LIETUVOS BAROKO ARCHITEKTŪRA

Baroko epocha, apėmusi visą XVII a. ir didžiąją XVIII a. dalį, buvo ryškiausia Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūros epocha. Joje subrendo nemaža savitų, europinės reikšmės bei lygio asmenybių
ir kultūros reiškinių. Lietuvos barokas glaudžiai siejosi su Katalikų bažnyčios kova su protestantizmo
plitimu, arba kontrreformacija. Architektūroje plito jėzuitų suformuoto stiliaus barokas.
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Sedos bažnyčia, Mažeikių r.
A church in Seda, Mažeikiai District

Svarbiausi pirmieji Lietuvos baroko architektūros paminklai šiandien yra atsidūrę kaimyninių šalių
teritorijose. Visų pirma paminėtina Vakarų Baltarusijoje, Nesvyžiaus mieste, 1593 m. pastatyta Dievo Kūno bažnyčia, iškilusi didiko Mikalojaus Kristupo Radvilos Našlaitėlio noru ir lėšomis. Ją Romos
Il Gesu bažnyčios pavyzdžiu suprojektavo architektas jėzuitas Giovanni Maria Bernardoni. Nesvyžiaus
šventovės architektūra savo ruožtu paveikė Vilniaus ir Lietuvos provincijos bažnyčių architektūrą.
Apskritai XVII a. Lietuvos barokas patyrė Italijos ir Nyderlandų, o XVIII a. – Vokietijos pietinių žemių
ir Austrijos įtaką.
Plisti baroko architektūrą skatino didikų Radvilų, Sapiegų ir kitų fundacijos. Deja, baroko rezidencijų,
išskyrus XX a. antrojoje pusėje Biržuose rekonstruotą Radvilų pilį, neišliko. Savitas Lietuvos baroko
stilius geriausiai atsiskleidžia bažnyčiose ir vienuolynuose, kurie išvengė karų, gaisrų ir kitų architektūros paveldą naikinančių nelaimių.
Vertingiausias baroko pavyzdys už Vilniaus ribų – Pažaislio kamaldulių vienuolynas. Dabar šis ansamblis yra antrojo pagal dydį Lietuvos miesto Kauno priemiestyje, tačiau XVII a. tai buvo nuošali, atsiskyrėlių vienuolijai gyventi tinkama vie ta. Ansamblio užsakovas Kristupas Zigmantas Pacas,
kildinęs savo giminę iš Italijos didikų Pazzi’ų, pakvietė kamaldulius ir įsipareigojo pastatyti jiems
vienuolyną su šventove. Bažnyčia buvo projektuojama ir kaip Pacų šeimos mauzoliejus. Vienodo stiliaus kompleksas pagal italų architektų projektą iškilo XVII a. pabaigoje. Iki mūsų dienų yra išlikusi
kupolinė Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bažnyčia su dvibokščiu smiltainio plokštėmis apdailintu
fasadu, foresterija, vienuolių namas ir atsiskyrėlių nameliai – eremitynas. Ypač puošnus bažnyčios
interjeras, dekoruotas lipdiniais ir italų kilmės tapytojo Michelangelo Palloni’o sienų tapyba.
Kaune yra vienas iš retų pasaulietinių vėlyvojo baroko pastatų – Kauno rotušė. Pagal Bohemijos architekto Jano Mattekierio projektą 1771–1780 m. rekonstruotas pastatas su grakščiu šešių tarpsnių
bokštu yra didžiausia Kauno senamiesčio puošmena.
Daugiausia bažnytinio baroko pastatų yra išlikę Žemaitijos regione. Tačiau prieš leidžiantis į kelionę
baroko keliu per Žemaitiją vertėtų aplankyti du vėlyvojo baroko paminklus Pietų Lietuvoje: ant Nemuno kranto gražioje vietoje įsikūrusioje Liškiavoje (Varėnos r.) 1704–1714 m. iškilusį dominikonų
vienuolyną su bažnyčia, kurios dekoras, ypač kupolą puošianti sienų tapyba, perteikia kontrreformacijai būdingą triumfuojančios Bažnyčios simboliką.
Maždaug 50 km nuo Vilniaus esančiame Jiezno miestelyje (Prienų r.) kyla elegantiška didikų Teresės
ir Antano Pacų funduota ir 1772 m. pašventinta bažnyčia, dekoruota sienų tapyba ir lipdiniais. Šis
pastatas reprezentuoja vadinamąjį Vilniaus baroką, kurio stilistinius principus diegė vietos architektai, visų pirma liuteronas Jonas Kristupas Glaubicas. Vilniaus baroko stiliui būdingos halinės šventovės su dviem puošniais bokštais iškilo ne tik sostinėje, bet ir provincijoje, šiandieninės Baltarusijos
žemėse.

Sedos bažnyčios šoninis altorius, Mažeikių r.
A side altar in church in Seda, Mažeikiai District
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Pažaislio kamaldulių vienuolyno ansamblis, Kaunas
The ensemble of the Camaldulian monastery in Pažaislis, Kaunas

Žemaitijos baroko paminklus patogiausia lankyti įsikūrus Žemaitijos sostine vadinamuose Telšiuose.
Baroko kelią galima pradėti nuo Telšių senamiesčio centre stūksančios katedros. Rūsti nutinkuotos
ir baltai nudažytos bažnyčios išorė apgaulinga. Šventovėje gausu barokinių drožinių, skulptūrų ir
paveikslų, kurie puošia didįjį ir visus šoninius altorius, įrengtus ir pirmame aukšte, ir antro aukšto
galerijose. Ši bažnyčia, 1762–1765 m. Telšių seniūno Povilo Sapiegos ir pranciškonų vienuolių pastangomis pastatyta senosios medinės bažnyčios vietoje, reprezentuoja vėlyvąjį baroką.

Baroko kelias būtinai veda į svarbius vienuolijų centrus. Į pietryčius nuo Telšių esančiuose Kražiuose
(Kelmės r.) rezidavusius jėzuitus primena tik archeologų neseniai atidengti milžiniškos bažnyčios pamatai ir apnykęs kolegijos fligelis, tačiau netoli esantys Tytuvėnai, tiksliau – pranciškonų konvento
ansamblis, pelnytai laikomas vienu reikšmingiausių Lietuvos baroko paminklų. Tytuvėnų pranciškonų konvento ansamblį sudaro aplink kvadratinį kiemą išsidėstę vienuolių namai su didinga dvibokšte bažnyčia ir Šventųjų laiptų koplyčia. Ansamblį vietos didiko Andriaus Valavičiaus užsakymu
1614–1639 m. pastatydino vilnietis Tomas Kasperas. Tačiau kiemo arkados liudija itališkosios architektūros įtaką. Čia susijungia ankstyvojo ir vėlyvojo baroko bruožai, nes šventovė buvo statoma keliais etapais, ir, pavyzdžiui, jos fasadas datuojamas 1759–1783 m.

LITHUANIAN BAROQUE ARCHITECTURE

Baroque dominated the culture of the Grand Duchy of Lithuania throughout the entire 17th century
and a greater part of the 18th century and brought it to its greatest prominence. Over the Baroque epoch, Lithuania produced quite a few ingenious contributions to European culture and nurtured cultural
figures of European significance. Closely connected with the Counter-Reformation movement of the
Catholic Church in Lithuania, Baroque in architecture proliferated as a style established by the Jesuits.
The key monuments marking the inception of the Baroque style in Lithuania happen to be in neighbouring countries. The most notable is the church of Corpus Christi in Nesvyžius (Nesvizh) in western
Belarus. Founded and funded by the nobleman Mikalojus Kristupas Radvila (Radzwill) Našlaitėlis, the
church was erected in 1593. Its design by the Jesuit architect Giovanni Maria Bernardoni follows the example of Il Gesu in Rome. In turn, the church in Nesvizh became a stylistic prototype for churches built
later in Vilnius and elsewhere in Lithuania. Overall, Lithuanian Baroque absorbed influences from Italy
and Netherlands in the 17th-century and from southern Germany and Austria in the 18th century.

Prie pat Tytuvėnų esantis Šiluvos miestelis (Raseinių r.) garsėja kaip viena svarbiausių Lietuvoje Švč.
Mergelės Marijos gerbimo vietų. 1775 m. čia iškilusią mūrinę šventovę išpuošė lipdytojas Tomas
Podhaiskis. Jos didžiajame altoriuje yra maldininkų gerbiamas metalo apkaustais aptaisytas stebuklingas Dievo Motinos su Kūdikiu paveikslas. Šventovės dekoro programos tema – Išganymo istorija
ir Bažnyčios triumfas.
Kitas svarbus piligrimystės centras – šiaurės vakarų kryptimi nuo Telšių nutolęs Žemaičių Kalvarijos
miestelis (Plungės r.).

Endowments from nobility such as the Radvila, the Sapiega, and other celebrated families facilitated
the proliferation of the Baroque style. Unfortunately, with the exception of the Radvila Palace in Biržai,
which was rebuilt in the second half of the 20th century, no other Baroque residences have survived.
The distinctive nature of Lithuanian Baroque is best reflected in the churches and monasteries that
managed to avoid destruction by war, fire, and the other calamities attacking architectural heritage.

Žemaitijoje buvo aktyvūs ne tik pranciškonai, bet ir dominikonai. XVII a. atsiradusios kalvarijos paskatino atsirasti naujo tipo piligrimystę ir kurti šiai maldingumo praktikai pritaikytus architektūros
kompleksus. Iki mūsų dienų Žemaičių Kalvarijoje yra išlikęs dominikonų vienuolynas su baroko stiliaus bažnyčia ir 19 kryžiaus kelio stočių, išdėstytų kalvotame peizaže.
Žemaičių Kalvarijų apylinkės įdomios ir dėl unikalių vadinamojo kaimiškojo baroko pavyzdžių. Kukliose medinėse Sedos (Mažeikių r.) Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų (1770) ir Alsėdžių (Plungės r.) Švč. Mergelės Marijos nekalto prasidėjimo (1793) bažnyčiose yra išlikę įspūdingi baroko altoriai, puošti dažytais bei auksuotais drožiniais ir statulomis. Šie paminklai rodo, kaip baroko epochos
religingumo ir jį išreiškiančias dailės bei architektūros formas užkonservavo liaudiškoji tradicija.
Įdomi ir Degučių kaimo (Šilutės r.) trikampio plano medinė Šv. Vincento Ferero bažnytėlė (1757) su
trimis puošniais mediniais altoriais. Tačiau ji yra tolokai nuo Telšių, beveik Lietuvos ir Kaliningrado
srities (Rusija) pasienyje.

The most valuable piece of Baroque outside Vilnius is the Camaldolese monastery at Pažaislis. Today
close to Kaunas, the second largest city in Lithuania, in the 17th century it was a solitary location,
one that hermits would seek for their secluded way of life. Its founder Kristupas Zigmantas Pacas,
who traced his family back to the Pazzi family of Italian nobility, invited Camaldolese monks and
committed himself to construct a monastery and a church for them. The church was designed as a
family mausoleum. The cupola-topped Church of the Visitation, with its twin-tower façade decorated
with sandstone slabs, a guesthouse, monastery buildings, and a hermitage with monks’ cells have
survived to the present day. The interior of the church impresses through its sumptuous decoration of
stucco and frescoes, the work of Italian Michelangelo Palloni.

Taigi Lietuva pelnytai vadinama šiaurės baroko šalimi. Kiekvienam, kuriam patinka baroko architektūra, čia atvykus naujų įspūdžių ir estetinių išgyvenimų suteiks ne tik sostinėje Vilniuje susitelkę
paminklai, bet ir provincijoje išsisklaidžiusios šventovės bei vienuolynai.

Kaunas Town Hall is one of the few secular buildings of late Baroque in Lithuania. Reconstructed in
1771–1780 to a design of the Bohemian architect Jan Mattekier, the structure features a graceful sixtier tower and is the highlight of Kaunas architecture.
The most sacred Baroque buildings have survived in Samogitia, western Lithuania. Before setting
off to Samogitia to follow its Baroque route, though, at least a couple of Baroque monuments in
southern Lithuania are worth a visit. One of them is a Dominican monastery and a church dating back
to 1704–1714 and erected in Liškiava on the scenic bank of the Nemunas River. The decoration of the
church, and primarily the frescoes on the interior of the dome, explore the symbolism of the Church
Triumphant.
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Within 50 kilometres of Vilnius, another church raises its two elegant towers above the little town of
Jieznas. Funded by the noble family of Antanas and Teresė Pacas and consecrated in 1772, the church
is decorated with stucco and wall paintings. This building represents the so-called Vilnius Baroque developed, as a stylistic variety, by local architects, primarily, by the Lutheran Jonas Kristupas Glaubicas.
Characteristic of Vilnius Baroque, hall churches with sumptuous twin towers had a continuation in the
provincial towns and villages of Lithuania and seeped into the lands of present-day Belarus.
Tytuvėnų bažnyčios interjeras, Kelmės r.
Interior of church in Tytuvėnai, Kelmė District

Samogitian Baroque monuments are most convenient to reach from the town of Telšiai, the selfdeclared capital of Samogitia. The austere plastered and whitewashed exterior of Telšiai Cathedral
looming in the heart of the Old Town is deceptive. Its interior abounds in Baroque carved wood arte-

facts, round sculptures, and panel paintings adorning the high and side altars, which are installed in
two tiers on the ground floor and in the gallery of the first storey. In 1762–1765, the leader of Telšiai
Povilas Sapiega and Franciscan monks funded the construction of the cathedral in late Baroque style
to replace in its wooden predecessor.
The route of Baroque in Lithuania will necessarily take one to the once-influential monastic centres.
In Kražiai, southeast of Telšiai, the only evidence of the former Jesuit residence is the foundations of
a former monumental church, just recently uncovered by archaeologists, and the decaying pavilion
of the collegium. Another, a Franciscan monastic ensemble situated not far away in Tytuvėnai, duly
ranks as the most significant monument of Lithuanian Baroque architecture.
The Tytuvėnai Franciscan ensemble, its monastery building, an imposing church with twin towers
and the chapel of Scala Santa (Holy Stairs) is laid out on a quadrangle. The monastery was constructed on commission by the local nobleman Andrius Valavičius in 1614–1639 and the work was
supervised by Vilnius-based Tomas Kasperas. The open arcades of the court bespeak of Italian influence, however. Early Baroque merges with features typical of late Baroque in the architecture of the
church, which was constructed in stages, the central façade being a later addition in 1759–1783.
The small town of Šiluva nearby Tytuvėnai is one of the most famous locations related to the devotion of the Blessed Virgin Mary. A brick church built in Šiluva in 1775 was decorated with stucco, the
work of Tomasz Podhayski. The high altar of the church holds the object of pilgrims’ veneration, a miraculous Madonna image adorned with a hammered metal casing. The interior décor of the church
follows the programme of the Redemption Story and the Triumph of the Church.
Northwest from Telšiai another influential pilgrimage site is situated in a small town called Žemaičių
Kalvarija (Samogitian Calvary).
The Dominican brothers were as active in Samogitia as the Franciscans. The domestic “Stations of
the Cross”, or Calvaries, which proliferated in the 17th century, gave rise to a new form of pilgrimage
and produced architectural ensembles designed for this type of devotional practice. A Dominican
monastery with a Baroque church and 19 Stations of the Cross laid out on scenic, hilly terrain in the
village of Žemaičių Kalvarija has survived to the present day.
For a fan of Baroque architecture, the neighbouring towns and villages offer interesting examples
of so-called rural Baroque. The humble wooden Churches of the Assumption in Seda (1770) and of
the Immaculate Conception in Alsėdžiai (1793) still hold impressive Baroque altars decorated with
painted and guilt wood carvings and sculptures. These monuments reflect the Baroque-epoch piety
and related forms of art and architecture, preserved and perpetuated in the folk tradition.
Of interest is also the small wooden Church of St. Vincent of Ferrera (1757), with three sumptuous
wooden altars. Yet it is quite a way from Telšiai, almost on the Lithuanian border with the Russian
enclave of Kaliningrad.
Lithuania is dubbed a northern Baroque country for a reason: a lover of Baroque architecture on a
visit to Lithuania will be impressed not only by the architectural monuments abounding in its capital
Vilnius, but also by the many interesting aesthetic insights to be gained from churches and monasteries spread across its outlying regions.
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