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KAI KURIE LIETUVOS SAKRALIN�S ARCHITEKT�ROS  
RAIDOS BRUOŽAI XX–XXI A. 

Linas Kr�gelis 
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Architekt�ros pagrind� ir teorijos katedra  

El. paštas Linnarri@yahoo.com 

Anotacija. Lietuvos sakralin�s architekt�ros raida XX a. vyko fragmentiškai, patirdama ilg� s�stingio period�. Okupaci-
jos periodu d�l religin�s minties persekiojimo nauj� bažny�i� nebuvo statoma. Tai l�m� sunk� ir kartais chaotišk� sakra-
lin�s architekt�ros atgimim� XX a. pabaigoje. Tod�l šio straipsnio tikslas yra aprašyti kai kuriuos Lietuvos sakralin�s 
architekt�ros bruožus min�tu laikotarpiu, pateikiant teigiamus ir neigiamus pavyzdžius, atskleisti skirting� architekt� in-
d�l� formuojant lietuviškos sakralin�s architekt�ros tradicijas. 

Reikšminiai žodžiai: sakrali erdv�, bažny�ios, simboliai, šviesa, sakralin�s architekt�ros tradicija. 

 

�vadas 

Permaininga XX a. Lietuvos istorija paveik� daugyb� 
visuomeninio gyvenimo sri�i� ir dar� joms �tak�. Sovieti-

n� okupacija sutrukd� �vairiems vakarietiškiems menams 

ir ideologijoms �sitvirtinti šalyje. Tai ypa� paveik� sakra-

lin� architekt�r�, kuri okupacijos laikotarpiu d�l religin�s 

minties persekiojimo neprogresavo, o architektai net ne-

buvo ruošiami projektuoti kulto statinius. Menotyrinin-

kai, nagrin�dami sakralin� architekt�r�, š� laikotarp� 
dažnai vadina „išbrauktaisiais dešimtme�iais“. Tod�l 
kalbant apie sakralin�s architekt�ros raidos bruožus Lie-

tuvoje XX a. išskirtini du principiniai laikotarpiai: nepri-

klausomos Lietuvos 1918–1940 m. laikotarpis ir 

laikotarpis nuo 1990 m. – atgavus nepriklausomyb�. 
Abiej� laikotarpi� pradžioje pastebimi proveržiai sakrali-

n�s architekt�ros raidoje. B�tent šiuos du laikotarpius 

tikslinga pla�iau išnagrin�ti. 

Lietuvos sakralin� architekt�ra XX a. pirmoje pus�je 

Lietuvos šiuolaikin�s sakralin�s architekt�ros teorinis 

nagrin�jimas neb�t� visavertis ir išsamus, jei neaptartume 

jos istorini� ištak�, siekian�i� XX a. pradži�, dariusi� 
nemaž� �tak� visai pra�jusio amžiaus architekt�ros raidai. 

B�tent šiuo laikotarpiu Lietuvoje k�r� architektas ir 

skulptorius Antanas Vivulskis. Šiuo metu žinomi keturi 

Vivulskio architekt�riniai k�riniai: Šiluvos koply�ia (pro-

jekt. 1903–1906 m.; stat. 1912–1924 m.), Krokuvos Šv�. 
J�zaus Širdies bažny�ios konkursinis projektas (1905 m.), 

Morskie Oko koply�ios projekto du variantai (1907 m. ir 

1911 m.) ir nebaigta statyti Šv�. J�zaus Širdies bažny�ia 

Vilniuje (1907–1915 m.). Papilio bažny�ios projektas 

niekur nebuvo skelbtas ir tikriausiai neišlik�s (Lukšiony-

t�-Tolvaišien� 2002: 86). 

Žinomiausias A. Vivulskio suprojektuotas pastatas – 

Šiluvos koply�ia (1, 2 pav.). Koply�ios t�rin�je kompozici-

joje architektas perteik� obelisko motyv�, kuris siaur�ja 

kildamas � virš�, o apa�ioje remiasi � masyv� pagrind�.  
A. Vivulskis siek� „sukurti koply�i� „žemaitiška dvasia“. 

Kurdamas ši� koply�i�, architektas savo vizijas perteikda-

vo iš molio lipdytais modeliais, tai tuo metu tarp architekt� 
buvo ne�prasta naujov�. Žinoma, �ia A. Vivulskiui pasitar-

navo jo, kaip skulptoriaus, patirtis. Šiluvos koply�ia buvo 

suprojektuota ir pastatyta su dekoratyviais mediniais prie-

angiais, kurie 1959 m. buvo pakeisti m�riniais ir taip suar-

d� originali� kontrasting� medžiag� derm�s id�j� 
(Lukšionyt�-Tolvaišien� 2002: 86). Beje, Vivulskis vienas 

pirm�j� architekt� Lietuvoje, kuris kryžiaus motyv� nau-

dojo kaip fasado architekt�rin� detal�.  

 
1, 2 pav. Šiluvos koply�ios pagrindinis fasadas prieš 
rekonstrukcij� (kair�je) 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 nusipelniusi� XX a. Lietuvos archi-

tekt� buvo Vytautas Landsbergis-Žemkalnis. Didžioji jo 

k�rybos dalis yra sutelkta Kaune. „Vytautas Žemkalnis 

buvo pirmasis Lietuvos architektas, baig�s architekt�ros 

studijas Europoje, Romoje. Nepriklausomos Lietuvos 

metais pagal Vytauto Žemkalnio projektus pastatytos 

ligonin�s Panev�žyje, Šiauliuose, Kauno kult�ros r�mai, 

gimnazijos Biržuose ir Panev�žyje“ (Vikipedijos naudo-

tojai 2009). Taip pat suprojektavo kelet� bažny�i�: Eu-

charistinio Išganytojo bažny�i� Kybartuose (3 pav.); Šv�. 
J�zaus Širdies bažny�i� Mažeikiuose 1935 m.  

(4 pav.) ir Šaki� Šv. Jono Krikštytojo bažny�i� 1936 m. 

Šio architekto k�riniai pasižym�jo savita stilistika ir tuo 

pat metu prisid�jo prie lietuviškosios architekt�ros identi-

teto formavimo tarpukariu. Jo projektuotus pastatus buvo 

galima pažinti iš dažnai pasikartojan�io eksterjero skai-

dymo vertikaliais elementais, fasad� disciplinuotumo ir 

saikingo manieringumo. 

 
3 pav. Kybart� bažny�ia, pastatyta 1928 m., arch. V. Žemkalnis 

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

Viena �sp�dingiausi� šventovi� Lietuvoje ir neatsie-

jamas Kauno miesto tapatumo simbolis – Paminklin� 
Prisik�limo bažny�ia (1934 m., 2005 m.) (5 pav.), kuri� 
suprojektavo latvi� kilm�s architektas Karolis Reisonas. 

„1922 met� pradžioje profesorius Pranas Bu�ys pirmasis 

pasi�l�: Nepriklausomyb�s atgavimo paminklas tur�t� 
b�ti tam tikslui pastatytas bažny�ios pastatas“ (Urbšyt�-
Vilkien� 2005: 83).  

 
4 pav. Šv�. J�zaus Širdies bažny�ia, arch. V. Žemkalnis 

Fig. 4. The Church of St Jesus’ Heart in Mažeikiai  
(arch. V. Žemkalnis, 1935) 

 
5 pav. Paminklin� Prisik�limo bažny�ia (arch. K. Reisonas; 
atstatymo projekt� reng� A. Sprindys). Kaunas, 1934–2005 m. 

Fig. 5. The memorial Church of the Resurrection  
(arch. K. Reisonas, A. Sprindys). Kaunas. 1934 – 2005 

Bažny�iai projektuoti pasirinktas tre�i� viet� laim�-
j�s architektas Karolis Reisonas. Jo suprojektuotos baž-

ny�ios erdv� trinav�, bazilikin�. Architekt�ra monumen-

tali, lakoniška, moderni – toks stilius 3, 4 dešimtme�iais 

pla�iai �sivyravo didžiuosiuose Lietuvos miestuose (Urb-

šyt�-Vilkien� 2005: 86). Deja, statyb� užbaigti nesp�ta 

d�l prasid�jusio karo, o sovietai šioje bažny�ioje �k�r� 
radijo gamykl�. 1988 m. imta reikalauti bažny�i� gr�žinti 

tikintiesiems, o 1989 m. �registruoti Šventov�s atstatymo 

tarybos �statai. Bažny�ios atstatymo projekt� reng� archi-

tektas Algimantas Sprindys. Atstatant buvo atlikta keletas 

pakeitim�, atsisakyta altori� šonin�se navose, paliktas tik 

centrinis altorius. Kair�je centrinio altoriaus pus�je supro-
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jektuota tabernakulio koply�ia, dešin�je – baptisterija. 

Bažny�ios pusr�syje numatyta �rengti kolumbarium�, sal� 
tikin�i�j� samb�riams, bendravimui, drabužin�, �kin� 
dal�, kitas sanitarines patalpas.  

Atstatant Paminklin� Prisik�limo bažny�i�, buvo 

gr�žintas pirmykštis jos pavidalas, kur� ir buvo numat�s 

architektas Karolis Reisonas, o padaryti pakeitimai „su-

projektuoti jau�iant erdvi� santyk� ir j� poveik� žmogui, 

jautriai derinant apdailines medžiagas“ (Urbšyt�-Vilkien� 
2005: 87). Šiandien ši bažny�ia yra ne tik neatsiejama 

Kauno panoramos dalis, bet ir ryškus permainingos istori-

jos bei lietuviško atkaklumo simbolis. 

Ankstyvasis modernizmas Lietuvos bažny�i� archi-

tekt�roje pasireišk� savitu pavidalu, jam b�dingi gerokai 

konservatyvesni siluetai, tvarkingos ir statiškos t�ri� 
kompozicijos naudojimas, populiarus vertikali� fasado 

skaidymo element� naudojimas siekiant suteikti t�riams 

grakštumo. Ta�iau tai labiausiai atsispind�jo laikinosios 

sostin�s architekt�roje, o likusioje Lietuvoje daugiausia 

vyravo eklektin� arba medin�, kaimiška bažny�i� archi-

tekt�ra. Europos Vakaruose tuo metu tikr� perversm� 
suk�l� pranc�zo Le Korbiuzje ir jo amžinink� k�ryba, 

kurios atgarsiai d�l v�liau prasid�jusi� kar� Lietuvos 

bažny�i� architekt�ros taip ir nepaveik�.  

Sakralin� architekt�ra nepriklausomoje Lietuvoje – 
XX a. pab.–XXI a. pradžia 

Po Antrojo pasaulinio karo okupuotoje Lietuvoje prasid�-
jo sud�tingas laikotarpis, l�m�s religin�s minties perse-

kiojim� ir nutrauk�s kulto pastat� k�rimo tradicij�. 
Sovietin� valdžia, siekdama palaužti kult�rin� ir intelek-

tualin� tautos branduol�, dal� dvasinink� ištr�m� � Sibiro 

lagerius, kai kurios bažny�ios buvo nacionalizuotos ir 

jose �kurdintos gamyklos, sand�liai ir kt. Vienas iš toki� 
pavyzdži� praeitame skyriuje pamin�ta Kauno Paminkli-

n� Prisik�limo bažny�ia. Nauj� bažny�i� praktiškai ne-

buvo statoma, tod�l penkis dešimtme�ius trukusi 

okupacija l�m� tam tikr� patirties ir tradicij� vakuum�, su 

kurio padariniais susid�r� XX a. pabaigoje atsikurian�ios 

Lietuvos architektai. 

XX a. pabaiga žymi ne tik Lietuvos valstybingumo 

atk�rim�, bet ir giluminius valstyb�s socialinius ir kult�-
rinius poky�ius. Kaip ir tarpukario laikotarpiu, �ia �m� 
pulsuoti naujos k�rybin�s iniciatyvos. Lietuvos architek-

t�ros tipologijoje v�l atgijo sakralin�s architekt�ros pro-

blematika: bažny�i� projektai tarsi iš „gausyb�s rago“ 

pasipyl� po vis� šal� ir imta juos �gyvendinti. Deja, plat�s 

ir nepamatuoti užmojai bei nevaldomas maksimalizmas 

paliko savo randus. Apie klaidas projektuojant bažny�ias 

yra raš�s A. Ma�iulis: „Lietuvoje šiuolaikini� bažny�i� 
architekt�ros formalioji prasm� kartais nustelbia simboli-

n�. Pastatyta nemaža nauj� bažny�i�, kuri� formos sun-

kiai „skaitomos“, j� dvasin� paskirt� �manoma suvokti tik 

iš kryžiaus ženklo pastato fasade, vidin�s erdv�s neturi 

b�tinos darnos, kuri reikalinga giliai išgyvenant religin� 
jausm�. Ta�iau dalis architekt� perprato tradicines sakra-

lini� pastat� formas ir j� strukt�r�, naujai suvok� univer-

salias simbolines sakralin�s architekt�ros reikšmes“ 

(Ma�iulis 2002: 107).  

Charakterizuojant š� laikotarp�, pravartu pamin�ti 
tiek gerus, tiek ir ne tokius s�kmingus naujosios sakrali-

n�s architekt�ros pavyzdžius. Negatyvius rezultatus l�m� 
daug priežas�i�, svarbiausia tai, kad anuomet neb�ta 

architekt�, kurie tur�t� patirties kuriant kulto pastatus. Be 

to, veik� daug socialini�, ekonomini� bei kult�rini� 
veiksni�. Kadangi tr�ko l�š�, kai kurios bažny�ios b�da-

vo �kurdinamos tam nepritaikytuose pastatuose, o statant 

naujas bažny�ias ne visi architektai �vertindavo tradicij�, 
religin�s simbolikos ir vietov�s konteksto svarb�. Tod�l 
perd�ti l�kes�iai bei ambicijos dažnai virsdavo gigantiš-

kais statiniais, užkraunan�iais statyb� našt� net ir nedide-

l�ms religin�ms bendruomen�ms. Tai iliustruoja keletas 

pavyzdži�: Pag�gi� Šv. Kryžiaus bažny�ia (arch.: 

V. Kuliešius, G. Narkevi�ius, 1993 m. (6 pav.) ), Šiauli� 
Šv�. Mergel�s Marijos Nekalto Prasid�jimo bažny�ia 

(laikinai �rengta buvusiuose kult�ros r�muose (7 pav.)), 

Lietuvos Kankini� bažny�ia Domeikavoje (arch.: 

K. Pemp�, R. Mulokas, K. Kisielius, A. Asauskas ir 

G. Ramunis, 1993– 2006 m. (8 pav.)), Kauno Gerojo 

Ganytojo parapijos bažny�ia (arch.: A. Ku�as ir M. Prei-

sas, 1999 m. (9 pav.)) ir daugyb� kit�. 

 
6 pav. Šv. Kryžiaus bažny�ia (arch.: V. Kuliešius, 
G. Narkevi�ius). Pag�giai, 1993 m. 

Fig. 6. The Curch of St Cross (arch.: V. Kuliešius, 
G. Narkevi�ius). Pag�giai. 1993 
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7 pav. Šv�. Mergel�s Marijos Nekalto Prasid�jimo bažny�ia 
(laikinai �rengta buvusiuose kult�ros r�muose). Šiauliai 

Fig. 7. The Church of Blessed Virgin Mary. Šiauliai 

 
8 pav. Lietuvos Kankini� bažny�ia (arch.: K. Pemp�,  
R. Mulokas, K. Kisielius, A. Asauskas ir G. Ramunis). 
Domeikava, 1993–2006 m. 

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

 
9 pav. Gerojo Ganytojo parapijos bažny�ia (arch.: A. Ku�as ir 
M. Preisas). Kaunas, 1999 m. 

Fig. 9. The Church of the Kind Shepherd (arch.: A. Ku�as and 
M. Preisas). Kaunas. 1999 

Sakralini� pastat� keliamus k�rybinius išš�kius s�kmin-

gai sprend� architektas Gediminas Baravykas. Jo k�ryboje, 

greta visuomenin�s paskirties statini�, urbanistini� komplek-

s�, vieš�j� erdvi� bei paminkl� projektavimo, savo viet� rado 

ir sakralin�s paskirties pastatai. Gediminas Baravykas supro-

jektavo dvi bažny�ias: Var�nos Šv. Mykolo arkangelo bažny-

�i� (10 pav.), pastatyt� 1994 m. (arch.: G. Baravykas, 

B. Bakaitis. Skulpt�ros: M. Paulauskas. Tekstil�: J. Strig�nai-

t�-Paulauskien�), ir Palaimintojo Jurgio Matulai�io bažny�i� 
Vilniuje (11 pav.), pastatyt� 1996 m. (arch.: G. Baravykas, 

G. Aperavi�ius, V. Bal�i�nas, R. Krištapavi�ius. Konstrukto-

riai: 	. Gerliakas, V. Milvydas, A. Snuviškis). 

 
10 pav. Šv. Mykolo arkangelo bažny�ia (arch.: G. Baravykas,  
B. Bakaitis. Skulpt�ros: M. Paulauskas. Tekstil�: J. Strig�nait�-
Paulauskien�).Var�na, 1994 m. 

Fig 10. The Church of St Michael Archangel (arch.: 
G. Baravykas,  
B. Bakaitis; sculptor: M. Paulauskas; textile: J. Strigunait�-
Paulauskien�).Var�na. 1994 

Var�nos bažny�ia pastatyta anks�iau �ia stov�jusios ir 

karo metu sudegusios senosios bažny�ios vietoje. Šio pastato 

architekt�ra atspindi praeities kaimo bažny�i� tradicijas: 

t�rin� kompozicija ir menin� išraiška yra artima tradicin�ms 

senosioms provincijos bažny�ioms, turi s�saj� su mažosios 

kaimo architekt�ros formomis. Ši� bažny�i� galima laikyti 

Baravyko k�ryboje retu regionalistin�s architekt�ros pavyz-

džiu (Buivydas 2000: 46). Palaimintojo Jurgio Matulai�io 

bažny�ia Vilniuje pasižymi �domia tradicini� bažny�ios 

element� traktuote: šiauriniame fasade architektai suprojek-

tavo 7 kontraforsus, pereinan�ius � arkbutanus, žymin�ius ne 

tik s�sajas su Vilniaus gotika, bet ir efektingai kurian�ius 

šeš�li� žaism� švie�iant saulei iš ryt� ir vakar�. Šiuos konst-

rukcinius bei kompozicinius elementus galima laikyti �do-
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mia ir vertinga naujove šiuolaikin�je sakralin�je architek-

t�roje, sukurian�ia t�stinumo ryš� su sen�j� epoch� architek-

t�ra. Taip pat ir nat�ralios šviesos patekimas � pastato vid� 
suteikia erdvei �mantrumo. 

 
11 pav. Palaimintojo Jurgio Matulai�io bažny�ia 
(arch.: G. Baravykas, G. Aperavi�ius, V. Bal�i�nas, 
R. Krištapavi�ius. Konstruktoriai: 	. Gerliakas, V. Milvydas, 
A. Snuviškis). Vinius, 1996 m. 

Fig. 11. The Church of Blessed Jurgis Matulaitis, 
(arch.: G. Baravykas, G. Aperavi�ius, V. Bal�i�nas, 
R. Kristapavicius; constructors: C. Gerliakas,  V. Milvydas, 
A. Snuviskis), Vinius. 1996 

Tarp vertingiausi� Lietuvos šiuolaikin�s sakralin�s ar-

chitekt�ros pavyzdži� galima pamin�ti ir Respublikin�s 
Santariški� ligonin�s koply�i� (arch.: K. Pemp�, A. Pliu�as, 

2001 m. (12 pav.)). 	ia autoriai varijuodami nepretenzing� 
form�, lakonišk� architekt�rini� ženkl� temas pasiek�, kad 

tiek t�rin� koply�ios plastika, tiek fasad� grafikos modeliuo-

t� tapo neatskiriama, organiška esamo konteksto dalimi. 

Eksterjero raiškos subtilum�, precizišk� architekt� poži�r� � 
nuosekl� ir kompleksišk� situacijos  humanizavim� pabr�žia  

 
12 pav. Santariški� klinik� Dievo gailestingumo koply�ia  
(arch.: K. Pemp�, A. Pliu�as). Vilnius, 2001 m. 

Fig. 12. The Chapel of the God's Compassion in Santarišk�s  
Clininc (arch.: K. Pemp�, A. Pliu�as). Vilnius. 2001 

aišk�s, lakoniški, tauriai paprasti sprendimai (Lagunovi�ius 

2002: 32). Tiesa, fasadin�s metalo apdailos pasirinkimu b�t� 
galima suabejoti, vargu ar ši medžiaga turi ryš� su bažnytin�s 
architekt�ros tradicijomis arba su supan�iu kontekstu, grei-

�iau tai bandymas paprastomis priemon�mis sukurti vienti-

sos geometrin�s fig�ros pavidal�. 
Ypatingu jautrumu aplinkai ir humaniškumu spindu-

liuojanti Marijos Krikš�ioni� Glob�jos bažny�ia Nidoje 

(arch.: A. Zaviša, R. Krištapavi�ius. Konstruktorius: T. Tu-

bis, 2002 m. (13 pav.)) yra vienas ryškiausi� Lietuvos šiuo-

laikin�s sakralin�s architekt�ros perl�. Priešingai nei prieš 

tai aptartas pavyzdys, ši bažny�ia pasižymi vietin�s architek-

t�ros tradicij� t�stinumu ir subtilia j� interpretacija. Bažny-

�ios architekt�ra – unikali, turinti ryški�, nors anaiptol 

netiesmuk�, regionališkumo užuomin�. Nendr�mis dengtas 

stogas, medin� apdaila bei išor�s siluetas tiesiog alsuoja 

pamario kraštui b�dingos senosios architekt�ros dvasia 

(Buivydas 2002: 96). Reikšmingiausiais šios šventov�s 
bruožais galime laikyti saiking� ir subtil� sen�j� religini� ir 
pamario krašto simboli� kodavim�, tradicini� medžiag� 
pritaikym� šiuolaikiniu pavidalu ir, be abejon�s, architekt�-
ros jautrum� aplinkos atžvilgiu. 

 
13 pav. Marijos Krikš�ioni� Glob�jos bažny�ia  
(arch.: A. Zaviša, R. Krištapavi�ius. Konstruktorius: T. Tubis). 
Nida, 2002 m. 

Fig. 13. The Church of Maria, the Guardian of Christians  
(arch.: Algimantas Zaviša, Ri�ardas Kristapavi�ius;  
constructor: Tautvydas Tubis). Nida. 2002 

Regionalistinio pob�džio sakralin� architekt�ra n�ra 

dažnai sutinkama Lietuvoje. XXI a. Lietuvos architektus 

dažniau �kvepia iš Vakar� Europos plintan�ios tendenci-
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jos. Tai ypa� pastebima pastar�j� met� konkursiniuose 

projektuose. Naujausi �gyvendinti kulto pastatai taip pat 

turi užuomin� � vakarietišk� stilistik�. Vienu iš toki� 
pavyzdži� galima �vardinti Pabrad�s miestelio Šv�. Mer-

gel�s Marijos, Šeim� karalien�s bažny�i� (14 pav.) ir 

parapijos nam� kompleks�. Bažny�ios architekt�rin�je 

stilistikoje galima �žvelgti s�saj� su Richard’o Meier’io 

suprojektuota bažny�ia Romoje (angl. The Jubilee 

Church). Projekto autoriai – architektai: M. Šaliamoras, 

J. Balkevi�ius, A. Burba. Konstruktorius: Viktoras Ražai-

tis. Šios šventov�s architekt�ra akivaizdžiai išreiškia 

šiuolaikišk� k�r�j� poži�r� � toki� statini� k�rim�. Grakš-

tus, laiv� šiek tiek primenantis bažny�ios t�ris dr�siai 

stiebiasi tarp miesto pastat�, o balti, švar�s fasadai sutei-

kia miestovaizdžiui naujo skambesio. „Nor�dami akcen-

tuoti miestelio centr�, pabr�žti pagrindin� vizualin� aš� ir 
mastel�, projektuotojai <...> siek� perteikti tradicinio 

mažo lietuviško miestelio ir bažny�ios s�saj�“ (Bugenis 

2008: 23). Pabrad�s bažny�ia �simintina savo formos ir 

erdv�s žaismu, masteli� derme miesto atžvilgiu. Urbanis-

tini� princip� išmanymas ir suvaldymas autoriams leido 

sukurti bažny�i� kaip miestelio kompozicin� ir estetin� 
akcent�. 

 
14 pav. Šven�iausiosios Mergel�s Marijos, Šeim� karalien�s 
bažny�ia (arch.: M. Šaliamoras, J. Balkevi�ius, A. Burba. 
Konstruktorius: V. Ražaitis). Pabrad�, 2007 m. 

Fig. 14. The Church of Blessed Virgin Mary, the Queen of 
Families (arch.: Marius Šaliamoras, J�ras Balkevi�ius, Art�ras 
Burba; constructor: Viktoras Ražaitis.). Pabrad�. 2007 

Pastarieji du dešimtme�iai Lietuvoje buvo turtingi 

nauj� bažny�i�, nepamin�tos liko: Utenos Dievo Apvaiz-

dos bažny�ia (arch.: R. Krištapavi�ius, M. Jamantas. 

Konstruktorius: A. Vaškevi�ius), Jono Bosko bažny�ia, 

Vilnius, Lazdynai (arch.: V. E. 	ekanauskas, V. Gerlia-

kas), Šv�. M. Marijos Krikš�ioni� pagalbos bažny�ia, 

Alytus (arch. K. Pemp�), Elektr�n� Šv�. Mergel�s Mari-

jos, Kankini� Karalien�s bažny�ia (arch. H. Šilgalis), 

Ignalinos Šv�. Mergel�s Marijos Gimimo bažny�ia (arch. 

R. Krištapavi�ius), Aleksoto Šv. Kazimiero bažny�ia 

Kaune (arch. A. Kan�as) ir daug kit� �domi� bei verting� 
k�rini�. Pažym�tina tai, kad šiuolaikin� Lietuvos sakrali-

n� architekt�ra, išgyvenusi maksimalizmu pasireiškusi� 
„paauglyst�“, suformavo kertinius tapatumo bruožus, 

galb�t dal� savybi� perimdama iš vakarietišk� analog�. 
Pozityviai nuteikia ir kur kas rafinuotesnis religini� sim-

boli� naudojimas nauj� bažny�i� architekt�roje. 

Išvados 

1. XX a. pradžioje, kartu su nepriklausomyb�s pa-

skelbimu, �vyksta Lietuvos sakralin�s architekt�ros raidos 

atgimimas, l�m�s savito stiliaus formavim�si ir kai kuri� 
k�rybing� asmenybi� saviraišk�. To laikotarpio sakralin� 
architekt�ra buvo paveikta bendr� tarptautini� architekt�-
ros tendencij�. 

2. Pokariu sakralini� pastat� beveik nebuvo statoma, 

o esami dažnai nukent�davo d�l okupacin�s valdžios 

politikos. Šis periodas ne tik sustabd� ir išbalansavo sak-

ralin�s architekt�ros raid� Lietuvoje, bet ir paveik� poso-

vietinio laikotarpio architekt�ros raid�. 
3. XX a. pabaigoje prasid�j�s naujas sakralin�s ar-

chitekt�ros atgimimo laikotarpis buvo paženklintas klai-

domis ir nepamatuotais sprendimais. Sunkiai suvaldomos 

gigantomanijos apraiškos paveik� ir nauj�j� sakralin� 
architekt�r�. Prie ši� reiškini� prisid�jo ir bendros stilis-

tikos nebuvimas, maža technologin� pažanga. 

4. Amži� sand�roje kai kur pastebima vakarietiškos 

architekt�ros �taka Lietuvos bažny�i� architekt�rai, atsi-

radusios naujos technologijos, statybin�s medžiagos su-

teik� galimybes aukštesnei estetinei ir technologinei 

kokybei atsirasti.  

5. Šiuolaikiniuose kulto pastatuose simboli� kalba 

tiek eksterjere, tiek ir interjere pasireiškia subtilesn�mis ir 

lakoniškesn�mis priemon�mis. Populiar�s kryžiaus, ap-

skritimo, kvadrato, piramid�s, laivo ir kiti motyvai. 

6. Šiuolaikini� Lietuvos šventovi� architekt�roje 

pastebima planini� sprendim� �vairov�: itin populiarios 

tampa apskritimo, trikampio arba ovalo formos. Pastat� 
t�riai dažnai b�na artimi pirmin�ms geometrin�ms for-

moms. Dažnai atsisakoma ir tradicinio varpin�s bokšto 

naudojimo. 
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SOME FEATURES OF THE DEVELOPMENT  
OF LITHUANIAN SACRAL ARCHITECTURE  
IN 20TH–21ST CENTURIES 

L. Kr�gelis 

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 archi-
tects in the last decade of XX century. The result of these cir-
cumstances was a complicated regeneration of sacral 
architecture traditions. The main purpose of this article is to 
review various features of Lithuanian sacral architecture devel-
opment in the mentioned period and to illustrate some positive 
and negative samples. 

Keywords: sacral space, churches, symbols, light, tradition of 
sacral architecture 

 


