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Kristaus kančios altorius Kret

Kiekvienas sakralinis objektas simbolių kalba mums pasakoja kokią nors istoriją. Bažnyčia, istorijos eigoje prisitaikydama prie neraštingų tikinčiųjų, šv.
Rašto istorijas pasakojo vaizdų, spalvų ir simbolių kalba, kuri anuomet visiems
buvo suprantama. Labai įdomu simbolių kalbą sakraliniuose objektuose skaityti
ir mūsų dienomis.
Kretingos pranciškonų bažnyčioje simboliais turtingiausias
ir turiningiausias yra „Kristaus
kančios“ altorius, dar vadinamas
Ecce Homo. Jis yra bažnyčios
dešiniosios navos tąsoje, prie
transepto sienos, tarp didžiojo
ir Šv. Onos altorių. Tai pats mažiausias ir vienas jauniausių šios
bažnyčios altorių, pagamintas
XVIII a. nežinomų, tikriausiai
italų, menininkų.
Manoma, kad pirmasis Kristaus altorius Kretingos bažnyčioje buvo pastatytas dar XVII
a. I pusėje. Per karus su švedais
jam sunykus, Kretingos vienuolyno pamokslininko Simono
Bukonto rūpesčiu netoli įėjimo
į bažnyčią, po vargonų choru
1754 m. buvo pastatytas naujas
Jėzui Kristui dedikuotas altorius, kurį 1759 m. liepos 22 d.
konsekravo Žemaičių vyskupas
Antanas Domininkas Tiškevičius. Viešpaties Jėzaus altorius
savo simbolika glaudžiai siejosi su bažnyčios šventoriuje nuo
XVIII a. I pusės įrengtais Kryžiaus keliais.
XIX a. I pusės bažnyčios vizitacijos aktuose minimas vienas
po vargonų choru stovintis Viešpaties Jėzaus altorius: medinis,
dviejų tarpsnių, dažytas šviesia
marmuro spalva, pirmajame
tarpsnyje tarp dviejų kolonų
minimas tapytas Jėzaus Kristaus
paveikslas aukso ir sidabro aptaisais, o erškėčių vainikas – sidabruotas. Antrajame tarpsnyje
tarp dviejų kolonų – šv. Marijos
Magdalietės paveikslas, viršuje –
Jonas Krikštytojas. Paveikslų rėmai buvę paauksuoti. Šiuo metu
pirmą ir antrą altoriaus tarpsnius puošia medinės voliutinės
raitytos „S“ formos kolonos.
Altoriaus mensa (lot. mensa –
stalas, rel. katalikų bažnyčios altoriaus pagrindinė dalis, Dievo
stalas, prie kurio aukojamos šv.
Mišios; krikščionybės katakombų laikotarpiu mensą atstodavo
kankinio kapo plokštė) stačiakampė, 117 cm aukščio, 61 cm
pločio, 213 cm ilgio, apjuosta
dekoratyvine arkada, kurioje iš
šonų yra po dvi arkas su kolonomis, priekyje – trys arkos su
kolonomis. Arkų vidų puošia iš
medžio išraižyti augaliniai ornamentai.
Pirmasis altoriaus tarpsnis
stačiakampio formos, šiek tiek
siaurėjantis į viršų. Centre stovi
stačiakampės formos medinis
tabernakulis (lot. tabemaculum
– padangtė, palapinė; nedidelė
užrakinama spintelė Švenčiausiajam Sakramentui laikyti), kurio priekinėje dalyje yra arkos
su kolonomis formos durelės.

Durelių fasade išdrožtas iš augalinio ornamento išaugantis
paauksuotas Jėzaus veido bareljefas. Pirmojo tarpsnio forma
– laužyta arka, įrėminta mediniuose, augaliniu ornamentu
puoštuose rėmuose, plokštumos
centras padengtas purpuro spalvos aksomu. Drožinėta rėmų
ornamentika – lapai, vynuogės
ir kiti augaliniai motyvai – pagaminti iš liepos medienos, padengti auksu.
Pirmajame altoriaus tarpsnyje, purpurinio aksomo fone
sukomponuotas gan retas Lietuvoje Kristaus su kančios įrankiais paveikslas Ecce Homo, dar
vadinamas „Kristaus su erškėčių
vainiku“, „Kristaus kančios“, nutapytas XVII a.
Europos baroko dailėje Ecce
homo tema tapo svarbiu pasijiniu (pãsija pranc. pasion — aistra, lot. passio — kentėjimas: rel.
Kristaus kentėjimas ir mirtis)
siužetu, skatinančiu „mąstyti
akimis“: čia išdėstyta visa, kas
Šv. Rašte bei Tradicijoje kalbama apie Jėzaus Kristaus kančią.
Šio tipo atvaizduose Jėzus vaizduojamas remiantis Evangelijose aprašytos Kančios istorijos
epizodu – kai išvedus Jėzų prieš
minią Poncijus Pilotas ištarė:
„Štai žmogus“ (lot. Ecce homo).
Jėzus vaizduojamas su „žydų
karaliaus“ atributais – erškėčių
vainiku, apgaubtas apsiaustu,
laikantis nendrę rankose, prisimenant, kad „kareiviai nusivedė

Jėzų į įgulos būstinę ir surinko
aplink jį visą kuopą. Jie išrengė
jį ir apsiautė raudona skraiste.
Nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o į jo dešinę
įspraudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir
sakė: „Sveikas, žydų karaliau!“
Spjaudydami jį, stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. Pasityčioję iš Jėzaus, kareiviai nusiautė
skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir išsivedė nukryžiuoti“.
Paveiksle Kristus pavaizduotas
iki krūtinės, priekyje sukryžiuotomis rankomis, kairėje rankoje
laikantis nendrę. Paveikslo apačioje centre – didelės sidabrinės
raidės „ECCE HOMO“. Kristaus
galva vainikuota erškėčiais, kairė veido pusė pakreipta į gilumą, aptemdyta, veidą iš tamsaus
fono išskiria aukso spalvos aureolė.
Paveikslas padengtas sidabriniais aptaisais, kurie vaizduoja
apsiaustą, po kaklu susegtą sage,
nuo kurios ant krūtinės krenta
dvi virvelės. Ant riešų uždėtos
dvigubos grandinės, rankoje –
nendrė.
Spėjama, kad iš pradžių tapytas atvaizdas buvo skirtas privačiam pamaldumui ir tik vėliau
pakabintas altoriuje. Tikriausiai
XVIII a., uždengus paveikslą
aptaisais, buvo sukurta bendra
atvaizdo ir jį supančių iš metalo
sukurtų Kristaus kančios ženklų
(Arma Christi) kompozicija.
Altoriaus pirmojo tarpsnio

Kristaus kančios altorius Kretingos bažnyčioje. Fot. Jolantos Klietkutės,
2013 m.

Tabernakulis. Fot. Jolantos Klietkutės, 2017 m.
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centre nuo viršaus iki apačios
įkomponuotas sidabrinis kryžius, kurio kryžmų galuose ir
stiebo apačioje – t. y. vinių kalimo vietose, iškalta po vieną šešių spindulių žvaigždę.
Kryžiaus stiebo viršų dengia
sidabrinė drobė, kurios centre
nutapytas Kristaus veido atspaudas – vadinamoji „Veronikos drobė“. Viduramžiais ikonos
su Jėzaus veido atvaizdu buvo
vadinamos „Vera ikona“, t.y.
ital. – tikroji ikona (atvaizdas).
Kryžiuočiai užėmę Konstantinopolį perėmė šį tapymo būdą
ir sutrumpino jį iki „Veronika“.
Tai davė pradžią Kryžiaus kelių
tradicijos Veronikos stočiai, nes
šio fakto nėra Šv. Rašte, jis yra
tik Tradicijoje.
Kretingos bažnyčios Ecce
Homo altoriaus pirmojo tarpsnio kryžiaus centrą dengia arkos
formos sidabru įrėmintas tapytas Kristaus kančios paveikslas.
Aplinkui išdėstyti iš sidabro nu-

kalti Kančios kelio priminimo
ženklai: dešinėje – plaktukas,
kuriuo į rankas ir kojas buvo kalamos vinys, ir replės, kuriomis
šios vinys buvo ištrauktos; kairėje – plaštaka, laikanti ietį, kuria buvo perdurtas Jėzaus šonas:
„Priėję prie Jėzaus ir pamatę,
kad jis jau miręs, jie nebelaužė
jam blauzdų, tik vienas kareivis
ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens“.
Už Kristaus kančios paveikslo
dešinėje užkišta lazdelė su kempine prisimenant, kaip vienas
kareivis nubėgęs primirkė kempinę perrūgusio vyno, užmovė ją ant nendrės ir prieš mirtį
padavė Jėzui gerti; kairėje – plakimo įrankis botagas. Rėmo dešiniajame pakraštyje – augaliniu ornamentu puošta kolona
su pragystančio gaidžio figūra
viršuje. Kristaus kančios siužetuose kolona primena Kristaus
nuplakimą, kuomet anot Tradicijos Jis buvo prirakintas prie
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tingos pranciškonų bažnyčioje
gali simbolizuoti ir Šventosios
Dvasios srovę.
Rėmo kairiajame pakraštyje – kopėčios, kurios Kristaus
kančios siužetuose vaizduojamos kaip pakėlimo bei nuėmimo nuo kryžiaus įrankis.
Paveikslo apačioje dešinėje – dubuo su ąsočiu Piloto
rankoms nuplauti: „Pilotas,
pamatęs, kad nieko nelaimi,
o sąmyšis vis didėja, paėmė
vandens, nusimazgojo rankas
minios akivaizdoje ir tarė: „Aš
nekaltas dėl šio teisiojo kraujo. Jūs žinokitės!“. Paveikslo
apačioje kairėje – indas su
varvančiu aliejumi– Jėzaus
kūno patepimo laidotuvėms
simbolis.
Kamputyje už kopėčių pavaiz-

iš bažnyčios gaisrų nuo karščio
virto pūslėmis.
Marija Magdalietė – atgailaujanti nusidėjėlė, išteisinta dėl meilės Jėzui, Jo sekėja
ir pagalbininkė, išlaisvinta iš
septynių demonų, manoma,
jog kilusi iš Magdalos miesto Palestinoje. Krikščionybės
Tradicija, remdamasi Evangelijos pagal Joną pasakojimu,
Mariją Magdalietę tapatina su
moterimi, kvapiaisiais aliejais
tepusią Kristaus kojas. Magdalietė stovėjo Kristaus kryžiaus
papėdėje, pirmoji aplankė
kapą, išvydo prisikėlusį Jėzų
ir paskelbė apie tai apaštalams. Tradicija pasakoja, jog
po Kristaus Prisikėlimo Marija
Magdalietė pasitraukė į nuoša-

Pirmasis altoriaus tarpsnis. Fot. Jolantos Klietkutės, 2019 m.

kolonos. Gaidžio atvaizdas taip
pat primena, kad budėtume ir
kaip apaštalas Petras neišsigintume Dievo. Gaidys – ryto, saulės patekėjimo pranašas – simbolizuoja šviesos pergalę prieš
tamsą. Krikščionybės tradicijoje

fone, kuris simbolizuoja vandenį, išsiliejusį iš perverto Jėzaus šono: „vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau
ištekėjo kraujo ir vandens“; tai
gali būti ir aliuzija į gyvąjį vandenį, apie kurį Jėzus kalbėjo

Antrasis altoriaus tarpsnis. Fot. Jolantos Klietkutės, 2013 m.

Antrojo altoriaus tarpsnio šv. Marijos Magdalietės paveikslas. Fot. Jolantos Klietkutės, 2013 m.

gaidys, kaip dienos pranašas, yra
Prisikėlimo simbolis ir Kristaus,
ateisiančio Paskutiniojo teismo
dieną, ženklas.
Gaidžio figūra pavaizduota tarsi besiliejančio vandens

samarietei: „kas gers vandenį,
kurį aš duosiu, tas nebetrokš
per amžius, ir vanduo, kurį
jam duosiu, taps jame versme
vandens, trykštančio į amžinąjį gyvenimą“, gali, taip pat

duotas stačiakampis Kristaus
kapas, virš kurio pritvirtintas sidabrinis širdelės formos, kurios
viduryje pritvirtinta kita – auksinė širdelė, votas – asmeninės
padėkos, įžado arba prašymo
ženklas. Krikščionių kultūroje
votai itin paplito kaip liaudies
maldingumo forma. Pavadinimas kilo nuo lotyniško žodžio
votum, reiškiančio linkėjimą,
dovaną, pažadą. Daugelyje Europos šalių šie ženklai ir dabar
vadinami lotyniškai – ex voto –
pagal duotą pažadą.
Antrajame tarpsnyje ovalo
formos paauksuotu augaliniu
ornamentu puoštuose rėmuose
įkomponuotas šv. Marijos Magdalietės paveikslas, nutapytas
aliejiniais dažais ant 73 x 54 cm
dydžio ąžuolinės lentos. Pirminis paveikslas yra sunykęs, ant
tų pačių kontūrų vėliau buvo
uždažytas kitas. Pirmo, autentiškojo, paveikslo atkurti neįmanoma, nes jo dažai per vieną
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lią vietą Prancūzijos kalnuose,
kur oloje išgyveno trisdešimt
metų.
Šventoji pavaizduota sunertomis maldai rankomis, sėdinti prie rudo stalo, ant kurio
guli svarbiausi šios šventosios
atributai: rimbas, atversta knyga, tolimajame stalo kampe ant
knygos padėta kaukolė (viduramžiais atsiradęs mirties, kartu ir žmogaus gyvenimo šioje
žemėje laikinumo simbolis,
dažnas vienuolių atsiskyrėlių
ir atgailautojų atributas), už
jos stovi kryžius. Magdalenos
galva pasukta į dešinę, žvilgsnis nukreiptas į dangų, plaukai
palaidi, rudos spalvos, tvarkingai krentantys už nugaros.
Šventoji vilki pilkos spalvos
palaidinę atvira iškirpte, apsiūta raudonos spalvos apvadu
su ant krūtinės krintančiais
kaspinais. Mėlynas klostėmis
krentantis apsiaustas dengia
dešinį petį, liemenį ir kojas.

Paveikslo fone už kryžiaus
matyti tamsiai pilki kalnai, už
Magdalenos figūros – žali kalnai ir geltonas dangus, viršuje
pereinantis į mėlyną.
Abiejose antrojo tarpsnio pusėse ant išsikišusių šoninių galų
stovi po 79 cm aukščio angelo
figūrą, puoštą baroko epochai
būdingu sidabro puošybos būdu
– lesiruote (sidabras, padengtas
skaidrių spalvų laku). Angelų
figūros simetriškai iškeltų rankų
judesiu nukreipia žvilgsnį į šv.
Magdalenos paveikslą. Veidai
pasukti į paveikslo pusę. Plaukai
ilgi, palaidi. Angelai vilki ilgais,
per liemenį juosta sujuostais
drabužiais, iki alkūnių atraitytomis rankovėmis. Viršutinė
drabužių dalis auksuota, apatinė – sidabruota, rankogaliai
padengti sidabru, nuspalvintu
raudonu laku, tunikos sujuostos
sidabro diržais, padengtais žalsvai melsvu laku. Sidabruoti angelų sparnai padengti raudonos,
žalios ir žalsvai mėlynos spalvos
laku.
Virš Magdalietės paveikslo,
centre, ant altoriaus frontono,
stovi nežinomo autoriaus apie
XVIII a. iš medžio išdrožta 79
cm aukščio Prisikėlusio Kristaus figūra. Jo dešinė ranka
iškelta į viršų, kairė nuleista,
joje – ilgas grakštus kryžius,
puoštas balta vėliava dvišakais
galais su raudonu kryžiumi
per vidurį. Per kairį petį permestas apsiaustas dengia dalį
kairės rankos, nugarą ir juosmenį. Figūra – tikslių formų.
Abipus skulptūros – sidabrinėmis spalvomis gausiai polichromuotos medinės vazos
su vynuogienojų ūgliais ir
svyrančiomis vynuogių kekėmis. Vynuogės – mesijinis
simbolis Senajame Testamente
bei krikščionių Eucharistijos
ženklas. Vynuogynai taip pat
simbolizuoja gyvenimo medį
danguje.
1908 m. Ecce Homo altorius
iš po vargonų buvo perkeltas
į dabartinę vietą ir nudažytas
tamsiai ruda – šokolado spalva
(tokia pat spalva buvo perdažytas ir Mergelės Marijos altorius).
Vėlesnio restauravimo metu,
galbūt apie 1937 m., perdažytas gelsvai. 2010 m. jį restauravo Stanislovo Stanionio įmonė.
Restauravimo metu sugrąžinta
tamsiai ruda spalva.
Labai gaila, bet nepavyko atrasti nė vienos tarpukario laikotarpio „Kristaus kančios“ altoriaus nuotraukos (ir labai keista,
kad nerasta net sovietmečio laikotarpio nuotraukų), kad vizualiai galėtume palyginti restauravimų pasikeitimus.
Altorius 1993 m. registruotas
kultūros vertybių registre (unikalus objekto kodas: 15502).
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