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„MarijosNekaltojoPrasidėjimovalandų“ 
giedojimoypatumaiKartenosapylinkėse*
VirginijaKvasaitė

Giesmėsyramūsųtautosreliginėskultūrospaveldas,tačiaujųatsiradimoistorija,
giedojimotradicijosyranetikbažnytinėsliturgijosstudijųobjektas,betirvienaišliau
diespamaldumoraiškų.„MarijosNekaltojoPrasidėjimovalandų“giesmėsbeimaldos,
arbatrumpiau–„Marijosvalandos“,liaudiesvadinamosga dzin kos,ady nos(lenkiškaigo
dzin ki–„valandėlės“)nuėjoganailgąistorinėsraidoskeliąirtapoliaudiespamaldumo
tradicija,turinčiaregioniniųypatumųiratlikimovariantų.„Marijosvalandų“giesmiųir
maldųtekstaiyraidentiškivisojeLietuvoje,tačiauregioninismelodijųvariantiškumas,
giedojimovietosirlaikoskirtumaileidžianustatytitamtikrusšiųgiesmiųatlikimo
ypatumusįvairioseLietuvosetnografinėsesrityse,šiuoatveju–Kartenosapylinkėse.
Nagrinėjamostemosaktualumąlemia
irtai, jognykstaautentiškosgiesmių
melodijosirgiedojimotradicijos.Šian
dien„Marijosvalandos“tokios,kokias
tikintiejigiedojoXIXa.pab.–XXa.pr.,
gyvuojatiksenųjųkaimožmoniųatmin
tyjeir,atrodo,gyvuostol,kolgyvens
jųatlikėjai.„Marijosvalandų“giesmių
beimaldųtradicijoskitimaspriklauso
nuobažnyčiostradicijųiržmoniųpa
saulėžiūrospasikeitimo.

Straipsniotikslas–išanalizuoti
„MarijosNekaltojoPrasidėjimovalandų“ 
(trumpiau–„Marijosvalandų“,„Va 
landų“)maldųirgiesmiųatlikimoypa
tumusKartenosapylinkėse.

Uždaviniai:1)atskleisti„Marijos
valandų“istorinękilmęirraidąLietu
voje;2)tyrinėti„Marijosvalandų“gie
dojimoypatumusKartenosapylinkėse.

Tyrimometodas–lyginamasis.
Tyrimošaltiniai–analizuojami

istoriniaišaltiniai,pateikiantys„Marijos
valandų“maldųbeigiesmiųbažnytinę
ir liaudies istoriografiją,apibūdinan
tysjųkūrėjusirplatintojus.Naudota
Šv.Antanoreligijosstudijųinstituto 
prieKatalikųteologijosfakulteto(KTF)
VytautoDidžiojouniversitete(VDU)
Kretingosfolkloriniamekabinete1990–
1996m.sukauptaekspedicijųįvairiose

*Straipsnis,serijos„Lietuvosvalsèiai“Lietuvosloka
liniøtyrimømokslodarbøkomisijosávertintas2009 
0422, „Versmës“leidyklai áteiktas20021220, 
pirmàkartàpaskelbtas20100913elektroniniose
rialinioleidinio„Lietuvoslokaliniaityrimai“,ISSN
20290799visatekstëjesvetainëjewww.llt.lt.

MarijosSopulingosiosskulptūraišKartenos 
kapiniųkoplytėlės.19660806.SteponoKaštauno
nuotr.IšKretingosmuziejausfondų(toliau– 
IšKr.MF,nr.GEK9756)
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Žemaitijosvietovėse,tarpjųirKartenosapylinkėse,medžiaga.Taippatnaudota
medžiaga,surinkta2002m.rugpjūčio5–15d.Kartenojeirjosapylinkėsevykusioje
ekspedicijoje.BuvoapklaustiKartenos,Abakų,Gintarų,Kalniškiųirkitųkaimų
gyventojai.

Hipotezė–„MarijosNekaltojoPrasidėjimovalandų“atlikimuiturėjoįtakosKre
tingospranciškonųirPadvariųseserųpranciškoniųpastoracinėbeišvietėjiškojiveikla.

Apieliturginį,bendruomeninįirliaudiespamaldumą,jopasireiškimąbažny
tinėjeliturgijojesvarbiųžiniųpateikėJ.Vaišnoraknygoje„MarijosgarbinimasLie
tuvoje“1.Taippatjisnagrinėjo„MarijosNekaltojoPrasidėjimovalandų“kilmęir
tradicijasLietuvoje.Tačiauišsamiaišiosgiesmėsnėratyrinėtos.„Marijosvalandų“
lietuviškusypatumus,jųatlikimovietą,laiką,melodijųvariantiškumądaugiausia
nagrinėjoA.Motuzas2.Beto,jisatlikolyginamąjąmuzikologinęlenkiškųirlietu
viškų„Marijosvalandų“giesmiųanalizęirpadarėišvadą,jogLietuvojegiedama
pagallenkiškasmelodijas,tačiauesamaoriginaliųlietuviškųmelodijų,kadangikai
kuriosišjųidentiškoslietuviųliaudiesdainoms3.

„MarijosNekaltojoPrasidėjimoValandos“ 
irjųistorinėraida
„Marijosvalandos“(Officium)yraKatalikųbažnyčiosmaldosforma.„Va

landų“giesmėsbeimaldossudarovientisąapeigą,kuriospagrindinėpaskirtis–
Marijos,kaipNekaltaiPradėtosios,garbinimas.„Švč.MergelėsMarijosvalandos“
yrasudarytoskunigųkalbamųjųliturginiųvalandų(brevioriaus)pavyzdžiu.Jos
susidedaišseptyniųdalių(Aušrinė,Rytmetinė,Priešpietinė,Vidudienė,Popietinė
vakarinė,DienosbaigiamojiirValandųpaaukojimas).Kiekviena„Valanda“turi
himną,eilutę(versus)irmaldą,kurikartojamavisųdaliųpabaigoje.

„Marijosvalandų“istorinėraidayrasusijusisutarpteologųvykusiaisdog
matiniaisginčaisdėltikėjimoMarijosNekaltuojuPrasidėjimu.Pranciškonųteologas
irfilosofas,MarijosNekaltojoPrasidėjimodogmospradininkasJonasDunsSkotas
(1265–1308)skelbėmokymą,kadMarijabuvoapsaugotanuogimtosiosnuodėmės
pačiamejospradėjimeirišankstinisDievoMotinosišganymasnesumenkinaKristaus
atpirkimoveiksmopirmenybės,otikiškeliają4.Pranciškonaigynėtokįypatingo
Marijosvaidmensaiškinimąiroponavodominikonams.Pastariejirėmėsišv.Adal
bertoiršv.TomoAkviniečioteiginiu,kadMarija,kaipirvisižmonės,buvopradėta
gimtojojenuodėmėje,bettuojpatypatinguDievoveikimubuvoištosnuodėmės
išlaisvinta5. vii a. ma ri jos ne kal to jo 
PrasidėjimošventėšvęstakaipNekal
tasisšv.Onospradėjimas.Viduramžiais
ne tikRomoskatalikųbažnyčioje, 
bet irgraikųbei slavųbažnyčiose 
buvotikimairmeldžiamasi įnekal
tąjąŠvč.PanelęMariją.VakarųBaž
nyčiojeMarijosNekaltojoPrasidėjimo
vardušiąšventęšventėIXa.Pietų 
ItalijojeirAirijoje,XIa.–Anglijoje, 
XIIa.–Prancūzijoje irVokietijoje, 

1 Vaišnora J.MarijosgarbinimasLietuvoje,Roma,
1958.

2Motuzas A. „Švč.MergelėsMarijosValandų“
maldųirgiesmiųlietuviškojikilmė,jųgiedojimo
lokaliniaiypatumai, Lietuviųkatalikųmoksloakademijos
metraštis,Vilnius,1997,t.12,p.143–160.

3 MotuzasA. SopulingosiosŠvč.M.Marijoskelių
kilmėirgarbinimasLietuvoje,Lietuviųkatalikųmokslo
akademijosmetraštis,Vilnius,1998,t.13,p.125–197.

4Bonaventūra,OFM.DunsSkotas, Šv.Pranciškaus
varpelis,1935,nr.5,p.133.

5Vaišnora J.MarijosgarbinimasLietuvoje,Roma,
1958,p.200.
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XIVa.–Lenkijoje.Galutinaišiąšventę,NekaltaiPradėtosiosmišiasirOfficium 
aprobavopopiežiusSikstasIV1476m.,patvirtinęs,jogtikėjimasNekaltuojuMa
rijosPrasidėjimuderinasisuBažnyčiosmoksluirŠventuojuRaštu.PopiežiusKle
mensasXI1708m.įsakėšvęstigruodžio8dienąvisojeBažnyčiojekaipprivalomą
šventę6.PopiežiusPijusIX1854m.gruodžio8d.bule„IneffabilisDeus“paskelbė
dogmą,kadvisitikintiejituripripažintiirtikėtimokslu,teigiančiu,jogMergelė
MarijasavoprasidėjimovalandojeperypatingąVisagaliodovanąlikoapsaugota
nuopirmagimėsnuodėmės7.

„MarijosNekaltojoPrasidėjimovalandos“parašytoslotynųkalbaXVa.
antrojojepusėje.JųautoriusbuvopranciškonasBernardinasdeBustis8.Kaipir
pranciškonai, jėzuitaivisadapripažinoirgynėmokymąapieNekaltąjįMarijos
Prasidėjimą,platindamijįperMarijossodalicijas–religinesbrolijas,iršvietėjiškąjį
darbą.Tikriausiaitodėl„Valandų“autoriumiilgaibuvolaikomasjėzuitasAlfon
sasRodrigesas.Jiskasdienkalbėjošiasmaldasirplatinotarpordinovienuolių9.

ĮLenkijąvienuoliai jėzuitaibuvopakviestikovotisuprotestantizmuir
skleistitikėjimąMarijosNekaltuojuPrasidėjimu.Tenjietikinčiuosiusmaldųir
giesmiųmokėvietinekalba.Manoma,kad1632m.„Valandas“įlenkųkalbą
išvertėjėzuitasPranciškusStanislovasFenickis10.Lietuvoskatalikųbažnyčiapri
klausėLenkijosGnieznobažnytineiprovincijai,todėlgalimamanyti,kad„Marijos
valandos“įLietuvąatėjoišLenkijosirpirmiausiapasirodėten,kurbažnyčiose
buvovartojamalenkųkalba,t.y.VilniausvyskupijojeirpietinėjeLietuvosdalyje.
Sunkutiksliaipasakyti,kasirkada„Valandas“išvertėįlietuviųkalbą.Lietuviško
„Marijosvalandų“maldųbeigiesmiųvertimoautoriusgalėjobūtivienuolisjėzui
tas,kadangijėzuitaisavopastoraciniamedarbestengėsisužmonėmisbendrauti
lietuviškai.KunigoV.Gidžiūnonuomone,1430m.prieVilniauskatedrosįsteigta
brolijaįsipareigojogiedoti10„Tėvemūsų“ir„Sveika,Marija“,otaigalėjobūti
vėliaupradėtųgiedoti„Valandų“irrožiniopradžia11.

„Valandos“galėjobūtigiedamosNekaltojoPrasidėjimotituląturinčiosebažnyčio
se.PačiąseniausiąLietuvojeMarijosNekaltojoPrasidėjimobažnyčią1477m.pastatė
ŽemaičiųvyskupasBaltramiejusSvirenkavičiussavorezidencijojeAlsėdžiuose.Kitos
NekaltojoPrasidėjimobažnyčiosyrastatytosXVI–XVIIa.12Vyskupaiirsinodairagino
visosebažnyčiosešventomisdienomis
giedoti„NekaltojoPrasidėjimovalandas“.
1710m.rašytameganytojiškamelaiške
VilniausvyskupasBrzostovskisskelbė,
kadkurnėrarožinio,turibūtigiedamos
„NekaltojoPrasidėjimovalandos“13.Vil
niausVyskupijossinodas1717m.nutarė:

„Kuryrapaprotys,neturibūtiapleistas,
kurapleista,turibūtiatnaujintasarnau
jai įvestaspamaldumasgiedoti„Marijos
rožinį“,„NekaltoPrasidėjimoValandas“,
„Loretinęlitaniją“,„VisųŠventųjųlitaniją“
irkitasšventasgiesmeles“14. 

6Tenpat,p.43–44.
7Gerutis J.ApeigosRymokatalikųbažnyčios,She
nandoach,1908,p.54.

8Vaišnora J.MarijosgarbinimasLietuvoje,Roma,
1958,p.200.

9Tenpat,p.100.
10Motuzas A. „Švč.MergelėsMarijosValandų“
maldųirgiesmiųlietuviškojikilmė,jųgiedojimo
lokaliniaiypatumai,Lietuviųkatalikųmoksloakade
mijosmetraštis,Vilnius,1997,t.11,p.145.

11 Gidž iūnas V. MarijosgarbinimasLietuvoje,
Šv.Pranciškausvarpelis,1958,nr.11,p.322.

12Kurczevski J.BiskupstvoWileńskie,Wilno,1912,
p.144.

13DecretalesSummorumPontificumproRegnumPoloniae,
Poznaniae,1882,p.417.

14Tenpat,p.419.



4

lietuvos lokaliniai tyrimai. etnologija lietuvos valsèiai. kartena

XVIIa.Vilniauskatedrojekunigaidraugesuprieglaudųpavargėliaiskasdienkalbėjo
Marijoslitanijąirgiedojo„Valandas“(Gadzinkas)15.Taipsusiformavomūsųlaikus
pasiekusi„Marijosvalandų“tradicija.

Tradicinis„Marijosvalandų“atlikimas
„Valandos“Lietuvojedėlpaprastumo,nesudėtingos,betgražiosmelodijos

itinišpopuliarėjoXIXa.Tikintieji„Valandas“giedojobažnyčioje,kurjostapo
būtinašventadieniopamaldųdalimi,irnamuose,dirbdamidarbus,irkeliaudami
maldininkųkelionėse.Išpradžiųbažnyčiose„Marijosvalandas“giedojotikkuni
gaiirvienuoliaibeitopamokytižmonėslotyniškai,vėliaugiedojimuivadovavo
vargonininkai,odarvėliau–priešmišiasarpojųsusirinkębažnyčiosprieangyje
(bobinčiuje)giedojožmonėsgimtąjakalba.Taip„Marijosvalandos“buvopriskir
tospridedamosiomspamaldoms.Kiekvienabažnyčiaturėjosavopridedamąsias
pamaldas,kuriosgyvavodėlžodinėstradicijos16.Išesmės„Valandos“yraskirtos
nekunigams,ovisiemstikintiesiems.Todėlpaprastižmonėskūrėsavitas„Marijos
valandų“atlikimotradicijas,turinčiasregioniniųypatumų.J.Vaišnorapastebėjo,
joglietuviškųgiesmiųmelodijaskūrėnekompozitoriai,betpatysžmonės,todėl
josturisavitąlietuviškącharakterįirliaudiesdainųmotyvų.Netirskolintosiš
lenkųgiesmiųmelodijosyraperdirbtospagallietuviųliaudiessavitumusirskonį,
todėlyrasmarkiainutolusiosnuolenkiškų17.DzūkijojeirRytųLietuvoje„Marijos
valandų“giesmėmsbūdingagrigališkosiospsalmėsmelodikairritmika,tačiau
joseatsiradošiokraštodainųdvibalsiškumas.Suvalkijoje„Valandų“giesmėms
būdingastemposulėtinimasirpagreitinimasirtaijaspaverčiasavotiškaliaudies
daina.ŠiaurėsrytųLietuvoje„Valandų“giesmiųmelodikairritmikayraįgiju
sišiuolaikiškųromantiniųirvalsobruožų,aukštaičiųliaudiesdainomsbūdingą
minorinįatspalvį.Žemaitijoješiosgiesmėsyramažorinėsirtebegiedamosbent
keliomismelodijomis.Giesmiųdiapazonasdažniausiaikvintinėssekstinėsapimties
irtaiprimenaseniausiasVakarųLietuvosdainas18.

„Marijosvalandų“giedojimotradicijabuvoypačgyvybingaŽemaitijoje.Tai
įrodoiristoriniaišaltiniai,irperekspedicijassurinktamedžiaga.Galimateigti,
kadkiekvienaŽemaitijosparapijaturėjotamtikrų„Valandų“giedojimoypatumų,
kuriesusijęsugiesmiųatlikimovietairlaiku.NeišimtisirKartenabeijosapy
linkės.Palyginimuigalimapasakyti,kadkarteniškiai,kitaipneigretimųvalsčių
tikintieji,„MarijosNekaltojoPrasidėjimovalandas“giedojodukalendoriniuslai
kotarpius–gruodįirgegužę–beidviejųbažnytiniųšvenčiųmetu:rugpjūčio15
dienąperŠvč.MergelėsMarijosĖmimąįdangų(Žolinę)irgruodžio8dieną–
perŠvč.MergelėsMarijosNekaltąjį
Prasidėjimą.

„Marijosvalandos“ labiausiai
giedamosgruodžiomėnesį,kurissu
tampasusvarbiuliturginiulaikotar
piu–adventu.Šigiedojimotradicija
yrairliturginė, ir liaudies.„Marijos
valandos“buvogiedamoskiekvieną
adventosekmadienįpriešankstyvąsias

15Kurczevski J.BiskupstvoWileńskie,Wilno,1912,
p.162.

16MotuzasA. „Švč.M.MarijosValandų“maldų
irgiesmiųlietuviškiejiypatumai,Liaudieskultūra, 
1998,nr.2,p.13.

17Vaišnora J.MarijosgarbinimasLietuvoje,Roma,
1958,p.172.

18Motuzas A. „Švč.MergelėsMarijosValandų“
maldųirgiesmiųlietuviškojikilmė,jųgiedojimo
lokaliniaiypatumai,Lietuviųkatalikųmoksloakade
mijosmetraštis,Vilnius,1997,t.11,p.148.
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mišias,kuriosprasidedažodžiais„Roratecoeli“irtodėlvadi
namosrarotais.Reikiapažymėti,kadRomosliturgijararotų
nežino, tačiau leidžia laikyti tokiaspamaldas, jei josyra
praktikuojamosnuosenųlaikųirneprieštaraujabendriesiems
Bažnyčiosnuostatams.LenkijojeirLietuvojerarotinėsmišios
laikomosnuoneatmenamųlaikų.Petrikavosinodas1628m.
šiaspamaldaspaminėjojaukaipsenovinįpaprotį.J.Vaišnoros
nuomone,rarotaigalibūtiatėjęįLietuvąirLenkijąkartusu
MarijosNekaltojoPrasidėjimokultu19.

KartenojegyvenančioIgnoMiklovo(1)šeimojegiedotojai
buvojotėvasirbrolisPranas.Patsjisgiedotiišmokobūdamas
15–16metųirgeraiprisimena„Marijosvalandas“.Jųnamie
negiedodavo,tikbažnyčioje.Jonuomone,dabaratliekamų„Va
landų“giesmės„iškraipytos“,t.y.nebegiedamossenovinemelodija.Beto,kiekviena
parapijaturėjusi„savogaidą“,betkarteniškiai,IgnoMiklovoįsitikinimu,giedoję
teisingai,pagaltikrąsenovinęgaidą,tamtikrųgiesmiųknygų(kantičkinę)melodiją.
ElenaBaltmiškienė(2),kuri„Valandas“giedojotaip,kaipjąišmokėmotina,pažymėjo,
kadsenosiosgiesmiųmelodijosyradauggražesnėsužnaująsias.Naujosios„Va
landų“giesmiųmelodijosyrasukurtos,tiksliau,harmonizuotosJ.Naujalio1919m.

Karteniškiailankėiraplinkiniųparapijųbažnyčiųatlaidus,eidavoįSalantus,
Platelius,KalnalįbeiKretingą,kurViešpatiesApreiškimoŠvč.MergeleiMarijai
bažnyčiojevykdavoiškilmingaMarijosNekaltojoPrasidėjimošventė.IgnasMiklovas
pasakojo,kadperadventąveždavoKartenosklebonąJ.Rutkauską,kuriampatar
naudavomišioms,įKretingąNekaltojo
Prasidėjimošventėn,kuritrukdavusi
keletądienų.

Autentiškasparašas:
„Prisiminimui
draugiškoBudrių
choroM.Žilinskaitei.
Mok. Jankauskas, 
Budriai1928V20“.
Choristaisusėdę 
antįspūdingodydžio
akmens.Stepono
Jonučionuotr. 
IšA.Kniukštienės
albumo

19Vaišnora J.MarijosgarbinimasLietuvoje,Roma,
1958,p.51–52.
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PasilinksminimaibaigdavosiperVisusŠventuosiusir
adventometusuaugusiejidrausdavojaunimuidainuoti,tad
susirinkępavakarotijiepasakodavoįvairiusnutikimusaranek
dotus.Daugiausiaadventovakaraisskambėjogiesmės.Tačiau
taipriklausėnuošeimostradicijų.Vieni„Valandas“giedojotik
bažnyčioje,kitiirnamuose,dirbdamiįvairiusdarbus:moterys
verpdamosirausdamos,vyrai–pindamipančius.Žmonės
giedodavomindamiiršukuodamilinus,kuldamijavus.

Bentvienąadventosekmadienįnueitiįrarotusbuvo
privalukiekvienam.Kasnegalėdavoirlikdavonamuose,sauleitekantmelsdavosi
prieMarijospaveiksloarkryžiaus,kalbėdavorožinįirgiedodavoMarijaiskirtas
giesmes.

PeradventąkiekvienąšventadienįKartenosbažnyčioje7val.buvolaikomos
ankstyvosiosrarotinėsmišios.Aplinkiniųkaimųžmonėskeldavosi4–5val.ryto
ireidavoįKartenątųmišių.PetrėŠaulienė(3)prisiminė,kadDauginčiųkaimo
jaunimasišankstosusitardavo,kokiulaikuvisikartueisįKartenosbažnyčią.Sta
nislavaRaminienė(4),taippatgyvenusiDauginčiuose,pasakojo,kadjosmotina
buvogiedotojairpenktadieniaisvisašeimagiedodavo„Kalnus“,„Valandas“irkitas
Marijosgiesmes.Mamaneleisdavusivaikamsperadventąneižaisti,neidainuoti,tik
giedoti.Jipatidirbdamagiedodavo.IgnasMiklovas(1)prisimena,kadAbakuoseį
rarotuskviesdavosužibintu(lik tar na),kadžmonėsankstųrytąįbažnyčiąeitų„su 
šviesa“.Kitirarotamslikdavoišvakaroirjųlaukdamigiedodavo„Kalnus“.„Ma
rijosNekaltojoPrasidėjimovalandas“bažnyčiosprieangyjegiedodavogiedotojai,o
visižmonėsjiemspritardavo(tu ra vo da vo).Bažnyčiojeantifoniniubūdugiedodavo
dvigiedotojųgrupės–vyrųirmoterų:vyraipradėdavo,oantrąjągiesmėsdalį

Kartenoschoristai 
priebažnyčios 
suklebonu 
JonuJesinevičiumi 
(iškairėspirmas).
19740818. 
IšB.Butkuvienės
albumo
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atlikdavomoterys.Vėliaugiesmesužvesdavovargonininkė.StefanijaLubienė(5)
papasakojo,jogperadventąKartenosbažnyčiojemišiųmetu„Valandas“giedojo
vienuoliaipranciškonai.Jiprisiminė,kadbeveikkiekvienąadventovakarąmama
klupdydavovisąšeimąprieMarijospaveikslokalbėtipoteriųirgiedoti.

Gegužinėspamaldos,skirtosŠvč.MergeleiMarijaigarbinti,yraliaudies
pamaldumopraktika,kuriostradicijos,palygintisukitomisMarijosšventėmis,Lie
tuvojenėralabaisenos.Gegužinėspamaldospradėtosganavėlai,–pirmąkartą
1853m.SeinųkatedrojejaslaikėprelatasB.Butkevičius,o1884m.Žemaičių
vyskupijoje–vyskupasM.Valančius.Gegužinėmspamaldomsnėranustatytapri
valomųvienodųmaldųirgiesmių,išskyrustiktuometugiedamą,verstąišlenkų
kalbosgiesmę„SveikaMarija,MotinaDievo“20.

GegužėsmėnesįperpamaldasbuvogalimagiedotiįvairiasMarijosgiesmes
ir„MarijosNekaltojoPrasidėjimovalandas“,skirtasišaukštintijosskaistumą,ypač
1854m.paskelbusNekaltojoPrasidėjimodogmą.Tikintiejibuvoraginamimelstis
netikbažnyčiose,betirnamuose,sodžiuose,kurbuvopastatytoskoplytėlėsarba
įrengtiMarijoslurdai.

PerGegužinespamaldas„Valandas“giedojotikKretingospranciškonųvie
nuolynobažnyčiojeirjosparapijosapylinkėse.GegužėsmėnesįKartenosirjos
apylinkiųgyventojaieidavonetikįKretingos,betirKartenoslurdą.Taidar
vienasypatumas,išskiriantisKartenosirjosapylinkiųtikinčiųjųreliginįgyvenimą
iškitųaplinkiniųmiesteliųbeikaimų.AntMinijosskardžio,Kapaliųvietovėje,
maždaug1920m.buvopastatytasKartenoslurdas,įkurįperkeltosKretingoslurdo
analogijos,t.y.visossujuosusijusiospamaldumopraktikos.PasakIgnoMiklovo
(1),maldininkaiišKartenosįšaliaAbakųkaimoesantįlurdąeidavoperMarijos
šventes(išskyrusNekaltojoPrasidėjimošventęgruodžio8d.)irįvairiusatlaidus,
pavyzdžiui,Šv.Petro.IkiAntrojopasauliniokarožmonėsrinkdavositengegužės
vakaraisirvisabendruomenėgiedodavoMarijaiskirtasgiesmes,tarpjųir„Va
landas“.PranasAnužis(6)prisiminė,
kaipKretingoje jasgiedojopriešge
gužines(mojavines)pamaldas.Giedo

20Vaišnora J.MarijosgarbinimasLietuvoje,Roma,
1958,p.61–63.

Koplytėlėpriemedžio
Dauginčiųk.,Igno
Paulauskožemėje.
Gretabulviakasio
talkininkaiatokvėpio
valandėlę.1969m.
igno Jablonskio nuotr. 
IšKr.MF,nr.GEK
9756
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tojairinkdavosisekmadieniaisgerokaianksčiaupriešmišias
iratgiedodavovisas„Valandas“.OnaBeniušienė(7)pamena,
kadpamaldaslaikydavoprielurdo.Šventądienąklebonas
eidavosuprocesijairgiedodavoprocesijųgiesmes.Jaupo
mišiųbuvogiedamosMarijosgarbeiskirtosgiesmės,„Valan
dos“irMarijoslitanija„Sveika,Marija“.StasėKubilienė(8)
pasakojo,kadKalniškiųkaime„Marijosvalandas“giedodavo
namuosepogegužiniųpamaldų.Pamaldosvykdavoviename
sodžių,kuriamebūdavogėlėmispapuoštasMarijosaltorius.
Popaskutinėspamaldųgiesmės„Sveika,Marija,MotinaDievo“kaimogiedotojai
giedojo„Valandas“,kuriomspritardavosenaskanklininkas.SkolestikaDomarkienė
(9)irElenaBaltmiškienė(2)sakėpamenančios,kadprielurdobūdavovienuoliųiš
Padvariųpranciškoniųvienuolyno.Šisfaktasleidžiadarytiprielaidą,jogKartenos
religinėsbendruomenėsformavimuisididelęįtakąturėjoKretingospranciškonų,
kuriuos1602m.grafasKarolisChodkevičiuspakvietėkovotisuprotestantizmu,
ir1929m.PadvariųkaimeįsikūrusiųSeserųpranciškoniųvienuolijos.Vienuoliai
pranciškonainuopatvienuolynoįkūrimoKretingosapskritiesparapijosedirbo
pastoracinįiršvietėjiškąjįdarbą:kvietėpasauliečiusšlovintiViešpatįirMariją,
sakėpamokslus,klausėsiišpažinčių,steigėmokyklas,raginotikinčiuosiusburtis
įpasauliečiųtretininkųkongregacijas.JieypačskatinoirplatinoMarijosgarbi
nimą,nestaivienaspagrindiniųšioordinotikslų–įtrauktitikinčiuosiusįmaldas,
giesmes,procesijas.Pranciškonųtrečiojoordinonuostataiskelbia,kadnariaituri
jaustipareigąlabiauužkituskrikščionisugdytipamaldumąMarijai,kurissudaro
esminępranciškonųgyvenimodalį.Ordinassudarėirišplatinokaikuriasypatin
gasDievoMotinosgarbinimopraktikas,pavyzdžiui,Septyniųdžiaugsmųrožinį,
vadinamąpranciškonųmalda(ka run ka).Beto,regulaįsako,kadtarpšvenčių,skirtų
Švč.MergelėsMarijosgarbei,tretininkaiprivalošvęstiNekaltojoPrasidėjimošventę

Budriųgyvenvietės
moterysgieda 
Kašaičiųkaimo 
atminimuipastatyto 
kryžiausšventinimo 
iškilmėse.19900811. 
IšA.Kniukštienės
albumo
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irjosvigilijojepasninkauti,taippatMarijosgarbeipašvęstągegužėsmėnesįbūti
nuoširdžiaipamaldūs21.Pranciškonųperiodiniameleidinyje„Pranciškonųpasaulis“
skyrelyje„Žiniosiškongregacijų“randameinformaciją,kad1935m.Kartenostre
tininkaiturėjojau117narių,kuriemsvadovavoklebonasJ.Rutkauskas22.

ŽemaitijojeperŽolinę„MarijosNekaltojoPrasidėjimovalandas“giedojotik
MarijosĖmimoįdangųtituląturinčiosebažnyčiose:Palangoje,Sedoje,Salantuose,
PašaltuonyjeirKartenoje.VyskupoJurgioTiškevičiausiniciatyva1634m.Mikalo
jusSapiegaKartenojepastatėbažnyčią,kuridukartusdegė,betbuvoatstatoma.
1875m.pastatytaibažnyčiaibuvosuteiktasŠvč.MergelėsMarijosĖmimoįdangų
titulas23.JaninaDanienė(10),važinėjusisuvargonininkuBendikupoŽemaitijos
bažnyčiasįatlaidus,nurodė,kadperŽolinęKartenosbažnyčioje„Valandas“gie
dojopriešvakarinesmišias.Karteniškiųprisiminimaipadėjogeriausuprastišio
krašto„Marijosvalandų“atlikimosenąsiastradicijas,turėjusiastamtikrųsavitumų,
tačiaušiandientampančiasistorija.

Išvados
1.„MarijosNekaltojoPrasidėjimovalandos“yrabažnytinėsliturgijospalikimas.
2.„Marijosvalandų“giesmėsirmaldosžmonėmsįdiegtosKretingosirPa

dvariųpranciškonųvienuolių.
3.Kartenosapylinkėse„Marijosvalandos“atliekamosperadventą,gegužines

pamaldasirMarijosĖmimoįdangųšventę.
4.„Marijosvalandos“giedamosnetikbažnyčioje,bet irprieKartenos

(Abakų)lurdo.
Išvadospagrindžiahipotezę,kadšįpamaldumofenomenąžmonėmsįskiepijo

ikiAntrojopasauliniokaroveikusiosvyrųirmoterų(Padvariuose)pranciškonų
vienuolijos.
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