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Babtų apylinkių sakralinių pastatų  
kompleksų ir parapijų trobesių  
architektūra
Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Šio straipsnio tyrimų tikslas ir 
uždaviniai – ištirti visų Båbtų apylinkių 
sakralinių pastatų, parapijos trobesių 
ir smulkiųjų sakralinių statinių archi-
tektūrą, nustatyti urbanistinius pastatų 
ryšius. Remiantis archyviniais šaltiniais 
ir istoriniais duomenimis, ikonografine 
medžiaga ir natūros tyrimais, atlikti 
objektų formų analizę, nustatyti jų vertę 
bei atskleisti savitus bruožus; nustatyti 
išnykusių pastatų stovėjimo vietas ir iš 
istorinių nuotraukų ar projektų atkurti 
jų architektūrą.

Tyrimų metodai: istorinis ikono-
grafinis, aprašomasis analitinis, lygina-
masis, rekonstrukcinis. Papildomi spe -
cifiniai tyrimo metodai: pastatų doku-
mentavimas ir fotofiksacija.

Reikšminiai žodžiai: bažnyčia, ko-
plyčia, varpinė, šventorius, parapijos 
trobesiai, sinagoga.

Babtų valsčius šiaurėje ribojasi 
su Jósvainių ir Pérnaravos valsčiais, 
rytuose – su Vandžiógalos, vakaruose – 
su Čìkiškės ir Vilkijõs, o pietuose – su 
Raudóndvario ir Låpių valsčiais. Buvusiame Babtų valsčiuje (apylinkėse) tyrinėtos 
šios vietovės: Båbtai, Panevėžiùkas ir Muníškiai (1 pav.). Šiose vietovėse ir jų 
apylinkėse stovi svarbiausi kultūros paveldo objektai: sakralinių statinių kompleksai 
su parapijų trobesiais, yra smulkiųjų 
sakralinių ir memorialinių statinių. 

Babtų valsčiaus sakraliniai pas-
tatai su parapijų trobesiais komplek-
siškai netyrinėti. Pagrindiniai leidiniai, 
kuriuose pateiktos trumpos istorinės 
žinios apie Babtų apylinkių bažnyčias, 
yra B. Kviklio knygos1 ir Lietuvos 
katalikų bažnyčių žinynas2. Babtų baž-
nyčios architektūrą tyrinėjo A. Jankevi-

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2017 04 13, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2017 06 01, pirmą 
kartą paskelbtas 2017 07 19 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2017-
6/106-306/HI.

1 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Chicago, 1983, t. 3, 
p. 177–178; Kviklys B. Mūsų Lietuva, 2-oji (fotogr.) 
laida, Vilnius: Mintis, 1991, t. 2.

2 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, 
Vilnius, 1993.

1 pav. Babtų valsčiaus plano schema.  
Sudarė A. Rupeika
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čienė3, o Panevėžiùko sakralinių pastatų ansamblį – J. Kančienė4. Babtų istorinė 
urbanistinė raida netyrinėta. Urbanistikos paveldo tyrėjo A. Miškinio nuomone, 
miestelis turi kultūros vertės požymių5.

Sakraliniai pastatai ir parapijų trobesiai stovi Båbtuose, Muníškiuose ir 
Panevėžiukê. 

Babtai yra buvusio valsčiaus vidurinėje dalyje. Tai Ka÷no rajono miestelis, 
įsikūręs kairiajame Nev¸žio krante, šalia Ka÷no–Kla¤pėdos automagistralės, vaka-
rinėje jos pusėje. 1765 m. Babtai vadinami miesteliu, kuriame yra aštuoni žydų 
namai, o 1792 m. jam suteiktos miesto teisės ir herbas6. 1864 m. plane parodyta 
pagrindinė Babtùs kertanti gatvė – t. y. kelias iš Kauno į Lab¿navą7. Jos pietinė 
atkarpa tęsiasi iki centre esančio bažnyčios sklypo; nuo čia gatvė platėja, pasuka 
šiaurės rytų kryptimi ir jungia Babtus su gretimomis vietovėmis. 1864 m. matomos 
ryškios miestelio radialinio plano užuomazgos: iš pagrindinės gatvės lūžio taško ir 
aikštės sankirtos nutiestos dvi papildomos gatvės pietvakarių ir pietryčių kryptimis, 
o iš aikštės vakarų kampo suformuota trumpa gatvelė (aklagatvis) pietvakarių 
pusėn ir antroji – šiaurės vakarų kryptimi veda prie parapijos sklypo (žr. p. 88.). 
Šiuo metu Babtuose yra katalikų bažnyčia, varpinė, keturi parapijai priklausantys 
trobesiai, smulkiųjų sakralinių statinių ir dvejos kapinės; išnyko senoji varpinė, 
klebonija, kapinės, sinagoga ir keli parapijai priklausę pastatai. 

Bažnyčia su parapijos trobesiais yra vidurinėje miestelio dalyje, prie Nevėžio 
ir Beržų gatvių. Kapinės įkurtos dešiniajame Kuprės krante, nutolusios į šiaurės 
rytus nuo šventoriaus. Senosios katalikų kapinės buvo pietiniame Babtų gale, šalia 
Teškupio upelio, o priešais, kairiajame šio upelio krante, yra žydų senųjų kapi-
nių liekanos. Tarp bažnyčios ir žydų kapinių, Kauno ir Beržų gatvių sankirtoje, 
stovėjo medinė sinagoga (2 pav.). 

Svarbiausi Babtų kultūros paveldo objektai – bažnyčios statinių kompleksas ir 
parapijos trobesiai. Sakralinių statinių kompleksas, apsuptas šventoriaus, įsikūręs 
tarp Nevėžio, Beržų ir Šilo gatvių, į vakarus nuo pagrindinės miestelio magistralės 
(Kėdainių g.). Klebonijos sodyba įkurta Nevėžio ir Beržų gatvių sankirtoje, o du 
parapijai priklausantys namai stovi prie Nevėžio gatvės, už rytinės šventoriaus 
tvoros (3 pav.). 

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia pastatyta vakarinėje šventoriaus pusėje, 
pagrindiniu ir šoniniu fasadais atgręžta į Nevėžio gatvę, o apsidės fasadu – į Šilo 
gatvę. Pirmąją bažnyčią Babtuose 1672 m. pastatė dvarininkas Mlečka; 1712 m. 
ji buvo perstatyta, o 1744 m. įkurta 
parapija8. 1830 05 07 bažnyčia sudegė 
ir jos vietoje pastatyta stačiakampio 
plano šopa, 12 × 7 2/3 sieksnių dydžio, 
dengta šiaudų stogu; zakristija buvo už 
didžiojo altoriaus9. Dabartinė bažnyčia 
pastatyta 1853 m. klebono Mykolo Pe-
troševičiaus pastangomis ir parapijiečių 
lėšomis10. 1842 m. viduryje sudegusios 
bažnyčios statybai buvo surinkta 1 475 
rubliai: 1 000 rb paaukota ir 475 rb 

3 Lietuvos architektūros istorija, Vilnius, 2000, t. 3, 
p. 40–41.

4 1983 m. architektūros paminklų tyrimų ataskaita, 
l. 100–103. KTU Architektūros ir statybos instituto 
archyvas.

5 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo ver-
tybės. Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai, Vilnius, 
2009.

6 Misius K. Dėl Babtų senosios praeities, Gimtinė, 
1992, Nr. 10 (42), spalio 1–31, p. 4.

7 LVIA, f. 525, ap. 2, b. 1113, l. 1.
8 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 148.
9 LVIA, f. 669, ap. 3, b. 321, l. 43-43v.; b. 258, l. 39.
10 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 148–149.
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2 pav. Babtų miestelio plano schema.  
Sudarė A. Rupeika
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skyrė imperatorienė11. Bažnyčios projektą ir sąmatą parengė civilinis inžinierius 
Maleševskis, 1845 04 30 Kauno gubernijos valdyba pranešė Vilniaus Romos ka-
talikų dvasinei konsistorijai, kad iš jos pusės bažnyčios statybai kliūčių nėra. 
Projektą patikrino Kauno gubernijos architektas, ištaisė brėžinius raudonu rašalu 
ir pažymėjo, kad bažnyčia būtų statoma prižiūrint meno srities tarnautojui. Projektas 
buvo patvirtintas, o statybos priežiūra laikinai pavesta gubernijos architektui12. 
1852 03 15 rašoma, kad dėl lėšų trūkumo bažnyčios statyba pristabdyta; klebono 
teigimu, už 300 sidabrinių rublių galima uždengti stogą, taip apsaugant sienas 
nuo irimo, o tada iš surinktų aukų įrenginėti vidų13. 1876 m. Babtų bažnyčios 
klebonas gavo leidimą savo lėšomis atlikti pastato remontą: prakiurusią stogo 
čerpių dangą pakeisti lengvesne malksnų danga ir nugriauti du priekinius avarinės 
būklės bokštus; taip pat buvo numatyta nauja tvora aptverti šventorių14. 1921 m. 
inventoriuje rašoma, kad bažnyčia pastatyta 1853 m. iš eglinių rąstų, apmušta 
eglinėmis lentomis, atnaujinta 1913 m., yra 30 × 15 m dydžio ir be stiliaus žy-
mių. Ji su prieangiu, presbiterija, nava, 
choru ir dviem zakristijomis (vienoje 
yra iždinė). Bažnyčioje yra 9 durys ir 
14 langų; stogas dengtas malksnomis, o 

3 pav. Babtų bažnyčios statinių ir klebonijos trobesių situacijos plano 
schema: 1. Bažnyčia, 2. Varpinė, 3. Šventoriaus tvora su vartais,  
4. Senosios varpinės vieta, a. Koplytstupis, b. Stogastulpis, c. Paminklas, 
d. Kapai, 5. Klebonija, 6. Ūkinis trobesys, 7. Špitolės vieta, 8. Klebonijos 
vieta, 9. Namas, 10. Namas. Sudarė A. Rupeika

11 LVIA, f. 669, ap. 3, b. 419, l. 12.
12 Ten pat, l. 37, 39, 40v.
13 Ten pat, l. 98.
14 Ten pat, f. 669, ap. 3, b. 1668, l. 3, 6.
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priekyje – medinis 7,5 m aukščio skarda dengtas bokštas su geležiniu kryžiumi15. 
Minimi trys mediniai (liepos medžio) altoriai su mediniais tabernakuliais, puošti 
paauksuotais drožiniais ir kolonomis su marmuro imitacija. Didžiojo altoriaus 
mensa akmeninė; jame stovi šv. Petro ir Pauliaus statulos. Presbiterijoje, didžiojo 
altoriaus kairėje pusėje, stovi ąžuolinė krikštykla su variniu indu vandeniui lai-
kyti. Bažnyčioje yra penkios klausyklos, pagamintos iš eglinių lentų, ir sakykla 
iš uosio medienos, puošta pasidabruotomis kolonomis ir paauksuotais drožiniais. 
Presbiteriją nuo navos skiria uosio medienos tvorelė, sudaryta iš tekintų baliustrų. 
Sienas puošia 14 terakotinių stacijų16. 

Babtų bažnyčia bebokštė, trinavė, halinė. Ji su žemu cokoliu, sienos suręs-
tos iš sienojų ir apkaltos vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis, trišlaitis stogas 
dengtas skarda. Planas stačiakampis, užbaigtas siauresne trisiene apside; priekyje 
yra prienavis su kairiajame kampe įrengtais laiptais į vargonų chorą. Centrinė 
nava tokio pat pločio kaip presbiterija, kurios šonuose glaudžiasi prieangis ir 
zakristijos (4 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas, vainikuotas aukštu trikampiu 
frontonu, atskirtu apskardintu stoginuku; frontono plokštuma apkalta įstrižomis 
lentelėmis, o timpano centre įkomponuota Apvaizdos akis. Virš stogo kraigo kyla 
siauras aštuonkampio skerspjūvio dviejų tarpsnių bokštelis, dengtas varpo formos 
šalmu su puošniu metaliniu kryžiumi, pastatytu ant rutulinės bazės ir siaurėjančio 
kūginio pagrindo, užbaigto mažesniu rutuliu. Pagrindinį fasadą į tris plokštumas 
skaido dvi plačios mentės, o vertikalią ašį pabrėžia dvivėrės durys, pridengtos 
vienšlaičiu stogeliu, ir virš jų suformuota aukšta baltai dažyta arkinė niša, kurio-
je patalpintas krucifiksas; nišą dengia išsikišęs pusapskritis stogelis. Pagrindinio 
fasado šonuose tarp menčių ir kampinių sąvaržų įkomponuoti aukšti, smulkiai 
rėmeliais sudalyti langai, užbaigti pusapskritėmis sąramomis. Šoniniai fasadai pa-
našūs, su vienomis dvivėrėmis įsprūdinėmis durimis; jų sienas skaido kampinės 
sąvaržos ir mentės, tarp kurių išdėstyti 
aukšti langai, užbaigti pusapskritėmis 
sąramomis. Apsidės fasado vidurinė 

15 Ten pat, f. 1671, ap. 8, b. 236, l. 1.
16 Ten pat, l. 2v, 3.

4 pav. Babtų  
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika
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Babtų bažnyčios bendras vaizdas

Babtų bažnyčios langas

Babtų bažnyčios apsidės  
fasadas 
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plokštuma aklina, su krucifiksu, pridengtu dvišlaičiu stogeliu, o šoninėse (įstrižo-
se) sienose įkomponuoti aukšti arkiniai langai. Visus fasadus juosia išsikišęs trijų 
traukų karnizas; visi langai vienodi, smulkiai sudalyti ir apjuosti tiesiais apvadais, 
kurių pusapskrites dalis pagyvina smulkūs dekoro elementai: lašai ir stilizuoti 
kryželiai (primenantys dobilo lapus). 

Viduje navas skiria dvi poros apskrito skerspjūvio stilizuotų kolonų, sujung-
tų segmentinėmis arkomis. Kolonos nedidelio skerspjūvio, todėl bažnyčios erdvė 
atrodo vientisa. Sienas skaido piliastrai, sujungti su kolonomis pusapskritėmis 
sąramomis, kurios remiasi į kapitelius. Presbiterija paaukštinta trimis pakopomis, 
atvira (be tvorelės). Kairėje presbiterijos pusėje, virš zakristijos (antrajame aukšte), 
įrengtos ložės, aptvertos aklina medine tvorele, į kurią remiasi du kvadratinio 
skerspjūvio stulpeliai, sujungti pusapskritėmis arkomis. Dešiniajame presbiterijos 
šone prie sienos pritvirtinta sakykla, į kurią patenkama iš zakristijos. Šonines navas 
ir presbiteriją juosia tapytas frizas, pagyvintas plastiškais augaliniais motyvais. 
Yra trys orderinių formų altoriai; didysis altorius užima visą apsidės vidurinės 
sienos plotį ir remiasi į lubas. Vargonų choras įrengtas virš prienavio ir remiasi 
į du kvadratinio skerspjūvio stulpus, kurie kiek išsikiša į navas. Choras aptvertas 
medine tvorele, dekoruota kiaurapjūvio ornamento drožiniais; vargonų prospek-
tas neogotikinių formų. Lubos lygios, apkaltos siauromis lentelėmis, dažytos, o 
travėjų kampai ir vidurinės navos centrinės dalys akcentuotos plastiškais dekoro 
elementais; grindys taip pat lentų. Bažnyčia statyta romantizmo laikotarpiu ir 
yra liaudiškojo romantizmo pavyzdys, turįs neorenesanso bruožų. Jos išorėje ir 
viduje ryški romantizmui būdinga neorenesansinė „arkadų“ stilistika; tik vargonų 
prospekto formos disonuoja su dominuojančiais interjere arkiniais motyvais.

Senoji varpinė stovėjo pietrytiniame šventoriaus kampe, šalia tvoros, prie 
Nevėžio gatvės. 1844 m. Babtų bažnyčios vizitacijos akte minima dviejų tarpsnių 
varpinė, apmušta lentomis, su dviem varpais, dengta malksnomis; durys dvivėrės, 
staliaus darbo, su geležiniais vyriais ir kabliais17. 1921 m. bažnyčios inventoriuje 
minima dešinėje bažnyčios pusėje stovinti „menko stovio“ medinė, apmušta egli-
nėmis lentomis, varpinė. Ji 6 1/2 m aukščio,  beveik kvadratinio plano (4 1/2 × 
4 1/3 m), stogas dengtas malksnomis, o virš jo – nedidelis geležinis kryžius. 
Varpinės viduje įrengti mediniai laiptai; varpai 1915 m. išvežti į Rusiją18. Išlikusioje 
istorinėje nuotraukoje matyti, kad varpinė buvo monumentali, sudaryta iš dviejų 
stačiasienių vienodos formos tūrių, dengta piramidiniu stogu su kryžiumi19. Apa-
tinis tarpsnis buvo aukštesnis ir platesnis, o antrojo viršuje per visą plotį palikta 
anga, pro kurią matyti vertikalūs karkaso stulpeliai ir varpai. Vėliau buvo pasta-
tyta nauja varpinė. B. Kviklio teigimu, varpinė buvo maža, besienė, su stogeliu, 
paremtu dviem stulpais20. Dabartinė varpinė stovi priešais bažnyčios šoninį vakarų 
fasadą, atokiau nuo šventoriaus tvoros. Greičiausiai tai perstatyta B. Kviklio minėta 
besienė varpinė. Ji nedidelio vientiso 
tūrio, dengta aukštu piramidiniu šiferio 
stogeliu su mažu kryželiu. Varpinė 
medinė, su betono cokoliu, kvadratinio 
plano, stačiomis sienomis, nesudėtingos 
architektūros. Sienų konstrukcija karka-

17 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 258, l. 44.
18 LVIA, f. 1671, ap. 8, b. 236, l. 2.
19 Miškinis A. Ten pat, p. 509. Varpinė kartu su 
bažnyčia nuotraukoje užfiksuota 1938 m.

20 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Chicago, 1983, t. 3, 
p. 177.
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Babtų bažnyčios vidus
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sinė, sudaryta iš keturių kampinių ir 
keturių vidurinių stulpelių, sutvirtintų 
horizontaliais ir įžambiais ryšiais; išorė 
apkalta stačiomis lentomis su lentjuos-
tėmis. Pastatas gana žemas, sudalytas 
į tris tarpsnius – vidurinė dalis atvira, 
įterpta tarp aklinų sienų. Atvirąjį tarps-
nį pridengia tik plonas vielos tinklas, 
pro kurį matyti trys kabantys varpai. 
Visi fasadai vienodi, tik pagrindinio 
šiaurės fasado dešiniajame šone yra 
įrengtos vienvėrės durys, apkaltos ver-
tikaliai. Varpinė etninės architektūros, 
primityvių formų. 

Šventorius tarsi sudarytas iš dvie-
jų dalių: rytinė jo pusė, kurią užima 
kapinės, gana lygi, o vakarinė – že-
mėjančio link tvoros pakraščių reljefo, 
todėl bažnyčia atrodo kiek pakelta, 
o neaukšta varpinė – dar žemesnė. 
1844 m. šventorius buvo aptvertas sta-
čių pinučių tvora21. 1921 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad šventorius 68 × 
63 m dydžio; jame yra parapijos kapai. Vienas šventoriaus šonas aptvertas ge-
ležine tvora, o kita dalis – egliniais statiniais su ąžuoliniais kuolais ir be jokio 
pamato. Didieji šventoriaus vartai geležiniai, o iš šonų – maži varteliai. Dar yra 
dveji varteliai iš ąžuolo lentelių, vedantys iš šventoriaus į kleboniją ir bažnyčios 
tarnų namą; visi varteliai užrakinami spynomis. Šventoriuje lavoninės nėra, šar-
vojama varpinėje. Rašoma, kad viename pakraštyje laidojami nekrikštyti kūdikiai, 
ne katalikai ir savižudžiai22. 

Dabar šventorius aptvertas ažūrine metaline tvora, kurioje įrengti dveji vartai: 
didieji – priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, o antrieji veda į klebonijos sody-

Babtų bažnyčios varpinė

21 LVIA, f. 669, ap. 2, 
b. 258, l. 44.

22 LVIA, f. 1671, ap. 8, 
b. 236, l. 2v.

Babtų bažnyčios 
šventoriaus tvora  
su vartais
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bą. Tvoros pietinė linija, esanti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, aukštesnė, 
pagyvinta riestiniais dekoro elementais, įterptais tarp vertikalių metalo stulpelių; 
kita tvoros dalis žema, sudaryta iš stačiakampių metalinių rėmų, užpildytų rom-
beliais, sudarytais iš vielų. Didieji vartai – trijų atvirų angų, su ažūrinėmis metalo 
varčiomis. Angas rėmina keturi kvadratinio skerspjūvio raudonų plytų stulpai su 
platesne priekine cokoline dalimi, vainikuoti piramidiniais skardos stogeliais su 
metalo kryžiais – saulutėmis. Viduriniai stulpai aukštesni, su nusklembtais kampais 
ir stačiakampėmis nišomis, kuriose įkomponuotos kryžiaus formos įdubos; jų viršų 
juosia lygi, kiek platesnė trauka. Kampinių stulpų kampai taip pat nusklembti, 
tačiau jų nišos lygios, be įdubų, nėra viršutinių traukų. Iš šventoriaus pusės 
vartus rėminančių stulpų fasadai lygūs. Mažieji varteliai įrengti pietvakariniame 
tvoros kampe, priešais kleboniją. Jie – vienos siauros angos, metaliniai, įterpti į 
tvorą ir yra vienodo aukščio su ja. 

Šventoriuje pastatyti du mediniai koplytstulpiai, medinis stogastulpis ir pa-
minklas. Abu koplytstulpiai stovi bažnyčios pagrindinio fasado šonuose. Dešinysis 
koplytstulpis kiek aukštesnis, su atvira koplytėle, pakelta ant laibo dviejų dalių 
kvadratinio skerspjūvio stulpo ir paremta drožinėtomis gembėmis. Koplytėlė vieno 
tarpsnio, kurio viršų ir apačią juosia drožinėtos juostelės; jos keturšlaitį stogelį su 
aukštu kryžiumi – saulute laiko kampiniai pasviri profiliuoti stulpeliai. Kairysis 
koplytstulpis dviejų pakopų, su atviromis koplytėlėmis. Apatinė koplytėlė platesnė, 
su kampiniais lenkto kontūro stulpeliais, remiančiais keturšlaičio stogelio šlaitus; 
jos viršų juosia drožinėta lentelė. Antroji koplytėlė patalpinta virš apatinės, jos 
stogelio centre, ir yra tokių pat formų, tik 
siauresnė, su kylan čiu kryžiumi – saulute. 
Stogastulpis „Laiminantis Kristus“ pasta-
tytas 1994 m. (Babtų parapijos 250 m. 
jubiliejaus proga) pietvakariniame švento-
riaus kampe; autorius – tautodailininkas 
Algimantas Sakalauskas. Stogastulpio ak-
centas – Kristaus figūra ištiestomis ranko-
mis, pakelta ant stačiakampio skerspjūvio 
stulpelio. Monumentalią figūrą apgaubia 
sienelė, kurios viršuje, tarp drožinėtų 
lentų, suformuotas kryžiaus ažūras. Sto-
gastulpis pridengtas dvišlaičiu plačiu 
stogeliu su viršuje kylančia plačia kalto 
metalo saulute. Stulpelio priekyje įrašas: 
250 M. BABTŲ PARAPIJAI. 1994 M. Ki-
toje stulpo pusėje išdrožtos autorių ir 
atlikėjų pavardės: Algimantas Sakalaus kas 
Dainius Jurevičius Julius Urbanavičius 1994 
kalvis Z. Sakalauskis. Arčiausiai pagrin-
dinių vartų, vakarinėje jų pusėje, prie 
šventoriaus tvoros stovi lieto metalo pa-
minklas – kryžius.

Babtų bažnyčios šventoriaus I ir II  
koplytstulpiai
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Dabartinės Babtų kapinės įkurtos 
1933 m., šiaurinėje miestelio pusėje, de-
šiniajame Kuprės krante, tarp Ramybės 
ir Nevėžio gatvių. Kapinių įkūrimo data (1933.VII.) įrėžta ant vieno vartų stulpo 
(iš vidinės – kapinių pusės). Dvi tvoros kraštinės, kuriose įrengti vartai, aptvertos 
medinėmis lentelėmis, įterptomis tarp betono stulpelių, o kita kapinių teritorijos 
dalis atskirta vielų tvoromis. Pagrindiniai vartai sudaryti iš plačios įvažiavimo an-
gos ir siaurų įėjimo vartelių. Plačioji anga uždaryta dvivėrėmis ažūrinėmis metalo 
varčiomis, kurios aukštėja centro kryptimi ir užsibaigia metalo kryžiumi, iškeltu 
virš vienos varčios; mažųjų metalo vartelių dekoro elementai tokie kaip ir didžiųjų 
varčių. Vartų angas rėmina du aukšti ir vienas žemesnis betono stulpai. Jie kva-
dratinio skerspjūvio, dviejų tarpsnių, užbaigti susikertančiais dvišlaičiais stogeliais, 
virš kurių, centre, kyla betono kryžiai. Šoninės stulpų plokštumos lygios, užbaigtos 
trikampiais skydeliais, o priekiniai jų fasadai – atgręžti į gatves ir į kapines – su-
skaidyti ir pagyvinti vienodais dekoro elementais. Apatinis aukštesnis stulpų tarpsnis 
stačiakampėmis įdubomis sudalytas į dvi plokštumas, o viršuje, imituojant fronto-
nėlius, užbaigtas trikampėmis įdubomis. Viršutinis tarpsnis siauresnis, su įgilinta 
plokštuma, aprėminta siauru apvadu, vainikuotu stačiašlaičiu skydeliu. Įgilintose 
plokštumose įkomponuoti reljefiniai dekoro elementai, susieti su krikščioniškąja 
simbolika. Viršutiniame tarpsnyje – taurė su saule virš jos. Galima prielaida, kad 
vaizduojama vadinama Šv. Gralio taurė, o saulė – ugnies simbolis. Apatinio tarps-
nio viršutinėje įduboje įkomponuotas keliomis įrėžų eilėmis suformuotas kryžius, o 
apatinėje plokštumoje – reljefinė heksagrama (šešiakampė žvaigždė) su vidurinėje 

Babtų bažnyčios šventoriaus stogastulpis ir 
paminklas
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dalyje (tarsi skritulyje – amžinybės simbolyje) patalpinta kaukole 
ir sukryžiuotais kaulais (simbolizuoja gyvenimo laikinumą). 
Heksagrama, šešiakampė Dovydo žvaigždė (judaizmo simbo-
lis), naudota ankstyvojoje krikščionybėje ir kitų tikėjimų mitologijose. Antrieji vartai 
įrengti medinėje tvoroje – vienos plačios angos, su dvivėrėmis medinėmis varčiomis, 
sudarytomis iš medinių, aukštėjančių centro kryptimi, nukirstais galais lentelių. 

Parapijos trobesiai. Klebonijos sodyba įkurta į vakarus nuo šventoriaus, kitoje 
Nevėžio gatvės pusėje. Į šiaurę nuo klebono namo stovėjo senoji klebonija, o ūki-
nio trobesio vietoje – špitolė. 1844 m. minima sena, nežinia kada statyta klebonija, 
be pamatų, kurioje gyventi negalima. Ji 10 × 4,5 sieksnių dydžio. Dešinėje pusė-
je – du miegamieji (vienas didesnis) ir sandėliukas, atskirtas nuo priemenės mūro 
sienele. Kairėje pusėje – troba su kamara. Visur grindys lentų, durys šešerios, 
staliaus darbo, su geležiniais vyriais, 
kabliais ir vidiniais užraktais23. Einant 

Babtų kapinių  
pagrindiniai vartai

Babtų kapinių tvora 
su šalutiniais vartais

23 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 258, l. 44v.
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iš klebonijos į bažnyčią, kairėje pusėje stovi medinis namelis, suręstas iš tašytų 
sienojų, dengtas šiaudais, 7 × 4 sieksnių, su priemenėmis, trejomis durimis. Jame 
yra du miegamieji, kamarėlės, sandėliukas, stovi švediška plytų krosnis ir kepimo 
krosnis iš molio. Nuo klebonijos dešinėje – šeimynos namas (tarnų namas), suręstas 
iš apvalių rąstų, dengtas šiaudais, 9 × 4 sieksnių dydžio. Kairėje pusėje – kepykla 
su kamara, moline kepimo krosnimi ir durimis ant bėgūnų. Tiesiai iš kepyklos – 
arklidės24. Priešais kleboniją – apgriuvęs medinis ūkinis trobesys, dengtas šiaudais. Už 
jo varykla (spirito varykla) – medinė, dengta šiaudais, 6,5 × 4 sieksnių dydžio, su 
kepimo krosnimi. Tarp klebonijos ir tarnų namo – medinė ledainė, statyta 1844 m. 
bažnyčios administratoriaus Mikalojaus Petroševičiaus rūpesčiu. Ji kvadratinio plano, 
3 × 3 sieksnių dydžio, su vienu langu, dengta šiaudais. Einant iš bažnyčios link 
Nevėžio, dešinėje pusėje stovi medinis kluonas, suręstas iš apvalių sienojų, 9 × 
6 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais25. Grįžtant nuo kluono, kairėje pusėje stovi 
daržinė, statyta 1843 m. taip pat bažnyčios administratoriaus rūpesčiu. Einant iš 
klebonijos link bravoro, dešinėje pusėje stovi du šonais pastatyti mediniai tvartai. 
Vienas jų, dešinysis, statytas 1844 m. bažnyčios administratoriaus rūpesčiu, 12 × 
4 sieksnių dydžio, o antrasis – senas, dengtas šiaudais. Prie tvartų galų pristatyta 
daržinė, dengta bendru tvartų stogu, 10 × 4 sieksnių dydžio. Toliau, už varyklos, 
stovi medinis pastatėlis, 5 × 4 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais. Iš to pastatėlio 
einant tiesiai – kampinis namelis, 4 × 3 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais26. Einant 
toliau, kairėje gatvės pusėje stovi senas medinis namelis, suręstas iš apvalių rąstų, 
3,5 × 2,5 sieksnių dydžio. 1844 m. bažnyčios administratoriaus pastangomis prie 
jo pristatyta antroji pusė, 4 × 3 sieksnių dydžio. Už to namelio stovi senas me-
dinis bažnyčios tarnų namas, 8 × 4 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais. Klebonijos 
sodyba aptverta pinučių tvora27. Vėlesniame 1849 m. bažnyčios inventoriuje minima 
klebonija, statyta iš tašytų eglinių rąstų, 10 × 5,5 sieksnių dydžio, akmens mūro 
pamatais ir rūsiu, dengta malksnų stogu, su kaminu; ji su dvejomis durimis ir 19 
langų (iš jų 15 su langinėmis). Klebonijoje yra aštuoni kambariai, sandėliukas ir 
virtuvė; keturios krosnys, grindys ir lubos – lentų, staliaus darbo28. Be klebonijos, 
1849 m. minimi keli ūkiniai trobesiai. Arklidė suręsta iš eglinių tašytų rąstų, 9 × 
4 sieksnių dydžio, dengta šiaudais. Ledainė suręsta iš eglinių tašytų rąstų, 3 × 3 
sieksnių dydžio, dengta šiaudais. Du svirnai suręsti iš tašytų eglinių rąstų, 9 × 5 
sieksnių dydžio, su dvejomis durimis, dengti bendru šiaudų stogu. Sandėlis šienui 
suręstas iš apvalių eglinių rąstų, 7 × 4 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais. Sandėlis 
grūdams taip pat iš apskritų eglinių rąstų, 12 × 6 sieksnių dydžio, su įvažiavimo 
vartais, dengtas šiaudais. Du tvartai (kartu su sandėliais) suręsti iš įvairių apskritų 
rąstų, 15 × 6 sieksnių dydžio, dengti bendru šiaudų stogu. Bravoras (spirito varykla) 
iš apskritų rąstų, 8 × 4 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais; vidus dar neįrengtas29. 

Klebonijos sodyba užėmė didelį plotą, buvo aptverta mediniais statiniais 
ir kartimis, turėjo sodą, kuriame augo 
apie 100 vaismedžių: obelys, kriaušės, 
slyvos ir vyšnios. 1921 m. bažnyčios 
inventoriuje minima klebonija, trys na-
mai bažnyčios ir klebonijos tarnams ir 
keliolika ūkio trobesių30. Rašoma, kad 

24 Ten pat.
25 Ten pat, l. 45.
26 Ten pat, l. 45v.
27 Ten pat, l. 46.
28 Ten pat, f. 525, ap. 2, b. 1114, l. 81.
29 Ten pat, l. 81–82.
30 LVIA, f. 1671, ap. 8, b. 236, l. 5v-6v.



14

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. BABTAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 07 19.

klebonija su akmens pamatais, suręsta iš eglinių rąstų ir apmušta lentomis; stogas 
dengtas malksnomis. Ji 21,5 × 12 m dydžio, su įstiklintu priekiniu priebučiu 
(4,5 × 2,5 m); po pastatu yra 2 m aukščio, 6 × 4 m dydžio akmens mūro rūsys. 
Klebonijoje minimi aštuoni kambariai, virtuvė ir sandėlis, 13 durų, 17 langų, 
stovėjo keturios krosnys: dvi koklių ir dvi sumūrytos iš plytų. Kambarių grindys 
buvo medinės, o virtuvės – plytų; sienos (išskyrus prieškambarių) tinkuotos31. 
Kiti trys sodyboje stovėję namai buvo mažesni. Namas, skirtas bažnyčios tarnams: 
vargonininkui, zakristijonui ir varpininkui – medinis, akmens mūro pamatais, 
dengtas malksnomis; išorės sienos apmuštos lentomis, o vidaus – tinkuotos. Jis 
16 × 8 m dydžio, su 7 durimis ir 10 langų. Name penki kambariai ir prieme-
nė, stovėjo trys plytų krosnys; keturi kambariai buvo su grindimis, o vienas 
kambarys ir priemenė – be grindų32. Antrasis namas, skirtas klebonijos tarnams, 
kiek mažesnis už pirmąjį – 15 × 7 m dydžio, taip pat su 7 durimis ir 10 langų, 
medinis, akmens mūro pamatais, dengtas malksnomis. Name penki kambariai, 
priemenė ir sandėlis, stovėjo dvi krosnys; virtuvė ir sandėlis buvo be grindų33. 
Trečiasis – bažnyčios sargo namas buvo senas ir nedidelis – 7 × 5 m, su dvejomis 
durimis ir trimis langais; jis medinis, akmens mūro pamatais, dengtas šiaudais. 
Name buvo kambarys ir priemenė (be grindų), stovėjo molio krosnis34. Toliau 
1921 m. bažnyčios inventoriuje surašyti ūkiniai trobesiai. 1. Arklidė – medinė, 
akmens mūro pamatais, 9 × 7 m dydžio, dengta bendru šiaudų stogu su tokio 
pat dydžio vežimine. 2. Tvartai – mediniai, akmens mūro pamatais, 31 × 9 m 
dydžio, dengti šiaudais. 3. Kiaulidės – medinės, su keturiomis kūtėmis, 17 × 6 m 
dydžio, dengtos šiaudais. 4. Ledainė – medinė, 2 m įgilinta į žemę, 5 × 4 m 
dydžio, dengta šiaudais. 5, 6. Dvi senos daržinės šienui laikyti, panašaus dydžio: 
15 × 7 m ir 14 × 7 m medinės, dengtos šiaudais. 7. Kluonas – senas, medinis, iš 
eglinių ir pušinių rąstų, dengtas šiaudais, 28 × 13 m dydžio. 8. Daržinė grūdams 
laikyti, medinė (pastatyta ant pelčių), apmušta eglinėmis lentomis, 18 × 8 m dydžio, 
dengta šiaudais. 9. Klėtis suręsta iš eglinių rąstų, su akmens pamatais, grindimis 
ir lubomis, dvejomis durimis; viduje įrengti aruodai, durys su geležiniais vyriais 
ir užraktais. 10. Malkinė pastatyta ant šulų, be šoninių sienų ir be durų, dengta 
šiaudais. 11. Šulinys – medinis, 4 m gylio, su durelėmis. 12. Išeinamoji vieta pa-
statyta ant keturių šulų, apkalta lentomis, su durimis35.  

1958 m. Babtų klebonas siuntė Kauno arkivyskupijos kurijai duomenis apie 
1940 m. Babtų parapijai priklaususius trobesius. Minimi trys gyvenamieji namai 
(klebonija, špitolė ir ūkio namas) ir keturi ūkiniai trobesiai (kluonas, tvartas, tvar-
tukas ir klėtis). Klebonija 1951 m. paversta Babtų vidurinės mokyklos internato 
bendrabučiu, špitolėje gyveno klebonas, o ūkio name – dvi kolūkiečių šeimos. 
Kluonas, tvartas (nugriautas) ir klėtis priklausė „Nevėžio“ kolūkiui, o tvartuku 
naudojosi klebonas36.

Senoji klebonija išliko tik nuotrau-
koje; teigiama, kad ji statyta 1851 m.37 
Klebonija stovėjo į šiaurės vakarus nuo 
šventoriaus, Nevėžio ir Šilo gatvių san-
kirtoje, atgręžta šonu į ją ir lygiagrečiai 
su bažnyčia. Klebonija buvo ištęsto 

31 Ten pat, l. 5v.
32 Ten pat.
33 Ten pat.
34 Ten pat, l. 6.
35 Ten pat, l. 6.
36 LCVA, f. R-181, ap. 1, b. 108, l. 14.
37 Klebonijos nuotrauka saugoma Babtų kraštotyros 
muziejuje.
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stačiakampio plano, suręsta iš sienojų, su akmens mūro cokoliu, dengta pusval-
miniu stogu, kurio vidurinėje dalyje kilo platus kaminas. Pastato sienos buvo 
apmuštos vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis. Pagrindinio fasado vidurinėje 
dalyje išsikišo sienų aukščio dvišlaitis įstiklintas prieangis su dvivėrėmis durimis. 
Abipus prieangio, fasado šonuose, išdėstyta po tris stačiakampius langus, prideng-
tus langinėmis; viršutinę langų dalį puošė tiesios prikaltės – sandrikų imitacija. 
Galiniame fasade buvo trys tokie patys langai, o trapecijos formos skyde – du 
mažesni stačiakampiai langeliai. Klebonija buvo tradicinės architektūros, būdingos 
provincijos mediniams parapiniams trobesiams. 

Dabar buvusioje klebonijos sodyboje stovi klebono namas ir ūkinis trobesys. 
Dabartinė klebonija pastatyta į pietvakarius nuo šventoriaus, Nevėžio ir Beržų 
gatvių sankirtoje. Namas sumūrytas iš baltų silikatinių plytų, netinkuotas. Jis 
dviejų aukštų, su rūsiu, nesudėtingos architektūros, kompaktiško sudėtinio tūrio, 
su uždaru prieangiu ir balkonu virš jo. Sodybos kieme, buvusios špitolės vietoje, 
stovi ūkinis pastatas, sumūrytas iš baltų silikatinių plytų, apstatytas vienšlaičiais 
priestatais. Klebonijos sodybos vidurinėje dalyje išliko tvenkinys.

Babtų senoji klebonija. 
BKM nuotr.

Babtų klebonija
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Babtų bažnyčiai priklauso dar du namai, stovintys šalia šventoriaus, šonais 
atgręžti į Nevėžio gatvę. Pirmasis namas vientiso tūrio, vienaukštis, su pastoge, 
ištęsto stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu skardos stogu. Jis su žemu cokoliu, 
suręstas iš sienojų ir apkaltas lentomis; 2011 m. sienos dar buvo apkaltos lento-
mis horizontaliai. 2015 m. uždengtas namo stogas ir remontuoti šoniniai fasadai: 
pakeisti langai ir durys, o sienos apkaltos lentomis vertikaliai. Po šio remonto liko 
nepakeisti galiniai fasadai. Antrasis namas sudėtinio tūrio, su dvišlaičiu mezoninu, 
iškilusiu virš pagrindinio fasado ir dviaukščiu uždaru prieangiu, įrengtu šoninio 
kiemo fasado vidurinėje dalyje. Namo cokolis žemas, sienos suręstos iš sienojų, 
dvišlaitis stogas dengtas skarda. Visi fasadai apkalti horizontaliomis, o galinių 
fasadų trikampiai skydai – horizontaliomis (viršutinė dalis) ir vertikaliomis len-
tomis (iki langų apačios); langai platūs, trieiliai ir siauresni, dvieiliai, su siaurais 
tiesiais apvadais. Namo architektūra būdinga tradiciniams miestelių gyvenamiesiems 
pastatams. Kieme stovi medinis ūkinis trobesys.

Teigiama, kad Babtuose žydai galėjo apsigyventi XVII a., kai ėmė vystytis 
prekyba. 1738 m. inventoriuje įrašyta viena žydų šeima, o 1765 m. surašyti aštuoni 
žydų namai su 32 gyventojais; 1921 m. buvo 130 žydų gyventojų38. Miestelyje iki 
XX a. vidurio buvo sinagoga, stovėjusi miestelio pietinėje dalyje, prie pagrindinės 
gatvės – kelio, vedusio iš Kauno į Kėdãinius, kiek nutolusi į šiaurę nuo Teškupio 
upelio; kitoje upelio pusėje, kairiajame jo krante, įrengtos žydų senosios kapinės 
(žr. 2 pav.). Sinagoga sudegė 1905 05 15 per miestelyje įvykusį gaisrą. 1905 07 21 
Babtų žydų bendruomenės seniūnas siuntė prašymą Kauno gubernijos valdybos sta-
tybos skyriui, kad sudegusio pastato vietoje, bendruomenei priklausančiame sklype, 
leistų pastatyti naujus medinius žydų maldos namus ir sandėlį. Kartu su prašymu 
buvo atsiųstas projektas39. Kauno gubernijos valdyba 1905 08 04 projektą išsiuntė 
gubernijos inžinieriui Andrejevui, prašydama jį patikrinti40. 1905 08 20 projektas 
svarstytas ir patvirtintas: nutarta, kad 
brėžiniai sudaryti teisingai ir atitinka 
paskirtį, todėl leidžiama statyti41. Sta-
čiakampio plano sklype per visą jo ilgį 
parodyta sinagoga su priestatu, skirtu 

Babtų parapijos 
namai

38 Barkauskas E., Stonys T. Mažoji Babtų enciklopedija, 
Kaunas, 1994, p. 81–82.

39 KAA, f. I-473, ap. 1, b. 4768, l. 1.
40 Ten pat, l. 2.
41 Ten pat, l. 3.
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rabinui; abu trobesiai sudaro „L“ raidės planą. Kiemo gilumoje, 
sklypo kampe, priešais rabino namą, suprojektuotas nedidelio 
tūrio pagalbinis pastatėlis42, dengtas vienšlaičiu stogu (5 pav.). 
Sinagoga žieminė, nedidelio sudėtinio tūrio – su išoriniais 
laiptais, dengta keturšlaičiu valminiu stogu. Jos suplanavimas 
simetrinis, su vakarų pusėje atskirta dviaukšte dalimi, kurios pirmajame aukšte 
per vidurį paliktas siauras prieangis su durimis į vyrų salę, o jo šonuose įrengti 
papildomi kambariai, skirti kasdienėms Šventojo Rašto studijoms; tiesiai į salę dar 
galima patekti ir pro šoniniuose šiaurės ir pietų fasaduose įrengtas duris. Antra-
jame pastato aukšte yra moterų galerijos, į kurias patenkama išoriniais laiptais, 
pristatytais prie šoninio šiaurės fasado. Sinagogoje dominuoja aukšta vyrų salė, 
kurios vidurinėje dalyje parodyta stačiakampė bima43, įterpta tarp keturių stulpelių, 
o prie rytų sienos glaudžiasi penkiasienis aron kodešas44; prie salės vakarų sienos, 
abipus durų, yra krosnys. Krosnimis šildomos ir moterų galerijos; jų sienoje, at-
gręžtoje į vyrų salę, paliktos keturios 
stačiakampės angos, pro kurias galima 
stebėti, kas vyksta apačioje. Sinagogos 
rytų fasadas skaidomas piliastrais, tarp 
kurių įterpti aukšti stačiakampiai langai 
remiasi į ištisinę horizontalią trauką, 
o langų viršų paryškina profiliuotos 

5 pav. Babtų  
sinagogos projektas. 
KAA, f. I-473, ap. 1, 
b. 4768, l. 4

42 Ten pat, l. 4.
43 Bima – katedra (graik. oratoriaus tribūna) – pa-
aukštinta Šventojo Rašto skaitymo vieta.

44 Aron kodešas (hebr. šventoji skrynia) – švenčiausia 
sinagogos (žydų maldos namų) vieta, kurioje sau-
gomi Toros (Senojo Testamento pirmosios penkios 
knygos) ritiniai.
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traukos – sandrikų imitacija; pastogę 
juosia profiliuotas karnizas. Nors su-
projektuota medinė sinagoga, tačiau 
jos architektūroje naudoti mūriniams 
pastatams būdingesni stiliniai dekoro 
elementai – piliastrai, profiliuotos trau-
kos, sandrikų imitacija. Rabino butas 
pristatytas prie sinagogos vakarų fasado 
ir yra tokio pločio, kaip šalia priean-
gio esantis pagalbinis kambarys. Butas 
skersine siena sudalytas į dvi patalpas 
su krosnimi tarp jų; butą su sinagoga 
jungia laiptinė, per kurią galima patekti 
į moterų galeriją. 1935 05 08 Babtų 
žydų bendruomenės atstovai kreipėsi 
į Kauno apskrities valdybos statybos 
skyrių su prašymu, kad leistų uždengti 
maldos namų stogą malksnomis, nes jis 
prakiuro. Apskrities statybos komisija 
1935 05 10 svarstė prašymą ir atsakė, 
kad nemato kliūčių maldos namų re-
montui atlikti. 1935 05 16 gautas leidimas galiojo iki kitų metų gegužės 16 dienos; 
prieš pradedant darbus leidimą privalėjo registruoti Babtų valsčiaus statybos ko-
misijoje ir policijoje. Statybos ir sauskelių inspekcija 1935 05 18 Kauno apskrities 
statybos komisijai išsiuntė prašymą, kuriame nurodyta sąlyga, kad stogas būtų 
nudažytas švediškais dažais. Kiek anksčiau (1935 05 03) sinagogos Taryba buvo 
išsiuntusi Babtų valsčiaus viršaičiui bendruomenės žemės sklypo situacijos planą, 
kuriame pažymėtas 13 × 11 m dydžio maldos namų pastatas (sandėlis neparo-
dytas)45 (6 pav.). Sinagoga buvo nugriauta sovietmečiu; išliko tik kelios prastos 
kokybės nuotraukos. Matyti, kad nuotraukoje užfiksuotos sinagogos architektūra 

6 pav. Babtų sinagogos situacijos planas. KAA, 
f. 17, ap. 1, b. 30, l. 21

Babtų sinagoga. Apie 
1965 m. BKM nuotr.

45 KAA, f. 17, ap. 1, 
b. 30, l. 18–21v.
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skiriasi nuo projekto. Atgręžtas į gatvę rytų fasadas skaidomas sąvaržomis, jo 
keturi stačiakampiai langai yra mažesni, nei parodyti projekte, nėra ištisinės ho-
rizontalios traukos, į kurią rėmėsi langai, šoniniame pietų fasade vietoje keturių 
langų yra tik du, tačiau aiškios užkaltų langų žymės. Sinagogos architektūra buvo 
nesudėtinga, artima medinių gyvenamųjų namų architektūrai.

Pietinėje Babtų dalyje, už Kauno gatvės, kairiajame Nevėžio krante, ant 
Stabaunýčiaus kalno, 1 km nutolęs į vakarus nuo automagistralės stovi Babtų 
koplytstulpis – paminklas lakūnų S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui per Atlantą 
atminti. Jis buvo pastatytas 1933 m. pagal inžinieriaus A. Šalkauskio projektą. 
Sovietmečiu, 1965 m., paminklas nugriautas, o 1989 m. atstatytas. Pagal išlikusią 
istorinę nuotrauką koplytstulpio atstatymo projektą parengė architektas Edmundas 
Kondratas; medines skulptūras sukūrė Virginijus Šertvytis. Prie koplytstulpio pri-
tvirtintas skydas yra autentiškas, išsaugotas Babtų mokyklos muziejuje, o metalinę 
lentelę su įrašu saugojo kun. Ričardas Mikutavičius. Paminklas ir jo viršūnėje 
iškilęs kryžius pastatyti kun. R. Mikutavičiaus surinktomis lėšomis (kun. R. Mi-
kutavičius koplytstulpį 1989 06 16 pašventino)46. Koplytstulpis sumūrytas iš plytų, 
tinkuotas, dengtas keturšlaičiu skardos stogeliu, virš jo kyla meniškas metalo 
kryžius. Koplytstulpis trijų tarpsnių, atskirtų traukomis, su kiek platesne viršutine 
dalimi, kurioje įrengtos įgilintos nišelės, skirtos skulptūrėlėms laikyti. Rytų fasado 
nišelėje patalpinti reljefiniai S. Dariaus ir S. Girėno portretai su kryžiumi. Kitose 
trijose nišose stovi Nukryžiuotojo, šv. Petro ir šv. Povilo skulptūrėlės. Viduriniame, 
aukščiausiame koplytstulpio tarpsnyje pritvirtintas skydas su Vyčio kryžiumi ir 
kalavijas, o žemiau – stačiakampė metalinė plokštė su Vyčiu, data 17-VII-1933 M. 
ir įrašu: ŠVENTAISIAIS JUBILIEJAUS METAIS BABTŲ VISUOMENĖ, ŠAULIAI 
ATNAUJINO, ATSTATĖ GRIUVĖSIAIS VIRTUSĮ SENOVĖS KRYŽIŲ, KAD NE-
UŽMIRŠTUMĖM LAKŪNŲ DARIAUS IR GIRĖNO ŽYGIŲ: JIE, PERSKRIDĘ  
ATLANTO VANDENYNĄ, IŠAUKŠTINO TUO LIETUVĄ TĖVYNĘ, NORS ŽUVO 
TRAGIŠKAI, STAIGA, TIES NUMYLĖTA LIETUVA. TERAGINA JIE MUS VISUS 
TĖVYNEI DIRBTI DARBUS PRAKILNIUS. Koplytstulpis įrašytas į LR nekilnoja-
mųjų kultūros vertybių registrą kaip turintis memorialinę vertę (reg. Nr. 20628). 
2003 m. paminklas restauruotas (nuotrauką žr. p. 78).

Muniškiai – kaimas Kauno rajone, buvusio Babtų valsčiaus pietinėje daly-
je, kairiajame Nevėžio krante, 10 km į pietus nuo Babtų, šalia Kauno–Klaipėdos 
automagistralės, vakarinėje jos pusėje. 

Muniškių dvaro savininkai Zaleskiai 1848 m. čia pastatė medinę filijinę baž-
nytėlę. 1879 m. Zaleskienės (Zabielaitės) rūpesčiu ji remontuota, o 1912 m. klebono 
Jono Eidimto ir parapijiečių pastangomis padidinta47. 1935 m. uždengtas naujas 
stogas. 1962 m. bažnyčia uždaryta ir paversta grūdų sandėliu; 1992 m. pastatas 
(vadinamas koplyčia) grąžintas tikintiesiems, pradėtas remontuoti ir apmūrytas 
raudonomis plytomis48. 1996 m. bažnyčia (vadinama koplyčia) pašventinta. Bažnyčia 
buvo apkalta vertikaliomis lentomis su 
lentjuostėmis, o vargonų choro langas 
sudalytas į tris juostas, suskaidytas 
smulkiais 30 langelių. Bokštelio aštuo-
nios plokštumos buvo su angomis, pri-

46 Nukentėję paminklai, Vilnius, 1994, p. 66.
47 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Chicago, 1983, t. 3, 
p. 279.

48 Muniškių Nukryžiuotojo Jėzaus koplyčia, Kauno 
arkivyskupijos bažnyčios, Kaunas, 2010, p. 106.
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dengtomis medinėmis grotelėmis (matyt, 
ten kabėjo varpelis). Nukryžiuotojo Jėzaus 
bažnyčia, apsupta šventoriaus, stovi tarp 
K. Zaleskienės ir Šaltinių gatvių, šalia 
buvusios dvaro sodybos, pagrindiniu fa-
sadu atgręžta į šiaurę ir į K. Zaleskie-
nės gatvę (7 pav.). Bažnyčia pastatyta 
šventoriaus šiaurrytinėje dalyje, šoniniu 
rytų fasadu atgręžta į Šaltinių gatvę. Ji 
bebokštė, trinavė, halinė. Bažnyčia su 
lauko akmenų pamatais ir žemu coko-
liu, suręsta iš sienojų ir išorėje apkalta 
raudonomis plytomis; aukštas dvišlaitis 
stogas dengtas cinkuota skarda, o tri-
kampiai galinių fasadų frontonai apkalti 
vertikaliai lentomis. Planas netaisyklin-
go kryžiaus formos, užbaigtas trisiene 
apside. Priekyje per visą plotį atskirtas 
prienavis su dešinėje pusėje įrengtais 
laiptais į vargonų chorą, o presbiteri-
jos šonuose glaudžiasi skirtingo dydžio 

7 pav. Muniškių bažnyčios statinių situacijos plano schema: 1. Bažnyčia, 2. Šventoriaus  
tvora su vartais, a. Kapai, 3. Dvaro ūkinio trobesio liekanos. Sudarė A. Rupeika

8 pav. Muniškių bažnyčios planas. Sudarė  
A. Rupeika
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prieangis ir zakristija (8 pav.). Pagrindinis šiaurės fasadas simetriškas, su kiek 
įgilintomis dvivėrėmis, horizontaliai apkaltomis durimis ir stačiakampiu, smulkiai 
sudalytu vargonų choro langu virš jų. Stačiakampę portalo angą ir langą rėmina 
siauros mentės (apmūrytos sąvaržos), viršų vainikuoja aukštas trikampis frontonas; 
fasado šonai aklini, be langų. Virš stogo kraigo kyla nedidelis medinis bokštelis, 
iškeltas ant kvadratinio plano pagrindo ir dengtas kupoliuku su metaliniu ažūri-
niu kryžiumi. Pagrindinis bokštelio tarpsnis siauresnis ir aukštesnis už pagrindą, 
aštuonsienis, aklinas – be angų; virš apskardinto jo stogelio kyla antrasis siauras 
ir žemas aštuonkampio skerspjūvio tarpsnis – būgnas, į kurį remiasi kupoliukas 
su ažūriniu metalo kryžiumi. Šoniniai fasadai panašūs, skaidomi mentėmis, tarp 
kurių išdėstyti smailiaarkiai, smulkiai sudalyti langai. Šalia presbiterijos pristatyti 
prieangio ir presbiterijos dviaukščiai tūriai, formuojantys kryžminį planą, vaini-
kuoti trikampiais frontonais. Šoniniame rytų fasade yra vienas žemai įstatytas 
stačiakampis langas, o vakarų fasade (zakristijoje) tokie langai išdėstyti dviem 
aukštais. Apsidės fasadas aklinas, be angų, tik nuožulniose sienose yra po vieną 
aukštą langą, užbaigtą pusapskritėmis sąramomis; virš stogo kraigo kyla mažas 

Muniškių bažnyčios 
bendras vaizdas

Muniškių bažnyčios 
šoninis ir apsidės 
fasadai
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Muniškių bažnyčios vidus
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kupoliukas su ažūriniu kryžiumi – saulute. Vidurinėje aklinoje apsidės sienoje, 
apačioje, ant vertikalios akmens plokštės iškaltas kryžius ir tekstas: Tu spoczywają 
zwloki księdza Cypryana JACEWYCZA zm 10 Grud. 1892 r. wieka lat 72 (vietomis 
tekstas sunkiai įžiūrimas). Toje vietoje sienoje yra įmūrytas kunigo Ciprijono Ja-
cevičiaus antkapinis paminklas.

Interjero erdvė skaidoma trimis poromis kvadratinio skerspjūvio stulpelių, 
remiančių išilgines lubų sijas; visos trys navos vienodo aukščio. Sienos ir lubos 
apkaltos dviejų krypčių (vertikaliai ir horizontaliai) lentelėmis, šonines navas skaido 
vertikalios sąvaržos. Altorius vienas, pastatytas apsidėje; jis medinis, orderinių formų. 
Vargonų choro sienelė sudaryta iš plokščių drožinėtų baliustrų. Grindys medinės – 
plačių lentų, sudėtų „eglute“. Bažnyčia nesudėtingos architektūros, su skirtingų formų 
langais. Medinė bažnytėlė pasižymėjo nesudėtinga eklektine architektūra, kuriai įtaką 
darė XIX a. plitęs romantizmo stilius (šio stiliaus požymis – smailėjančių arkų langai). 
Vėliau, remontuojant ar padidinant bažnyčią, greičiausiai atsirado ir visai svetimas 
elementas – langai, užbaigti pusapskritėmis sąramomis. Apmūrijus medines sienas, 
paliktos buvusios angų formos, o vertikalios sąvaržos tapo mentėmis.

Šventorius netaisyklingo keturkampio plano, aptvertas ažūrine metalo tvora; 
dėl reljefo žemėjimo vakarinė tvoros linija įgijo laiptuotą kontūrą. Priešais pagrindinį 
bažnyčios fasadą tvoroje įrengti dviejų atvirų angų vartai, sudaryti iš tokių kaip 
tvora ažūrinių metalo varčių. Plačią ir siaurą angas rėmina trys vienodi, žemi – 
tvoros aukščio, raudonų plytų kvadratinio skerspjūvio stulpai, pridengti plokščiais 
keturšlaičiais skardos stogeliais su kryžiais. Pietiniame šventoriaus pakraštyje yra 
palaidojimų; vakarinė ir pietų pusės gausiau apsodintos medžiais.

Muniškių kaimo kapinės dabar aptvertos ažūrine metalo tvora; vartai taip 
pat metaliniai. Išliko istorinė 1940 m. L. Kazoko nuotrauka49, kurioje matyti, kad 
anksčiau kapinės buvo aptvertos medine ažūrine statinių tvora su joje įrengtais 
mediniais vartais. Tvora sudaryta iš vertikalių lentučių nusmailintais galais (nu-
kirstais iš abiejų pusių), viršuje ir apačioje sutvirtintų horizontaliomis ištisinėmis 
juostomis. Vartai buvo vienos angos, platūs, aukštesni už tvorą. Dvivėrės jų varčios 
buvo sudarytos iš vertikalių stulpelių (tolygiai aukštėjančių centro kryptimi), su 
tiesiai nukirstais galais ir juos jungiančių trieilių (viršutinių, vidurinių ir apatinių) 

9 pav. Muniškių 
senieji kapinių vartai 
ir tvoros fragmentas. 
A. Rupeikos pieš. 
pagal L. Kazoko 
1940 m. nuotrauką

49 Nacionalinis M. K. Čiur -
lionio muziejus, neg. 
Nr. 11469.
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horizontalių lentelių. Vartus rėmino vertikalūs tašyti medžio stulpai sujungti hori-
zontaliu rąsteliu su vidurinėje dalyje pritvirtintu ažūriniu metalo kry žiumi (9 pav.).

Panevėžiukas – kaimas Kauno rajone, buvusio Babtų valsčiaus šiaurinėje 
dalyje, 6 km į šiaurę nuo Babtų, 2 km nuo Žemaičių plento, Nevėžio slėnio de-
šiniajame krante, prie Strebùko ir Striūnõs santakos.

Bažnyčia, apsupta šventoriaus, yra pietinėje Panevėžiuko dalyje, kvartale tarp 
Žvejų ir Striūnos gatvių; į pietus nuo šventoriaus, dešiniajame Striūnos krante, 
prie Nevėžio gatvės įkurtos kapinės (10 pav.). Bažnyčios statinių kompleksas ir para-
pijos trobesiai įsikūrę į šiaurę nuo Striūnos upės, tarp Nevėžio ir Striūnos gatvių; 
pietinėje šventoriaus pusėje įkurta klebonijos sodyba, o į šiaurę nuo šventoriaus 
stovi špitolės trobesiai (11 pav.). Panevėžiuko XVIII a. kulto pastatų ansamblis: 
a) bažnyčia (1743 m.), b) buv. špitolė, c) tvora, sovietmečiu turėjusi vietinės reikš-
mės kultūros paminklo statusą (V. 371)50. Dabar Panevėžiuko Jėzaus Nukryžiuotojo 
parapinės bažnyčios kompleksas įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių 
registrą (reg. Nr. 1371). Į naują kultūros vertybių registrą nepateko špitolė.  

Bažnyčia statyta 1747 m., buvo Josvainių parapijos filija; jos fundatorius – 
Simonas Sirutis (Vitebsko pilininkas). Parapija įsteigta tarpukariu, iki 1934 m.51 
Šaltiniuose ir literatūroje nurodomos kelios datos: bažnyčios fundacijos (1733 m. ir 
1743 m.) ir statybos (1747 m.); matyt, pirmosios yra susijusios su bažnyčios fundacija, 
o 1747 m. – su statyba52. XIX a. vizitacijų aktuose nurodoma, kad bažnyčią pradėjo 
taisyti dvaro savininkas Anupras Koreva, o 1839 m. darbus baigė (su parapijiečių 
pagalba) filialistas kun. Andrius Mikutavičius53. 1845 m. bažnyčios vizitacijos metu 
rašyta, kad pirmas aukštas buvo paremtas šešiais pilioriais, 1844 m. naujai sumū-
rytais, stogas uždengtas raudonomis čerpėmis. Rašoma, kad antras aukštas buvo 
su ąžuolinėmis sijomis, apmuštomis storlentėmis (matyt, rašoma apie perdangą), ir 
uždengtas malksnomis. Virš bažnyčios kilo trijų aršinų aukščio kupolas, apmuštas 
lentomis, su geležiniu kryžiumi, trijuose stogo kampuose – mažesni bokšteliai su 
geležiniais kryžiais54. Bažnyčioje 11 langų ir 9 langai kupole (iš jų šeši užkalti 
lentomis), trejos durys: dvejos dvivėrės, o trečiųjų vietoje įrengta sakykla; durys su 
vyriais, geležiniais kabliais ir medinėmis užtvaromis. Vidurinėje salės dalyje buvo 
marmuro grindys, o šonai iškloti plytomis. Zakristija – mūrinė, akmens pamatu, 
įrengta už didžiojo altoriaus. Ji su dvejomis durimis, dviem langais ir plytinėmis 
grindimis; langai su geležinėmis grotelėmis. Prie zakristijos minimas mūrinis pries-
tatas su durimis ir keturiais langais; jis ir zakristija dengti malksnomis55. 1850 m. 
vizitacijos metu padėtis panaši, tik rašoma, kad bažnyčia trikampio formos ir pa-
teikti jos matmenys: ilgis – 87 aršinai, o 
aukštis – 59 aršinai. Kupolas su trimis 
langais, reikalingas remonto56. 1865 m. 
bažnyčios būklė gera; 1867 m. jos vidus 
išdažytas, perdirbti ir padidinti var-
gonai. 1874 m. pastatytas iš ąžuolinių 
sijų didelis rūsys ir paruošta medžiaga 
bažnyčios stogui uždengti57. 1903 m. 
perdirbti vargonai, 1904 m. pastatytas 
naujas mūrinis rūsys58. 

50 Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, 
p. 387.

51 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 152.
52 R. Firkovičiaus istorinė apybraiža. KTU Architektūros 
ir statybos instituto archyvas, b. 24, p. 35.

53 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 265, l. 690.
54 Ten pat.
55 Ten pat.
56 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 282, l. 92.
57 R. Firkovičiaus istorinė apybraiža. KTU Architektūros 
ir statybos instituto archyvas, b. 24, p. 34.

58 Ten pat.
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10 pav. Panevėžiuko kaimo plano schema.  
Sudarė A. Rupeika
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11 pav. Panevėžiuko 
bažnyčios statinių  
ir klebonijos trobesių  
situacijos plano  
schema: 1. Bažnyčia, 
2. Šventoriaus tvora 
su vartais,  
3. Varpinė,  
a. Kryžius, b. Kapai, 
4. Klebonija,  
5. Svirnas, 6. Ūkinis 
trobesys, 7. Rūsys,  
8. Šulinys, 9. Špitolė, 
10. Ūkinis trobesys, 
11. Ūkinis trobesys. 
Sudarė A. Rupeika

Panevėžiuko  
sakralinių statinių 
kompleksas ir  
klebonijos sodyba
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Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia stovi šventoriaus vidurinėje, aukščiausioje dalyje, 
pagrindiniu rytų fasadu atgręžta į Nevėžio gatvę. Ji bebokštė, trinavė halinė, su 
rūsiu. Sienos sumūrytos iš raudonų plytų, tinkuotos, perdangos medinės, stogas 
gegninės konstrukcijos, daugiašlaitis, dengtas skarda; bokšteliai mediniai, karkasinės 
konstrukcijos, apskardinti. Pagrindinio tūrio planas trikampio formos, simetriškas, 
su nukirstais kampais (priekiniai kampai akcentuoti rizalitais), kairiajame kampe 
įrengti laiptai į vargonų chorą; prie išorės durų įrengtas nedidelis šešiakampis 
žemas prieangis. Prie trečiojo plano kampo, už apsidės, pristatyta aštuonkampė 
žema zakristija su durimis iš šventoriaus; ji sudalyta į tris skirtingo ploto patalpas 
(12 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas, su kampiniais rizalitais, akcentuotais 
dvitarpsniais kvadratinio skerspjūvio bokšteliais, dengtais išlenktais keturšlaičiais 
stogeliais su ažūriniais metalo kryžiais; apatinis bokštelių tarpsnis platus, o viršu-
tinis – siauresnis ir aukštesnis. Fasadą į tris plokštumas skaido poriniai piliastrai 
su platesniais aukštais pjedestalais, viršų vainikuoja antablementas su lygiu frizu, 
užbaigtas dviejų traukų karnizu. Fasado vidurinę dalį akcentuoja puošnus kar-
pytinės arkos portalas, viršų vainikuoja trikampis frontonas su pusapskrite maža 
angele (ji užkalta), apkaltas vertikaliomis lentomis, su viršuje kylančiu ažūriniu 
metalo kryžiumi. Pagrindinio fasado šonuose tarp piliastrų įterpti aukšti langai, 
su karpytinių arkų sąramomis (tokiomis kaip portalo anga); toks pat, tik žemesnis 
langas įkomponuotas virš portalo. Durys buvo dvivėrės, portalo aukščio, medinės, 
apkaltos rombų raštu; vėliau įrengtos per angos vidurį vienvėrės žemos medinės 
durys, sudarytos iš vertikalių lentelių, disonuoja su bendra fasado kompozicija ir 
architektūra. Šoniniai fasadai identiški, taip pat skaidomi poriniais piliastrais, tarp 
kurių fasadų šonuose įterpti aukšti karpytinių arkų langai, vidurinėse plokštumose 
išdėstyti žemesni langai, o buvusios durys (virš kurių buvo įkomponuoti langai) 
užmūrytos – kartota pagrindinio fasado simetrinė kompozicijos schema. Šoninių 
fasadų galuose, šalia presbiterijos priestato, sienų apačioje matyti siauri arkiniai 
rūsio langeliai. Šoninių fasadų priekines plokštumas akcentuoja virš karnizų iš-

12 pav. Panevėžiuko 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika
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Panevėžiuko bažnyčios pagrindinis  
fasadas su šventoriaus vartais

Panevėžiuko bažnyčios šoninis  
ir apsidės fasadai
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kilę trikampiai mediniai frontonai, kurių stogai susikerta su 
pagrindinio fasado frontoną dengiančiu stogu; vidurinę trijų 
frontonus dengiančių dvišlaičių stogų sankirtą akcentuoja 
siauras nedidelis kvadratinio skerspjūvio bokštelis, dengtas keturšlaičiu stogeliu 
su ažūriniu metalo kryžiumi. Šoniniame pietvakarių fasade, po dešiniuoju langu, 
įmūryta marmuro plokštė su įrašu: Š. P. TOMASZ LYKO ZMARL 14 MARCA 
1890 R. ŻYL LAT 52. Prie šoninių fasadų galų glaudžiasi žemas aštuonkampis 
prieangio ir zakristijos priestatas, su stačiakampiais, dviejų eilių, smulkiai sudalytais 
langais. Priestato kampus akcentuoja piliastrai, viršų juosia trijų traukų karnizas. 
Apsidės fasado vidurinė plokštuma be langų, tik yra durys, užbaigtos pusapskrite 
sąrama; virš stogo kraigo kyla nedidelis metalo kryželis. 

Interjere, kaip ir fasadų kompozicijoje, jaučiamas simetrinis suplanavimas. 
Trikampį planą į tris navas skaido dvi poros kolonų, užbaigtų siaurais stilizuotais 
kapiteliais. Viršutinę kolonų dalį išilgai kerta plačios trikampio formos, išlenktais 
galais gembės, remiančios lygias, apkaltas lentomis lubas. Abipus prieangio kam-
puose įrengtos lodžijos, aptvertos plokščių drožinėtų baliustrų tvorelėmis. Atskirtas, 
įgilintas viršutines erdves akcentuoja siauri mediniai piliastrėliai, užbaigti stilizuotais 
jonėninio orderio kapiteliais, į kuriuos remiasi juos jungianti medinė išlenktais šonais 
sienelė, siekianti lubas, – taip sukuriamas pusiau uždarų patalpų įvaizdis. Kairio-
joje lodžijoje į šoninę navą išsikiša vargonų choras, paremtas siaurais kvadratinio 
skerspjūvio stulpeliais. Bažnyčios presbiterijoje stovi trys orderinių formų altoriai. 
Didysis altorius – praplatintais šonais ir kiek aukštesnis už šoninius altorius – 
siekia lubas ir yra puošnesnių formų: dominuoja supaprastinti orderio elementai, 
balansuojantys tarp baroko ir klasicizmo stilistikos. Pavyzdžiui, suporintos kolonėlės, 
pertraukti frontonai būdingi barokui, o karnizai su dantukais – klasicizmo stiliaus 
apraiškos. Šoniniai altoriai yra vientisesnių formų: dominuoja būdingi klasicizmo 

Panevėžiuko bažnyčios 
vidus
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Panevėžiuko bažnyčios vidus  
(viršuje)

Panevėžiuko bažnyčios vidus.  
Šoninis altorius ir sakykla
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stiliui orderio elementai (pavienės kolonos, trikampiai frontonai, antablementai 
su triglifais ir dantukais), tik pertraukti frontonai – baroko įtaka. Šalia kairiojo 
šoninio altoriaus prie sienos priglausta sakykla su baldakimu. Ji aštuonkampio 
plano, barokinių formų, puošta drožiniais ir dažyta; virš baldakimo stovi XIX a. 
medinė skulptūra „Trimituojantis angelas“. Bažnyčia pasižymi unikalia plano for-
ma, barokinės eksterjero architektūros sąveika su etninės architektūros detalėmis, 
santūriu interjeru, kuriame dominuoja liaudiškajam barokui ir klasicizmui būdingi 
dekoro elementai ir originalios, erdvę pagyvinančios detalės.

Varpinė pastatyta priešais šoninį bažnyčios fasadą, į pietus nuo jo, atokiau 
nuo tvoros. 1845 m. bažnyčios vizitacijoje minima kapinėse (šventoriuje) stovinti 
varpinė, pagrindiniu fasadu atgręžta į rytus. Ji pastatyta ant ąžuolo stulpų, ap-
mušta lentomis ir dengta malksnomis; viduje kabojo trys varpai – vienas didelis 
ir du maži. Varpinės būklė buvo gera59. Sovietmečiu šventoriuje stovėjo medinė, 
karkasinės stulpinės konstrukcijos varpinė, dengta dvišlaičiu skardos stogu. Jos kar-
kasą sudarė du aukšti stulpai, viršuje sujungti sija, prie kurios kabinamas varpas; 
apačioje stulpai buvo sutvirtinti įžambiais spyriais. Varpui pasiekti buvo įrengta 
pakyla su laiptais (pakelta apie 1 m nuo žemės). Tokios konstrukcijos varpinės 
Lietuvoje baigia išnykti; nebeliko ir Panevėžiuko varpinės. Dabar šventoriuje stovinti 
varpinė – atvira, besienė, sudaryta iš dviejų aukštų dvitėjinio profilio strypų, viršuje 
sujungtų rąstu, prie kurio pritvirtintas 
varpas. Varpinė dengta dvišlaičiu len-
tų stogu, kurio viršus apskardintas, 
o šlaitai sujungti mediniais tašeliais. 
Tarp strypų, maždaug vidurinėje dalyje, 
įrengta stačiakampio plano platforma, 
į kurią remiasi metalo kopėčios su 
siaurais turėklais. Aikštelė, nuo kurios 
pasiekiamas varpas, aptverta ažūrine 
metalo tvorele. Varpinė paprastų formų, 
lakoniškos funkcionalios architektūros.

Šventorius penkiakampio formos, 
banguoto reljefo, žemėjančio link tvoros 
pakraščių. 1845 ir 1850 m. šventorius bu - 
vo apjuostas 2 aršinų pločio pylimu60. 
1872 m. jis buvo naujai aptvertas egli-
nėmis lentomis; 1903 m. minimas aptvė-
rimas visai senas, o vietomis – išnykęs.  
1904 m. į Panevėžiuką paskirtas kun. Ža-
deikis ruošė medžiagą naujai tvorai61. 

Šventoriaus pakraščiuose yra pa-
laidojimų, o priešais bažnyčios pagrin-
dinį fasadą, kairėje didžiųjų šventoriaus 
vartų pusėje, pastatytas medinis kryžius. 
Jis lakoniškų formų, su Nukryžiuotuo-
ju prie kryžmos, kurią gaubia santū-

59 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 265, l. 690v.
60 Ten pat.
61 R. Firkovičiaus istorinė apybraiža. KTU Architektūros 
ir statybos instituto archyvas, b. 24, p. 33.

Panevėžiuko varpinė
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riai drožinėtas lankas. Kryžiaus galai 
užapvalinti, apatinėje dalyje išdrožtos 
dviejų angeliukų reljefinės galvutės, o 
žemiau – įrašas: PANEVĖŽIUKO BAŽ-
NYČIAI 250 METŲ. LAURUTIS R. 1997.

Šventorius aptvertas plytų tvora, 
sudaryta iš mišraus (raudonų plytų 
ir akmenų) mūro tinkuotų sienelių ir 
raudonų plytų stulpelių, kurie toly-
giai išdėstyti, stačiakampio skerspjūvio, 
dengti dvišlaičiais čerpių stogeliais. Sie-
neles dengia vienšlaičiai, uždėti dviem 
eilėmis čerpių stogai su nuolydžiu į 
išorę. Stulpelius skaido apatinės ir 
viršutinės horizontalios traukos, viršų 
vainikuoja trikampiai frontonėliai. Tarp 
aklinų baltų sienelių iškylantys aukštes-
ni raudonų plytų netinkuoti stulpeliai 
sudaro bokštelių įvaizdį ir pagyvina 
akliną šventoriaus aptvėrimą. Tvoroje 
yra keli vartai. Didieji vartai įrengti ry-
tinėje tvoros linijoje, iš Nevėžio gatvės, 
priešais pagrindinį bažnyčios fasadą. 
Jie simetriški, sudaryti iš trijų atvirų 
angų – plačios vidurinės ir siaurų šoninių. Angas rėmina netinkuoti raudonų 
plytų stulpeliai, dengti dvišlaičiais stogeliais – tokie patys kaip skaidantys tvorą; 
angos užveriamos ažūrinėmis metalo varčiomis. Antrieji varteliai – siauri, vienos 
angos, įrengti pietinėje, laužyto kontūro tvoroje, – veda prie klebonijos sodybos. 
Juos taip pat rėmina raudonų plytų stulpeliai, tačiau kiek aukštesni už tuos, kurie 
skaido tvorą. Dar dvi siauros perėjimo angos paliktos vakarinėje tvoros linijoje, 
už bažnyčios apsidės (viena vidurinėje tvoros dalyje, o antroji – dešiniajame jos 
kampe). Šiaurinėje tvoros linijoje, dešiniajame jos kampe, tarp dviejų stulpelių, 
palikta siaura perėja veda prie špitolės.

Parapijos trobesiai. 1845 ir 1850 m. bažnyčios vizitacijos aktuose yra duomenų 
apie klebonijos sodybos trobesius ir špitolę. Vienoje vizitacijoje minima, kad klebonija 
pastatyta 100 žingsnių į rytus nuo bažnyčios, o kitoje – 100 žingsnių į vakarus nuo 
bažnyčios. Rašoma, kad klebonija statyta 1820 ir 1840 m. perstatyta (toje pačioje 
vietoje) kun. A. Mikutavičiaus lėšomis. Joje gyveno klebonas ir filialistas. Kairėje 
pusėje nuo priemenės buvo erdvus kambarys, kuriame stovėjo švediška žalių 
koklių krosnis, šalia kambario buvo alkierius, prie jo – sandėliukas. Kairėje namo 
pusėje buvo penki langai ir penkios durys, medinės grindys. Dešinėje klebonijos 
pusėje buvo šeimyninė (tarnų kambarys) – be grindų, su plytų krosnimi, kamara, 
virtuvė ir sandėliukas. Dešinėje pusėje minimi du langai62. Klebonijos sodyboje dar 
stovėjo du ūkiniai trobesiai: svirnelis ir 
tvartai. Svirnelis – senas, akmens mūro 

Panevėžiuko šventoriaus kryžius

62 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 265, l. 692–692v.
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pamatais, rąstų sienomis, dengtas šiaudais; jis dviejų skyrių, su dvejomis durimis. 
Tvartai suręsti iš sienojų, ant akmens mūro pamatų, dengti šiaudais. Trobesys su 
trejomis durimis, sudalytas į tris skyrius: galuose yra tvartai, o tarp jų – daržinė63. 

1958 m. Panevėžiuko klebonas siuntė Kauno arkivyskupijos kurijai duome-
nis apie 1940 m. Panevėžiuko parapijos ekonominę padėtį ir jai priklausiusius 
trobesius. Parapija turėjo 9 ha žemės ir septynis trobesius: 1) klebonija – medinė, 
dengta čerpėmis, 2) špitolė – sena, rąstinė, 3) daržinė – rąstinė, dengta čerpėmis, 
4) tvartas – rąstinis, dengtas šiaudais, 5) kluonas – rąstinis, dengtas šiaudais, 6) svir-
nas – rąstinis, dengtas lentelėmis, 7) pirtis – rąstinė, dengta čerpėmis. Taip pat 
minimas parapijos Bajėnų kaime buvęs Jėzuitų vienuolyno skyrius, kuris 1940 m. 
turėjo 80 ha žemės ir septynis trobesius: gyvenamąjį namą – rąstinį, dengtą skarda, 
kuriame buvo ir koplyčia, penkis rąstinius ūkinius trobesius, dengtus lentelėmis 
arba skarda, ir pieninę64.

Klebonijos sodyba įkurta už pietinės tvoros linijos, atokiau nuo Nevėžio 
gatvės. Dabar joje yra klebonija, svirnas, ūkinis trobesys, rūsys ir šulinys. Kle-
bonija galiniu šiaurės rytų fasadu atgręžta į šventoriaus vartus ir į šoninį baž-
nyčios fasadą. Ji sudėtinio tūrio – su dviem prieangiais ir priestatu, vienaukštė, 
su pastoge. Klebonijos cokolis akmens mūro ir raudonų plytų, sienos suręstos 
iš sienojų ir apkaltos kelių krypčių lentomis, aukštas dvišlaitis stogas dengtas 
šiferiu. Fasadų apačia (iki langų) apkalta vertikaliai, o viršutinė dalis – horizon-
taliomis lentelėmis; tik galinio šiaurės rytų (atgręžto į bažnyčią) fasado trikampio 
skydo apkala įvairesnė – derinamos vertikalios, horizontalios ir įstrižos lentutės. 
Pagrindinis pietryčių fasadas simetriškas, su uždaru prieangiu vidurinėje dalyje. 
Prieangis aukštas (fasado aukščio), įstiklintas, dengtas dvišlaičiu stogu; abipus jo, 
fasado šonuose, išdėstyta po du nedidelius stačiakampius langus. Langai apjuosti 
plačiais lentų apvadais ir remiasi į horizontalią trauką; prieangio durys dvivėrės, 
paaukštintos horizontaliu langeliu. Antrasis šoninis (šiaurės vakarų) fasadas asime-
triškas, su vienšlaičiu priestatu kairėje pusėje; langai 
tokio dydžio kaip pagrindiniame fasade, tik priestato 
priekinėje sienoje yra mažas, kvadrato formos langelis. 

63 Ten pat, l. 692v.
64 LCVA, f. R-181, ap. 1, b. 108, 
l. 81.

Panevėžiuko klebonija ir  
klebonijos langas
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Šoninius fasadus juosia išsikišęs lygus karnizas. Galiniai fasadai skirtingi. Galinis 
pietvakarių fasadas simetriškas, su dviem langais ir mažesniu stačiakampiu langu 
trikampiame skyde; apatiniai langai su siauromis viršutinėmis prikaltėmis. Galinis, 
atgręžtas į bažnyčią fasadas išsiskiria puošnesniu trikampio skydo apkalimu. Fa-
sadas asimetriškas, su dvišlaičiu uždaru prieangiu ir prie jo priglaustu antruoju 
atviru prieangiu, sukonstruotu iš metalo strypų ir pridengtu dvišlaičiu stogu; prie 
vienvėrių durų veda penkių pakopų laipteliai. Klebonijos architektūra tradicinė, 
būdinga bažnytkaimių parapijos trobesiams (išskyrus metalo konstrukcijų prieangį).

Į šiaurę nuo klebonijos išsidėstę svirnas ir ūkinis trobesys, į pietvakarius 
nuo jos yra rūsys, o tarp klebonijos ir svirno stovi šulinys. Svirnas nedidelio tūrio, 
stačiakampio plano, galinis, su priestatu. Jis suręstas iš sienojų, dengtas dvišlai-
čiu šiferio stogu; po šiferiu matyti buvusios senosios lentelių dangos fragmentai. 
Pagrindinis fasadas su atviru priesvirniu ir durimis vidurinėje dalyje, be langų. 
Fasadą užbaigiantis trikampis skydas išsikiša priekin, viršutinėse išilginėse sijose 
yra priesvirnio skydą rėmusių buvusių keturių stulpelių žymės. Kiti fasadai aklini, 

Panevėžiuko  
klebonijos šoninis  
ir galinis fasadai

Panevėžiuko  
klebonijos ūkiniai 
trobesiai
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be angų. Šoninio rytų fasado viršuje kyšo stogo gegnių galai. Prie šoninio vaka-
rų fasado per visą jo plotį priglaustas laikinas, vienšlaičiu šiferio stogu dengtas 
žemas priestatas. Svirnas prarado autentiškumą ir svarbiausius savo architektūros 
elementus. Antrasis ūkinis trobesys (buvusi daržinė) stačiakampio plano, su nedideliu 
priestatu – lauko tualetu. Trobesys karkasinės konstrukcijos, apkaltas vertikaliomis 
lentomis, dengtas dvišlaičiu čerpių stogu; žemą priestatą dengia vienšlaitis šiferio 
stogelis. Pagrindinio rytų fasado vidurinėje dalyje yra platūs dvivėriai vartai, 
apkalti rombų raštu. Kiti fasadai aklini, tik galiniame pietų fasade išpjautos dvi 
nedidelės stačiakampės angelės (užkaltos). Daržinės tūris su stogo danga – auten-
tiškas, būdingas nedidelių klebonijų sodybų ūkiniams trobesiams. Šalia klebonijos 
stovintis šulinys – apskrito plano, dengtas dvišlaičiu skardos stogeliu. Už klebonijos 
galinio pietvakarių fasado esantis rūsys – labai mažas, artimo kvadratui plano, 
dengtas dvišlaičiu stogu. Išlikę klebonijos trobesiai išsidėstę viena eile, tik rūsys 
kiek patrauktas į šoną; sodybos teritoriją juosia griovys.

Špitolės sodyba įkurta už šiaurinės šventoriaus tvoros. Joje stovi špitolė ir 
du ūkiniai trobesiai. Ji minima bažnyčios 1845 ir 1850 m. vizitacijos aktuose, re-
miantis 1825 m. inventoriumi. Rašoma, kad špitolė buvo pastatyta be fundacijos, 
išardyta ir jos medžiaga atiduota į dvarą – panaudoti kurui. Nauja buvo funduota 
ir pastatyta Rozalijos Gierdzievskaitės-Obakievičiovos lėšomis. 1844 m. ji buvo be 
priemenės, su kamara; trobesys turėjo vieną didelį ir tris mažus langus. Kieme 
dar stovėjo senas vargonininko namas65.

Špitolė pastatyta galu į tvorą ir šonu į Nevėžio gatvę. Ji buvo vientiso, 
būdingo tokios paskirties trobesiams tūrio, su mažesniais langais ir duonkepe 
krosnimi. Sovietmečiu (XX a. 7–8 dešimtmečiais) pakeista plano struktūra – įreng-
ti du butai, pristatyti trys prieangiai, pakeisti langai, nugriauta krosnis. Dabar 
buvusi špitolė sudėtinio tūrio, su trimis priestatais, ištęsto plano, vienaukštė, su 
pastoge, dengta labai aukštu šiferio stogu. Pamatai akmens mūro ir plytų, sienos 
suręstos iš tašytų sienojų, sukirstų į kertes, vietomis sutvirtintos sąvaržomis ir 
apkaltos vertikaliai lentomis; tik aukštų galinių fasadų skydų apačia apkalta 
horizontaliai. Dabar šiaurinė trobesio pusė atskirta tvoromis (matyt, priklauso 

65 LVIA, f. 669, ap. 2, 
b. 265, l. 692v.

Panevėžiuko špitolės 
pietų pusė
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Panevėžiuko špitolės 
šiaurinė pusė.  
2011 m.  
M. Rupeikienės  
nuotraukos

kitam šeimininkui). Pagrindinis rytų fasadas su atviru prieangiu vidurinėje da-
lyje ir stačiakampiais langais šonuose; vienvėrės durys apkaltos dviejų krypčių 
įstrižomis lentelėmis. Anksčiau prieangis buvo medinis; dabar jo viršus ir apačia 
sumūryti iš baltų silikatinių plytų, o vienšlaitį stogelį remia  keturi raudonų plytų 
kvadratinio skerspjūvio stulpeliai. Dešinioji fasado pusė nuo kairiosios atskirta 
tvora. Šoninis vakarų fasadas su dviem vienšlaičiais priestatais sudalytas tvora 
į dvi dalis. Galiniuose fasaduose yra po du stačiakampius langus; trikampio 
skydo vidurinėje dalyje – vienas langas. Prie galinio šiaurės fasado dešiniojo 
šono glaudžiasi vienšlaitis uždaras prieangis, sumūrytas iš smulkių akmenu-
kų. Pietinės trobesio pusės langai mažesni ir senesni, o šiaurinėje sudėti nauji 
platesni langai. Špitolė nugyventa ir praradusi daugelį autentiškų architektūros 
elementų; ypač trobesį gadina mūrinis prieangis ir kiti priestatai, disonuojantys 
su medine architektūra.

Du ūkiniai trobesiai pastatyti į vakarus ir šiaurės vakarus nuo špitolės. Jie 
mediniai, stačiakampio plano, dengti dvišlaičiais šiferio stogais. Trobesiai nugy-
venti, neišvaizdūs.

Apibendrinant Babtų apylinkių sakralinio paveldo tyrimus, galima teigti, 
kad vertingiausi ir originaliausios architektūros statiniai – medinė Babtų ir mūrinė 
Panevėžiuko bažnyčios. Babtų bažnyčia – liaudiškojo romantizmo pavyzdys. Jos 
eksterjere ir interjere ryški romantizmui būdinga neorenesansinė „arkadų“ stilis-
tika. Panevėžiuko bažnyčia pasižymi unikalia plano forma, barokinės eksterjero 
architektūros sąveika su etninės architektūros detalėmis; jos viduje dominuoja 
originalios, interjero erdvę pagyvinančios detalės, o dekoro elementai yra bū-
dingi liaudiškajam barokui ir klasicizmui. Tokia mūrinė trikampio plano bažny-
čia – vienintelė Lietuvoje (medinė trikampio plano bažnyčia stovi Šilutės rajone, 
Degučiuose). Svarbi ir neatskiriama Panevėžiuko sakralinių statinių komplekso 
dalis – senoji šventoriaus tvora, dengta originaliais dvieiliais čerpių stogeliais. 
Daugumos parapijų trobesių architektūra pakitusi – praradusi autentiškumą. 
Labiausiai nukentėjo Panevėžiuko špitolė, kuri sovietmečiu turėjo architektūros 
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paminklo statusą (kartu su bažnyčia ir šventoriaus tvora laikyta svarbia Panevė-
žiuko kulto pastatų ansamblio dalimi), o XX a. 7–8 dešimtmečiais buvo perstatyta 
(ir dabar niokojama). Tradicine architektūra, būdinga bažnytkaimių parapijos 
namams, pasižymi Panevėžiuko klebonija. Ūkiniai bažnyčioms priklausę trobesiai 
taip pat gerokai pakitę, perstatyti ar apsupti įvairių menkaverčių priestatų; bene 
autentiškiausias liko Panevėžiuko daržinės tūris. 

Iki šių dienų neišliko senoji medinė Babtų klebonija, varpinė, vienintelė 
šiose apylinkėse stovėjusi sinagoga ir Panevėžiuko medinė, karkasinės stulpinės 
konstrukcijos varpinė.
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