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Anotacija. Lietuvos sakralinơs architektǌros raida XX a. vyko fragmentiškai, patirdama ilgą sąstingio periodą. Okupacijos periodu dơl religinơs minties persekiojimo naujǐ bažnyþiǐ nebuvo statoma. Tai lơmơ sunkǐ ir kartais chaotišką sakralinơs architektǌros atgimimą XX a. pabaigoje. Todơl šio straipsnio tikslas yra aprašyti kai kuriuos Lietuvos sakralinơs
architektǌros bruožus minơtu laikotarpiu, pateikiant teigiamus ir neigiamus pavyzdžius, atskleisti skirtingǐ architektǐ indơlƳ formuojant lietuviškos sakralinơs architektǌros tradicijas.
Reikšminiai žodžiai: sakrali erdvơ, bažnyþios, simboliai, šviesa, sakralinơs architektǌros tradicija.

Vilniuje (1907–1915 m.). Papilio bažnyþios projektas
niekur nebuvo skelbtas ir tikriausiai neišlikĊs (Lukšionytơ-Tolvaišienơ 2002: 86).
Žinomiausias A. Vivulskio suprojektuotas pastatas –
Šiluvos koplyþia (1, 2 pav.). Koplyþios tǌrinơje kompozicijoje architektas perteikơ obelisko motyvą, kuris siaurơja
kildamas Ƴ viršǐ, o apaþioje remiasi Ƴ masyvǐ pagrindą.
A. Vivulskis siekơ „sukurti koplyþią „žemaitiška dvasia“.
Kurdamas šią koplyþią, architektas savo vizijas perteikdavo iš molio lipdytais modeliais, tai tuo metu tarp architektǐ
buvo neƳprasta naujovơ. Žinoma, þia A. Vivulskiui pasitarnavo jo, kaip skulptoriaus, patirtis. Šiluvos koplyþia buvo
suprojektuota ir pastatyta su dekoratyviais mediniais prieangiais, kurie 1959 m. buvo pakeisti mǌriniais ir taip suardơ originalią kontrastingǐ medžiagǐ dermơs idơją
(Lukšionytơ-Tolvaišienơ 2002: 86). Beje, Vivulskis vienas
pirmǐjǐ architektǐ Lietuvoje, kuris kryžiaus motyvą naudojo kaip fasado architektǌrinĊ detalĊ.

Ʋvadas
Permaininga XX a. Lietuvos istorija paveikơ daugybĊ
visuomeninio gyvenimo sriþiǐ ir darơ joms Ƴtaką. Sovietinơ okupacija sutrukdơ Ƴvairiems vakarietiškiems menams
ir ideologijoms Ƴsitvirtinti šalyje. Tai ypaþ paveikơ sakralinĊ architektǌrą, kuri okupacijos laikotarpiu dơl religinơs
minties persekiojimo neprogresavo, o architektai net nebuvo ruošiami projektuoti kulto statinius. Menotyrininkai, nagrinơdami sakralinĊ architektǌrą, šƳ laikotarpƳ
dažnai vadina „išbrauktaisiais dešimtmeþiais“. Todơl
kalbant apie sakralinơs architektǌros raidos bruožus Lietuvoje XX a. išskirtini du principiniai laikotarpiai: nepriklausomos Lietuvos 1918–1940 m. laikotarpis ir
laikotarpis nuo 1990 m. – atgavus nepriklausomybĊ.
Abiejǐ laikotarpiǐ pradžioje pastebimi proveržiai sakralinơs architektǌros raidoje. Bǌtent šiuos du laikotarpius
tikslinga plaþiau išnagrinơti.
Lietuvos sakralinơ architektǌra XX a. pirmoje pusơje
Lietuvos šiuolaikinơs sakralinơs architektǌros teorinis
nagrinơjimas nebǌtǐ visavertis ir išsamus, jei neaptartume
jos istoriniǐ ištakǐ, siekianþiǐ XX a. pradžią, dariusiǐ
nemažą Ƴtaką visai praơjusio amžiaus architektǌros raidai.
Bǌtent šiuo laikotarpiu Lietuvoje kǌrơ architektas ir
skulptorius Antanas Vivulskis. Šiuo metu žinomi keturi
Vivulskio architektǌriniai kǌriniai: Šiluvos koplyþia (projekt. 1903–1906 m.; stat. 1912–1924 m.), Krokuvos Švþ.
Jơzaus Širdies bažnyþios konkursinis projektas (1905 m.),
Morskie Oko koplyþios projekto du variantai (1907 m. ir
1911 m.) ir nebaigta statyti Švþ. Jơzaus Širdies bažnyþia

1, 2 pav. Šiluvos koplyþios pagrindinis fasadas prieš
rekonstrukciją (kairơje) ir po rekonstrukcijos
Figs. 1-2. The main facade of Šiluva Chapel before
reconstruction (on the left) and after it
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Tarp labiausiai nusipelniusiǐ XX a. Lietuvos architektǐ buvo Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Didžioji jo
kǌrybos dalis yra sutelkta Kaune. „Vytautas Žemkalnis
buvo pirmasis Lietuvos architektas, baigĊs architektǌros
studijas Europoje, Romoje. Nepriklausomos Lietuvos
metais pagal Vytauto Žemkalnio projektus pastatytos
ligoninơs Panevơžyje, Šiauliuose, Kauno kultǌros rǌmai,
gimnazijos Biržuose ir Panevơžyje“ (Vikipedijos naudotojai 2009). Taip pat suprojektavo keletą bažnyþiǐ: Eucharistinio Išganytojo bažnyþią Kybartuose (3 pav.); Švþ.
Jơzaus Širdies bažnyþią Mažeikiuose 1935 m.
(4 pav.) ir Šakiǐ Šv. Jono Krikštytojo bažnyþią 1936 m.
Šio architekto kǌriniai pasižymơjo savita stilistika ir tuo
pat metu prisidơjo prie lietuviškosios architektǌros identiteto formavimo tarpukariu. Jo projektuotus pastatus buvo
galima pažinti iš dažnai pasikartojanþio eksterjero skaidymo vertikaliais elementais, fasadǐ disciplinuotumo ir
saikingo manieringumo.

4 pav. Švþ. Jơzaus Širdies bažnyþia, arch. V. Žemkalnis
Fig. 4. The Church of St Jesus’ Heart in Mažeikiai
(arch. V. Žemkalnis, 1935)

5 pav. Paminklinơ Prisikơlimo bažnyþia (arch. K. Reisonas;
atstatymo projektą rengơ A. Sprindys). Kaunas, 1934–2005 m.
Fig. 5. The memorial Church of the Resurrection
(arch. K. Reisonas, A. Sprindys). Kaunas. 1934 – 2005
3 pav. Kybartǐ bažnyþia, pastatyta 1928 m., arch. V. Žemkalnis

Bažnyþiai projektuoti pasirinktas treþią vietą laimơjĊs architektas Karolis Reisonas. Jo suprojektuotos bažnyþios erdvơ trinavơ, bazilikinơ. Architektǌra monumentali, lakoniška, moderni – toks stilius 3, 4 dešimtmeþiais
plaþiai Ƴsivyravo didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Urbšytơ-Vilkienơ 2005: 86). Deja, statybǐ užbaigti nespơta
dơl prasidơjusio karo, o sovietai šioje bažnyþioje Ƴkǌrơ
radijo gamyklą. 1988 m. imta reikalauti bažnyþią grąžinti
tikintiesiems, o 1989 m. Ƴregistruoti Šventovơs atstatymo
tarybos Ƴstatai. Bažnyþios atstatymo projektą rengơ architektas Algimantas Sprindys. Atstatant buvo atlikta keletas
pakeitimǐ, atsisakyta altoriǐ šoninơse navose, paliktas tik
centrinis altorius. Kairơje centrinio altoriaus pusơje supro-

Fig. 3. The church in Kybartai (arch. V. Žemkalnis, 1928)

Viena Ƴspǌdingiausiǐ šventoviǐ Lietuvoje ir neatsiejamas Kauno miesto tapatumo simbolis – Paminklinơ
Prisikơlimo bažnyþia (1934 m., 2005 m.) (5 pav.), kurią
suprojektavo latviǐ kilmơs architektas Karolis Reisonas.
„1922 metǐ pradžioje profesorius Pranas Buþys pirmasis
pasiǌlơ: Nepriklausomybơs atgavimo paminklas turơtǐ
bǌti tam tikslui pastatytas bažnyþios pastatas“ (UrbšytơVilkienơ 2005: 83).
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jektuota tabernakulio koplyþia, dešinơje – baptisterija.
Bažnyþios pusrǌsyje numatyta Ƴrengti kolumbariumą, salĊ
tikinþiǐjǐ sambǌriams, bendravimui, drabužinĊ, ǌkinĊ
dalƳ, kitas sanitarines patalpas.
Atstatant PaminklinĊ Prisikơlimo bažnyþią, buvo
grąžintas pirmykštis jos pavidalas, kurƳ ir buvo numatĊs
architektas Karolis Reisonas, o padaryti pakeitimai „suprojektuoti jauþiant erdviǐ santykƳ ir jǐ poveikƳ žmogui,
jautriai derinant apdailines medžiagas“ (Urbšytơ-Vilkienơ
2005: 87). Šiandien ši bažnyþia yra ne tik neatsiejama
Kauno panoramos dalis, bet ir ryškus permainingos istorijos bei lietuviško atkaklumo simbolis.
Ankstyvasis modernizmas Lietuvos bažnyþiǐ architektǌroje pasireiškơ savitu pavidalu, jam bǌdingi gerokai
konservatyvesni siluetai, tvarkingos ir statiškos tǌriǐ
kompozicijos naudojimas, populiarus vertikaliǐ fasado
skaidymo elementǐ naudojimas siekiant suteikti tǌriams
grakštumo. Taþiau tai labiausiai atsispindơjo laikinosios
sostinơs architektǌroje, o likusioje Lietuvoje daugiausia
vyravo eklektinơ arba medinơ, kaimiška bažnyþiǐ architektǌra. Europos Vakaruose tuo metu tikrą perversmą
sukơlơ prancǌzo Le Korbiuzje ir jo amžininkǐ kǌryba,
kurios atgarsiai dơl vơliau prasidơjusiǐ karǐ Lietuvos
bažnyþiǐ architektǌros taip ir nepaveikơ.

yra rašĊs A. Maþiulis: „Lietuvoje šiuolaikiniǐ bažnyþiǐ
architektǌros formalioji prasmơ kartais nustelbia simbolinĊ. Pastatyta nemaža naujǐ bažnyþiǐ, kuriǐ formos sunkiai „skaitomos“, jǐ dvasinĊ paskirtƳ Ƴmanoma suvokti tik
iš kryžiaus ženklo pastato fasade, vidinơs erdvơs neturi
bǌtinos darnos, kuri reikalinga giliai išgyvenant religinƳ
jausmą. Taþiau dalis architektǐ perprato tradicines sakraliniǐ pastatǐ formas ir jǐ struktǌrą, naujai suvokơ universalias simbolines sakralinơs architektǌros reikšmes“
(Maþiulis 2002: 107).
Charakterizuojant šƳ laikotarpƳ, pravartu paminơti
tiek gerus, tiek ir ne tokius sơkmingus naujosios sakralinơs architektǌros pavyzdžius. Negatyvius rezultatus lơmơ
daug priežasþiǐ, svarbiausia tai, kad anuomet nebǌta
architektǐ, kurie turơtǐ patirties kuriant kulto pastatus. Be
to, veikơ daug socialiniǐ, ekonominiǐ bei kultǌriniǐ
veiksniǐ. Kadangi trǌko lơšǐ, kai kurios bažnyþios bǌdavo Ƴkurdinamos tam nepritaikytuose pastatuose, o statant
naujas bažnyþias ne visi architektai Ƴvertindavo tradicijǐ,
religinơs simbolikos ir vietovơs konteksto svarbą. Todơl
perdơti lǌkesþiai bei ambicijos dažnai virsdavo gigantiškais statiniais, užkraunanþiais statybǐ naštą net ir nedidelơms religinơms bendruomenơms. Tai iliustruoja keletas
pavyzdžiǐ: Pagơgiǐ Šv. Kryžiaus bažnyþia (arch.:
V. Kuliešius, G. Narkeviþius, 1993 m. (6 pav.) ), Šiauliǐ
Švþ. Mergelơs Marijos Nekalto Prasidơjimo bažnyþia
(laikinai Ƴrengta buvusiuose kultǌros rǌmuose (7 pav.)),
Lietuvos Kankiniǐ bažnyþia Domeikavoje (arch.:
K. Pempơ, R. Mulokas, K. Kisielius, A. Asauskas ir
G. Ramunis, 1993– 2006 m. (8 pav.)), Kauno Gerojo
Ganytojo parapijos bažnyþia (arch.: A. Kuþas ir M. Preisas, 1999 m. (9 pav.)) ir daugybơ kitǐ.

Sakralinơ architektǌra nepriklausomoje Lietuvoje –
XX a. pab.–XXI a. pradžia
Po Antrojo pasaulinio karo okupuotoje Lietuvoje prasidơjo sudơtingas laikotarpis, lơmĊs religinơs minties persekiojimą ir nutraukĊs kulto pastatǐ kǌrimo tradiciją.
Sovietinơ valdžia, siekdama palaužti kultǌrinƳ ir intelektualinƳ tautos branduolƳ, dalƳ dvasininkǐ ištrơmơ Ƴ Sibiro
lagerius, kai kurios bažnyþios buvo nacionalizuotos ir
jose Ƴkurdintos gamyklos, sandơliai ir kt. Vienas iš tokiǐ
pavyzdžiǐ praeitame skyriuje paminơta Kauno Paminklinơ Prisikơlimo bažnyþia. Naujǐ bažnyþiǐ praktiškai nebuvo statoma, todơl penkis dešimtmeþius trukusi
okupacija lơmơ tam tikrą patirties ir tradicijǐ vakuumą, su
kurio padariniais susidǌrơ XX a. pabaigoje atsikurianþios
Lietuvos architektai.
XX a. pabaiga žymi ne tik Lietuvos valstybingumo
atkǌrimą, bet ir giluminius valstybơs socialinius ir kultǌrinius pokyþius. Kaip ir tarpukario laikotarpiu, þia ơmơ
pulsuoti naujos kǌrybinơs iniciatyvos. Lietuvos architektǌros tipologijoje vơl atgijo sakralinơs architektǌros problematika: bažnyþiǐ projektai tarsi iš „gausybơs rago“
pasipylơ po visą šalƳ ir imta juos Ƴgyvendinti. Deja, platǌs
ir nepamatuoti užmojai bei nevaldomas maksimalizmas
paliko savo randus. Apie klaidas projektuojant bažnyþias

6 pav. Šv. Kryžiaus bažnyþia (arch.: V. Kuliešius,
G. Narkeviþius). Pagơgiai, 1993 m.
Fig. 6. The Curch of St Cross (arch.: V. Kuliešius,
G. Narkeviþius). Pagơgiai. 1993
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Sakraliniǐ pastatǐ keliamus kǌrybinius iššǌkius sơkmingai sprendơ architektas Gediminas Baravykas. Jo kǌryboje,
greta visuomeninơs paskirties statiniǐ, urbanistiniǐ kompleksǐ, viešǐjǐ erdviǐ bei paminklǐ projektavimo, savo vietą rado
ir sakralinơs paskirties pastatai. Gediminas Baravykas suprojektavo dvi bažnyþias: Varơnos Šv. Mykolo arkangelo bažnyþią (10 pav.), pastatytą 1994 m. (arch.: G. Baravykas,
B. Bakaitis. Skulptǌros: M. Paulauskas. Tekstilơ: J. Strigǌnaitơ-Paulauskienơ), ir Palaimintojo Jurgio Matulaiþio bažnyþią
Vilniuje (11 pav.), pastatytą 1996 m. (arch.: G. Baravykas,
G. Aperaviþius, V. Balþiǌnas, R. Krištapaviþius. Konstruktoriai: ý. Gerliakas, V. Milvydas, A. Snuviškis).

7 pav. Švþ. Mergelơs Marijos Nekalto Prasidơjimo bažnyþia
(laikinai Ƴrengta buvusiuose kultǌros rǌmuose). Šiauliai
Fig. 7. The Church of Blessed Virgin Mary. Šiauliai

8 pav. Lietuvos Kankiniǐ bažnyþia (arch.: K. Pempơ,
R. Mulokas, K. Kisielius, A. Asauskas ir G. Ramunis).
Domeikava, 1993–2006 m.

10 pav. Šv. Mykolo arkangelo bažnyþia (arch.: G. Baravykas,
B. Bakaitis. Skulptǌros: M. Paulauskas. Tekstilơ: J. StrigǌnaitơPaulauskienơ).Varơna, 1994 m.

Fig. 8. The Church of Lithuanian Sufferers (arch.: K. Pempơ,
R. Mulokas, K. Kisielius, A. Asauskas and G. Ramunis).
Domeikava. 1993–2006

Fig 10. The Church of St Michael Archangel (arch.:
G. Baravykas,
B. Bakaitis; sculptor: M. Paulauskas; textile: J. StrigunaitơPaulauskienơ).Varơna. 1994

Varơnos bažnyþia pastatyta anksþiau þia stovơjusios ir
karo metu sudegusios senosios bažnyþios vietoje. Šio pastato
architektǌra atspindi praeities kaimo bažnyþiǐ tradicijas:
tǌrinơ kompozicija ir meninơ išraiška yra artima tradicinơms
senosioms provincijos bažnyþioms, turi sąsajǐ su mažosios
kaimo architektǌros formomis. Šią bažnyþią galima laikyti
Baravyko kǌryboje retu regionalistinơs architektǌros pavyzdžiu (Buivydas 2000: 46). Palaimintojo Jurgio Matulaiþio
bažnyþia Vilniuje pasižymi Ƴdomia tradiciniǐ bažnyþios
elementǐ traktuote: šiauriniame fasade architektai suprojektavo 7 kontraforsus, pereinanþius Ƴ arkbutanus, žyminþius ne
tik sąsajas su Vilniaus gotika, bet ir efektingai kurianþius
šešơliǐ žaismą švieþiant saulei iš rytǐ ir vakarǐ. Šiuos konstrukcinius bei kompozicinius elementus galima laikyti Ƴdo-

9 pav. Gerojo Ganytojo parapijos bažnyþia (arch.: A. Kuþas ir
M. Preisas). Kaunas, 1999 m.
Fig. 9. The Church of the Kind Shepherd (arch.: A. Kuþas and
M. Preisas). Kaunas. 1999
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aiškǌs, lakoniški, tauriai paprasti sprendimai (Lagunoviþius
2002: 32). Tiesa, fasadinơs metalo apdailos pasirinkimu bǌtǐ
galima suabejoti, vargu ar ši medžiaga turi ryšƳ su bažnytinơs
architektǌros tradicijomis arba su supanþiu kontekstu, greiþiau tai bandymas paprastomis priemonơmis sukurti vientisos geometrinơs figǌros pavidalą.
Ypatingu jautrumu aplinkai ir humaniškumu spinduliuojanti Marijos Krikšþioniǐ Globơjos bažnyþia Nidoje
(arch.: A. Zaviša, R. Krištapaviþius. Konstruktorius: T. Tubis, 2002 m. (13 pav.)) yra vienas ryškiausiǐ Lietuvos šiuolaikinơs sakralinơs architektǌros perlǐ. Priešingai nei prieš
tai aptartas pavyzdys, ši bažnyþia pasižymi vietinơs architektǌros tradicijǐ tĊstinumu ir subtilia jǐ interpretacija. Bažnyþios architektǌra – unikali, turinti ryškiǐ, nors anaiptol
netiesmukǐ, regionališkumo užuominǐ. Nendrơmis dengtas
stogas, medinơ apdaila bei išorơs siluetas tiesiog alsuoja
pamario kraštui bǌdingos senosios architektǌros dvasia
(Buivydas 2002: 96). Reikšmingiausiais šios šventovơs
bruožais galime laikyti saikingą ir subtilǐ senǐjǐ religiniǐ ir
pamario krašto simboliǐ kodavimą, tradiciniǐ medžiagǐ
pritaikymą šiuolaikiniu pavidalu ir, be abejonơs, architektǌros jautrumą aplinkos atžvilgiu.

mia ir vertinga naujove šiuolaikinơje sakralinơje architektǌroje, sukurianþia tĊstinumo ryšƳ su senǐjǐ epochǐ architektǌra. Taip pat ir natǌralios šviesos patekimas Ƴ pastato vidǐ
suteikia erdvei Ƴmantrumo.

11 pav. Palaimintojo Jurgio Matulaiþio bažnyþia
(arch.: G. Baravykas, G. Aperaviþius, V. Balþiǌnas,
R. Krištapaviþius. Konstruktoriai: ý. Gerliakas, V. Milvydas,
A. Snuviškis). Vinius, 1996 m.
Fig. 11. The Church of Blessed Jurgis Matulaitis,
(arch.: G. Baravykas, G. Aperaviþius, V. Balþiǌnas,
R. Kristapavicius; constructors: C. Gerliakas, V. Milvydas,
A. Snuviskis), Vinius. 1996

Tarp vertingiausiǐ Lietuvos šiuolaikinơs sakralinơs architektǌros pavyzdžiǐ galima paminơti ir Respublikinơs
Santariškiǐ ligoninơs koplyþią (arch.: K. Pempơ, A. Pliuþas,
2001 m. (12 pav.)). ýia autoriai varijuodami nepretenzingǐ
formǐ, lakoniškǐ architektǌriniǐ ženklǐ temas pasiekơ, kad
tiek tǌrinơ koplyþios plastika, tiek fasadǐ grafikos modeliuotơ tapo neatskiriama, organiška esamo konteksto dalimi.
Eksterjero raiškos subtilumą, precizišką architektǐ požiǌrƳ Ƴ
nuoseklǐ ir kompleksišką situacijos humanizavimą pabrơžia

13 pav. Marijos Krikšþioniǐ Globơjos bažnyþia
(arch.: A. Zaviša, R. Krištapaviþius. Konstruktorius: T. Tubis).
Nida, 2002 m.
Fig. 13. The Church of Maria, the Guardian of Christians
(arch.: Algimantas Zaviša, Riþardas Kristapaviþius;
constructor: Tautvydas Tubis). Nida. 2002
12 pav. Santariškiǐ klinikǐ Dievo gailestingumo koplyþia
(arch.: K. Pempơ, A. Pliuþas). Vilnius, 2001 m.

Regionalistinio pobǌdžio sakralinơ architektǌra nơra
dažnai sutinkama Lietuvoje. XXI a. Lietuvos architektus
dažniau Ƴkvepia iš Vakarǐ Europos plintanþios tendenci-

Fig. 12. The Chapel of the God's Compassion in Santariškơs
Clininc (arch.: K. Pempơ, A. Pliuþas). Vilnius. 2001
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jos. Tai ypaþ pastebima pastarǐjǐ metǐ konkursiniuose
projektuose. Naujausi Ƴgyvendinti kulto pastatai taip pat
turi užuominǐ Ƴ vakarietišką stilistiką. Vienu iš tokiǐ
pavyzdžiǐ galima Ƴvardinti Pabradơs miestelio Švþ. Mergelơs Marijos, Šeimǐ karalienơs bažnyþią (14 pav.) ir
parapijos namǐ kompleksą. Bažnyþios architektǌrinơje
stilistikoje galima Ƴžvelgti sąsajǐ su Richard’o Meier’io
suprojektuota bažnyþia Romoje (angl. The Jubilee
Church). Projekto autoriai – architektai: M. Šaliamoras,
J. Balkeviþius, A. Burba. Konstruktorius: Viktoras Ražaitis. Šios šventovơs architektǌra akivaizdžiai išreiškia
šiuolaikišką kǌrơjǐ požiǌrƳ Ƴ tokiǐ statiniǐ kǌrimą. Grakštus, laivą šiek tiek primenantis bažnyþios tǌris drąsiai
stiebiasi tarp miesto pastatǐ, o balti, švarǌs fasadai suteikia miestovaizdžiui naujo skambesio. „Norơdami akcentuoti miestelio centrą, pabrơžti pagrindinĊ vizualinĊ ašƳ ir
mastelƳ, projektuotojai <...> siekơ perteikti tradicinio
mažo lietuviško miestelio ir bažnyþios sąsają“ (Bugenis
2008: 23). Pabradơs bažnyþia Ƴsimintina savo formos ir
erdvơs žaismu, masteliǐ derme miesto atžvilgiu. Urbanistiniǐ principǐ išmanymas ir suvaldymas autoriams leido
sukurti bažnyþią kaip miestelio kompozicinƳ ir estetinƳ
akcentą.

dos bažnyþia (arch.: R. Krištapaviþius, M. Jamantas.
Konstruktorius: A. Vaškeviþius), Jono Bosko bažnyþia,
Vilnius, Lazdynai (arch.: V. E. ýekanauskas, V. Gerliakas), Švþ. M. Marijos Krikšþioniǐ pagalbos bažnyþia,
Alytus (arch. K. Pempơ), Elektrơnǐ Švþ. Mergelơs Marijos, Kankiniǐ Karalienơs bažnyþia (arch. H. Šilgalis),
Ignalinos Švþ. Mergelơs Marijos Gimimo bažnyþia (arch.
R. Krištapaviþius), Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyþia
Kaune (arch. A. Kanþas) ir daug kitǐ Ƴdomiǐ bei vertingǐ
kǌriniǐ. Pažymơtina tai, kad šiuolaikinơ Lietuvos sakralinơ architektǌra, išgyvenusi maksimalizmu pasireiškusią
„paauglystĊ“, suformavo kertinius tapatumo bruožus,
galbǌt dalƳ savybiǐ perimdama iš vakarietiškǐ analogǐ.
Pozityviai nuteikia ir kur kas rafinuotesnis religiniǐ simboliǐ naudojimas naujǐ bažnyþiǐ architektǌroje.
Išvados
1. XX a. pradžioje, kartu su nepriklausomybơs paskelbimu, Ƴvyksta Lietuvos sakralinơs architektǌros raidos
atgimimas, lơmĊs savito stiliaus formavimąsi ir kai kuriǐ
kǌrybingǐ asmenybiǐ saviraišką. To laikotarpio sakralinơ
architektǌra buvo paveikta bendrǐ tarptautiniǐ architektǌros tendencijǐ.
2. Pokariu sakraliniǐ pastatǐ beveik nebuvo statoma,
o esami dažnai nukentơdavo dơl okupacinơs valdžios
politikos. Šis periodas ne tik sustabdơ ir išbalansavo sakralinơs architektǌros raidą Lietuvoje, bet ir paveikơ posovietinio laikotarpio architektǌros raidą.
3. XX a. pabaigoje prasidơjĊs naujas sakralinơs architektǌros atgimimo laikotarpis buvo paženklintas klaidomis ir nepamatuotais sprendimais. Sunkiai suvaldomos
gigantomanijos apraiškos paveikơ ir naująją sakralinĊ
architektǌrą. Prie šiǐ reiškiniǐ prisidơjo ir bendros stilistikos nebuvimas, maža technologinơ pažanga.
4. Amžiǐ sandǌroje kai kur pastebima vakarietiškos
architektǌros Ƴtaka Lietuvos bažnyþiǐ architektǌrai, atsiradusios naujos technologijos, statybinơs medžiagos suteikơ galimybes aukštesnei estetinei ir technologinei
kokybei atsirasti.
5. Šiuolaikiniuose kulto pastatuose simboliǐ kalba
tiek eksterjere, tiek ir interjere pasireiškia subtilesnơmis ir
lakoniškesnơmis priemonơmis. Populiarǌs kryžiaus, apskritimo, kvadrato, piramidơs, laivo ir kiti motyvai.
6. Šiuolaikiniǐ Lietuvos šventoviǐ architektǌroje
pastebima planiniǐ sprendimǐ Ƴvairovơ: itin populiarios
tampa apskritimo, trikampio arba ovalo formos. Pastatǐ
tǌriai dažnai bǌna artimi pirminơms geometrinơms formoms. Dažnai atsisakoma ir tradicinio varpinơs bokšto
naudojimo.

14 pav. Švenþiausiosios Mergelơs Marijos, Šeimǐ karalienơs
bažnyþia (arch.: M. Šaliamoras, J. Balkeviþius, A. Burba.
Konstruktorius: V. Ražaitis). Pabradơ, 2007 m.
Fig. 14. The Church of Blessed Virgin Mary, the Queen of
Families (arch.: Marius Šaliamoras, Jǌras Balkeviþius, Artǌras
Burba; constructor: Viktoras Ražaitis.). Pabradơ. 2007

Pastarieji du dešimtmeþiai Lietuvoje buvo turtingi
naujǐ bažnyþiǐ, nepaminơtos liko: Utenos Dievo Apvaiz-
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L. Krǌgelis
Summary
The development of Lithuanian sacral architecture in the XX
century has suffered from some heavy interruptions. During five
decades of soviet occupation the spread of religious mind was
inhibited. There were not built almost any churches in that
period. That determined a lack of creative experience for architects in the last decade of XX century. The result of these circumstances was a complicated regeneration of sacral
architecture traditions. The main purpose of this article is to
review various features of Lithuanian sacral architecture development in the mentioned period and to illustrate some positive
and negative samples.
Keywords: sacral space, churches, symbols, light, tradition of
sacral architecture
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