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dirbo iki 80 meistrų, per metus būdavo sunaudojama 25 tūkstančiai pūdų bron-
zos. Maža to, jos liejinių kokybė buvo pripažinta geriausia Rusijoje. Varpams 
netgi būdavo suteikiama garantija, jeigu bus nekeičiamas liežuvis ir jo pakaba, o 
skambins išmanantys šį darbą.60 Ši gamykla savo kilmę siejo su įžymių meistrų 
Motorinų dinastija, kurios trečios kartos meistras Michailas 1733–1735 m. liejo 
Kremliui garsųjį 202 tonų „Carj-kolokol“.61 Gamyklai buvo patikėta išlieti varpus 
pagrindinėms Maskvos šventovėms: Mergelės Marijos Užmigimo soborui (4 tūkst. 
pūdų varpas 1819 m.), Kristaus Išganytojo cerkvei (14 varpų, iš viso daugiau kaip 
40 tūkst. pūdų; 1877–1878 m.). Finliandskių vardu liejykla žinoma nuo 1859 m., pa-
skutinis jos savininkas Pavelas Nikolajevičius Finliandskis gamyklos vadovavimą 
paveldėjo 1893 m.; liejykla darbavosi iki bolševikmečio.62

Maskvoje XIX pabaigoje–XX a. 
pradžioje taip pat efektyviai veikė 
Andriejaus Dmitrijevičiaus Samgi-
no gamykla.63 Jos savininkas verslą 
paveldėjo iš savo senelio, varpus 
pradėjusio lieti 1783 m. A. D. Samgino 
varpai 1882 m. Rusijos pramonės ir 
meno parodoje buvo apdovanoti auk-
so medaliu. 1893 m. gamyklos, kurioje 

darbavosi 40 darbininkų, valdymas perduotas 
sūnums Dmitrijui ir Vladimirui bei perorganizuotas į akcinę brolių Samginų 
bendrovę.64

Netoli Sankt Peterburgo, prie Rusijos valdovų 
vasarvietės Gatčinos, 1877 m. ginkluotės poreikiams 
buvo įkurta bronzos liejimo įmonė. Jos vadovu pa-
skirtas artilerijos pulkininkas Aleksandras Stepa-
novičius Lavrovas, turintis ir aukštąjį technologinį 
metalurgo išsilavinimą. Balkanų karo metais įmonė 

60 Глушецкий А.А., Вылит сей колокол в царствующем граде Москве. История московских 
колокололитейных заводов XVIII-начала XX в. Москва: ДАРЪ, 2019, 304 с.

61 Бондаренко Ф., Московские колокола XVII в. Москва: Русская панорама, 1998, c. 149–153.
62 Бех Н. И., Васильев В. А., Гини Э. Ч., Петриченко А. М., Мир xудожественного литья. История 

технологии. Москва: УРСС, 1997, c. 159–163.
63 Колокольно-литейный завод потомственного почетного гражданина А. Д. Самгина. Москва,1986, 17 с.
64 Глушецкий А.А., Колокольное дело в России во второй половине ХVIII – начале ХХ века. Энциклопедия 

литейщиков. Москва: Экономическая газета, 2010, 585 c.

A. D. Samgino gamyklos varpas 
ir jo puošyba Švč. Mergelės 
Marijos, belaisvių vaduotojos 
bažnyčioje Kairiuose
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gamino atsargines pabūklų dalis, vėliau išaugo cerkvių varpų poreikis. 1882 m. 
modernizavus technologiją pagal vadovo mokslinius tyrinėjimus, Gatčinos liejy-
kla tapo pagrindiniu varpų gamybos centru Rusijoje. Gatčinoje nulieti varpai buvo 
apdovanoti aukso medaliais krašto pramonės parodose. Nuo 1896 m. čia liejami 
ir suderintų varpų komplektai; jie buvo labai reikalingi stačiatikių vienuolynų 
skambinimo tradicijai. Gamybai išsiplėtus, 1894 m. įmonė buvo perorganizuota 
į „A. S. Lavrovo vario ir ketaus liejybos bendrovę Gatčinoje“. Iš Lietuvos į Gatčiną 
būdavo vežami įskilę varpai perliejimui. Po A. S. Lavrovo mirties 1904 m. gamyklą 
perėmė jo žentas T. V. Gerbergas. Tuomet čia buvo liejami ne tik varpai, bet ir ke-
taus stulpai gatvių šviestuvams, taip pat karinės amunicijos dalys. Po bolševikinės 
revoliucijos gamykla nustojo veikti.

SENIAUSIEJI MŪSŲ KRAŠTO VARPAI 

Kas paveldėta iš XV a. ar iš dar anksčiau? 
Paties garbingiausio amžiaus varpas dar visai neseniai ne-

žinomas tyrinėtojams buvo prisiglaudęs Kriaunų (Rokiškio r.) 
Dievo Apvaizdos bažnyčios nedidukėje akmenų mūro varpinėje. 
Manoma, kad šis varpas yra išlietas apie XIII–XIV amžių sandūrą, 
o gal siekia ir karaliaus Mindaugo laikus. Taip sprendžiama pa-
gal varpo formą ir virvele ant pečių įspaustą kuklų pagražinimą. 
Liejinio paviršius šiurkštokas, o forma – tarsi šiaudinio 
avilio. Varpas nėra didelis: aukštis apie 70 cm, skersmuo – 
58 cm. Minint valstybės šimtmetį, jį visuomenė galėjo 
pamatyti Vilniaus nacionalinio operos ir baleto teatro fojė 
iškilmingame koncerte „Gloria Lietuvai“. Šiuo metu varpas 
eksponuojamas Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuo-
se. Kriaunų bažnyčia su varpine statytos 1818–1829 m., o 
parapija minima nuo 1688 m.65 Tad varpas į Kriaunas bus 
atklydęs nežinomais istorijai keliais... Gal ir iš Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės rytų žemių, kuriose krikščionybė 
įsitvirtino žymiai anksčiau.

Kiek panašų, tokiu pat būdu kukliai papuoštą bronzinį 
varpą turi ir Pašušvio Visų Šventųjų bažnyčia Radviliškio rajone, vienas įdomiau-
sių Žemaitijos sakralinių statinių. Jos varpo forma jau modernesnė, artima gotikos 

65 Misius K., „Iš Obelių ir jų apylinkių praeities (iki 1915 m.)“, in Obeliai. Kriaunos. Vilnius: Versmė, 1998, p. 92.

Kriaunų varpas, 
datuojamas XIII –XIV a.
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laikmečio „aviliui“, tačiau jokių įrašų nėra. Senolio 
matmenys tokie: skersmuo – 42 cm, aukštis liemens 
liestine – 37 cm, liežuvio ilgis – apie 40 cm. Varpo 
puošyba kukli: pečiai apjuosti dviem „virvelėmis“, o 
graižas – paprastu rumbeliu. Neabejotinai šis varpas 
vertas tolimesnių tyrimų.

Su Lietuvos vardu susijęs varpas yra įkeltas į Lvovo graikų ap-
eigų katalikų Šv. Jurgio katedros bokštą. Tai kunigaikščio Liubarto, 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino sūnaus, rezidavusio 
Lucko pilyje, 1342 m. dovana šventovei. Varpas laikomas pačiu se-
niausiu Ukrainoje. Įrašas kirilica varpo frize patvirtina donatorių 
ir metus, tačiau ten nenurodyta jo išliejimo vieta. Varpą liejęs meis-
tras veikiausiai slavų kalbos nemokėjo, todėl žemiau įrašo atsirado 
trumpas jį išrašiusio raštininko autografas mažomis raidelėmis: „o 
užrašė Jokūbas Skora“.66   

XV a. datuotu varpu didžiuojasi Semeliškių Šv. Lauryno baž-
nyčia. Jis pavaizduotas miestelio herbe bei vėliavoje. Šis 53 cm 
aukščio, 55 cm skersmens, 123 kg sveriantis varpas taip pat yra 
įtrūkęs, dėl to jau nebenaudojamas. Jo įrašas skelbia: „REX HIC 
VENI NOBIS CUM PACE ANNO D[OMI]NI M CCCC XXX XII“ 
(lotyniškai: „Karaliau, ateik pas mus su taika. 1442 Viešpaties 
metais“). Išlietoji invokacija – taikos meldimas – nurodo varpo 
paskirtį; tai „taikos“ varpas, kuriuo skambinama Viešpaties angelo 
maldai. Apie liejybos vietą galima tik spėlioti, nes į Semeliškes 
jis atgabentas 1927 m. sausio 25 d. vietoj karo 

audrose pražudytųjų.     
Ramygalos įžymybė – 1522 m. varpas. Pokario metais 

sovietų kariuomenei siaubiant užkariautus Rytprūsius, atsi-
rado reta galimybė pražuvusių varpų vieton gauti kokį varpą 
iš apleistų protestantiškų bažnyčių. Taip Ramygalos parapijos 
bažnyčia įsigijo išskirtinės vertės XVI a. pirmajame ketvirtyje 
nulietą varpą. Varpo matmenys tokie: skersmuo 132 cm, aukštis 
liemeniu – 96 cm, bendras aukštis – apie 120 cm. Įrašas, juo-

66 Lewicki B., „O napisie ruskim na dzwonie św. Jerzego we Lwowie“, in Czasopismo naukowe Zakładu 
Ossolińskich. Lwów, 1831. 

Kunigaikščio Liubarto 
dovanotas varpas
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siantis varpo pečius, padarytas vadinamuoju humanistiniu šriftu 2,5 cm aukščio 
majuskulais, žodžius ir skaičius atskiriant ženkleliais – lelijos ir paragrafo. Tekstas 
frize toks: „HINNERIK § VON ψ ƧVIGEΓ ψ GOT § MIK ψ IN § DAT ψ IAR ψ NF § 
CCCCC § VNDE ψ XXII + MARGARETHA § IVETE § ICK ψ (vokiškai „Heinrichas 
fon Švicheltas mane pagamino 1522 m., esu vardu Margarita“). Pavardėje atvirkš-
čiai parašyta „S“ raidė ir apversta „L“, nevienodas šriftas, neaiškios santrumpos 
leidžia manyti, kad meistras buvo ne itin raštingas. Vokiečių tyrinėtojai tvirtina 
meistrą kalbėjus vokiečių žemaičių tarme, o kai kurios įrašų santrumpos ir jiems 
sunkiai tesuprantamos.67 Beje, Margarita – meistro žmonos vardas; tai sako, kad 
šis varpas nebuvo jam eilinis darbas.. .

Šis varpas įdomus ir savo kilme, ir likimu. Kitados buvo nu-
pirktas Tyrenbergo (Thierenberg, dabar Dunajevka Karaliaučiaus 
srityje netoli Zelenogradsko), bažnyčiai, statytai 1355 m. Pokario 
metais ši bažnyčia buvo nugriauta, prireikus plytų aerodromo 
takui tiesti. Nėra abejonių, kad varpą išliejo garsus meistras 
Heinrichas fon Švicheltas (H. von Schwichelt), dirbęs Karaliaučiuje. 
Pavardės priešdėlis „von“ nurodo bajorišką kilmę, tačiau amatu 
verstis to meto papročiais galėjo tik nesantuokinis kilmingųjų 
sūnus. Apie šį varpų ir patrankų liejiką esama žiupsnelio biogra-
finių žinių.68 Jo darbuotės Rytprūsiuose metai sutapo su Kryžiuo-
čių ordino žlugimo ir Prūsijos protestantiškosios kunigaikštystės 
įsikūrimo laikotarpiu. Rytų Prūsijoje H. Švicheltas darbavosi nuo 
1514 m. rudens, atvykęs iš baltiškųjų Ordino kraštų. Netrukus jam 
buvo leista keliauti laivu į Kampeno miestą Nyderlanduose atsi-

67 Gause F. Die Geschichte der Stadt Königsberg in Preussen: Von der Gründung der Stadt bis zum letzten 
Kurfürsten. Graz: Böhlau, 1965, 1659 p.

68 Haupt V. Heinrich von Schwichell – ein ostpreusischer Glockengieser und Urah der Familie. http://
genealogischenotizen.blogspot.lt/2008/10/heinrich-von-schwichell-ein.html.

Meistro Švichelto nulietas varpas ir jo inskripcija. 1522 m.

Šioje bažnyčioje 
varpas kabojo 
nuo nuliejimo 
iki pokario
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vežti žmonos. Ši užuomina leidžia manyti, kad meistras buvo pagarsėjusio olandų 
liejiko Geerdo van Wou mokinys. Dar įdomus faktas, kad meistras 1519 m. liejo 
varpus Revelyje (Taline). 1542 m. H. Švicheltas savo namą Karaliaučiuje išmainė 
į dvarą Kalkeime, esantį maždaug 20 km į rytus nuo Karaliaučiaus, šiauriniame 
Priegliaus krante. Šis dvaras, apimąs 6–7 valakus, net 300 metų buvo šeimos 
nuosavybė.    

XX a. pradžioje šio meistro varpų nedaug tebuvo likę. Rytprūsių paveldosaugos 
dokumentuose 1917 m. paminėti tik 5 jo varpai. Iki mūsų dienų išliko jo darbo nedi-
delis Švč. Mergelės Marijos titulo varpas, prisiglaudęs medinėje varpinėje Lenkijos 
miestelyje Kosakove (Kosakowo), anksčiau vadintame Marientaliu.69 Apie varpą 
pasakojama legenda, kad niekaip nepavykę jo perkelti į kito miestelio bažnyčią, 
tad teko čia pastatyti varpinę. O štai Tyrenbergo bažnyčios varpas – europinės 
vertės kultūros paveldo objektas – išdaužytais pokario keliais kažkaip atvyko į 
Ramygalą ir buvo sujungtas su vokiškuoju bokšto laikrodžiu. 

Pabaisko varpas, perlietas 1542 m. Per is-
torijos audras Lietuvoje nedaug teišliko ir XVI a. 
varpų. Gal svarbiausias iš jų mūsų kultūros 
atminčiai yra Pabaisko varpas.70 Garsas apie 
šią gyvenvietę toli sklinda, – jis istorinis, juk ir 
pavadinimas kilęs iš svarbaus mūšio, 1435 m. 
rugsėjo 1 d. pakirtusio Vokiečių ordino Livonijos 
magistro kariuomenės galybę. Pirmąją baž-
nyčią Pabaiske netrukus po 
mūšio pastatė jo nugalėtojas 

Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Kęstutaitis. Dabartinė 
akmenų mūro Švč. Trejybės bažnyčia statyta 1821–1836 m. Jos 
šventoriuje stūksančioje akmens mūro varpinėje, tarsi kokios 
pilies bokšte, kybo keturi bronziniai varpai.

Didžiojo varpo matmenys tokie: skersmuo – 84 cm, aukš-
tis – 91 cm, graižas – 17 cm pločio. Varpo pečius gaubiančioje 12 
cm pločio juostoje – sunkiai įskaitomas, kiek aptrupėjęs įrašas 
gotikinio šrifto mažosiomis raidėmis. Žodžiai, o antroje eilu-

69 Kosakowo: został tylko dzwon. podroze.wm.pl/66791,Kosakowo-zostal-tylko-dzwon.html
70 Klimka L., „Pabaisko varpai“, in Pabaisko mūšis ir jo epocha. Vilnius: Lietuvos edukologijos 

universiteto leidykla, 2017, p. 376–389.

Pabaisko bažnyčia, pastatyta žuvusių 
lemtingame 1435 m. mūšyje atminimui

Varpas, perlietas Pabaisko 
bažnyčiai 1542 m.
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tėje ir atskiros raidės yra perskirtos ženklu, 
primenančiu paragrafo žymenį. Šis ženklas 
horizontalioje padėtyje reiškia santrumpą; 
taip pažymėta dviejose vietose.71 Visas įra-
šas yra toks: „A*D* 15*4*2* hec § compana § 
reformata § per § me § ualentinum § canoni-
kum § uilnen § plebanu / in § poboysky § i § 
n § r § i §  i § m § a“ (lot. „1542 metais šį varpą 
perliejau aš, Valentinas, Vilniaus kanaunin-
kas, Pabaisko klebonas“). Toliau – Kristaus 

monograma „inri“ bei raidės „ima“, kurios gali reikšti meistro inicialus. Datoje 
skaičius 4 ir raidė „D“ išlieti atvirkščiai.

Daugiausia abejonių kelia pagaminimo datos įrašas, ypač dėl jo antrojo skai-
čiaus rašybos. Tačiau palyginus su analogiškais Lenkijos ir Prūsijos varpų įrašais, 
galima teigti, kad šis varpas tikrai išlietas apie XVI a. vidurį. Gotikiniai rašmenys 
tuomet jau buvo anachronizmas, o skirtukas tarp žodžių – būdingas Renesanso 
epochai. Tačiau svarbiausia, kas ypač pakelia varpo vertę – varpas buvo skirtas 
būtent Pabaisko bažnyčiai. Būtina pažymėti, kad iš XVI a. Lietuvoje esančių var-
pų šis vienintelis yra savo paskirties varpinėje, nors jam ir teko patirti nemažai 
nuotykingų peripetijų. Dar įdomu, kad varpo įraše klebonas sakosi perliejęs varpą. 
Varpų perliejimai – gana dažna praktika, nes jie skildavę nutikus gaisrams, ar ne-
tinkamai skambinant. Tad galima manyti, kad varpo būta jau valdovo Žygimanto 
Kęstutaičio pastatytoje bažnyčioje. Jo dūžiuose – garsiojo mūšio aidai!

Betgi kas tas Pabaisko klebonas, varpo perliejimo iniciatorius? 
Tai Valentinas Pilznietis, Stanislovo sūnus, Krokuvos universiteto 
auklėtinis, Vilniaus vyskupo Pauliaus Alšėniškio 1536 m. paskirtas 
kapitulos garbės kanauninku (patariamojo balso teise).72 Jo pa-
vardė žymi kilmės vietą – Pilzno miestelį Lenkijos Priekarpatės 
vaivadijoje. 1544 rugsėjo 29 d. kunigo Valentino Pilzniečio prašymu valdovas Žy-
gimantas Senasis Brastos seime patvirtino Pabaisko bažnyčios fundaciją. Vilniuje 
jo rūpesčiui buvo pavesta Šv. Marijos Magdalietės špitolė ir bažnyčia. Tad tikrai 
būta neeilinės asmenybės... Minėtosios fundacijos privilegija 1787 m. buvo įrašyta 

71 Kowalski K. M, Inskrypcje na dzwonach gotyckich w Prusach. Studium z epigrafiki kampanologicznej. 
Gdańsk, Wydawnictwo UG, 2006, 392 p. 

72 Ališauskas V., Jaszczolt., Jovaiša L., Paknys M., Lietuvos katalikų dvasininkai XIV–XVI a. The Lithuanian 
catholic clergy (14th–16th c.). Vilnius, 2009.
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į LDK Vyriausiojo Tribunolo Viešųjų reikalų knygas.73 O štai varpo liejybos data – 
ar ne pirmoji tiksli Vilniaus „liudvisarnios“ veikloje? Žinoma, jeigu varpas buvo 
liejamas Vilniuje, o ne vietoje.. .

Pirmojo pasaulinio karo metais varpas buvo išvežtas į Maskvą, tačiau laimingai 
sugrįžo į savo parapiją, kai 1920 m. su Rusija buvo pasirašyta taikos sutartis. An-
trojo pasaulinio karo metu, sužinojus apie netolimame Lisevičiaus dvare įsitvir-
tinusiam vokiečių būriui duotą nurodymą nukabinti varpą, vietiniai vyrai suskato 
jį slėpti. Tai buvo 1942 m. vasarą. Klebonui Antanui Strazdui leidus, nakčia varpą 
nukabino Leonas Bakšys, Jonas Tušas ir Dapkevičius. Dvikinkiu vežimu nuvežus, 
varpas buvo užkastas zakristijono Vlado Augūno sode, Žirnajos upelio pakriaušė-
je. Kitų šaltinių teigimu, varpas buvęs paskandintas ežere; tačiau tai greičiausiai 
legendų įtakoje susiformavę pasakojimai. Pabaisko klebonams keičiantis, žinia 
apie paslėptą varpą buvo perduodama iš lūpų į lūpas. 1959 m. Stasiui Amanka-
vičiui iškvotus paslaptį, varpas buvo iškastas ir perduotas Ukmergės kraštotyros 
muziejui. Tik po atkaklių klebono Jono Tamonio ir iš tremties grįžusio Leono 
Bakšio pastangų bendruomenei pavyko atgauti savo skambųjį turtą. Šias įdomias 
kraštotyrines žinias iš Pabaisko gyventojos Elenos Bakšienės pasakojimo užrašė 
Jonas Navikas. Didysis Pabaisko varpas – svarbus Lietuvos istorijos žymuo, itin 
vertingas kultūros paveldas.

Siesikų varpas. Keletą šimtmečius Siesikų miestelio 
gyventojai girdi vis tuos pačius Šv. apaštalo Baltramiejaus 
bažnyčios varpus. Jų dūžiai sklinda per ežerą iki rene-
sansinės pilaitės, kurią pasistatydino broliai Siesickiai 
XVI a. pirmoje pusėje. Broliai Abraomas, Merkelis ir Sta-
nislovas esmingai parėmė ir mūrinės bažnyčios  statybą, 
užbaigtą 1537 m.74 Šventovės 
architektūroje taip pat žymūs 
Renesanso epochos bruožai. 
Jos tvirtovės kuorus prime-
nančio bokšto angokraščiuose 

kabėjo du nedideli varpai. Tikėtina, kad abu jie ir 
buvo skirti būtent šiai šventovei: viename išlietas 
šv. Baltramiejaus vardas ir išraižytas jo atvaizdas, 

73 Balinskis M., Vilniaus miesto istorija. Vilnius: Mintis, 2007, p. 239–253.
74 Kviklys  B., „Siesikai“, in Mūsų Lietuva II t. Bostonas: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1965, p. 

479–481.
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kitame – Kristupo Daumanto-Siesickio herbas „Wieniawa“ 
(Jaučio galva) ir inicialai. Tačiau varpus skiria nemažas laiko 
tarpsnis; pirmasis yra gotikinių formų ir su gotikinio šrifto 
raidžių įrašais, datuotinas XV a. antra puse ar XVI a. pradžia, 
antrasis – 1701 m. Varpo dekoras, ant jo liemens išraižyti at-
vaizdai – šv. Baltramiejus 
su peiliu rankoje ir karū-
nuota Švč. Mergelė Marija 
su kūdikėliu Jėzumi – tur-
būt patys seniausi mūsų 

krašte grafikos kūriniai. Šio varpo matmenys 
tokie: aukštis – 48 cm, skersmuo – 51 m; atvaizdų 
aukštis – apie 24 cm. Pakabintas angokraštyje 
ant medinio papuvusio buomo, tiesiogiai vei-
kiamas orų permainų, unikalusis varpas buvo 
atsidūręs ant katastrofos slenksčio. Tik jo likimu 
susirūpinus Lietuvos kampanologų draugijai, 
varpas buvo iškeltas. Po bažnyčios remonto 
retenybė bus eksponuojama jos šoninėje na-
voje. Šis nutikimas rodo, kad nežinojimas gali 
pražudyti dideles kultūros vertybes. Siesikų 
bažnyčia, be paminėto 1701 m. varpo, turi ir 
gražų Gdansko meistro Absolono Vitvės 1692 m. 
liejinį. Šių dviejų varpų įsigijimas, tikėtina, susijęs su 1680 m. įvykusiu bažnyčios 
perdavimu katalikams.

Plokščiai – gyvenvietė ant Nemuno kranto, su varpais susijusi keleriopai. Čia 
gyveno žymus visuomenės veikėjas ir pedagogas Petras Kriaučiūnas (1850–1916), 
atleistas iš Marijampolės gimnazijos ir paskirtas Plokščių taikos teisėju. Jo namuo-
se susitikdavo ir bendraudavo Lietuvos šviesuoliai, puoselėją tautinio atgimimo 
viltis. Kalbininkas Jonas Jablonskis apie P. Kriaučiūną taip sakė: „Didesnio lietuvio, 
kito įžymesnio už jį žmogaus tuomet nebuvo Suvalkų žemėje.“ Čia dažnai sve-
čiuodamasis Vincas Kudirka (1858–1899) parašė ne vieną straipsnį savo įkurtam 
atgimimo šaukliui – leidiniui „Varpas“. Kiekviename numeryje jis gvildendavo 
aktualiausius visuomenės gyvenimo klausimus, vertė į lietuvių kalbą didelius 
literatūros veikalus, visomis jėgomis žadindamas lietuvių tautinę sąmonę. Pa-

Siesikų bažnyčios „balsas“ – 
Gdansko meistro A. Vitvės 1692 m. 
nulietas varpas ir jo puošyba
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bendrauti su P. Kriaučiūnu, o ir pasiklausyti liaudies dainų į Plokščius atvykdavo 
žymūs užsienio mokslininkai: rusų kalbininkas Aleksandras Aleksandrovas, da-
nas etnografas Ojė Benediksenas, prancūzų mokslininkas Boduenas de Kurtenė, 
čekas Vaclavas Machekas, suomių kalbininkas Jooseppi Mikkola su jaunąja žmona 
Maila Talvio. Šie žmonės visą gyvenimą išliko nuoširdūs lietuvių bičiuliai. 1938 m. 
laiške Lietuvos rašytojams M. Talvio rašo: „Taip pat prisimenu ir Plokščių kaimą, 
jo senus ąžuolus, po kuriais mūsų mažas draugų būrelis susirinkdavo vakarais, 
kai čiulbėdavo lakštingalos, Nemunėlis bėgo kaip skystas sidabras, o merginos 
ir vaikinai dainuodami grįždavo iš pievų namo. Prisimenu bažnyčią ant aukštos 
kalvos, kurioje tėvai ir motinos, visi kaimo žmonės klūpodavo sekmadieniais. 
Taip pat prisimenu tą naktį, kai buvo suimtas Kudirka, ir Kriaučiūno žodžius: 
kiekviena idėja reikalauja savo aukų.. . Kiek daug tada aš išmokau iš Lietuvos 
kryžiaus nešėjų!“75

Malonu ir šiandien pasi-
vaikščioti varpininkų takais, 
nusidriekiančiais miestelio 
gatvėmis ir vaizdingomis 
apylinkėmis. O viena Plokščių 
gatvelė yra vienintelė tokia 
Lietuvoje – tekančio Vaiguvos 
upelio dugnu. . . Viršutinėje 
Nemuno terasoje stūksanti 

didinga medinė Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia, supama 
šimtamečių klevų, yra perstatyta 1869 m. iš senesnės. Varpas joje 
tik vienas, tačiau stebinantis skambumu ir senumu. Įrašas frize, 

6 cm pločio juostoje, skelbia: „GOT IST MEIN ZIEL ZOIM ICH MICH HALTEN WIL 
HERMAN STVFER ANNO 1573.“ (vok. „Dievas yra mano tikslas, kurio noriu siekti. 
Hermanas Stuferis, 1573 m.“) Bendras varpo aukštis yra 69 cm, liemeniu – 58 cm, 
skersmuo – 65 cm. Tad visai suprantama, kodėl varpas įamžintas Plokščių herbe. 
Apmaudu tik, kad liejikas greta savo pavardės užmiršo pažymėti dirbtuvių vietą; 
tyrinėtojams taip ir nepavyksta jos nustatyti, nežinomi ir kiti šio meistro darbai.

Šv. Onos bažnyčia Šiaulėnuose pastatyta 1869 m. grafų Šemetų lėšomis pagal 
žymaus architekto Fulgento Rimgailos projektą. Šventovės architektūroje sude-

75 Skrodenis S., Lakštingalų krašto šiluma: suomių rašytoja Maila Talvio ir Lietuva. Vilnius: Lietuvos eduko-
logijos universiteto leidykla, 2016, p.192. 



48

rinti romaniniai ir gotikiniai bruožai, o bokštuose išmūrytos angos laikrodžio ci-
ferblatams. Mat laikrodis su varpu jau minimas 1612 m. senosios bažnyčios fasado 
bokštelyje.76 O kiti trys varpai buvę medinėje varpinėje, pastatytoje šventoriuje 
ant trijų stulpų.77 Per pirmąjį pasaulinį karą vokiečiai išsivežė du mažesniuosius 
varpus.

Laimei, išliko didžiausias, kuris gali būti įvardijamas di-
deliu Šv. Onos bažnyčios turtu, paveldėtu iš šimtmečių isto-
rijos. Didžiojo varpo įrašas – dar gotiškojo šrifto raidėmis; tai 
katalikų liturgijos himno „Ave 
Regina Caelorum“ (lot. „Sveika, 
dangų Karaliene”) pradžia. Ir 
frizo ornamentas turi gotikos bei 
ankstyvojo renesanso stiliaus 
bruožų. Tad tikėtina, kad varpas 
lietas Baltijos jūros pietinėje pa-
krantėje arba Nyderlanduose. Įdomios ir šio varpo pakabos 
„ausys“ – jos tarsi susuktos iš virvių.

Keletas tiksliau nedatuotų varpų. Šv. Juozapo bažnyčios istorija Šešuoliuose 
prasideda 1567 m., kai ten dvarą valdęs Vilniaus vyskupas Valerijonas Protasevi-
čius paskyrė būsimai bažnyčiai dešimtinę ir dar vieną kaimą. Beje, vyskupas – ir 
Vilniaus universiteto steigėjas bei globėjas. Pirmoji bažnyčia Šešuoliuose iškilo 
1572 m., o dabartinė su varpine – 1751-1753 m. Barokiniais bokšteliais pasidabinusi 
bažnyčia – medinės architektūros paminklas. Tvirtų formų varpinei grakštumo 
suteikia originalus architektūrinis derinimas, ant keturkampio pirmojo tarpsnio 
užkeliant aštuoniakampį antrąjį.78 Ši varpinė, primenanti pilaitės kuorą, yra pri-
glaudusi varpą, gerokai vyresnį ir už pačią pirmąją bažnyčią. Pagal savo archajišką 
formą, labai paprastą dekorą – tik „virvelinį“ rumbą viršutinėje liemens dalyje – 
varpas priskirtinas XV a. gaminiams. O jo išlingavimui palengvinti atsvara – jau 
visai netikėta; mat tam panaudota bronzinė saliutinė patrankėlė. Iš tokių įtaisų 
anksčiau būdavo šaudoma per šv. Velykas, džiaugiantis Viešpaties Prisikėlimu. 
Labai verta aplankyti atokiau nuo magistralinių kelių esančius Šešuolius, ten pa-

76 Spurgevičius P., „Šv. Onos bažnyčia“, in Šiaulėnai. Vilnius: Lietuvos kraštotyros draugija, 2004, p. 56.
77 Tamulionis E., „Iš Šiaulėnų parapijos ir bažnyčios istorijos“, in Šiaulėnai. Vilnius: Lietuvos 

kraštotyros draugija, 2004, p. 83.
78 Jankevičienė A., Lietuvos medinė sakralinė architektūra: bažnyčios, koplyčios ir varpinės. Vilnius: VDA 

leidyk la, 2007, p. 301.
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sigrožėti liaudiškos architektūros fenomenalumu ir pasidomėti technikos paveldo 
archajiškumu. 

Kelmė pagrįstai turėtų didžiuotis senuoju Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios varpu, 
kuris gali būti datuojamas XV a. pabaiga. Pagaminimo 
datos jame nėra išlieta, tačiau gotiškas šriftas „išduo-
da“ laikmetį. Įrašas jo frize – senąja olandų kalba, tad 
gali būti, kad šis varpas „iš ugnies gimė“ kurioje nors 
Nyderlandų varpų liejykloje. Analogų jam galima rasti 
varpų muziejuose. Deja, jo autentiško balso nebeišgirsi-
me, – varpas skilęs ir nebenaudojamas. Iškeltas iš bokšto, taptų bažnyčios vidaus 
puošmena ir kampanologų tyrinėjimo objektu. 

  
LIETUVOS VARPŲ LIKIMO VINGIAIS

Neretas atvejis Lietuvos istorijoje, kada varpai būdavo priverstinai išvežami 
iš bažnyčių. Varpus paliepdavo nukabinti ir surinkti krašto okupantai, pristigę 
spalvotojo metalo – strateginės žaliavos karo reikmėms. Juk varpai – iš puikiau-
sios bronzos.

Per Pirmąjį pasaulinį karą traukiantis rusų 
kariuomenei, varpai geležinkeliu buvo masiškai 
išvežami į Rusiją. 1915 m. vokiečių kariuomenei 
sėkmingai puolant, Rusijos karinė vadovybė, 
vengdama palikti priešui strateginei žaliavai tin-
kamų varpų, pradėjo jų evakuaciją iš artimų karo 
veiksmams teritorijų. Birželio antroje pusėje buvo 
duotas įsakymas nukabinti iš bokštų ir suvežti 
į didesnes geležinkelio stotis varpus, esančius į 

vakarus nuo linijos Rokiškis–Svėdasai–Jonava–Seredžius. Darbas buvo pavestas 
apskričių policijos pristavams. Parapijiečiams tekdavo varpus gelbėti – išpirkinėti 
iš sargybinių, slapstyti užkasant į žemę. Bažnyčių ir cerkvių duomenimis, kraš-
tas vis dėlto neteko 749 varpų.79 Laimė, Rusijos karinė pramonė nejuto žaliavų 
stygiaus, tad tik dalis varpų buvo išlydyta. Pagal 1920 m. tarpvalstybinę Sovietų 
Rusijos ir Lietuvos taikos sutartį, varpai kaip ir kitos kultūros vertybės, pradėti 

79 Išvežtų į Rusiją varpų statistika. Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 4, b. 56, l. 4.

Kelmės retenybė – XV a. 
Nyderlanduose lietas varpas

Pirmojo pasaulinio karo metu 
išvežami į Rusiją Vilniaus bažnyčių 
varpai. Senas atvirukas


