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Deguèiø baþnyèios tapyba
Gabija Surdokaitë
Kultûros, filosofijos ir meno institutas

Ðilutës rajone esanti Deguèiø baþnyèia tyrinëtojus traukia iðskirtine savo ar-
chitektûra ir interjero áranga. Joje iðsaugoti XVIII–XIX amþius menanèios puoðybos
(dekoro) ansambliai, dailës kûriniai, kuriø sukûrimo, atsiradimo máslës dar ne iki
galo ámintos. Apie paèià Deguèiø baþnyèià trumpai raðë Bronius Kviklys1. Deguèiø
baþnyèios architektûrà tyrinëjo Algë Jankevièienë2, o unikalius tris baroko stilistikos
altorius aptarë menotyrininkë Marija Matuðakaitë3. Gana plaèiai Deguèiø baþnyèios
statytojø ir fundatoriø, baþnyèios titulo, ikonografinës programos, altoriø meniniø
ypatumø klausimus tyrinëjo ir apraðë Aleksandra Aleksandravièiûtë4.

Apie Deguèiø baþnyèioje buvusius tapybos kûrinius þiniø nerandame XIX a.
raðytiniuose ðaltiniuose (baþnyèios inventoriuose ir vizitacijø aktuose). Ðis faktas ap-
sunkina ðventovëje buvusiø kûriniø tyrimus. Daug joje buvusiø paveikslø praþuvo
be pëdsakø, iðliko tik keletas kûriniø. Taèiau á menotyrininkø dëmesá iðlikæ kûriniai
iki ðiol nebuvo patekæ, todël ðiame straipsnyje jie bus aptariami pirmà kartà Lietuvos
menotyros istoriografijoje.

Ðio straipsnio tikslas – remiantis nuosekliai surinktais archyvø dokumentais
ir iðlikusiø tapybos paminklø natûros tyrimais, apþvelgti ir aptarti iki ðiol netyrinëtà
vaizduojamosios dailës paveldà – paveikslø ikonografijà ir pasiaiðkinti plastikos ir
datavimo klausimus. Todël, raðant ðá straipsná, buvo naudotasi keliais tyrimais. Pa-
veikslø turiná padëjo atskleisti ikonografinis metodas, plastikos ir datavimo klausimus
iðsprendë analitinis metodas, o apraðant buvusius Deguèiø baþnyèioje meno kûrinius,
buvo naudotas istorinis-rekonstrukcinis metodas.

Ðiuo metu Deguèiø baþnyèioje, be trijø didþiøjø („Ðv. Vincento Ferero“,
„Ðvè. Trejybës“, „Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mergelës Marijos“) ir tiek pat maþøjø
(„Ðv. Judo Tado“, „Ðv. Antano Paduvieèio“, „Ðv. Juozapo“) altoriniø paveikslø,
dar yra „Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mergelës Marijos“, „Ðvè. Trejybës“ ir Kryþiaus
kelio ciklo paveikslø. Visi jie nutapyti skirtingu metu ir á baþnyèià pateko skirtin-
gomis aplinkybëmis. XVIII a. ketvirtajame ketvirtyje pasimokiusio provincijos dai-
lininko nutapytas paveikslas „Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mergelë Marija“ kabo per-
einamoje zakristijoje ant sienos ðalia lauko durø. Vëliau, XIX a. pirmojoje pusëje,
tapytas paveikslas „Ðvè. Trejybë“ saugomas ant baþnyèios aukðto. XIX a. antrojoje
pusëje sukurti Kryþiaus kelio ciklo paveikslai sukabinti ant baþnyèios sienø.

Archyvø dokumentuose ir kituose
raðytiniuose ðaltiniuose uþfiksuota vos
pora nuorodø apie ðiuos Deguèiø pa-
veikslus. Paprastai baþnyèiø ar koply-
èiø turto inventoriuose iðvardijami pa-
veikslø pavadinimai ar jø skaièius, taèiau
Deguèiø baþnyèios inventoriuose ir vi-
zitacijø aktuose iki 1927 m. neminimi
nei èia buvusiø atvaizdø pavadinimai,

1 Kviklys B. Lietuvos baþnyèios, Telðiø vyskupija, Èi-
kaga, 1980, t. 1, p. 112–113.

2 J ankev ièienë A. Lietuvos medinë sakralinë archi-
tektûra, Vilnius, 1998, p. 71.

3 Matuðaka i të M. Senoji medþio skulptûra ir deko-
ratyvinë droþyba Lietuvoje, Vilnius, 1998, p. 273–
274.

4 Aleksandrav ièiûtë A. Duktë Naumiesèio baþ-
nyèios..., Menotyra, 2004, Nr. 3, p. 26–33.
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nei skaièius, nei jø buvimo vieta5. Tik 1870 m. Þemaièiø Naumiesèio filijos invento-
riaus vëlesniame prieraðe paþymëta, kad 1876 m. buvo ásigytas Kryþiaus kelio stoèiø
ciklas6, o 1927 m. Deguèiø baþnyèios inventoriuje minima, kad tuo metu, XX a. pra-
dþioje, bûta vieno neðiojamo, seno, bet dar geros bûklës „Ðvè. Trejybës“ paveikslo,
taip pat senø „Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mergelës Marijos“ ir „Ðv. Viktorijos“ paveiks-
lø. Iðlikusieji ir dabar baþnyèioje saugomi kûriniai neabejotinai siejami su dokumen-
tuose minimais „Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mergelës Marijos“ ir „Ðvè. Trejybës“ pa-
veikslais, taèiau apie treèiojo, „Ðv. Viktorijos“, atvaizdo likimà þiniø nepavyko rasti.

Tenka apgailestauti, kad Deguèiø baþnyèios archyvø dokumentuose ir kituose
raðytiniuose ðaltiniuose visiðkai neminimi procesijø vëliavø ir neðiojamojo altorëlio
paveikslø siuþetai. Þinoma, kad per visà XIX a. iki XX a. pr. Deguèiø baþnyèioje bûta
vieno procesijø altorëlio, o ávairiø dydþiø ir bûklës procesijø vëliavø skaièius svyravo
nuo dviejø iki aðtuoniø7. Liepos Griciûtës tyrinëjimai parodë, kad Þemaitijos baþnyèiose
buvæ altoriø paveikslai ið esmës lemdavo procesijø vëliavø ir altorëliø paveikslø siuþetø
pasirinkimà ir daþnai bûdavo pavyzdþiu ðiuos procesijø reikmenis kûrusiems tapy-
tojams8. Remiantis ðiuo teiginiu, galima spëti, kad „Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mer-
gelës Marijos“ ir „Ðvè. Trejybës“ paveikslai anksèiau puoðë Deguèiø baþnyèios proce-
sijø altorëlá, mat sutampa archyvø dokumentuose minimi altoriuose buvusiø tapybos
kûriniø pavadinimai ir aptariamøjø „Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mergelës Marijos“ ir
„Ðvè. Trejybës“ paveikslø siuþetai. Taèiau dël istoriniø duomenø stokos ðio teiginio
tvirèiau pagrásti kol kas neámanoma, todël plaèiau panagrinësime tik likusius kûrinius.

„Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mergelës Marijos“ paveikslas (Lietuva, XVIII a.
IV ketvirtis; drobë, aliejus; 90,2 × 65 cm). Katalikø baþnyèios mokymas (arba pamal-
dumas) apie Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mergelæ Marijà siekia viduramþius. Ðiam mo-
kymui áprasminti dailëje svarbus Baze-
lio visuotinis baþnyèios susirinkimas,
1438 m. rugsëjo 17 d. priëmæs konstitu-
cijà. Joje buvo atsiþvelgta á Dionizo Kar-
tuzo (1472 m.), ðv. Lauryno Giustiniani
(1455 m.), ðv. Bernardo Senieèio (1475m.)
mokymà. XV a. antrojoje pusëje popie-
þius Sikstas IV (1471–1484) trijose kon-
stitucijose iðdëstë mokymà apie Nekal-
tàjá Ðvè. Mergelës Marijos prasidëjimà ir
ávedë specialius brevijoriaus skaitymus9.

Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mer-
gelës Marijos kultui ir vaizdavimo tradi-
cijos raidai svarbus buvo Tridento susi-
rinkimas (1548–1563) ir popieþiaus Alek-
sandro VII 1661 m. paskelbta bulë10,
kuria oficialiai patvirtinta Nekaltojo Pra-
sidëjimo Ðvè. Mergelës Marijos ðventës
data – gruodþio 8 d.11

Tiek Europoje, tiek Lietuvoje moky-
mà apie Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mer-

5 1814 m. Deguèiø filijos inventorius, LVIA, f. 669,
ap. 2, b. 329, l. 126; 1821 m. Deguèiø filijos in-
ventorius, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 226, l. 605;
1827 m. Deguèiø filijos inventorius, LVIA, f. 669,
ap. 2, b. 233, l. 532; 1831 m. Deguèiø filijos in-
ventorius, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 247, l. 313;
1839 m. Deguèiø filijos vizitacija, LVIA, f. 669,
ap. 2, b. 249, l. 224; 1842 m. Deguèiø filijos vi-
zitacija, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 255, l. 508; 1845 m.
Deguèiø filijos vizitacija, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 265,
l. 315v; 1850 m. Deguèiø filijos vizitacija, LVIA,
f. 669, ap. 2, b. 297, l. 25v; 1870 m. Deguèiø fi-
lijos inventorius, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 876, l. 3v.

6 1871–1882 m. atliktø darbø ir ásigytø daiktø sà-
raðas prie 1870 m. Deguèiø baþnyèios invento-
riaus, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 876, l. 3v.

7 1871–1882 m. atliktø darbø ir ásigytø daiktø sà-
raðas prie 1870 m. Deguèiø baþnyèios invento-
riaus, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 876, l. 3v.

8 Griciûtë L. Procesijø vëliavø ir altorëliø paveikslø
pirmavaizdis, Vilniaus dailës akademijos darbai, Vil-
nius, 2004, t. 35, p. 143–152.

9 Knapiñski R. Titulus ecclesiae, Warszawa, 1999,
p. 195.

10Bulë – oficialus popieþiaus raðtas esminiais rei-
kalais.

11Knapiñski R. Ten pat, p. 196.
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gelæ Marijà ir su juo susijusius atvaiz-
dus platino pranciðkonai ir bernardinai.
Dël to Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Merge-
lës Marijos paveikslai ir skulptûros XV–
XVI a. plito visoje Europoje. Ypaè tokie
atvaizdai iðpopuliarëjo XVII a. Popieþiui
Pijui IX 1854 m. gruodþio 5 d. paskel-
bus Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Merge-
lës Marijos doktrinà, jos ikonografija at-
gijo ir ágavo naujø bruoþø visuose
katalikiðkuose kraðtuose.

Deguèiø baþnyèioje nuo 1763 m.
sausio 24 d.12 veikë Nekaltojo Prasidë-
jimo Ðvè. Mergelës Marijos brolija, ku-
riai privilegijà suteikë popieþius Klemen-
sas XIII. Veikiausiai aptariamasis pa-
veikslas (o gal ir procesijø altorëlis) buvo
brolijos turtas.

Neþinomas Lietuvos provincijos
dailininkas, vaizduodamas Nekaltojo
Prasidëjimo Ðvè. Mergelæ Marijà, sekë
XVII a. Ispanijoje susiformavusia tradi-
cija – Ðvè. Mergelë Marija vaizduojama
jauna, vilkinti suknele, perjuosta pran-
ciðkoniðka virve su trimis mazgais, ap-
sigaubusi mëlynu apsiaustu, maldai su-
dëjusi rankas. Jos þvilgsnis nukreiptas
þemyn. Tokià vaizdavimo tradicijà pa-
grindë ispanø tapytojas, raðytojas, inkvizicijos dailës cenzorius Pranciðkus Paèeko
(Francisko Pacheco, 1564–1644) veikale „Apie tapybos menà“ (1649)“13. Jis teigë, kad
Ðvè. Mergelës Marijos suknelës spalva turëtø bûti balta. Tradiciðkai ðio siuþeto pa-
veiksluose Marija vilki baltà suknelæ ir mëlynà apsiaustà. Deguèiø baþnyèios paveiks-
le Ðvè. Mergelë Marija dëvi kitos – rudos – spalvos suknelæ. Tai gali bûti ir vëlesniø
pertapymø ar daþø nykimo rezultatas. Marijos apsiaustas jau viduramþiais reiðkë
tikëjimà, nes, kaip raðë ðv. Brigita Ðvedë, „<…> kaip apsiaustas apdengia viskà, kas yra
po juo, taip þmogus tikëdamas gali suprasti ir gauti tai, ko reikia iðganymui“14.

Deguèiø baþnyèios paveiksle Ðvè. Mergelë Marija stovi tarp debesø ant më-
nulio pjautuvo ir þemës rutulio, pamynusi þaltá. Tai aliuzija á Dievo þodþius, pa-
sakytus Edeno sode: „Að sukelsiu prieðið-
kumà tarp tavæs ir moters, tarp tavo ainijos
ir jos ainijos, ji trupins tau galvà“ (Pr 3,15)15.
Toks Marijos vaizdavimas atspindi vi-
duramþiais teologø suformuluotà Mari-
jos – naujosios Ievos, kuriai skirta nu-
galëti Ðëtonà, sampratà.

12 1827 m. Deguèiø filijos inventorius, LVIA, f. 669,
ap. 2, b. 233, l. 532v.

13Krikðèioniðkosios ikonografijos þodynas, sud. D. Ra -
monienë, Vilnius, 1997, p. 186.

14 Úw. Brygida Wielka. Objawienia i inne dziela, Kra-
ków, 2004, p. 41.

15Krikðèioniðkosios ikonografijos þodynas, sud. D. Ra -
monienë, Vilnius, 1997, p. 186.

„Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mergelë Marija“.
Lietuva. XVIII a. IV ketvirtis. Drobë, aliejus

2003 m. Str. nuotraukos – V. Balèyèio
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„Marijos gimimas aiðkinamas kaip iðankstinë Dievo idëjos realizacija,
jos nekaltybë – kaip nuo pasaulio pradþios parengta Ievos nuodëmës
iðpirka ne tik nekaltu Jëzaus pradëjimu, bet ir paèios Marijos, vie-
nintelës ið þmoniø, gimimu be gimtosios nuodëmës. Ið èia kilæs ir jos
pavadinimas – naujoji Ieva“16.

Skirtingai nei bûdinga Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mergelës Marijos vaizdavimo tra-
dicijai, Deguèiø baþnyèios paveiksle aplink Marijos galvà nëra dvylikos þvaigþdþiø
vainiko. Taèiau aplink jà pavaizduota baltø spinduliø aureolë.

Nors Deguèiø baþnyèios „Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mergelës Marijos“ pa-
veikslas yra pertapytas (sprendþiant ið stiliaus, tas pats dailininkas pertapë ir Kry-
þiaus kelio stoèiø ciklà), jame dar galima áþvelgti autentiðkà tapybos sluoksná ir
autoriaus braiþà. Dailininkas, sukûræs ðá paveikslà, turëjo savità, charakteringà, aið-
kiai iðreikðtà tapybos manierà, kuriai bûdinga sekimas vëlyvojo baroko tapybos pa-
vyzdþiais. Vëlyvojo baroko átakà liudija paveikslo kompozicija, naiviai perteikta, ta-
èiau akivaizdi figûros kontraposto poza, ryðkus, kontrastingas apðvietimas, draperijø,
aplinkos detaliø pieðinys. Tapybai bûdinga vëlyvojo baroko laikotarpio stilistika. Kû-
rinys patraukia nuoðirdþia vaizdo traktuote, naiviu þmogaus kûno anatomijos per-
teikimu. Paveikslo koloritas skoningas,
sodrus, ðiltas. Dailininkas paveikslà su-
kûræs ir já pertapæs, subtiliai derina gry-
nas kontrastuojanèias spalvas – tamsiai
mëlynà, rudà, rusvà ochrà. Tiesa, pa-
veikslas labai primityviai pertapytas, to-
dël negalima atmesti prielaidos, kad au-
tentiðkas figûros pieðinys buvo kur kas
geriau nutapytas. Tà rodo sudëtinga fi-
gûros poza, tiksliai nutapytos pëdos, ðvie-
sotamsos efektø likuèiai.

Deguèiø baþnyèios „Nekaltojo Pra-
sidëjimo Ðvè. Mergelës Marijos“ paveiks-
las ádomus ir vertingas, nes Lietuvoje
labai maþai iðlikæ XVII–XVIII a. provin-
cialiosios tapybos pavyzdþiø. Jis iðsiski-
ria ryðkia vëlyvojo baroko stiliaus átaka.

Neþinomo dailininko paveikslas
„Ðvè. Trejybë“ (drobë, aliejus) saugomas
baþnyèios palëpëje. Jis sunykæs, dviejo-
se vietose áplëðtas, daþai suskeldëjæ, kai
kur nutrupëjæ, padengti dulkiø ir pelë-
siø sluoksniu. Kaip minëta anksèiau, pa-
veikslas nutapytas XIX a. pirmojoje pu-
sëje. Jo ikonografija tradicinë, bûdinga
Ðvè. Trejybës vaizdavimui ir XVII, ir XX a.
Taèiau kompozicija turi ir savo ypatu- 16Ten pat.

„Ðvè. Trejybë“. Lietuva (?). XIX a. pirmoji pusë.
Drobë, aliejus



5

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. ÞEMAIÈIØ NAUMIESTIS

©  www.llt.lt
Interneto svetainës www.llt.lt. pastaba: Ðis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio nuoraðas
patvirtintas notaro 2009 12 11, svetainëje www.llt.lt nuolat skelbiamas nuo 2009 12 21.

mø. Ðvè. Trejybës asmenys komponuojami vadovaujantis Ðventojo Raðto þodþiais –
Dievas Tëvas ir Kristus pavaizduoti sëdintys debesyse, Kristus sëdi kairëje paveikslo
pusëje („savo Tëvo deðinëje“), Dievas Tëvas – deðinëje. Paveikslo virðuje, centre, di-
dþiuliame rausvø kraðtiniø trikampyje vaizduojamas sklendþiantis baltas balandis –
Ðventoji Dvasia. Jëzus nutapytas su áprastu raudonu apsiaustu, laikantis kryþiø,
Dievas Tëvas – su ilgu baltu drabuþiu ir mëlynu apsiaustu, laikantis skeptrà. Tra-
dicinëje paveikslo kompozicijoje iðsiskiria nedaþnai pasitaikantis elementas: po die-
viðkøjø asmenø kojomis angeliukai neða banderolæ su áraðu vokieèiø kalba: „Heilig,
Heilig, Heilig ist ünster Gott“ (Ðventas, ðventas, ðventas yra mûsø Dievas). Ðis áraðas
rodo, kad paveikslà nutapë vokieèiø kilmës dailininkas, ir, galima spëti, kad kûrinys
buvo skirtas vokiðkai kalbantiems tikintiesiems.

Tokia Ðvè. Trejybës ikonografija Europos mene paplito XVII a. ir buvo nulemta
teologiniø traktatø, nagrinëjanèiø reikalavimus religinei dailei. Viename jø ispanø
tapytojas ir teoretikas Pranciðkus Paèekas knygoje „Apie tapybos menà“ (1649) raðë:

„Tapant Ðvè. Trejybæ bûtina nuolat remtis Ðv. Raðtu. Ðventasis Të-
vas turi bûti vaizduojamas kaip graþus, didingas, nenuplikæs senyvas
vyras su ilga ir balta barzda, kaip apraðyta Danieliaus vizijoje, ap-
sisiautæs brokato ar kokios kitos solidþios medþiagos apsiaustu su
ðviesiai mëlynos spalvos tunika“17.

Ðventajame Raðte Danieliaus vizijoje raðoma:

„Man stebint, buvo pastatyti sostai, ir Ilgaamþis atsisëdo savo soste.
Jo drabuþis buvo baltas kaip sniegas, o galvos plaukai – tarsi gryna
vilna“ (Dan 7, 9).

Toliau P. Paèekas raðo, kad „Jo deðinëje turi bûti pavaizduotas mûsø Vieðpats
Kristus, kaip sako Dovydas ir kaip tai patvirtina Ðventoji baþnyèia Tikëjimo iðpaþinime“.
Èia turima omenyje 110-osios psalmës pirma eilutë: „Vieðpats tarë mano Vieðpaèiui:
„Sëskis mano deðinëje, kol padësiu tavo prieðus tau po kojomis“.

Teoretikas reikalavo, kad Kristus bûtø vaizduojamas 33-ejø metø,

„<…> harmoningu veidu ir graþiausiu nuogumu, su þaizdomis ran-
kose, pëdose ir ðone, su raudonu apsiaustu. Balandþio formos Ðventoji
Dvasia turi bûti virð jø centre, taip pat angelai ir serafinai su pagarba
ir nuostaba jiems asistuoja“18.

Deguèiø baþnyèios paveikslas „Ðvè. Trejybë“ iðsiskiria ryðkiu koloritu, ðiltais
tonais, kontrastinga ðviesokaita, grafiðku naivoku pieðiniu, kuriam bûdingos tvirtos,
raumeningos figûros, stiprûs, platûs fi-
gûrø gestai, dëmesys detalëms. Kitaip nei
áprasta, Dievo Tëvo galvà supa nimbas,
o ne trikampis. Trikampis pavaizduotas
virðuje, jis jungia visas tris figûras. Ðia-

17Maslauska it ë S. Pamaldumas Iðganytojui Lie-
tuvos kultûroje (konferencijos praneðimas), Ðvè. Tre-
jybës vaizdavimas. Potridentiniai traktatai apie krikð-
èioniðkàjá menà, 2006 m. gruodþio 7 d.

18Ten pat.
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me paveiksle juntama vokiðkosios dailës átaka. Manoma, kad já galëjo nutapyti ta-
pybos amatu besiverèiantis savamokslis ar menkai amato pasimokæs dailininkas.
Paveikslo pirmavaizdþiu galëjo bûti Vokietijoje leistas grafikos kûrinëlis.

Kryþiaus kelio stoèiø ciklas (drobë, aliejus; 89 × 64 cm) nutapytas 1875 m.,
o ásigytas, kaip minëta, metais vëliau – 1876-aisiais19. Paveikslai sukabinti áprasta
tvarka ant baþnyèios sienø. Kryþiaus kelio stoèiø ciklo autorystë nustatyta ið sig-
natûros pirmosios stoties deðiniajame kampe: „Maù: K. Bogumiùù[us] 1875 r.“ (Tapë:
K. Bogumilas. 1875 m.). Dailininkas dar kartà signavo septintosios ir deðimtosios
stoties paveikslus.

Ðis tapytojas Lietuvos dailëtyroje þinomas, taèiau biografiniø duomenø stoko-
jama. Nenustatytos jo gimimo, mirimo datos, kur mokësi tapybos. Ant vieno savo
kûrinio – Nerimdaièiø (Telðiø r.) baþnyèioje buvusios procesijø vëliavos dvipusio
paveikslo „Ðv. Kazimieras“ (1881 m.) – jis yra paraðæs ne tik pavardæ, bet ir lenkiðkà
Vilniaus miesto pavadinimà (Wilno), taigi, manoma, kad yra gyvenæs Vilniuje, taèiau
visi þinomi jo darbai rasti Þemaitijos regiono baþnyèiose.

Deguèiø baþnyèioje saugomas Kryþiaus kelio stoèiø ciklas – tai ankstyviausias
kol kas aptiktas ðio tapytojo darbas. Ðiuo metu þinomi tik keletas jo kûriniø. K. Bo-
gumilo darbø esama Tûbiniø (Ðilalës r.) baþnyèioje. Tai procesijø altorëlio paveikslai
„Ðvè. Mergelë Marija Sopulingoji“ ir „Jëzus Nazarietis“, sukurti 1879 m.20 1881 m.
sienine dekoratyvine tapyba meistras iðpuoðë Eigirdþiø (Telðiø r.) baþnyèià21 ir nutapë
paveikslà „Ðv. Kazimieras“. Tais paèiais metais jis nutapë dvipusá jau minëtà Nerim-
daièiø baþnyèios procesijø vëliavos paveikslà „Ðv. Teresë“ ir „Ðv. Kazimieras“. Ðis kûri-
nys dabar saugomas Lietuvos dailës muziejuje (inv. nr. Lv 464/a, Lv 464/b22). Tiksliai
neþinoma, kada, bet spëjama, kad panaðiu metu toje paèioje ðventovëje ant sienø
dailininkas iðtapë kompozicijas „Apreiðkimas“, „Kristaus þengimas á dangø“, „Ðvè.Mer-
gelës Marijos Ëmimas á dangø“ ir sukûrë dekoratyvinæ sienø tapybà23. Vëliau, 1890 m.,
Laukuvos (Ðilalës r.) baþnyèioje meistras pertapë paveikslà „Ðv. Antanas“24.

Deguèiø baþnyèioje saugomas Kryþiaus kelio ciklas liudija apie XIX a. ga-
lutinai susiformavusá, Europoje (taip pat ir Lietuvoje) labiausiai iðplitusá 14 stoèiø
Kryþiaus kelio pamaldumo variantà. Dabar Lietuvos baþnyèiose retai aptinkami
tapyti Kryþiaus kelio stoèiø paveikslai, mat XX a. pradþioje juos pakeitë uþsienio
baþnytinëse dirbtuvëse gaminti chromolitografijos, oleodrukai ar gipso reljefai.

Cikle tradiciðkai 14-oje paveikslø
vaizduojamas Jëzaus kanèios kelias nuo
„Piloto teismo“ iki „Guldymo á karstà“.
Ðià Jëzaus kanèios ávykiø sekà 1731 m.
patvirtino popieþius Klemensas XII25. Ta-
èiau visoje Lietuvoje (taip pat ir Euro-
poje) reglamentuotas Kryþiaus kelias ið-
plinta tik XIX a.

Lietuvoje buvo þinomas maþo for-
mato Carlo Mayerio (1798–1868) vario
raiþiniø Kryþiaus kelio ciklas, skirtas pri-
vaèiam maldingumui. Niurnberge ásikû-
rusi C. Mayerio spaustuvë XIX a. buvo

19 1871–1882 m. atliktø darbø ir ásigytø daiktø sà-
raðas prie 1870 m. Deguèiø baþnyèios invento-
riaus, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 876, l. 3v.

20Lietuvos TSR kultûros ministerijos, LTSR dailës
muziejaus ir LTSR mokslø akademijos Istorijos
instituto mokslinës ekspedicijos dailës paminklams
tirti ir registruoti dienynas, 1966, l. 80, KPC DPIA.

21Dailës paminklo DV 3048 pasas, KPC DPIA.
22Kuodienë M. Lietuviø liaudies tapyba, Vilnius,
1995, p. 76.

23Dailës paminklo DV 3085 pasas, KPC DPIA.
24Lietuvos TSR kultûros ministerijos, LTSR dailës
muziejaus ir LTSR mokslø akademijos Istorijos
instituto mokslinës ekspedicijos dailës paminklams
tirti ir registruoti dienynas, 1966, l. 83, KPC DPIA.

25Encyclopedia katolicka, Lublin, 1989, t. 4, p. 218.
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„Antroji Kryþiaus
kelio stotis“

„Deðimtoji
Kryþiaus kelio
stotis“

„Vienuoliktoji
Kryþiaus kelio
stotis“

Tapytojas
K. Bogumilas.
1875 m.
Drobë, aliejus
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viena geriausiø Vokietijoje, jos produkcija nuo 1828 iki 1919 m. plito po visas ka-
talikiðkàsias ðalis. Dailininko raiþiniø ciklas sukurtas sekant ankstesniu kito meni-
ninko – Josefo von Führicho (1800–1876) Prahos Ðv. Lauryno baþnyèiai 1834 m.
nutapytais paveikslais. Manoma, kad tapytojas K. Bogumilas, komponuodamas De-
guèiø baþnyèios Kryþiaus kelio paveikslus, naudojosi atveþtiniø C. Mayerio raiþiniø
pavyzdþiais. Tokie spaudiniai dailininkams ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninëse ka-
talikiðkose ðalyse daþnai buvo ákvëpimo ðaltinis. Sekdamas C. Mayerio spaustuvës
raiþiniø ciklu, K. Bogumilas tiksliai atkartojo visas kompozicijas. Jose gausu istoriz-
mo dailei bûdingø bruoþø – áterpta istorinës tikrovës elementø (stilinga architektûra,
detalûs kostiumai, romëniðka kariø apranga). Paveikslai gerai sukomponuoti: pagrin-
dinë grupë su Jëzumi paprastai nutapyta pirmame plane, lydintieji asmenys (tradi-
ciniai personaþai – fariziejai, þydai, romënø kariai, moterys) iðdëstyti keliais tolimes-
niais planais.

Paveikslø ciklas sukurtas laikantis akademinës tapybos principø, jo kompo-
zicijoms bûdinga pusiausvyra, nuosaikumas, pieðiniui – tam tikras sàstingis. Figûrø
proporcijos natûralios, taèiau pozos kiek sustingusios, pieðinio apimtys modeliuotos
tonais, kontûrai pajuodinti, todël paveikslams trûksta erdvës pojûèio. Koloritas niû-
rokas, vyrauja pilkai mëlyni, rusvi tonai, pagrindinës figûros ryðkinamos kontrastinga
balta ar raudona, mëlyna spalvomis.

Kryþiaus kelio stoèiø paveikslus stipriai apgadino drëgmë, temperatûrø kaita
ir laikas. Devyni ið keturiolikos paveikslø yra stipriai paþeisti. Ypaè prasta bûklë yra
ðeðtosios, septintosios, devintosios, deðimtosios ir tryliktosios stoties paveikslø. Pa-
veikslai gana ðiurkðèiai (kaip ir „Nekaltojo Prasidëjimo Ðvè. Mergelës Marijos“ paveiks-
las) buvo pertapyti XX a. viduryje. Nors jie nëra originalûs, neturi savitos kûrybinës
raiðkos, bet nutapyti gana profesionaliai, kruopðèiai ir átaigiai, tad puikiai atitinka
savo paskirtá. Deguèiø baþnyèios Kryþiaus kelio paveikslø ciklas yra vertingas tipo-
loginiu poþiûriu ir papildo tapytojo K. Bogumilo religinës tapybos palikimà.

Iðvados. Deguèiø baþnyèioje saugomi nealtoriniai paveikslai reprezentuoja XVIII–
XIX a. baþnytinæ dailæ. Dël nevienodo sukûrimo laiko, skirtingos paskirties, meninio
lygio jie nesudaro bendros kolekcijos, taèiau kiekvienas ðiø paveikslø vertingas, at-
spindintis tam tikrus Lietuvos religinës dailës raidos etapus. Visi jie priskirtini pro-
vincijos dailës mokykloms, turi istorinæ ir meninæ vertæ. Paveikslus bûtina kuo sku-
biau restauruoti.

Straipsnio rankraðtis áteiktas 2008 03 17, serijos „Lietuvos valsèiai“
Mokslo darbø komisijos ávertintas 2009 04 29, skelbti parengtas
2009 12 01.
Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos
monografijoje „Þemaièiø Naumiestis“ (vyr. redaktorius
ir sudarytojas Zigmas Malinauskas).

Straipsnio kalbos redaktorius Albinas Masaitis, korektorë Rasa Kaðëtienë,
anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

Straipsnio priedai, skelbiami atskirai (tam skirtuose leidinio skyriuose):
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.
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