
P R A T A R M E 

Lietuvos valdovai ir kilmingieji aukojo baznycioms ir vienuoly-
nams, parapijoms ir ji^ administracijai, mokykloms ir prieglaudoms 
del nuosirdaus tikejimo ir atsakomybes jausmo uz savo ir savo paval-
diniij sielî  isganym^. 

Lietuvos zmones prieme tas aukas ir jrode savo tikejim^ uoliai nau-
dodamiesi Baznycios teikiamais sv. Sakramentais, lanke savo parapijij 
baznycias, godziai klause Dievo zodzio, rode net pavydetin^ dievobai-
mingum^, ypac pagerbdami Kryziaus keli^ ir Svc. Marijos paveikslus. 
Savo aukomis jie taip pat reme Baznycios tarnus. 

Dovana Baznyciai buvo dovana Dievui, kuriam atstovavo Baznycia 
zemeje. Auka buvo ne vienintelis, bet svarbiausias Baznycios nuosa-
vybes saltinis. Todel j i galejo isgyventi be paskirtij mokesciij savo na-
riams ar valstybes subsidiji^. Svietimo epochoje suabejota, ar Baznycios 
mrtai yra teiseti. Daugelis valstybiij X V I I I a. pabaigoje - X I X a. Baz
nycios turt^ paverte tauti| nuosavybe. Reikejo ieskoti kit;^ keliij para
pijij islaikymui. 

Parapija buvo teritoriskai apibrezta tikinciijjij bendruomene. J i su 
savo institucijomis - klebonija, mokykla, prieglauda, brolija simtme-
ciais buvo gyvoji katalikij Baznycios l^stele. Parapijas kure vyskupai, 
o materialiai jas reme kilmingieji. Be jij filantropiniy pastangij nebu-
vo galima islaikyti parapijos. Reikejo nuolatines parapijos globos, kuri 
tapo patronato teise. 

Lietuvoje parapija tinklas susidare paveluotai del velyvo Lietuvos 
kriksto, uzsit^susios pagonybes, reformacijij sqjudzio. Lietuvos para
pijij didziuma buvo jkurtos tik X V I a. antroje puseje - X V I I a., tuo 
tarpu pas kaimynus lenkus jos atsirado X I I I - X I V a. X V I I a. parapijq 
tinklas Lietuvoje tebebuvo retas, nuo zmoniij gyvenvietes iki parapi-
nes baznycios atstumas kartais sieke 15-20 km. T i k X V I I I a.,paplitus 
filijoms ir koplycioms, zmoniij evangelizavimas ir aprupinimas sv. Sak
ramentais beveik pasieke europinj lygj. 



6 L I E T U V O S P A R A P I ) O S X V - X V I I l A. 

Veliau Lietuvoje atsirado ir vienuolynai. Zemaitijoje jie pasirode 
tik X V I I a. 

Teisine padetis Lietuvoje, apibrezianti zemiij uzrasymus Bazny
ciai, buvo paskelbta Lietuvos Statutuose. 1588 m. Statute I I I skyriaus 
33 paragrafe pasakyta, jog pasaulieciij dovanoti dvarai priskiria-
mi dvasininkams ir jie ginami teisine tvarka nuo galimo jij grobi-
mo. Valstybes zemiij fundacija dvasininkams buvo apibrezta 1677 m. 
tokia tvarka - cessie arba valstybes zemiij suteikimas dvasininkams 
leidziamas tik gavus isankstinj karaliaus sutikim^ - consens. 1635 m. 
(folio 12) konstitucija reguliavo bajonj zemiij {bonis terestris) uzra
symus dvasininkams. Zemes ir jos ribij klausimus tarp pasaulieciij ir 
dvasiskiij turejo spr^sti teismas su teise apeliuoti j Tribunol^ (§13). 
Del baznytines desimtines ir dvarij buvo palikti senij fundacijij teiki-
mai, o norint pervesti desimtin^ j pinigus reikejo kapitulos liudinin-
kij (§ 14).Jezuitij kolegijij kurim^ karalius tvirtino ir jsipareigojo jas 
globoti (§ 17). 

Lietuva prisieme misijij nast^ rusij zemese ir geriausias savo inte-
lektualines jegas atidave kurdamajose katalikij parapijas, vienuolynus 
bei remdama baznytin^ unij^ su staciatikiij cerkve. Baznycia vykde ir 
politinj uzdavinj atitraukiant Lietuvai pavaldzias rusij zemes nuo po-
slinkio j Rusijos valstyb^. Lemiam^ posukj katalikybes naudai jvykde 
Tridento baznytinis susirinkimas (1545-1563), kurio sprendimus del 
katalikij baznycios atnaujinimo Lietuva kartu su Lenkija prieme is 
karto ir be pataisymij ar papildymij. 

Baznycia pakele ne tik zmoniij religingum^, bet ir dvasin^ kultur^. 
Etnosas yra uzdara zmoniij grupe, turinti t̂  paci^ kilm^, kalb^ ir ho-
mogenin^ kultur^. „Mases kultura" buvo archajiska ir skyresi nuo elito 
kulturos. Baznycia suartino sias kulturas per religijq, zmoniij moral^ ir 
socialinj mokym^. Etninis arba tautinis pradas gludi zmoniij kiirybo-
je, iseinancioje is zmoniij prigimties, is noro save isreiksti ir issilaikyti 
pasaulyje. Gamta uztikrino gyvunij buvim^ sioje zemeje.To nepakan-
ka zmogui, jo etnosui. Zmonems, jij bendruomenei, islikti reikalinga 
kulturine aplinka. Baznycia pasitelkdama savo tradicijas reme etnin^ 
kultur^ ir padejo tautoms islikti. Lietuvos elitas - politine tauta - su-
lenkejo, prieme lenkij kalb^ ir dazniausiai jij kultur^, tuo tarpu liaudies 
is esmes sis procesas nepaliete. Kol liaudis sieke (lenkij kalbos j i ne-
ismoko) vartoti savo gimtqjq lietuviij kalb^ religineje praktikoje - ka-
tekizuojant, net priimant sv. Sakramentus, baznytiniame giedojime. 
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Lietuvos Baznycia palaike j ^ visij pirma savo konfesiniais sumetimais. 
Taigi Baznycia priartino ir tautinj lietuviij atgimim^. 

Pristatomojoje skaitytojui ir tyrinetojui knygoje autorius naudojasi 
Lietuvos archyvais ir, suprantama, publikacijomis bei literatura. Pas-
taroji yra aptariama knygos tekste. Is panaudotij archyvij cia minetini 
Vilniaus ir Zemaitijos vyskupijij ir kapitulij archyvai, parapijij archyvai 
ir pasaulietiniai, visij pirma Lietuvos valdovij archyvas - Lietuvos Met-
rika. Fundacijij ir dotacijij aktus issaugojo vaivadijij ir pavietij teismij 
knygos, taip pat vienuolynij, ypac jezuitij ir pijorij, islik^ dokumentai. 

Negalejau apimti velesniij filijij, altarijij, koplyciij (parapinese baz-
nyciose ir dvaruose) fundacijij. Taip pat liko neisaiskinta baznytines 
beneficijos su velesnemis dotacijomis funkcionavimas, atsiskleidziantis 
per baznytinio turto vizitacijas. 


