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kazys misius

Meno istorikas kunigas
Kazimieras Jasënas
Ðiemet sukanka 50 metø nuo meno tyrinëtojo, literato kun. Kazimiero Jasëno mirties. Didesnæ savo
gyvenimo dalá jis gyveno ir dirbo Latvijoje. Latviams tenka beveik visa kun. K. Jasëno sielovada, dalis
pedagoginës ir literatûrinës veiklos. Taèiau svarbiausius menotyros darbus jis skyrë tëvynei Lietuvai.
Tarpukariu apie kun. K. Jasënà ávairiomis progomis spaudoje daugiausia raðydavo þurnalistas Alfon
sas Vytautas Braziulis. Jis raðë: ,,Kartà, buvodamas pas kanauninkà Juozà Tumà-Vaiþgantà kaþkuriuo
reikalu, pasikalbëjime palietëme K. Jasënà ir jo ,,Visuotinæ meno istorijà”, kurios pirmasis tomas buvo
neseniai pasirodæs. Prisimenu, pareiðkiau nusistebëjimà, kad tokio stambaus veikalo pasirodymas mû
suose sutiktas visiðka tyla, o jo autorius sàmoningai nutylimas.

Kunigas K.Jasënas. Apie 1925.
Nuotrauka ið Kazio Misiaus archyvo

Judrusis Vaiþgantas gyvai pasakë: ,,Panie, apie Jasënà niekas neraðo dël to, kad jis apie save tyli,
nemëgsta garsintis, bet mëgsta rimtai darbà dirbti. O jo rimtà darbà nutyli, kad jis, bet ne jie paraðë.
Juk þinai, kad pavydo ,,kirminëlis” nesvetimas visiems, tuo labiau menininkams… Esi raðtingas, susisiek
su juo ir paraðyk apie já bei jo darbus. Pasakyk Jasënui, kad að patariau taip daryti…”
Paraðiau ir papraðiau K. Jasëno prisiøsti apie save ir jo veikalà daviniø, priminiau Vaiþganto pata
rimà. Greitu laiku gavau nuoðirdø laiðkà, praðomus davinius, nuotraukø”1.
Pokario metais K. Jasëno asmenybë ir jo darbai tiek Sovietø Lietuvoje, tiek Latvijoje buvo nutylimi.
Gyvenimas ir veikla iki 1915 m.
Kazimieras Jasënas gimë 1867 m. rugsëjo 18 (30) d. Kurðo pasienyje, Velþiø kaime, tuometiniame Ki
buriø vls. (Saloèiø par.), ûkininko ðeimoje, kurioje augo 3 broliai ir 3 seserys. K. Jasënas dar vaikystëje ið
moko latviðkai. Lankë rusiðkà Kiemënø pradinæ mokyklà. 1877–1884 m. mokësi Mintaujos klasikinëje vokieèiø
gimnazijoje ir baigë 5 jos klases. Dar gimnazijoje iðmoko vokiðkai bei prancûziðkai. 1885 m. ástojo á Kauno
kunigø seminarijà, kurioje dëstomoji kalba buvo lenkø. 1889 m. baigë seminarijà su pagyrimu ir rengësi stu
dijuoti Peterburgo dvasinëje akademijoje. Taèiau seminarijos gydytojas konstatavo, kad K. Jasëno sveikata
per silpna studijoms2. Todël 1890 m. K. Jasënas buvo áðventintas kunigu ir paskirtas vikaru á Tryðkius.

Kai þinia, Þemaièiø vyskupijai nuo 1850 m. priklausë Kauno ir Kurðo gubernijos. Kadangi trûko
latviø katalikø kunigø, o kun. K. Jasënas gerai mokëjo latviðkai, 1892 m. jis skiriamas vikaru á Mintau
jà. Kitais metais kun. K. Jasënas jau Laminiø (Lyvenhofo) klebonas. Ðioje parapijoje dirbo apie trejus
metus, Tukumo mieste pastatydino koplyèià, vëliau tapusià baþnyèia.
1896 m. kun. K. Jasënas paskiriamas Brunavos, kurioje reikëjo statyti naujà baþnyèià, klebonu. Tada
Brunava priklausë Kauno gubernijai ir buvo priskirta Panevëþio dekanatui, taèiau parapijoje gyveno nemaþai
latviø. Kun. K. Jasënas neapvylë vyskupo lûkesèiø – Brunavoje iðkilo nauja mûrinë katalikø ðventovë3.
Nuo 1893 m. kun. K. Jasënas bendradarbiavo Peterburge lenkø kalba leidþiamame laikraðtyje ,,Kraj”
ir netrukus tapo ðio periodinio leidinio korespondentu. Jo raðiniai, pasiraðyti slapyvardþiu K. Brun(avie
tis), bûdavo spausdinami skyrelyje ,,Z nad Baltyku”.
1902 m. kun. K. Jasënas paskiriamas Mintaujos klebonu. Mintaujoje jis praleido beveik 42 metus.
Èia jam atiteko pradëtos statyti mûrinës katalikø baþnyèios statybos rûpesèiai. 1906 m. Mintaujoje iðkilo
raudono mûro kryþminio plano neoromaninë baþnyèia. Apskritai kun. K. Jasënas mëgo statybas, pats
projektuodavo ir klebonijos kiemuose statydavo ávairias pavësines.
Apie savo literatûrinio darbo pradþià kun. K. Jasënas A. V. Braziuliui raðë: ,,Mano literatûrinë veikla,
ypaè jos pradþia turi tam tikrà ,,istorijà”. Pradëjau raðyti tuo paèiu laiku, kaip ir kunigauti. Ir raðiau…
lenkiðkai! Tokie jau laikai buvo. Laimë, savo paklydimà pastebëjau greit ir pasiryþau já atitaisyti dirbda
mas tautieèiø ir tautos labui. O tas mano lietuviðkas darbas pasireiðkë draugijø, paskaitø bei vaidinimø
organizavimu ir ávairiø raðtø leidimu”4.
Ið tiesø nuo 1906 m. kun. K. Jasëno korespondencijø Brunavieèio slapyvardþiu pasitaiko „Nedëldie
nio skaityme”, „Vienybëje”, „Rygos garse” ir kitur. Jis bendradarbiavo ir vokieèiø bei latviø spaudoje.
Po 1905 m. pagyvëjo lietuviø kultûrinis gyvenimas ir Mintaujoje. Prieð Pirmàjá pasauliná karà èia gy
veno per 800 lietuviø. Prie lietuviðkø vakarø rengimo Mintaujoje prisidëdavo ir kun. K. Jasënas. Matyt,
plaèios erudicijos kultûros veikëjo netenkino lietuviðkos pjesës. Jis pats ëmësi raðyti lietuviðkus scenos
veikalus. Kun. K. Jasënas, sekdamas prancûzø autoriumi, paraðë 2 veiksmø dramà ið Lietuvos praeities
,,Birutës duktë”, pagal vokieèiø autoriø paraðë ir pritaikë Lietuvai vienaveiksmæ komedijà ,,Trys graþuo
lës”, iðvertë ið vokieèiø kalbos komedijà ,,Ir jinai atrado”.
Ðios pjesës buvo vaidintos Mintaujoje ir turëjo nemaþà pasisekimà, taèiau iðspausdintos nebuvo5.
Neaiðku, kada ðios pjesës buvo vaidinamos. Tai galëjo bûti arba 1911–1915 m., arba pirmaisiais Lat
vijos Respublikos metais.
Matydamas iðvykusiø ið tëvynës lietuviø nutautëjimo pavojø, kun. K. Jasënas paraðë knygà ,,Pata
rëjas lietuviams katalikams svetur”. Pirmoji jos dalis 1915 m. buvo iðspausdinta Rygoje. Kun. K. Jasë
nas knygoje þadino gentainiø tautinius jausmus, ragino iðlikti garbingais lietuviais. Leidinys iliustruotas
gimtinës vaizdais.
Kai 1915 m. Mintaujà uþëmë vokieèiai, kun. K. Jasënui teko nemaþai bendrauti su vokieèiø kari
ninkais. Dar 1915 m. Brunavieèio slapyvardþiu vokieèiø kalba iðleidþiama svetimtauèiams skirta kun. K.
Jasëno knygelë „Der Weltkrieg und Litauen” („Didysis karas ir Lietuva”).
„Visuotinës meno istorijos” leidimas
Pirmojo pasaulinio karo metais vokieèiø karininkai, pastebëjæ, kad Mintaujos klebonas yra iðsilavi
næs, domisi meno istorija ir turi daug literatûros apie pasaulio architektûrà bei menà, paragino kun. K.
Jasënà raðyti visuotinæ meno istorijà.
Ið 1918 m. vasarà raðyto laiðko Vaiþgantui galima ásitikinti, kad jau tada dalá „Visuotinës meno istorijos”
kun. K. Jasënas buvo parengæs spaudai ir kreipësi á garsø meno leidiniø leidëjà Herderá, praðydamas vei
kalà iðleisti savo lëðomis. Taèiau leidëjas atsakë, kad lietuviø tauta dar per tamsi leisti tokius leidinius6.
Po Pirmojo pasaulinio karo susikûrus Latvijos valstybei, Latvijoje kûrësi ir katalikø baþnytinë provin
cija. Kun. K. Jasënas buvo vienas kandidatø á vyskupus. Deja, lietuvis kunigas netapo vyskupu. 1923
m. pabaigoje kun. K. Jasënas Vaiþgantui raðë: ,,Mano kandidatûra á vyskupus dingo, paskyrus kan.
Rancavà vyskupu. Þinoma, to galima buvo sulaukti, nors mane rëmë dvarininkai ir vyskupas O’Raurce.
Bet jie jau atgyveno savo amþiø”7. Kun. K. Jasënas ir toliau dirbo Mintaujos (Jelgavos) klebonu.
Ásitikinæs, kad jo leidybos uþmojø niekas neparems, kun. K. Jasënas nutarë ,,Visuotinæ meno is
torijà” leisti sàsiuviniais savo lëðomis. Pirmasis, architektûrai skirtas sàsiuvinis, iðvydo dienos ðviesà
1923 m. Taèiau 1924 m. pradþioje kun. K. Jasënas guodësi Vaiþgantui, kad parduoti tik 3 pirmojo
sàsiuvinio egzemplioriai.
,,Bankrotas, kaip matai! - pripaþino autorius ir pridûrë: - vis dëlto antrà sàsiuviná leisiu”8.
Sàsiuviniams leisti reikëjo nemaþai pinigø. Todël kun. K. Jasënas ëmësi pedagoginës veiklos. Jis
dëstë vokieèiø ir prancûzø kalbas Mintaujos gimnazijoje bei pedagoginiame institute, skaitë lietuviø kal
bos paskaitas Rygos universitete, dëstë Rygos lietuviø gimnazijoje ir kitose mokyklose.

Per atostogas kun. K. Jasënas daug keliavo, aplankë þymiausius Europos meno centrus. Rodos,
kad pirmieji ,,Visuotinës meno istorijos” sàsiuviniø rankraðèiai buvo perraðyti ið naujo, nes juose atsirado
skyriai apie Lietuvos bei kitø Baltijos ðaliø architektûrà ir menà.
Kun. K. Jasënas negalëjo tikëtis paramos ið Lietuvoje gyvenanèiø meno istorikø. 1925 m. kovo 12
d. Kauno universitete skaitytà kunigo paskaità apie baroko ir modernizmo architektûrà Ig. Ðlapelis spau
doje ávertino gana nepalankiai, net uþgauliai, priekaiðtavo, kodël tokia paskaita buvo skaitoma aukðtojoje
mokykloje, o ne kokiame ,,liaudies universitete”9. Tame pat dienraðtyje kun. K. Jasënas atsakë kritikui,
kad ið jo kritikos maþa tegali pasimokyti10.
Tautieèiø abejingumas neatgrasë kun. K. Jasëno nuo pradëto darbo. 1927 m. iðëjo 8-asis, pas
kutinis, pirmojo tomo sàsiuvinis. Pirmasis ,,Visuotinës meno istorijos” tomas ið viso turi 572 puslapius,
kuriuose yra 688 iliustracijos, ið jø – 43 kreidiniame popieriuje ir dvi spalvotos. Jame yra ir Lietuvos
architektûros istorijos apybraiþa.
Baigæs pirmàjá tomà, kun. K. Jasënas Vaiþgantui raðë: ,,Ne tik tuðtybë ir darbo pomëgis privertë
mane imtis taip plataus reikalo, bet ir karðta tëvynës meilë. Norëjau iðkelti kaip ámanydamas Lietuvos
garbæ ir paraginti brolius á kultûros darbà. Tai pasiekti savo menkomis jëgomis nerandu geresnës prie
monës kaip leisdamas meno istorijà. Mat meno istorija tarsi radijas pasiekia visas tautos kultûros stotis,
teikdama groþio pomëgá, skiepydama idealus, iðvystydama gerà skoná, <…> auklëja estetines jëgas,
glûdinèias mûsø tautoje <…>
Raðydamas latviðkai, kaip tai norëjo mûsø arkivyskupas ir latviø patriotai, bûèiau kur kas lengviau nu
veikæs darbà. Èia turime kultûros fondà, nesigailintá lëðø meno dalykams ir duodantá premijas uþ geresnius
veikalus. Net að gavau puikià premijà knygos pavidalu, nors ir raðiau lietuviðkai. Be to, mokyklos, privers
tos prirengti sau bibliotekas, iðperka maþne visas mokslo ir meno knygas. Tuo tarpu lietuviðkai raðà apie
kokià nors paðalpà ið tëvynës në svajoti negali ir sàsiuviniø strëkiai laukia pirkëjø. O tø lëðø ne dievaþin
kokie ðuliniai. Jei vis dëlto raðiau lietuviðkai, tai tik skatinamas meilës, kuri neþiûri aukø brangumo…”11
Vadovaudamasis tokiais idealais, kun. K. Jasënas leido ir kitus meno istorijos sàsiuvinius. 1932 m.
jis baigë leisti antràjá „Visuotinës meno istorijos” tomà, skirtà plastikai ir tapybai. Tai 634 puslapiø, su
649 iliustracijomis (ið jø 13 spalvotø) leidinys. Jame Lietuvos menui skirta daugiau negu 80 puslapiø,
kuriuose yra per 100 iliustracijø.
Treèiasis, paskutinis, tomas, skirtas tuometinei plastikai ir tapybai, baigtas leisti 1937 m. Visø trijø
tomø apimtis – 1812 puslapiø ir 2114 reprodukcijø. Lietuvos meno istorijai skirta 250 puslapiø ir 340
iliustracijø. Visi sàsiuviniai iðspausdinti 500 egz. tiraþu. Ðio monumentalaus leidinio leidyba kun. K. Ja
sënui kainavo apie 100 tûkst. Lt.
Dalis tiraþo autoriaus lëðomis buvo meniðkai áriðta. Deja, áriðtas „Visuotinës meno istorijos” tritomis
dabar yra bibliografinë retenybë, nes 1944 m. neiðplatintà tiraþà pasiglemþë karo liepsnos.
Latviai spaudoje palankiai ávertino jau pirmàjá „Visuotinës meno istorijos” sàsiuviná. Lietuvoje apie ðá
darbà, iðskyrus þurnalistø raðinius, buvo tylima. Lietuvos tyrinëtojai ir meno kritikai neávertino „Visuotinës
meno istorijos” ir neaptarë jos svarbos tautos kultûrai.
Kun. K. Jasënas, raðydamas „Visuotinæ meno istorijà”, nuveikë daugiau negu ámanoma vienam
þmogui, jau nekalbant apie iðleistus pinigus. Jis kûrë lietuviðkà meno ir architektûros terminijà ir tapo
tiek visuotinës, tiek Lietuvos meno istorijos pirmtaku.
Gerai mokëdamas vokieèiø, prancûzø, lenkø, rusø ir lotynø kalbas, kun. K. Jasënas turëjo surinkæ di
dþiulæ meno literatûros bibliotekà. Jis nebuvo baigæs specialiø meno istorijos studijø, todël ne vienas meno
þinovas, savo intelektu toli graþu neprilygæs ,,Visuotinës meno istorijos” autoriui, visada galëjo iðpeikti vienà
ar kità kun. K. Jasëno teiginá, prikiðti neprofesionalumà. Beje, tai padaryta ir ,,Maþojoje lietuviðkojoje tarybi
nëje enciklopedijoje”, nors vieni ar kiti meno istorijos dalykai net tituluotø mokslininkø vertinami skirtingai.
Kun. K. Jasënas raðë ne akademinæ, bet ,,Visuotinæ meno istorijos” apybraiþà. Jos tikslas aiðkiai
nusakytas cituotame laiðke Vaiþgantui. Aiðku, kad tokioje apybraiþoje gali pasitaikyti subjektyvumo, ka
tegoriðkø ir ginèytinø teiginiø, kuriuos lëmë autoriaus pasaulëþiûra, dvasininko luomas.
1939 m. kun. K. Jasënas irgi savo lëðomis iðleido 118 puslapiø knygà „Ið meno prieðauðrio”. Ðiame
leidinyje pateikiami archeologiniø kasinëjimø duomenys apie Asirijos, Babilonijos, Egipto, Persijos ir kitø
senosios civilizacijos kraðtø menà.
Keli vëlesni kun. K. Jasëno biografijos bruoþai
Tarpukariu lietuvis kun. K. Jasënas vadovavo miðriai Jelgavos katalikø parapijai, kurioje, be latviø,
gyveno ir lietuviø, lenkø, vokieèiø. Kun. K. Jasënas buvo lietuviø ir latviø suartëjimo ðalininkas, aktyvus
Lietuviø ir latviø vienybës draugijos narys, ðios draugijos Mintaujos skyriaus ilgametis pirmininkas. Uþ
veiklà siekiant suartinti latvius ir lietuvius buvo apdovanotas Gedimino ir Latvijos Trijø þvaigþdþiø ordi
nais. 1930 m. jam buvo suteiktas monsinjoro titulas.

Kun. K. Jasënas iðleido 6 knygas ir latviø kalba. Tarpukariu jis bendradarbiavo „Rygos balse” ir
„Lietuviø balse”, meno istorijos ir architektûros temomis raðë ,,Naujojoje Romuvoje”, „Vaire”, „Þidiny
je”, „XX amþiuje” ir kitur. Kun. K. Jasënas yra iðleidæs dar ðiuos leidinius: ,,Naujovës apaðtalai” (1932),
„Antonio Allegri del Corregio” (1934), ,,Estetikos reikðmë etiniame þmogaus gyvenime” (1935), „Ðv.
Klemensas Hofbaueris” (1940).
Kun. K. Jasënas buvo paraðæs didelæ dvitomæ „Baþnytinio meno istorijà”, taèiau jos nebegalëjo
iðleisti.
Kun. K. Jasënas artimai bendravo su raðytoju Vaiþgantu. Yra iðlikæ 45 Vaiþgantui raðyti laiðkai. 10
jø Algimantas Katilius 1994 m. paskelbë ,,Kultûros barø” 3-iame numeryje. Kunigas taip pat artimai
bendravo su vysk. Kazimieru Paltaroku, prof. Juozu Eretu, dailëtyrininku Pauliumi Galaune, Maironiu,
Julijonu, Linde-Dobilu, dailëtyrininke Halina Kairiûkðtyte-Jaciniene, dailininkais Jonu Mackevièiumi, Ge
rardu Bagdonavièiumi ir kt.
1944 m. buvo sugriauta apie 90% Jelgavos pastatø. Vienà naktá per bombardavimà uþsidegë Jelgavos
baþnyèios vidus ir medinë klebonija. Kun. K. Jasënas iðbëgo ið klebonijos vilkëdamas tik chalatu. Buvo
rastas nusilpæs liuteronø kapø koplyèioje. Zakristijonas aprengë já brolio drabuþiais ir iðveþë á Rygà.
Ugnyje þuvo visas kun. K. Jasëno turtas, biblioteka, nespausdinti rankraðèiai ir neiðplatinti „Visuo
tinës meno istorijos” tomai. Ið Rygos kun. K. Jasënas persikëlë á Liepojà. Èia prelatas, sukrëstas savo
kultûros turtø netekties, vargingai leido senatvës dienas.
Kun. K. Jasënas mirë 1950 m. lapkrièio 15 d. Liepojoje. Tuo metu Liepoja buvo uþdaras miestas,
todël kunigo giminës negavo laiku leidimø ir negalëjo atvykti á laidotuves. Kunigas palaidotas naujose
Liepojos kapinëse.
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