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Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo  
į dangų bažnyčios dailės vertybės
Regimanta Stankevičienė 
Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Straipsnio objektas – Alksn¸nų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažny
čios dailės paveldas. 

Tikslas – pasitelkus istoriografinę ir menotyrinę analizę, literatūrą, archy
vinių šaltinių ir kontekstinius duomenis, kompleksiškai ištirti objektą, jį įvertinti 
menotyriniu ir istoriniu požiūriu. 

Metodai: istorinisrekonstrukcinis, menotyrinė analizė ir interpretacija.
Raktažodžiai: Alksnėnų koplyčia, Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo 

į dangų bažnyčios dailė, Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos skulptūra (Alksnėnų 
Madona), stebuklingoji skulptūra, Lietuvos bažnytinė tapyba, Lietuvos bažnytinė 
skulptūra, altoriai, bažnytiniai reikmenys.

Alksnėnų bažnyčią puošia trys altoriai, juos ir kitas pastato erdves – įvairaus 
laiko, stiliaus ir vertės skulptūros, tapybos kūriniai, keletas įsidėmėtinų reikmenų. 
Ne vienas šių meno objektų gerokai senesnis už dabartinę šventovę ir patenka 
tarp regione, o ir Lietuvoje, retų XVI–XVIII a. pab. kūrinių. 

Nors šios bažnyčios daile pradėta domėtis vėlai, nemaža jos dalis jau yra 
paskelbta saugomomis vertybėmis. XX a. 8ajame dešimtmetyje į tuometį Vie tinės 
reikšmės dailės paminklų sąrašą buvo įrašyti trys paveikslai: Šv. apaštalas Petras, 
Šv. apaštalas Paulius, Paskutinė Vakarienė ir paveikslo Šv. Juozapas aptaisas1. Ne visi 
šie kūriniai beišliko. Pirmieji du ir paskutinis tapo perkelti į Lietuvos Respublikos 
Kultūros vertybių registrą (toliau – LR KVR arba registrą), nors paveikslo aptaisų (jų 
unikalusis kodas registre [toliau – uk] 14559) bažnyčioje nebuvo rasta jau XX a. 
pab. autorei lankantis joje, o ir registre yra paskelbtas 2018 m. dokumentas apie 
objekto dingimą. Be šių sovietmečiu įvertintų objektų, 1992–2001 m. keliais etapais 
į naujai išaiškinamų vertybių laikinus 
ir kitokius sąrašus kultūros paveldo 
specia listai įtraukė dabar LR KVR esan
čius dar septynis šios bažnyčios dai
lės objektus2. Tačiau bažnyčioje yra ir 
daugiau dėmesio verto dailės paveldo. 

XX a. pab. Lietuvos menotyrinėje 
spaudoje pasirodė publikacijų, prista
tančių kai kuriuos svarbius šios bažny
čios dailės kūrinius arba jų grupes. Vil
kaviškio dekanato sakralinės dailės ver
tybėms skirtame leidinyje pirmą kartą 
trumpai apibūdintas altorius, aprašyti 
šv. Petro, šv. Pauliaus ir šv. Stanislo
vo paveikslai3. Ten pat aptartos nebe 
altoriuose esančios XVII a. skulptūros, 
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1 Lietuvos TSR kultūros paminklai, Vilnius: LTSR kul
tūros ministerija, 1973, p. 813.

2 Visų Lietuvos Respublikos Kultūros vertybių regist
re esančių Alksnėnų bažnyčios paveldo vertybių 
unikalieji kodai pristatomi toliau, analizuojant 
pačias vertybes.

3 Cibulskas Valentas, Alksnėnai: Didysis altorius, 
Lietuvos sakralinės dailės katalogas, t. I: Vilkaviškio 
vyskupija, kn. 2: Vilkaviškio dekanatas, sud. T. Jur
kuvienė, Vilnius: Gervelė, 1997, p. 18–20; Jurku
vienė Teresė, Alksnėnai: Paveikslai „Šv. Petras“ 
ir „Šv. Paulius“; Paveikslas „Šv. Stanislovas“, ten 
pat, p. 20–24.
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drožiniai, o didžiausias dėmesys skirtas didžiojo altoriaus Švč. Mergelės Marijos 
su Kūdikėliu statulai4. Šis kūrinys seniausias, labiausiai įvertintas ir daugiausia 
publikacijų sulaukęs bažnyčios dailės objektas, XX a. populiariai ir kartu pagar
biai imtas vadinti Alksnėnų Madona. Jis literatūroje ne kartą pristatytas ir kaip 
stebuklingu laikomas Marijos atvaizdas5, ir kaip chrestomatinis XVI a. kūrinys, 
svarbus skulptūros raidai mūsų šalyje aptarti6. Marija Matušakaitė, be šios Dievo 
Motinos statulos, skyrė dėmesio dar keliems XVII a. objektams: trims biustinėms 
skulptūroms, dviejų šventųjų moterų figūroms, drožtiniams altoriaus sparnams, 
bet jų vienų su kitais nesaistė ir visus datavo XVII a. I puse (autorė laikosi 
kiek kitokios nuomonės)7. Tačiau publikuoti ir analizuoti dar ne visi Alksnėnų 
bažnyčios dailės kūriniai, neapžvelgta jų visuma, ikonografinė bažnyčios dailės 
programa (susijusi ir su pamaldumo tradicijomis), neskelbta jokių konkrečių 
senesnių nei XIX a. II pusės istorinių duomenų. Šiame straipsnyje pirmą kartą 
panaudojami dokumentai, saugomi Lenkijoje, Lomžos vyskupijos archyve. Pirmą 
kartą apžvelgiamas objekto ištyrimo lygis, pasitelkiamas reikiamas mokslinis 
aparatas (nebe vien literatūros sąrašas), analizuojamas visas reikšmingas bažny
čios dailės paveldas, tiriama jo istorija, nustatomi arba tikslinami dalies objektų 
sukūrimo laikas, vertė, pateikiama kontekstinių duomenų. 

Senoji koplyčia ir jos inventorius. Nors dokumentuose neaptikta duomenų, 
kada Alksnėnuose buvo pastatyta pirmoji šventovė, žinoma, kad Vilkaviškio pa
rapijai priklausanti koplyčia XVIII a. pab. čia jau buvo. Apie tai liudija 1797 m. 
sudarytas Vôgrių vyskupijos parapijų aprašas, įvardijantis Vilkaviškio parapijoje 
esančią dominikonams priklausančiame Alksnėnų palivarke stovinčią koplyčią8. 
Išliko ir pastarosios parapijos bažnyčios inventorių papildantis Alksnėnų koply
čios kilnojamojo inventoriaus sąrašas, sudarytas 1798 m. kovo 22 d.9 Pastatas, 
jo įranga neįvardyti, tam tikrą vaizdą susidaryti leidžia tik užuominos daiktų 
sąraše. Jame minimi varpas bokštelyje, varpelis prie zakristijos, vardijamos šešios 
alavo žvakidės ir tiek pat žvakių altoriui. Galima pamanyti, kad tebuvo vienas 
altorius, bet pastebėtina, kad būta dar 8 medinių žvakidžių, dviejų nedidelių kili
mų (tiesti prieš altorius?). Įvardyti keturi mediniai kryžiai, šeši tapyti paveikslai. 

4 Stankevičienė Regimanta, Alksnėnai: Senojo 
al toriaus fragmentai ir skulptūros; Skulptūra 
„Švč. Mergelė Marija su Vaikeliu (Alksnėnų Ma
dona)”, Lietuvos sakralinės dailės katalogas, t. I: 
Vilkaviškio vyskupija, kn. 2: Vilkaviškio dekanatas, 
Vilnius: Gervelė, 1997, p. 25–40. Trumpai skulp
tūrą autorė jau buvo pristačiusi: Stankevičienė 
R. Alksnėnų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų 
bažnyčia, Katalikų pasaulis, 1996, Nr. 3, III viršelis.

5 Kviklys Bronius, Mūsų Lietuva, t. III, Boston: 
Amerikos lietuvių knygyno leidykla, 1966, p. 436; 
Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, t. II: Vilkaviškio 
vyskupija, Chicago: Lietuvių enciklopedijos spaus
tuvė, 1982, p. 104; Balčiūnas Leonas, Relikvijų 
šviesa, Vilnius: Periodika, 1990, p. 68–77 (eilėraš
čių ciklas „Stebuklingieji Alksnėnai“); Stašaitis 
Jonas, Stebuklingas šaltinėlis Mažučiuose, Lazdijai: 
UAB Spaula, 1992, p. 6–9, 13–23, 46–47, 70, 81, 
82 ir kt.; Žeiž ienė Elvyra, Votai Alksnėnų 
Ma donai, Valstiečių laikraštis, 1995, Nr. 5, p. 11; 

Skrinskas Robertas Gedvydas, Piligrimo vadovas 
po stebuklingas Marijos vietas, Kaunas: Judex, 1999, 
p. 391, 393; Nenėnienė Birutė, Nepavydėkime 
širdžiai ramybės spindulių, Santaka (Vilkaviškis), 
1990, Nr. 101–102, p. 6; ta pati, Nutrūkus ryšiui 
su praeitimi, užsitrenktų durys, XXI amžius, 1995, 
Nr. 36, p. 3, il.

6 Matušakaitė Marija, Klajumienė Dalia, Re
nesansas: Skulptūra, Lietuvos dailės istorija, sud. 
Alfonsas Andriuškevičius, Adomas Butrimas 
ir kt, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2002, p. 106; Matušakaitė M., Lietuvos skulptūra 
iki XVII a. vidurio, Vilnius: Aidai, 2007, p. 55–57, 
il. 47, 48.

7 Ten pat, p. 162, 206, il. 207, 288; Matušakaitė M., 
56–57, 199–200, 230, il. 54, 55, 356–358, 418.

8 Vygrių vyskupijos parapijų aprašas, 1799 m. 
Ar. Łm. II–317, nenumeruotas lapas.

9 Alksnėnų koplyčios inventorius, 1798 m. Ar. Łm. 
I–591, nenumeruotas lapas.
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Užtiesalų, rankšluosčių, kitų siuvinių, audinių būta daugiau, bet arnotų – tik 
baltas ir gedulinis, indų – tik dvi skardinės komuninės ir alavinė ligonių patena. 
Spartų koplyčios aprūpinimą būtinais daiktais parodo 1799 m. gegužės 8 d. ki
tame Vilkaviškio bažnyčios inventoriuje įterptas koplyčios inventoriaus sąrašas10, 
tiksliau, tokį 1798 m. dokumentą papildantis naujų daiktų sąrašas, išvardijantis 
ir kai kurių jų aukotojus. Jis parodo, kad jau buvo įgyti ir kiti koplyčios veiklai 
būtini objektai: kielikas, altorių užtiesalai ir kt. Pateiksime šį per trylika su puse 
mėnesio atsiradusio naujo inventoriaus sąrašą, skliaustuose įrašydami aukotoją, jei 
toks nurodytas. Tad buvo įgyta: paauksuotas kielikas su patena (Jokūbas Baltru
šaitis iš Nošiškių), žalvario kryžius su paauksuota Kančia (Martynas Petrukaitis 
iš Alksnėnų), alavo kryžius ir keturi skardiniai žibintai (visus – Antanas Miliū
nas iš Mažùčių), vilnonė juosta (varpelio? – RS) (Martynas Karnovskis), gėlėto 
štofo11 užuolaidos (Barbora Olekienė), šešios paauksuotos žvakės (Adomas Oleka 
iš Balči¿nų), šešios vaško žvakės (Budvietis iš Gudìlių), keturios šilko skepetėlės 
zakristijai, balta rumbelio (su rumbeliu?)12 skepetėlė, keturios dviejų palų (altorių) 
staltiesės, vėliavėlių pora, dvi poros užuolaidėlių procesijų altorėliui, keturios 
skardinės ir pora žalvarinių žvakidžių. 

XVIII a. pabaigos duomenų visuma leistų daryti prielaidą, kad koplyčia 
tuomet buvo neseniai pastatyta ir įrengta, tačiau neaišku, ar ji buvo naujai įsteig
ta, ar po kokios nors nelaimės atstatyta (iš šiaip susenusios būtų likę daugiau 
kilnojamojo inventoriaus). Statinio istorijos ir išlikusio paveldo požiūriu daug 
iškalbingesni XIX a. I pusės šią mažąją šventovę apibūdinantys dokumentai. Įdo
mu, kad 1813 ir 1831 m. aprašai ją vadina nebe koplyčia, o bažnytėle13. Šiuose ir 
1837 m. koplyčios apraše14 šventovė apibūdinta vienodai: tai buvęs ant gerų mūro 
pamatų iškilęs nemažas, tvirtas pastatas su gera visų jo sienų apkala ir malksnų 
stogu. Fasade kilo jau remontuotinas bokštas su mažu varpu ir dideliu geležiniu 
kryžiumi, kitame koplyčios gale buvo mažas kryžius. Šone šliejosi maža zakristija 
su dviem langais. Iš lauko buvo durys į zakristiją ir didžiosios durys, priebaž
nytyje – laiptai į viršų. Bažnytėlėje ir zakristijoje – plytų grindys. Vidų puošė du 
altoriai. Gana išraiškingu pavadintame 
didžiajame būta drožinių ir marmurą 
imituojant išdažyto tabernakulio. Šio 
altoriaus pirmajame tarpsnyje minima 
Švč. Mergelės Marijos su mažu Jėzumi 
ant rankų statula, antrajame tarpsny
je – šv. Stanislovo paveikslas. Kita
me, žiūrint nuo durų, dešinėje pusėje 
stovėjusiame altoriuje buvo šv. Mato, 
o virš jo – šv. Martyno paveikslai. 
Dar šeši neįvardyti paveikslai kabojo 
ant sienų, būta dviejų medinių kryžių, 
procesijų altorėlio ir ant drobės tapyto 
antepediumo. Pastarasis XVIII a. pab. 
neminėtas, bet atskira eilute įrašytų pa
veikslų skaičius pasikartoja, tad jis visur 

10 Alksnėnų koplyčios inventorius, 1799 m. Ar. Łm. 
I–591, nenumeruotas lapas.

11 Brangaus dekoratyvinio XIII a.–XIX a. I trečdaliu į 
Lietuvą importuoto brangaus šilkinio arba vilnonio 
audinio, tankiai suausto ir po kelis siūlus susuk
tų metmenų ir ataudų: Martinaitienė Gražina 
Marija, Audiniai ir jų spalvos Lietuvos Didžiosios 
Ku nigaikštystės istoriniuose dokumentuose, Vilnius: 
Na cionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės Valdovų rūmai, 2013, p. 105.

12 Rumbelis – plonas, retas, pusiau permatomas dvi
nytis lininis arba kanapinis audinys arba forminių 
audinių (pavyzdžiui, skarų) tam tikras apkrašta
vimas: Martinaitienė G. M., op. cit, p. 95.

13 Vilkaviškio bažnyčios inventoriai, 1813 ir 1831 m. 
Ar. Łm. I–591, lapai nenumeruoti (inventorių 
skyriai: „Alksnėnų aprašymas“).

14 Vilkaviškio bažnyčios inventorius, 1837 m. Ar. Łm. 
I–592, lapai nenumeruoti (inventoriaus skyrius: 
„Alksnėnų koplyčios aprašymas“). 
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neapima altorių paveikslų. Tad jei XVIII a. pab. altoriai jau stovėjo, o padarėme 
išvadą, kad bent vienas – tikrai, juose (jame) buvo kiti atvaizdai. Kad 1813 m. 
vardijamus galima sieti su XVIII a. pab. arba vos vėlesniais metais, rodo toliau 
analizuojamų išlikusių paveikslų stilistika. Pirmas turėjo iškilti didysis altorius, 
tad ir Marijos statula jame turėjo atsirasti iki 1797–1798 metų. 

Atvaizdų siužetai leidžia spėti, kad maždaug nuo tada galėjo būti pradėtos 
minėti ir iki šiol išlikusios šventės: Marijai skirtoji (dabar, gal ir anuomet, titulinė) 
Žolinė ir šventųjų – Šv. Stanislovo, Šv. Mato ir Šv. Martyno – atlaidai. 

1799 m. tarp pagausėjusio kilnojamojo inventoriaus (atsirado trečias arnotas, 
kapa, stiklo ampulės su alavo padėklu, šešios vėliavos ir kt.) minimi keli senais 
vadinami objektai: raudono damasto baldakimas, klausykla, vėliava ir žalvarinis 
šventinto vandens katiliukas. Gal jie į Alksnėnus buvo patekę iš kitur. Viena ver
tus, galimas kelias iš parapinės Vilkaviškio bažnyčios, kita vertus, numanytina ir 
dominikoniška kilmė. Mat nuo 1673 m. Alksnėnai priklausė 1643 m. funduotam 
Virbålio dominikonų vienuolynui15 ir tik 1815 m. jų valdyti Alksnėnų palivarkas, 
kaimas ir šios vietos karčema buvo prijungti prie Vilkaviškio ekonomijos16. 1831 m. 
minimas prie koplyčios stovėjęs neblogas, su mūro pamatais, bet ankštoje vietoje 
esantis (ankštas?) namas. Tad koplyčia buvo gerai įrengta, papuošta, aprūpinta 
kilnojamuoju inventoriumi, būstu atvykstančiam kunigui ar ir jį prižiūrinčiam 
asmeniui. 1837 m. Vilkaviškio bažnyčios inventoriuje nurodoma, kad Alksnėnų 
koplyčioje švenčiami Šv. Stanislovo, Šv. Mato ir Šv. Martyno atlaidai. Sprendžiant 
pagal šių šventųjų paveikslų atsiradimą, atlaidai galėjo būti pradėti švęsti jau 
pačioje XVIII a. pabaigoje. 

Dabartinės bažnyčios altoriai ir kitos XIX a. II pusės–XX a. pab. puošmenos. 
Istoriniai duomenys rodo, kad jau kitoje, dabartinėje, Alksnėnų bažnyčioje išlikęs 
senasis jos dailės paveldas yra perimtas iš ankstesnės šios vietos šventovės. Naujos 
koplyčios pastatymas ir vėlesnis perstatymas neabejotinai atnešė permainų, tačiau, 
kaip jos vyko iki XX a. 3iojo dešimtmečio, duomenų stokojama. Visur minima 
1867 m. – dabartinės koplyčios statybos data17. XIX a. II pusės–XX a. pr. jos viena
laikio istorinio aprašymo neaptikta, tačiau pateiktų ankstesnių duomenų, dabartinių 
altorių ikonografijos ir tolesniuose straipsnio skyriuose analizuojamo dailės paveldo 
(paveikslų, skulptūrų, drožinių) palyginimas rodo pamaldumo tradicijų ir bažny
čios ikonografinės programos tęstinumą. Tai leidžia teigti, kad po 1867 m. altorių 
atvaizdai nepasikeitė, o perkelti arba ir rekonstruoti altoriai turėjo senovinių dalių 
(išlikusių tų pačių arba pasipildžiusių). 

Didžiausių permainų įnešė pa
rapijos įkūrimas Alksnėnuose 1921 m. 
Iškilus didesnio pastato poreikiui, pri
reikė jį rekonstruoti. 1924 m. senąją ko
plyčią gerokai padidinus, dar kurį laiką 
tęsti vidaus dekoravimo darbai, nors 
1926 m. pabaigoje spaudoje paskelbta, 
kad vidus „jau baigiamas įrengti“18. Ti
kėtina, kad pastarasis įrengimas apėmė 
grindų, lubų, vargonų choro perdarymą 

15 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich, pod red. Bronisława Chlebowskiego, 
t. XIII, Warszawa: druk „Wieku“, 1893, p. 401.

16 Į Prūsijos iždą perimtų dvasinių turtų sąrašas, 
1815 m. rugpjūčio 15 d. Ar. Łm. II–317, lapai 
nenumeruoti.

17 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 103. Šis faktas 
minimas ir kitų autorių skelbtose bažnyčios istorijos 
apžvalgose.

18 Vipras, Statosi Alksnėnai, Šaltinis, 1926 m. spa
lio 21 d., Nr. 23, p. 462. Autorius nurodo, kad 
rekonstruojant padidinti langai, skarda uždengtas 
stogas, dvigubai padidintame viduje pristatyta 
piliorių, bet vidaus darbų nevardija.
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1 pav. Alksnėnų bažnyčios vidus su altoriais. 2006 07 20. A. Petrašiūno nuotr.

2 pav. Alksnėnų bažnyčios vidus su altoriais, senosiomis skulptūromis, sietynais.  
2015 m. A. Petrašiūno nuotr. 
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(padarymą?), gal ir sienų apkalą (su 
dekoratyviais langų apvadais), dabarti
nės sakyklos ir didžiojo altoriaus prie 
presbiterijos galinės sienos įrengimą. 
Įrenginių datų nustatyti nepavyko, ta
čiau sprendžiama pagal poreikių eiliš
kumą: didžiojo altoriaus, kokios nors sakyklos įrengimu paprastai pasirūpinama 
pirmiausia. Alksnėnų bažnyčios sakykla ir likusi paprastų formų, tačiau didysis 
altorius (uk 25463) yra svarbiausias interjero akcentas. Tai istorizmo stilistikos, 
architektūrinės sandaros dviejų tarpsnių įrenginys. Šviesiame bažnyčios viduje jis 
išsiskiria ne vien didesne nei kiti du altoriai apimtimi, sudėtingesne kompozicija, 
brangesne ir tamsia natūralios spalvos (tonuoto) ąžuolo medžiaga, prabangiai su 
ja derančiu paauksuotu drožybiniu dekoru, bet ir senųjų atvaizdų ir kai kurių 
paveldėtų drožinių įkomponavimu. Retabulas (600x340 cm) turi savąją aukštą, už 
mensos kylančią cokolinę dalį. Jo pirmąjį platų tarpsnį su centre, nišoje, esančia 
sena Marijos skulptūra šonuose dailina laužytą antablementą keliančių kolonų poros 
ir ažūriniai sparnai. Antrajame žemo, viršuje gaubto, šonuose voliutomis puošto 
skydo pavidalo tarpsnyje įkomponuotas taip pat už altorių senesnis šv. Martyno 
paveikslas. Šio tarpsnio saikingos drožybinės puošmenos dydžiu ir lenktomis linijo
mis dera su altoriui pritaikytų sparnų senoviniais drožiniais. Šis altorius, paaukotas 
vietos parapijiečio Jurgio Kulboko (Kolbašausko), iš pradžių dar glaudė ir senąjį 
šv. Mato paveikslą, kuriuo buvo dengiama Marijos statula19. XX a. pab. statula 
buvo dengiama sovietmečiu nutapytu 
Nukryžiuotojo paveikslu20. 

19 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 104.
20 Cibulskas V. op. cit., p. 20.

3 pav. Alksnėnų bažnyčios didysis altorius.  
2006 07 20. A. Petrašiūno nuotr.

4 pav. Alksnėnų bažnyčios didysis altorius. 
2015 m. A. Petrašiūno nuotr. 
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Poriniai vienodi, dabar viena balta spalva nudažyti šoniniai altoriai įrengti 
šoninių navų galuose. Jie taip pat istorizmo stilistikos, mediniai, bet smulkesni: 
vieno tarpsnio, siauri. Altorius sudaro stačiakampės dėžinės mensos ir tik nuo jų 
kylantys siaurėlesni retabulai su pavienėmis įstrižai pasuktomis kolonomis šonuo
se, nišomis skulptūroms centre ir smulkokais drožiniais papuoštu jų archivoltu, 
virš kurio dar iškeltas ornamentuotas skydelis su kryžiumi. Visos dalys naujos, 
vienalaikės, o jų nišose dabar stovi XX a. masinės meninės importinės produk
cijos pavyzdžiai: kairiajame – šv. Stanislovo, dešiniajame – Švč. Jėzaus Širdies 
poli chromuotos statulos. Šv. Stanislovo skulptūra veikiausiai įgyta kiek vėliau 
arba kurį laiką buvo pridengiama senu šv. Stanislovo paveikslu21. Kita skulptūra 
turėjo būti įgyta kartu su altoriumi. Kaip informuota 1932 m. Šaltinio pirmajame 
numeryje, Jėzaus Širdies altorius buvo pastatytas už 1930 m. pradžioje mirusio 
ūkininko Pauliaus (gal ūkininko J. Pauliaus iš Balčiūnų, 1928 m. paaukojusio iki 
tol bažnyčios neturėtą keturių su puse centnerių svorio varpą už 1 100 litų?22) 
paskirtus 3 000 litų. Antram šoniniam Šv. Stanislovo altoriui tiek pat litų sukaupta 
sudėjus Jurkšÿ k. ūkininko St. Eidikio 1 500, Starkÿ k. ūkininko Antanaičio 500, gal 
irgi starkiškio Brazio 150, alksnėniškio Brunzos 100 litų ir dar kitų žmonių aukas. 
„Altorius dirbo dail. Karalius Marijampolėje“23. Vadinasi, jie pastatyti 1930–1931 metais.

Dauguma garsaus Užnemunės bažnyčių įrenginių, dailiųjų baldų, drožybos 
dirbinių meistro Adomo Karaliaus (1854–1946) sukurtų altorių pasižymi neogo
tikos stilistika, o jo padarytiems Alksnėnų altoriams būdinga saikinga baroko ir 
klasicizmo stilių junginio interpretacija24. Akivaizdu, kad šoniniai įrenginiai derinti 
su didžiuoju altoriumi, pastarojo stilistika, atkartoja skulptūros nišos pavidalą ir 
kt. Tačiau ar A. Karalius sukūrė ir didįjį altorių (tik ne tuo pačiu laiku), atsakyti 
kol kas negalima. Patvirtinimui reikėtų aptikti konkrečių duomenų arba atidžiai 
išanalizuoti platų meistro kūrybos kontekstą. 

Nežinoma ir to, kas pagamino dvi dailias uždarojo tipo Alksnėnų bažnyčios 
klausyklas, tačiau šie darnių proporcijų, negausiai karnizais su dantukais, skydeliais 
ir arkomis papuošti preciziško darbo baldai dera su prašmatnesniu altorių ansam
bliu. Altoriuose ryškus arkos motyvas 
atkartotas ir visose trijose matomose 
klausyklų pusėse: priekio ir negilių šo
ninių nišųužuoglaudų angokraščiuose, 
langelių formoje. Anoniminis korespon
dentas 1937 m. pastebėjo, kad padidin
toji Alksnėnų bažnyčia „labai jaukiai 
dekoruota“25. Iš tiesų interjero (sienų, 
langų, lubų, skliauto, piliorių) apdailos 
ir svarbiausių įrenginių (vargonų choro, 
altorių), vienalaikių su apdaila baldų 
(neįskaitant naujesnių navų suolų) an
samblis darnus, saistomas romantizmo 
tradicijos dvasios ir išmanaus, meistriš
kai atlikto medienos, kaip medžiagos, 
panaudojimo. 

21 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p 104.
22 Nalai t is P. Paaukojo varpą, Šaltinis, 1928 m. 
lapkričio 24 d., Nr. 46, p. 748. 

23 Nalaitis P. K. V. C. veikla, Šaltinis, 1932 m. sausio 
1 d., Nr. 1, p. 19.

24 Be čia nevardijamų pavienių darbų publikacijų 
ir trumpų A. Karaliaus biogramų menotyrinėje ir 
kitoje spaudoje, apibendrintos informacijos apie 
meistrą pateikiama internete: Adomas Karalius, 
Veidaknygė, prieiga: http://www.noriuzinoti.lt/
lt/veidaknyge/34drozejai/1673adomaskaralius. 
Plačiau apie meistrą, jo darbus, gyvenimą, šeimą 
bus galima paskaityti rengiamoje spaudai knygoje: 
Viliūtė Jūratė, SmilingytėŽeimienė Skirmantė, 
Pamiršti vardai: Adomas Karalius ir jo šeima. S. Smi
lingyteiŽeimienei nuoširdžiai dėkoju už pirminę 
nuorodą į A. Karaliaus autorystę ir galimybę 
su sipažinti su jos rengiamos knygos medžiagoje 
esančiu šio meistro darbų sąrašu, mininčiu ir du 
šo ninius Alksnėnų bažnyčios altorius.

25 (s), Alksnėnai, Šaltinis, 1937 m. kovo 6 d., Nr. 10, 
p. 156.
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Senieji skulptūros ir tapybos kūriniai bus aptariami toliau, tačiau čia reikia 
pastebėti, kad po bažnyčios rekonstrukcijos ir naujų įrenginių pastatymo altorių 
ikonografinės programos ašis – garbingiausioje vietoje esantis Marijos atvaizdas 
ir visi senieji dėmenys – išliko, nors kiek pasikeitė jų vietos (susikeitė šventųjų 
vyskupų Martyno ir Stanislovo paveikslai, apaštalo Mato paveikslas tuomet atsidūrė 
didžiajame altoriuje), atsirado išaugusį Švč. Jėzaus Širdies kultą reprezentuojanti 
šio siužeto statula. 

Be altorių, bažnyčioje yra dailės požiūriu pastebėtinų puošnių medinių ir 
metalinių reikmenų. Pirmiausia minėtini du drožyba dekoruoti procesijų altorėliai. 
Ankstesnis, neobarokinis, riestomis kojelėmis paremtu staleliu ir karpyto silueto, 
vien iš drožinių sudarytu retabulu, su šv. Kazimiero paveikslu – būdingas Leo
no Perkovskio bažnytinių reikmenų įmonės XIX a. pab.–XX a. pr. dirbinys. Jo 
analogų saugoma ir kitur26. Antrasis – neogotikos stiliaus, saikingai bokšteliais 
dekoruotas XX a. tarpukariu padarytas altorėlis yra be stalelio, jo retabulą, paremtą 
neaukšta pakyla, puošia Švč. Jėzaus (ir Marijos?) Širdžių paveikslai. Jis panašus 
į A. Karaliaus dirbinius, bet autorystė 
nepatvirtinta. 

Iš dailiųjų medžio dirbinių išskir
tinas ir medinis puošnus, reto tipo – 
ažūrinis – katafalko kryžius. Trikoju 

26 Matušakaitė M. Procesijų altorėliai Lietuvoje, Ma
rijampolė: Ardor, 1998, p. 11, il. 104, 105. Šioje 
kny goje publikuota L. Perkovskio gaminių su šio 
tipo altorėliu ir tokių Užuguosčio bei Kalvarijos 
bažnyčių altorėlių nuotraukos.

5 pav. Švč. Jėzaus Širdies 
altoriaus retabulas. 2015 m. 
A. Petrašiūno nuotr. (kairėje)

6 pav. Švč. Jėzaus Širdies 
altoriaus fragmentas. 2015 m. 
A. Petrašiūno nuotr. 
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cokoliu paremto kryžiaus dvijuostė kiaurinė konstrukcija užpildyta pasikartojančiais 
riestais ornamentais, paprastesniais jų apsagstant ir stiebo, skersinio galus. Šie 
apvadai, liauna Nukryžiuotojo figūrėlė kryžmoje ir kaukolės su kaulais reljefas 
apačioje iš juodos visumos išskirti bronzos spalva. Gedulinis reikmuo nežinomo 
liaudies meistro XIX a. pab.–XX a. I ketv. sukurtas sekant lietų metalinių kryžių 
pavyzdžiu. Tokių dailiojo metalo dirbinių įtaka drožėjams Lietuvoje nėra labai 
dažnas, tačiau būtent šiuo laikotarpiu pastebimas dalykas. 

Juodojo metalo dirbinių pasklidimo Užnemunės bažnyčiose pavyzdys – reto 
pavidalo dekoratyvus geležinis ir taip pat ažūrinis, dviejų pakopų katafalkas, 
pagamintas Marijampolėje veikusiose Mykolo Jurkšos kalvystės dirbtuvėse. Šis 
gedului paskirtas XIX a. pab.–XX a. I ketv. reikmuo visas, išskyrus viršaus medžio 
plokštę, sudarytas iš grotų (apatinėje pakopoje – išgaubtų) ir papuoštas skardos 
rozetėmis, gėlių šakomis, ąžuolo lapais, vainiku ir kryžiumi. Šio katafalko 1882 m. 
pagamintas didesnis – trijų pakopų ir kiek kitokio dekoro – analogas išliko Ma
rijampolės bažnyčioje27. Tikėtina, kad aptartasis ažūrinis kryžius sukurtas derinant 
jį su katafalku. Pastarasis nebuvo vienintelis meninio metalo objektas, jis derėjo 
su dabar esančiomis, bet jau anksčiau presbiteriją dailiai išlenkta linija atidali
nusiomis dekoratyviomis geležinėmis 
grotelėmis28. 

Iš metalo dirbinių dar pastebė
tini neseniai sumeistrauti du centrinės 
navos ne fabrikinio darbo sietynai. Jie, 
įdomiai derinant tradicijas ir naujoves, 
XX a. 9–10 deš. pagaminti Lietuvos 
provincijos meistro (iš Plungės?), tuo 
metu panašių apšvietimo įtaisų pada

7 pav. Katafalko 
kryžius. 2015 m. 
A. Petrašiūno nuotr. 

8 pav. Klausykla ir 
katafalkas. 2015 m. 
A. Petrašiūno nuotr. 

27 Stankevičienė R. Marijampolė: Katafalkas, Lietuvos 
sakralinės dailės katalogas, t. I: Vilkaviškio vysku pija, 
kn. 1: Marijampolės dekanatas, sud. G. M. Mar
t inait ienė, Vilnius: Gervelė, 1996, p. 206–207,  
il. 121.

28 Jos matomos Vytauto Balčyčio 1996 m. nuotraukoje 
(Kultūros tyrimų instituto Sakralinio meno pavel
do skyriaus archyvas). Panašių metalinių grotelių 
būta ir keliose kitose Užnemunės bažnyčiose, 
paprastesnio dekoro grotelės tebeatidalija Plutiškių 
bažnyčios presbiteriją. 
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riusio ir kitoms mūsų šalies bažnyčioms 
(Kurš¸nų, Vãiguvos, Žvi¹gių ir kt.). 
Derintos medinės tekintos ir lankstytos, 
karpytos, gofruotos žalvarinės detalės, 
ratu sudėlioti ilgi skaidrūs karuliai.

Bažnyčioje ant sienos kabo ir šv. 
Vincento Pauliečio su kūdikiu našlai
čiu rankose XX a. 3–4 deš. paveikslas 
(pagal dydį buvęs šoniniame dab. Švč. Jėzaus Širdies altoriuje?), nutapytas ne 
tiek meistriškai, kiek uoliai, sekant maldingu paveikslėliu. Jis labiau įsidėmėtinas 
dėl siužeto ir kaip pamaldumo pavaizduotam šventajam ženklas, gana darnios 
ir jo spalvos.

Bet iš XX a. tapybos kūrinių (vėlyvesnių dėl jų menkos meninės vertės nevar
dysime) vertingiausias yra XX a. 3iajame deš. sukurtas bažnyčios sienas puošiantis 
Kryžiaus kelio stočių paveikslų ciklas. Jo daugelio figūrų kompozicijos, kaip buvo 
įprasta tapant šio ciklo paveikslus, laisvai atkartoja paplitusį ikonografinį etaloną, 
Lietuvoje populiariu tapusį XIX a. IV ketvirtyje, bet sekamą ir XX a. I pusėje. 
Alksnėnams nutapytosios stotys yra XIX a. Austrijos dailininko, nazarėnų sambūrio 
atstovo, Josepho Führicho dviem Prahos bažnyčioms sukurtų ir netrukus pamėgtų 
kopijuoti arba perkurti Kryžiaus kelio 
paveikslų laisva variacija29. Atsisakyta 
kai kurių, ypač fono, detalių, nėra vie
nos kitos antraeilės figūros arba kiek 
pakeistos jų pozos. Labiausiai skiriasi 

29 Apie Josepho Führicho Kryžiaus kelio paveikslo 
ciklus ir jų kartotes Lietuvoje žr.: Giniūnienė As ta, 
Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. II pusėje–XX a. pra-
džioje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2013, p. 252–265, il. IV.16–32.

9 pav. Kryžiaus kelio VIII stotis. Paveikslas 
„Jėzus ramina verkiančias moteris“. 2006 07 20. 
A. Petrašiūno nuotr.

10 pav. Kryžiaus kelio XIV stotis. Paveikslas 
„Jėzus guldomas į kapą“. 2006 07 20. 
A. Petrašiūno nuotr.
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piešinys (Jėzaus – detalesnis, antraplanių veikėjų ir detalių – labiau stilizuotas), 
koloritas. Paveikslai nutapyti profesionalaus dailininko santūriai modernizuota 
maniera, pasitelkus pastelišką šviesių spalvų koloritą. Kai kuriuose jų piešinį 
iškreipia ir vaizdą pabanalina vėlesni grubesni paryškinimai. Tačiau tai vienas iš 
nedaugelio XX a. tarpukariu Lietuvos dailininko aliejumi nutapytų Kryžiaus kelio 
ciklų (tuomet labiau plito reprodukcijų rinkiniai, serijiniai skulptūriniai ciklai).

Naujuosius dailės kūrinius ir dirbinius, nors jie ir svarbūs, formuojantys 
interjero vaizdą, savo istorine ir menine verte prašoka tolesniuose skyriuose pri
statomas senasis šios bažnyčios meninis paveldas.

Unikalioji Alksnėnų Madonos skulptūra. Neabejotinai pati reikšmingiausia 
bažnyčios meninė vertybė – didžiojo altoriaus Švč. Mergelės Marijos su Kūdikėliu 
skulptūra (uk 20452). Dėl įdomios stilistikos, keliaprasmės ikonografijos, legendomis 
apipintos kilmės jai skiriamas visas straipsnio skyrius.

Iš beržo medienos išdrožta nemaža (90 cm aukščio) sėdinčios Švč. Mergelės 
statula, datuojama XVI a. I ketvirčiu, remiantis jos stiliumi, siejančiu kai kuriuos 
vėlyvosios gotikos ir renesanso stilių bruožus, ir atsižvelgiant į regiono (Lietuvos, 
Lenkijos, Prūsijos) specifiką. Gotikos laikotarpiu Europoje skulptūriniai Marijos 
atvaizdai tapo itin populiarūs, itin pamėgtos jos stovinčios figūros, jų daug išliko 
aplinkiniuose kraštuose, kelios – ir Lietuvoje. Renesanso metu vykusių permai
nų mene jėga lėmė iš Pietų, labiausiai – Italijos, šiaurėn sklindančius pokyčius 
dailėje. Alksnėnų statula atspindi juos 
ir idėjų, ir formos lygmeniu, nors jos 
negalima pavadinti grynai renesansine. 
Sprendžiant pagal horeljefinį pobūdį 
(nugara nuskelta, išskobta) ji dar buvo 
skirta ir gotikinės formos altoriui. 

Sėdinčios Marijos glėbyje pa
vaizduotas ant vystyklo gulintis Kū
dikėlis Jėzus galvą atrėmęs į kairįjį 
motinos petį, bet žvilgsnių ryšio tarp 
jų nėra. Vidinis saitas labiau perteik
tas per simbolius ir aliuzijas. Vaike
lis pakelta dešine ranka yra apglėbęs 
Švč. Mergelės laikomą vynuogių kekę 
(Kristaus Kančios, Atpirkimo simbolį), 
nuleista kaire lyg laiko, lyg atstumia 
nuopuolį, nuodėmę ženklinantį obuo
lį. Tai nuorodos į Jėzaus – Naujojo 
Adomo ir Marijos – Naujosios Ievos 
įvaizdžius. Šiuo požiūriu buvo būtinas 
ir sėdinčiosios kojomis pamintas Nekal
tojo prasidėjimo ir Apokalipsės Moters 
simbolis – pusmėnulis (jo ragai dar 
ir formaliai stabilizuoja kompoziciją). 
Įžvelgiama ir daugiau aliuzijų: kūdikio 

11 pav. Skulptūra „Švč. Mergelė Marija su 
Kūdikėliu Jėzumi (Alksnėnų Madona altoriuje. 
2015 m. A. Petrašiūno nuotr. 
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klubų skraistelė primena Nukryžiuotojo perizonijų, o 
vystyklas – laidotuvių maršką. O ir išskleisto vysty
klo standumas, vaikelio kūno padėtis (panaši į rene
sansinių pulpitinių antkapinių paminklų bažnyčiose 
figūrų, nuo kryžiaus nuimto Kristaus kūno) teikia 
užuominų į Pietos, guldymo į kapą siužetus. Tad 
vaikutis pavaizduotas ir kaip būsimasis Atpirkėjas, ir 
kaip motinos globojamas mažylis, o Marija – ir kaip 
motinystės džiaugsmus patirianti, ir kaip sopulius 
nujaučianti Dievo Motina. 

Švč. Mergelė dėvi gausiai suklostytus suknią ir 
apsiaustą. Jų stilizacija, kampuotumas dar gotikiniai, 
bet suknelės iškirptė jau naujesnės mados, klostės 
ne visur slepia figūros formas ir jau ryškina tvirtą 
sėdėseną, būdingą renesansinės dailės pavyzdžiams. 
Kai kurios draperijų briaunosatramėlės (po vaiko 
pėdomis, obuoliu, motinos ranka) padeda nuramdyti 
energingųjų linijų poliritmišką raišką. Panašiai dera 
kampuotas motinos rankų kontūras ir kitokie (švel
nūs) gestai. Kūnų plastika renesansinė. Kūdikėlio figūra putni, Marija pilno veido 
ir tvirto, užtat neįprastai ilgo, tad grakštumo suteikiančio kaklo. Ji pavaizduota 
vienplaukė, su vešliomis, minkštomis, už pečių nusrūvančiomis lengvai banguojan
čiomis garbanomis. Veidams stengtasi suteikti geometriškai taisyklingos struktūros, 
ypač tarsi nusvidintam Švč. Mergelės veidui, kurio migdoliška forma atsikartoja 
ir detalių bruožuose. Išryškinta gaubta kakta, siaurutė nosis, didelės, arti įstatytos, 
kiek įkypos akys, nedidelės ir aukštai pakeltos lūpos. Keičiant žiūrėjimo kampą, 
abiejų veidų išraiška mainosi nuo mąslios iki vos besišypsančios. 

Aptartoji skulptūros stilistika ir jos raiška yra pakeistos vėlesnių priedų ir 
perdažymų. Ant Marijos ir Jėzaus galvų uždėtos kito stiliaus ir neproporcingai 
didelės metalinės, ažūrinės, auksaspalvės XIX a. II pusės ar dar vėlesnės karūnos. 
Didžiojo vainiko viduje yra dar viena, pagal dydį natūrali, nors irgi jau barokinė 
Mariją vainikuojanti XVIII a. (?) karūna. Pirminėje būklėje žema atviroji karališka 
karūna galėjo būti nebent ant Švč. Mergelės galvos. Šie statulos priedai, pana
šiai kaip paveikslų aptaisai, pakeičia dailės kūrinio vaizdą. Kita vertus, jie yra 
pamaldumo pavaizduotiesiems ir jų atvaizdo kultinio pagerbimo išraiška. Tačiau 
ir pastaroji gali būti keičiama: kadaise ant pačių paveikslų kabinami votai dabar 
perkeliami į specialias vietas. Šiuo požiūriu pagirtina, kad ir Alksnėnų bažnyčioje 
votai jau nurinkti nuo artimiausios pagerbiamo atvaizdo aplinkos ir nebetrukdo 
į jį žiūrėti. Keistoki dalykai vis nutinka ir su statulos polichromija: XX a. 9 deš. 
perdažymo metu parinktos spalvos (Marijos suknios – rožinė, o apsiausto – žyd
ra) neatitiko kūrinio stiliaus, bet užnugaryje matyti, kad anksčiau suknios būta 
vyšninio atspalvio. Dabar Švč. Mergelės drabužiams parinktos visai kitu, vėlesniu 
baroko laikotarpiu įsitvirtinusios Nekaltojo Prasidėjimo Marijos siužetams būdin
gos spalvos: balta, tiksliau, sidabrinė – suknios, mėlyna – apsiausto. Negana to, 
mėlynai nuspalvinti ir mėnulis, vystyklas. Balta vystyklo (drobulės) ir sidabrinė 

12 pav. Alksnėnų Madonos 
skulptūros fragmentas. 
2006 07 20. A. Petrašiūno 
nuotr.
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arba auksinė kosmologinio motyvo – mėnulio spalvos yra simbolinės, jomis nega
lima žaisti. Vaizdą iškreipia ir perdėtai dekoratyvina auksinis daugelio elementų 
apvedžiojimas. Panašu, kad, atnaujinant skulptūrą, nesitarta su specialistais arba 
suklysta dėl kitų priežasčių. 

Kaip išaiškėjo iš aptartų dokumentų, šios Marijos skulptūros atsiradimas 
Alksnėnuose, kaip ir pačios koplyčios šioje vietoje įkūrimas nėra tiksliai žinomi, 
tačiau XVIII a. pab. aptariamasis Dievo Motinos atvaizdas čia jau buvo ir, ne
paisant pastato, jo vidaus pertvarkų, išlaikė garbingą vietą didžiajame altoriuje. 
Pagal tradiciją skulptūra kildinama iš Prūsijos. Tai gali būti tiesa: buvusi Alksnėnų 
priklausomybė Virbalio dominikonams ir šios vietos koplyčios buvimas Vilkaviškio 
parapijoje leidžia ją sieti su tomis šventovėmis, bet jos abi įkurtos vėliau, nei 
išdrožta statula, tad ir į jas pastaroji turėjo būti iš kažkur patekusi. Kilmės teoriją 
galėjo pagimdyti analogijos: iš Prūsijos reformacijos joje pasklidimo laikotarpiu 
buvo atsigabenama Marijos atvaizdų. Vis dėlto ši teorija tėra hipotetinė, tad kū
rinio kilmė ir ankstyvoji istorija lieka legendinės. 

Suvienijus apie stebuklingą statulos atsiradimą Alksnėnuose skelbtus pasa
kojimus30, susidaro šiek tiek išsišakojantis siužetas: statula stebuklingai atsiradusi 
Alksnėnuose karčemą laikiusio žydo kluone, pastarasis atidavęs ją katalikams, bet 
kai ji būdavo nuvežama į Vilkaviškio (pagal kitą variantą – į Virbalio) bažnyčią, 
stebuklingai grįždavusi atgal, tad buvo palikta Alksnėnuose. Dar pasakota, kad ji 
buvusi nugabenta į Mažučių koplytėlę, bet vis sapnavusis, prašydamasi į Alks
nėnų koplyčią, kur pasirodžiusi, tad buvęs nupirktas kluonas (pasirodžiusi jame) 
ir ten pastatyta koplyčia. Kitas siužetas yra ne apie atvaizdo atsiradimą, bet apie 
parodytą jo galią: liuteronai norėję užimti Alksnėnų koplyčią, jų kunigas nusiuntęs 
tarnaitę paskusti statulos vainiką, patikrinti, ar auksinis, bet kai skutėja buvusi 
stebuklingai nusviesta šalin, supratę, kad „kas čia šventė, tegul švenčia, o mes jau 
čia nešvęsim“31. Visa susumavus, be pačių Alksnėnų, minimos abi su ja susijusios 
bažnyčios, netoliese esanti Mažučių koplyčia (prie stebuklingo šaltinio), karčema, 
jos kluonas (karčema, kaip žinome, priklausė dominikonams, kaip ir kai kuriose 
versijose minimas dvaras). Iš žmonių dažniausiai minimi vadinamieji „svetimi“ 
asmenys (žydas smuklininkas, liuteronai, Napoleono kariaibelaisviai), tad praktinio 
proto logikos neatitinkantys jų sprendimai padidina įvykių nepaprastumo įspūdį. 
Patys įvykiai skelbia apie tarpkonfesines įtampas (koplyčios gviešimąsi), pražygia
vusią Napoleono armiją, vykusį geležinkelio tiesimą. Tad pasakojimuose – vietos 
realijos, bet be tikrų žinių jų pynių neatpinsi: legendos turi savų sandaros ypatybių, 
iš vienos į kitą pereinančių topų, sujaukiančių faktų chronologiją, sukeičiančių 
veikėjus, įvykių vietas ir pan. Tegalima paspėlioti, kad legendose (pirmajame 
pasakojime) gali būti užuominų apie koplyčios atsiradimą Alksnėnų dvaro terito
rijoje (beje, Lietuvoje XVIII a. būta dvaro svirnuose įrengtų koplyčių) ir užuominų 
apie naujos Alksnėnų koplyčios statymo 
metu (XIX a. 7ajame deš.) galimą įsi
vaizduoti statulos saugojimą Mažučių 
koplyčioje. Bet tai grynai hipotetiniai 
pasvarstymai. Rimtai legendų analizei 
apskritai reikėtų atskiro tyrimo32. 

30 Legendas publikavusią arba jos aidus atspindinčią 
literatūrą žr. išnašoje Nr. 5. 

31 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 104.
32 Ne vien su statula, bet su koplyčios istorija susijusių 
žinių yra paskelbta: Skrinskas R. G., op. cit., p. 390.
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Pasakojimai, kaip ir paaukotos karūnos, byloja apie senas atvaizdo gerbi
mo tradicijas, tačiau plačiau pasklidęs piligrimiškas Alksnėnų Marijos lankymas, 
susijęs ir su Mažučių šaltinėlio lankymu, prasidėjo (atsinaujino ir išaugo) XX a. 
9ajame dešimtmetyje. Du votai pokaryje buvę atkelti iš tuomet sunaikintos 
Mažučių koplytėlės (pastatytos XIX a., perstatytos 1938 m., atstatytos 1991 m.). 
1984 m. įžadinių aukų ėmė daugėti ir 1990 m. šešios dešimtys votų kabojo vien 
abipus statulos, maždaug antra tiek talpino specialios vitrinos. Visą rinkinį su
darė ir Alksnėnuose, ir Mažučių koplyčioje Marijai suaukoti votai33. Dabar šios 
metalinės širdelės figūrėlės, kojelės, galvutės ir kitokios plokštelės, rožiniai, kitos 
devocionalijos, grandinėlės, karoliai ir kiti papuošalai sudėti vien į vitrinas: dvi 
tebėra didžiojo altoriaus cokoliuose, dar dvi, aukštos ir siauros, buvę tarp altoriaus 
kolonų, pakabintos presbiterijos sandūros su navomis kampuose. 

Dar reikia pridurti, kad iš Lietuvoje stebuklais garsėjančių Marijos statulų 
(jų, palyginti su paveikslais, apskritai nedaug ir, skirtingai nei keli paveikslai, nė 
viena nevainikuota popiežiui leidus) ji yra seniausia. Jei grįžtume į Lietuvos Di
džiosios Kunigaikštystės laikus, senesnė Seinų (dabar Lenkija) dominikonų XV a. 
tikrai prūsiškos kilmės Marijos skulptūra. O kitos nuo seno garsios skulptūros 
jau vėlesnės. Tai dvi Loreto Švč. Mergelės Marijos kartotės (XVII a. vid. statula 
iš Vilniaus Šv. Jonų bažnyčios ir XVIII a. 8ojo deš. – iš Valkininkų bažnyčios) 
ir „Baltoji Ponia“ – XVIII a. II pusės Nekaltojo Prasidėjimo Marijos statula iš 
Vilniaus pranciškonų bažnyčios. Dabar yra daugiau bent lokaliai kaip stebuklin
gos pagerbiamų skulptūrų, bet jos visos nėra labai senos – tai XIX a. pab.–XX a. 
vienetinio darbo ir serijinės statulos. Tad ir šiuo požiūriu Alksnėnų Madonos 
skulptūra yra ir retas, ir unikalus atvaizdas. 

Kitos senosios Alksnėnų bažnyčios skulptūros ir drožiniai. Be seniausios 
Marijos statulos, bažnyčioje saugoma daug kitų senų skulptūros ir drožybos pa
vyzdžių, keturi seni paveikslai. Iš šio dailės paveldo tik du drožinių sparnai su 
dviem nedidelėmis skulptūromis ir šv. Martyno paveikslas įkomponuoti didžia
jame altoriuje, visa kita ilgai saugota bažnyčios podėliuose, bet po jau XXI a. 
vykdytų interjero remontų paveikslams, išlikusioms penkioms šventųjų skulptū
roms ir dar keliems skulptūros pavyzdžiams rasta vieta bažnyčios erdvėje. Prie 
navas skiriančių piliorių ir navų gale (vienu metu ir abipus didžiojo altoriaus) 
įkomponuoti atvaizdai papildė interjerą meniškais akcentais, kartu su Alksnėnų 
Madona atspindinčiais bažnytinės dailės raidą, tad ir Bažnyčios kelią Lietuvoje. 

Beveik visos Alksnėnų senosios medžio skulptūros ir senovinių altorių 
drožinėti fragmentai ir pavieniai drožiniai yra sukurti XVII a., bet ne vienu metu 
ir kelių meistrų – dvi skulptūrėlės ir vienas drožinys vėlesni, iš XVIII amžiaus. 
Išliko septynios šventųjų figūros. Jos, kitaip nei Marijos statula, sukurtos ne kaip 
pagrindiniai altorių tarpsnių atvaizdai, o kaip juos lydintys, ikonografinę altorių 
programą papildantys vaizdiniai. Tokios šventųjų statulos, paprastai sudarančios 
ikonografiškai susietas poras ar didesnius komplektus, statytos altorių tarpsnių šo
nuose, tarp atramų, ant karnizų, rečiau 
ir bemaž tik XVII a. – ir drožybinių 
sparnų ertmėse (kaip tebėra Alksnėnų 
didžiajame altoriuje). Tačiau ir jos taip 

33 Kun. Antano Lukošaičio pasakojimas, 1995 m. 
lapkričio 7 d., užrašė R. Stankevičienė; Stan
kevičienė R. Skulptūra..., p. 29; Skrinskas R. G. 
op. cit., p. 391.
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pat kurtos kaip svarbūs ikonografinės altorių programos elementai. Pastarajai pa
pildomų niuansų būdavo suteikiama ir kitose altorių vietose (cokoliuose, tarpinėse 
plokštumose, viršaus skyduose) komponuojamais antropomorfiniais, augaliniais ir 
kitokiais simboliniais motyvais, nors pastarieji labiau atliko dekoratyvinę funkciją. 
Alksnėnuose išliko senųjų altorių detalių su skulptūriniais elementais, paskirų 
herminių jaunuolių biustų ir vien ornamentinių drožinių. Ir skulptūros, ir altorių 
detalės yra netekusios fragmentų, ne kartą perdažytos, jų pirminei polichromijai, 
jos kaitai nustatyti ir konservavimo arba restauravimo darbams pradėti būtų rei
kalingi kvalifikuotų specialistų atliekami fiziniai tyrimai. 

Išlikusius skulptūros ir drožybos meno objektus galima grupuoti pagal 
individualią stilistiką, ikonografiją, sukūrimo laiką, paskirtį, tačiau tai lengviau 
daryti su statulomis, o altorių fragmentus, jų aplinkos netekusius skulptūrinius 
elementus susieti su pastarosiomis ir tarpusavyje nelengva. 

Trys skulptūros – XVII a. I pusės veikiausiai II ketv. objektai, kuriems 
dar būdingi vėlyvojo provincialaus manierizmo bruožai. Vieną jų porą sudaro 
dvi šventųjų moterų skulptūros Šv. Elžbieta Vengrė (aukštis – 74 cm; uk 2469) ir 
Šv. Kotryna Aleksandrietė (?) (aukštis – 71,3 cm; uk 2472). Šv. Elžbieta (1207–1231) 
atpažįstama iš karališkos šermuonėlių mantijos, karūnos ir apie jos labdaringą 
veiklą bylojančio gesto – kaire ranka vargdieniui tiesiamos monetos. Klūpinčio 
elgetos mažutė figūrėlė prie jos kojų – ne lygiavertis scenos dalyvis, o tik iko
nografinio pasakojimo iliustracija. Dvi karūnos, padėtos ant šventosios laikomos 
knygos, veikiausiai paaiškina, kad ji uolaus ir nuolankaus pamaldumo dėlei du 
kartus (nusilenkdama Nukryžiuotajam ir paskui apsivilkdama pranciškonų trečiojo 
ordino abitą) nusiėmė šiuos valdovės ženklus34. Kita šventoji taip pat karūnuota, 
bet likusi be atributų. Tik iš gestų galima numanyti, kad dešinėje sulenktoje ran
koje ji galėjo laikyti bendrą kankiniams atributą – palmės šaką, o kaire prilaikyti 
individualų šv. Kotrynos Aleksandrietės kankinystės ženklą – ratą, kurio glaudimosi 
pėdsakas matyti figūros šone. Šios dvi šventosios XVII a. katalikų dailėje mėgtos 
gretinti. Abi figūros išdrožtos provincijos skulptoriaus. Jos frontalios, plokščia 
nugara, tiesios, sustingusios, padidintomis galvomis ir plaštakomis, dekoratyvios. 
Statulų kontūruose, rupiame paviršių skaidyme dominuoja vertikalios, kampuotos 
arba dantytos linijos, banguotomis, smulkesnėmis sudalyti tik atidžiau išdrožtus 
dailių bruožų veidus supantys palaidi plaukai. 

Tam pačiam laikui, gal artėjančiam amžiaus vidurio link, skirtina pavienė 
kaire ranka knygą prie šono prispaudusio šventojo skulptūra Šv. apaštalas Petras 
(?) (aukštis – 110 cm). Individualių jo atributų neišliko, bet asmuo atpažįstamas 
iš geraširdiško, plataus, trumpa barzda veido, praplikusios galvos. Kadaise statula, 
matyt, sudarė porą su neišlikusia šv. Pauliaus skulptūra. Aptariamoji išskobta 
nugarine dalimi statula taip pat sukurta provincijos skulptoriaus, bet jos raiškoje 
mažiau dekoratyvinio prado, daugiau natūralumo. Ji statiška, bet švelnesnių gestų, 
aptakesnė. Diduma paviršiaus, išskyrus ryškesnes kontūrines briaunas, nugludintą 
veidą, paįvairinta gausiomis, bet visai lėkštomis, minkštomis audinių raukšlėmis, 
plaukų sruogelėmis. Figūra, kaip ir 
moterų, smulki, su didele galva, bet 
nedidelėmis plaštakomis. Ją dar išskiria 

34 Šv. Elžbietos Vengrės biografiją žr.: http://ofm.lt/
kasmesesame/dvasingumas/svelzbietosvengres
biografija/
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atidengtos pėdos, sulankstytos audinio atraižos pavidalo liemens juosta, siaura it 
šalis skraistė ir spiralėmis sugarbanoti plaukai. Apaštalas žvelgia tiesiai ir tarsi 
kalba – jo burna kiek praverta. 

Su šių trijų skulptūrų grupe veikiausiai sietini keli seni altoriaus fragmen
tai – vaisių kekių, rozečių ir kitais drožiniais papuoštas antablementas (dabar 
su vėlesne ryškia polichromija), dvi tokių pačių ornamentų turinčios altoriaus 
detalės: viena su nedaug kiauraraščio sparnu (galbūt vienas iš didesniųjų kolonos 
kapitelių) ir dvi konsolės su herminiais paauglių biustais (senosios altoriaus dalys, 
registre įrašytos bendru uk 2182). Antablemento drožinių 
dekoratyvumas giminingas šventųjų moterų skulptūrų 
raiškai. Stambiai gumburiuotos paprasto piešinio sparno 
apvado kremzlės tapačios konsolių šonų ornamentams, 
o konsolių jaunikaičių stilizuotos galvos, jų drabužių 
stačios apykaklaitės primena moterų statulas. Prie šios 
grupės galima priskirti ir pavienį realistiškesnį, švelnia 
išraiška ir minkštesne apykakle su apaštalo skulptūra 
galimą gretinti paauglio amžiaus berniuko biustelį. Tiesa, 
jo garbanos, ypač kuokšte ant kaktos, iškilesnės, panašios 
į toliau pristatomų skulptūrų ir biustų. 

To paties laiko drožinių yra įterpta ir į didžiojo 
altoriaus sparnus, juos aptarsime toliau. 

Dar dvi porinės vienuolių skulptūros (abiejų aukš
tis 63,5 cm) skirtinos vėlesniam XVII a. IV ketvirčio 
laikotarpiui ir pasižymi grynojo baroko stiliaus bruo
žais. Apranga, žinomos ankstesnės jos spalvos leidžia 
nustatyti, kad pavaizduoti dominikonai, o tipažo ir 
kitos charakteristikos leidžia spėti, kad tai poromis 

13 pav. Skulptūra  
„Šv. Elžbieta Vengrė“. 
2015 m. A. Petrašiūno 
nuotr. 

14 pav. Skulptūra 
„Šv. Kotryna 
Aleksandrietė (?)“. 
2015 m. A. Petrašiūno 
nuotr. 

15 pav. Skulptūros 
„Šv. Petras“ fragmentas. 
2015 m. A. Petrašiūno 
nuotr.
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Lenkijoje ir Lietuvoje, dažniausiai dominikonų bažny
čiose, vaizduoti šio ordino šventieji. Jie identifikuojami 
pagal nusistovėjusią asmenų charakteristiką dailėje. 
Skulptūros Šv. Dominykas (?) (uk 2471) vienuolis su 
barzda, kontempliatyvesnės išraiškos veido, lieknesnių 
pečių, o skulptūros Šv. Jackus (Hiacintas) (?) (uk 2470) 
personažas yra bebarzdis, plataus veido, būdingai atsi
kišusiomis ausimis, kiek stambesnis. Abu stovi pamal
džiai susikaupę, ties krūtine sudėtais delnais. Galima 
numanyti, kad buvo kažkokiame altoriuje, abipus čia 
ir dabar jų adoruojamo Marijos arba Jėzaus atvaizdo. 
Šios dvi skulptūros meistriškai išdrožtos profesiona
laus skulptoriaus. Figūros net labiau nei ankstesnės 
apibendrinto, tik šį kartą monumentalaus silueto. Nors 
jos tiesiai it stygos stovinčios, bet gyvybingos, emo
cionalių veidų, natūralių gestų. Išraiškingumo joms 
suteikia kontrasto principu derinami platus apsiaustas 
ir gilių šešėlių išskiriama liaunesnė figūra, skersos ties 
krūtine ir išilgos žemiau jos klostės, jau atspindinčios 
ir medžiagines audinių ypatybes. 

Jausmingos išraiškos ar net grimasos, kaip ir 
būdingos veidų ypatybės (itin gaubta kakta, ryškus 
antakių brėžis, labai gilios akiduobės, atsikišusios lūpos 
ir t. t.) leidžia teigti, kad tas pats meistras arba jo vadovaujama grupė sukūrė 
ir dar tris biustines skulptūrėles. Vienoje jų pavaizduotas nuogas, ant krūtinės 
rankas sukryžiavęs, pasipūtęs berniokas (aukštis – 25 cm) poruotinas su tokio pat 
dydžio merginos biusteliu dekoratyviais ratilais suraukšlėtu drabužiu. Žaismingumu 
ši pora išsiskiria iš altorius puošusių biustinių atvaizdų, kurie dažniausiai kurti 
sparnuoti, angelų pavidalo ir atstovavo vadinamajai olandiškai drožybos krypčiai. 
Žaismingi, jausmingi biusteliai – itališkojo meno įtakos atspindys. Siauresnių pe
čių, panašia maniera išdrožtas drabužiu su šalikėlio tipo apykakle apsirengusio 
švelnios išraiškos vaikinuko biustelis (aukštis – 26 cm); jis galėjo būti grupuojamas 
(jau išdrožtas derinantis) su ankstesniam laikotarpiui priskirtu biusteliu su kieta 
apykaklaite. Prie vienuolių skulptūrų ir biustelių grupės priskirtinos ir kelios 
ažūriškų įmantraus piešinio kremzlinių ornamentų sparnų detalės. 

Aptartųjų kūrinių ir dirbinių kilmė nėra patvirtinta jokiais dokumentais. 
Galima tik spėlioti, kad dominikonų vienuolių ir jų grupės skulptūros ir drožiniai 
galėjo patekti iš Kybãrtų dominikonų vienuolyno. Taip galėjo nutikti jau XVIII a. 
IV ketvirtyje: iki 1783 m. vienuoliai pasistatė ir naujais altoriais išpuošė savo 
bažnyčią, tad kažkurį (kažkuriuos) iš senųjų altorių galėjo atiduoti Alksnėnų ko
plyčiai. Prisimintina, kad dominikonai Virbålyje įsikūrė 1643 m., tad ir senesnieji 
skulptūros ir drožybos kūriniai galėtų būti siejami su jais, dėl provincialaus po
būdžio šių kūrinių datą galima tapatinti ir su amžiaus viduriu (provincijoje stiliai 
vėluoja arba „užsibūna“). Bet ir vėl tai tik hipotezė. Beje, XIX a. I pusės Alksnėnų 
koplyčios aprašymuose drožiniais puoštu vadinamas tik didysis altorius, o išlikusių 

16 pav. Skulptūra 
„Šv. Dominykas“. 2015 m. 
A. Petrašiūno nuotr. 
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skulptūrų daugoka vienam altoriui. Bet 
senuosiuose bažnyčių turto sąrašuose 
gana dažnai altorių šonų ir viršaus 
skulptūros būna net nepaminimos. Kai 
kas į Alksnėnus iš kitų perstatomų 

arba viduje atnaujinamų bažnyčių galėjo būti atkelta ir XIX a. II pusėje, pastačius 
naują koplyčią. Tačiau bet kokie svarstymai dar vis prielaidos, tad skulptūrų ir 
drožinių kilmės patikslinimo galima tikėtis, tik atradus naujų patikimų duomenų. 

Atskirai aptartini dabartinio didžiojo altoriaus sparnai, nes jie sudaryti iš 
kelių laikotarpių elementų. Kompozicija atkartoja XVII a. II pusės altoriams Lie
tuvoje būdingų ažūrinių sparnų su ertmėmis skulptūroms sandarą, bet XVII a. 
santūriais kremzliniais drožiniais apkraštuoti tik jų arkelių šonai ir apačia. Ertmė
se ant neaukštų pjedestalų pastatytos skulptūrėlės statiškos, tačiau matyti, kad 
jų siaurumą ir prigludusias prie korpuso rankas padiktavo jiems skirtos vietos 
pavidalas. Draperijų sudėliojimas, veidai leidžia teigti, kad tai gali būti ne tik 
XVII a. pab., bet ir XVIII a. pritaikyti liaudiškojo baroko kūriniai. O su altoriaus 

17 pav. Senųjų altorių detalės su 
konsolėmis, biustais, drožinių skydų 
fragmentu. 2015 m. A. Petrašiūno nuotr. 
(viršuje kairėje) 

18 pav. „Pasipūtėlio“ biustas. 2015 m. 
A. Petrašiūno nuotr. (viršuje dešinėje) 

19 pav. Senųjų altorių detalės su biustais, 
drožinių skydu. 2015 m. A. Petrašiūno 
nuotr. 
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puošyba sparnus susieja jų viršutinės dalies drožiniai. Jie sukurti pritaikant sparnus 
dabartiniam įrenginiui, iš dalies atkartoja neobarokinius altoriaus ornamentus, iš 
dalies – apatinės dalies kremzlinio dekoro riestes, jų rieves, gumbus.

Bažnyčios podėliuose dar yra sandėliuojami du seni spintelių pavidalo taber
nakuliai. Vienas jų padarytas vietos meistro, jo dekoro elementai (ornamentuotas 
karnizas, neorderiniai piliastrai) liaudiško stiliaus, tai galėtų būti tiek XVIII a. 
pab., tiek XIX a. vid. darbas. Antras itin preciziško ir meistriško darbo natūralios 
medžio spalvos tabernakulis arkinių durelių nebeturi, bet papuoštas skydeliu su 
reljefiniu žvaigždėtuoju karmelitų herbu35, tad kildintinas iš pastarojo ordino baž
nyčios (tikėtina, kad iš Griškabūdžio, XIX a. 8ąjį deš. papuoštos naujais altoriais36). 

Minėtinas ir bažnyčioje saugomas liaudiškojo baroko drožybos pavyzdys – 
ažūrinis gal altoriaus, o gal zakristijos spintos viršaus ar dar kitos paskirties skydas 
(26,3x89 cm). Jis sudarytas iš fragmentinėje gulsčioje arkoje įkomponuotų stilizuo
tų klūpančių angeliukų ir jų viena 
ranka laikomo Marijos vardo ženklo. 
Kitoje angelų rankoje – po didžiulę, 
lyginant su figūrėlių masteliu, gėlę. 
Liaudiškas pobūdis apsunkina šio 
žaismingo drožinio datavimą, tačiau 
tai maždaug XVIII a. II p.–XIX a. pr. 
dirbinys. 

20 pav. Didžiojo altoriaus sparnas su 
skulptūra „Šv. Petras“. 2006 07 20. 
A. Petrašiūno nuotr.

21 pav. Didžiojo altoriaus sparno su 
šv. Pauliaus skulptūra fragmentas. 
2006 07 20 A. Petrašiūno nuotr.

35 Šio tabernakulio fragmentas publikuotas: Lietuvos 
sakralinės dailės katalogas, t. I: Vilkaviškio vyskupija, 
kn. 2: Vilkaviškio dekanatas, sud. T. Jurkuvienė, 
Vilnius: Gervelė, 1997, il. 8.

36 Aleksandravičiūtė Aleksandra, Griškabūdis: Pen
ki altoriai, sakykla, krikštykla, Lietuvos sakralinė dailė, 
t. I: Vilkaviškio vyskupija, kn. VI: Šakių dekanatas, 
d. I: Barzdai–Lukšiai, sud. Regimanta Stankevi
čienė, Gabija Surdokaitė, Vilnius: KFMI, 2006, 
p. 139–153.



20

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSČIAI. PILVIŠKIAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.

Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2023 02 03.

Pastebėtina ir Alksnėnų bažnyčios kryžiaus prie vandeninės Nukryžiuotojo 
skulptūra. Nors išdrožta kitaip – rimtai, atidžiai, gerokai labiau įgudusio meistro, 
tai taip pat liaudiškosios skulptūros pavyzdys. Figūros formos stilizuotos, apiben
drintos, proporcijos pakeistos (galva padidinta, pėdos smulkios). Nors skulptūros 
vaizdo niuansus yra suniveliavusi nevienkartinė polichromija, galima pastebėti 
iškankinto veido, dekoratyviai modeliuotų plaukų vainiko, įdomios formos barz
dos, ritmiškai, klasicizmo skulptūrų pavyzdžiu drapiruotos klubajuostės drožybos 
išraiškingumą. Dėl pastarųjų elementų manoma, kad tai maždaug XIX a. I pusės 
kūrinys. 

Senosios tapybos vertybės. Be jau aprašytų XX a. tapybos Alksnėnų baž
nyčioje pavyzdžių, šventovę puošia šeši senieji dviejų laikotarpių ir dvejopo 
profesinio lygmens paveikslai. 

Vertingiausi keturi maždaug vienalaikiai paveikslai. Trys jų nuo 1813 m. 
vardyti kaip altorių atvaizdai, o ketvirtas Jėzaus Krikštas tapatinamas su vienu 
iš nuo 1798 m. minimų ant sienos kabojusių paveikslų. Tik vienas šių tapybos 
kūrinių dabar tebėra altoriuje. Tai didžiojo altoriaus antrąjį tarpsnį puošiantis 
kvadratinis, vos lenktu viršumi paveikslas Šv. Martynas Turietis. Jis ir du jau ant 
bažnyčios sienų sukabinti vertikalios stačiakampės formos paveikslai Jėzaus Krikš-
tas (kiek žemesnis) ir Šv. evangelistas Matas ir pagal istorinius duomenis, ir pagal 
stilių datuotini XVIII a. pabaiga. Visi trys nutapyti to paties gana individualios 
manieros dailininko. Jų ikonografija tradicinė. 

Šv. Martyno paveiksle ankštai, nukertant mitros viršūnę ir rankų fragmentus 
pavaizduota šventojo figūra iki klubų. 
Gali būti, kad paveikslas, pritaikant 
naujesnius rėmus ir įtaisant jį dabarti
niame didžiajame altoriuje, buvo kiek 
sumažintas. Šventasis pavaizduotas su 
jo rangą parodančiomis aukso spalvos 
kapa ir mitra, dešine ranka apkabi
nęs pastoralo kotą, o kaire pakeltoje 
plaštakoje gniaužiantis raudoną skrais
tę – nuorodą į jo labdaringą veiksmą 
su šąlančiu elgeta pasidalijant pusiau 
perkirstu apsiaustu. Paveiksle Jėzaus 
Krikštas, kaip įprasta, kairėje, žemiau, 
pavaizduotas apsinuoginęs į upę įbridęs 
Jėzus nuolankiai ant krūtinės sudėtomis 
rankomis, o jam ant galvos vandenį iš 
kriauklės pilantis šv. Jonas Krikštyto
jas stovi aukščiau, užlipęs ant kranto 
akmenų. Horizontą slepia medžiai, virš 
jų – tamsokas, bet su oranžinėmis pro
peršomis dangus, vienoje jų – Šv. Dva
sios balandis, nuo jo Jėzaus galvos link 
tęsiasi baltos šviesos pluoštas. Šv. Mato 

22 pav. Paveikslas „Šv. Martynas Turietis“. 
2006 07 20. A. Petrašiūno nuotr.
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atvaizdas – dviejų planų su skirtingo 
laiko scenomis kompozicija. Pirmame 
plane – prie tvirtumą simbolizuojančios 
kolonos stovi knygą į klubą atrėmęs 
ir, tarsi įkvėpimo pagautas, į ją be
siruošiantis rašyti, plunksną įsitvėręs 
apaštalas. Virš knygos jo simbolis ir atributas – angeliukas, paveikslo kairėje, 
mūro sienos ir kiparisų fone nutapyta nutolusi mažo mastelio šventojo mirties ar 
persekiojimo scena (kareiviai, vienas, atkišęs ietį, vejasi apaštalą). 

Visiems trims šiems paveikslams būdingas ryškus kontūrinis piešinys. Gau
siomis, neramiai vinguriuojančiomis, maždaug vienodo gylio klostėmis sudalytos 
draperijos, panašiai monotonišku ritmu ir rangytomis linijomis pasižymintis plaukų, 
barzdų ar medžio lapijos piešinys rodo Vilniaus klasicizmo tapybos mokyklos 
metro Pranciškaus Smuglevičiaus kūrybos įtaką. O paveikslų kompozicijos labiau 
atspindi vėlyvojo baroko įtaką ir veikiausiai yra to stiliaus pavyzdžių sekiniai. 
Kitos charakteringos dailininko braižo ypatybės – nervingi ryškaus piešinio plaštakų 
gestai, pabrėžta, dažniausiai plati figūrų stovėsena, ne visai taisyklingas, bet ener
gingas, judesį paryškinantis piešinys. Paveikslų spalvinis sprendimas nevienodas, 
bet panašus: tapytojas mėgo rudai geltonos ochrinės gamos (su rausvais atspalviais 

23 pav. Paveikslas „Šv. evangelistas Matas“. 
2006 07 20. A. Petrašiūno nuotr.

24 pav. Paveikslas „Jėzaus Krikštas“. 2015 m. 
A. Petrašiūno nuotr. 
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arba akcentais), ryškokų melsvai žalių 
arba žalsvai mėlynų ir baltų plotmių 
derinius.

Šis vis dar nežinomo vardo ir 
biografijos dailininkas kurį laiką dirbo 
Užnemunėje. Gríškabūdžio bažnyčio
je išliko jo anksčiau nutapyti keturi 
senojo Kryžiaus kelio stočių paveiks
lai37, Paluobiÿ koplyčioje – titulinis 
Šv. Angelo Sargo atvaizdas ir Šíluvos 
Švč. Mergelės Marijos su Vaikeliu pa
veikslo kartotė, jo paveikslų (težinomų 
iš nuotraukų) būta Lukšiÿ parapijos 
šventovėje38. 

Ant bažnyčios sienos tebekabo ir 
to paties laiko bei panašaus profesinio 
lygio, bet kitokio, kur kas ramesnio 
temperamento dailininko nutapytas 
paveikslas Šv. vyskupas Stanislovas 
(100x75 cm). Ikonografija įprasta: sto
vintis iškilminga liturgine apranga ir 
su pastoralu vyskupas rodo į jo stebuklingai iš kapo Bažnyčiai naudingam liudi
jimui prikeltą seniai palaidotą vyriškį, vardu Piotrovinas (pavaizduotą simboliniu 
smulkesniu masteliu). Paveikslo fone po tamsmėlyniais debesimis mainosi žydri ir 
rožiniai dangaus gaisai, panašių perlamutrinių tonų yra vyskupo alba ir kamža, 
giedras ir kapos oranžo atspalvis. Tokios spalvos ir nujaučiamas po gausiais rūbais 
esančios šventojo figūros grakštumas. Švelnūs judesiai rodo, kad tai dar rokoko 
stiliaus įtakoje sukurtas paveikslas, bet jo nuotaika, ritmika, linijinė struktūra jau 
santūrios, tad kūrinys taip pat datuotinas XVIII a. pabaiga39. 

Gerokai naujesni, nors dėl primityvumo ir pertapymo sunkiai tiksliau 
da tuojami, yra paveikslai Šv. apaštalas Petras (uk 14557) ir Šv. apaštalas Paulius 
(uk 14558). Teresė Jurkuvienė teigė, kad jie savamokslio dailininko nutapyti 
XIX a. II pusėje, o dabartinėje vietoje, 
presbiterijos gale, skliaustos palubės 
kampuose, įtvirtinti vėliau. Ji pastebėjo, 
kad šie poriniai paveikslai buvę tradi
cinio pailginto stačiakampio formato, 
įstatant juos į minimus kampus, yra 
papildyti naujomis melsvai pilka fono 
spalva uždažytomis audeklo atraižomis 
ir užtempti ant netaisyklingų, viršu
je lenktai išpjautų skydų. Skydai su 
atvaizdais įrėminti apvadu, sudarytu 
iš medinių tekintų gumburų, it karo
liai apkraštuojančių ir žemiau esantį 

25 pav. Paveikslas „Šv. vyskupas Stanislovas“. 
2006 07 20. A. Petrašiūno nuotr.

37 Vasil iūnienė Dalia, Griškabūdžio Kristaus Atsi
mainymo bažnyčia: Keturios Kryžiaus kelio stotys, 
Lietuvos sakralinė dailė, t. I: Vilkaviškio vyskupija, 
kn. VI: Šakių dekanatas, d. I: Barzdai–Lukšiai, sud. 
Regimanta Stankevičienė, Gabija Surdokaitė, 
Vilnius: KFMI, 2006, p. 195–199; Giniūnienė A. 
op. cit, p. 38, il. 1.1..

38 Vasil iūnienė Dalia, Paluobių Angelų Sargų kop
lyčia: Paveikslai „Švč. Mergelė Marija Snieginė“ ir 
„Šv. Angelas Sargas“, Lietuvos sakralinė dailė, t. I: 
Vilkaviškio vyskupija, kn. VI: Šakių dekanatas, d. II: 
Naudžiai–Žvirgždaičiai, sud. R. Stankevičienė, Ga
bija Surdokaitė, Vilnius: KFMI, 2007, p. 128–131. 
Ten pat nurodoma, kad šio autoriaus paveikslų 
būta ir kito regiono – Požerės (Šilalės r.) bažnyčioje.

39 Anksčiau skelbta jo gerokai pavėlinta XIX a. vid. 
data: Jurkuvienė T. op. cit., p. 23.
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kampo segmentą, ir skardinių žvaigždu
čių eilių40. Stovintys, iki kelių rodomi 
apaštalai pavaizduoti su įprastų jiems 
spalvų rūbais, būdingais atributais: abu 
laiko knygas, šv. Petras dar ir raktus, o 
antrasis apaštalas kalaviją, būdinga ir jų 
fizinė charakteristika – raktų turėtojo žilė, šv. Pauliaus tamsūs plaukai ir pan. 
Tad paveikslų autorius žinojo tradicinę ikonografiją ir buvo matęs jos pavyz
džių, tačiau juos atkartojo primityviosios dailės maniera. Apibendrinto silueto, 
netaisyklingų proporcijų ir kone vaikiško piešinio figūros dar yra ir pertapytos, 
naujintos, matyt, jas perkeliant ant paskliautės skydų. Bet pirminis jų vaizdas 
nebuvo gerokai profesionalesnis (taisyklingo piešinio neįmanoma taip pakeisti). 
Šie paveikslai įdomūs dėl originalios jų pritaikymo vietos ir kaip liaudiškosios 
primityviosios tapybos pavyzdžiai. Jų sukūrimo, atsiradimo bažnyčioje aplinkybės 
lieka neaiškios (gali būti kilę ne vien iš senosios šios vietos, bet ir iš kitos pokariu 
sunaikintos koplyčios; paskliautėje gali būti atsidūrę ne bažnyčios perstatymo, o 
kurio remonto metu).

Išvados. Alksnėnų bažnyčios dailės paveldas yra gana gausus, sudarytas 
iš skirtingo laiko ir vertės XVI–XX a. įrenginių, kūrinių ir reikmenų. Seniausia 
ir vertingiausia dailės objektų dalis yra likusi iš senesnės šios vietos koplyčios. 
Ją galima suskirstyti į dvi grupes. Vienoje – XVI a. datuojama stebuklingoji 
Švč. Mergelės Marijos statula ir XVII a. sukurtos medinės šventųjų ir dekoratyvinės 
skulptūros, altorių fragmentai ir drožiniai. Jie ankstesni už senesnę koplyčią, į ją 
patekę iš dar nenustatytų ankstesnių (viena jų galėjo būti Virbalio dominikonų 
bažnyčia). Antrą grupę sudaro pačiai 
koplyčiai XVIII–XIX a. sandūroje ir kiek 

26 pav. Paveikslas „Šv. apaštalas Petras“. 
2006 07 20. A. Petrašiūno nuotr.

27 pav. Paveikslas „Šv. apaštalas Paulius. 
2006 07 20. A. Petrašiūno nuotr.

40 Jurkuvienė T., op. cit., p. 20.
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Alksnėnų bažnyčios interjero fragmentai. 
2015 m. A. Petrašiūno nuotraukos
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vėliau sukurti paveikslai, senasis tabernakulis, Nukryžiuotojo skulptūra, galbūt ir 
primityvisto darbo drožinių skydelis. 

Kita dalis objektų – XIX a. 7ajame deš. pastatytai ir XX a. 3iajame deš. 
rekonstruotai dabartinei šventovei įgyti objektai. XIX a. II p.–XX a. I ketv. atsi
radusių naujų dailės dirbinių nedaug – neobarokinis altorėlis, katafalkas su jo 
komplekto kryžiumi. Tad tuo laikotarpiu šventovėje dominavo paveldėti įrenginiai 
ir kūriniai. Tik 1921 m. koplyčiai tapus bažnyčia ir pastatą rekonstravus, jo inter
jeras 1924–1931 m. buvo naujai dekoruotas, sudarant iki dabar iš esmės nepakitusį 
vaizdą. Tuomet pastatyti trys altoriai, padarytos klausyklos, naujas altorėlis, įgytos 
Kryžiaus kelio stočių, šoninių altorių statulos. 

Menine, istorine ir tipologine prasme labiausiai išskirtina XVI a. Marijos 
skulptūra. Vertingas yra ir XVII a. skulptūrų bei drožinių rinkinys; nors jo objektai 
apnaikinti, bet meniški, bylojantys apie šio amžiaus stilistines tendencijas ir skir
tingo profesinio lygio kūrybos koegzistavimą. XVIII a. pab. datuojami paveikslai 
yra įdomūs pastarojo laikotarpio provincialiosios dailės kūriniai, pasižymintys stilių 
kaitai būdingais bruožais. Iš jų trys altoriams skirtieji papildo regione dirbusio 
anoniminio dailininko, patyrusio P. Smuglevičiaus kūrybos įtaką, kūrinių sąrašą. 
Vėlesni (XIX a.–XX a. pr.) objektai sudaro liaudies dailės ir meninių amatų paveldo 
grupę, reprezentuojančią (išskyrus altorėlį) vietos meistrų kūrybą. XX a. tarpukario 
altoriai, baldai, dailės kūriniai yra būdingi pastarojo laikotarpio bažnytinės dailės 
objektai. Iš jų dėl ansambliškumo, santykio su interjero visuma labiausiai vertintini 
altoriai. Didysis išskirtinas dėl sumanaus skirtingo laiko segmentų suderinimo, 
šoniniai – kaip išaiškinti, datuoti ir retesnio tipo garsaus altorių meistro Adomo 
Karaliaus darbai. 

Per dailės paveldo istoriją atsiskleidžia ir kai kurie Alksnėnų katalikų šven
tovės ir vietos pamaldumo tradicijų, jų kaitos bruožai. Buvo išsiaiškinta, kad visi, 
arba beveik visi, XVI–XVIII a. kūriniai ir dirbiniai Alksnėnų koplyčioje atsirado 
bent iki XVIII a. pabaigos. Nuo tada puoselėjama Švč. Mergelės Marijos, šventųjų – 
apaštalo Mato, vyskupų Martyno, Stanislovo – pagerbimo tradicija. Jėzaus Krikšto 
paveikslas byloja, kad koplyčioje, tikėtina, nuo seno buvo krikštijama. Šventųjų 
dominikonų statulos kreipia Alksnėnus valdžiusių Virbalio dominikonų galimos 
įtakos (koplyčios radimuisi, jos interjero ikonografijai) link. XIX a. pab.–XX a. 
4ojo deš. dailės paveldas parodo, kad vietos pamaldumo tradicijos kito kartu 
su bendromis katalikiškojo dvasingumo tendencijomis ir įkūrus parapiją pildėsi: 
atsiranda šv. Kazimiero, šv. Vincento Pauliečio, Švč. Jėzaus širdies atvaizdai, 
įgyjamos Kryžiaus kelio stotys. 

Straipsnyje neskirta dėmesio kilnojamajam metalo ir tekstilės inventoriui 
(indams, rūbams, reikmenims), liko pavienių kitų neaptartų dailės objektų neiš
aiškintų istorinių dalykų, tačiau jau šiuo metu galima apibendrinti, kad nedidelė, 
palyginti kukli ir atoki Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia 
dailės paveldo požiūriu yra reikšminga regioniniu, o dėl vertingiausių senųjų 
skulptūros kūrinių ir Lietuvos mastu žymi šventovė.
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