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Vladislovas Pšibitnevskis (Władysław Przybytniowski), Antonis Pžeslanskis (Antoni 
Przesłański), Marija Šmulkštytė (sesuo Leonarda).

Straipsnio objektas – Daujėnų Jėzaus Vardo parapijos bažnyčia.
Tikslas – ištirti Daujėnų bažnyčios istoriją, architektūrą, dailės objektus ir 

pamaldumo tradicijas. Uždaviniai – surinkti ir išnagrinėti šaltinių ir literatūros 
duomenis apie objektą, atlikti lauko tyrimus, patikslinti bažnyčios istoriją, iša-
nalizuoti jos pastato architektūrą, įrangą ir kitus dailės objektus, įvertinti juos 
Lietuvos architektūros ir dailės istorijos kontekste, nustatyti bažnyčios dailės ir 
pamaldumo tradicijų sąsajas.

Dauj¸nų bažnyčios istorija iki šiol tebėra fragmentiška ir ne itin tiksli. Šios 
šventovės pastatas yra patekęs į Lietuvos architektūros ir urbanistikos istoriją1, 
tačiau pristatyti tik bendriausi jo plano ir eksterjero bruožai. Daujėnų bažnyčios 
dailės kūriniai kompleksiškai netyrinėti, tik keli iš jų paminėti bendresniuose dailės 
istorijos veikaluose arba straipsniuose.2

Rengiant šį straipsnį, daugiausia duomenų pasisemta iš toliau cituojamų 
Krinčíno ir Daujėnų bažnyčių inventorių, vizitacijos aktų ir kitų dokumentų, sau-
gomų LVIA ir VUB rankraštyne. Žinių rasta XX a. knygose apie Bíržų apskritį ir 
Pånevėžio vyskupijos bažnyčias3, XIX a. vid.–XX a. enciklopedijose ir žinynuose4, 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 05 29, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyri-
mų mokslo darbų komisijos įvertintas 2015 03 25, 
pirmą kartą paskelbtas 2015 05 20 elektroninio 
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, 
ISSN 2029–0799 visatekstėje svetainėje www.llt.
lt. Straipsnio kodas elektroniniame serialiniame 
leidinyje yra LLT:2015-4/77-244/HI.

1 Čerbulėnas K., Rupeikienė M. Ankstyvojo 
klasicizmo periodo bažnyčios: Joniškėlio, Dau-
jėnų, Pašilės, Aleksandravėlės, Jonavos, Lietuvos 
architektūros istorija, t. 2: Nuo XVII a. pradžios iki 
XIX a. vidurio, Vilnius, 1994, p. 414; Miškinis A., 
Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės, t. 4: 
Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai, Vilnius, 2009, 
p. 138–139.

2 Šių eilučių autorės, Skirmantės Smilingytės-Žei-
mienės ir Dalios Vasiliūnienės publikacijas žr. 41, 
51, 56 nuorodose.

3 Akiras-Biržys P. Lietuvos miestai ir miesteliai: 
Biržų apskritis, Kaunas, 1932, t. 2, p. 285–296; 
Kviklys B. Mūsų Lietuva, Boston, 1965, t. 2, 
p. 717–719; Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Chica-
go, 1983, t. 3, p. 142–144; Ereminas F. Daujėnai, 
Panevėžio vyskupija, Vilnius, 1999, p. 324–326. 
Taip pat naudotasi Žemaičių vyskupijos XIX a. 
antrosios pusės–XX a. pr. elenchais ir kitais 
žinynais.

4 Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, Warszawa, 1881, t. 3, p. 135; 
Daujėnai, Lietuviškoji enciklopedija, Kaunas, 1937, 
t. 6, p. 134; Vadopalas A. [A. Vd.], Daujėnai, 
Lietuvių enciklopedija, Boston, 1954, t. 4, p. 362; 
Misius K., Šimkūnas R. Lietuvos katalikų baž-
nyčios, Vilnius, 1993, p. 277–278.
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periodinių leidinių žinutėse ir kitoje įvairaus pobūdžio literatūroje.5 Publikuota 
medžiaga vertinama kritiškai, jos duomenys lyginami tarpusavyje, su archyviniuose 
šaltiniuose aptiktomis žiniomis ir natūros tyrimų teikiamomis įžvalgomis. Tikslinami 
ir gerokai papildomi Daujėnų bažnyčios įkūrimo, pirmosios šventovės gyvavimo, 
dabartinės bažnyčios statybos ir pertvarkymų faktai ir duomenys. Pirmą kartą 
nuosekliai ir analitiškai pristatoma dabartinio bažnyčios pastato architektūra, me-
ninė įranga ir kiti dailės objektai, jų sąsajos su parapijos pamaldumo tradicijomis. 
Itin daug dėmesio skiriama bažnyčios ir parapijos raidai reikšmingai rengiamajai 
Jėzaus Nazariečio statulai. 

Pirmoji Daujėnų bažnyčia
Skelbtos žinios, kad dar XVI a. 

pabaigoje Daujėnų kapuose buvusi pa-
statyta koplyčia6, Krinčino bažnyčios 
aktai7 ir kiti istoriniai šaltiniai nepatvir-
tina. Dabartiniais duomenimis, Daujėnų 
katalikų šventovės istorija prasideda 
XVIII a. viduryje. XX a. žinynuose8 
ir kitur įsitvirtinusi, bet dokumentais 
neparemta Daujėnų bažnyčios įkūrimo 
1750 m. data veikiausiai yra tiksli. 
1755 m. Krinčino bažnyčios genera-
linės vizitacijos aktą užbaigiančiame 

vyskupo Aleksandro Horaino dekrete 
minima „prieš kelis metus“ tuomečio 
Žade¤kių seniūno Stanislovo Piuro pa-
statyta nauja su vienu altoriumi Dau-
jėnų bažnyčia.9 Ją įkurti leidęs ir Krin-
čino parapijos filinės bažnyčios rangą 
suteikęs Vilniaus vyskupas ordinaras 
(juo 1730–1762 m. buvo Mykolas Zen-
kevičius). Dekrete nurodoma, kad įkū-
rėjas bažnytėlės fundacija neaprūpino 
ir netrukus (1753 m.), kai tapo LDK 
didžiojo kanclerio regentu, Žadeikių 
seniūnijos valdymą perleido ponui 
Roppui. Pastarasis tesusisaistė meti-
ne išmoka klebonui, o ir tą pažadėjo 
tik seniūniavimo laikotarpiui. Daujėnų 
bažnyčios įkūrėją ir akto patvirtintoją 
vyskupą M. Zenkevičių mini ir XIX a. 
antrojo dešimtmečio Krinčino bažnyčios 
aktai.10 XX a. literatūroje teigta, kad 
Žadeikių seniūnas iš Krinčino atvyks-
tančiam kunigui skyręs šieno ir malkų.11 

5 Šimkūnas A. Nuo Daujėnų kalno pasižvalgius, 
Užaugau Pasvaly, Vilnius, 1997, p. 574–578; Krin-
čius A. (Algimantas Kaminskas). Šis tas apie Upy-
tės dekaną kanauninką Joną Jeronimą Šarkevičių, 
Lietuvos katalikų mokslų akademijos metraštis, Vilnius, 
2008, t. 31, p. 293–299. Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo 
bažnyčia, Pasvalio dekanato svetainė, prieiga inter-
netu: http://panevezys.lcn.lt/dekanatai/pasvalio/; 
Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia. Pasvalio krašto 
e.biblioteka, prieiga internetu: http://www.pasvalia.
lt/index.php?m=9&s=10&ms=11; Cibulskas V., 
Didž petris V. Daujėnų Švč. Jėzaus Vardo bažnyčia. 
Aprašai ir dabarties vaizdai, Sakralinė architektūra ir 
istoriniai vargonai. Pasvalio kraštas, prieiga internetu: 
http://www.ziemgala.lt/lt/siaures-lietuvos-kultu-
ros-paveldas-dabartis/siaures-lietuvos-kulturos-pa-
veldas-dabartis-5/daujenu-baznycia [žiūrėta 2011 
08 23].

6 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 142; Šimkūnas A. 
Nuo Daujėnų kalno..., p. 575.

7 Žinomuose ankstyvuosiuose 1637 ir 1670 m. Krin-
čino bažnyčios inventoriuose (LVIA, f. 669, ap. 2, 
b. 337, l. 146–155) jokių duomenų apie koplyčią 
arba bažnyčią Daujėnuose nėra.

8 Elenchus omnium ecclesiarum et universi cleri Provin-
ciae Ecclesiasticae Lituanae pro Anno Domini 1932, 
Kaunas, 1931, p. 110; Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, 
p. 142; Misius K., Šimkūnas R. Lietuvos katalikų 
bažnyčios, p. 277; Ereminas F. Daujėnai, p. 324; 
Katalikų žinynas. 2007 m., Vilnius, 2006, p. 334 
ir kt.

9 Krinčino bažnyčios vizitacijos aktas, 1755 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 337, l. 144v.

10 Apie pirmąją bažnyčią rašoma Krinčino bažnyčios 
1813 ir 1820 m. inventoriuose (LVIA, f. 669, ap. 2, 
b. 337, l. 107v, 199). Stanislovo Piuro valdyta 
Žadeikių (lenkiškos jos formos gali būti supran-
tamos kaip Žadeikonių, Žideikonių ar Žedeikonių 
vietovardžiai) Upytės paviete seniūnija literatūros 
šaltiniuose, remiantis jos lenkišku pavadinimu, 
neteisingai siejama su Žadeikoniais Prienų rajone, 
netoli Stakliškių.

11 Ereminas F. Daujėnai, p. 324.
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Ar šią paramą suteikė S. Piuras12, ar vėlesni seniūnai, nežinoma. 1753 m. Daujėnų 
bažnyčios globėju tapo naujasis Žadeikių seniūnas – Kristupas Adomas fon der 
Roppas (Kristoph Adam von der Ropp; 1718–1787), o 1780 m. į jo vietą 50 metų 
laikotarpiui buvo paskirtas Leonas Maleševskis.13 

Apie pirmąjį Daujėnų bažnyčios pastatą nedaug ką galima pasakyti. 1750 m. 
šios vietos kapuose suręsta medinė šventovė su ornamentais puoštu mediniu „dro-
žėjų darbo“ altoriumi14 veikiausiai buvo nedidelė ir netvirta. 1796 m. ji pavadinama 
„sunykusia“, o jos altorius su Jėzaus Nazariečio statula – „prastu“.15 Tuomet jau 
buvo iškilusi ir nauja dabartinė mūrinė bažnyčia, tad senoji stovėjo ne ten pat, o 
kur nors greta.16 Ar kapinės įkurtos kartu su koplyčia, ar, labiau tikėtina, gerokai 
anksčiau, duomenų neaptikta.

Dabartinės bažnyčios architektūra, įranga,  
dekoras ir jų raida
Dabartinė Daujėnų bažnyčia iškilo tuomečio Krinčino klebono Kuršo ka-

nauninko Jeronimo Šarkevičiaus (1731–1812, klebonavo Krinčine nuo 1765 m. iki 
mirties) pastangomis ir rūpesčiu. Pradėta statyti 1794 m., po dvejų metų ši mūro 
plytų bažnyčia su čerpių stogu jau stovėjo, tik sienos dar buvo netinkuotos, o 
„fasadas nebaigtas“ (be dekoro elementų?).17 Dar bene septynerius metus truko jos 
įrengimas, išorės ir vidaus apdaila: bažnyčia pašventinta tik 1803 m.18 Šią litera-
tūroje vyraujančią Daujėnų bažnyčios 
statybos ir įrengimo datą reikia praplės-
ti į 1794–1803 m. laikotarpį, kurį jau 
yra nurodęs kun. Feliksas Ereminas.19 
Galima išskirti du – statybos (1794– 
1796) ir įrengimo bei puošimo (1796–
1803) – periodus.

Krinčino bažnyčios 1813 m. in-
ventoriuje nuodugniai apibūdintą Dau-
jėnų filijos vaizdą20 galima tapatinti 
su pirminiu (per pirmąjį šventovės 
veikimo dešimtmetį vargu ar būta ko-
kių nors permainų). Šis dokumentas 
leidžia teigti, kad per du šimtmečius 
šio pastato išorė pakito nedaug ir, nors 
atsirado kai kurių naujų arba perdarytų 
elementų, išsaugojo autentišką raišką. 

Iš raudonų plytų pastatyta Dau-
jėnų bažnyčia yra stačiakampio plano 
(23,6 × 14 m), abipus tinkuotomis sieno-
mis. Išorines sienas apačioje perimetru 
apeina cokolinė, o viršuje – traukomis 
ir karnizu įrėminta antablemento juos-
ta. Šonines sienas piliastrai statmenai 
sudalija į 6 vienodas, o galines – į 3 

12 Žadeikių, vėliau Rumšiškių seniūnas, nuo 1753 iki 
savo mirties 1775 m. (?) – LDK didžiojo kanclerio 
regentas Stanislovas Piuras (Stanisław Pióro; her-
bas Bończa), žinomas ir dėl literatūrinės veiklos: 
1764 m. išleido patriotinių motyvų turintį eiliuotą 
Triumfališką pašlovinimą <...> šviesiausiojo Stanislovo 
Augusto, Jo Didenybės lenkų karaliaus, elekcijos metu 
<...> paskelbtą <...> Vilniuje, Piuromonto rūmuose, 
1764 metų rugsėjo 16 dieną (Kuolys D. Kovos dėl 
Respublikos: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
saulėlydžio patirtis, Senoji Lietuvos literatūra, 2007, 
kn. 24, p. 186). Piuromontas – Stanislovo Piuros 
pasistatydinti rūmai Vilniaus Šnipiškėse.

13 Jasas R. Pergamentų katalogas, Vilnius, 1980, p. 482 
(Nr. 1236).

14 Krinčino bažnyčios vizitacijos aktas, 1755 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 337, l. 144v.

15 Krinčino bažnyčios dekano vizitacijos aktas, 1796 m., 
VUB RS, f. 57-Б53, b. 1226, l. 53.

16 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo 
vertybės, p. 138.

17 Krinčino bažnyčios dekano vizitacijos aktas, 1796 m., 
VUB RS, f. 57-Б53, b. 1226, l. 53. Tikima čia nuro-
dyta statybos pradžios 1794 m. data, o A. Miškinio 
(Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės, p. 138) 
pateikta iš vėlesnio šaltinio paimta 1783 m. data 
tapatintina su parengiamųjų darbų (projekto ir 
statybinių medžiagų, veikiausiai plytų gamybos) 
pradžia.

18 Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 337, l. 107v.

19 Ereminas F. Daujėnai, p. 324.
20 Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 377, l. 107v–109.
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skirtingas (vidurinę – du kartus platesnę) padalas. Puošniausias 
pagrindinis fasadas. Jo centrinę dalį išskiria dekoratyvinis por-
tikas, iš šonų rėminamas piliastrų porų ir viršuje užbaigiamas ant frontono skydo 
iškilusiu trikampiu frontonėliu. Portiko centre, segmentinės arkos formos nišoje, 
yra dvivėrės arkinės didžiosios durys, o virš jų – kitos arkos gaubiamas ovalus 
langas su profiliuotu apvadu. Šio fasado šonuose, tarp piliastrų, gana aukštai 
įkomponuota po vertikalų segmentinės arkos formos langą, o šoninėse sienose – po 
5 tokius pat langus ir jų pavidalo niša pirmoje nuo pagrindinio fasado padaloje. 
Kairiojoje (šiaurinėje) sienoje, po šia niša ir paskutiniu langu, yra dvejos šoninės 
vienvėrės durys. Galinio fasado šonuose yra bažnyčios atnaujinimo metu įrengti 
du naujesni didieji, o po jais – du senieji maži kvadratiniai zakristijų langai. 

Pirminę halinę bažnyčios erdvę atitinka sakraliniams klasicizmo stiliaus 
pastatams būdingas dvišlaitis nuosaikaus nuolydžio stogas. Ilgą laiką jis dengtas 
čerpėmis. 1827 m., kai buvo suremontuotos ir fasado sienos, pirminės čerpės 
pakeistos naujomis; stogą tvarkyti teko ir vėliau.21 1904–1910 m. padarytos naujos 
medinės gegnės ir bažnyčia uždengta „brangios“ skardos stogu.22 2008 m. uždėtų 
patvaraus kalnų skalūno plokščių žvyniška struktūra visai artima pirminei dangai, 
tik kitokios – ne raudonos, o tamsžalės – spalvos.23 

Pagrindinio fasado ir presbiterijos galuose pastogę dengia stogo aukštį 
prašokantys skydiniai frontonai. Pagrindinio fasado skydas sudalytas į keturis 
apyvienodžio aukščio tarpsnius, trys 
jų – laiptuoti, o viršutinis – vingiuoto 
kontūro. Dvi apatines skydo juostas 
skaido mentės, tęsiančios sienų piliastrų 
ašis. Žemutinės juostos šonus, ant kurių 
kadaise stovėjo vazų pora, paįvairina 

21 Krinčino bažnyčios inventoriai, 1828 ir 1835 m., 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 81v; 159v.

22 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 143. 1904 m. 
remonto data įrašyta pastogėje, ant gegnių.

23 Šį stogą bažnyčiai paaukojo ūkininkas Petras Ka-
roblis iš Girsūdų kaimo.

Daujėnų bažnyčia
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stačiakampės įdubos. Skydą užbaigia nedidelis aklinas bokštelis su arkine niša 
priekyje ir geležinį kryžių keliančiu keturšlaičiu stogeliu. Seniau nišą puošė medinis 
Jėzaus Nazariečio reljefas.24 Karpytas ir presbiterijos galo skydo, kadaise taip pat 
puošto dviem vazų poromis, kontūras.25 Šis frontonas tik trijų tarpsnių: apatiniai du 
juostiniai, su mentėmis ir nišelėmis, o trečias – trikampio proporcijų. Jis užbaigtas 
gerokai mažesniu nei pagrindiniame fasade koplytėlės pavidalo bokšteliu su ne-
dideliu geležiniu kryžiumi virš stogelio. Bokštelio arkoje kabota varpo-signatūros. 
Šiame fasade iš pradžių tebuvo du zakristijos langeliai ir arkinė pastogės anga. 
Po 1850 m., gal tik XX a. pradžioje galinis fasadas buvo papildytas 3 pagrindinio 
dydžio langais. Du jų, įrengti virš zakristijų langelių, ryškiau apšviečia emporas, 
o trečias, įsiterpęs į sienos karnizą ir frontono apačią, – presbiterijos paskliautę. 
Virš presbiterijos lango likusi viršutinė senosios angos į pastogę dalis. 

Daujėnų bažnyčia jau įvertinta kaip Lietuvos architektūros istorijai svarbus 
ankstyvojo klasicizmo laikotarpio statinys, turintis savitų elementų, rodančių, kaip 
baroko meninę raišką keitė klasicizmo ypatybės26. Šiuos teiginius galima sukonkre-
tinti. Šoniniai Daujėnų bažnyčios fasadai atstovauja ankstyvojo klasicizmo stiliui ir 
tik sudalytas jų antablementas – neryškus vėlyvojo baroko rudimentas. Galiniuose 
fasaduose persveria vėlyvojo baroko bruožai, nors jie jau nebegryni ir gerokai 
santūresni. Baroko liekanos ryškiausios stogo kontūrą slepiančiuose karpytuose ir 
įvairiai sudalytuose skydiniuose frontonuose. Ramias sienas su jais saisto tik arkinės 
angos ir paapvalinti, negiliuose įsieniuose tarp kraštinių piliastrų įtalpinti pastato 
kampai. Barokiniai elementai suardo klasicizmo stiliaus vienovę, bet kartu pagyvina 
šiam stiliui būdingą griežtumą ir suteikia Daujėnų bažnyčiai įsimintino savitumo. 

Pastebėta, kad sienų piliastrais ir antablemento formomis Daujėnų šventovė 
siejasi su kaimyniniais vėlyvojo baroko ir ankstyvojo klasicizmo stilių pastatais: 
Pabiržės senąja bažnyčia (1766–1772 m.; neišliko) ir klebonija (1775) bei motinine 
Krinčino bažnyčia (1776–1782).27 Skelbta vertinga įžvalga, kad šie pastatai ir kiek 
vėlesnė (apie 1806–1809 m.) Súosto šventovė iškilo Daujėnų bažnyčios statytojo 
kun. Jono Jeronimo ir jo giminaičių Pabiržės klebono Antano Gasparo ir Suosto 
administratoriaus kun. Juozapo Šarkevičiaus pastangomis ir lėšomis. Šie kunigai 
galėjo naudotis tų pačių architektų paslaugomis.28 Galima pridurti, kad keletu 
architektūrinio sprendimo ypatybių – dekoratyviniu portiku su suporuotomis atra-
momis, fasadą užbaigiančiu bokštu ir kitais klasicizmo stiliaus pastate dar panau-
dotais barokiniais elementais – Daujėnų 
šventovė panaši ir į tuo pačiu metu 
pastatytą ir įrengtą netolimą Joniškºlio 
bažnyčią.29 Jos architekto paiešką ap-
sunkina istorinių duomenų stoka ir tai, 
kad bažnyčios projekto parengimo ir 
statybos datas gali skirti apie dešimt 
metų.30 Tikėtina ir tai, kad formuojant 
eksterjero, ypač frontonų puošybą (kaip 
jau minėta, 1796 m. fasadai dar nebuvo 
baigti), pirminio architekto sumanymo 
nebuvo nuosekliai laikomasi. 

24 Akiras-Biržys P. Lietuvos miestai ir miesteliai, 
nuotrauka p. 292.

25 Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 337, l. 107v.

26 Čerbulėnas K., Rupeikienė M. Ankstyvojo klasi-
cizmo periodo bažnyčios..., 1994, p. 414; Kviklys B. 
Lietuvos bažnyčios, p. 143.

27 Ten pat; Krinčius A. Šis tas apie Upytės dekaną..., 
p. 297–298.

28 Krinčius A. Šis tas apie Upytės dekaną..., p. 297–
298.

29 Stankevičienė R. Joniškėlio bažnyčia ir jos dailės 
vertybės, Joniškėlis, Kaunas, 2006.

30 Žr. 17 nuorodą.
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Bažnyčios išorė pakito nesmarkiai, o interjeras – gerokai 
daugiau. Iki XIX a. vidurio dokumentuose fiksuota, kad šios 
trinavės šventovės erdvė halinė: navos vienodo aukščio, jų 
lubos medinės, cilindrinių skliautų formos (šonuose išlenktos), nudažytos. Cent-
rinėje navoje jos susilietė su viršutinėmis išlikusio didžiojo altoriaus vazomis.31 
Aklinai atitverto priebažnyčio nebuvo. Jo vietoje tuo metu tebuvo choro ir dviejų 
jį remiančių piliorių atribotas prienavis. Navas skyrė piliorių trejetai, bet tik dvi 
pirmos nuo choro jų poros rėmė „arkadas“. Choro erdvė, kaip ir transeptą prieš 
presbiteriją sudaranti erdvė skersai bažnyčios (tarp trečios piliorių poros ir navų 
sandūros su presbiterija), buvo vientisa. Išilginės pastato ašies susikirtimas su 
transeptu į stačiakampį bažnyčios planą ir halinę jos erdvę įsiejo kryžišką sim-
bolinę struktūrą. Centrinė nava dvigubai platesnė už šonines, kurių siaurą erdvę 
praplečia ties langais paplonintų sienų formuojamos trapecinio plano nišos. 

Centrinės navos pločio presbiterija išliko pusapskričio plano, gaubiama galinę 
sieną pastorinančių mūro atšakų. Kairėje jų yra ertmė su laiptais, vedančiais didžiojo 
altoriaus viršaus link. Abipus presbiterijos atitvertos žemesnės už navas zakristijos su 
lentų lubomis ir pavieniais kvadratiniais rytinių sienų langais. Virš zakristijų įreng-
tos nuo šoninių navų sienomis, o nuo presbiterijos kiauriniais parapetais atidalytos 
emporos. Iki galinio fasado rekonstrukcijos tik per pavienius jų langus patenkan-
ti šviesa sklaidė be kitokio natūralios 
šviesos šaltinio likusios presbiterijos su 
didžiuoju altoriumi tamsą. Bažnyčia ir 
zakristijos buvo išgrįstos plytomis. 

Abipus nutinkuotos pastato sie-
nos buvo išbaltintos kalkėmis. Vidaus 
sienų, lubų ir piliorių apdaila XIX a. 

31 Nuosekliausiai bažnyčios vidaus elementai aprašyti: 
Krinčino bažnyčios inventoriai, 1813 ir 1820 m., 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 107–108, 199–200. 
1835 m. inventoriuje (ten pat, l. 159v) fiksuojama 
permaina – papuvę lubos ir langų rėmai, o 1844 m. 
vizitacijos akte (LVIA, f. 669, ap. 2, b. 258, l. 166v) 
nurodoma, kad lubos kažkada buvusios dažytos.

Bažnyčios ansamblis 
iš rytų pusės 
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dokumentuose apibūdinama fragmentiškai, tačiau dabartinėje 
bažnyčios puošyboje galima išskirti senuosius jos elementus. 
Klasicizmui būdingas pirminis dekoras buvo sutelktas centrinėje navoje ir pres-
biterijoje. Arkas (jų būta mažiau nei dabar) rėmino archivoltai, piliorius dengė 
kaneliūromis suvagoti piliastrai, o visa siejo abipus navos einantis ir presbiterijos 
galą apjuosiantis antablementas su jonikų eile, girlianda dekoruotu frizu ir dan-
tukais puoštu karnizu. Girlianda buvo spalvota, bet neaišku, ar ji, kaip ir dabar 
yra, buvo reljefinė ir nudažyta, ar tik iliuziškai nutapyta.32 Centrinės navos lubas 
transepto linijoje arba virš presbiterijos puošė 4 angeliukų supamas Jėzaus vardo 
ženklas spinduliuose; manoma, kad šis motyvas buvo tapytas. Tikėtina, kad ir ant 
arkų skliautų bei skliautinių lubų sąramų būta iliuziškai tapytų rozečių kvadra-
tuose: tokie, tik jau veikiausiai pertapyti motyvai tebėra presbiteriją ir emporas 
atidalijančių arkų skliautuose. Šoninių navų dekoras 1813 m. dokumente neapibū-
dintas, bet akivaizdu, kad jų palube ėjo išlikę karnizai, o skliautus dalijo sąramos. 

Nuo pat pradžių šventovę puošė trys išlikę mūriniai altoriai, medinė pres-
biterijos tvorelė (1879 m. pavadinta tekintų baliustrų atitvaru) ir neišlikęs pirminis 
klausyklos-sakyklos komplektas. Navos, kaip tuomet buvo įprasta, buvo tuščios, tik 
su vienu uždaruoju suolu. Pirminis lentinis vargonų choro atitvaras tapatinamas su 
dabartiniu aklinu parapetu, puošiamu 
karnizo, piliastrų ir stačiakampių pseu-
doįsprūdų. Iš pradžių chore stovėjusį 
seną pozityvą 1835–1844 m. pakeitė 12 
balsų vargonai.33 Tuo metu bažnyčios 
lubos ir langų rėmai jau buvo apnykę, 
bet jokių kitų permainų XIX a. pirmojoje 
pusėje nefiksuota. 

32 Lenkiškas žodis malowana gali reikšti ir „tapyta“, ir 
„nudažyta“, „išdažyta“, o XVIII–XIX a. bažnyčiose 
būdavo daromi įvairūs karnizai ir antablementai: 
vien iš mūrytų dalių, puošti lipdiniais, dekoruoti 
lipdiniais ir tapytais ornamentais arba vien iliuziškai 
ištapyti.

33 Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LVIA, f. 696, 
ap. 2, b. 377, l. 107v; Krinčino bažnyčios vizitacijos 
aktas, 1844 m., LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 164v.

Bažnyčios interjeras
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XIX a. viduryje carinei Rusijos 
valdžiai įvykdžius Katalikų bažnyčiai 
Lietuvoje nepalankias administracines 
reformas, Daujėnų bažnyčia kartu su 
Panevėžio dekanatu buvo priskirta Že-
maičių vyskupijai, neteko filinės bažny-
čios statuso ir liko veikti tik kaip vieša 
koplyčia. Vis dėlto XIX a. antrojoje pusėje 
ji ne kartą taisyta ir puošta. Remontuota 
1850 m. – perdarytos lubos.34 Piliorių 
eilės sujungtos jau per visą bažnyčios 
ilgį einančiomis arkadomis, keliančiomis 
paaukštintas centrinės navos lubas – nau-
jus lentinius ir kitokios nei buvo for-
mos – kryžminius – skliautus. Interjerą 
1879–1894 m. (apie 1885 m.) papildė 
nauja dabartinė sakykla ir ketvirtas šo-
ninis altorius, įrengti prie pirmų nuo 
presbiterijos piliorių, o šoninių navų 
nišas – keturios dabartinės klausyklos.35 
1904–1910 m. itin didelį bažnyčios at-
naujinimą įgyvendino prie Daujėnų bažnyčios pirmasis apsigyvenęs kunigas, iš pra-
džių – filialistas, o vėliau itin ilgai, iki pat mirties 1942 m. išklebonavęs Vincentas 
Baltrušaitis. XX a. pradžioje, be minėto skardos stogo ir presbiterijai daugiau šviesos 
suteikusių naujų galinio fasado langų, buvo atlikta daug kitų darbų. Tuomet ati-
tvertas priebažnytis, padarytos naujos istoristiniais drožiniais papuoštos didžiosios ir 
priebažnyčio durys, viduje sudėtas dabartinis dvispalvių mozaikinio betono plytelių 
grindinys. Skliautai papuošti gipsatūromis. Emporų parapetai, likę su senaisiais gir-
liandomis dekoruotais stulpais, buvo papildyti naujais ažūriniais drožiniais, perdaryta 
senoji arba padaryta nauja presbiterijos 
tvorelė ir ornamentais ištapytos šoninės 
bažnyčios sienos. Įgyta toliau aprašomų 
dailės kūrinių, indų, reikmenų.36 Skelb-
ta, kad tuomečius dekoro darbus atlikę 
Varšuvos dailininkai37, bet šis teiginys 
konkrečiais duomenimis neparemtas.

Bažnyčia ir vėliau buvo prižiūrima,  
taisoma. Jos ir (arba) stogo remontus fik - 
suoja ant gegnių užrašytos 1926 ir 1930 m.  
datos. Sovietmečiu parapiją šventovei 
atnaujinti subūrė ilgametis Daujėnų kle-
bonas (1977–2000) Gaudentas Ikamas. 
Be kitų remonto darbų, apie 1978 m. 
gipso ornamentais buvo papildomai 
nukloti ne tik bažnyčios skliautai, bet 

Interjero vaizdas į vargonų choro pusę

34 Remontui buvo išleista 325 rubliai 46 kapeikos: Krin-
čino bažnyčios inventorius, 1851 m., LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 295, l. 26; Akiras-Biržys P. Lietuvos miestai 
ir miesteliai, p. 292. Šios medinės lubos tebėra, nors 
rašyta, kad Krinčino klebonas (1853–1866) Juozapas 
Kublinskas lubas pakeitęs mūriniais skliautais, žr. 
Daujėnai, Lietuviškoji enciklopedija, p. 134. Vėliau ši 
klaida kartota.

35 Visi šie nauji įrenginiai ir baldai pirmą kartą iš-
vardyti: Krinčino bažnyčios inventorius, 1894 m., 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 588, l. 14–14v.

36 Akiras-Biržys P. Lietuvos miestai ir miesteliai, 
p. 293; Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 143.

37 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 143; Kviklys B. 
Mūsų Lietuva, p. 717.

38 1983 m. pirmą kartą lankydamasi Daujėnų bažny-
čioje šio straipsnio autorė ją rado jau su dabartiniu 
dekoru. Remontuojant ir puošiant bažnyčią buvę 
sunaudota net 20 tonų gipso (bažnyčios zakristijono 
Alfonso Prakaičio  informacija straipsnio autorei, 
Daujėnai, 2011 m. birželio 14 d.).
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ir sienos.38 XX a. pradžios dekoro mo-
tyvus kartojančios, bet gausa ir stiliu-
mi su pastato architektūra nederančios 
gipsatūros suprastino interjerą, tačiau 
šis užmojis vertintinas kaip tikinčiųjų 
bendruomenės konsolidavimo faktas, 
parodantis, kad sovietmečiu be jokių 
dotacijų įstengta atlikti didelių bažny-
čios dekoro darbų. Šventovės pastatas 
tvarkytas ir XX–XXI a. sandūroje. 

Bažnyčią puošiantys trys auten-
tiški altoriai mūriniai, dviejų tarpsnių, 
griežtos architektūrinės struktūros, ku-
kliai dekoruoti, tad būdingi klasicizmo 
stiliui, bet jų, kaip ir pastato, kompo-
zicijoje yra ir iš baroko perimtų, tik 
jau pakeistų ypatybių. 

Presbiterijos lanką kartojančio 
plano didysis altorius platus, sudary-
tas iš dvitarpsnės centrinės dalies ir 
vientarpsnių kulisų – lenktų kolona-
dų su kompozitinio orderio atramų 
trejetais. Tokia presbiterijos erdvę ir 
mensą gaubianti altoriaus struktūra perimta iš ekspresyvių vėlyvojo baroko ir 
rokoko stiliaus (Vilniaus šv. Arkangelo Rapolo, buv. Kauno jėzuitų, Tytuvėnų ir 
kt., daugiausia vienuolynų, bažnyčių) didžiųjų altorių. Tačiau Daujėnų įrenginio 
paviršiai nebanguoja, jo ritmika – rami ir paprasta, o lankas taisyklingas. Pirma-
me centrinės altoriaus dalies tarpsnyje yra piliastrų ir antablemento rėminama 
pusapskritė niša svarbiausiam bažnyčioje atvaizdui – Jėzaus Nazariečio statulai. 
Nedidelį antrą tarpsnį sudaro mentėmis ir karnizu apribota sienelė su lėkšta įduba, 
papuošta mediniu Jėzaus Vardo abreviatūros „IHS“ spindulių glorijoje reljefu39. 
Ant altoriaus kolonadų stovi po dvi profiliuotas su liepsnelėmis medines vazas ir 
po šventosios statulą tarp jų. Manoma, kad šios skulptūros, pakeitusios dar dvi 
pirmines vazas, atkeltos iš apačios, kur stovėjo ant pakopos prie tabernakulio. Virš 
antro tarpsnio taip pat būta vazų, dabar čia iškeltas XX a. pr. padarytas medinis 
fragmentinis frontonėlis. Gipsinių klasicizmo stiliaus ornamentų altoriuje nedaug: 
atramų kapiteliai, karnizo dantukai ir reljefinės piliastrų bei menčių katilėlių ir 
jų pumpurų girliandos. Jos panašios į mazgais ir spurgais puoštus raiščius, tad 
tarsi kartoja vieną iš svarbių senųjų Jėzaus Nazariečio statulų ikonografinių ele-
mentų – Išganytojo rankas rišančią mazguotą virvę. 

Du vienodi šoniniai altoriai uždengia galines šoninių navų sienas ir ati-
tinka jų proporcijas: jie aukšti ir siauri. Išlakiame pirmame retabulų tarpsnyje 
pritaikytas iliuziškai erdvę plečiantis 
barokinis atramų grupavimas. Šonuose 
įkomponuota po piliastrą ir prieš jį 

39 XIX a. pirmojo ketv. inventoriuose rašyta, kad 
antrame tarpsnyje yra niša paveikslui, bet ji tuščia.

Didysis altorius
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stovinčią, kartu su cokoliu ir antable-
mentu įstrižai pasuktą ir krašto link 
paslinktą koloną. Mažas antras tarpsnis 
panašus į didžiojo altoriaus viršų, tik 
siauresnis. Dekoras taip pat santūrus: 
piliastrus ir mentes vagoja kaneliūros, 
karnizus puošia dantukai, o tarpsnių 
viršų – vazos. Viršūnėje iškeltas me-
dinis kryželis, o prie antrojo tarpsnio 
priglausti nedideli mediniai ažūriniai 
sparnai. 

Didžiojo altoriaus mensa ir kolo-
nadų cokoliai XX a. pabaigoje paslėpti 
po lakuotų dailylenčių paneliais. Jie 
ir šoninių altorių mensos – mūriniai, 
tinkuoti, su įsmaugta pagrindine pa-
dala, įterpta tarp cokolio ir išgaubtai 
platėjančios karnizo juostos. Ant mensų 
stovi veikiausiai autentiški, bet su kai 
kuriomis naujomis puošmenomis taber-
nakuliai. Didžiojo altoriaus tabernaku-
lis yra dvitarpsnės gilios šventyklėlės 
su žvynuotu keturbriauniu kupoliniu 
stogeliu pavidalo, papildytas sparnų 
sienelėmis ir įterptas į plačią pakopą. Apatinis tarpsnis su dvivėrėmis durelėmis 
apdailintas piliastrais, o viršutinis su sukamuoju įtaisu – kolonėlių laikomu ar-
chivoltu su angeliuko galvute. Ant kupoliuko stovi XIX a. pab.–XX a. pr. Dievo 
Avinėlio skulptūrėlė. 1813 m. aprašyta panaši tabernakulio sandara, tačiau minimi 
kitokie – Dievo Apvaizdos ir karūnos – drožiniai. Šoninių altorių tabernakuliai – 
stačiakampės medinės spintelės su karnizu, piliastrais ir arkinėmis durelėmis, 
puoštomis kieliko su ostija bareljefu. 

Ketvirtas altorius kitoks – medinis, visai paprastos struktūros. Jis prie pir-
mo nuo presbiterijos dešiniojo pilioriaus pastatytas gerokai vėliau, 1879–1894 m., 
veikiausiai apie 1885 m. Šį įrenginį sudaro medinė, senųjų mūrinių altorių mensų 
pavidalą apytikriai kartojanti dėžinė mensa, ant jos pastatyta centro link trimis 
pakopomis aukštėjanti pakyla žvakidėms bei kryželiui ir retabulą atstojantis didelis 
aliejumi ant drobės tapytas šv. Roko paveikslas su mediniais profiliuotais rėmais 
ir jo drožybiniais priedėliais – iš spiralinių augalų sukomponuotais neobarokiniais 
ažūriniais sparnais ir viršaus skydeliu su kryžiumi. 

Priešais šį altorių, prie pirmo nuo presbiterijos Evangelijos pusės pilioriaus, 
stovėjo pirminis medinis sakyklos-klausyklos komplektas. Sakykla (balkonėlio formos 
tribūna su laiptais?) buvusi dailaus darbo. Pilioriaus apačioje išlikę įkampiai ir 
skersinė įduba rodo „į mūrą įleistos“ senosios klausyklos vietą. 1879–1894 m. ten 
pat įrengta dabartinė medinė sakykla sudaryta iš šešiakampės tribūnos, apsukui 
piliorių į ją vedančių laiptų ir šešiakampio stogelio. Ji gausiai dekoruota auksuotomis 

Šv. Angelo Sargo altorius ir klausykla
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ir polichromuotomis mišraus istorizmo 
stiliaus detalėmis. Tribūnos funkcinės 
dalies apačioje eina cokolinė juosta, 
viršuje – antablementas, kampuose sto-
vi kolonėlės, po jomis kabo bumbulai, 
o po tribūna – briaunota smailėjanti 
jos užbaiga. Arkines sienelių įsprūdas 
puošia nuspalvinti keturių evangelistų 
bareljefai, cokolinės juostos banderolėse 
įrašyti lotyniški šių šventųjų vardai. 
Smailėjantį stogelį su profiliuotu kelia-
tarpsniu viršumi juosia platus apvadas, 
kurio apačioje svyra lambrekenas su 
kutais ir spurgais, o viršuje kyla sky-
deliai, panašūs į Šv. Roko altoriaus 
drožinius. Po stogelio dugnu pritaisytas 
Šv. Dvasios balandis – tai sakykloms 
įprastas, kaip ir evangelistai, motyvas.

1879–1894 m. padarytos keturios 
klausyklos – uždarieji stačiakampio pla-
no baldai su baldakimo tipo stogeliais 
ir neplačiais lentiniais sparnais, tris jų 
puošia vienodos arabeskinės rozetės rašto klausymosi langų grotelės. Tačiau dir-
biniai nevienodi ir sudaro dvi poras. Bažnyčios šonų nišose arčiau choro esančios 
klausyklos užkeltos ant jų matmenų pakylų. Šių baldų puošyboje vyrauja archi-
tektūrinės detalės: lygiastogio baldakimo arkas remiančios kolonėlės, dekoratyvinės 
mentės, tarpsnių karnizai. Drožiniai – kapiteliai, skydelis iš akantų spiralių ir 
vazelės – sutelkti viršuje. Nišose arčiau altorių esančios dvi klausyklos išskirtinos 
kaip itin savitos. Be to, tai bene gausiausiai dekoruoti liaudiškieji neobarokiniai 
šios rūšies Lietuvos bažnyčių baldai. Jie uždėti ant išsikišančių banguoto kontūro 
pakylų. Baldakimą remia stambios „S“ raidės formos riestės su stilizuotos palmės 
šakos priedėliais. Neplačias užuoglaudas penitentams sudaro ritmiškos palmių ir 
pakalnučių lapų juostos. Pirmo tarpsnio priekio kraštus puošia laurų lapgaliai, 
durelių įsprūdą – trisluoksnis palmių šakų, laurų ir vynuogių lapų reljefas, o 
baldakimo priekį – cekinai, akantai ir riestės. Kad šios klausyklos skirtos Daujė-
nų bažnyčiai, rodo Sekmines simbolizuojanti Šv. Dvasios liepsnelė, įkomponuota 
viduje, užpakalinės sienelės viršuje. 

Aptartus 1879–1894 m. atsiradusius Daujėnų bažnyčios įrenginius ir baldus 
padarė Šiaurės Lietuvos meistrai, panaudoję standartinius dirbtuvių ruošinius 
ir iš įvairių pavyzdžių nusikopijavę ornamentų, tačiau visa savaip sugrupavę. 
Istorizmo laikotarpiui būdinga įvairus dekoras ir nevienodas drožybos braižas 
rodo, jog dirbta ne vieno žmogaus. Remiantis dekoro motyvais ir jų traktavimu, 
daroma atsargi prielaida, kad šiuos Daujėnų bažnyčios dirbinius apie 1885 m. 
galėjo padaryti produktyvūs kryždirbiai ir įvairiopa bažnyčių menine puošyba 
garsūs Rozalímo krašto meistrai Danauskai – Ksaveras ir jo sūnus Jonas. Sakyklos 

Sakyklos tribūna
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reljefai kiek panašūs į vėlesnius Jono Danausko (1861–1937) kūrinius, bet gerokai 
primityvesni. Manoma, kad tai gali būti anksčiausi jo darbai. Danauskų autorystei 
įrodyti arba paneigti reikalingi tolesni tyrimai. 

Dabartiniai Daujėnų bažnyčios dvylikos registrų dviejų manualų su peda-
lais vargonai pagaminti XX a. pradžioje panevėžiečio vargonų meistro Martyno 
Masalskio (1858–1954).40 Jų prospektą sudaro aukštas cokolis ir vamzdžių tarpsnis, 
kuris susideda iš trijų bokštų (vidurinis – stambesnis) ir dviejų laukų tarp jų. Ir 
kai kuriems kitiems šio meistro vargonams būdingas neorenesansinės stilistikos 
prospektas, apdailintas bokštų puskolonėmis ir architektūriniais frontonais, tarpinių 
laukų viršaus drožinių skydeliais ir papildomus vamzdžių laukus imituojančiais 
vertikaliai sudalytais skydiniais sparnais. 

XIX a. pradžioje minėtas dešinėje šventovės navoje stovėjęs vienintelis už-
daras, su durelėmis šone suolas, kuris buvęs pagražintas piliastrais, karnizais, 
„juostelėmis“ ir žydrai nudažytas. Šis aprašymas atitiktų dviejų šoninių navų 
nišose stovinčių trapecinio plano baldų su vienodo aukščio sienelėmis, vienerio-
mis durelėmis, karnizais, mentėmis ir įsprūdomis išvaizdą. Gal vienas iš jų yra 
vienalaikis su bažnyčia, o kitas – vėliau sumeistrautas jo pavyzdžiu? 

Jėzaus Nazariečio statula ir kitos  
sakralinės dailės vertybės
Daujėnų bažnyčioje vaizduojamosios dailės kūrinių negausu, bet keli jų 

ypač vertingi. Taikomosios dailės objektų joje yra daugiau, tačiau tarp jų vyrauja 
tiražiniai meninės pramonės gaminiai. Paeiliui apžvelgsime altorius puošiančius 
kūrinius, kitus paveikslus, skulptūras, liturginius indus ir įvairius reikmenis.

Svarbiausias dailės kūrinys, susietas su šventovės Jėzaus Vardo titulu ir 
nuo seno garsėjantis malonėmis – didžiojo altoriaus pirmojo tarpsnio skulptūra 
„Jėzus Nazarietis“. Ji išsiskiria reta – rengiamosios statulos – forma, pakartojančia 
stebuklingojo pirmavaizdžio – „Antakalnio Jėzaus“ – pavidalą. Šis titulas prigijo 
Vilniaus Antakalnio trinitorių bažnyčios didžiojo altoriaus Jėzaus Nazariečio sta-
tulai, dabar stovinčiai gretimos Šv. Petro ir Povilo bažnyčios šoniniame altoriuje. 
Tai kopija trinitorių (Švč. Trejybės, belaisvių vaduotojų) ordine ypač gerbiamos 
stebuklingosios rengiamosios Jėzaus Nazariečio statulos, šių vienuolių 1683 m. 
išpirktos iš musulmonų ir pastatytos buvusioje trinitorių (dabar kapucinų) Jėzaus 
bažnyčioje Madride. Ši Ispanijoje ir tose šalyse, kur buvo įsikūrę trinitoriai, greitai 
išgarsėjusi figūra – būdingas XVII a. Pirėnų pusiasalyje išplitusių rengiamųjų sta-
tulų pavyzdys. Šios paprastai su tikrų plaukų perukais, neretai ir su mobiliomis 
figūrų dalimis statulos dar išsiskiria tuo, kad yra nešamos per Didžiosios savaitės 
procesijas. Lietuvoje tokia procesijų tradicija neprigijo. 

Antakalnio trinitorių vyresniojo prašymu jų bažnyčios Jėzaus statulos svar-
biausios dalys – galva ir rankos – 1700 m. buvo gautos iš Romos, kur šio miesto 
trinitorių pastangomis dar buvo palaimintos popiežiaus Klemenso XII. Statula 
užbaigta Vilniuje. Stebuklingumu išgar-
sėjusios Antakalnio Jėzaus Nazariečio 
figūros kopijos ir kitokie pakartojimai – 
rengiamosios ir įprastos skulptūros, ją 

40 Už vargonų meistro nurodymą ir preliminarų 
datavimą dėkoju vargonų istorikui dr. Girėnui 
Povilioniui.
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vaizduojantys paveikslai ir raižiniai – greitai pasklido tuometės Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės katalikų ir unitų bažnyčiose, koplyčiose (vėliau ir tikinčiųjų na-
muose, sodybų ir kapinių kryžiuose, koplytėlėse). Prie jų buvo meldžiamasi kaip 
prie stebuklingojo Antakalnio Jėzaus atvaizdų, be to, kai kurios tokios statulos ir 
paveikslai patys tapo itin gerbiamais, malonėmis garsėjančiais Išganytojo atvaiz-
dais. Vienas jų – Daujėnų bažnyčios Jėzaus Nazariečio statula, kuri, kaip įprasta 
stebuklingiesiems atvaizdams, žinoma ir lokaliniu Daujėnų Jėzaus pavadinimu.41 

Ši statula Išganytoją vaizduoja tiesiai stovintį, ties juosmeniu sukryžiuotomis 
ir per pečius permesta virve surištomis rankomis, su ilgarankoviu, per liemenį 
sujuostu rūbu ir erškėčių vainiku ant galvos. Figūra panaši į prieš Pilotą stovinčio 
Jėzaus atvaizdus, įvardijamus šio Romos prokuratoriaus pasakytais žodžiais „Ecce 
Homo“ („Štai Žmogus“), bet skiriasi tuo, kad Atpirkėjas nelaiko patyčių skep-
tro – švendro, kitoks ir jo drabužis. Be to, tai konkretaus stebuklingojo atvaizdo 
kopija, o ne kūrinys, kuriame siužetas atskleidžiamas remiantis ikonografinėmis 
tradicijomis, bet įvairiai interpretuoja-
mas pagal meno stilių arba dailininko 
sumanymą. Kaip ir visi tos pačios 
trinitoriškos kilmės Viešpaties atvaiz-
dai, daujėniškis įvardijamas „Jėzumi 
Nazariečiu“. Ispanijoje jų pavadinimas 
papildomas Išpirktojo titulu, nes Ma-
drido „Jėzus Nazarietis“ – visų kitų 
pirmavaizdis – šio ordino narių Šiaurės 

Didžiojo altoriaus fragmentas su Jėzaus  
Nazariečio (Daujėnų Jėzaus) skulptūra;  
dešinėje – skulptūros fragmentas

41 Apie Jėzaus Nazariečio atvaizdus žr. šio straipsnio 
autorės publikacijas: Stankevičienė R. „Antakalnio 
Jėzaus“ skulptūra ir jos poveikis Lietuvos religinei 
dailei, Menotyra, 1994, Nr. 2, p. 14–27; Antakalnio 
Jėzus, Katalikų pasaulis, 1995, Nr. 4, p. 21–24; An-
takalnio Jėzus: XVIII a. I pusės kopijos, Menotyra, 
1998, Nr. 2, p. 30–39; Jėzaus Nazariečio siuže-
tas Lietuvos dailėje, Naujasis židinys-Aidai, 1999, 
Nr. 9–10, p. 475–485; Antakalnio Jėzus: atvaizdas, 
kultas, kartotės (daktaro disertacija), Vilnius, 2010. 
Darbuose minima ir Daujėnų Jėzaus statula.
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Afrikoje buvo išpirktas iš arabų, jį pagrobusių iš ispanų forto ir viešai niekinu-
sių. Antakalnio ir Daujėnų Jėzaus figūros, kaip ir išpirktasis atvaizdas, aprengtos 
audekliniais rūbais, jų galvas dengia tikrų plaukų perukai ir auksuoti metaliniai 
erškėčių vainikai. Beje, vilniškė statula XX a. antrojoje pusėje imta rengti plona 
balta tunika ir apsiaustu, jos rankos neberišamos, o daujėniškė išliko su įpras-
to kirpimo rūbu. Anksčiau šios ir kitos tos pačios kilmės statulos rengtos kuo 
puošnesnių audinių tunikomis, kai kurios turėjo po kelis įvairių spalvų rūbus. 
Dabartinė Daujėnų statulos tunika pasiūta iš purpurinio aksomo, papuošta XIX a. 
sidabrinių juostelių pinikais, galionais, cekinų vingiais. Bažnyčioje tebėra to pa-
ties audinio ir dekoro užuolaidos statulos nišos kraštams dengti (dabar altoriuje 
kabo naujos skaisčiai raudonos užuolaidos). Po XX a. pr. pasiūtu arba persiūtu 
viršutiniu aksominiu rūbu parengti dar keli: aksominis, sintetinio (?) audinio ir 
iš žalsvo šilkinio brokato. 

Neskulptūriniai priedai sukuria įspūdį, kad altoriaus nišoje stovi gyvas asmuo. 
Be šių natūralumo iliuziją teikiančių priedų statulos nė nebūtų, nes skulptūriniai 
tik matomi jos elementai – galva ir plaštakos su rankų dalimis. Po rūbais tėra 
stulpinė konstrukcija. Gali būti, kad polichromuotos skulptūrinės dalys į Daujė-
nus atgabentos iš Vilniaus, nes iškankintas taisyklingų bruožų Jėzaus veidas ir 
net jo detalės gana tiksliai pakartoja Antakalnio Jėzaus bruožus, nors išdrožti ne 
taip subtiliai, o dabar dar ir gadinami vėlesnio perdažymo. Pirmoji žinia apie 
Jėzaus Nazariečio statulą senosios Daujėnų bažnytėlės altoriuje siekia tik XVIII a. 
pabaigą, bet manoma, kad Išganytojo figūra sukurta šio amžiaus viduryje, kai 
šventovė buvo pastatyta ir įrengta. Tikėtina, kad šį atvaizdą parūpino bažnyčios 
įkūrėjas Stanislovas Piuras. Jis Vilniuje, Šnipiškėse, turėjo rūmus, kuriuose mėgo 
pagyventi, tad, kaip vilnietis, tikrai buvo matęs stebuklingąją Antakalnio trinitorių 
bažnyčios statulą ir galėjo būti jos sužavėtas.  

Vos atsiradusi Daujėnuose, ši malonėmis garsios Jėzaus statulos kopija tikin-
čiųjų dėmesį veikiausiai traukė ir dėl aplinkinėse bažnyčiose nematytos formos, 
kuriančios prieš besimeldžiančiojo akis tarsi gyvo stojusio Išganytojo įspūdį. Statu-
los fundatorius yra tik spėjamas, o tinkamų namų – dabartinės bažnyčios – šiam 
ypatingam Viešpaties atvaizdui statytojas gerai žinomas. Tai bemaž pusšimtį metų 
(1765–1812) Krinčine išklebonavęs kun. Jonas Jeronimas Šarkevičius, kurio rūpesčiu 
iškilo nauja tvirta Daujėnų bažnyčia, jos altoriai, tarp jų – Jėzaus atvaizdą itin 
išryškinantis didysis, be to, susiformavo vietos bendruomenės pamaldumo tradicijų 
branduolys ir ypatingos pagarbos stebuklingajam Išganytojo atvaizdui savastis. 

Atvaizdas maloningumu turėjo pagarsėti jau XVIII a. antrojoje pusėje. Naujo-
sios bažnyčios pagrindinėje vietoje įkomponuota Jėzaus statula 1813 m. vadinama 
stebuklinga, vardijama 11 prie jos buvusių sidabrinių votų, 3 jai rengti skirti rūbai 
(raudonas, žalias ir žydras), užuolai-
dos ir specifinė uždanga – neišlikęs 
paveikslas su šios statulos atvaizdu.42 
Vėliau, iki 1851 m., buvo dovanotos 
raudono aksomo, žalio atlaso ir spal-
voto šilko (grodetūro) tunikos, o kai 
kurios senos nebeminėtos.43 Iki 1894 m. 

42 Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LVIA, 
f. 696, ap. 2, b. 377, l. 108–108v.

43 Krinčino bažnyčios vizitacijos aktas, 1820 m., LVIA, 
f. 694, ap. 1, b. 3640, l. 28; Krinčino bažnyčios 
inventorius, 1844 m., ten pat, f. 669, ap. 2, b. 258, 
l. 167; Krinčino bažnyčios vizitacijos aktas, 1851 m., 
ten pat, b. 295, l. 27.
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susikaupė 54 votai, iš jų 19 buvo paaukota nuo 1879 metų.44 Dabar votų 67, iš 
jų tik keli XX amžiaus. 

Veikiausiai XVIII a. antrojoje pusėje pradėti švęsti net dveji su stebuklingojo 
Jėzaus atvaizdo pagerbimu susiję – Jėzaus Vardo ir Sekminių antrosios dienos – 
atlaidai: 1813 m. jie minimi nenurodant, kada įvesti (jei tai būtų įvykę neseniai, 
data nebūtų pamiršta). 1820 m. akte rašoma, kad per atlaidus į Daujėnų bažnyčią 
susirenka daug maldininkų, jie anksčiau palikdavę daug aukų, o dabar jų šykšti.45 
Apie tai, kad per Sekmines prie stebuklingo Daujėnų Jėzaus suplūsta žmonės iš 
visos Žemaitijos (Žemaičių vyskupijos, – R. S.), minėjo ir Motiejus Valančius.46 
Antrosios Sekminių dienos atlaidai reikšmės neprarado iki šiol, tai svarbiausia 
Daujėnų parapijos šventė, o Jėzaus Vardo atlaidai jau yra nunykę.

Didžiajame altoriuje, be Jėzaus Nazariečio figūros, įkomponuotos dar kelios jai 
tarsi asistuojančios statulos. Virš kolonadų stovinčios dvi nelabai didelės vėlyvojo 
baroko stiliaus moterų skulptūros tapatinamos su abipus tabernakulio stovėjusiomis 
figūromis, kurios 1813 m. pavadintos 
senoviškomis. Abi jos jau be atributų, 
sunkiai identifikuojamos. Spėjama, kad 
vienuolės karmelitės skulptūra vaizduo-
ja šv. Teresę Avilietę. Antroji figūra 
tradiciškai tapatinama su šv. Agota47, 
tačiau pagal gestus tai galėtų būti ir 
kalaviją bei kieliką (ar bokšto modelį) 
laikiusi šv. Barbora arba dar kuri nors 
šventoji mergelė kankinė. Figūros gana 
monolitiškos ir kresnos, bet raiškūs ges-
tai, gausios ir neramios minkštų audinių 
draperijos ir ryškūs putnokų didžiaakių 
veidų bruožai suteikia joms barokinės 
dinamikos ir žemiško gyvybingumo. 
Tipažo ir traktavimo ypatumai leidžia 
teigti, kad jos sukurtos XVIII a. viduryje 
arba antrojoje pusėje Latvijos drožėjų 
arba šios skulptūros mokyklos sekėjų 
Šiaurės Lietuvoje. Virš šių figūrų, ant 
presbiterijos karnizo, pastatytos dvi klū-
pančių su žvakidėmis rankose angelų 
figūros – dekoratyvūs XX a. pirmosios 
pusės liaudiškos drožybos pavyzdžiai. 

Kairiosios navos Marijos altoriaus 
pirmą tarpsnį puošė primityvokas, bet 
subtilus XVIII a. pabaigos paveikslas 
„Rožinio Švč. Mergelė Marija“. Prieš 
1903 m.48 šis nedidelis kūrinys buvo dar 
sumažintas ir perkeltas į antrą tarpsnį, 
kur iki tol kabojo neišlikęs šv. Juozapo 

44 Krinčino bažnyčios inventorius, 1894 m., LVIA, 
f. 696, ap. 2, b. 588, l. 14v.

45 Krinčino bažnyčios inventorius, 1820 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 337, l. 202.

46 Valančius M. Vaikų knygelė, Vilnius, 1992, p. 91.
47 Daujėnų bažnyčios inventorizacijos aprašas, 2006 m., 
Pasvalio bažnyčios archyvas, l. 5.

48 Ten pat.

Šv. Teresės skulptūra 
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atvaizdas. Šio Marijos paveikslo ikono-
grafija įprasta: Dievo Motina, sėdinti 
ant debesies su laiminančiu Kūdikėliu 
ant kelių, tiesia rožinį prieš ją klūpan-
čiam šv. Domininkui. Šviesus koloritas 
ir liaunos piešinio linijos byloja, kad 
atvaizdo kūrėjas sekė rokoko stiliaus 
tapyba, tačiau paveiksle jau atsispindi 
ir klasicizmui būdingas nuosaikumas. 
Šis seniausias bažnyčios tapybos kū-
rinys patraukia naiviu švelnumu. Pir-
mą to paties Marijos altoriaus tarpsnį 
puošia iki 1903 m. įgyta49 Švč. Mer-
gelės Širdies figūra – tipinis Vakarų 
Europos bažnytinės dailės dirbtuvių 
gaminys. Profesionaliai išdrožta, daili, 
kruopščiai polichromuota medinė sta-
tula – būdingas idealizuotas istoristinis 
atvaizdas. Nekaltai Pradėtosios spalvų 
drabužiais – balta suknele ir žydru 
apsiaustu dėvinti Marija kaire ranka 
rodo į ant suknios iškeltą trijų rožių 
vainiku apjuostą Švč. Širdį. Skulptūros įgijimas atliepė tuomet Bažnyčioje vis la-
biau stiprėjančiam Jėzaus ir Marijos Širdžių kultui. Altoriaus šonuose sukabintos 
dėkingumo ir įžadų aukos, daugiausia karoliai ir rožiniai bei metalinė su stiklo 
akutėmis karūna liudija stiprų polinkį melstis Švč. Mergelės Širdžiai, papildžiusį 
senąsias parapijos tradicijas.

Dešiniosios navos (dabar Angelų Sargų) altoriaus ikonografija taip pat keitėsi. 
Dabartiniai jo paveikslai atsirado geru šimtmečiu vėliau už įrenginį, kurio pirminių 
paveikslų – šv. Arkangelo Mykolo pirmame tarpsnyje ir šv. Jurgio viršuje – ne-
išliko. Angelų Sargų atlaidai Daujėnų bažnyčioje įvesti gavus popiežiaus Pijaus 
VI (1775–1799) 1782 m. gegužės 25 d. indultą50, tačiau iki pat XX a. pradžios su 
šia švente tiesiogiai susieto altoriaus su atitinkamu atvaizdu nebūta. Tiesa, šio 
siužeto kūrinys galėjo puošti kurį nors iš dviejų 1820–1835 m. įgytų neišlikusių 
procesijų altorėlių (jų atvaizdai dokumentuose nevardijami). Dabartinį sentimen-
talų dešiniojo altoriaus pirmo tarpsnio paveikslą „Šv. Angelas Sargas“ nutapė 
dailininkas Antonis Pžeslanskis (Antoni 
Przesłański, 1879–1965), nuo 1906 m. 
iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 
gyvenęs Šiauliuosê ir kūręs Lietuvos 
bažnyčioms paveikslus. Šis pasirašytas 
ir 1909 m. datuotas paveikslas – anuo-
met populiaraus poligrafinio šio siužeto 
spaudinio kartotė.51 Vaizduojami upelio 
link žengiantys užsižaidę vaikai ir juos 

49 Daujėnų bažnyčios inventorius, 1903 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 306, l. 1.

50 Krinčino bažnyčios inventoriai, 1828 ir 1835 m., 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 87, 166.

51 S. Smilingytė-Žeimienė yra nustačiusi, jog Antonis 
Pžeslanskis, antrą tokį paveikslą 1914 m. nutapęs 
Kupiškio bažnyčiai, kopijavo Bernhardo Plochorsto 
(1825–1907) 1886 m. sukurtą to paties pavadinimo 
kompoziciją, žr. Smilingytė-Žeimienė S. Lietuvos 
bažnyčių dailė: XX a. I pusė, Vilnius, 2007, p. 200, 
pav. 212.

Rožinio Švč. Mergelės Marijos paveikslas 
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apsaugoti pasirengęs angelas. Antro tarpsnio „Šv. Jurgis“ pagal braižą skirtinas 
tam pačiam dailininkui. Paveiksluose nematyti kūrybinio užmojo, bet nutapyta 
pagal profesinę sąžinę, kruopščiai. „Šv. Jurgis“ sukurtas pagal neoromantinės 
dvasios pavyzdį: šventasis su viduramžių riterio šarvuote stovi ant nugalėto pik-
tosios dvasios simbolio drakono ir laiko vėliavą su kryžiaus ženklu. Senasis ir 
dabartinis šv. Jurgio paveikslai liudija šio šventojo gerbimo Daujėnuose tradicijas, 
kurias įtvirtino prieš 1866 m. parapijoje imti švęsti Šv. Jurgio atlaidai.52 Angelų 
Sargų šventė ilgainiui (XX a.?) nustota minėti. 

Vėliau už kitus pastatyto šoninio Šv. Roko altoriaus vienintelis paveikslas –
vienalaikis su įrenginiu, nutapytas 1885 m. Įprastai šuns su duonele nasruose 
lydimas šventasis pavaizduotas su jam būdingais atributais: kriaukle paženklinta 
pelerina, ant nugaros kabančia skrybėle ir kelionės lazda, prie kurios pririšta ger-
tuvė. Šv. Roko figūra ryškėja šviesesniais tonais perteikto erdvaus peizažo fone. 
Horizonte matyti kalnai, tolyje plyti pietietiškas miestas, netoli kurio nutapyta pa-
galbos kelyje susirgusiesiems teikimo scena. Ji ir šuo – maru persirgusio šv. Roko 
gelbėtojas – nurodo, jog tai ligonių globėjo, o atributai ir tarsi žengiančio šventojo 
judesys – jog ir piligrimo paveikslas. 
Jaunas tamsiaplaukis keliautojas, kitaip 
nei tipiškuose šv. Roko atvaizduose, 
nutapytas be demonstruojamos maro 

52 Panevėžio dekano J. Kublinsko raportas apie deka-
nate esančias prieglaudas, stebuklingus paveikslus, 
šaltinius ir relikvijas, 1866 m., LVIA, f. 669, ap. 3, 
b. 924, l. 86.

Šv. Roko paveikslas

Šv. Angelo Sargo paveikslas
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žaizdos. Ar sklandi Daujėnų „Šv. Roko“ kompozicija originali, ar sukurta pagal 
pavyzdį, nenustatyta, bet šis profesionalaus Lietuvos arba Lenkijos dailininko 
nutapytas meniškas paveikslas vertintinas ir dėl savitesnės ikonografijos. 

Bažnyčią puošia ne tik altorinės, bet ir kitos paskirties skulptūros. Prie durų 
į priebažnytį kabo kryžius su seniausiu ir vienu gražiausių Daujėnuose vaizduoja-
mosios dailės kūrinių – Nukryžiuotojo skulptūra. Ji daug senesnė už bažnyčią ir 
gali būti atkelta iš kurios nors po 1831 m. sukilimo uždarytos Lietuvos katalikų 
šventovės (šis didelis priebažnyčio kryžius imamas minėti XIX a. ketvirtajame 
dešimtmetyje).53 Nukryžiuotojo figūros torsas tiesus, rankos vienodai plačiai at-
mestos, tik tvirtos kojos sudėtos asimetriškai, o galva palinkusi ir nusvirusi ant 
dešiniojo peties. Apsunkusios, bet neužmerktos akys, pravira burna ir tarsi laimi-
nimo gestu sudėti rankų pirštai rodo, jog tai dar gyvo Nukryžiuotojo atvaizdas. 
Perteikta ne aštrios kančios, o ramaus sielvarto nuotaika. Ją sukuria nuosaikus 
judesys, aptakus siluetas, tolygus pabukintų perizonijaus klosčių ritmas ir žemyn 
srūvančios pakibusios raiščio atkarpos linijos. Veidas išsekęs, bet gana ramus. 
Tarsi drėgnos plaukų garbanos ir perizonijaus mazgo gumburas pabrėžia formų 
svarumą, būdingą visai figūrai. Šią XVII a. antruoju ketvirčiu–viduriu datuojamą 
profesionaliąją skulptūrą išdrožęs meistras gerai perteikė žmogaus kūno sandarą. 
Skulptūra sukurta tęsiant Renesanso 
tradicijas: vyrauja darnos, o ne stiprios 
emocijos raiška. Figūra prikalta prie 

53 Krinčino bažnyčios perdavimo inventorius, 1835 m., 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 160.

Senoji bažnyčios Nukryžiuotojo skulptūra Liaudiška Nukryžiuotojo skulptūra



19

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. DAUJĖNAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,  
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2015 05 20.

vėlesnio kryžiaus, su jau nudilusiais pėdų piršais ir 
gerokai naujesniu erškėčių vainiku. 

Prie pirmo nuo priebažnyčio kairiojo pilioriaus 
kabo kitas sveikinamasis XX a. pradžios kryžius su 
įgudusio liaudies meistro išdrožtu „Nukryžiuotuoju“. 
Jo kūrėjas pakartojo senosios šio siužeto Daujėnų 
skulptūros judesį ir kai kurias detales, tačiau ryškiai 
pakeitė figūros proporcijas ir jos paviršiui suteikė 
neramią dekoratyvią faktūrą. Kūno suvargimą pa-
brėžia gausios įstrižos detalių linijos ir, kas apskritai 
būdinga liaudies dailei, padidintos svarbiausios figūros 
dalys – galva, plaštakos ir pėdos. Jėzus pavaizduotas 
jau miręs, sugniaužtomis plaštakomis ir ant dešiniojo 
peties nusvirusia primityviai, bet išraiškingai per-
teikta galva. Pailgame masyvia apatine dalimi veide 
su stambiais skruostikauliais ir įdubusiais skruostais 
išryškintos pakeltų antakių, užmerktų akių ir lūpų 
nusvirusiais kampučiais linijos. Jas papildo ir pakartoja 
ūsų, smailios barzdos, sruogelėmis sudalytų plaukų ir erškėčių vainiko linkiai. 

XX a. Daujėnuose, kaip ir daugelyje Lietuvos bažnyčių, atsirado pamal-
dumo poslinkius Bažnyčioje atspindinčių kitų šventųjų statulų. Tai šv. Antano, 
šv. Juozapo (prie šoninių altorių), Švč. Jėzaus Širdies (ant Angelo Sargo altoriaus 
tabernakulio) ir šv. Aloyzo (kairiojoje navoje) skulptūros. Trys jų – tiražinės. Ki-
tokia tik vėliausiai, XX a. pabaigoje, išdrožta vienos parapijiečių šeimos paaukota 
medinė polichromuota šv. Juozapo su Kūdikėliu ant rankų skulptūra. Jai būdingi 
ryškiai stilizuotų formų drabužiai, išdailinti minkštų garbanų supami veidai su 
didelėmis migdolinėmis akimis ir jauki mažojo Jėzaus ir jo globėjo, jauno ir ty-
raveidžio, artuma. 

Dėmesį bažnyčioje patraukia iš Daujėnų parapijos kilusio Kauno arkivys-
kupo metropolito (nuo 1926 m.) Juozapo Skvirecko (1873–1959) gipsinis biustas, 
stovintis dešinės navos nišoje po langu. Tai veikiausiai dailininkės kazimierietės 
sesers Leonardos (Marijos Šmulkštytės, 1893–1972) darbas. Sesuo Leonarda, be 
kitų monumentaliosios skulptūros kūrinių, arkivysk. J. Skvirecko 1927–1940 m. 
valdytame ir jo savitai pertvarkytame Linkuvõs dvare prie Kauno (dabar Kau-
no m.) 1936 m. sukūrė skulptūrinę grupę „Poilsis“. Ant suoliuko gamta pasigėrėti 
prisėdusį arkivyskupą vaizdavęs kūrinys siejosi su kitais parke iškilusiais religi-
niais monumentais, primenančiais ir Lietuvos krikščioninimo istorijos akcentus. 
Dailininkė pavaizdavo arkivyskupą J. Skvirecką, tarsi besiilsintį po apaštališkos 
reikšmės Bažnyčiai Lietuvoje darbo – viso Šventojo Rašto vertimo į lietuvių kalbą.54 
Dabar ši kompozicija labai apnykusi, 
bet ankstesnės jos nuotraukos liudija 
didelį parko figūros viršutinės dalies 
ir Daujėnų bažnyčios biusto panašu-
mą.55 M. Šmulkštytės braižą atitinka 
subtilus realistinis vyskupo galvos ir 

Arkivyskupo Juozapo Skvirecko 
biustas 

54 Smilingytė-Žeimienė S. Dvasininkija – tarpukario 
memorialinių dailės kūrinių iniciatorė, Menotyra, 
2001, Nr. 2, p. 49.

55 Jankevič iūtė G. Sesers Leonardos skulptūros 
Linkuvėlės dvaro parke, Kultūros barai, 2001, Nr. 2, 
p. 70–72.
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veido modeliavimas, derintas su api-
bendrinta pečių ir atramos dalimi, de-
koratyviomis jų detalėmis – pektoralu ir 
arkivyskupo herbu. Parko kompozicijai 
sukurti M. Šmulkštytė turėjo nulipdyti 
portretą iš natūros, kurį bus panaudo-
jusi ir paminkliniam biustui išlieti. Šis 
Daujėnų bažnyčioje saugomas XX a. 
ketvirtojo dešimtmečio skulptūros kū-
rinys ne tik pagerbia iškilų kraštietį, 
bet ir gali padėti atkuriant reikšmingą 
meninį arkivyskupo kadaise išpuoselėto 
dvaro akcentą. 

Bažnyčioje saugomas įrėmintas 
vilnoniais, medvilniniais siūlais ir karo-
liukais ant kanvos siuvinėtas paveikslas 
„Loreto Švč. Mergelė Marija“. Dievo 
Motina su Kūdikėliu vaizduojama sė-
dinti ant Loreto namelio, kurį neša 
angelai. Siužeto ir technikos atžvilgiu 
Lietuvos bažnyčiose retas XIX a. antruo-
ju–trečiuoju ketvirčiu datuojamas atvaizdas gali būti kurios nors didikės dovana, 
įgyta Vakarų Europoje (Italijoje?). Meistrišku atlikimu, taisyklingu piešiniu, spalvų 
ir tonų derme žavintis paveikslas veikiausiai išsiuvinėtas meninėse dirbtuvėse. 
Šoninėje navoje saugomas XIX a. antrojoje pusėje aliejumi ant drobės tapytas 
paveikslas „Aušros vartų Švč. Mergelė Marija“ su mediniais ornamentuotais 
aptaisais. Tai reta aptaisų medžiaga išsiskiriantis altorinis paveikslas, liudijantis 
XIX a. Lietuvoje itin išaugusį Aušros vartų Marijos kultą. Tiesa, jis nėra susijęs su 
Daujėnų bažnyčios, į kurią pateko gana neseniai, istorija. Nežinoma ir dar vieno 
ant presbiterijos sienos kabančio paveikslo „Nukryžiavimas“ kilmė. Tai XX a. 
pirmojoje pusėje savamokslio dailininko pagal nenustatytą spaudinį nutapytas 
darbas, vaizduojantis dramatišką panoraminę sceną, kurios įspūdžio nesumen-
kina primityvus piešinys ir paspalvinančio pobūdžio tapyba. Viešpaties mirties 
akimirką aptemusio juodo dangaus fone pamėkliška šviesa išskiria tik Golgotos 
kalno viršūnę su trimis kryžiais, kuriuos supa gausybė figūrų: po Jėzaus kojomis 
sielvartauja Išganytojui artimiausieji ir ištikimiausieji su alpstančia Švč. Mergele, 
kairėje kariai lošia kauliukais iš Jėzaus rūbo, dešinėje blaškosi žmonės ir piestu 
stoja žirgai, o priekyje iš prasivėrusių kapų keliasi numirėliai. 

Paveikslai įkomponuoti ir dviejuose XX a. pradžios to paties (vietos?) staliaus 
padarytuose procesijų altorėliuose. Tai netipiškai paprastos kompozicijos reikmenys, 
sudaryti iš stačiakampių stalelių su tekintomis kojelėmis ir į profiliuotus rėmus 
įtvertų paveikslų. Tarp jų ir stalelių įterpti cokoliai, papuošti tiražinėmis detalėmis – 
rožių šakelėmis ir angeliukų galvutėmis. Viename altorėlyje yra vertikalūs arkiniai 
šviesaus kolorito Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės Marijos ir šv. Juozapo su 
Kūdikėliu paveikslai su grakščiomis figūromis centrinėje ašyje. Antrojo reikmens 

Siuvinėtas Loreto Švč. Mergelės Marijos  
paveikslas
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šv. Kazimiero ir šv. Veronikos paveikslai spalvingesni, daugiau fono detalių. Visi 
keturi atvaizdai profesionalaus dailininko gana skoningai nutapyti pagal XIX a. 
antrosios pusės devocinius paveikslėlius. 

Vienintelis meniškas Daujėnų bažnyčios monumentaliosios tapybos kūri-
nys – presbiterijos langą virš didžiojo altoriaus puošiantis dekoratyvinis simbolinis 
vitražas, kuriame įkomponuotas spindulių ir ornamentų apvado gaubiamas kryžius 
su erškėčių vainiku centre. Tai sidabro medaliu Kauno gubernijos žemės ūkio 
draugijos parodoje Panevėžyje apdovanotas Kaune tuomet gyvenusio ir dirbusio 
dailininko Vladislovo Pšibitnevskio (Władysław Przybytniowski, 1873–1937) 1905 m. 
sukurtas ryškiaspalvis secesijos stiliaus vitražas, vienas iš nedaugelio išlikusių šio 
autoriaus vitražų Lietuvoje.56 Senųjų vitražų Lietuvoje apskritai mažai.  

Bažnyčios zakristijoje saugomi keli meniški XX a. pirmosios pusės arnotai su 
priklausiniais, kapa, stulos, gražiais nėriniais apdailintų albų, kamžų ir įspūdingas 
kiauraraščiu siuvinėjimu papuoštų altorių užtiesalų komplektas. Įsidėmėtini kai 
kurie šventovės liturginiai indai, apšvietimo priemonės. Su bažnyčioje tik XIX a. 
trečiajame ketvirtyje atsiradusia monstrancija galima tapatinti Lietuvos provincijos 
auksakalio XVIII a. pabaigoje sukurtą ankstyvojo klasicizmo stiliaus šios paskirties 
indą, veikiausiai atkeltą iš kažkurios kitos Lietuvos bažnyčios. Monstrancija grakščių 
proporcijų, vainikuota didele kiaurine karūna. Dvisluoksnę jos plačių spindulių 
gloriją puošia Šv. Dvasios balandis ir laiminantis Dievas Tėvas tarp debesų ir 
angeliukų, o rezervakulį supa tamsžaliu laku paspalvintų vynuogienojų vainikas 
su kviečių puokšte. Kiti indai vėlesni. Grakštumu, raiškiu siluetu ir subtilia gra-
viruota Eucharistijos simbolių ir ornamentų puošyba išsiskiria „Villard et Fabre“ 
auksakalystės dirbtuvėje Lione (Prancūzija) pagamintas kielikas, kurį 1906 m. baž-
nyčiai dovanojo daujėniškis Andriejus Masilionis. Įsidėmėtina Barboros Kriščiūnaitės 
paaukota ir nežinomo metalo meistro, ne auksakalio, 1962 m. pagaminta kresna 
mišių taurė su kukliu ir nelabai precizišku, bet gražiu dekoru. Tai įdomus Bažny-
čios persekiojimo metu vietos meistrų 
pajėgomis pagamintas liturginis indas. 

Iš apšvietimo priemonių ver-
tingiausios dvi Lietuvos provincijos 
meistrų XVII a. pirmojoje pusėje (gal 
antrajame dešimtmetyje) pagamintos 
manierizmo stiliaus bronzinės žvaki-
dės. Jas sudaro masyvus profiliuotas 
stiebas ir kresnas trisienis cokolis, pa-
puoštas primityviomis angelų galvutė-
mis ir paremtas rutulius apkėtusiomis 
letenomis. Šie liejiniai tapatinami su 
senuosiuose Krinčino bažnyčios do-
kumentuose minimomis bronzinėmis 
žvakidėmis57, o ant jų išskobtos raidės 
liudija, kad tai 1611 m. šiai šventovei 
fundaciją suteikusio Krinčino valdyto-
jo kunigaikščio Dimitrijaus Mikalojaus 

56 Vladislovas Pšibitnevskis kartu su vietos pramoni-
ninku Tadu Javlovskiu 1905 m. Kaune įkūrė vitražų 
dirbtuvę „Marija“, veikusią iki Pirmojo pasaulinio 
karo pradžios ir sukūrusią gana daug vitražų Lietu-
vos bažnyčioms. Daug jų XX a. karų metu pražuvo. 
Be Daujėnų, dar išliko Lapių, Vabalninko ir Viduklės 
bažnyčių vitražai. Duomenų apie Daujėnų vitražus 
pateikta ir plačiau apie V. Pšibitnevskį rašoma: 
Vasi l iūnienė D. Władysławo Przybytniowskio 
vitražai Viduklės bažnyčioje, Viduklė, Kaunas, 2002, 
p. 498–501; Vasiliūnienė D. Kowieńska pracownia 
witraży Władysława Przybytniowskiego „Maria“, 
Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej, Warszawa, 
2004, p. 213–226.

57 Jau XVII a. dokumentuose ant didžiojo Krinčino 
bažnyčios altoriaus minimos dvi didelės žvakidės 
(Krinčino bažnyčios inventorius, 1670 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 337, l. 146), XVIII a. vadinamos 
bronzinėmis (Krinčino bažnyčios inventorius, 
1765 m., LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 127v), o 
XIX a. – bronzinių senovinio darbo žvakidžių pora 
(Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 337, l. 106).
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Senoji bažnyčios monstrancija (viršuje kairėje)

1962 m. dovanotas kielikas (viršuje viduryje)

Senoji bronzinė žvakidė (viršuje dešinėje)

Amžinosios ugnies lempa
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Kurbskio Jaroslavskio dovana. Tapačių dirbinių Lietuvoje neaptikta; apskritai, šio 
laikotarpio žvakidžių mūsų krašte išliko labai mažai. XVIII–XIX a. sandūra, kai 
pastatyta ir įrengta dabartinė bažnyčia, datuojama dar viena sena didelė medinė 
velykinė žvakidė. Ji trikampio skerspjūvio, papuošta didžiojo altoriaus dekorą 
kartojančia drožyba ir polichromuota imituojant marmurą. Diduma kitų bažny-
čios žvakidžių – Lietuvoje paplitę tipiniai Varšuvos auksakalystės įmonių XIX a. 
ketvirtojo ketv.–XX a. pr. sidabruoto metalo dirbiniai. Tuo pačiu laikotarpiu da-
tuojami ir Lenkijos gamintojų šviestuvai: amžinosios ugnies lempa su apskritomis 
„Jėzaus Krikšto“, „Maldos Alyvų kalne“ ir „Nukryžiavimo“ plaketėmis, istoristinis 
bronzinis centrinės navos sietynas ir prieš Marijos altorių kabanti iš metalinių, 
keraminių ir stiklinių elementų sudaryta dekoratyvi, dabar jau iš dalies perdirbta 
lempa, turinti neorokoko ir secesijos stilistinių bruožų.58 

Bažnyčios šventorius ir klebonija
Žinoma, kad 1813 m. neaptvertame šventoriuje stūksojo atviroji dviejų 

stulpų konstrukcijos varpinėlė su vienu varpu, be to, prie bažnyčios stovėjo 
„atvažiuojančio kunigo patogumui“ ponios Roppienės lėšomis suręstas nedidelis 
medinis namas.59 1820 m. šventorių jau juosė storlenčių aptvaras su dvivėriais 
vartais, o sudegusį namelį buvo pakeitęs Krinčino klebono (1813–1820) kun. 
Antano Ivaškevičiaus pastatytas naujas medinis šiaudastogis namas su mūro 
kaminu ir 10 langų, 5 iš jų dideliais. Iš prieangio durys vedė į dvi puses, de-
šinėje buvo kambarys su (juodų60) „švediškų“ koklių krosnimi ir dvi kamaros, 
o kairėje – kambarys su plytų krosnimi ir kamara. Kambarių lubos ir grindys 
buvo lentinės. Kieme stovėjo arklidės ir ratinė – maži ir seni statiniai.61 1828 m. 
rašoma, kad jie buvo „po vienu stogu“.62 Tuomet dešinės gyvenamojo namo pusės 
kamaros jau buvo pertvarkytos į trečiąjį kambarį63, o šventoriuje stovėjo nauja 
medinė varpinė su dviem – didoku ir mažu – varpais.64 1844–1851 m. „visa kuo 
sename“ name gyveno bažnyčios ir kapinių sargas ir prižiūrėtojas atlikęs ir za-
kristijono pareigas, prie arklidės minima esant nebe ratinės, o trisienio tvarto.65 

1879 m. šventorius su ta pačia varpine kampe jau buvo apjuostas akmenų 
mūro tvora. Gyvenamojo namo deši-
nėje pusėje prie dviejų kambarių vėl 
buvo podėlis, o kitoje pusėje – du 
kambariai vietoje vieno su kamara. Be 
ūkinio, vėl arklide ir ratine po vienu 
stogu vadinamo pastato, paminėti ir 
du daržai, prie bažnyčios tebegyveno 
sargas.66 1894 m. aprašyta sena medinė 
lentomis apkalta varpinė su malksnų 
stogu ir dviem varpais, mūro tvora 
su čerpių stogeliu ir senas medinis 
prieš „koplyčią“ stovintis šiaudastogis 
namas su 6 langais, lentų grindimis, 5 
kambariais, virtuve ir priemene, o „šio 
namo dešinėje“ (žiūrint iš priekio?) – sena 

58 Krinčino bažnyčios vizitacijos aktas, 1894 m., LVIA, 
f. 696, ap. 2, b. 588, l. 14 v.

59 Krinčino bažnyčios inventorius, 1813 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 337, l. 109.

60 Krinčino bažnyčios inventorius, 1879 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 588, l. 5v.

61 Krinčino bažnyčios perdavimo inventorius, 1820 m., 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 202.

62 Nurodoma, kad arklidės ir ratinė stovi „po vienu 
stogu“: Krinčino bažnyčios perdavimo inventorius, 
1828 m., LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 83.

63 Ten pat, l. 83.
64 Ten pat.
65 Krinčino bažnyčios vizitacijos aktas, 1844 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 337, l. 166v, 169v; Krinčino baž-
nyčios inventorius, 1851 m., LVIA, f. 669, ap. 2, 
b. 295, l. 26v.

66 Krinčino bažnyčios inventorius, 1879 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 588, l. 4v–5v.
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taip pat šiaudastogė daržinė.67 Tad teiginys, kad dabartinė 
klebonija, J. Vadopalo nuomone, buvusi pastatyta 1894 m.68, 
persvarstytinas, nes ir 1903 m. dokumente įrašyta 1900 m. 
data.69 1903 m. Daujėnuose apsigyvenęs kunigas Vincentas Baltrušaitis netruko 
kleboniją padidinti dviem kambariais ir papildyti reikiamais ūkiniais trobesiais.70 
Iš jos pastatų išliko pati klebonija, taip pat 1912 m. jos kieme ir atokiau, greta 
šventoriaus šiaurės vakarų kampo, sumūryti du rūsiai. 

V. Baltrušaičio rūpesčiu ir pastangomis įrengti su bažnyčios architektūra de-
rantys neoklasicizmo stiliaus didieji šventoriaus vartai.71 Tai piliastrais apdailintas 
vienaarkis tinkuoto plytų mūro statinys. Jame ir nemažuose stulpiniuose vartuose 
priešingoje tvoros atkarpoje įtvirtintos dekoratyvios secesijos stiliaus metalinės varčios. 
Siauri varteliai yra ir šiaurės vakarų kampe, prie varpinės ir įspūdingos šimtametės 
liepos. Iki 1936 m. (?) šventoriaus šiaurės vakarų kampe pastatyta dabartinė medinė 
karkasinės konstrukcijos lentelėmis apkalta varpinė, kurioje pakabinti 1935 m. Kaune 
Juozo Masalco dirbtuvėje išlieti varpai „Šv. Juozapas“ ir „Šv. Petras“.72 Dvitarpsnė 
varpinė – paprastų, tokiems pastatams gana būdingų formų, išsiskirianti tik itin 
didelių horizontalių akustinių angų pavidalu. Pietvakarių kampe stovi medinė 
kvadratinio plano su mansarda ir veranda pietų šone „šopelė“. Šventorius erdvus, 
netaisyklingo stačiakampio su nukirs-
tais priekiniais kampais plano, bažnyčia 
nuo jo ašies paslinkta pietų link. Kai 
1907 m. to paties klebono pastangomis 
atstu nuo bažnyčios įsteigtos dabartinės 
Daujėnų kapinės, bažnyčios šventoriu-
je imta laidoti tik išimtiniais atvejais. 
Jame tebestovi nemažai akmeninių ir 
metalinių XIX a. vid.–XX a. pirmųjų 

67 Krinčino bažnyčios inventorius, 1894 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 588, l. 14–14v.

68 Daujėnai, Lietuvių enciklopedija, p. 362.
69 Daujėnų bažnyčios inventorius, 1903 m., LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 306, l. 1v.

70 Directorium canonicorum <…> in Anno Domini 1904, 
Vilnius, 1903, p. 68; Ereminas F. Daujėnai, p. 325.

71 Ten pat; Daujėnai, Lietuviškoji enciklopedija, p. 134.
72 1935 m. data įrašyta ant varpo, o 1936 m. – ant 
sijos signatūriniam varpui pakabinti.

Didieji šventoriaus 
vartai
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dviejų dešimtmečių antkapinių pamin-
klų. Rytinėje dalyje, bažnyčios ašyje, 
kyla 1848 m. mirusio Krinčino klebo-
no ir Panevėžio dekano kun. Adomo 
Klangevičiaus antkapinis paminklas su 
iš ketaus lietu kryžiumi, pietryčių kam-
pe kunigo Gaudento Ikamo kapavietę 
puošia betoninė Lurdo Švč. Mergelės 
Marijos statula. Šiaurinėje šventoriaus 
pusėje stovi tokios pačios medžiagos 
Gerojo Ganytojo paminklas, o vakarinė-
je – Lebeníškių meistrų iš granito iškaltas 
apgenėto medžio pavidalo kryžius, skir-
tas Naujåsodžio kaimo įkūrimui ir iš šios 
vietos prie bažnyčios atkeltas sovietme-
čiu.73 Dvi betoninės Jėzaus Nazariečio 
ir Nekaltojo Prasidėjimo Švč. Mergelės skulptūros XX a. pabaigoje pastatytos ir ne - 
to li bažnyčios esančioje Šventos balos dauboje, abipus stebuklingu laikomo šaltinio. 

Išvados
Dabartinė Daujėnų bažnyčia – viena iš nedaugelio mūrinių XVIII–XIX a. 

sandūros filinių bažnyčių Lietuvoje, savitais baroko reliktais išsiskiriantis ankstyvojo 
klasicizmo sakralinės architektūros paminklas. Du šimtmečius gyvuojanti šventovė 
ne kartą buvo remontuota, kai kurie jos elementai ir konstrukcijos (grindys, lubos, 
langai, stogas) perdaryti. Pastato eksterjeras, nors ir patyrė permainų, išsaugojo 
pirminę raišką, o interjeras pakito labiau, nes senoji halinė bažnyčios vidaus erdvė 
vėliau buvo pertvarkyta į pseudobazilikinę, su belange viršutine centrinės navos 
dalimi. Dabartinis jos ir bažnyčios sienų dekoras stokoja saiko ir neatitinka pastato 
stiliaus, bet, tikėtina, kada nors bus sutvarkytas suteikiant jam daugiau darnos. 

Interjere išliko trys pirminiai gana saviti ankstyvojo klasicizmo stiliaus altoriai, 
svarbūs Lietuvos altorių meninių formų raidos tyrimams ir derantys su pastato 
architektūra. Juos veikiausiai suprojektavo pastato kūrėjas, nors tai patvirtinančių 
duomenų neaptikta. XIX a. antrosios pusės įrenginiai ir baldai – istorizmo ir 
liaudies dailės bruožų turintys dirbiniai, vertingi Šiaurės Lietuvos regiono liaudies 
dailės ir amatų tyrimams. 

Nors senųjų vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių Daujėnų bažnyčioje 
nedaug, keletas jų (Jėzaus Nazariečio statula, XVII a. Nukryžiuotojo skulptūra, 
arkivyskupo Juozapo Skvirecko biustas, vitražas, bronzinės žvakidės, Sekminių 
simboliu dekoruotos klausyklos) yra meniški ir reti. Vienaip arba kitaip vertingi 
ir kiti dailės objektai. Dauguma jų atspindi parapijos pamaldumo tradicijas ir 
padeda joms skleistis. Su bažnyčios istorija ir parapijos pamaldumo raida itin 
glaudžiai susijęs ypatingas Daujėnų bažnyčios dailės kūrinys – rengiamoji Jėzaus 
Nazariečio skulptūra, vienas iš garsiau-
sių stebuklingųjų Išganytojo atvaizdų 
Lietuvoje. 

Varpas „Šv. Petras“.  
2010 ir 2011 m. A. Petrašiūno nuotraukos

73 Butkaitė V. Nykstantis kaimas išlikęs gyventojų 
atmintyje, Pasvalio balsas, 2009, kovo 26. 
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