII–XIX a., Vilnius: Aidai,
2010, p. 283.

21	Motiejus Valančius, „Gyvenimas švenčiausios Marijos Panos“, Raštai 3, 2006, Vilnius: Lietuvių literatūros
ir tautosakos institutas, p. 275–277.

Gardino pavieto maršalka Kristupas Jundzila, XVIII a. vid.
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Drobė, aliejus
Paveikslas 110×86 cm

Labai mažai išlikusių XIX amžiuje beveik kiekvieną pirkią puošusių religinio
turinio tapytų paveikslų. Kolekcijoje yra 1873 metais tapytas spalvingas, primityvios tapybos paveikslas su šventųjų Kotrynos, Antano, Marijos, Juozapo atvaizdais. Išplėtotu siužetu pavaizduotas retai liaudies mene vaizduojami šv. Antano
stebuklas su asilu ir siužetas Kūdikėlis Jėzus vainikuoja šv. Juozapą.
Kolekcijoje išskirtinos žinomų stebuklais garsėjančių paveikslų kartotės. Bizantiniam Hodegetrijos (Nurodančios kelią) tipui artima Trakų Dievo Motinos
paveikslo ikonografija priartinta prie vadinamųjų šv. Luko tapytų Marijos atvaizdų22. Daugybės kartočių Lietuvoje buvo sulaukęs stebuklingas Čenstakavos Dievo
Motinos paveikslas23; kolekcijoje yra dvi to paties Hodegetrijos tipo ikonos kartotės, sukurtos liaudies meistrų XIX amžiaus pradžioje. Pažaislio Dievo Motinos
atvaizdas, įrėmintas spalvingame gėlių vainike, plito kaip paveikslo ikonografinis
tipas ir kaip tam tikras kolekcinis kūrinys. Paveikslo Marija gėlių vainike tipas
buvo tinkantis pasauliečio kolekcijai kaip aktualus to laiko menines realijas atspindintis dailės kūrinys24. Jis buvo ypač vertinamas kolekcininkų, buvo turtingų
didikų privačiuose rinkiniuose25.
Kolekcijos kūriniai leidinyje publikuojami suskirstyti siužetais, pateikiant kiekvieno ikonografinio vaizdo aprašą.
Prisimenant Žemaičių vyskupo liaudies švietėjo Motiejaus Valančiaus 215 gimimo metines, siužetų aprašai papildomi jo Raštų26 ištraukomis. Juolab, kad kolekcininko Jauniaus Gumbio interesų ratas neapsiriboja vaizduojamosios dailės
kūriniais – jis yra sukaupęs retų vertingą lituanistinių leidinių kolekciją.
Advokato dr. Jauniaus Gumbio kolekcija yra pavyzdys, kaip vienas žmogus
gali prisidėti prie Lietuvos kultūros vertybių išsaugojimo. Nuo šiol šia medžiaga
galės naudotis tyrinėtojai, kryždirbystės ir liaudiškos tapybos tradicijas tęsiantys
liaudies meistrai ir visi, besidomintys savo krašto kultūra. Gal būt šis pavyzdys
ne vieną paskatins ir kolekcionuoti.
dr. Elvyda Lazauskaitė
22

Giedrė Mickūnaitė, „Stebuklingasis Dievo Motinos atvaizdas ir „graikiškos“ tapybos tradicija Trakų parapinėje bažnyčioje“, Acta academiae artium Vilnensis 69, 2013, p. 55–56.

23	Regimanta Stankevičienė, „Stebuklingi Lietuvos dominikonų provincijos paveikslai“, Acta academiae
artium Vilnensis 25, 2002, p. 200.
24	Jolita Liškevičienė, „Pažaislio Švč. Mergelės Marijos su kūdikėliu Jėzumi paveikslas: kūrinio ikonografijos
kilmė ir jo reikšmės kontekstas“, Acta academiae artium Vilnensis 69, 2013, p. 197.
25	Laima Šinkūnaitė, „Pažaislio kamandulių Švč. Mergelės Marijos su Kūdikiu gėlių vainike paveikslas kaip
maldos ir tikėjimo kelrodis“, SOTER 44(72), 2012, p.116.
26	Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“ ir „Gyvenimas šventųjų Dievo“, Raštai 2, 2003; Raštai 2, 2003, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; „Žyvatai šventųjų“ ir „Gyvenimas šventųjų Dievo“, Raštai
2, 2003; „Gyvenimas švenčiausios Marijos Panos“, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, „Pradžia ir
išsiplėtimas katalikų tikėjimo“, Raštai 3, 2006, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
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K o lek c ij o s k ata l o g a s

K a r a lius D o vy da s
Karalius Dovydas – Izraelio ir Judėjos karalius. Gimęs ūkininko Jesės šeimoje Betliejuje, nuo vaikystės ganęs tėvo avių bandą, dar vaikas buvęs pranašo Samuelio
palaimintas kaip būsimasis karalius. Būdamas jaunuoliu patekęs į karaliaus Sauliaus dvarą, kad grodamas arfa linksmintų karalių, kenčiantį nuo melancholijos.
Kilus karui su filistinais susikovęs su priešų milžinu Galijotu ir jį nugalėjęs. Karalius Saulius jį paskyręs karo vadu. Netrukus tapęs karaliumi. Jam karaliaujant
Jeruzalė tapusi Izraelio valstybės sostine, į kurią jis perkėlęs Sandoros skrynią.
Į saulėtekį mūsų yra kraštas, Žeme Šventa, Palestina ir Žydų žeme, vadinamas.
Tame krašte ne per toli nuo Jeruzolimos buvo senovėj ir šiandien tebėra miestelis, vadinamas Betliejus, kuriame gyveno garsingas vyras Jesė ir turėjo aštuonis
sūnus. Tarp tų visų mažasis pagrandinis vadinos Dovydu. Vaikelį tą visi vadino
labai dailiu, nes buvo mažo augumo, plaukų rausvų garbanotų, akių rudų, nosies
nedidžios, veido tačiau tamsaus. Dievobaimingai auginamas visuose dalykuose
klausė tėvo savo ir ganė didį būrį jo avių. /.../
Tuo tarpu Saulių karalių kaži kokia liga paniurystės apniko; nusimanydamas
nebkaraliausiąs negalėjo kailyj tverti ir vertė audras. Rūpinos, verkė, apmaudavo, žudė namiškius ir pats save. Tai regėdami daktarai anos gadynės patarė, kad
priskirtų žmogų, sugebantį guviai griežti, ir sakė tokiu esant Dovydą, Jesės sūnų.
Karalius tuojau jį parvežinęs liepė skambinti arfą. Dovydui pakabiai ir maloniai
skambinant, Saulius pradėjo vypsoti, rados linksmesnis, pamylėjo kanklininką
ir patalpino jį savo rūmuose. [Motiejus Valančius, „Gyvenimas šv. Dovydo, karaliaus žydų ir pranašo“, Raštai 4, 2011, p. 11–25]

Dovydas prieš karalių Saulių, XVIII a. pab.
Drobė, aliejus
Paveikslas 64×62 cm
Dailininkas Pranciškus Smuglevičius
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Š ven č i ausi o ji T rejy b ė
Švenčiausioji Trejybė – pagrindinė bažnyčios dogma, jog vienas Dievas yra trijuose asmenyse. Dievas Tėvas – tai pirminė versmė, iš kurios sklinda visa dievystė;
Dievas Sūnus yra atvaizdas arba Žodis, išreiškiantis Tėvą; Dievas Šventoji Dvasia yra ryšys, jungiantis Tėvą ir Sūnų; ji yra nematoma, tik jaučiama – kaip vėjas,
kuris pučia, kur nori, ir nežinia, iš kur ateina ir kur link nueina. Kai Tėvas kūrė
pasaulį, jis jį kūrė per savo Žodį, su savo Dvasia.
Dievas Tėvas vaizduojamas senas, su ilga barzda ir trikampiu nimbu virš galvos,
atsirėmęs į Žemės rutulį, dešine ranka laiminantis, o kaire liečiantis Žemės rutulį
iš viršaus. Dievo Sūnus dažniausiai dešine ranka laiko kryžių, o kairę uždėjęs
ant krūtinės. Spindulius skleidžianti Šventoji Dvasia balandžio pavidalu sklando virš jų galvų. Siužetuose Švč. Trejybė ir Apreiškimas ji simbolizuoja išmintį,
protą, gerą patarimą, jėgą, žinojimą, romumą ir dievobaimingumą. Krikščioniškoje ikonografijoje Švenčiausioji Trejybė dar vaizduojama simboliškai kaip akis
trikampyje ir vadinama Apvaizda; akis yra visažinystės, budrumo ir nuolatinės
Dievo globos simbolis.
Taip pasirėdęs [Jėzus Kristus] pradėjo apsakinėti dievišką mokslą savo. Apreiškė žmonėms vieną teesant Viešpatį Dievą Sutvertoją visų daiktų, bet trijose
asabose, kurios šiaip vadinas: Dievas Tėvas, Dievas Sūnus, Dievas Dvasia Šventa.
Jogei visos tos asabos turi vieną galybę ir vieną dievystę. Jogei Dievas Tėvas nė nuo
ko nepaeina, Sūnus Dievo yra pagimdytu per Dievą Tėvą, o Dvasia Švenčiausia
paeina nuo Dievo Tėvo ir nuo Dievo Sūnaus. Jogei Sūnus Dievo, būdamas nuo
amžių be pradžios Dievumi, priėmė kūną ir dūšią žmogaus įsčiuje Švenčiausios
Marijos Panos, o užgimęs yra kartu Dievu ir žmogumi. [Motiejus Valančius, „Pradžia ir išsiplėtimas katalikų tikėjimo“, Raštai 3, p. 579]

Švenčiausioji Trejybė, 1762 m.
Medis, aliejus
Paveikslas 112×70 cm
Paveikslas dvipusis. Kitoje pusėje – Pieta su šv. Veronika [p. 170]
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Švenčiausioji Trejybė, 1819 m.

Švenčiausioji Trejybė, XIX a.

Drobė, aliejus
Paveikslas 206×136 cm

Drobė, aliejus; medis, drožyba (aptaisai mediniai)
Paveikslas 48×34 cm
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Švenčiausioji Trejybė, XIX a. vid.

Šventoji Dvasia, XIX a. vid.

Drobė, aliejus
Paveikslas 62×47 cm

Drobė, aliejus
Paveikslas 81×61 cm
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Š vento ji šeim a
Šventoji Šeima dar vadinama Žemiškąja Trejybe. Marija ir Juozapas abu buvę
skaistūs, sukūrę šeimą tam, kad dovanotų pasauliui Išganytoją. Šventoji Šeima
kartu iškentusi nemažai vargų, persekiojimų, baimės. Siužete vaizduojamas motinos Marijos ir globėjo Juozapo vedamas vaikelis Jėzus vilki šviesia tunika, sujuosta
auksine juosta, rodančia, kad šis kūdikis yra pasaulio valdovas, turintis galią visai
kūrinijai. Juozapas vienplaukis, Marijos galvą dengia skraistė; kartais visi su karūnomis. Pirmą vietą šioje šeimoje užimantis Dievas Tėvas apglobia ją ištiestomis
rankomis. Kiek žemiau pavaizduotas Šventąją Dvasią simbolizuojantis balandis.
Šventajai šeimai priskiriami ir siužetai Šv. Ona pati trečioji ir Šventieji giminaičiai. Siužete Šv. Ona pati trečioji Jėzus vaizduojamas su savo motina Švč. Mergele
Marija ir močiute šv. Ona. Ona laiko trižiedę šakelę, kuri simbolizuoja Švč. Trejybę
arba tris rožinio maldos dalis; kūdikis Jėzus žaismingai siekia žiedo arba rodo į jį.
Siužete Šventieji giminaičiai Jėzus vaizduojamas tarp giminaičių, kuriems priklauso ne tik kraujo ryšiais susieti žmonės, bet ir Kristaus tikėjimo sekėjai; siužetas
kilęs iš legendos, kad šv. Ona buvusi triskart ištekėjusi ir iš kiekvienos santuokos
turėjusi po dukterį Mariją, kurios turėjusios palikuonių.
Šv. Jūzupas, dailide būdamas, ar namie brūzdė, ar pasisamdęs trobesius Egipto
gyventojams dirbo. Motina taipogi Švenčiausia siūdama ir nerdama duoną pelnė.
Ir taip dailiai mito. /.../ Tai, žmogau, regėdamas šiokį imk pamokslą: kad tau
viskas klosis, nesididžiuok neigi džiaukis, nes veikiai, laimei praslinkus, datirti
gali vargų. Jo priešingai: nelaimei užtikus, neįsipilk nei liaukis gerai daryti, nes
greitai neklotis praeis, ir vėl ką gero vartosi. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus
Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 331–333]

Šventoji Šeima, 1888 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 163×119 cm
Dailininkas Vincentas Slendzinskis
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Šventoji Šeima, XIX a. vid.

Šventoji Šeima, XIX a.

Drobė, aliejus
Paveikslas 90×69 cm

Drobė, aliejus
Paveikslas 125×87 cm
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Šventoji Šeima, XIX a. pab.

Šventoji Šeima, XIX a. pr.

Medis, drožyba, polichromija
Visas aukštis – 44 cm, skulptūrų aukštis – 35, 17 ir 32 cm

Medis, drožyba, polichromija
Visas aukštis – 41 cm, skulptūrų aukštis – 35, 20 ir 34 cm
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Šv. Ona pati trečia: Švč. Mergelė Marija su vaikeliu Jėzumi ir šv. Ona, XVIII a.

Paveikslo Šv. Ona pati trečia aptaisas, XVIII a.

Drobė, aliejus
Paveikslas 87×56 cm

Metalas, kalimas
Aukštis – 87 cm, plotis – 46 cm
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Šventieji giminaičiai, 1832 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 96×72 cm
Paveikslą sudaro devyni siužetai – Šv. Joakimas; Šventoji Šeima; Šv. Ona su Mergele Marija;
Šv. Tadas; Jėzus Kristus, Šv. Marija Magdalietė, Šv. Petras ir Šv. Jonas; Šv. Jonas Evangelistas;
Švč. Mergelė Marija Skausmingoji; Jėzus Kristus kalėjime; Šv. Marija Magdalietė.
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Angel a I I R A R K A N G E L A I
Angelas – simbolinis Dievo Tėvo pasiuntinys ir atstovas žemėje, jo sukurta galinga
bekūnė dvasinė esybė. Angelai vaizduojami kaip sparnuoti jaunuoliai ištiestomis
laiminti rankomis arba vaikai, kartais – kaip kūdikio galvelės su sparnais. Pasak
biblijos, kiekvienas krikščionis turintis jį globojantį angelą, įkvepiantį geriems
darbams ir ginantį nuo blogio. Jie laikomi tarpininkais tarp Dievo ir žmonių, vieninteliais Dievo tarnais, vykdančiais jo valią ir dalyvaujančiais žmonių gyvenime.
Visi angelai skirstomi į rangus. Aukščiausios hierarchijos angelai, skirti apreikšti
žmonijai Viešpaties valią, buvo arkangelai Gabrielius, Mykolas ir Rapolas.
Arkangelas Mykolas yra galingiausias arkangelas, kuriam pavesta visų krikščionių ir bažnyčios globa. Dažniausiai vaizduojamas kaip vyriausiasis Dievo kariuomenės vadas, vilkintis kario drabužiais arba riterio šarvais, kartais – su kario
šalmu. Vaizduojamas vienas arba kartu su piktąja dvasia. Mykolas karys kovoja
su piktąja dvasia ir ją nugali, – tai liudija po kojomis gulintis šėtonas arba kardas rankoje. Mykolas kaip Paskutiniojo teismo angelas rankose laiko Teisingumo
svarstykles arba trimitą.
Arkangelas Rapolas laikomas gydymo, mokslo ir žinių angelu, piligrimų ir kitų
keliautojų (ypač jaunų) globėju. Lietuvių pasaulėvokoje jis atlieka angelo sargo –
globėjo, palydovo žmogaus dvasinėje kelionėje – funkciją. Rapolas dažniausiai
vaizduojamas kaip didelis sparnuotas angelas kartu su kelionei pasirengusiu vaiku. Didelė Rapolo figūra su vaiku šalia sukelia globos ir saugumo įspūdį, angelas
palinkęs į vaiko pusę, laiko jį už rankos.

Arkangelas Mykolas, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 55 cm
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Arkangelas Rapolas. Tauragės r., Pagramantis

Arkangelas Rapolas, XX a. pr.

Iš koplytėlės bažnyčios šventoriuje
Fotografuota Juozo Petrulio, 1956 m.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 66 cm
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Arkangelas Mykolas, XX a. pr.

Arkangelas Mykolas. Tauragės r., Pagramantis

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 71 cm
Tauragės r., Pagramantis

Iš koplytėlės bažnyčios šventoriuje
Fotografuota Juozo Petrulio, 1956 m.
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Arkangelas Mykolas, XIX a. pab.

Angelai, XX a. pr.

Medis, drožyba
Aukštis – 57 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 33 cm
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J ė z aus K ristaus siu ž eta i
Š ven č i ausi a sis J ė z aus va r da s
Švenčiausiasis Jėzaus Vardas – Išganytojo vardas žemiškajame gyvenime, simboliškai žymimas monograma IHS (JHS), sudaryta iš pirmųjų Jėzaus vardo raidžių.
Jėzus – tas, kuris išgelbsti. Jėzaus vardo garbinimo idėją pirmasis iškėlęs šv. Bernardinas Sienietis. Pamokslaudamas šventasis pabrėždavęs: Jėzaus vardas yra vaistas
mūsų negalioms; jis grąžina akliesiems regėjimą, kurtiesiems – klausą, luošiams –
vikrumą, nebyliams – kalbą, mirusiems – gyvenimą. Kai matote kažką kenčiant
ar patys kenčiate, neatmesdami įprastų vaistų, šaukitės Jėzaus vardo. Baigdamas
pamokslą parodydavęs lentelę su užrašytu Švenčiausiuoju vardu ir iškelta lentele
palaimindavęs žmones. Kiekvienas suklupdavęs prieš užrašytą Jėzaus vardą. Trys
raidės IHS būdavo išraižomos virš durų, bažnyčių fasaduose, ant namų sienų.
... ir praminė jį vardu Jėzus. Tasai vardas yra už visus vardus aukštesnis; kaip
sako šv. Petras apaštalas: „Nėra nė viename kitame varde išganymo. Nes nėra
kito vardo po dangumi, duoto žmonėms, per kurį galėtumėm būti išganyti“ (Darb.
ap.4,12). O šv. Povilas sako: „Jog Dievas išaukštino Kristų ir dovanojo jam vardą, kurs yra ant visokio vardo. Idant ant vardo Jėzaus priklauptų visokias kelis,
dangiškų, žemiškų ir po žeme esančių“ (Filip.2,9). [Motiejus Valančius, „Žyvatas
Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 325]

Švenčiausiasis Jėzaus Vardas, XIX a. I p.
Drobė, aliejus
Paveikslas 82×71 cm
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Š ven č i ausi o ji J ė z aus šir d is
Švenčiausioji Jėzaus Širdis – Jėzaus širdies atvaizdas su liepsna, apsivijusia erškėčių
šakele ir kryžiumi. Ji atspindi ir primena Jėzaus meilę, jautrumą ir gerumą visame
Jo gyvenime ir ypač Įsikūnijimo, Kančios ir Eucharistijos slėpiniuose.
Svarbiausias vaidmuo skleidžiant tą paslaptingą meilės liepsną atiteko vienuolei vizitei šv. Marijai Margaritai (1647–1690) iš mažo Prancūzijos miestelio Paray
le Monial. Jai apsireiškusio Jėzaus širdis buvusi liepsnose, akinanti labiau už saulę ir skaidri kaip krištolas, sužeista ir apjuosta erškėčių vainiku; ant širdies buvęs
uždėtas kryžius. Apsireikšdamas tuo metu, kai žmonių tikėjimas buvo pakirstas
ir prieš Bažnyčią maištaujama, Kristus atskleidė vienuolei savo Širdies troškimus
ir patikėjo jai atnaujinti pamaldumą: Štai Širdis, kuri taip mylėjo žmones … vietoj
padėkos iš didesnės (žmonijos) dalies susilaukiu tik nedėkingumo.

Švč. Jėzaus Širdis, 1807 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 80×75 cm
Dvipusis paveikslas. Kitoje pusėje – šv. Jackus [p.230]
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J ė z aus krikšta s
Jėzaus krikštas – siužetas, primenantis Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykį, nuo kurio
jis pradėjęs savo Išganytojo misiją žemėje. Pasak biblijos, atsivertimo pranašas Jonas Krikštytojas skelbęs naujieną, kad žmonės gyvenantys paskutines savo dienas,
nes netrukus įtūžęs Dievas sunaikinsiantis savo priešus ir pasaulį sukursiantis
iš naujo. Atgailaujantys žmonės skubėję prie upės, kad atsikratytų nuodėmių ir
atsiverstų. Per Krikštą atgailaujančiųjų nuodėmės buvo nuplaunamos vandeniu.
Vaizduojamas Jordano upėje įbridęs Jėzus ir jį krikštijantis šv. Jonas Krikštytojas.
Išganytojas, kaip reikiant suaugęs ir sukakęs tris dešimtis metų amžiaus savo,
šiaip pradėjo dirbti darbą, dėl kurio buvo siųstas ant žemės nuo Tėvo savo Amžinojo. Išėjo iš Nazareto ir leidos į pajordanį, kame šv. Jonas krikštijo. Atkeliavęs į
paupį atrado daug žmonių, beklausančių pamokslo šv. Jono, tarė jam: „Mieliausias Jonai, apkrikštyk mane“. Bet tas, pažinęs tuojau Išganytoją, atsakė: „Aš turiu
melsti, idant mane apkrikštytum, dėl ko tu, būdamas Sūnumi Dievo, nori, idant
aš, žmogus, tave apkrikštyčiau“? Atsakė mieliausias Jėzus: „Perstok dabar, nes
taip mums priguli išpildyti visokią teisybę“. Šv. Jonas daugiau nebeprieštaravo, o
Išganytojas žengė į upę Jordano ir paliko apkrikštytu. Išbridęs iš vandens Viešpats
meldės; besimeldžiant atsidarė dangus, Dvasia Švenčiausia paveiksle balandėlio
ant jo iš dangaus nusileido, ir visi pajordany esantys išgirdo balsą Dievo Tėvo sakantį: „Tas yra Sūnus mano mielas, kuris man pamėgo“. Taip apsireiškė žmonėms
aiškiai Traicė Švenčiausia: Dievo Tėvo buvo girdimas balsas, Dvasia Švenčiausia
buvo matoma it nekaltas balandėlis, Sūnus Dievo kūne žmogaus meldės pajordany. Išganytojas krikštydamos upėj Jordano, įstatė sakramentą krikšto švento
dėl atleidimo griekų. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties
mūsų“, Raštai 3, p. 345]

Jėzaus krikštas, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija
Jėzaus aukštis – 63 cm, Šv. Jono Krikštytojo aukštis – 36 cm
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Jėzus iš siužeto Jėzaus krikštas, XIX a. II p.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 63 cm
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J ė z aus atsim a inym a s
Jėzaus atsimainymas – siužetas, vaizduojantis evangelijose aprašomą Jėzaus Kristaus gyvenimo įvykį, kai jis leido apaštalams Jokūbui, Jonui ir Petrui pamatyti savo
dievybę. Žinodamas, kas jo laukia, norėjo parengti juos sutikti jo Kančios gėdą,
kad vėliau galėtų džiaugtis jo Prisikėlimu. Atsimainydamas mokinių akivaizdoje
parodė esantis laukiamasis Mesijas, kuris per Kryžiaus paslaptį pasieks garbingą pergalę; tai patvirtino danguje pasirodę pranašai Mozė ir Elijas ir pasigirdęs
Dievo Tėvo balsas.
Paskiau mieliausias Jėzus nusivedė tris mokytinius savo: Petrą, Jokūbą ir Joną
ant kalno ypatingo aukšto, vardu, regis, Tabor, ir persimainė jų akivaizdoj. Šventas jo kūnas ir veidas prašvito it saulė, o drabužiai jo išbalo it sniegas. Negana to:
pasirodė tuojau Maižiešius su Elijošiu pranašu ir pradėjo šnekėti su Išganytoju.
/.../ ...apdengė kalną šviesus debesis, kurį išvydę apaštalai persigando. Tuo
tarpu išgirdo balsą Dievo Tėvo, kalbantį iš debesies: „Tas yra Sūnus mano mielas,
man patiko, jo klausykite“. Tuos žodžius išgirdę, mokytiniai labai pabūgo ir puolė
ant veido savo. Bet nieko trukus atėjęs Jėzus dasilytėjo jų ir tarė: „Kelkitės ir nesibijokit“. Apaštalai, pakėlę akis savo, pamatė tik vieną patį mieliausią Jėzų tokioj
pat stovyloj kaip visuomet buvo, nes Išganytojas žmogyste vėl uždengė savo dievišką
galybę. Nužengdamas nuo kalno, tarė savo mokytiniams: „Niekam nepasakokit
šiandien regėtą persimainymą mano, pakol neatsikelsiu iš numirusių“. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 387–389]

Atsimainymas, XIX a. II p.
Drobė, aliejus
Paveikslas 70×60 cm
Paveikslas dvipusis. Antroje pusėje – Švč. Mergelė Marija Maloningoji [p. 129]
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J ė z aus m a l da Alyv ų S OD E
Jėzaus malda Alyvų kalne – siužetas, vaizduojantis, kaip po Paskutinės vakarienės
Jėzus meldėsi Alyvų sode. Žinodamas, jog tai paskutinė malda laukiančios mirties
akivaizdoje, jis pasikvietė tris savo mokinius – Joną, Jokūbą ir Petrą – ir paprašė:
Mano siela mirtinai nuliūdusi. Pasilikite čia ir budėkite. Pats paėjo kiek į šoną ir
sukniubo maldai ir pokalbiui su Tėvu, kurio planas netrukus turėjo virsti tikrove.
Prislėgtas būsimos kančios Jėzus prašė: Mano Tėve, jeigu įmanoma, teaplenkia
mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu! Viršuje glorijos spinduliuose
iškylanti taurė yra Kristaus aukos ženklas.
Viešpats Jėzus, būdamas Dievu ir žmogum, turėjo saviep dvejokį prigimimą,
dievišką ir žmogišką. Lygia dalia turėjo dvi vali, dievišką ir žmogišką. Pagal prigimimą ir valią dievišką Kristus norėjo numirti dėl išganymo žmonių, bet jo valia ir prigimimas žmoniškas baidės karčia mūka; dėl to tai meldė Tėvo Amžinojo,
idant nereiktų mirti. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties
mūsų“, Raštai 3, p. 469]

Jėzaus malda Alyvų sode, 1861 m.
Iš koplytėlės Žemaičių Kalvarijoje
Drobė, aliejus
Paveikslas 126×82 cm
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Besimeldžiantis Jėzus (?), XVIII a.
Drobė, aliejus
Paveikslas 260×146 cm
Dailininkas Pranciškus Smuglevičius
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J ė z us k a l ė jime
Jėzus kalėjime – Jėzaus kančios siužetas, paremtas evangelijos pasakojimais apie
tai, kaip Judo išduotas Jėzus Kristus buvo suimtas ir nuvestas pas vyriausiuosius
žydų kunigus ir Romos imperatoriaus vietininką. Iki paryčių trukusiose teismo
tarybos apklausose teisiamas kaip netikras pranašas ir apsišaukėlis Jėzus visą laiką buvo surištomis rankomis. Jį vedžioję ir saugoję kareiviai ir minia jį žemino
tyčiodamiesi, plakdami.
Jėzaus prie stulpo – Jėzaus Kristaus vaizdavimo ikonografinis tipas, kur Jėzus
vaizduojamas su erškėčių vainiku, apnuogintas, tik su klubų raiščiu, virve pririštais prie stulpo riešais.
Jėzaus nuplakimas – Jėzaus Kristaus vaizdavimo ikonografinis tipas, kuris vaizduoja Jėzaus nuplakimą Poncijui Pilotui įsakius prieš išvedant nukryžiuoti. Prie
stulpo pririštą, suklupusį ir nuogą, tik klubų raiščiu prisidengusį Kristų rimbais
plaka du kareiviai.
Pagal Rymo įstatymus kožnas nukryžiavotinas turėjo būti pirm nukryžiavojimo plaktas prie dybo. Plakė visuomet Rymo žalnieriai. /.../ nemielaširdingi žmonės tuojau pagrobę Jėzų mieliausią vedė ir bogino į tą vietą, kurioj buvo
dybas įkastas dėl piktadėjų, aukštas tik lig pusės žmogaus. Čia atvedę suvadino
visą kohortą, arba rotį, nuvilko Viešpaties visus drabužius lig nuogo kūno ir stipriai pririšo prie dybo. /.../ Žalnieriai tuo tarpu vieni rykštes į buntus rišo, kiti
disciplynas, kiti šikšnas, dar kiti botagus ir bizūnus taisė, o pasitaisę tvojo pasikeisdami Išganytoją ir taip baisiai nudybavojo, jog nuo galvos viršaus lig pat
kojų apačios nebliko jo kūne sveikos vietos. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus
Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 495–497]

Jėzus prie stulpo, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 46 cm
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Jėzaus nuplakimas, XIX a. II p.
Drobė, aliejus
Paveikslas 90×68 cm
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J ė z us N a z a rietis
Jėzus Nazarietis – Jėzaus kančios siužetas, vaizduojantis Poncijaus Piloto teisme
patirtas patyčias dar prieš Kryžiaus kelią. Nuplaktas Jėzus vadintas žydų karaliumi
ir tyčiojantis apvilktas senu karališkos spalvos drabužiu, apvainikuotas erškėčių
vainiku, į rankas įsprausta nendrė.
Paėmę mieliausią Jėzų, nuvedė į prieangį ratužės, nuvilko kruvinus Viešpaties
drabužius, apsiautė jį nudriskusiu raudonu gelumbės šmotu it karališku rūbu,
vietoj karališkos lazdos davė jam į rankas nendrę ir, nupynę iš erškėčių vainiką,
antspaudė jam ant galvos. Vainikas tas sukruvino galvą Viešpaties taip, jogei
per akis ir per švenčiausią jo veidą gausiai kraujas tekėjo. Negana to, nemielaširdingi žmonės, klaupdami ant kelių, kloniojos Viešpačiui ir kartkartėmis tarė:
„Būk sveikas, karaliau žydų, šitai tau karūna, šitai tau karališkas rūbas ir lazda,
juk sakais karalium esąs“. Taip besityčiodami ir besveikindami vieni ant veido
Išganytojo spjaudė, kiti, ištraukę iš jo paties rankų nendrę, mušė jam per galvą,
o taip erškėčių dygliai juoba dar braižė švenčiausią galvą. Kiti plaukus jo draskė,
dar kiti per veidą jo mušė. Tai visa kentėdamas, Išganytojas nė truputėlį nepyko
ir nė vieno neištarė žodžio. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 497–499]

Jėzus Nazarietis, XIX a. pr.
Drobė, aliejus
Paveikslas 118×60 cm
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Jėzus Kristus, XX a. I p.

Jėzus su nendre, 1849 m.

Gipsas
Bareljefas: 40×30 cm
Skulptorius Juozas Zikaras

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 111 cm
Joniškio r. Žukančių k.
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Jėzus Nazarietis, 1904 m.

Jėzus Nazarietis (?), XX a. pr.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 36 cm
Dievadirbys Kazimieras Indriekus
Telšių r. Ubiškės k.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 35 cm
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Š ta i ž m o gus !
Štai žmogus! (lot. Ecce Homo!) – Jėzaus Kristaus vaizdavimo ikonografinis tipas, kai
nuplaktas ir paniekintas Jėzus buvo parodytas miniai. Norėdamas sukelti užuojautą
kenčiančiam Jėzui Kristui ir padėti išvengti bausmės ant kryžiaus Poncijus Pilotas
pasakęs: Štai žmogus. Išvedu jį jums, kad žinotumėt, jog nerandu jame jokios kaltės.
Kristus vaizduojamas su pajuokiančiomis karališkomis regalijomis – raudona
mantija, karūna, kurią atstojo erškėčių vainikas, uždėtas besityčiojančių kareivių,
ir skeptru, kurį vaizdavo nendrė.
Žalnieriai, išjuokę lig soties Viešpatį, tuo pačiu raudonu rūbu apvilktą ir vainiku erškėčių apmautą, nuvedė pas Pilotą. Tas, išvydęs Išganytoją baisiai sumuštą ir visą krauju aptekusį, mislijo: „Ai tegul, ką dabar bepasakys žydai: už tikro
pamatę savo karalių vos begyvą, nebgeis daugiau jo smerčio“. Todėl liepė vesti
laukan Išganytoją ir pats tuojau išėjo. O rodydamas žydams mieliausią Jėzų, tarė:
„Šitai žmogus!“ Kaipo būt taręs: „Šitai žmogus vos bepavėdi į žmogų, prisistebėkit, žydai, ir sau priminkit, ar matėt kame žmogų taip baisiai nudybavotą ir suronytą, kaip tas yra? Dėl Dievo, ko daugiau nuo jo benorit; jei kuo nukalto, jau
ir per daug paliko pakarotu, dovanokit jam gyvybą“. Žydai, išvydę tokį Viešpatį,
ne vien nesusimilo. Bet didžiau dar užniko kriokti: „Nukryžiavok jį, nukryžiavok!“ Tuokart supykęs Pilotas tarė jiems: „Imkit jūs aną ir nukryžiavokit, nes aš
aname nerandu kaltybės“. Atsakė jam žydai: „Mes turim zokaną Maižiešiaus, o
pagal zokaną turi Jėzus numirti, nes daros Sūnumi Dievo“. [Motiejus Valančius,
„Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 499]

Štai žmogus!, XVIII a. II p.
Medis, tempera
Paveikslas 31×20 cm
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J ė z us , neš a ntis kry ž i ų
Jėzus, nešantis kryžių – Jėzaus Kristaus vaizdavimo ikonografinis tipas, primenantis Jėzaus Kristaus kelią su kryžiumi ant pečių į nukryžiavimo vietą ant Golgotos
kalno. Jeruzalės aukštųjų kunigų tarybos ir Romos vietininko Piloto paskelbtą
nuosprendį vykdantys kareiviai Jėzų su kryžiumi vedė ilgesniu keliu, kad kuo
daugiau žmonių Jeruzalės gatvėse pamatytų nuteistąjį.
Nešdamas kryžių Jėzus keletą kartų klupo, buvo sustojęs. Kiekvienas sustojimas vadinamas stotimi.
Pagal įstatymą rymionių kalinys nukryžiavotinas turėjo sau nešti kryžių, todėl ir Viešpačiui Jėzui nedori žalnieriai su žydais uždėjo ant pečių sunkų medžio kryžių ir liepė nešti. Išganytojas, nors buvo didžiai nužudytas, vienok nešė
tą sunkybę kiek tik valiojo, nė truputėlį nemurmėdamas. O per tai parodė, jog ir
mes kryžių savo kantriai nešti turim. Žydai, idant juoba dar Viešpatį Jėzų sulygintų su piktadėjais, greta jo vedė du kaliniu, lygia dalimi smertin apsūdytu.
Tiems nelaimingiems einant, keliavo apsukui daugybė žmonių: vieni ėjo dėl to,
idant Viešpatį it piktadėją prie kryžiaus prikaltų, kiti, idant Jėzui mirštant, pasidžiaugtų, dar kiti, idant tai išeigai prisistebėtų; netrūko vienok ir tokių, kurie
ėjo dėl to, idant mieliausią Jėzų apraudotų ir jam kiek galį padėtų. Buvo tame
būry sopulinga Motina Dievo, šv. Jonas apaštalas, Marija Magdalena, Marija,
moteris Kleopo, Salomė, Marija Jokūbo Mažesniojo ir Jūzupo motina. Tos šventos moteriškės kaskartėmis norėjo prilįsti prie Viešpaties, bet minia jų nedaleido.
[Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 505]

Jėzus, nešantis kryžių, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 60 cm

74

Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

V er o nik a nušlu o sto J ė z ui vei dą
Veronika nušluosto Jėzui veidą – šeštoji Kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti, kaip
iš minios išsiskyrusi moteris Veronika savo skepeta nušluosčiusi kraują ir prakaitą nuo kryžių nešančio Jėzaus veido; sumuštas ir erškėčiais vainikuotas Kristus
skepetoje palikęs savo veido atspaudą.
Viešpačiui, su kryžium pro vartus Jeruzolimos miesto išeinant, moteriškė, vardu
Veronika, įdavė baltą skepetą, idant nusišluostytų, nes per jo akis ir veidą kraujas
plūdo. Kaip tik Viešpats tuo skepetu nusišluostė, sulig tuo kartu išsireiškė veidas
Išganytojo ant skepeto, tarsi kas būt su dažyvėmis išrašęs. Tą skepetą šv. Veronika
atėmusi su atide laikė kaipo šventą daiktą. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus
Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 507]

Šešta stotis. Veronika nušluosto Jėzui veidą, 1868 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 114×88 cm
Dailininkas Jurgis Žilevičius ... (?)
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J ė z us r a min a verki a n č i a s m o teris
Jėzus ramina verkiančias moteris – aštuntoji Kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti,
kaip Jėzus kalbasi su moterimis, kurios verkė matydamos jo sunkią ir žeminančią kelionę.
Benešdamas sau kryžių, Išganytojas pamatė antkelyj būrelį motriškųjų, kurios jo gailėdamos karčiai verkė ir raudojo. Tas išvydęs, Viešpats apsistojo ir tarė:
„Dukterys Jeruzolimos, tai yra moteriškės, Jeruzolimoj gyvenančios, neverkit manęs, bet apraudokit pačios save ir vaikus savo, nes ateis dienos, kuriose sakysit:
„Palaimintos nevaisingos ir žyvatai, kurie negimė, ir krūtys, kurios nežindė“. Tada
pradėsit sakyti kalnams: „Užgriūkit ant mūsų“, o pakalnėms: „Uždenkit mus“. Nes
jei ant žalio medžio taip daro, kas bus su padžiūvusiu! Tai yra, jei taip elgiatės
su manim nekaltu ir šventu, ko turi viltis tie žmogžudžiai, kurie mane užmuš“.
Taip Viešpats, užmiršdamas apie kentėjimus savo, gailis giminės žydų ir apsako
anai atentančias nelaimes. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 507]

Aštunta stotis. Jėzus ramina verkiančias moteris, XIX a.
Drobė, aliejus
Paveikslas 65×52 cm
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J ė z us tre č i ą k a rtą pa r p u o l a p o kry ž iumi
Jėzus trečią kartą parpuola po kryžiumi – devintoji Kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti, kaip iškankintas Jėzus paskutinį kartą suklumpa po kryžiumi.
...mieliausias Jėzus, keliaudamas ant kalno Kalvarijos, du kartu parpuolė ant
žemės, o puldinėdamas sukūlė sau veidą į akmenis, nes Jeruzolimoj ir aplinkui
ją labai daug yra akmenų.
Kristus Viešpats, kryžių benešdamas, alpuliuoti pradėjo. Žydų budeliai, nuogąstaudami, idant kartais kelionėj nenumirtų ir paliktų nenukryžiavotas, pamatė
kaži kokį Simoną Kirenietį, iš sodos į Jeruzolimą beinantį, apstabė jį, uždėjo ant
pečių kryžių ir liepė nešti paskui Viešpatį. O Išganytoją surištą patys traukė ant
kalno. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai
3, p. 507, 509]

Devinta stotis. Jėzus parpuola trečią kartą, 1868 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 114×88 cm
Dailininkas Jurgis Žilevičius ... (?)
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J ė z ui nu p l ė ši a mi d r a b u ž i a i
Jėzui nuplėšiami drabužiai – dešimtoji Kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti vieną iš
paskutinių scenų prieš Nukryžiavimą. Jėzus stovi prie kryžiaus, o budeliai plėšia
nuo jo drabužius – apnuogina, kad dar labiau išjuoktų. Vienas duoda gerti iš taurės, kurioje sumaišytas vynas su tulžimi.
Visuomet palaikai žmogaus nukryžiavoto priderėjo tiems, kurie aną nukryžiavojo. Todėl keturi žalnieriai, kurie Viešpatį prie kryžiaus prikalė, ėmė jo rūbus ir padalijo į keturias dalis; kiekvienam teko po dalį. Paliko dar viena jupa
nesiūta, bet megzta, arba nerta. Kalbėjo tada tarp savęs: „Neraižykim tos jupos,
bet meskim kaulelius, arba liosą, kuriam teks, tas ir atims“. Kaipogi metė, ir atėmė vienas ištisą jupą. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties
mūsų“, Raštai 3, 513–515]

Dešimta stotis. Jėzui nuplėšiami drabužiai, 1842 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 86×66 cm

82

Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

83

Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

Rū p into j ė lis
Rūpintojėlis – Jėzaus Kristaus vaizdavimas prieš Nukryžiavimą. Pavargęs ir iškankintas Išganytojas sėdėjęs vienišas, mąstęs apie žemėje gyvenančių žmonių
vargus, ydas ir skausmus ir dėl to liūdėjęs.
Jėzus Kristus vaizduojamas tik su klubų raiščiu, kartais su raudonu apsiaustu ar
ilgu drabužiu ir ant galvos uždėtu erškėčių vainiku. Jis sėdi ant akmens, sulenkta
dešine ranka parėmęs galvą, kairę ranką padėjęs ant kelių.
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Rūpintojėlis, XIX a. II p.

Rūpintojėlis, 1842 m.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 22 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 38 cm
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Rūpintojėlis, XIX a. II p.

Rūpintojėlis, XVIII a. pab.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 33 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 51 cm
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Koplytėlė su Rūpintojėlio skulptūra, XIX a. pab.

Rūpintojėlis, XIX a. II p.

Medis, drožyba, polichromija
Koplytėlė 48×27×10 cm; skulptūros aukštis – 26 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 25 cm
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Koplytėlė su Rūpintojėlio skulptūra, XX a. pr.

Koplytėlė, XX a. 3–4 dešimtm.

Peizažas, XX a. 3–4 dešimtm.

Medis, drožyba
Koplytėlė 37×15×10 cm; skulptūros aukštis – 23 cm
Dievadirbys Juozapas Paulauskas
Kretingos r. Grūšlaukės k.

Popierius, ofortas
Paveikslas 12×18 cm
Dailininkas Juzefas Perkovskis

Popierius, ofortas
Paveikslas 8,5×12 cm
Dailininkas Juzefas Perkovskis
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Koplytėlė ir skulptūra Rūpintojėlis,
XX a. I p.

Rūpintojėlis, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 138 cm
Dievadirbys Petras Ivanauskas
Zarasų r., Salakas

Iš koplytėlės Zarasų r., Salako
Dievadirbys Petras Ivanauskas
Fotografuota Juozo Petrulio, 1962 ir 1963 m.
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J ė z aus nukry ž i avim a s
Jėzaus nukryžiavimas – vienuoliktoji Kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti Jėzaus
Kristaus prikalimą prie kryžiaus. Egzekuciją atliekantys Romos vietininko budeliai nuogai išrengto, tik su strėnjuoste, Jėzaus Kristaus rankas ir kojas vinimis
prikalė prie kryžiaus; Pilotas virš galvos prikalė lentelę su nuosprendžio priežastį
nurodančiu užrašu Jėzus Nazarietis, žydų karalius (sutrumpintai – INRI). Siužetas laikomas svarbiausiu krikščionybės simboliu.
Nukryžiavojimas buvo tai baisiausia ir sopulingiausia karonė. Žmogus nukryžiavotas turėjo rankas ištemptas ir aukštyn pakeltas; sunkybė kūno laužė anas kas
kartas didžiau iš pečių. Visas kūnas nukryžiavoto kybojo ant vinių, mažiausias
pasijudinimas didžiau plėšė skyles rankų ir kojų ir daugino sopulį. Vinys, į rankas
ir kojas mušamos, pažeidė daug gyslų ir gyslelių, kurios kaisdamos ir skaudėdamos, nešė sopulį po visą kūną. Ištemptame kūne žmogaus nukryžiavoto kraujas
nebtekėjo kaip reikiant, todėl darė neišpasakytą skausmą galvos ir kepenų. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 511–513]

Vienuolikta stotis. Jėzaus nukryžiavimas, XIX a.
Drobė, aliejus
Paveikslas 90×66 cm
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Atpirkimo alegorija, XVIII a.
Drobė, aliejus
Paveikslas 56,5×31 cm
Dailininkas Pranciškus Smuglevičius
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Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra, XX a. pr.

Koplytėlė su siužetu Jėzaus nukryžiavimas, XIX a. pab. – XX a. pr.

Medis, drožyba, polichromija
Koplytėlė 43×40,5×12 cm; kryžiaus aukštis – 37 cm, Nukryžiuotojo aukštis – 19 cm, angeliukų aukštis – 20 cm

Medis, drožyba, polichromija
Koplytėlė 67×52×10 cm; Jėzaus Kristaus aukštis – 27 cm, šventųjų aukštis – 21 cm
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Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra, 1887 m.

Koplytėlė su siužetu Jėzaus nukryžiavimas, XIX a. pab. – XX a. pr.

Medis, drožyba, polichromija
Koplytėlė 67×35×12 cm; skulptūros aukštis – 42 cm

Medis, drožyba, polichromija
Koplytėlė – 54×33×18 cm; skulptūrų aukštis – 21 cm, 19 cm, 12 cm
Šakių r. Plokščių v.
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Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, XX a. pr.

Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, XX a. pr.

Medis, drožyba, polichromija
Kryžius 82×29 cm; skulptūros aukštis – 35 cm

Medis, drožyba, polichromija
Kryžius 80×37 cm; skulptūros aukštis – 55 cm

Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, XX a. pr.
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Medis, drožyba, polichromija
Kryžius 90×43 cm; skulptūros aukštis – 41 cm

Pastatomo kryžiaus pagrindas, XX a. pr.
Medis, drožyba
Pagrindas – 22×18 cm; Švč. Mergelės Marijos ir
šv. Marijos Magdalietės skulptūrų aukštis – 17 cm
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Pastatomas kryžius su Nukryžiuotojo
skulptūra, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 57 cm, Nukryžiuotojo aukštis – 20 cm
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J ė z aus l a i d o jim a s
Jėzaus laidojimas – keturioliktoji Kryžiaus kelio stotis, vaizduojanti Jėzų Kristų, pašarvotą karste arba ant drobule uždengtos lentos. Prie jo yra Švč. Mergelė
Marija, šventieji Jonas, Marija Magdalietė, Juozapas Arimatietis ir Nikodemas.
Kartais būna ir daugiau gedinčių šventųjų, angelų ir apaštalų. Pasak evangelijos,
suvyniotas į drobulę Jėzaus Kristaus kūnas buvo paguldytas uoloje iškaltame kape.
Vos nuleistą kūną Viešpaties pagal paprotį žydų Jūzupas tuojau įvyniojo į baltą drobulę ir apdengė nuometu galvą. Ant kalno Kalvarijos /.../ Jūzupas neseniai
buvo iškaldinęs sau grabą, kuriame niekas dar nebuvo laidotas. Kad reikėjo Viešpatį laidoti, Jūzupas liepė jį nešti į tą grabą. Kaipogi visi sukibę ir nunešė. Čia
padėtą kūną Išganytojo Nikodemas gausiai brangiais riebalais sutepė. Ant galo
visi apsiverkė, išėjo laukan ir užrito angą urvo su dideliu akmeniu. Vyriškiems tai
darant, Marija Magdalena ir Marija, moteris Jūzupo, sėdėjo prieš grabą, verkė
ir stebėjos, kame paguldė kūną Viešpaties. Tai visa atliko pertnyčios dieną prieš
pat saulėlydį. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“,
Raštai 3, p. 531–533]

Keturiolikta stotis: Jėzaus laidojimas, 1842 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 90×66 cm
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Jėzaus laidojimas, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija
Karsto ilgis – 40 cm, Jėzaus ilgis – 38 cm; skulptūrų aukštis:
šv. Juozapas – 25 cm, šv. Marija Magdalietė – 34 cm,
šv. Jonas – 35 cm, Švč. Mergelė Marija – 36 cm.
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Juozapas Arimatietis iš siužeto Jėzaus laidojimas, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 54 cm
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Kristaus laidotuvės, XX a. pr.
Iš koplytėlės Tauragės r. Pagramančio bažnyčios šventoriuje
Dievadirbys Juozapas Stankus
Fotografuota Juozo Petrulio, 1956 m.

Švč. Mergelė Marija Skausmingoji iš siužeto Jėzaus laidojimas, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 55 cm
Tauragės r., Pagramantis
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J ė z aus p risik ė lim a s
Jėzaus Prisikėlimas – Kryžiaus kelią užbaigiantis siužetas, vaizduojantis, kaip trečią dieną po mirties Jėzus Kristus prisikėlė ir pasirodė savo pasekėjams. Kristus
vaizduojamas persimetęs raudonu apsiaustu arba su apsiaustu ir klubų raiščiu,
kairėje rankoje laikantis ilgakotį kryžių su vėliavėle, simbolizuojančius pergalę
prieš mirtį ir Prisikėlimą; dešinę ranką pakėlęs laiminti.
Savo paties galybe keldamos iš numirusių ir niekuomet jau nebmirdamas,
aiškiai mums darodė, jogei buvo tikru seniai žmonėms pažadėtu Mesijošiu ir
Išganytoju. Dar Kristus, keldamos iš numirusių, patvirtino tikėjimą mūsų apie
prisikėlimą žmonių iš numirusių. Kaip sako šv. Povilas apaštalas: „Jei tikima,
jog Jėzus numirė ir kėlės iš numirusių, taip ir Dievas tuos, kurie užmigo (numirė)
per Jėzų, atves su juomi ant sūdnos dienos“. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus
Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 535]

Jėzaus Prisikėlimas, XVII a. II p.
Medis, tempera
Paveikslas 27×23 cm
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Prisikėlęs Jėzus Kristus, XVII a. I p.

Prisikėlęs Jėzus Kristus, XVIII a.

Medis, drožyba, polichr00omija
Aukštis – 68 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 69 cm
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Kristaus vizija (?), 1897–1898 m.

Laiminantis Kristus, XVIII a.

Drobė, aliejus
Paveikslas 102×62 cm
Dailininkas Stanislovas Jarockis

Drobė, aliejus
Paveikslas 210×100 cm
Dailininkas nežinomas
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G er a sis G a nyto j a s
Gerasis Ganytojas – Jėzaus Kristaus ikonografinis tipas, perimtas iš ankstyvojo
krikščionybės meno. Jėzus Kristus vaizduojamas kaip piemuo su avimis. Kristus
Ganytojas rūpinasi visomis jam pavestomis avimis, kurios simbolizuoja žmogaus
sielas. Siužetas simbolizuoja Kristaus santykį su žmonija, jo pašaukimą ir rūpestį
kiekviena pasiklydusia siela. Kristus Ganytojas yra vadovas ir mokytojas.

Gerasis Ganytojas, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 37 cm

118

Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

119

Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

120

Švenčiausioji Jėzaus Širdis, XX a. I p.

Liepsnojanti Švč. Mergelės Marijos Širdis, XX a. I p.

Jėzus Nazarietis, XX a. I p.

Prisikėlęs Kristus, XX a. I p.

Medis, drožyba, polichromija; skarda, kalstymas
Aukštis – 20 cm

Medis, drožyba, polichromija; skarda, karpymas
Aukštis – 20 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 20 cm

Medis, drožyba, polichromija; skarda, kalstymas
Aukštis – 21 cm
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Š v č . M ergel ė s M a rij o s siu ž eta i
N ek a lta i Pr a d ė ta Š v č . M ergel ė M a rij a
Nekaltai Pradėta Švč. Mergelė Marija – Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas pagal
regėjimus, kuriuos 1858 metais patyrė mergaitė Bernadeta Subiru (Bernarde-Marie Soubirous). Marija buvusi nepaprastai graži; priešpaskutinį kartą pasirodydama pasakiusi: Aš esu Nekaltas Prasidėjimas ir paraginusi nurodytoje vietoje kasti
žemę, kol pasirodys gydomųjų galių turintis vanduo.
Marija vaizduojama stovinti ant žemės rutulio, pamaldžiai susidėjusi ant krūtinės rankas, su mėnulio jaunaties pjautuvu po kojomis, pamynusi žalčio galvą su
obuoliu nasruose – blogio, nuodėmės simbolį. Baltas rūbas simbolizuoja nekaltybę,
tyrumą, tiesą, o mėlynas apsiaustas, dvylikos žvaigždžių vainikas ir saulės spinduliai – dangaus karalystę. Galvą dengia balta skraistė, rečiau – karūna. Garbe ir
didybe lyg drabužiu apsisiautusi Mergelė Marija aplink save spinduliuoja šviesą,
nes vienintelė iš žmonių buvo gimusi be gimtosios nuodėmės. Jos skulptūrėlės
statomos prie grotų, vandens šaltinių. Tikima, kad jų vanduo padedantis atgauti
regėjimą ir išgydantis pačias sunkiausias ligas.
Kaip nuo amžių Viešpats Dievas ryžos leisti į šią pasaulę Sūnų savo, taip nuo
amžių žinojo būsiant panelę, kuri pagimdys Sūnų Dievo. /.../ Zokanininkė Marija
sako Švenčiausią Traicę šiaip tarp savęs šnekėjusis: „Jau atėjo laikas pradėti tinkamąjį mums darbą. Atėjo laikas išleisti į pasaulę nekaltą dūšią, kuri nuo mūsų
ir nuo žmonių bus mylima. Apveizėkim ją visokiomis dovanomis mylistos mūsų.
/.../ Sutverkim tokią, kokią turėti norim. Kad per amžius, stovėdama akivaizdoj
mūsų, galėtų visuomet mums įtikti; tegul būna viena didžiau į mus pavėdi, nekaip
kiti visi. Padarykim ją tokią, kokie buvo aniolai ir žmonės pirm grieko pirmutinio.
Reikia išgožti ant jos didį šaltenį mylistos mūsų, nes noriu nužengti iš dangaus
į jos žyvatą ir imti iš jos kūną žmogaus su prigimimu. Reikia to, idant amžinas
Žodis išrinktų sau čysčiausią kūną, kuriame pasislėpęs imtų pradžią žmogystės.
Žodis tas turi ant žemės gauti motiną be tėvo, kurs turi danguje tėvą be motinos“.
[Motiejus Valančius, „Gyvenimas Švenčiausios Marijos Panos“, Raštai 3, p. 165]

Nekaltai Pradėta Švč. Mergelė Marija, XIX a. II p.
Drobė, aliejus
Paveikslas 82×68 cm
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Š v č . M ergel ė M a rij a M a l o ning o ji
Švč. Mergelė Marija Maloningoji – Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas pagal regėjimus, kuriuos 1830 metais patyrusi Šv. Vincento Pauliečio gailestingųjų seserų
ordino vienuolė. Jai pasirodžiusi balta suknele apsivilkusi Švč. Mergelė Marija; ji
basa stovėjusi ant žemės rutulio žemyn nuleistomis rankomis, iš kurių sklidę šviesos pluoštai ir spinduliai. Vienuolė girdėjusi ir balsą, paaiškinantį, jog spinduliai
esą simbolis malonių, kurias Marija teikianti jų prašantiems.
Marija vaizduojama stovinti, apsivilkusi sujuostu ilgu baltu rūbu, pečius apgaubusi mėlynu apsiaustu; jos galvą supa apskritas nimbas, o po kojomis pamintas žaltys – piktoji dvasia.
Švč. Marija yra išrinkta it saulė teisybės ir meilės, idant sektumėm jos paveizdą. Ana tiktai sugeba kaip reikiant mylėti visus sutvertus daiktus dėl Dievo,
o Viešpatį dėl jo paties. Jei kas padėtų ant vogos meilę Švč. Marijos ant vienos,
o meilę visų šventųjų ant antros, pasirodytų meilė Švč. Marijos didesnė už visų
šventųjų. Meilė jos buvo didesnė už meilę aniolų. Todėl glauskimės prie tos mokytojos meilės, idant žinotumėm, kaip turim mylėti Viešpatį. Lygia dalia kitos
dorybės, beje: teisybė, tvirtybė, nusitūrėjimas, čystata, nusižeminimas ir taip toliau, didesnės buvo Švč. Marijoje nekaip kituose šventuose. Taipogi Švenčiausioj
Panelėj buvo visos septynios dovanos Dvasios Šv., nes tos priderėjo anai kaipo
Motinai Dievo. [Motiejus Valančius, „Gyvenimas Švenčiausios Marijos Panos“,
Raštai 3, p. 179–181]

Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. II p.
Drobė, aliejus
Paveikslas 65×51 cm
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Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. pab.
Drobė, aliejus
Paveikslas 170×100 cm
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Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. pab.

Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. II p.

Drobė, aliejus
Paveikslas 84×56 cm

Drobė, aliejus
Paveikslas 65×51 cm
Paveikslas dvipusis. Kitoje pusėje – Atsimainymas [p. 57]
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Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. vid.

Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. pab. – XX a. pr.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 39 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 31 cm
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Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. pab. – XX a. pr.

Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. vid.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 68 cm

Medis, drožyba, polichromija
Marijos aukštis – 48 cm, angelų aukštis – 25 cm
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Š v č . M ergel ė s M a rij o s su ž ie d u o tuv ė s
Švč. Mergelės Marijos sužieduotuvės – siužetas, vaizduojantis Švč. Mergelės Marijos gyvenimo įvykį, kai ji susižadėjo su Šventosios Dvasios išrinktu vyru Juozapu.
Abu jie buvo Dovydo giminės palikuonys, abu buvo skaistūs, tačiau pagal įstatymą privalėjo susituokti. Dievas norėjo, kad visa ko atnaujinimo pilnatvė ateitų
per Šeimą. Jis pasirinko Mariją būti Dievo Sūnaus motina ir atvedė jai nekaltybės
besilaikantį sužieduotinį. Pasak legendų, kunigai įsakę visiems Dovydo giminės
jaunuoliams atsinešti lazdas ir sudėti prie šventyklos slenksčio – kad šventosios
mergelės sužieduotiniu taptų tas, kurio lazda sužaliuos ir pražys ir ant kurios nužengs Šventoji Dvasia; pražydusi Juozapo lazda buvo ženklas, kad jam lemta tapti
Mergelės Marijos širdies sutuoktiniu ir Šventosios Šeimos saugotoju.
Švč. Marija nuo kūdikystės buvo aprinkusi už vienatinį sužieduotinį savo patį
Viešpatį ir apsižadėjusi per kiaurą amžių gyventi čystatoj. Tuo tarpu sukakusią
jau keturiolika metų amžiaus savo Švč. Mariją aukščiausias kunigas šv. Simeonas pradėjo piršti ir sakės apturėjęs įsakymą Viešpaties. /.../
Beregint rykštė šv. Jūzupo išleido šakelę, išdygo žiedas ir pražydo. Gavęs kunigas taip aiškų ženklą valios Viešpaties pavadino į bažnyčią Švč. Mariją. Atėjo ta išrinkta kaip saulė, skaisti, graži kaip lelija, nusiminusi tačiau nedrįso nė
šv. Jūzupui į akis pažiūrėti. Šv. Jūzupas turėjo tuokart tris dešimis trejus metus
amžiaus, buvo padorus ir didis mylėtojas čystatos.
Su tuo kunigai dvidešimtoj penktoj dienoj kovo suvenčiavojo Švč. Mariją.
[Motiejus Valančius, „Gyvenimas Švenčiausios Marijos Panos“, Raštai 3, p. 191;
191–193]

Švč. Mergelės Marijos sužieduotuvės, 1861 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 71×79 cm
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R ož ini o Š v č . M ergel ė M a rij a
Rožinio Švč. Mergelė Marija – Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas pagal šv. Dominyko (1170–1221) patirtą viziją, kai pasirodžiusi Švč. Mergelė Marija įteikusi
jam karoliukų vėrinį. Pamokslininkas jį pavadinęs rožių vainiku ir išplatinęs Rožinio maldą; keliaudamas ir pamokslaudamas skleidęs stebuklingą jos galią, nes ji
esanti kelias į Dievą. Rožinio Švč. Mergelės Marijos kultas vienuolijos tradicijoje
užima itin svarbią vietą.
Ryme pasirodė per sapną šv. Domininkui Motina Švenčiausia, kuri tarė Kristui:
„Sūneli mieliausias, nespausk žmonių dėl jų grieko, šitai turiu du vyru, kuriuodu sudraus svietą ir privers pakūtą daryti“. Tai tarusi, parodė į šv. Domininką
ir šv. Pranciškų. Ryto metą šv. Domininkas, atradęs šv. Pranciškų bažnyčioj besimeldžiantį, pažino aną ir širdingai pabučiavo. Sulig tuo kartu tarp tųdviejų
šventųjų didi buvo prietelystė, kuriuodu ir sūnams savo įsakė, idant tarp savęs
mylėtųsi. Dėl to tai dominikonys su bernardinais brotaujas.
/.../ Šv. Domininkas, norėdamas patraukti širdis žmonių ant meilės Dievo ir
šlovinimo Marijos Panos, išmanė Rožančių. Tai yra sudėjo it kokį vainiką iš tajemnyčių vieros šventos ir liepė bažnyčiose savo zokano diena iš dienos giedoti.
Dar dėl nemokančių skaityti ir dėl pasenusių išrado poterėlius ant siūlo suvertus, idant žmonės melsdamos nesisuostų skaitymu poterių. [Motiejus Valančius,
„Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, p. 89–93]

Rožinio Švč. Mergelė Marija, XIX a. vid.
Drobė, aliejus
Paveikslas 142×93 cm

136

Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

Š v č . M ergel ė M a rij a su K ū d ik ė liu
Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu – Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas pagal
evangelijos pasakojimus apie dieviškąją Mergelės Marijos motinystę, nes ji buvusi išrinkta būti žemiška Dievo Sūnaus motina ir kartu išgyventi jo Kančią dėl
žmonijos išganymo. Vaizduojama stovinti ant Žemės rutulio su mėnulio pjautuvu
po kojomis; vienoje rankoje laikanti Kūdikėlį. Ji vilki ilgus drabužius, jos pečius, o
kartais ir galvą gaubia apsiaustas arba galvą dengia skraistė, vainikuoja karūna ir
supa žvaigždžių vainikas arba spindulių nimbas, simbolizuojantys išskirtinę padėtį
dangaus karalystėje ir skaistumą. Jėzus vilki ilgu drabužėliu, kartais karūnuotas;
vienoje rankoje laiko kryžių, o kita laimina.

Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu, XIX a. vid.
Drobė, aliejus
Paveikslas 120×74 cm
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Madona su Kūdikėliu, XVIII a. pab. – XIX a. pr.
Drobė, aliejus
Paveikslas 49×35 cm
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Diev o M o tin a K elr o d ė
Dievo Motina Kelrodė arba Dievo Motina, nurodanti kelią (gr. Hodegetrija) – Švč.
Mergelės Marijos su Kūdikėliu vaizdavimo ikonografinis tipas. Švč. Mergelė Marija rodo Išganytoją, kuris yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Vaizduojama iki pusės,
jos galvą ir pečius dengia apsiaustas; ant kairės rankos priglaustas Kūdikis viena
ranka laimina. Ant Švč. Mergelės Marijos apsiausto nutapytos žvaigždės siejasi su
ikonų tradicija ant Dievo Motinos kaktos ir abiejų pečių vaizduoti žvaigždes, kurios simbolizuoja trigubą jos skaistumą – prieš gimdymą, jo metu ir po gimdymo.

Dievo Motina Kelrodė, XVIII a.
Medis, tempera, sidabravimas po laku
Paveikslas 101×61 cm
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T r a k ų Diev o M o tin a
Trakų Dievo Motina – Trakų Dievo Motinos ikonografinis atvaizdas. Dėl stebuklais pagarsėjusio Švč. Mergelės Marijos paveikslo Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčia užima išskirtinę vietą tarp kitų Lietuvos bažnyčių. Prie
paveikslo įvykę stebuklai pradėti registruoti 1600 metais; 1718 metais paveikslas
vainikuotas popiežiaus atsiųstomis karūnomis (tai yra pirmas vainikuotas paveikslas Lietuvoje). Paveikslo ikonografija artima bizantiniam Dievo Motinos Kelrodės
tipui, todėl Dievo motinos galvą gaubia gobtuvas su graikišku kryželiu. Ji laiko
Kūdikį, kuris kaire ranka laimina, o dešinėje laiko Evangeliją. Tris rožinio dalis
simbolizuojanti trižiedė rožės šakelė Marijos rankose nutapyta vėliau. XVII amžiuje paveikslas buvo rekonstruotas – sumažintas, priartintas prie vadinamųjų
Šv. Luko tapytų Marijos atvaizdų.

Trakų Dievo Motina, XVI–XVII a.
Medis, aliejus
Paveikslas 80×60 cm
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Aušr o s Va rt ų G a ilestingum o M o tin a
Aušros Vartų Gailestingumo Motina – Aušros Vartų Galestingumo Motinos ikonografinis atvaizdas. Manoma, jog Švč. Mergelės Marijos paveikslas Vilniaus Aušros vartų koplyčioje buvo sukurtas 1620–1630 metais; stebuklais garsėjęs nuo
XVII amžiaus antros pusės, gelbėjęs Vilniaus miestą per gaisrus ir svetimtaučių
antpuolius; 1927 metais vainikuotas popiežiaus palaimintomis karūnomis. Tai vienas iš nedaugelio Marijos be Kūdikio paveikslų. Paveikslas gerbiamas visų Lietuvoje gyvenančių tikinčiųjų, o pati Gailestingumo Motina laikoma visos Lietuvos
globėja ir santarvės palaikytoja.
Pagal šį paveikslą sukurtas bareljefas. Dievo Motinos galva palenkta prie dešinio peties, veidas realistiškos išraiškos, žvilgsnis nuleistas žemyn. Rankos sukryžiuotos ant krūtinės, pirštai ilgi, ploni. Ant galvos karūna, pečius gaubiančią
skraistę puošia augaliniai ornamentai, krūtinę – penkios eilės karolių ir grandinėlė
su kryželiu apskritime.

Aušros Vartų Gailestingumo Motina, XIX a.
Medis, drožyba, auksavimas
Paveikslas 40×27 cm
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Pa ž a isli o Diev o M o tin a
Pažaislio Dievo Motina – Pažaislio Dievo Motinos ikonografinis atvaizdas. Jis
dar vadinamas Kamaldulių Dievo Motina arba Gražiosios Meilės Motina. Manoma, kad jį kartu su leidimu steigti Pažaislyje vienuolyną 1661 metais fundatoriui
Kristupui Zigmantui Pacui padovanojęs popiežius Aleksandras VII, o Pacas jį
perdavęs saugoti kamaldulių vienuoliams. Paveikslas laikomas vienu iš Rožinio
Švč. Mergelės Marijos atvaizdų, kuris paryškintas ovaliu gėlių vainiku, sukuriančiu šventajai realią žemišką aplinką. Dėl uždaro kamaldulių vienuolijos pobūdžio
Pažaislio paveikslo kartočių nedaug, žinomos vos kelios kamaldulių vienuolijose.

Pažaislio Dievo Motina, XVIII–XIX a. pr.
Drobė, aliejus
Paveikslas 94×64 cm
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Čensta k av o s Diev o M o tin a
Čenstakavos Dievo Motina – Čenstakavos Dievo Motinos ikonografinis atvaizdas.
Stebuklais garsėjęs Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu paveikslas Čenstakavos
vienuolyno bažnyčioje dar vadinamas Juodąja Dievo Motina ir Lenkijos Motina ir
Karaliene, nes nuo XVII amžiaus laikomas kančios ir Lenkijos tvirtybės simboliu.
Pasak meno istorikų, tai yra bizantinė Dievo Motinos Kelrodės ikona, datuotina
VI–IX amžiais; pasak legendų, ji nutapyta pagal šv. Luko paveikslą.

Čenstakavos Dievo Motina, XIX a. vid.
Drobė, aliejus
Paveikslas 90×72 cm
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Čenstakavos Dievo Motina, XIX a. vid.
Drobė, aliejus
Paveikslas 87×66 cm
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Š v č . M ergel ė M a rij a S k ausming o ji
Švč. Mergelė Marija Skausmingoji – Švč. Mergelės Marijos vaizdavimas, simbolizuojantis Dievo Motinos išgyventą skausmą regint Sūnaus kančią ant kryžiaus.
Vaizduojama stovinti, apsivilkusi baltą rūbą ir apsisiautusi mėlyną apsiaustą, jos
galvą dengia skraistė arba karūna; rankos sukryžiuotos ar sudėtos maldai, į širdį
susmigę septyni kalavijai. Pirmas kalavijas įsmigo jai į širdį, kai pamatė Jėzų naktį
suimtą ir vedamą teisman; antras kalavijas – kai pamatė Sūnų žiauriai plakamą,
trečias – kai pamatė jam ant galvos dedamą dygų erškėčių vainiką, ketvirtas – kai
sutiko Kryžiaus kelyje, penktas – kai Jėzus buvo kalamas vinimis, šeštas – kai Sūnus mirė ant kryžiaus, septintas – kai matė iškankintą nuo kryžiaus nuimtą Sūnaus kūną. Įvyko tai, ką buvo pranašavęs kunigas Simeonas.
Kartais Dievo Motina vaizduojama sielvartaujanti ir vieniša prie Jėzaus kankinimo
įrankių jo nuėmimo nuo kryžiaus metu.
Švč. Marija, matydama baisius sopulius sūnaus savo, taip buvo suspausta
gailesiu, jogei galim skaityti už stebuklą, kad drauge su Kristum nenumirė. Sopuliai Švč. Marijos, po kryžium stovinčios, buvo didesni už kančias visų mūčelninkų
Dievo. Regėdamas ir žinodamas tai, Viešpats Jėzus tarė: „Moteriške, šitai sūnus
tavo“. Tai sakydamas parodė su galva į šv. Joną. O apaštalui, taip pat su galva
rodydamas į Švč. Mariją, sakė: „Šitai motina tavo“. Sulig ta valanda šv. Jonas
paskaitė Švč. Mariją už tikrą motiną ir buvo jos globėju. /.../ Tie žodžiai pervėrė
širdį karalienės dangaus, nes vietoj tikro Dievo gavo už globėją tikrą žmogų. Vietoj Sūnaus Dievo gavo sūnų Zebedeušo.
Kaipogi šventu vyru atėjusiu pristatė prie kryžiaus koptas, visų pirma numovė
erškėčių vainiką ir nuleido Švč. Marijai, kuri verkdama bučiavo, nes buvo kruvina.
Paskiau, ištraukusiu tris vinis, nuleido žemėn kūną, kurį Švč. Marija paguldžiusi ant kelių savo dideliai verkė. [Motiejus Valančius, „Gyvenimas Švenčiausios
Marijos Panos“, Raštai 3, p. 275–277]

Šv. Mergelė Marija Skausmingoji, 1823 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 82×68 cm
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Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 58 cm
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Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, 1848 m.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 98 cm
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Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. pab.

Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. vid.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 48,5 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 40,5 cm
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Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XVII–XVIII a.

Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. pab.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 85 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 60 cm
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Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. vid.

Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. II p.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 51 cm

Medis, drožyba
Aukštis – 27 cm
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Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, 1851 m.

Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. II p.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis 40 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 20 cm
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Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. II p.

Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. vid.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 40 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 31 cm
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Pieta
Pieta (it. gailestingumas) – siužetas, vaizduojantis Švč. Mergelės Marijos skausmą,
patirtą matant Jėzaus Kristaus mirtį ant kryžiaus. Dievo Motina vaizduojama sėdinti ir laikanti ant kelių nuimtą nuo kryžiaus Sūnų. Marija didinga – su karūna,
kryžiumi, dvylikos žvaigždžių nimbu arba aureole. Jos galvą gaubia balta skraistė,
vainikuoja stambi karūna su kryželiu viršuje. Marijos širdyje ar krūtinėje įsmigę
vienas ar septyni kalavijai simbolizuoja Dievo motinos skausmus. Jėzus vaizduojamas gerokai sumažintas, nes čia pagrindinis personažas Marija. Kartais Marija
Skausmingoji vaizduojama su Jėzaus Kristaus kankinimo įrankiais – erškėčių vainiku ir vinimis. Siužeto Angeliškoji Pieta kompoziciją papildo du angelai su žvakėmis.
...Švč. Marija su draugais savo, pamačiusi krūvą žalnierių ateinant, didžiai
persigando, nes mislijo, kad tie ką norint darys kūnui sūnaus jos. Bet atėję kad
pamatė Kristų jau numirus, nieko kūnui nebdarė; tiktai, norėdami datirti ar tikrai
numirė, liepė žalnieriui Longinui su ragotine perverti jo šoną. Longinas perdūrė,
ištekėjo kraujas su vandeniu, tačiau Viešpats kaipo nebgyvas nepasijudino. Už
tiesą Išganytojas jau skausmo nebjuto, bet žalnierius per tokį savo darbą pervėrė
širdį Švenčiausios Marijos ir kitų po kryžium stovinčių.

Pieta, XIX a. vid.
Drobė, aliejus
Paveikslas 61×55 cm
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Pieta ir šv. Veronika, 1762 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 54×43 cm
Paveikslas dvipusis. Kitoje pusėje – Švenčiausioji Trejybė [p. 27]
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Pieta, XIX a. pab.

Pieta, XIX a. pr.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis 45 cm

Drobė, aliejus
Paveikslas 54×43 cm
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Angeliškoji Pieta, XIX a. pab.

Angeliškoji Pieta, XIX a. pab.

Medis, drožyba, polichromija
Pietos aukštis – 35 cm, angelų aukštis – 24 cm
Plungės r. Rietavo ap.

Medis, drožyba, polichromija
Pietos aukštis – 36 cm, angelų aukštis – 20 cm
Plungės r.

Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

175

Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

176

Koplytėlė su Pietos skulptūra, XIX a. pab.

Pieta, XIX a. pab.

Medis, drožyba, polichromija; metalas, kalimas
Koplytėlė 57×22×12 cm; skulptūros aukštis – 31 cm, kryželio aukštis – 12 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 42 cm
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Pieta, XIX a. pab. – XX a. pr.

Pieta, XIX a. pab. – XX a. pr.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 46 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 45 cm
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Angeliškoji Pieta, XIX a. pab. – XX a. pr.

Pieta, XIX a. vid.

Medis, drožyba, polichromija
Pietos aukštis – 32 cm, angelų aukštis – 15 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 58 cm
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Š v č . M ergel ė M a rij a Da ng aus K a r a lien ė
Švč. Mergelė Marija Dangaus Karalienė – siužetas, vaizduojantis Dievo Sūnaus
Motiną, kuriai buvo išpranašauta būti dangaus karaliene. Pasak legendų, užbaigusi žemišką gyvenimą Marija pirmoji iš visų žmonių prikelta iš numirusių ir su
kūnu ir siela paimta į dangų. Marija vaizduojama su karališka karūna, po kojomis
pamynusi žaltį, rankas sudėjusi ant krūtinės maldai, žemyn žvelgiančios akys ramiu, giliu žvilgsnius stebi pasaulį.
Su kokia iškilme buvo Švenčiausia Panelė į dangų atvesta, kame pasvadinta ir
kaip karūnavota, tiesą pasakius, negalim žinoti, nes niekas to žmonėms neapreiškė.
Žinom vienok, jogei aniolai su šventaisiais yra tiktai tarnais viešpaties Dievo,
o Švenčiausia Panelė yra to paties Motina, todėl ir gali išmelsti nuo sūnaus savo
ko vien norėdama. Viešpats Jėzus, kaipo tikras Dievas, nors yra be prilyginimo
didesnis už motiną savo sutvertą, tačiau turi sūdyti žmones. O Švč. Marija nė
vieno nesūdija, bet kaipo motina globia savo brolius žmones, šaukiančius jos pagalbos. Pati, būdama ant žemės, daugel vargų datyrė, numano mūsų nelaimes
ir geidžia tas atitolinti. Dėl to tai turim daug stebuklingų abrozdų Švenčiausios
Panelės, daug vietų, kuriose ypatingai žmonėms padeda. [Motiejus Valančius,
„Gyvenimas Švenčiausios Marijos Panos“, Raštai 3, p. 291–293]

Švč. Mergelė Marija Dangaus Karalienė, XIX a. pab – XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 53 cm
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Apsireiškimas, 1916 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 125 x 113 cm
Dailininkas Konstantinas Gorskis
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Š vent ų j ų vyrų siu ž eta i
Š v. K a z imier a s
Šv. Kazimieras – dangiškasis Lietuvos ir lietuvių jaunimo globėjas. Kazimieras
(1458–1484) buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Kazimiero
Jogailaičio sūnus. Gimė Krokuvoje, iš mažens rengtas būti politiku, gav0 puikų
išsilavinimą. Buvo pamaldus, išpažino neturtą ir skaistybę. Mirė Gardine, palaidotas Vilniaus Arkikatedroje. Po mirties garsėjo stebuklais. 1602 metais paskelbtas šventuoju. Vaizduojamas su baltažiede lelija ir kryžiumi, simbolizuojančiais
jo pamaldumą ir skaistybę.
... Mokytoju šv. Kazimiero buvo Krokuvos kanauninkas didis raštininkas Dlugošas, kurs tą karalaitį išmokęs įvairių liežuvių juoba dar išmokė padoriai elgtis.
Šv. jaunikaitis, būdamas nuo kūdikystės mažos sveikatos, to tik dabojo, idant sau
uždirbtų dangaus karalystę. O ypatingai glausdamos prie Švenčiausios Motinos,
pats parašė lotyniškai ant jos šlovės tris giesmes, kurias diena iš dienos kalbėjo.
Šv. Kazimieras atėjęs į metus jaunikaičio, idant kartais neįpultų į pagundinimus priešingus čystatai, tankiai save tvojo, nevalgė karališkų valgių, su geležies
aštriu lenciūgėliu varžė sau strėnas, į veidą motriškųjų nesistebėjo ir saugojos
draugystės su jaunuomene. Čėdijo ir gebėjo draugystę su vyrais išmintingais, mokytais ir su kunigais. Vilniaus mieste gyvendamas, vaikščiojo kas dienas į bažnyčias melstis ir taip karštai meldės, jog tarsi nebjautė, kas čia dedas ant žemės.
Atradęs bažnyčios duris užrakintas, klaupės prie durų ir meldės. Ne kartą sargai
miesto atrado jį prie bažnyčios durų nakties laike kryžiais begulintį.
Pavargėlius, našles ir našlaičius kaip įmanydamas šelpė. Jei kas jam girdint ką
nepadorų ištarė, tuojau tokį perspėjo ir nedaleido tauzyti. [Motiejus Valančius,
„Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, p. 163–165]

Šv. Kazimieras, XVIII a. pab.
Drobė, aliejus
Paveikslas 65×52 cm
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Šv. Kazimieras, XX a. I p.

Šv. Kazimieras, 1849 m.

Gipsas
Bareljefas 39×28 cm
Skulptorius Juozas Zikaras

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 103 cm
Joniškio r. Žukančių k.
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Šv. Kazimieras, XX a. pr.

Šv. Kazimieras, XX a. pr.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 48 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 58 cm
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Šv. Kazimieras, XIX a. II p.
Medis, polichromija
Aukštis – 54 cm
Jurbarko r. Jokūbaičių k.
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Š v. J urgis
Šv. Jurgis – šventasis kankinys, antrasis Lietuvos globėjas. Lietuvių dvasinėje kultūroje laikomas gamtos žadintoju, laukų ir gyvulių globėju. Vaizduojamas kaip
karžygys, kovojantis už krikščionybę, arba kaip nekaltųjų gynėjas, ginantis nuo
slibino karalaitę.
Budeliai pririšo šv. Jurgį prie rato, po kurio apačia buvo lenta, prisagstyta
su aštriomis užkumpusiomis vinimis. Pririšę sukibo visi ratą sukti. Kaip tiktai
pakliuvo į rato apačią šv. Jurgis, anos vinys baisiai draskė jo kūną. Taip gyvas
draskomas, pirma balsu šaukės prie Kristaus, paskiau murmėjo kaži ką, ant galo
nutilo. O jogei kraujas čiurkšliais tekėjo, todėl patys budeliai, tardami jau mūčelninką numirus, šalin paėjo. /.../ trenkė perkūnija, nužengė gražus aniolas, atrišo
šv. Jurgį, išgydė ir tarė: „Nenuogąstauk, mūčelninke, tavo Dievas yra su tavim“. /.../
Šv. mūčelninkas, kalinyj būdamas, diena iš dienos gydė stebuklingai įvairius
sergančius, todėl daugybė žmonių prie jo spaudės. Tarp kitų atėjęs prie šv. Jurgio
Glicerijus, plikas labai artojas, tarė: „Meldžiamasis Jurgali, gelbėk mane! Vieną
jautelį teturėjau ir tas padvėsė, dabar neturiu nei kuo bearti, nei kuo kitą pirkti“.
Atsakė šventas: „Eik namon, jautis tavo atgis“. Paklausė artojas, sugrįžo namon,
atrado savo jautelį gyvą besiganantį ir įtikėjo į Kristų. Dėl to tai žmonės ir lig
šiolei meldžia Dievo, idant per užtarymą šv. Jurgio užlaikytų jų gyvulius. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 145–151]

Šv. Jurgis kankinys, 1793 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 122×86 cm
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Šv. Jurgis, XIX a. pab.

Šv. Jurgis, XIX a. pab.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 54 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 50 cm
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Š v. I z i d o rius
Šv. Izidorius – ispanų šventasis (1070–1130). Gimęs neturtingoje šeimoje Madride,
nuo vaikystės auklėtas būti geru krikščioniu, mylėjęs žmones ir gyvulius, tarnavęs
ūkininkams. Legenda sako, kad kiekvieną rytą prieš eidamas į darbą melsdavosi.
Kartą buvęs įskųstas šeimininkui, jog dėl to Izidorius vėluojantis į darbą. Norėdamas įsitikinti, šeimininkas atėjęs į lauką ir pamatęs Izidorių besimeldžiantį, o už
jį ariantį angelą. Šventasis vaizduojamas kaip artojas arba kaip sėjėjas.

Figūros iš siužeto Šv. Izidorius, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija
Angelo aukštis – 36 cm, jaučio aukštis –21 cm, pono aukštis – 37 cm

Šv. Izidorius artojas, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija
Figūros aukštis – 37 cm
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Šv. Izidorius artojas. Šilutės r. Degučių k.

Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius, XIX a. pab.

Iš koplytstulpio Degučių bažnyčios šventoriuje
Dievadirbys Kazimieras Razma
Fotografuota Juozo Petrulio, 1956 m.

Medis, drožyba, polichromija
Angelo aukštis – 34 cm, jaučio aukštis – 21 cm, pono aukštis – 37 cm
Dievadirbys Kazimieras Razma
Šilutės r. Degučių k.
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Š v. J o n a s N e p o muk a s
Šv. Jonas Nepomukas – šventasis čekų kankinys kunigas (apie 1340–1393), kilęs
iš mažo Nepomuko miestelio Bohemijoje. Jis buvo Prahos Šv. Vito katedros kanauninkas, arkivyskupijos generalinis vikaras, karaliaus Vaclovo IV žmonos nuodėmklausys, nustumtas nuo Prahos Karolio tilto į upę už tai, kad atsisakęs karaliui
išduoti karalienės išpažinties paslaptį.
Šventasis vaizduojamas kunigo rūbais, su biretu, dešinėje rankoje laikantis
kryžių, kairėje – kankinystę simbolizuojančią palmės šakelę. Aplink galvą esantis penkių žvaigždžių nimbas primena legendą, jog ant vandens toje vietoje, kur
Jonas Nepomukas nuskendęs, pasirodžiusios penkios žvaigždės.
Karaliui mosterėjus, sugrobė žalnieriai šv. Joną ir įstūmė į kalinį. Nakčiai
užstojus, nuvedė ant tilto ir nustūmė į upę Moldavą. Bestumdami galvą ir petį
šventojo dideliai sudaužė. Taip šv. Jonas mučelninkas nuskendo. /.../
Ryto metą susirinko pralotai, kanauninkai, kunigai, zokaninkai ir daugybė
žmonių. Nuėjo į paupį, ištraukė šventą kūną ir nunešė su iškilme į bažnyčią. Atlikę priderančiai maldas, norėjo ypatingoj vietoj palaidoti, bet karaliui nedaleidus buvo palaidotas slapta nežinomoj vietoj. Žmonės vienok pajuto, kame yra
palaidotas, ir tankiai tą vietą lankė.
Karaliui Vaclovui ir jo moteriai mirus, šventą kūną kunigai perkėlė į puikų
grabą, katedros bažnyčioj padirbtą, ant kurio šiaip parašė: „Čia guli garsus Jonas iš Nepomuko, kanauninkas Prahos bažnyčios, spaviedninkas karalienės Jonkės, kurs už tai, jogei nenorėjo pasakyti daiktų, girdėtų per spaviednę, karaliui
Vaclovui liepiant, daugel ko iškentėjęs, paliko nuskandintu upėj Moldavoj 1383
metuose“. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 133–139]

Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a. pab. – XIX a. pr.
Drobė, aliejus
Paveikslas 123×87 cm
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Šv. Jonas Nepomukas, XIX a. vid.

Šv. Jonas Nepomukas, XX a. pr.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 70 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 79 cm
Dievadirbys Petras Ivanauskas
Zarasų r. Salako k.
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Šv. Jonas Nepomukas, XIX a. II p.

Šv. Jonas Nepomukas, XX a. pr.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 48 cm
Telšių r.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 45 cm
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S aug o to j a i nu o ugnies
Saugotojai nuo ugnies buvo šventieji, turėję galią suvaldyti ugnį. Dažniausiai jie
buvo nukankinti ugnimi.
Šv. Laurynas kankintas ant geležinių grotelių virš ugnies. Tikėta, kad šventasis saugo namus nuo gaisro ir perkūnijos, todėl jam melstasi griaudint. Šventasis
vaizduojamas su grotelėmis.
Šv. Agota deginta ugnyje, tačiau ugnis jos nelietusi, jos šydu buvęs užgesintas
išsiveržęs ugnikalnis. Jos šventės dieną (vasario 5) pašventinti druska, vanduo
ir duona taip pat naudoti apsaugai nuo gaisro. Šventoji vaizduojama su duonos
kepalėliu.
Šv. Florijonas nuskandintas su parišta po kaklu girnapuse. Vandenyje mirdamas
įgavęs galią valdyti vandenį ir ugnį. Vaizdavimas paremtas legenda, kad šventasis
vienu kibiru vandens užgesinęs degantį namą (bažnyčią).

Šv. Laurynas, šv. Agota ir šv. Florijonas, XIX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija
Bareljefas – 71×61 cm
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F l o rij o n a s
Florijonas – šventasis kankinys romėnų karys (?–304). Nuskandintas su pririšta
po kaklu girnapuse Emso upėje Austrijoje. Vaizduojamas kaip šarvuotas riteris,
iškeltoje rankoje laikantis indą ir liejantis vandenį ant liepsnos, o kitoje laikantis
ietį ar vėliavą, simbolizuojančias tvirtumą ir jėgą.
/.../ Senovėj, Kazimierui karalium esant, lenkai panoro įgyti užtarytoją, kurs
juos gintų įvairiuose reikaluose ir priepuoliuose. Dėl to išleido pasiuntinį prie
Lucijaus popiežiaus ir meldė, idant kaulus kurio norint šventojo teiktųsi atsiųsti į Lenkų žemę. Tėvas Šventasis metuose 1183 ėmė kaulus to šv. Florijono, įdavė
vyskupui Egidijui ir liepė vežti į Krokuvą. /.../ Nesgi, kaži kuomet Krokuvoj gaisrui kilus, gyventojai ypatingos pagalbos datyrė nuog šv. Florijono, dėl to tas mūčelninkas paliko paskaitytu už gelbėtoją nuo ugnies. O jogei ir miesteliai mūsų
nori būti liuosais nuo aplankymo ugnelės, dėl to tai jų gyventojai stato ant stulpo
šv. Florijoną, su kipeliu beliejantį vandenį ant degančių namų. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 237–241]

Šv. Florijonas, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija; skarda
Aukštis – 37 cm
Plungės r. Rietavo ap.

Šv. Florijonas, XIX a. vid.
Medis, drožyba, polichromija; skarda
Aukštis – 88 cm
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Š v. R o k a s
Šv. Rokas – prancūzų kilmės šventasis piligrimas, gyvenęs XIII–XIV amžiais, savo
gyvenimą paskyręs maru sergančių ligonių slaugymui. Gimęs didžiojo juodojo
maro metais pamaldžioje turtingų ir įtakingų prekybininkų šeimoje, kuri rūpinosi
vargšais. Studijavęs mediciną. Mirdamas tėvas prašęs penkiolikmetį sūnų keturių dalykų: pasitarnauti visiems, kam reikės jo pagalbos; neapleisti Dievo; tapti jo
valdžios ir turto įpėdiniu; prižiūrėti sergančius maru. Mirus motinai tapęs elgetaujančiu piligrimu ir gydęs ne tik savo medicininėmis žiniomis, bet ir Šventojo
Kryžiaus ženklu. Kartą sapne išgirdęs angelą sakant, kad jam pačiam teksią susidurti su liga, o nubudęs radęs žaizdą virš kairės kojos kelio. Nenorėdamas kelti
kitiems pavojaus, savanoriškai palikęs ligoninę ir apsistojęs miške oloje. Duonos
jam parūpindavęs šuo. Pasveikęs keliaudamas namo buvęs sustabdytas, apkaltintas šnipinėjimu ir įkalintas. Kalėjime praleidęs kelerius metus.
Šv. Rokas laikomas ligonių, ypač sergančių epideminėmis ligomis, globėju. Jo
atributai – lazda, kelionmaišis. Vaizduojamas su maro žaizda ant kojos ir jį lydinčiu šuneliu. Lietuvoje šv. Roko kultas sustiprėjo 1713 metais Kražiuose įsteigus
rokitų kongregacijos vienuoliją.

Šv. Rokas, XVIII a. 7–8 dešimtm.
Drobė, aliejus
Paveikslas 125×76 cm
Dailininkas Lukas Smuglevičius
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Šv. Rokas, XIX a. pab.

Šv. Rokas, XIX a. II p.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 62 cm

Medis, drožyba, polichromija
Šventojo aukštis – 45 cm, šuns aukštis – 15 cm
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Šv. Rokas, XIX a.
Medis, drožyba
Aukštis – 105 cm
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Š v. Anta n a s
Šv. Antanas – šventasis, garsus pamokslininkas misionierius (1195–1231). Gimęs
turtingoje ir kilmingoje šeimoje Lisabonoje. Jo gyvenimas apipintas legendomis
ir stebuklais. Dažniausiai vaizduojamas su Kūdikėliu, kuris, pasak legendos, naktį
pasirodęs besimeldžiančiam kambaryje Antanui. Kitas siužetas primena stebuklą, kaip šventasis netikėliui įrodęs Jėzaus buvimą Švč. Sakramente – kai Antanas parodęs, kaip tris dienas nešertas asilas pirma suklupęs prieš nešamą pro šalį
Švč. Sakramentą.
... ne vien prasčiokėliai ir didžiūnai, bet ir vyskupai, kardinolai, pagaliau pats
Tėvas Šventasis stebėdamos klausė jo pamokslų. Vieną kartą popiežius, girdėdamas šv. Antano sakymą, praminė jį Skrynia sandoro dėl to, jogei žodžius Rašto Šv. it
iš skrynios semdamas, barstė ant griešninkų. Didžius ir mažus, turtingus ir plikius
vadino prie pakūtos. Žodžiai jo it perkūnija grovė ant galvų nusidėjėlių žmonių.
Būrius netikėlių į katalikus pervertė, daugybę piktų katalikų dorais padarė, o
užvis dėl to, jogei ne vien žodžiais, bet ir darbais savo žmones mokė.
/.../ Šv. Antanas per kiaurą amžių savo su karšta širdžia ieškojo išganymo
dūšių žmonių, dėl to tai Viešpats per jo rankas taip daug stebuklų darė. /.../ O
jogei prie grabo šv. Antano Viešpats daug stebuklų rodė, dėl to Grigalius devintasis, vos metams po smerčio Antano praslinkus, išpažino jį už šventą. [Motiejus
Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 33–39]

Šv. Antano regėjimas, XVIII a. pr.
Drobė, aliejus
Paveikslas 89×67 cm
Kauno r. Margininkų bažnyčia
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Šv. Antanas, XIX a. pr.

Šv. Antanas, XIX a. pr.

Drobė, aliejus
Pavekslas 69×55 cm
Publikuota: Lietuvių liaudies menas. Grafika. Tapyba [sudarė Paulius Galaunė], Vilnius, 1968, p. 246
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Drobė, aliejus
Paveikslas 64×47 cm
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Šv. Antanas Paduvietis, 1750 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 144×84 cm
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Šv. Antanas, XIX a. pab.

Šv. Antanas, 1910 m.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 42 cm

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 92 cm
Dievadirbys Jonas Danauskas
Pakruojo r.
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Šv. Antanas, XIX a. pab.

Šv. Antanas, XIX a. II p.

Medis, drožyba, polichromija
Antano aukštis – 48 cm,
vaikelio Jėzaus aukštis – 17 cm

Medis, drožyba, polichromija
Antano aukštis – 86 cm,
vaikelio Jėzaus aukštis – 22 cm
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Š v. J u oz a pa s
Šv. Juozapas – Švč. Mergelės Marijos sužadėtinis, Jėzaus Kristaus įtėvis. Kilęs iš
buvusios turtingos ir galingos Dovydo giminės, gyvenęs Nazarete. Buvęs labai
skaistus ir dvasingas žmogus. Jo atributai – lelija, simbolizuojanti skaistumą. Dažniausiai vaizduojamas su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų; kartais – su žydinčia lazda,
kuri buvusi dangaus ženklas tapti Švč. Mergelės Marijos sužadėtiniu. Šv. Juozapas laikomas šeimos ir vaikų globėju, našlaičių užtarėju; taip pat – bažnyčios ir
darbininkų globėju.
Šv. Jūzupas, jaunystėj savo būdamas prie amatininko, garbę predkų savo daugino ne vyresnybėmis ir turtais, bet dailiu, padoriu ir tikrai šventu gyvenimu. Kaipo neturtingas lig senatvės moters nevedė, nes to reikėjo, idant gynėjas Sūnaus
Dievo būtų mylėtoju čystatos. /.../ Suvenčiavotas gyveno su savo moteria būtinai
čystatoj it brolis su seseria.
Už tikro didis tai buvo šventasis, kurį Viešpats draugu Švenčiausios Motinos
padarė, didis šventasis, kuriam daleido vadintis tėvu Sūnaus Aukščiausiojo. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 151–155]

Šv. Juozapas, XIX a. pr.
Drobė, aliejus
Paveikslas 53×38 cm
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Š v. J ac kus
Šv. Jackus – dominikonų vienuolis (1185–1257), puikus pamokslininkas, misionieriavęs Lietuvoje, Ukrainoje, Rusijoje. Jo misionierišką veiklą lydėję stebuklai.
Vienas ryškiausių vykęs Kijeve – 1238 metais miestą užpuolus totoriams šv. Jackus stebuklingai išgelbėjęs savo bažnyčios monstranciją ir sunkią Švč. Dievo Motinos su Kūdikėliu skulptūrą, kuriuos pernešęs pereidamas vandens paviršiumi
per Dnieprą ir Dniestrą. Šventasis laikomas keleivių globėju. Vaizduojamas su išskusta tonzūra, apsivilkęs dominikonų vienuolio drabužiais – baltu abitu ir juodu
apsaustu, vienoje rankoje laikantis monstranciją, o kitoje – Švč. Mergelės Marijos
su Kūdikėliu skulptūrėlę.

Šv. Jackus, 1807 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 80×75 cm
Paveikslas dvipusis. Kitoje pusėje – Švenčiausioji Jėzaus Širdis [p. 51]
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A pa šta l a i ir eva ngelista i
A pa šta l a s J o k ū b a s J aunesnysis
Apaštalas Jokūbas Jaunesnysis – šventasis, vienas iš dvylikos apaštalų, atlikęs didelį vaidmenį priimant naujus krikščionis į tikinčiųjų bendruomenę. Jis pasiūlęs
kompromisą – iš pagonių kilusiems naujiems krikščionims leisti nesilaikyti ritualinių judaizmo priesakų. Jokūbui Jaunesniajam priskiriama jo vardu pavadinta
apokrifinė evangelija, aukštinanti Švč. Mergelės Marijos skaistumą. Svarbiausiu
laikomas Naujojo Testamento kanonui priklausantis visuotinis laiškas, pabrėžiantis krikščioniško tikėjimo liudijimo gyvenimu svarbą, nes tikėjimas be gerų darbų
esąs miręs. Laikomas Jėzaus Kristaus pusbroliu, todėl vaizduojamas panašus į jį.
Jo atributas yra vėzdas, kuriuo buvęs nužudytas.
Jokūbas, sūnus Alfėjaus, Žydų žemėj gimęs, nuo pat jaunų metų šventu buvo
/.../. Išgirdęs Viešpatį Jėzų apsakinėjant Evangeliją, tuojau prie jo prikibo ir lig
pat Viešpačiui numirštant nuo jo nebatsitolino.
Kaipo vyras šventas nuo visų buvo gerbiamas ir mylimas, dėl to tai Išganytojas po iš numirusių prisikėlimo savo spėriai jam ypatingai pasirodė. /.../ Žydai
pagaliau patys tą apaštalą už didį ir labai šventą skaitydami, vadino jį teisingu.
Jam taipogi kuomet vien norint daleido įeiti [į] trečią dalį Jeruzolimos bažnyčios,
kur pats tiktai aukščiausias kunigas metuose kartą tegalėjo įžengti. Kas gyvas
galįs jį šienavojo ir visur pirmą vietą davė, o žmonės už laimingus save skaitė, jei
galėjo dasilytėti padalkų jo drabužio.
/.../ O tuojau nusiuntė tarnus savo ant bažnyčios prieangio, kurie palipę sugrobė už kojų šv. Jokūbą ir numetė žemėn. Senis dideliai susikūlė, sulaužė stabėkaulius, vienok dar gyvu tebebūdamas, pakėlė rankas savo ir tarė: „Viešpatie, atleisk
jiems, nes nesižino, ką darą“. To neveizėdami, nedori žydai pagrobė akmenis ir
pradėjo mėtlioti ant šventojo. Vienas kunigas draudė juos tarydamas: „Ką dirbat,
šitai teisingas už jus meldžias“. Tuo tarpu prišokęs kaži koks žydas taip smarkiai
uždaužė su mietu per galvą šv. Jokūbui, jogei kaukolė iširo, o smaginys apsukui
stovinčius žmones apdrapstė. Taip pabengė dienas savo apaštalas Viešpaties, o
kūnas jo paliko palaidotas netoli nuo bažnyčios Jeruzolimoj. [Motiejus Valančius,
„Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 129–133]
Šv. Apaštalas Jokūbas Jaunesnysis, XVIII a. pab.
Drobė, aliejus
Paveikslas 107×77 cm
Dailininkas Pranciškus Smuglevičius
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J o n a s E va ngelista s
Jonas Evangelistas – šventasis, vienas iš dvylikos apaštalų, jauniausias Jėzaus Kristaus mokinys, Naujojo Testamento ketvirtosios evangelijos ir Apokalipsės autorius,
kėlęs Kristaus dieviškumo idėją. Po Jėzaus mirties apaštalavęs ir lydėjęs apaštalą
Petrą. Pasakojama, jog norėdamas išbandyti apaštalo tikėjimą Dianos šventyklos
kunigas davęs išgerti jam taurę nuodų, – kai Jonas peržegnojęs taurę, nuodai išgaravę gyvatės pavidalu.
Jonas Evangelistas vaizduojamas jaunas, dailaus moteriško veido, bebarzdis,
vilkintis ilgais plačiais drabužiais, su knyga, simbolizuojančia jo raštus, kartais –
su krikščionių tikėjimą simbolizuojančia taure ir iš jos lendančia gyvate, simbolizuojančia šėtoną.
Viena pasalmė pasakė apie žmogų nekaltą: „Viešpatie, padarei jį ne daug ką
mažesniu už aniolus, garbe ir šlove aprėdei jį“. Tą patį galim tarti apie šv. Joną
apaštalą, kurs kaipo pats nepaprastai Dievą ir žmones mylėjo, taip ypatingai
mylimas buvo nuo Kristaus ir žmonių it koks aniolas.
/.../ Domicianas ciesorius liepė jį nutručyti. Tarnai tuojau atbogino taurę, tručizna pripiltą, kurią šv. Jonas išgėręs būtinai sveiku paliko. Matydami pagonys
tručizną nemačijus išvedė šventą iš miesto, sukūrė didžią ugnį, pakabino į vašą
platų trikojį, pripylė aliejaus ir įsvadino šv. Joną. Ugnis kurstoma taip tvatėjo,
jogei per liepsną nė apaštalo nebgalėjo užmatyti. Ilgai virinę, kad jau tarės iš senio koseną turintys, nuleido trikojį ir išvydo senį sveiką besimeldžiantį. Apie tokį
stebuklą pranešė ciesoriui, kurs paskaitęs Joną šv. už žmogų nemarų išvežino jį
ant salos, vardu Patmas. Čia būdamas, visos salos gyventojus į katalikus pervertė
ir parašė knygą Apreiškimo, pilną dangiškų paslapčių./.../
Šv. Jonas parašė prie katalikų tris gromatas, kuriose užvis meilę Dievo ir artimo įsakė. Tie raštai rodo, jogei širdis jo pilna buvo meilės artimo. Pateko ilgiau
už visus apaštalus, mirė Efeze, šimtą metų amžiaus turėdamas. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 139–143]

Šv. Jonas Evangelistas, 1849 m.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 111 cm
Joniškio r. Žukančių k.
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Kryžiaus fragmentas su Evangelistu,

Evangelistas, XIX a. pab.

XIX a. pab. – XX a. pr.

Medis, drožyba
Aukštis – 45 cm

Medis, drožyba
Aukštis – 133 cm
Dievadirbys Vincas Svirskis
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Š v. Petr a s
Šv. Petras – apaštalas, pirmasis Romos katalikų bažnyčios popiežius. Buvęs žvejys,
vardu Simonas. Ilgą laiką žvejojęs su broliu Andriejumi. Su Jėzumi susitikęs prie
Jordano upės, kur atėjęs paklausyti Šv. Jono Krikštytojo pamokslo. Čia jį Jėzus pavadinęs Uola (gr. Petros) ir pakvietęs tapti jo mokiniu. Simbolinę vardo prasmę
atskleidžia Jėzaus žodžiai, kad Petras būsiąs uola, ant kurios jis pastatysiąs savo
bažnyčią. Visose Evangelijose rašoma, jog Petras tris kartus išdavęs Kristų. Krikščionių persekiojimo laikais nutaręs pabėgti iš Romos, tačiau sutikęs Jėzų Kristų
grįžęs atgal. Miręs kankinio mirtimi. Nukryžiuotas galva žemyn, nes dėl savo išdavystės manęs nesąs vertas mirti taip pat kaip Kristus.
Po valgio klausė Kristus Jėzus tarydamas: „Simonai, sūnau Jono, ar myli mane
didžiau ne kaip tie kiti?“ Atsakė šv. Petras: „Myliu, Viešpatie“. Tarė Jėzus: „Ganyk
aveles mano“. Vėl klausė: „Simonai, ar myli mane?“ Šv. Petras atsakė su ašaromis:
„Tu žinai, Viešpatie, jogei myliu Tave“. Atsakė Išganytojas: „Ganyk aveles mano“.
Dar trečią kartą klausė: „Ar myli mane?“ Kad šv. Petras atsakė mylįs, tarė Kristus:
„Ganyk avinėlius mano“. Tais žodžiais pavedė valdžiai šv. Petro ne vien aveles, tai
yra šiaip jau žmones, bet ir avinėlius, tai yra vyskupus su kunigais. Padarė jį pirmuoju Tėvu Šventu, arba popiežium, ir pakėlė aną į galvas Bažnyčios savo. Dėl
to tai ir lig šios dienos popiežius kaipo įpėdinis šv. Petro yra galva visų katalikų
ir aukščiausiu viršininku vieros mūsų.
/.../ Šv. Petras, užsigynęs Viešpaties per mūką, labai karštomis ašaromis apmazgojo tą grieką savo.
/.../ didis kraugerys Neronas ciesorius liepė sugauti šv. Petrą ir į kalinį įsvadinti. Katalikai jo gailėdamos pradėjo melsti, kad bėgtų iš kalinio. Apaštalas Dievo
pirma nenorėjo, bet paskui tarė: „Nu gerai, išveskit mane“. Šie ir išvedė. Išeidamas iš miesto šv. Petras sutiko Kristų Jėzų ir klausė: „Viešpatie, kur eini?“ Atsakė
Išganytojas: „Einu į Rymą antrą kartą numirti“. Tai pasakęs išgaišo, o šv. Petras,
susipratęs negerai darąs, vėl sugrįžo į kalinį. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, p. 225–231]

Šv. Petras verkiąs, 1862 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 68×55 cm
Dailininkas Stanislovas Daunoras
Publikuota: Lietuvių dailės draugija. Senosios tapybos paroda, Kaunas, lapkričio mėnuo MCMXXVI.
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Š v. P o vil a s
Šv. Povilas (Paulius) – šventasis apaštalas (?–67), krikščionybę pasirinkęs po Kristaus mirties. Gimęs kilmingoje žydų prekybininkų šeimoje Torse, pavadintas lotynišku vardu Paulius ir žydišku Saulius. Nuo jaunystės daug skaitęs, išmokęs
graikiškai, skaitęs helenistinę literatūrą, išmokęs ir audėjo amato. Pasiųstas mokytis į rabinų mokyklą Jeruzalėje tapęs stropiu fariziejumi. Įnirtingai persekiojęs krikščionis, kol kartą apsireiškęs Jėzus Kristus; tada atsivertęs ir ėmęs skelbti
Evangeliją. Tapęs vienu iš aktyviausių krikščionybės skelbėjų, keliavęs po Makedoniją, Graikiją, Siriją.
Vaizduojamas vienoje rankoje laikantis knygą, kitoje – kalaviją, simbolizuojantį
jo nužudymo įrankį.
Šv. Povilas parašė keturiolika gromatų, kurias nuleido prie katalikų, įvairiose
vietose gyvenančių. Visos tos gromatos yra paskaitytos už Raštą Šventą, dėl to
tai kartkartėmis kunigai, pamokslus sakydami, priveda žodžius šv. Povilo. Vienoj
gromatoj pats šiaip pasisako, ką iškentėjo dėl Kristaus.
Gėdėdamaos kalbu: „daugiuose darbuose, kalinyj apsčiau, mušimuose per mierą, smerčiuose tankiai buvau. Nuo žydų gavau penkis kartus po keturias dešimtis
plėgų be vienos. Tris kartus buvau plaktas rykštėmis, vieną kartą buvau muštas
akmenimis, tris kartus beplaukiant laivas susikūlė, dieną ir naktį buvau gilybėj
marių. Kelionėse tankiai, pavojuose ant upių, pavojuose tarp razbaininkų, pavojuose nuog giminės, pavojuose nuog pagonų, pavojuose mieste, pavojuose girioje,
pavojuose ant marės, pavojuose nuog nuteistų brolių. Darbe ir varge, tankiame
nemiegojime, bade ir troškime, pasninkuose tankiuose, šaltyj ir nuogystėj“ žuvau.
[Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 241–251]

Šv. Povilas (?), XX a. pr.
Medis, drožyba
Aukštis – 52 cm
Šilalės r.
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Šv. Povilas, XIX a. vid.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 85 cm
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Š v. L uk a s
Šv. Lukas buvo evangelistas, nepažinojęs Jėzaus. Gimęs graikų aristokratų šeimoje
Antiohijoje, gydytojas, puikus literatas. Atsivertęs į krikščionybę tapęs apaštalo
Pauliaus mokiniu ir lydėjęs jį misijų kelionėse; po Pauliaus mirties pamokslavęs
Egipte, Graikijoje. Parašęs trečiąją Evangeliją, kurioje daugiausia dėmesio skiriama Švč. Mergelei Marijai ir kuri pasižymi sistemiškumu ir gražiausia literatūrine
kalba; taip pat tiksliai vėliau parašęs ir Apaštalų darbus, kuriuose pasakojama
apie pirmuosius krikščionių bendruomenės žingsnius po Sekminių. Dėl to Lukas
kartais vadinamas tapytoju žodžiais. Nuo seno laikomas ir tapytoju, nutapiusiu
Švč. Mergelės Marijos atvaizdą.
Pagrindinis jo atributas ir simbolis yra sparnuotas jautis, nes Evangelija pradedama atnašavimo šventykloje aprašymu.
Į mūsų saulėtekį, Turkų žemėj, yra miestas, vadinamas Antiochija, kuriame
gimęs šv. Lukošius augo prie tėvų. Paūgterėjęs išsimokė gerai rašto ir daktarystės.
Kad šv. Povilas, jau apaštalu Viešpaties palikęs, atėjo į Antiochiją, šv. Lukošius, į
Kristų įtikėjęs, priklydo prie to apaštalo ir visur su juomi drauge vaikščiojo. Prie
didžio žmonių mokytojo šv. Povilo ilgai bebūdamas, gerai suprato daiktus vieros,
dėl to ir parašė Evangeliją, kurią patys girdim kunigus skaitant bažnyčiose „parašytą pas Lukošių šv. padėjime tokiame“.
Apie tą šv. Lukošių ne kartą minavoja šv. Povilas gromatose savo /.../ Šv. Lukošius parašė dar antrą knygą, kurioj šioks yra parašas: „Darbai apaštalų“. Knygoj toj išreiškė, kaip greitai ir stebuklingai viera šv. katalikų išsiplėtė ant žemės.
Nemažas tas raštininkas, pergyvenęs šioj pasaulėj be moters aštuonias dešimtis
ir ketverius metus, numirė. Kūnas jo yra palaidotas mieste Konstantinopolyj.
[Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 195–197]

Šv. Evangelistas Lukas, XVIII a. I p.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 65 cm

244

Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

Š v. J u da s Ta da s
Šv. Judas Tadas buvo apaštalas ir Jėzaus Kristaus giminaitis, Jokūbo Jaunesniojo
brolis. Maldingai ir dievobaimingai auklėtas, anksti paveiktas Jėzaus Kristaus įtakos. Parašęs Apaštalų laišką, kuriame įspėjęs apie krikščioniškojo tikėjimo priešus,
raginęs budėti ir kovoti už Kristaus šventiesiems patikėtą tikėjimą. Pasižymėjęs
išskirtiniu apaštališku uolumu ir užsidegimu dėl Kristaus ir sielų išganymo.
Dažniausiai vaizduojamas su Išganytojo atvaizdu, kuriuo išgydęs nuo raupsų
karalių Abgarą. Kiti atributai – kirvis, alebarda, kampainis ir kryžius su ilgu kotu
– reiškia, kad jis mirė kankinio mirtimi.
Šv. Judas Tadeušas apaštalas apsakinėjo Evangeliją Samarijoj, Sirijoj, Mesopotamijoj ir Armėnijoj. Metuose po užgimimo Kristaus 62 sugrįžo Jeruzolimon,
truputį atilsėjęs vėl išėjo į žemę Kaukazo. Ties kalnu Ararat paliko nuo pagonų
vylyčiomis sušaudytas. [Motiejus Valančius, „Pradžia ir išsiplėtimas katalikų
tikėjimo“, Raštai 3, 2006, Vilnius:, p. 611]
Šv. Judas, kitaip Tadeušu, arba Judu Jokūbo, vadinamas, lygia dalia buvo
apaštalu Viešpaties. Pripildytas dovanomis Dvasios Švenčiausios, nuėjo į Mezopotamiją, paskiau į Persiją, kame už vierą Jėzaus Kristaus ir galvą savo padėjo.
[Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 275–277]

Šv. Tadas, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 44 cm
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Šv. Tadas, XVIII a. pab.

Šv. Tadas, XIX a. pab.

Drobė, aliejus
Paveikslas 134×78 cm
iš Kauno rajono Zapyškio bažnyčios

Drobė, aliejus
Paveikslas 153×90 cm
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Š eim o s gl o b ė j a i šventieji
Buvo paprotys turėti savo vardo šventąjį globėją ir asmeninį auklėtoją, užtarėją
savo rūpesčiuose ir Dievo akivaizdoje. Kiekvienas šventasis išryškindavo atskiras
tikėjimo tiesas ir gyvenimiškas vertybes. Globėjų paveikslai, vadinami abrozdais,
buvo kabinami krikštasuolėje – gerojo kambario užstalės kertėje, kuri laikyta
šventa ir garbinga. Joje kabodavo ir Nukryžiuotasis.
Pats tik Viešpats Dievas težino, kiek katalikų šventais paliko. Bažnyčia šv.
skaito pačių mūčelninkų kelis skartus tūkstantį tūkstančių ir nemaž kitų ištikimų
tarnų Viešpaties. Todėl, jei kas norėtų bent vardus visų šventųjų surašyti, dideles
prirašytų knygas. Ką aš žinodamas, apsakymą darbų gaujos tarnų Dievo palikau
kitiems už mane stipresniems, o pats surašiau žyvatus tų tiktai šventųjų, kurių
vardais mūsų krašto žmonės užvis geba vadintis. Už tikro gražu bus ne vienam
žinoti, kuomi buvo jo užtarytojas, arba patronas, ką gero padarė ir kaip elgdamos
šventu tapo. Dėl to ir linkėčiau, idant malonūs katalikai mano skaitytų tą knygelę, o prisistebėję geriems darbams šventųjų, pradėtų sekti jų paveizdą ir patys
šventais paliktų. Ką lai Viešpats Dievas kiekvienam suteikis. Rašiau Varniuose
1854 metuose. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 11]
Kaipo bitelės, tūpdamos ant visokių žolelių, randa vašką su medum, taip ir
žmonės, skaitydami gyvenimus šventųjų, randa kožname gerą pamokslą. Nuo
vieno šventojo mokos nusižeminimo, nuo kito pasninkų, dar nuo kito karštybės
maldoj, kantrybės ir taip toliau. [Motiejus Valančius, „Gyvenimai šventųjų Dievo“, Raštai 2, 2003, p. 309].

Šeimos globėjai, 1873 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 63×124 cm
Paveiksle vaizduojami: Šv. Kotryna, Švč. Mergelė Marija, šv. Antanas
ir šv. Juozapas su jį vainikuojančiu vaikeliu Jėzumi
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Š vent ų j ų m o terų siu ž eta i
Š v. On a
Šv. Ona buvo Švč. Mergelės Marijos motina, gimusi Nazarete, išauklėta Jeruzalės
šventykloje. Sulaukusi dvidešimties metų ištekėjusi už nazariečio Joakimo, būdama keturiasdešimties susilaukusi dukters Marijos. Tuoj po Kristaus gimimo tapusi
našle; mirusi būdama senyvo amžiaus.
Siužete Šv. Ona moko Mariją šventoji vaizduojama sėdinti ir laikanti ant kelių ar rankose atverstą knygą, šalia melsdamasi klūpo arba stovi maža mergaitė
Marija; kartais palinkusi prie knygos Marija sėdi ant Onos kelių. Ona apsivilkusi ilga suknele, apsisiautusi apsiaustu, galvą apsigobusi skraiste ar skara. Dažnai
nepaisoma bažnytinėje ikonografijoje nusistovėjusių spalvų – šv. Onos suknelė
dažoma ne tik įprasta raudona, bet ir mėlyna, žalia spalvomis, o apsiaustas – ne
tik žaliai, bet ir mėlynai ar geltonai. Kartais abi vaizduojamos su išskirtinumą rodančiomis karūnomis.
Žydų žemėj, mieste Nazarete, gyveno turtingas vyras, vardu Jokimas; tas turėjo moterį, vardu Oną, ilgai nevaisingą. Abudu buvo karališkos giminės, abudu
dievabaimingu, kuriuodu turtų savo be reikalo nekleido, bet dailiai misdamu
šelpė pavargėlius ir tankiai degino apieras ant garbės Dievo. /.../ Anųdviejų meldimo išklausė Viešpats, nes šv. Ona pradėjusi pagimdė savo laike dukterį, kurią
praminė Marija. Augindama tą panelę, šv. Ona mokė baimės Dievo, mokė rašto
ir viso ko gero ne vien žodžiais, bet ir savo paveizdu. Kaipogi taip tą Švenčiausią Panelę išaugino, jogei ta stojos verta būti Motina Dievo. [Motiejus Valančius,
„Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“, Raštai 3, p. 305]

Šv. Ona moko Mariją, 1920 m.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 46 cm
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Šv. Ona su Mergele Marija, XX a. pr.

Šv. Ona moko Mariją, XX a. pr.

Medis, drožyba, polichromija
Skulptūrų aukštis – 32 ir 22 cm
Plungės r. Kadaičių k.

Medis, drožyba, polichromija
Skulptūrų aukštis – 36 ir 26 cm
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Š v. B a r b o r a
Šv. Barbora – kankinė, gyvenusi I amžiuje Mažojoje Azijoje. Buvusi turtuolio Dioskuro duktė. Norėdamas apsaugoti gražuolę dukterį nuo gerbėjų tėvas pastatęs jai
namą kaip bokštą. Ten Barbora studijavusi Origeno veikalus ir susipažinusi su jo
doktrina apie Švenčiausiąją Trejybę; tėvui išvykus slapta apsikrikštijusi ir davusi
skaistybės įžadus. Krikščioniško tikėjimo ženklan paprašiusi ant sienos išrašyti
kryžių ir Švenčiausiosios Trejybės garbei iškirsti bokšte trečią langą. Užsirūstinęs
pagonis tėvas norėjęs dukrą nukirsti savo kardu, tačiau stebuklingai prasivėrusi
bokšto siena, Barbora pabėgusi ir pasislėpusi kalnuose. Piemuo ją išdavęs, o tėvas
įdavęs romėnų valdžiai. Teisėjas paskyręs merginą ypač žeminančią bausmę – eiti
per kaimą nuogai. Bausmės dieną iš dangaus atsiųstas tirštas rūkas apgaubęs jos
kūną ir išgelbėjęs nuo pajuokos. Barbora žiauriai kankinta, o žaizdos stebuklingai
užgydavusios. Kai tėvas ją nukirsdinęs, jį nutrenkęs žaibas.
Barbora vaizduojama stovinti (prie bokšto), dešinėje rankoje laikanti taurę su
ostija, o kairėje – kalaviją arba palmės šakelę, simbolizuojančius jos nukirsdinimo įrankį arba kankinystę. Ji karūnuota, vilkinti puošniu ilgu rūbu, tunika. Tapyboje vaizduojama ir su kilmingiesiems būdingu šermuonėlių kailiu pamuštu
apsiaustu, bet basa.
... apšoko apmaudas sūdžiai: įtūžęs liepė ją nuogą pririšti, su geležies aštriais
dantimis šonus draskyti, ronas su karštomis blėkomis svilinti ir su kūjeliais per
galvą mušti. Visa tai šventa dėl Kristaus kentėdama pakėlė akis į dangų ir šaukės
prie Viešpaties, idant jos neapleistų. Julijonė, prie jos stovėdama, kaip įmanė taip
šventą stiprino ir globė. Išvydęs tai, Marcijonas abiedviejų krūtis atpjaudindino
ir nuogas po ūlyčias miesto vadžiodino. Kentėdami tą gėdą, džiaugės dėl to, jogei didesnį sau uždirbs užmokesnį danguje. Ant galo sūdžia liepė abidvi nukirsti.
Ėjo džiaugdamos viltyj, jogei spėriai išvys Išganytoją savo.
Nedoras Dioskoras buvo budeliu vaiko savo, nes pats šv. Barboros galvą nukirto.
[Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 49–51]

Šv. Barbora ir šv. Ona su Mergele Marija, XIX a. vid.
Drobė, aliejus
Paveikslas 123×91 cm
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Šv. Barbora, XX a. pr.

Šv. Barbora, XIX a. pab.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 36 cm
Panevėžio r.

Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 46 cm
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Š v. M a rij a M ag da liet ė
Šv. Marija Magdalietė – atgailaujanti nusidėjėlė, Jėzaus Kristaus sekėja ir pagalbininkė, jį mačiusi, girdėjusi ir lietusi. Gimusi turtingo ūkininko šeimoje Magdalos
mieste netoli Jeruzalės. Tėvams mirus išvykusi į Jeruzalę ir tapusi laisvo elgesio
mergina. Kartą išgirdusi pamokslaujantį Jėzų Kristų ir staiga pradėjusi gėdytis
savo darbų, ėmusi atgailauti – pagerbusi Jėzų kaip gerbiami karaliai. Išganytojas jai
atleidęs ir išgydęs nuo piktųjų dvasių bei ligų. Marija Magdalietė tapusi ypatinga
jo mylėtoja, visur ėjusi paskui jį, lydėjusi iki pat Kalvarijos, nuimtą nuo kryžiaus
palaidojusi, pirmoji regėjusi prisikėlusį.
Šventoji vaizduojama ilgais garbanotais plaukais.
Buvo mieste viena mergaitė paleistuvingo gyvenimo, vardu Marija Magdalena.
Kuri, kaži kuomet klausydama pamokslo Viešpaties Jėzaus, pajuto saviep graužimą saužinės ir ryžos nuo to metavotis. /.../ Įbėgusi į namus fariziejaus pietų laike, šoko prie kojų mieliausio Jėzaus, pradėjo ašaromis laistyti kojas jo, plaukais
galvos savo šluosti, bučiuoti ir mąstimis tepti. /.../ O atsigręžęs ant moteriškės,
tarė Simonui: „Regi tą moteriškę? Įėjau į namus tavo, nedavei vandens nuplauti
kojoms mano, o ta ašaromis sulaistė kojas mano ir plaukais savo apšluostė. Nebučiavai manęs, o ta kaip tik inėjo neperstojo bučiuoti kojų mano; alyva nepatepei galvos mano, o kojas mano patepė mąstimis. Todėl sakau tau, atsileidžia
anai daug nusidėjimų, nes daug numylėjo“. Ir tarė moteriškei: „Atsileidžia tau
nusidėjimai“. [Motiejus Valančius, „Žyvatas Jėzaus Kristaus Viešpaties mūsų“.
Raštai 3, p. 365–367]

Šv. Marija Magdalietė, XIX a. pab. – XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 39 cm
Skuodo r. Barstyčių ap. Geldėnų k.
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Š v. Ko tryn a Aleks a n d riet ė
Šv. Kotryna Aleksandrietė – viena žymiausių pirmųjų amžių krikščionių kankinių.
Ji gimusi ir gyvenusi Aleksandrijoje III amžiaus pabaigoje – IV amžiaus pradžioje.
Buvusi vienturtė Kipro karaliaus duktė, apdovanota išmintimi, valia, iškalba, drąsa.
Įgijusi puikų teologinį, filosofinį išsilavinimą, mokėjusi daug kalbų. Skaičiusi graikų
literatūrą ir filosofiją. Būdama 18 metų pasibaisėjusi imperatoriaus Maksentijaus
organizuotais krikščionių persekiojimais ir pasmerkusi už žiaurumus. Imperatorius pakvietęs ją į disputą su žymiausiais Romos filosofais, kuriuos Kotryna ne
tik nuginčijusi, bet ir paskatinusi daugelį atsiversti į krikščionybę. Imperatorius
uždaręs ją į kalėjimą ir pasmerkęs kakinimams, liepęs jos kūną sudraskyti ratu su
geležiniais smaigais. Kai ratas nuo Kotrynos prisilietimo subyrėjęs, imperatorius
liepęs ją nukirsdinti.
Yra keletas legendų apie Kotrynos vestuves su Jėzumi Kristumi ir regėtas vizijas. Paprastai vaizduojama su savo kankinimo įrankiu – dygliuotu ratu. Kiti skiriamieji ženklai – palmės šakelė, kaip kankinystės atributas, ir karūna, liudijanti
karališką kilmę.
Ciesorius, negalėdamas šv. Kotrynai nieko taip padaryti, išsimanė kitaip jos
datirti; tarė anai maloniai: „Ar žinai ką, esi labai graži, dideliai man patikai,
savo pačią Augustą pametęs, imsiu tave už moterį, tiktai pagarbink dievaičius
mūsų“. Atsakė šventa: „To nepadarysiu, vieros savo nepamesiu nei dėl sosto ciesoriško“. Tarė Maksencijus: „Kad taip, tada aš būsiu priverstas tą tavo dailų kūną
mušti ir draskyti“. Atsakė šv. Kotryna: „Daryk ką tinkamas. Gražybė kūno mano
neilgam tėra, numirsiu, supus ir pavirs į žemę, iš kurios išėjo“.
Tuokart ciesorius liepė nuvilkti jos visus drabužius ir plakti su botagais per
dvi adyni. Budeliams beplakant, pamėlynavo jos kūnas, daugel vietos kraujas
tryško, pagonys patys stebėdamos į aną verkė, o ši nė ašaros neantleido, nė ai
nepasakė. Po dviejų adynų įsakė ciesorius nuvesti šventą mergaitę į kalinį ir per
dvylika dienų badu stipinti. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2,
2006, p. 171–177]

Šv. Kotryna, XVIII a.
Drobė, aliejus
Paveikslas 74×56 cm
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Šv. Kotryna, 1866 m.
Šv. Kotryna, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija
Aukštis – 38 cm
Kretingos r. Salantų ap.
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Drobė, aliejus
Paveikslas 72×52 cm
Skuodo r. Šačių ap. Erslos kapų koplyčia
Publikuota: Lietuvių liaudies menas. Grafika. Tapyba
[sudarė Paulius Galaunė], Vilnius, 1968, p. 202
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Šv. Kotryna, XVIII a. pab. – XIX a. pr.
Drobė, aliejus
Paveikslas 125×85 cm
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Ko tryn a S ieniet ė
Kotryna Sienietė – bažnyčios mokytoja taikdarė, dėjusi daug pastangų bažnyčiai
suvienyti, turėjusi lemiamos įtakos popiežių sugrįžimui į Romą. Gimusi 1347 metais odų dažytojo šeimoje Sienoje. Buvusi gero būdo, nuolanki mergaitė. Būdama
šešerių regėjusi jos likimą paženklinusią viziją – pasirodęs popiežiaus apdarais
apsirengęs Kristus ir pakvietęs sekti jį. Būdama dvylikos metų atsisakiusi tekėti už
tėvų išrinkto jaunuolio, dėl to įsiplieskusi nesantaika tarp jos ir tėvų. Padrąsinta
Šv. Dominyko vizijos įstojusi į dominikonų vienuoliją. Stropiai lankiusi ligonines,
slaugiusi sergančius maru, raupsais. Turėjusi daug pasekėjų, kurie ją lydėdavę
kelionėse. Savo idealus išdėsčiusi knygoje Dialogai ir 382 laiškuose, kuriuos padiktavusi savo mokiniams, nes pati rašyti nemokėjusi. Visą gyvenimą tarnavusi
Kristui ir mirusi 1380 metais, būdama – kaip ir jis – 33 metų.
Pagrindiniai šv. Kotrynos Sienietės vaizdavimo atributai – baltas dominikonių
abitas ir juodas apsiaustas. Vaizduojami jos gyvenimo įvykiai ir po mirties padaryti stebuklai. Kartais vaizduojama mistinių sutuoktuvių scena.
Amžinai tylėdama, be pertrūkio šnekėjos su Viešpačiu Dievu ir sulaukė nuo
to apreiškimų, kuriuos spaviedodamos kunigui pasakojo.
/.../ Po ilgo tarnavimo pasirodė anai Kristus, vienoj rankoj besitūrįs aukso
karūną, antroj erškėčių vainiką, ir klausė šv. Kotrynos: „Išsirink tinkamąjį“. Ši
smeigės prie erškėčių vainiko ir tarė: „Idant galėčiau apmislyti kančią Tavo, Viešpatie, pakol gyva, noriu dėvėti tą vainikėlį“. Kristus ir antmovė ant jos galvos, o
ši pajuto didį sopulį. [Motiejus Valančius, „Gyvenimai šventųjų Dievo“ , Raštai
2, 2003, p. 353–365]

Šv. Kotrynos Sienietės regėjimas (?), XVIII a. II p.
Drobė, aliejus
Paveikslas 119×87 cm
Dailininkas nežinomas
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Š v. Agniet ė
Šv. Agnietė – šventoji mergelė, gyvenusi Romoje IV amžiuje. Anksti davusi skaistybės įžadus ir atstūmusi visus garbintojus, todėl sulaukusi 12 metų mirusi kankinės
mirtimi. Legendos pasakoja, jog Agnietę įsimylėjęs ir norėjęs vesti miesto prefekto
sūnus, tačiau ji atmetusi pasiūlymą. Apkaltina esanti krikščione buvusi atiduota į miesto viešnamį. Kai jaunikis norėjęs ją išniekinti, kritęs ant žemės negyvas;
Agnietė jį atgaivinusi savo malda. Nuteista sudeginti, tačiau ugnis jos nenorėjusi
sudeginti; nužudyta perpjaunant gerklę, kaip pjaunamas avinėlis.
Šv. Agnietė vaizduojama su avinėlu ir kardu. Avinėlis – tyros, skaisčios ir patiklios būtybės, kankinės simbolis; akinamai balta vilna primena tyrumo ir romumo
auką. Diržas – taip pat yra dorovingumo, nekaltybės simbolis.
Verksmingas tėvas pradėjo labai melsti šv. Agnieškės, idant teiktųsi atgydyti
jo sūnų. Ši atsakė: „Ne aš, bet Dievas mano tai tegali padaryti“. Susimilusi vienok ant nuliūdusio, atsiklaupė ir meldė Kristaus Viešpaties, idant dėl parodymo galybės savo sugrąžintų gyvybą jaunikaičiui. Dar šventa maldos nebengė, o
jaunikaitis sveikas atsikėlęs sušuko: „Vienas tėra tikras Dievas katalikų, o mūsų
dievaičiai nieku yra!“ Išgirdusi tuos žodžius, minia atsiliepė: „Užmuškit tą raganą,
kuri žudo rymionis“. Sempronijus, išvydęs tą stebuklą, susizgribo ir nebnorėjo šv.
Agnieškės bevarginti, bet antras sūdžia Aspazijus jos nepaleido.
Tas, sukurdinęs didžią ugnį, šv. Agnieškę įmetino, vienok ugnis, į dvi šali išsiskleidusi, jos nesvilino. Šventoji, rankas į dangų pakėlusi, šiaip meldės: „Oi,
Viešpatie geriausias, kurs nedaleidai, idant kūnas mano būt suteptas, priimk
jau dūšią mano į amžiną linksmybę, trokštu kuo greičiau tave išvysti“. Vos maldą pabengė, Aspazijui liepiant, vienas tarnas prišokęs perpjovė su šoble gerklę
šv. Agnieškės, o ta krauju apsiliejusi tuojau numirė. Tėvas su motina, atėmusiu
kūną dukteries savo, palaidojo dailiai netoli nuo miesto Rymo, kame veikiai buvo
pastatyta bažnyčia, vardui šv. Agnieškės pašvęsta. [Motiejus Valančius, „Žyvatai
šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 95–99]

Šv. Agnietė, XIX a. II p.
Drobė, aliejus
Paveikslas 70×45 cm
Kauno r. Margininkų bažnyčia
Publikuota: Lietuvių liaudies menas. Grafika. Tapyba [sudarė Paulius Galaunė], Vilnius, 1968, p. 212
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Š v. U ršul ė
Šv. Uršulė – šventoji mergelė kankinė, gyvenusi IV amžiuje Britanijoje. Buvusi
krikščionies Britanijos karaliaus duktė, jai buvę liepta ištekėti už pagonio. Angelo
patarta paprašiusi atsakymo palaukti trejus metus ir su savo kilmingomis draugėmis išvykusi į maldos kelionę į Romą, aplankiusi popiežių. Grįždamos iš kelionės
piligrimės apsistojusios Kelne, kurio užkariautojai hunai norėję Uršulę ištekinti
už savo karaliaus. Ši nesutikusi, todėl visos buvusios išžudytos strėlėmis.
Šv. Uršulė vaizduojama apsirengusi karališkais rūbais, vainikuota karūna, su
palmės šakele vienoje rankoje ir vėliava arba strėlėmis kitoje. Strėlė – jos mirties
simbolis. Merginų pilnas laivas simbolizuoja piligriminę kelionę su palydovėmis.
Gracianui Rymo ciesorium esant, vienas jo jenerolas, vardu Maksimas, kariavo Galijoj, arba Prancūzijoj. Armarikų kraštą pamušęs, išginė visus gyventojus,
o atimtą žemę atidavė žalnieriams englikams. Kad tie gaspadorauti be moterų negalėjo, Maksimas išleido pasiuntinius į Anglijos žemę, idant tiek parvežtų
jaunų mergaičių, kiek yra žalnierių. Pasiuntinys nuplaukęs surinko vienuolika
tūkstančių mergaičių, o dėl Konano, tų žalnierių perdėtinio, išskyrė dukterį karaliaus Dionoko, vardu Uršulę. Tas, mergaites į laivus susvadinęs, vežė į Galiją,
bet pakilusi audra nunešė jas į Vokiečių kraštą. Vos prie pašalio atplaukusios,
mergaitės įpuolė į nagus Gauno, kurs vardu Graciano ciesoriaus valdė Vokiečių
žemę. Gaunas ir jo žalnieriai, pamatę tokį būrį mergaičių, prasidžiugo ir norėjo
ant pikto atvesti, bet šv. Uršulė sušuko: „Mergaitės, draugės mano! Esam katalikės, nepasiduokim tiems pagonims, geriau mirkim, nekaip turėtumėm palikti apjuoktomis nuo tų bedievių!“ Visos atsakė: „Gerai, gerai, tūrėsimės lig pastarosios“.
Pagonys, įnirtę nieko negalėdami su mergaitėmis veikti, visas lig paskutiniosios
išmušė. Kūnai jų paliko nuvežti į miestą Koloniją Agripino ir palaidoti. [Motiejus Valančius, „Žyvatai šventųjų“, Raštai 2, 2006, p. 285–287]

Šv. Uršulė su Šv. Juozapu ir Šv. Stanislovu, 1756 m.
Drobė, aliejus
Paveikslas 71×55 cm
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Paveikslo aptaisas, XVII a. pab.

Relikvijorius, XVIII a. II p.

Metalas, kalstymas
Aukštis – 145 cm, plotis – 88 cm
Kretingos r., Salantai

Medis, drožyba
Aukštis – 95 cm, plotis – 41 cm
Šalčininkų r. Tabariškių Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia
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T h e c o l l e c t i o n o f L i t h ua n i a n a rt
by J au n i u s G u m b i s

T

he world outlook of the Lithuanian nation, traces of its customs and lifestyle, times of distress, and the pain of loss, hope and trust have been imprinted in folk art. A great many works of folk art have been taken away
from Lithuania. Therefore we must preserve the remaining ones as the live essence of the nation.
The National Museum of Lithuania holds the largest collections of the historical
heritage of Lithuania including folk art, historical painting and graphic art, publishes their catalogues and displays them in exhibitions. Together with Lithuanian
collectors the museum organizes the already traditional series of exhibitions “The
Museum and the Collector”. Quite many previously unknown valuable works are
introduced into cultural circulation through exhibitions and publications. In the
words of the collector, lawyer, dr. Jaunius Gumbis, who has accumulated a valuable collection of Lithuanian works of art during two decades, I am not collecting
these works to look at them privately. Let society see them, and let scholars make
research. I don’t think I am the exclusive owner of these works. The artists did not
create these works for my sole pleasure. I have only acquired them with my own funds.
Jaunius Gumbis began to collect paintings, and some time later took interest in folk sculpture as well. These forms of folk art are related by the same plots,
similar means of representation, and often even by the same masters who carved
sculptures and painted pictures.
The larger part of the accumulated collection of Lithuanian art consists of
objects of folk art – folk sculpture and painting from the eighteenth to the early
twentieth century. The collection contains works reflecting the sources of folk art
in the Grand Duchy of Lithuania. There are several paintings by professional artists – Łukasz Smuglewicz (1871–1944), Wincenty Sleńdziński (1837–1909), Franciszek Smuglewicz (1745–1807), Konstanty Górski (1868–1934), Kanuty Rusiecki
(1800–1860), and Stanisław Jarocki (1872–1944), two prints by Józef Perkowski
(1864–1914) and two bass reliefs by Juozas Zikaras (1881–1944). Professional art
influenced the sources of folk visual art. Folk masters created images of saints
based on what they saw in churches and heard in sermons, and what they read
about their lives. Their work was also influenced by religious pictures, folk engravings and prints.
An important source was descriptions of the lives of saints. A collection of
hagiographies The Golden Legend created by the Italian Dominican monk Jacobus
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de Voragine in the second half of the thirteenth century was widespread in the
libraries of Lithuanian monasteries. Referring to this book, in the nineteenth
century Bishop of Samogitia Motiejus Valančius wrote stories about the life and
martyrdom of Jesus Christ, Mary and the saints. His books, popularly called The
Lives of the Saints, were addressed to the faithful to help them better understand
sermons. God carvers relied on them as an important source of information for
the representation of saints.
In the sculpture collection the majority of examples of traditional folk sculpture
come from the region of Samogitia. They were mainly placed in wayside shrines
and pillared shrines. Shrines at homesteads often contained as many sculptures as
there were members of the family, as each member had his or her patron and protector. There are some sculptures from home environment and churches in the collection. The dominant plots of Jesus Christ and Mary testify to their extraordinary
place in people’s piety. Plots of holy men and women constitute a separate group.
The authors of the majority of sculptures in the collection are unknown. The
names of some god carvers could be identified referring to the material held
in the museum – Vincas Svirskis (1835–1916), Kazimieras Indriekus (1855–1925),
Juozapas Paulauskas (1860–1945), Kazimieras Razma (1851–1931), and Juozapas
Stankus (1864–19??). God carvers grew up in villages; they shared the same world
outlook and perception as people of the village. God carvers were connected to
those for whom they created and to what they represented by the general spiritual and cultural environment.
The collection contains round sculptures and bass and high reliefs created in
traditional techniques: carved from linden, apple, birch and poplar wood with
simple tools – several knives and chisels. 30–50 cm-high sculptures are predominant. The majority of sculptures are coloured with oil paint, and the iconographic
canon is not always observed. To emphasize the details, aluminium or bronze
powder paint was used, and the attributes were made from wire or tin sheets. The
condition of polychromy allows us to establish where the sculptures were held.
Sculptures held in an interior environment are better preserved, their wood is
thicker, and the paint is less faded. Some of the sculptures have been repainted.
Plots related to the life of Jesus Christ – The Holy Family, The Baptism of Christ,
The Passion of Christ and Pensive Christ – are predominant. The most frequent plot
of The Passion of Christ is Crucifixion. A Crucifix was found in each household.
The plots of Our Lady of Sorrows, Pieta and Our Lady of Graces clearly show that
the Blessed Virgin Mary was the most elevated among the saints in Lithuanian piety.
A separate group consists of the sculptures of saints, whom people loved not
only as their protectors and intercessors with God, but also as models of behaviour
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in daily life because of their personal qualities – sense of justice, wisdom and industriousness. Their representation in sculpture was based on church iconography,
the established composition of the plot, colours and attributes.
The valuable collection of folk painting consists of works painted in oil or tempera on a wooden board or canvas from the seventeenth to the twentieth century.
The majority of paintings are executed in the 18th–19th century Baroque manner –
the figures are flattened and represented full face or in profile. The colours are
mainly pure, without hues. Combinations of dark colours prevail.
The saints are represented singly and in multi-figure compositions, standing
full length; several paintings with half-length figures reflect the relation to portrait
painting of the Grand Duchy of Lithuania. There are some paintings in which the
composition is supplemented with inscriptions, and the authors of quite many
works of folk painting are unknown. Altarpieces are larger and have sumptuous
authentic frames; some of them are decorated with mountings showing a special
respect for the saint. Procession paintings are two-sided.
Replicas of the paintings of The Blessed Virgin Mary with the Infant Jesus famous
for their miracles – Our Lady of Trakai and Our Lady of Częstochowa – are close
to the Byzantine iconographic type of She Who Points the Way (Greek Hodegetria);
the painting of Our Lady of Pažaislis is surrounded by a colourful flower garland.
In the publication, the works from the collection are divided according to the
plots, and each iconographic image has a description. To commemorate the 215th
anniversary of the birth of the folk educator Motiejus Valančius, descriptions of
the plots are supplemented with excerpts from The Writings by Valančius.
The collection of Lithuanian art by the lawyer, dr. Jaunius Gumbis, is an example how a single person can contribute to the preservation of valuable objects of
Lithuanian culture. From now on, this material will be accessible to researchers,
folk artists continuing the traditions of cross crafting and folk painting, and everyone interested in the culture of this country. Perhaps this example will encourage someone to start collecting.
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Va r d ų r o d y k l ė
Į Vardų rodyklę iš knygos „Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija“ teksto
ir iliustracijų aprašų įtraukti: asmenvardžiai, dievybių vardai, religinių asmenų
vardai ir pavadinimai, metaforiniai dievybių bei religinių asmenų pavadinimai
ir prievardžiai.
Atsižvelgus į knygoje aprašytos kolekcijos dalykinį ypatumą, buvo sukurti
Švč. Trejybės, Šventųjų giminaičių, Šventosios šeimos, Pietos įrašai, o tarp įvairių to paties subjekto vardų ir prievardžių – sukurtos sąsajos. Abėcėlės tvarka
pateikti tekste paminėto vardo variantai, skliaustuose nurodytos archajinės (iš
cituotų M. Valančiaus kūrinių) arba autentiškos vardo formos, pvz.: Agnietė
(Agnieškė), Dominykas (Domininkas) ir t. t.
Kur manyta esant tikslinga, ir jei pavyko rasti – pateikta patikslinančios informacijos apie asmenį.
Iliustracijų sąraše minimi vardai Vardų rodyklėje nebekartojami.
Nuoširdžiai dėkoju dr. Mikui Vaicekauskui, maloniai patarusiam iškilus
klausimams.

Albreghs Karl 10
Abgaras, Edesos karalius 246
Agnietė (Agnieškė), šventoji 270, 280
Agota, šventoji 12, 208, 209
Aleksandras VII, popiežius 148
Alfėjas, apaštalo Jokūbo Jaunesniojo tėvas 232
Andriejus, šventasis apaštalas 238
Antanas, šventasis → Antanas Paduvietis
Antanas Paduvietis, šventasis 11, 14, 18,
20, 218, 220–222, 224–226, 251
Aspazijus, teisėjas 270
Augusta, Romos imperatoriaus
Maksentijaus žmona 262
Barbora, šventoji 14, 256, 258
Bernardas Sienietis, šventasis 48
Blessed Virgin Mary → Švč. Mergelė Marija →
Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu
Boufalas Zigmuntas 9, 15
Brenšteinas Mykolas Eustachijus (Brensztejn) 10

Vardų rodyklės sudarytoja dr. Birutė Railienė

Chrystus → Jėzus Kristus

Dominykas (Domininkas), šventasis 18, 136, 268, 280
Dovydas, Izraelio ir Judėjos karalius 9,
16, 22, 134, 228
Dvorčius Abraomas 10
Egidijus, Modenos vyskupas 210
Elijas (Elijošius), pranašas 56
Florijonas, šventasis 12, 14, 208–210
Gabrielius, arkangelas 40
Galaunė Paulius 9, 10, 12, 220, 264, 270
Galijotas, legendinis filistinų milžinas 22
Gaunas, Romos vietininkas 272
Glicerijus 194
God → Dievas Tėvas
Gorskis Konstantinas (Górski Konstanty) 9, 184, 277
Gracianas, Romos imperatorius 272
Grigalius IX, popiežius 218
Gumbis Jaunius 7, 9, 20, 277
Gumbytė Gabrielė Angelė 6
The Holy Family → Šventoji Šeima

Čiurlionis Mikalojus Konstantinas 7
Danauskas Jonas 11, 225
Daunoras Stanislovas 10, 238
Dievas Sūnus → Jėzus Kristus
Dievas Šventoji Dvasia 16, 24, 30, 134
Dievas Dvasia Šventa 24
Dvasia 24
Dvasia Švenčiausia 24, 52, 124, 246
Šventoji Dvasia 28, 30, 134
Dievas Tėvas 16, 24, 30, 40, 52, 56
Dievas 14, 20, 24, 40, 52, 112, 124, 134, 136,
154, 194, 212, 234, 250, 252, 270, 276
Tėvas 24, 58
Tėvas Amžinasis 52, 58
Viešpats 124, 134, 218, 252
Viešpats Dievas 122, 182, 250
Viešpats Dievas Sutvertojas 24
Dionotas (Dionokas) legendinis
Britanijos karalius 272
Dioskuras (Dioskoras), šv. Barboros tėvas 256
Dlugošas Janas 186
Domicianas, Romos imperatorius 234

280

Jauniaus Gumbio Lietuvos dailės kolekcija

281

Indriekus Kazimieras 11, 70, 278
Infant Jesus → Jėzus Kristus → Kūdikėlis Jėzus
Ivanauskas Petras 12, 92, 93, 204
Izidorius → Izidorius Artojas
Izidorius Artojas, šventasis 11, 14, 198, 200, 201
Jackus, šventasis 18, 50, 230
Jacobus de Voragine → Jokūbas Varaginietis
Jankevičienė Algė 16
Jarockis Stanislovas (Jarocki Stanisław) 9, 116, 277
Jesė, Dovydo tėvas 22
Jesus Christ → Jėzus Kristus
Jėzus Kristus 7, 9–14, 16, 18, 24, 30, 38, 48, 50, 52, 53,
55, 56, 58, 61, 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82,
84, 94, 99, 101, 106,108–110, 112, 114–116, 118,
120, 121, 136, 138, 154, 168, 182, 194, 218, 228, 232,
234, 238, 240, 244, 246, 252, 256, 260, 262, 268
Dievas Sūnus 24
Dievo Sūnus 52, 72, 122, 134, 138
Gerasis Ganytojas 118
Išganytojas 52, 56, 62, 72, 76, 78,
80, 106, 112, 232, 238, 256
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Jėzus Nazarietis 11, 66, 70, 71, 94, 121
Jėzus Nazarietis Žydų karalius 94
Kristus Ganytojas 118
Kristus Viešpats 80, 270
Kūdikis 142
Kūdikis Jėzus 30
Kūdikėlis 20, 138
Kūdikėlis Jėzus 18, 20, 228
Laiminantis Kristus 116
Mesijas (Mesijošius) 56, 112
Nukryžiuotasis 98, 100, 102–104, 250
Rūpintojėlis 11, 12, 84–87, 89, 90, 92, 93
Sūnus 24, 112, 154, 168
Sūnus Aukščiausiojo 228
Sūnus Dievo 24, 52, 72, 122, 154, 228
Švenčiausiasis Jėzaus Vardas 48
Švenčiausioji Jėzaus Širdis 50, 230
Vaikelis Jėzus 16, 30, 36, 226, 251
Viešpats 52, 62, 66, 72, 74, 76,
78, 80, 82, 106, 124, 168, 228, 232,
238, 244, 246, 256, 268, 270
Viešpats Dievas 182, 268
Viešpats Jėzus 58, 74
Žodis 24, 122
Joakimas (Jokimas), šventasis 38, 252
Jokūbas Jaunesnysis (Jokūbas Mažesnysis),
šventasis apaštalas 9, 74, 232, 246
Jokūbas, šventasis apaštalas 56, 58
Jokūbas Varaginietis, arkivyskupas 10, 277, 278
Jonas Jaunesnysis, šventasis 14
Jonas Krikštytojas, šventasis 52, 53, 238
Jonas Nepomukas (Jonas iš Nepomuko),
šventasis 10, 14, 202, 204, 206
Jonas, šventasis evangelistas 38,
56, 58, 74, 106, 108, 154
Šv. Jonas Evangelistas 13, 38, 234
Evangelistas 236, 237
Joana Bavarietė (Jonkė), karaliaus
Vaclovo IV žmona 202
Judas Iskarijotas 62
Judas Jokūbo → Judas Tadas
Judas Tadas (Tadeušas), šventasis 14,
18, 38, 246, 248
Julijona (Julijonė) 256
Jundzilas (Jundzila) Kristupas 9, 19
Juozapas (Jūzupas), šventasis 16, 18, 20,
30, 74, 108, 134, 228, 251, 272
Juozapas Arimatietis (Jūzupas),
šventasis 12, 106, 108, 109
Jurgis, šventasis 14, 194, 197
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Šv. Jurgis Kankinys 18, 194
Jūzupas → Juozapas

Juodoji Dievo Motina 150
Kamaldulių Dievo Motina 148
Lenkijos Motina ir Karalienė 150
Madona su Kūdikėliu 140
Maloningoji 14
Marija be Kūdikio 146
Marija, Moteris Jūzupo 106
Marija Pana 10, 18, 20, 122, 124, 136
Marija Sopulingoji 12
Mergelė Marija 122, 138, 254, 256
Mergelė Šventoji 13
Motina 182
Motina Dievo 74, 124, 252
Motina Švenčiausia 30, 136
Nekaltai Pradėta Švč. Mergelė
Marija 13, 14, 18, 122
Pažaislio Dievo Motina 20, 148
Pažaislio Švč. Mergelė Marija 20, 279
Pažaislio kamandulių Švč. Mergelė Marija 20
Rožinio Švč. Mergelė Marija 18, 136, 148
Skausmingoji Dievo Motina 13
Švč. Dievo Motina su Kūdikėliu 230, 279
Švč. Marija 168, 182
Švč. Marija Pana 24, 122, 134, 154, 182
Švč. Mergelė 13
Švč. Mergelė Marija Dangaus Karalienė 182
Švč. Mergelė Marija Maloningoji 56,
124, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 278
Švč. Mergelė Marija Skausmingoji 11, 38,
154, 156, 157, 158, 161, 163, 165, 167, 168, 278
Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu 138,
142, 150, 230, 279
Švč. Motina 30, 186, 228
Švč. Panelė 124, 182, 252
Trakų Dievo Motina 20, 144, 279

Kazimieras Jogailaitis 186
Kazimieras, šventasis 7, 9, 14, 16,
18, 186, 188–190, 193
Kazimieras II Teisngasis, Lenkijos karalius 210
Konanas Meriadokas, legendinis Didžiosios
Britanijos karalius 272
Končius Ignas 13
Kotryna Aleksandrietė, šventoji 14,
20, 251, 262, 264, 266
Kotryna Sienietė, šventoji 268
Kulnytė Birutė 7
Laurynas, šventasis 12, 208, 209
Lazauskaitė Elvyda 7, 20
Lionginas (Longinas) 168
Liškevičienė J. 20
Liucijus III, popiežius 210
Lukas (Lukošius), šventasis
evangelistas 20, 144, 150, 244
Maksentijus (Maksencijus), Romos
imperatorius 262
Maksimas, Romos imperatoriaus generolas 272
Marcijonas 256
Magdalena → Marija Magdalietė

Maižiešius → Mozė
Marija → Marija, Švč. Mergelė
Marija 30
Marija, Jokūbo Jaunesniojo motina 74
Marija Magdalietė (Magdalena), šventoji 13,
38, 74, 104, 106, 108, 260
Marija Margarita, šventoji 50
Marija, Moteris Kleopo 74
Marija, Švč. Mergelė 10, 11, 13, 14, 16, 18, 20,
24, 30, 36, 104, 106, 108, 120, 122, 124,
134, 136, 138, 142, 144, 146, 154, 168,
182, 228, 232, 244, 251, 252, 255, 278
Aušros Vartų Gailestingumo
Motina 12, 20, 146
Čenstakavos Dievo Motina 150, 152, 279
Dievo Motina 13, 20, 74, 142,
144, 146, 154, 168, 182
Dievo Motina Kelrodė
(Hodegetrija) 142, 144, 150, 279
Dievo Sūnaus Motina 182
Gailestingumo Motina 146
Gražiosios Meilės Motina 148
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Mary → Marija, Švč. Mergelė
Matka Boska → Marija, Švč. Mergelė
Matušakaitė Marija 16
Mickūnaitė G. 20
Mikėnaitė Akvilė 11
Mykolas, arkangelas 14, 40, 44, 45, 46
Mozė (Maižiešius), pranašas 56, 72
Neronas, Romos imperatorius 238
Nikodemas, šventasis 106
Oleščinskis Antonis 10
Ona, šventoji 13, 16, 18, 30, 36–38, 252, 254–256
Ona pati trečioji 30, 36, 37
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Origenas, teologas 256
Our Lady of Częstachowa → Marija,
Švč. Mergelė → Čenstakavos Dievo Motina
Our Lady of Graces → Marija,
Švč. Mergelė → Maloningoji
Our Lady of Pažaislis → Marija, Švč. Mergelė →
Pažaislio Švč. Mergelė Marija
Our Lady of Sorrows → Marija,
Švč. Mergelė → Skausmingoji
Our Lady of Trakai → Marija,
Švč. Mergelė → Trakų Dievo Motina
Pacas Kristupas Zigmantas 148
Paulauskas Juozapas 11, 12, 90, 278
Paulius (Povilas, Saulius), šventasis
apaštalas 14, 38, 48, 112, 240, 242, 244
Perkovskis Juzefas (Perkowski Józef ) 9, 10, 91, 277
Petras (Simonas), šventasis apaštalas 10,
38, 48, 56, 58, 112, 234, 238
Petrulis Juozas 11–13, 42, 44, 92, 110, 200
Pieta 13, 18, 24, 168, 170, 172, 176–179, 181, 280
Angeliškoji Pieta 13, 168, 174, 175, 180
Počiulpaitė Alė 11
Poncijus Pilotas 62, 66, 72, 74, 94
Povilas → Paulius
Pranciškus, šventasis 136
Radvila Karolis Stanislovas 9, 17
Radvilos 9
Rapolas, arkangelas 14, 40, 42, 43
Razma Kazimieras 11, 200, 201, 278
Rokas, šventasis 9, 212, 215, 216
Ruseckas Kanutas (Rusiecki Kanuty) 6, 8, 9, 277
Salomė 74
Samuelis, pranašas 22
Saulius → Paulius (Povilas)
Saulius, Izraelio valdovas 9, 16, 22
Sempronijus, teisėjas 270
She Who Points the Way → Marija,
Švč. Mergelė → Dievo Motina Kelrodė
Simeonas, kunigas, šventasis 134, 154
Simonas, fariziejus 260
Simonas Kirenietis 80
Slendzinskis Vincentas (Sleńdzinsky
Wincenty) 9, 30, 277
Smuglevičius Lukas (Smuglewicz
Łukasz) 9, 212, 277
Smuglevičius Pranciškus (Smuglewicz
Franciszek) 6, 9, 10, 22, 61, 96, 232, 277
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Stanislovas, šventasis 272
Stankevičienė R. 20
Stankus Juozapas 11, 13, 110, 278
Stankus Kazimieras 11
Subiru Bernadeta (Soubirous Bernade-Marie) 122
Svirskis Vincas 11, 236, 278
Šinkūnaitė L. 20
Šventieji giminaičiai 16, 30, 38, 280
Šventoji Šeima 9, 11, 12, 16, 30, 32,
34, 35, 38, 134, 278, 280
Žemiškoji Trejybė 30
Tadas → Judas Tadas
Trejybė Švč. 11, 16, 22, 24, 27, 28, 30, 170, 256, 280
Apvaizda 24
Traicė Švenčiausia 52
Švenčiausia Traicė 122
Urbonienė Skaidrė 11, 13
Uršulė, šventoji 272

I l i u s t r ac i j ų s ą r a š a s

Vaclovas IV, Čekijos ir Vokietijos
karalius 202
Vaclovas III, Čekijos ir Lenkijos karalius 10
Vaicekauskas Mikas 280
Valančius Motiejus 10, 18, 20, 22, 24, 30,
48, 52, 56, 58, 62, 66, 72, 74, 76, 78, 80,
82, 94, 106, 112, 122, 124, 134, 136, 154,
182, 186, 194, 202, 210, 218, 228, 232,
234, 238, 240, 244, 246, 250, 252, 256,
260, 262, 268, 270, 272, 278, 279, 280
Valinčiūtė Rima 18
Vasiliūnienė Dalia 18
Veronika, šventoji 18, 24, 76, 170
Vilčinskis Jonas Kazimieras 10

1.
2.
3.
4.

5.

Zavadskis Juozapas 10
Zebediejus (Zebedeušas) 154
Zikaras Juozas 7, 9, 66, 188, 277
Žmuidzinavičius Antanas 7, 10

7.

Žilevičius Jurgis 76, 80

8.

6.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.
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Pjovėja, ~1884 m. Drobė, aliejus. Kanutas
Ruseckas 8
Gardino teismo paseniūnis Zigmuntas
Boufalas, 1863 m. Drobė, aliejus 15
Karolis Stanislovas Radvila, XVIII a. Drobė,
aliejus 17
Gardino pavieto maršalka
Kristupas Jundzila, XVIII a. vid. Drobė,
aliejus 19
Dovydas prieš karalių Saulių, XVIII a. pab.
Drobė, aliejus. Pranciškus Smuglevičius 23
Švenčiausioji Trejybė, 1762 m.
Medis, aliejus 25
Švenčiausioji Trejybė, 1819 m.
Drobė, aliejus 26
Švenčiausioji Trejybė, XIX a. Drobė, aliejus,
medis, drožyba 27
Švenčiausioji Trejybė, XIX a. vid.
Drobė, aliejus 28
Šventoji Dvasia, XIX a. vid. Drobė, aliejus 29
Šventoji šeima, 1888 m. Drobė, aliejus.
Vincentas Slendzinskis 31
Šventoji šeima, XIX a. vid. Drobė, aliejus 32
Šventoji šeima, XIX a. vid. Drobė, aliejus 33
Šventoji šeima, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 34
Šventoji šeima, XIX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 35
Šv. Ona pati trečia, XVIII a. Drobė, aliejus 36
Šv. Ona pati trečia, XVIII a.
Paveikslo aptaisas 37
Šventieji giminaičiai, 1832 m. Drobė, aliejus,
I-as viršelis, 38
Arkangelas Mykolas, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija 41
Arkangelas Rapolas, XX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija. 1956 m.
Nuotrauka. Juozas Petrulis 42
Arkangelas Rapolas, XX a. pr. Medis,
drožyba, polichromija 43
Arkangelas Mykolas, XX a. pr. Medis,
drožyba, polichromija. 1956 m. Nuotrauka.
Juozas Petrulis 44
Arkangelas Mykolas, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija 45

24. Arkangelas Mykolas, XIX a. pab.
Medis, drožyba 46
25. Angelai, XX a. p. Medis, drožyba,
polichromija 47
26. Švenčiausiasis Jėzaus vardas, XIX a. I p. Drobė,
aliejus 49
27. Šv. Jėzaus širdis, 1807 m. Drobė, aliejus 51
28. Jėzaus krikštas, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 53
29. Jėzus iš siužeto Jėzaus krikštas, XIX a. II p.
Medis, drožyba, polichromija 54, 55
30. Atsimainymas, XIX a. II p. Drobė, aliejus 57
31. Jėzaus malda alyvų sode, 1861 m.
Drobė, aliejus 58
32. Besimeldžiantis Jėzus (?), XVIII a. Drobė, aliejus.
Pranciškus Smuglevičius 60, 61
33. Jėzus prie stulpo, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 63
34. Jėzaus nuplakimas, XIX a. II p. Drobė, aliejus 65
35. Jėzus Nazarietis, XIX a. pr. Drobė, aliejus 67
36. Jėzus Kristus, XX a. I p. Gipsas.
Juozas Zikaras 68
37. Jėzus su nendre, 1849 m. Medis, drožyba,
polichromija 69
38. Jėzus Nazarietis, 1904 m. Medis, drožyba,
polichromija. Kazimieras Indriekus 70
39. Jėzus Nazarietis (?), XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 71
40. Štai žmogus!, XVIII a. II p. Medis, tempera 73
41. Jėzus, nešantis kryžių, XIX a, pab.
Medis, drožyba, polichromija 75
42. Šešta stotis. Veronika nušluosto Jėzui veidą,
1868. Drobė, aliejus. Jurgis Žilevičius(?) 76
43. Aštunta stotis. Jėzus ramina verkiančias
moteris, XIX a. Drobė, aliejus 79
44. Devinta stotis. Jėzus parpuola trečią kartą,
1868. Drobė, aliejus. Jurgis Žilevičius(?) 81
45. Dešimta stotis. Jėzui nuplėšiami drabužiai,
1842. Drobė, aliejus 83
46. Rūpintojėlis, XIX a. II p. Medis, drožyba,
polichromija 84
47. Rūpintojėlis, 1842 m. Medis, drožyba,
polichromija 85
48. Rūpintojėlis, XIX a. II p. Medis, drožyba,
polichromija 86
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49. Rūpintojėlis, XVIII a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 87
50. Koplytėlė su Rūpintojėlio skulptūra,
XIX a. pab. Medis, drožyba, polichromija 88
51. Rūpintojėlis, XIX a. II p. Medis, drožyba,
polichromija 89
52. Koplytėlė su Rūpintojėlio skulptūra, XXa. pr.
Medis, drožyba. Juozapas Paulauskas 90
53. Koplytėlė, XX a. 3–4 deš. Popierius, ofortas.
Juzefas Perkovskis 91
54. Peizažas, XX a. 3–4 deš. Popierius, ofortas.
Juzefas Perkovskis 91
55. Koplytėlė, XX a. I p. Petras Ivanauskas.
1962 m. Nuotrauka. Juozas Petrulis 92
56. Rūpintojėlis, XX a. I p. Petras Ivanauskas.
1963 m. Nuotrauka. Juozas Petrulis 92
57. Rūpintojėlis, XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija. Petras Ivanauskas 93
58. Vienuolikta stotis. Jėzaus nukryžiavimas,
XIX a. Drobė, aliejus 95
59. Atpirkimo alegorija, XVIII a. Drobė, aliejus.
Pranciškus Smuglevičius 96, 97
60. Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra,
XX a. pr. Medis, drožyba, polichromija 98
61. Koplytėlė su siužetu Jėzaus nukryžiavimas,
XIX a. pab. – XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 99
62. Koplytėlė su Nukryžiuotojo skulptūra,
1887 m. Medis, drožyba, polichromija 100
63. Koplytėlė su siužetu Jėzaus nukryžiavimas,
XIX a. pab. – XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 101
64. Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija 102
65. Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija 103
66. Kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija 103
67. Pastatomo kryžiaus pagrindas, XX a. pr.
Medis, drožyba. 104
68. Pastatomas kryžius su Nukryžiuotojo
skulptūra, XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 105
69. Keturiolikta stotis. Jėzaus laidojimas, 1842 m.
Drobė, aliejus 107
70. Jėzaus laidojimas, XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 108
71. Juozapas Arimatietis iš siužeto Jėzaus
laidojimas, XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 109
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72. Kristaus laidotuvės, XX a. pr. 1956 m.
Nuotrauka. Juozas Petrulis 110
73. Šv. Mergelė Marija iš siužeto Jėzaus
laidotuvės, XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 111
74. Jėzaus Prisikėlimas, XVII a. II p.
Medis, tempera 113
75. Prisikėlęs Jėzus Kristus, XVII a. I p.
Medis, drožyba, polichromija 114
76. Prisikėlęs Jėzus Kristus, XVIII a.
Medis, drožyba, polichromija 115
77. Kristaus vizija (?), 1897–1898 m.
Drobė, aliejus. Stanislovas Jarockis 117
78. Laiminantis Kristus, XVIII a.
Drobė, aliejus 117
79. Gerasis Ganytojas, XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 119
80. Švenčiausioji Jėzaus Širdis, XX a. I p.
Medis, drožyba, polichromija, skarda,
kalstymas 120
81. Liepsnojanti Švč. Mergelės Marijos Širdis,
XX a. I p. Medis, drožyba, polichromija,
skarda, karpymas 120
82. Jėzus Nazarietis, XX a. I p. Medis, drožyba,
polichromija 121
83. Prisikėlęs Kristus, XX a. I p. Medis, drožyba,
polichromija, skarda, kalstymas 121
84. Nekaltai Pradėta Švč. Mergelė Marija,
XIX a. II p. Drobė, aliejus 123
85. Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. II p.
Drobė, aliejus 125
86. Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a.
Drobė, aliejus 127
87. Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. pab.
Drobė, aliejus 128
88. Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. II p.
Drobė, aliejus 129
89. Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. vid.
Medis, drožyba, polichromija 130
90. Švč. Mergelė Marija Maloningoji,
XIX a. pab. – XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 131
91. Švč. Mergelė Marija Maloningoji,
XIX a. pab. – XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 132
92. Švč. Mergelė Marija Maloningoji, XIX a. vid.
Medis, drožyba, polichromija 133
93. Švč. Mergelės Marijos sužieduotuvės, 1861 m.
Drobė, aliejus 135
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94. Rožinio Švč. Mergelė Marija, XIX a. vid.
Drobė, aliejus 137
95. Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu, XIX a. vid.
Drobė, aliejus 139
96. Madona su Kūdikėliu, XVIII a. pab. – XIX a. pr.
Drobė, aliejus 141
97. Dievo Motina Kelrodė, XVIII a. Medis, tempera,
sidabravimas po laku 143
98. Trakų Dievo Motina, XVI–XVII a.
Medis, aliejus 145
99. Aušros Vartų Gailestingumo Motina, XIX a.
Medis, drožyba, auksavimas 147
100. Pažaislio Dievo Motina, XVIII–XIX a.
Drobė, aliejus 149
101. Čenstakavos Dievo Motina, XIX a. vid.
Drobė, aliejus 151
102. Čenstakavos Dievo Motina, XIX a. vid.
Drobė, aliejus 153
103. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, 1823 m.
Drobė, aliejus 155
104. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija 156
105. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, 1848 m.
Medis, drožyba, polichromija 157
106. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija 158
107. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. vid.
Medis, drožyba, polichromija 159
108. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XVII–
XVIII a. Medis, drožyba, polichromija 160
109. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija 161
110. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. vid.
Medis, drožyba, polichromija 162
111. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. II p.
Medis, drožyba 163
112. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, 1851 m.
Medis, drožyba, polichromija 164
113. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. II p.
Medis, drožyba, polichromija 165
114. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. II p.
Medis, drožyba, polichromija 166
115. Švč. Mergelė Marija Skausmingoji, XIX a. vid.
Medis, drožyba, polichromija 167
116. Pieta, XIX a. vid. Drobė, aliejus 169
117. Pieta ir šv. Veronika, 1762 m. Drobė, aliejus 171
118. Pieta, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 172
119. Pieta, XIX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 173
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120. Angeliškoji Pieta, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 174
121. Angeliškoji Pieta, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 175
122. Koplytėlė su Pietos skulptūra, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija, metalas,
kalimas 176
123. Pieta, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 177
124. Pieta, XIX a. pab. – XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 178
125. Pieta, XIX a. pab. – XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 179
126. Angeliškoji Pieta, XIX a. pab. – XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija 180
127. Pieta, XIX a. vid. Medis, drožyba,
polichromija 181
128. Švč. Mergelė Marija Dangaus Karalienė,
XIX a. pab. – XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 183
129. Apsireiškimas, 1916 m. Drobė, aliejus.
Konstantinas Gorskis 185
130. Šv. Kazimieras, XVIII a. pab.
Drobė, aliejus 187
131. Šv. Kazimieras, XX a. I p. Gipsas.
Juozas Zikaras 188
132. Šv. Kazimieras, 1849 m. Medis, drožyba,
polichromija 189
133. Šv. Kazimieras, XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 190
134. Šv. Kazimieras, XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 191
135. Šv. Kazimieras, XX a. II p.
Medis, polichromija 192
136. Šv. Jurgis Kankinys, 1793 m.
Drobė, aliejus 195
137. Šv. Jurgis, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 196
138. Šv. Jurgis, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 197
139. Figūros iš siužeto Šv. Izidorius, XIX a. pab.
Medis, drožyba, polichromija 199
140. Šv. Izidorius Artojas, XIX a. pab. Medis,
drožyba, polichromija 199
141. Šv. Izidorius Artojas, [XIX a. pab.].
Kazimieras Razma. 1956 m. Nuotrauka. Juozas
Petrulis 200
142. Skulptūrėlės iš siužeto Šv. Izidorius,
XIX a. pab. Medis, drožyba, polichromija.
Kazimieras Razma 201
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143. Šv. Jonas Nepomukas, XVIII a. pab. – XIX a.
pr. Drobė, aliejus 203
144. Šv. Jonas Nepomukas, XIX a. vid.
Medis, drožyba, polichromija 204
145. Šv. Jonas Nepomukas, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija 205
146. Šv. Jonas Nepomukas, XIX a. II p.
Medis, drožyba, polichromija 206
147. Šv. Jonas Nepomukas, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija 207
148. Šv. Laurynas, šv. Agota ir šv. Florijonas,
XIX a. pr. Medis, drožyba, polichromija 209
149. Šv. Florijonas, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija, skarda 210
150. Šv. Florijonas, XIX a. vid. Medis, drožyba,
polichromija, skarda 211
151. Šv. Rokas, XVIII a. 7–8 dešimtm.
Drobė, aliejus. Lukas Smuglevičius 213
152. Šv. Rokas, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 214
153. Šv. Rokas, XIX a. II p. Medis, drožyba 215
154. Šv. Rokas, XIX a. Medis, drožyba 216, 217
155. Šv. Antano regėjimas, XVIII a. pr.
Drobė, aliejus 219
156. Šv. Antanas, XIX a. pr. Drobė, aliejus 220
157. Šv. Antanas, XIX a. pr. Drobė, aliejus 221
158. Šv. Antanas Paduvietis, 1750 m.
Drobė, aliejus 223
159. Šv. Antanas, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 224
160. Šv. Antanas, 1910 m. Medis, drožyba,
polichromija 225
161. Šv. Antanas, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 226
162. Šv. Antanas, XIX a. II p. Medis, drožyba,
polichromija 227
163. Šv. Juozapas, XIX a. pr. Drobė, aliejus 229
164. Šv. Jackus, 1807 m. Drobė, aliejus 231
165. Šv. Apaštalas Jokūbas jaunesnysis,
XVIII a. pab. Drobė, aliejus 233
166. Šv. Jonas Evangelistas, 1849 m.
Medis, drožyba, polichromija 235
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167. Kryžiaus fragmentas su Evangelistu,
XIX a. pab. – XX a. pr. medis, drožyba 236
168. Evangelistas, XIX a. pab. Medis, drožyba 237
169. Šv. Petras verkiąs, 1862 m. Drobė, aliejus 239
170. Šv. Povilas (?), XX a. pr. Medis, drožyba 241
171. Šv. Povilas, XIX a. vid. Medis, drožyba,
polichromija 243
172. Šv. Evangelistas Lukas, XVIII a. pab.
Medis, drožyba, polichromija 245
173. Šv. Tadas, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 247
174. Šv. Tadas, XVIII a. pab. Drobė, aliejus 248
175. Šv. Tadas, XVIII a. pab. Drobė, aliejus 249
176. Šeimos globėjai, 1873 m. Drobė, aliejus 251
177. Šv. Ona moko Mariją, 1920 m. Medis, drožyba,
polichromija 253
178. Šv. Ona su Mergele Marija, XX a. pab. Medis,
drožyba, polichromija 254
179. Šv. Ona moko Mariją, XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija 255
180. Šv. Barbora ir šv. Ona su Mergele Marija,
XIX a. vid. 257
181. Šv. Barbora, XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 258
182. Šv. Barbora, XIX a. pab. Medis, drožyba,
polichromija 259
183. Šv. Marija Magdalietė, XIX a. pab. – XX a. pr.
Medis, drožyba, polichromija 261
184. Šv. Kotryna, XVIII a. Drobė, aliejus 263
185. Šv. Kotryna, XX a. pr. Medis, drožyba,
polichromija 264
186. Šv. Kotryna, 1866 m. Drobė, aliejus 265
187. Šv. Kotryna, XVIII a. pab. – XIX a. pr.
Drobė, aliejus 267
188. Šv. Kotrynos Sienietės regėjimas (?),
XVIII a. II p. Drobė, aliejus 269
189. Šv. Agnietė, XIX a. II p. Drobė, aliejus 271
190. Šv. Uršulė su Šv. Juozapu ir Šv. Stanislovu,
1756 m. Drobė, aliejus 273
191. Paveikslo aptaisas, XVII a. pab.
Metalas, kalstymas 274
192. Relikvijorius, XVIII a. II p. Medis, drožyba 275

