
Religinis 
menas 

Parengė  

katalikų tikybos mokytoja 

Dalia Bajarūnienė  



Testas: 

 

1. Kaip suprantate religinio žanro sąvoką? 

 

2. Kas yra pagrindinis dailininkų įkvėpimo 

šaltinis kuriant religinio žanro darbus? 
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Į turinį 

 

Atgal  

3. Kuris iš pateiktų 
dailės kūrinių 
priklauso religiniam 
žanrui? 



4. Kokia yra religinio žanro raida? 

 

5. Kas dažniausia vaizduojama  

 

religinio žanro darbuose? 

 

Į turinį 
atgal 
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atgal 

6. Kurie iš pateiktų dailės 
 

 kūrinių priklauso  
 

religiniam žanrui? 
 



7. Kada suklestėjo religinis menas? 

 

8. Kokių bruožų religinis menas įgauna Renesanse? 

 

9. Kurie iš pateiktų dailės kūrinių nepriklauso religiniam 
žanrui? 

atgal 
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atg

al 

10. Kada religinė dailė tampa ypač puošni? 

Į turinį 



Atsakymai 

  

  

 

 

  

 

 

1. 
    Europos dailėje, kaip ir tikėjime vyraujanti 

religija – krikščionybė. Jos poveikis meno 

raidai buvo ypatingas.  

    Religinė dailė vyravo ilgus šimtmečius. 
 



   2.     

 Šventasis 

Raštas buvo 

pagrindinis 

dailininkų 

įkvėpimo 

šaltinis. 



3. 



 

4. 

 Biblijos pasakojimų vaizdavimo tradicija klostėsi iš 

lėto ir ilgai.     Krikščionių persekiojimo laikais buvo 

apsiribota simboliniais ţenklais. Pripaţinus 

krikščionybę, menas tapo viena iš priemonių, 

padedančių įtvirtinti ir skleisti naująjį tikėjimą. 

atgal 



5.  

Daţniausiai yra vaizduojami svarbiausi Šventojo Rašto 

asmenys - Jėzus Kristus, Švč.Mergelė Marija ir apaštalai. 

Vėliau, kintant idėjoms, religinę dailę papildė Šventajame 

Rašte uţrašyti esminiai įvykiai, šventųjų atvaizdai ir 

legendomis apipinti jų gyvenimo epizodai.  

atgal 



6. 

atgal 



7.  

Religinio meno 

suklestėjimas –  

romaninis ir gotikinis 

laikotarpiai.  

Čia religinis ţanras 

plėtojamas skulptūrose,  

miniatiūrose, tapybos 

darbuose, vitraţuose. 

atgal 



8.  

Renesanse religinis ţanras įgauna humanistinių 

bruoţų. 

atgal 



9. 

  

atgal 



10. Ypač 

puošni ir 

efektinga baroko 

kulto pastatų 

puošyba. 

Baţnyčių vidus 

gausiai 

dekoruojamas 

religinio turinio 

freskomis, 

paveikslais ir 

skulptūromis. 

atg

al 



Kristus visatos valdovas 

                                             Bizantijos mozaika VI a.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kristus visatos valdovas 

Bizantijos mozaika VI a.  

Religinis žanras 



Europos dailėje, kaip ir tikėjime vyraujanti religija - 

krikščionybė. Jos poveikis meno raidai buvo 

ypatingas. Religinė dailė vyravo ilgus šimtmečius, o 

Šventasis Raštas buvo pagrindinis dailininkų 

įkvėpimo šaltinis.  

Biblijos pasakojimų vaizdavimo tradicija klostėsi iš 

lėto ir ilgai.  

Europos dailėje, kaip ir tikėjime vyraujanti religija - 
krikščionybė.  Daţniausiai yra vaizduojami svarbiausi 

Šventojo Rašto asmenys - Jėzus Kristus, Švč. Mergelė 
Marija ir apaštalai. Vėliau, kintant idėjoms, religinę dailę 

papildė Šventajame Rašte uţrašyti esminiai įvykiai, 
šventųjų atvaizdai ir legendomis apipinti jų gyvenimo 

epizodai.  
Religinis ţanras plėtojamas skulptūrose, miniatiūrose, 
tapybos darbuose, vitražuose. Ypač puošni ir efektinga 
baroko kulto pastatų puošyba. Baţnyčių vidus gausiai 
dekoruojamas religinio turinio freskomis, paveikslais ir 

skulptūromis.  



                    

 

Stebuklas su duonos kepalais ir žuvimi 
Mozaika iš Ravenos.     V a.               



Dţiotas 

Kristaus apraudojimas XIV a. 



      

Mantenja 
Kristus alyvų kalne XV a. 



                                                

                                                  

H. Boschas Rojaus sodas 
centrinė triptiko dalis XVI a. 

Rafaelis 
Madona su kūdikiu XVI  a. 
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Mikelandţelas 

Mozė 

         XVI a.      

 



Krikščionių persekiojimo laikais buvo 

apsiribota simboliniais ţenklais. 

 

Piemuo, ganantis 
avis, simbolizavo 
Kristų. 
Ravena.  
Gala Placida 
koplyčios mozaika 
VI a. 



Pripaţinus krikščionybę, menas tapo 

viena iš priemonių, padedančių įtvirtinti 

ir skleisti naująjį tikėjimą. Daţniausiai 

buvo vaizduojami svarbiausi Šventojo 

Rašto asmenys - Jėzus Kristus, 

Švč.Mergelė Marija ir apaštalai.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

K

r

i

s

t

u

s

,

 

 

v

i

s

a

t

o

s

 

v

a

l

d

o

v

a

s

 

X

I

I

 

a

. 

R

a

f

a

e

l

i

s

 

M

a

r

i

j

a

 

s

u

 

k

ū

d

i

k

i

u

 

X

V

I

 

a

. 

K

a

r

a

v

a

d

ž

a

s

 

T

o

m

a

s

 

n

e

t

i

k

i

n

t

y

s

i

s

 

X

V

I

I

 

a

. 

Karavadžas 
Tomas netikintysis 
XVII a. 

Rafaelis 
Marija su kūdikiu 
XVI a. 

Kristus,  
visatos valdovas 
XII a. 



Vėliau, kintant idėjoms, religinę dailę 

papildė Šventajame Rašte uţrašyti 

esminiai įvykiai, šventųjų atvaizdai ir 

legendomis apipinti jų gyvenimo 

epizodai. Visada, išskyrus tik krikščionių 

persekiojimo laikus, temos ir siuţetai 

religinėje dailėje buvo labai svarbūs.  

Verokio 
Kristaus krikštas 
XV a.  

A.Botičelis 
Kristaus  

apraudojimas 
XV a.  
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Žeraras Davidas 

           Nukryžiavimas 

                          XVI a.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Žeraras Davidas 

           Nukryžiavimas 

             XVI a.  

Fra Andželikas 
 Apreiškimas 

      XV a.    



Renesanse religinis žanras įgauna humanistinių 

bruožų. Ypač puošni ir efektinga baroko kulto 

pastatų puošyba. Baţnyčių vidus gausiai 
dekoruojamas religinio turinio freskomis, paveikslais ir 

skulptūromis. 

  

P. da Kortona 
Palaco Barberini 

freska 
 XVII a   



Mikelandţelas 

Dievas įkvėpia Adomui gyvybę 

Siksto koplyčios fragmentas 

XVI a. 



Vitražas (pranc. vitrage 
< lot. vitrum – stiklas), 
Monumentaliosios 
dekoratyvinės tapybos 
rūšis: ornamentinis arba 
siužetinis kūrinys iš 
spalvoto stiklo. Vitraţas 
kuriamas pagal išankstinį 
projektą (eskizą, 
kartoną).  Jis įstatomas į 
langą, duris, įtaisomas 
interjere (pano, pertvara). 
Apšviečiamas natūralia 
arba elektros šviesa. 
Spalvų ir šviesos 
žaismas – pagrindinė 
vitražo meninės 
išraiškos priemonė.  
 



Gotikiniai vitraţai 

 

Vitražas atsirado 

senovės Egipte, 

Romoje, suklestėjo 

viduramžiais. 

Vitražai montuoti iš 

plono spalvoto stiklo, 

kartais akmens 

plokštelių, sujungtų 

švino juostomis.  

Jais daugiausiai 

puošti romaninių ir 

gotikinių sakralinių 

pastatų langai. 

Pradžioje taikytos 

kelios spalvos (ruda, 

geltona, raudona), 

vėliau spalvų gama 

įvairėjo.  



Renesanso laikotarpiu 

ėmė plisti tapyti 

vitražai. Tapyta stiklo 

glazūromis, po to 

stiklas pakartotinai 

degtas. Pagausėjo 

siužetinių, iliuzinių 

kompozicijų. Baroko ir 

klasicizmo epochose 

vitražo menas 

sunyko.  



Lietuvoje nuo XVI a. vitražais 
puoštos bažnyčios ir pilys. 

Daţniausiai vartotas įveţtinis, kartais 
vietinis spalvotas stiklas. Nuo 1547 

Vilniuje veikė dvarininko Martyno 
Paleckio stiklo dirbtuvė, 1663 įsteigtas 

stiklių cechas. 1905 – 15 Kaune garsėjo 
dirbtuvė “Marija”. XX a. pradţioje paskirų 
vitraţo projektų sukūrė M.K. Čiurlionis, 
vėliau , 3 – 4 dešimtmečiais Šv. Luko 
cecho dailininkai. Šiuolaikinės lietuvių 
vitraţo mokyklos pradininkas – Stasys 

Ušinskas. XX a. II pusėje vitraţą plėtojo 
A.Stoškus, K.Morkūnas ir kt. 



Freska (it. fresco – šviežias)  

  

1. Sienų tapybos technika. Mineralinės 

kilmės dažai tepami ant tinku padengtos 

sienos paviršiaus. Tapoma ant drėgno 

tinko paviršiaus. Kad pagrindas 

neišdžiūtų, nutinkuojamas nedidelis jo 

plotas, kurį dailininkas gali per dieną 

ištapyti – tai vadinamas dienos darbas. 

Ką nors pakeisti (gramdant) sunku, todėl 

iš pradžių piešinys nuo tokio pat dydžio 

kartono perkeliamas ant sienos. 

Išdžiuvę dažai tvirtai susiriša su tinku, 

tad freskos kur kas patvaresnės nei 

kitos sienų tapybos rūšys.  

Freska buvo žinoma jau antikoje, 

tačiau suklestėjo XIV a. Italijoje, o XVI 

a. ištobulėjusi virto sienų, skliautų ir 

kupolų puošybai dažniausiai 

naudojama technika.  

Mikelandželas 
Siksto koplyčios freskos 

fragmentas 

Vatikanas.  XVI a.  

Džioto 
Freskos fragmentas.  

Paduja. XIVa.   



2. Sienų tapybos kūrinys, 
sukurtas freskos technika. Kartais 
freska netiksliai vadinamas bet 
kokia technika atliktas sienų 
tapybos kūrinys – nuo 
priešistorinių urvų piešinių iki 
sintetiniais daţais nutapytų 
šiuolaikinių kompozicijų. 

Renesansas 
Freska  



 

  

1. Kieno įtaką savo vystymesi patyrė 

ankstyvosios krikščionybės dailė? 

 

2. Kaip klostėsi krikščioniškoji 

ikonografija? 

 

3. Kur paplito bazilikos? 

 

4. Kokias dailės rūšis plėtojo ankstyvieji 

krikščionys? 

 

Testas:  

atgal 

Atgal į turinį 
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       Atsakymai   

  

  

  

  

  

  

  

  

    1. Savo vystymesi 
ankstyvosios 
krikščionybės dailė 
patyrė stiprią senovės 
Romos dailės ir 
architektūros įtaką: 
kūrėjai perėmė ir 
krikščionybės reikmėms 
pritaikė romėnų pastatų 
tipus - 
baziliką,  modifikavo kai 
kuriuos ikonografinius 
įvaizdžius bei motyvus 
(gerasis ganytojas, 
filosofas, angelas, 
žuvis, vynuogės ir kt.). 
 

Atgal į turinį 



2. Iki 313 m. (tais metais 

buvo įteisinta 

krikščionybė Romos 

imperijoje) krikščionys 

neturėjo savitos 

architektūros, jų dailės 

ikonografija klostėsi 

katakombų tapyboje, 

sarkofagų reljefuose ir 

apeigoms skirtų patalpų 

puošyboje 
                                       

                                     



3. 5 a. susiformavo krikščionių šventovės struktūra. 

Didelių ir mažų bazilikų su baptisterijomis pastatyta 

Romoje, Jeruzalėje, Betliejuje, Konstantinopolyje ir 

kituose Europos, Šiaurės Afrikos, Mažosios Azijos 

miestuose 

                                                                                



4. Nuo 5 a. buvo 

plėtojamos šventovių 

mozaikos, sarkofagų 

reljefai, liturginių 

reikmenų (dramblio 

kaulo ir tauriųjų metalų 

relikvijorių, knygų 

aptaisų, stiklo bei 

metalo indų) puošyba. 
                                     

                          
 

atgal 

Atgal į 

turinį 



BIZANTIJOS MENAS 

 

Rytų Romos imperijos 

menas. Laikomas 

ankstyvosios 

krikščionybės meno 

sudedamąja dalimi.  



Bizantiškasis stilius, viduramžių architektūros 
ir dailės stilius, plėtotas 6–15 a. Bizantijos 
imperijoje, taip pat pasireiškęs kaimyniniuose 
kraštuose. Susiformuoja žlugus Romos 
imperijai.   

  

Bizantija tapo graikiškųjų meno tradicijų 
saugotoja ir tęsėja, kita vertus, ją veikė ir į 
prabangą linkę Rytai. Ji klostėsi veikiama 
helenizmo, senovės Romos ir ankstyvosios 
krikščionybės, Artimųjų Rytų architektūros ir 
dailės.  
  

     

 

                     

                  

 

 



Šv. Sofijos soboro 
interjeras. 6 a. 
Konstantinopolis 
(dabartinis 
Stambulas) 



Jo ištakos siejamos su oficialiu krikščionybės 

įsitvirtinimu (313 m.) Romos imperijoje, 

centralizuota Bizantijos imperatoriaus, kuris 

buvo pasaulietinis ir dvasinis vadovas, valdţia 

bei rūmų kultūra.   

Šio stiliaus centras – Bizantijos imperijos 

sostinė Konstantinopolis (nuo 330 m., kai 

imperatorius Konstantinas Bizantiją pavadino 

Konstantinopoliu, iki 1453 m., kai 

Konstantinopolį uţėmė turkai).  

 

 Šio stiliaus periferiniai ţidiniai – vienuolynai, 

kuriuose puoselėtos vietinės meno mokyklos.  

Klestėjimo laikotarpiu bizantiškas stilius apėmė 

didţiulę teritoriją: Graikiją, Uţkaukazę, Šiaurės 

Egiptą, Siriją, kitus kraštus, kuriuose ryškėjo 

regioninės stilistinės pakraipos.  



                                                  

                                       

  

 

 

 Sienos, arkos ir skliautai  puošti mozaikomis,  
vaizduojančiomis šventuosiuos ir bažnyčios tėvus.  
Šv. Jurgio bažnyčia Armėnijoje.  

  Bizantijos dailę 

lėmė krikščionybės 

teologija ir 

neoplatonizmo 

idėjos. Šio stiliaus 

menui būdingas 

simboliškumas, 

misticizmas, 

sąlygiškas, 

kanonizuotas 

vaizdavimas. Plėtota 

pasaulietinė 

(neišliko) 

ir  sakralinė 

architektūra, sienų 

tapyba.  



Valstybės suklestėjimo laikotarpiu 

susiformuoja pagrindiniai maldos 

namų tipai.  

Vakarinėje imperijos dalyje – 

bazilikinio plano pastatai, Rytinėje – 

kryţiaus-kupolinės cerkvės.  

Ţymiausi architektūros kūriniai – 

kupolinis Šv. Sofijos (Hagia Sophia) 

soboras Konstantinopolyje ir 

aštuoniakampė centriško plano San 

Vitalės baţnyčia Ravenoje.   

   

 



Šv. Sofijos soboro izomerija. Pjūvis.  

Rolandas Meistonas (Rowland J. 

Mainstone). 



 

  

San Vitalės bažnyčia. 
 Ravena. 

Šv. Sofijos soboras 
Konstantinopolyje  
(dabar Stambulas)  
  



Mozaika 
vaizduojanti 
Kristų. 
Fragmentas. Šv. 
Sofijos soboras. 

Susiformuoja krikščioniškoji ikonografija. 
Vidinės patalpų sienos gausiai puošiamos 

spalvingomis mozaikomis, kurių pagrindinės 
temos – biblijiniai siuţetai. 

 



Išdėstant sieninę tapybą ir 

mozaikas griežtai 

laikomasi tam tikrų 

taisyklių.   

Krikštykla 
Šv. Morkaus bažnyčia. Venecija  

Kupole vaizduotas Kristus 
Visavaldis (Pantokratorius), 
daţnai iki juosmens, apsuptas 
arkangelų ar apaštalų, 
centrinėje apsidėje – Dievo 
motina Oranta (stovinti figūra su 
pakeltomis maldai rankomis) 
arba Marija soste, apsidės šonų 
viršuje – arkangelai, apačioje – 
apaštalai, Baţnyčios Tėvai, 
pranašai, valdovai. Pastatų 
burėse paprastai komponuoti 
evangelistai, ant stulpų – 
Apreiškimo scena, transepto 
sienose – Kristaus ir Marijos 
gyvenimo vaizdai.  

 



Dangiškąją hierarchiją atitiko 
figūrų dydţiai: didţiausias – 
Kristus Visavaldis, maţiausi – 
mirtingieji ţemės valdovai. 
Kompozicijoms būdinga 
atvirkštinė perspektyva, 
frontalumas, linearizmas, 
ryškios spalvos, auksiniai arba 
ţydri fonai, simbolizuojantys 
amţinybę, ţmonių figūros 
schematiškos, išilgintos, 
plokščios, lyg bekūnės. 
Vakarinėje sienoje vaizduotas 
Paskutinysis Teismas. 

                                

 
 

Kristus, visatos valdovas,  
Švč. Mergelė Marija su 
kūdikiu ir šventieji. Sicilija 



Bizantijos mene nesutinkame skulptūros, 
tačiau klesti tapyba. Ją matome cerkvėse, 
rankraštinių knygų miniatiūrose.  
Tapomos ikonos – šventieji paveikslai.  
Pravoslavų tikėjimą išpaţįstančiose šalyse 
iki mūsų dienų ikonos tapomos prisilaikant 
Bizantijoje nustatytų taisyklių.  
Ţlugus Bizantijos imperijai, 
bizantinis stilius gyvavo ortodoksų 
kraštuose.  



 

  

Šv. Jurgis. 14 a.  
rusų ikona 

Rubliovas.  
Šv. Trejybė 15 a. 

Apraudojimas. 15 a. 
 rusų ikona 

Rusijoje – iki 17 a. pab., jo formos 

stilizuotos 19 a.–20 a.pr.  

 
  



 

  
Persikūnijimas.   
Apsidės mozaikos.  
Šv. Katarinos vienuolynas.  
Sinajus. 565-66 m.  

Persikūnijimas 
(fragmentas).  
Šv. Katarinos vienuolyno 
apsidės mozaika.  
Sinajus. 565-66 m. 



 

  

Leonas dovanoja bibliją  
Theotokui.  
Leono biblija. 930-40 m. 

Šv. Mikalojus su abatais 
Makaru ir Konstantinu.  
Leono biblija. 930-34 m. 



Kristus Pantokratorius. 
Ikona. 13 a. 

Apreiškimas. 
Novgorodo mokykla. 12 a. 

Atgal į turinį 



 

1. Monumentaliosios ir taikomosios dekoratyvinės 

dailės technika.  Figūrinė arba ornamentinė kompozicija 

dėstoma iš įvairų ir spalvų akmens (marmuro, granito, 
brangakmenių), smaltos, keramikos, stiklo ar kitokios 
medžiagos gabaliukų, plokštelių, plytelių.   
  

Mozaika (it. mosaico < lot. musaicum – kas skirta 
mūzoms): 



Komponentai sutvirtinami cemento 
skiediniu, betonu, sintetine derva 
arba kt. rišamąja 
medţiaga.  Mozaikos kūriniai 
primena tapybą, bet yra 
patvaresni, todėl jais dažniausiai 
puošiami pastatų interjerai 
(sienos, skliautai, grindys). Mozaika 
taip pat dekoruojami baldai, įvairūs 
buities reikmenys ir kt. 

  



Mozaika taikyta jau IV 
tūkstantmetyje pr. Kr. 
Mesopotamijoje. Suklestėjo 
antikos, Bizantijos mene, plėtota 
romanikos laikotarpiu. Italų 
renesanso dailininkai suformavo 
Florencijos mozaikos 
techniką. Naujaisiais laikais mozaika 
pamėgta art nouveau kūrėjų. Nuo 
seno mozaika populiari islamo 
kraštuose.Lietuvoje žinoma nuo XVI 
a. 
 

  
V. Kisarauskas. 
Mozaika Vilniaus 
klinikin4s ligonin4s 
fasade. 1967 m. 

Mozaika i6 Ravenos  
Atgal į turinį 



Monstrancija su išgraviruotu 
dovanojimo įrašu ir 1614 m. data. 

Kauno Bernardinų vienuolyno 
auksakalių darbas.  

Relikvijorius. Auksuotas 
sidabras. XVIII a.  

Metalas 

Atgal į turinį 


