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Kupiškio, Palėvenės ir Palėvenėlės
bažnyčių varpai ir skambinimas jais
Inga Bendžienė (Cironkaitė)

Varpai yra neatsiejamas kiekvienos bažnyčios reikmuo, o skambinimas
jais – nuostabi ir sena Bažnyčios tradicija. Tiek garsios šventovės didžiuosiuose
krikščioniškuose miestuose, tiek mažos koplytėlės atokiuose kaimuose varpų gaudesiu kviečia tikinčiuosius malda atsigręžti į Dievą. Galbūt parapijiečiai pažįsta
varpininką, bet retas kuris iš arti yra matęs pačius varpus arba žino jų istoriją.
Šis straipsnis bene pirmasis, skirtas konkrečiai Kupiškio, Palėvenės ir
Palėvenėlės bažnyčių varpams, skambinimui jais. Tokiomis kampanologinėmis
temomis anksčiau buvo tik trumpai užsiminta rašant apie šių bažnyčių istoriją,
varpininkams nebuvo skiriama jokio dėmesio. Lietuvos mastu tik keli specialistai
plačiau tyrinėja varpus. Tai – Gražina Marija Martinaitienė, Povilas Šverebas,
Gintautas Žalėnas.
Šio straipsnio užduotis – ne tik užfiksuoti dabartinę varpų būklę, bet ir
aprašyti skambinimą jais, palyginti šių vietovių varpininkystės tradicijas. Tikimasi,
kad jis bus įdomus ir vertingas tiek paveldo entuziastams, bažnyčių tarnams, tiek
kraštiečiams, kuriems kyla klausimų išgirdus skambant varpus.
Straipsnyje visas dėmesys skiriamas didiesiems varpams, kurie keliami į
bažnyčių bokštus, varpines, turi senas liejybos tradicijas, yra iškilmingai šventinami, gauna šventojo globėjo vardą.
Straipsnio autorei nepavyko rasti daug ir iškalbingų šaltinių, remiamasi
daugiausia ekspedicijose atlikta apžiūra, interviu ir keletu archyvinių dokumentų.
Verta išskirti Palėvenės varpininko samdos sutartį kaip tarpukario varpininko
statusą nupasakojantį dokumentą. Taip pat atskirai minėtini interviu su buvusiu
Palėvenės varpininku Bronislovu Kriaučiuku, Palėvenėlės varpininke Regina Daunoravičiene. Interviu kalba netaisyta, palikta vietinė tarmė.
XIX a. viduryje už skambinimą varpais kai kuriose Lietuvos parapijose
buvo atsakingi net keturi žmonės1, o XXI a. pradžioje vis dažniau nuasmeninamas
skambinimas varpais (įvedamos automatinės sistemos, skambinama elektra varomais
mechanizmais), varpininkai užleidžia savo tarnystę zakristijonams, vargonininkams,
prarandami įgūdžiai ir tradicijos, todėl straipsnio autorė ypač vertingu laiko vos
rusenantį nematerialųjį varpininkystės paveldą ir džiaugiasi kiekvienu pokalbiu
su vyresniaisiais varpininkais.
Dėkoju Kupiškio muziejaus darbuotojai Aušrai Jonušytei, padėjusiai ekspedicijų metu ir vėliau, pateikusiai trūkstamos medžiagos.

Kupiškio bažnyčios varpai
ir skambinimas jais
Nedaug žinių turime apie senuosius Kupiškio varpus. 1787 m. iš Rygos
buvo atvežti du varpai, už kuriuos
buvo sumokėta po 300 rublių. Trečias,

1

Čepauskaitė A. Varpinė, varpai, varpininkai, Žemaičių praeitis, d. 10, Alsėdžiai, sud. A. Butrimas,
VDA leidykla, 2002, p. 156.
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1 pav. Senoji Kupiškio varpinė,
stovėjusi šalia bažnyčios. 1912 m. KEM
2 pav. Kupiškio varpai arklių
traukiamuose vežimuose. 1931 m.
KEM
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mažasis, varpas atkeliavo iš Šimonių bažnyčios. Šie trys senieji varpai kabodavę
atskirai nuo bažnyčios stovėjusioje varpinėje, kuri buvusi stulpinė, vėliau – akmens
mūro (1 pav.). Pirmojo pasaulinio karo metu varpus išsigabeno Rusijos kariuomenė.
Senoji varpinė 1935 m. nugriauta kaip nebereikalinga ir, matyt, nebederėjusi su
naująja neogotikos stiliaus bažnyčia, konsekruota 1921 m.
Kupiškio muziejuje išlikusi archyvinė nuotrauka, kurioje matyti arklių traukiamuose vežimuose sukrauti trys varpai (2 pav.). Kitoje fotografijos pusėje ranka
užrašyta: „1931 m. nupirkti kunigo S. Baltrimo inciatyva.“ Sunku pasakyti, kokioje
vietoje jie užfiksuoti, greičiausiai jau įsigijus, pakeliui į Kupiškį. Kunigas Stanislovas Baltrimas 1927–1940 m. buvo Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos
klebonas, Kupiškio dekanas. Žinoma, jog prie varpų įkėlimo į bažnyčios bokštą
prisidėjo gydytojas Ipolitas Franckevičius, nuo 1918 m. dirbęs Kupiškyje.
Šiuo metu varpai kabo dešiniajame Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios bokšte, trečiajame jo tarpsnyje. Iki pat viršutinio bokšto tarpsnio yra tvarkingi
laipteliai, todėl patogu ir saugu apžiūrėti varpus. Tai galima įvertinti kaip didelį
privalumą. Šiuo metu Kupiškio bažnyčioje yra trys didieji varpai. Visi jie plieniniai,
itin pažeisti korozijos. Bendra juos laikančios konstrukcijos būklė labai gera.
Mažiausias iš trijulės pavadintas Šv. Jono vardu (3 pav.). Jo graižo skersmuo 100 cm, aukštis iki karūnos 80 cm. Iš 1937 m. atliktos parapijos apyskaitos2
žinome, kad jo svoris 655,5 kg. Varpo pečius juosia iškilūs ranteliai, tarp jų
įamžintas liejyklos pavadinimas, graiže taip pat ranteliai. Užrašas ant varpo šono:
ŠV. JONAS / KUPIŠKIS 1931.
Vidurinis varpas – Angelas Sargas (4 pav.). Jo graižo skersmuo 115 cm,
aukštis iki karūnos 95 cm, svoris 931 kg. Varpo pečiai dekoruoti iškiliais ranteliais,
tarp jų įterptas gamyklos pavadinimas. Graiže taip pat iškilūs ranteliai. Užrašas
ant varpo šono: ANGELAS SARGAS / KUPIŠKIS 1931.
Didžiausias varpas yra gavęs Šv. Onos vardą (5 pav.). Jo graižo skersmuo – 137 cm, aukštis iki karūnos – 110 cm. Kaip rašoma parapijos apyskaitoje,
didžiausias varpas sveria 1 507 kg. Graižas ir pečiai dekoruoti iškiliais ranteliais,
ant pečių tarp rantelių randame liejyklos pavadinimą. Užrašas ant varpo šono:
ŠV. ONA / KUPIŠKIS PAR. MOTERYS / KUPIŠKIS 1931.
Ant visų trijų varpų randame užrašą „GEG. V. BOCHUMER VEREIN. BOCHUM“. Jis nurodo liejyklą Vakarų Vokietijoje, Bochumo mieste, kurioje ir buvo
išlieti Kupiškio bažnyčios varpai. Ši plieno liejykla, istoriją skaičiuojanti nuo XIX a.
vidurio, varpus pradėjo gaminti 1847 m. ir vėliau pagarsėjo jais3. Štai, pavyzdžiui,
1867 m. pasaulinėje parodoje Paryžiuje liejykla pristatė ypač didelį, 15 000 kg
sveriantį varpą, kurį vėliau padovanojo Bochumui. Ir dabar jį galima pamatyti
šio miesto rotušės aikštėje.
Kupiškio bažnyčios bokšte trys varpai, stipriai pritvirtinti prie metalinių
pakabų, kurias laiko medinė konstrukcija. Varpais skambinama taip: timpčiojant
virvę, nutįsusią iki žemesniųjų varpinės aukštų, išjudinamos pakabos, kartu 2 Kupiškio parapijos apyskaita, 1937, Panevėžio vyskupijos
kurijos archyvas (toliau – PVKA). Už parapijų dokumentų
įsisiūbuoja ir varpai.
suradimą ir kopijas dėkoju kun. Romualdui Zdaniui.
Parapijos 1937 m. apyskaitoje pa- 3 Išsamus straipsnis apie liejyklą: https://de.wikipedia.
žymėta, jog Viešpaties Angelo maldai
org/wiki/Bochumer_Verein. Žiūrėta 2015 08 03.
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3 pav. Kupiškio
bažnyčios varpas
Šv. Jonas
4 pav. Varpas
Angelas Sargas

5 pav. Varpas
Šv. Ona.
2014 m.
Aušros Jonušytės
nuotraukos
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skambinama tris kartus per dieną – rytais, per pietus ir vakarais4. Šiuo metu
tradicija skambinti Viešpaties Angelui Kupiškio bažnyčioje nutrūkusi. Lietuvoje
kvietimą į šią maldą, tris kartus per dieną skambinant varpais, galima išgirsti
kontempliatyvaus pobūdžio vienuolynuose, pvz., Betliejaus seserų Paparčiuose,
benediktinų brolių Palendriuose.
Prie bažnyčių įsikūrusios brolijos funduodavo varpus, jais būdavo skambinama, kai mirdavo brolijos narys5. Pavieniai žmonės taip pat dovanodavo varpus
bažnyčiai, galėjo nurodyti ypatingus savo pageidavimus dėl skambinimo jais. Gali
būti, kad šv. Onos varpu, kurį paaukojo parapijos moterys, taip pat buvo skambinama išimties tvarka, ypatingomis progomis, tačiau duomenų apie tai neturime.
Kaip teigia vokiečių kampanologė Margarete Schilling, zakristijonų arba varpininkų darbas senaisiais krikščionybės laikais buvo laikomas šventa pareiga, kurią
dažniausiai galėjo atlikti tik tituluotas žmogus6. Lietuvoje dažnas atvejis, minimas tiek
XVIII a. bažnyčių vizitacijose7, tiek XX a. pirmojoje pusėje, kad skambinti varpais
buvo špitolininkų pareiga. Špitoles galėtume apibūdinti kaip tuometinius socialinės
globos namus, išlaikomus parapijos, kuriuose gyveno nuosavo būsto neturintys,
neturtingi asmenys. XVIII–XX a. varpininkas bažnyčiose buvo atskira pareigybė, o
pastaruoju metu šis darbas patikimas zakristijonams, choristams, vargonininkams.
Galima konstatuoti varpų reikšmės mažėjimą, skambinimo jais retėjimą, skambėjimo
reikšmių praradimą. Tai ne vien Kupiškio, bet ir visos Lietuvos tendencija. Kaip
išimtį galime pateikti vienuolynus, kur varpai iki šiol palydi pašvęstojo gyvenimo
asmenų kasdienį ritmą, yra neatsiejama liturginio gyvenimo dalis.
Šiuo metu varpais Kupiškio bažnyčioje skambina šios bažnyčios vargonininkas Marianas Remeikis. Jis šį darbą atlieka jau apie 14 metų. Prieš M. Remeikį
varpais taip pat skambinęs vargonininkas.
Kaip ir kada skambinama varpais Kupiškio bažnyčioje? Likus 10 min. iki
šv. Mišių, varpais apie minutę skambinama kviečiant tikinčiuosius. Du mažieji
varpai naudojami prieš sekmadienio šv. Mišias. Tik iškilmingų švenčių proga
(pvz., per Velykas, Kalėdas) naudojamas ir trečias, didysis, varpas. Trimis varpais
taip pat skelbiamas varpų užgavėjimas, atgavėjimas Didžiąją savaitę, kai minima
Kristaus kančia – Didįjį ketvirtadienį – varpai nutyla, o Didįjį šeštadienį, per
velyknakčio apeigas, vėl džiaugsmingai aidi, pranešdami apie Prisikėlimą.
Vienam žmogui paskambinti trimis didžiaisiais varpais yra sudėtinga: „Kažkada
esu skambinęs ir trim, bet labai sunku.
Netolygiai juda, nes svoriai skiriasi. Šiaip 4 Kupiškio parapijos apyskaita, 1937, PVKA.
jau padeda kas nors per Velykas. Vaikų 5 Šverebas P. Bažnyčios (Plungės – ICB) varpinė
ir varpai, Plungės dekanato sakralinė architektūra ir
čia būna visokių, per Kalėdas taip pat.“8
dailė, Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai, Vilnius,
VDA leidykla, 2004, p. 103; Šverebas P. Bažnyčios
Vargonininkas pabrėžia, kad „vaikam
(Kulių – ICB) varpai, Plungės dekanato sakralinė archisunku sugaudyt“ varpus, taigi skambi
tektūra ir dailė, Plungė, Kuliai, Stalgėnai, Pakutuvėnai,
nimui reikalingi tam tikri įgūdžiai, riVilnius, VDA leidykla, 2004, p. 163.
6
Schilling M. Glocken und Glockenspiele, Rudolfstadt,
tmo pajautimas, jėga.
1982, p. 14.
Mažesniuose Lietuvos miesteliuo 7 Vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio Kauno dekanato
vizitacija, sud. Vytautas Jogėla, Vilnius, Katalikų
se, kaimeliuose išlikusi mirusiųjų palydėakademija, 2001.
jimo varpais tradicija. Kupiškyje vadina- 8 Ingos Cironkaitės-Bendžienės interviu su Marianu
Remeikiu, Kupiškis, 2013 10 17.
mieji „pazvanai“ praneša parapijiečiams,
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kad mirė jų bendruomenės narys. Skambinama apie 30–40 kartų, sustojama, laikomasi
Viešpaties Angelo maldos ritmo. Laidotuvių proga, atlydint, išlydint mirusįjį, skambinama dviem varpais (mažiausiu ir viduriniu).

Palėvenės bažnyčios varpai ir varpininkai
Dėl prastos kopėčių būklės, primygtinai neleidžiant lipti varpais skambinančiai
moteriai, straipsnio autorei nepavyko apžiūrėti Palėvenės bažnyčios bokšte esančių
varpų, patikrinti įrašų ant jų, užfiksuoti jų būklės nuotraukose. Rekomenduotume,
esant finansinėms galimybėms, parapijai imtis iniciatyvos sutvarkyti laiptus, kad
būtų galima patekti prie varpų. Tai svarbu ne tik skambinantiems jais ir juos
prižiūrėti turintiems bažnyčios tarnams bei varpų tyrinėtojams. Neabejotina, kad
iš varpinės atsiveria puikus vaizdas į Palėvenę ir jos apylinkes, pabrėžiant, jog
ir bažnyčia pastatyta aukštumoje. Galbūt tai galėtų būti apžvalgos vieta parapijiečiams, piligrimams, miestelio svečiams?
Vokietijos kariuomenė per Pirmąjį pasaulinį karą išsivežė senuosius Palėvenės bažnyčios varpus.
1929 m. įsigyti du nauji varpai. Tačiau iš parapijos 1937 m. apyskaitos
žinome, jog tuomet varpinėje būta trijų varpų. Vienas, didžiausias, sveria 30
centnerių, ant jo užrašyta „Geg. V. Bochumer Verein, Bochum / Johannes Palėvenė
1929“9. Iš užrašo suprantame, jog varpas pakrikštytas Jono vardu. Antras varpas
sveria 20 centnerių, ant jo išrašyta „Geg. V. Bochumer Verein, Bochum / Dominicus
Palėvenė 1929“10. Taigi šio varpo vardas – Dominykas. Turimose varpų fotografijose matyti, kad jų išvaizda labai panaši į Kupiškio bažnyčios varpus. Ta pati
forma, proporcijos, graižo ir pečių dekoravimas iškiliais ranteliais, užrašų šriftas
ir lokacija (vardas – ant šono, liejyklos pavadinimas – tarp rantelių ant varpo
pečių), išplitusi korozija. Abu Palėvenės varpai išlieti toje pačioje Vokietijos varpų
liejykloje kaip ir Kupiškio bažnyčios varpai, tik kiek anksčiau, 1929 m. Skirtinga
varpo vardo forma – ant Palėvenės varpų užrašyta lotyniška šventųjų vardų forma, o ant Kupiškio bažnyčios varpų išlieti sulietuvinti vardai. Akivaizdu, jog su
Bochumo liejykla Kupiškio valsčiaus bažnyčios buvo užmezgusios ryšius, vienai
parapijai įsigijus varpus, tą patį tiekėją pasirinko ir kita.
Trečiojo varpo svoris parapijos apyskaitoje nenurodytas, tik pažymėta, jog
ant jo nėra užrašo. Pagal surašymo tvarką ir turėdami omenyje, jog užrašo nėra,
galime spėti, kad tai buvo mažiausias varpas. Šiuo metu Palėvenės bažnyčioje
skambinama dviem varpais – Jonu ir Dominyku. Kaip neaiški trečiojo varpo
atsiradimo bokšte istorija, taip nežinoma ir kur jis dabar. Galbūt dingo Antrojo
pasaulinio karo metais, o gal įskilęs ir tinkamai neskambėjęs nebuvo naudojamas,
todėl atiduotas perlydyti? Buvęs Palėvenės bažnyčios varpininkas Bronislovas
Kriaučiukas užsimena apie kažkada bu- 9 Palėvenės parapijos apyskaita, 1937, PVKA.
10
Ten pat.
vusį trečiąjį varpą: „Buvo trys varpai, 11 Interviu su Bronislovu Kriaučiuku. Straipsnio autorė
tik ne prie ma, anksčiau pasakojo, buvo
ekspedicijos metu kalbėjosi su B. Kriaučiuku, bet
pokalbio įrašas buvo prarastas. Pakartotinai pagal
dar mažesnis už tun Dominyką.11“ Juo
Ingos Cironkaitės-Bendžienės parengtą klausimyną
būdavo skambinama votyvoms prieš
2014 m. lapkričio mėnesį kalbėjosi Aušra Jonušytė.
sumą, 7–8 val.
Toliau – Interviu su B. Kriaučiuku.
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Pirmojo Panevėžio vyskupijos sinodo, vykusio 1936 m., dokumente randame nuostatus bažnyčios tarnų klausimu. Tiesa, paminima tik zakristijono ir
vargonininko pareigybė, bet galima numanyti turint omenyje visus bažnyčiose
besidarbuojančius žmones, jei tokių yra. Bendras bažnyčios tarnų apibūdinimas:
„Klebonai samdys <…> tik gerus, dorus žmones, pavyzdingus katalikus.“12 Taigi kaip
pagrindiniai reikalavimai iškeliama moralė ir tikėjimas. Patarnaujantiems asmenims
pažadamas bažnytinės nuosavybės būstas ir žemė daržui, iš kalėdojimo – parapijiečių paramos dalis bent ūkio natūra, keičiantis klebonui be reikalo neatleisti
senųjų tarnų, neužtikrinus jiems „tinkamos vietos kitur“13. Pabrėžiama, kad, siekiant
išvengti nesusipratimų, klebonai su visais bažnyčios tarnais turi sudaryti raštiškas
samdos sutaris14. Tačiau tokios sutartys buvo sudaromos jau prieš pasirodant
šiems nuostatams. Vertingas ir įdomus dokumentas tyrinėjant varpininkų istoriją
Palėvenėje – varpininko samdos sutartis15. Matyti, jog pasirašytas dokumento šablonas – užpildant įrašyti konkretūs duomenys. Sutartį vieneriems metams sudarė
Palėvenės klebonas Juozapas Mineikis ir Emilija Jakubkaitė. Pareigas sutariama
eiti pagal klebono nurodymą ir prie sutarties pridėtą instrukciją. Kaip atlyginimu varpininkui leidžiama nemokamai naudotis vieno kambario butu, daržu prie
špitolės, žadamas vienas litras pieno, leidžiama kartą per metus kalėdoti po visą
parapiją ir gauti atlyginimą iš žmonių už paskambinimą mirusiesiems16.
Varpininko instrukcijos, pridėtos prie sutarties, turinio dalį verta čia pateikti:
1. Aš, E. Jakubkaitė [čia ir toliau išskirta kursyvu, kas užrašyta
ranka, – I. C. B.], pasižadu klebono, kun. J. Mineikio klausyti, kaipo
savo tiesioginio ir betarpinio viršininko visuose tuose dalykuose,
kurie yra susiję su varpininko pareigomis.
2. Klebono duodamus nurodymus priimsiu be murmėjimo.
3. Parapijiečiams būsiu mandagus, prielankus, paslankus.
4. Bažnyčią, šventorių, špitolę, bažnyčios gatves, klebonijos
gatves ir kiemą užlaikysiu švaroje ir tvarkoje, kaip bus reikalaujama
Palėvenės klebono.
5. Skambinsiu varpais, minsiu vargonų dumples, kada bus
reikalas ir kada bus reikalaujama klebono ar jo nustatytos tvarkos.
6. Atliksiu kelionę, kiek kartų būčiau siunčiamas su bažnytiniais paketais.
7. Špitolės buto ir bendrai viso to, kuo naudosiuos, negadinsiu;
visus sugadinimus bei nuostolius bažnyčiai, špitolei bei klebonijai,
per mano nerūpestingumą padarytus, savo lėšomis atitaisysiu.
8. Špitolėje apsigyventi apart savo šeimos narių, be žinios ir
sutikimo Palėvenės klebono, nė vieno asmens nepriimsiu ir neleisiu
jokių susirinkimų.
9. Pamaldų metu bažnyčioje neleisiu
12
Pirmasis Panevėžio vyskupijos sinodas, Panevėžys, 1936,
pas save pypkauti ir sėdėti, bet siųsiu juos
p. 115. Prieiga per internetą: http://www.epaveldas.
bažnyčion.
lt/object/recordDescription/PAVB/C190000330352
10. Neužsiimsiu prekyba, ypač jokių 13 Ten pat, p. 116.
14
Ten pat.
gėralų pardavinėjimu.
15
Samdos sutartis, 1935, Palėvenės bažnyčios archyvas.
11. Būsiu pavyzdingas ir geras kaUž dokumento kopiją dėkoju dr. Daliai Klajumienei.
16
talikas.
Ten pat.
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12. Pasižadu su savo žmona bei kitu asmenimi, kurį klebonas
nuo manęs priimtų, gerai ir sąžiningai dirbti visus reikalingus žemės
ūkio ir ruošos darbus Palėvenės klebonijoje.
13. Prižiūrėsiu klebono gyvulius ir padargus, arklius ir karves
išvesiu laukan ir iš lauko atvesiu, kai bus reikalas.
14. Eidamas į kleboniją darban, privalau su savim atsinešti
darbo įrankius, kaip tai dalgį, grėblį, lopetą, kirvį.
15. Jeigu kurią dieną be pateisinamos priežasties aš, E. Jakubkaitė, bei mano žmona neateitų į darbą klebonijon, tai klebonas turi
teisę iš mano algos tos dienos užmokesnį, darbininkui reikalingą
nusamdyti, išskaityti.17

Gali būti, jog panašios sutartys buvo sudaromos ir su kitais varpininkais,
galbūt ne tik Palėvenėje. Galbūt tokia dokumento forma buvo pateikta iš dekanato
ar vyskupijos. Svarbu pabrėžti, jog sutarties priedo-instrukcijos šablonas parengtas
specialiai varpininko pareigybei, kaip atskiram patarnavimui bažnyčioje. Šablono
tekstas suformuluotas vyrui. Tai, kad šiuo konkrečiu atveju varpininko pareigas
užėmė moteris – E. Jakubkaitė, yra veikiau nusistovėjusios praktikos išimtis. Todėl
kiek komiška situacija susidarė dėl 12 ir 15 instrukcijos punkto, o pastarajame net
ranka nebuvo išbraukta E. Jakubkaitės atsakomybė už „žmonos pravaikštas“.
Sprendžiant iš negrabaus varpininkės parašo, ji rašymo įgūdžiais retai naudojosi ir rašysenos netobulino, visą sutartį užpildė klebonas. Veikiausiai varpininkai
Palėvenėje buvo neišsilavinę, neturtingi špitolės gyventojai, be skambinimo varpais,
atliekantys daug kitų patarnavimų bažnyčioje ir klebonijoje.
Kiek stebina instrukcijos, skirtos varpininko tarnystei atlikti, turinys. Atkreipkite dėmesį, jog čia nieko konkretaus nenurodoma apie skambinimo varpais
tvarką ir ypatybes. Yra tik bendro pobūdžio pastaba – skambinti, kai nurodys
klebonas ar kai reikės (5-asis instrukcijos punktas). Visas varpininko instrukcijoje
esančias pareigas galima suskirstyti į kelias grupes: 1) Doros, moralės laikymasis
(pavyzdingas elgesys, švaros ir tvarkos laikymasis); 2) Paklusnumas klebonui ir
tarnystė bažnyčioje ir klebonijoje (darbas žemės ūkyje, ruošoje, paštininko pareigos). Taigi iš esmės instrukcijoje nerandame nieko, tiesiogiai susijusio su varpais,
jų ir varpinės priežiūra, skambinimo specifika. Čia peršasi kelios gana priešingos
išvados: a) skambinimo tvarka buvo tokia įprasta ir aiški, kad net neprisireikė
jos kažkaip atskirai apibūdinti; b) nebuvo susiklosčiusios ypatingos ir specifiškos
varpininkystės tradicijos.
Tarpukariu darytoje parapijos apyskaitoje užklausiama tik dėl vienos iš skambinimo tradicijų. Klausiama, ar skambinama Viešpaties Angelo maldai rytais, per pietus ir vakarais? Pabrėžiama, jog skambinama tris kartus per dieną18. Minėto Panevėžio
vyskupijos sinodo nuostatuose yra keli punktai, skirti varpų klausimui. Iš skambinimo
tradicijų išskiriami du atvejai: „Klebonai
rūpinsis palaikyti seną paprotį skambinti 17 Ten pat.
varpais poteriams „Viešpaties Angelas“ ir 18 Palėvenės parapijos apyskaita, 1937. PVKA.
19
Pirmasis Panevėžio vyskupijos sinodas, Panevėžys,
mirus jo parapijiečiui.“19 Matome, kad
1936, p. 89. Prieiga per internetą: http://www.
skambinimas Viešpaties Angelo maldai
epaveldas.lt/object/recordDescription/PAVB/
C190000330352.
buvo ypač pabrėžiamas ir brangintinas.
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Svarbus vyskupijos sinodo nuostatas, apibrėžiantis varpų naudojimą: „Pašventinti varpai tik religiniems tikslams naudotini ar ištikus kokiai staigiai visuomenės
nelaimei; kitais atvejais reikia gauti Vyskupo
leidimas.“20 Taip perteikiama Bažnyčios
tradicija varpus laikyti ypatingo statuso
bažnyčios reikmeniu – sakramentalija ir
naudoti nustatytu ritmu liturgijoje arba
išimtiniais atvejais kaip signalą ir pagalbos šauksmą didelių nelaimių, grėsusių
visai bendruomenei (karų, gaisrų), metu.
Daugiau apie XX a. antrosios pusės skambinimą varpais sužinome iš in
terviu su Bronislovu Kriaučiuku (gim.
1936 m.) (6 pav.), kuris Palėvenės bažnyčioje pradėjo dirbti 1960 m., padėdamas
dviem varpais skambinti varpininkui
Juozui Paskačimui. Pastarasis šią tarnystę vykdęs apie 40 metų, iki gaisro
su žmona gyvenęs špitolėje. Varpininkas
iki pusės bokšto lipdavo laiptais, toliau –
kopėčiomis pasiekdavo varpus. Buvęs
varpininkas J. Paskačimas B. Kriaučiukui 6 pav. Bronislovas Kriaučiukas šalia Jono varpo.
pasakojo, kad anksčiau lipdavę į bokštą, Vytauto Pastarnoko nuotr. Iš asm. archyvo
skambindavo paėmę už varpo šerdies:
„Iš pradžių, kai lipdavo bokštan, jie gi buvo pritvirtinti taip unt ašies, kad gi varpas
visas nejudėdavo, tik už šerdies galėdavai skambint. Įlenda varpan. Kaip jis neapkursdavo,
visas žmogus įlenda varpan, didžiausias gi ten, vienun pusin duodi, kitun, vienun pusin
duodi, kitun. Būdavo visus tris kartus lipdavo bokštan skambint.“21
Toks skambinimo būdas, kai varpas kabo stabiliai pritvirtintas, o skambinama virve
judinant tik jo šerdį, dabar nusistovėjęs rytų krikščionių, ortodoksų tradicijoje. Bet
ši B. Kriaučiuko nupasakota situacija gana keista, neįprasta. Gali būti, kad senasis
varpininkas pasirinko taip skambinti dėl fizinių jėgų trūkumo – skambinti judinant
šerdį yra lengviau nei išjudinti visą pakabą su varpu. Tačiau tam galima tiesiog
pritvirtinti virvę prie varpo šerdies, nebūtina lipti iki paties varpo. Kyla klausimas,
kodėl būtent taip, stabiliai, buvo pritvirtinti varpai? Galbūt buvo sugedęs pakabų
mechanizmas? Dar vienas spėjimas būtų toks: mušant šerdimi, garsas yra mažesnis nei gaudesys išjudinant varpą su pakaba. Galbūt nenorėta dažnu ir garsiu
skambinimu užsitraukti vietinės valdžios nemalonės. Apie sunkumus dėl 20 Ten pat.
bažnyčios reikalų bendraujant su sovie- 2122 Interviu su B. Kriaučiuku.
Meilės jūra: tėvas Pranciškus Masilionis gyvenime ir
tiniais pareigūnais rašo kunigas Pranatsiminimuose, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacija, sud. M. Paulauskas, Kaunas, 2003, p. 24–32.
ciškus Masilionis, dirbęs Palėvenėje22.
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Iš to paties kunigo užrašų sužinome, kad senasis varpininkas Juozas Paskačimas pasirūpino bokštu:
„Jo (varpų bokšto – J. C.-B.) didžiuliai langai daug metų buvo atviri. Varnos ir kuosos
pavasariais nešė ir nešė žabus savo lizdams. Apačioje, ant bokšto skliautų, gulėjo didelė
žabų krūva. Tįsojo ir negyva varna. Išvalyti nebuvo įmanoma – nei žemyn urvu sienoje,
nei aukštyn pro langus, kurie buvo aukštai, gal už dešimt ar daugiau metrų. Gerasis
varpininkas Juozas mūre iškirto langelį ir langą į Lėvens pusę. Tuomet iš bokšto išgabeno
16 didelių vežimų žabų. Tai buvo laimėjimas.“23
Toks išvalymas buvo svarbus ir kaip gaisro prevencija. Vis dėlto Palėvenės bažnyčios ir vienuolyno ansamblis nukentėjo per 1956 m. gaisrą, o varpai tik per
plauką nesudužo, mat jų medinės atramos jau buvo apimtos liepsnų24.
B. Kriaučiukas skeptiškai vertina dabartinį retą skambinimą ir pasakoja, kaip
anksčiau „poteriams“ skambindavę triskart per dieną:
„Dabar nežinau, ko ten, aptingo, nebeina, neskambina jie. Būdavo net tris kartus perdien
skambydavo. Rytų skambina, pietų dvylikų ir vakare. Rytų skaitos saulei tekant skambina,
poteriams skaičiuoja skambina, paskui dvylikai valandų. Dvylika valandų, žino laikas kai
jau… Po tris minutes. Vakare, saulė leidžiasi jau, nuveini skambint. Mažuoju varpu
atskambini, teip jau duodi, paskui didžiuoju amžiną atilsį devynis kartus, tris po tris
kartus. Ant vienu pusį. Dun dun dun – šiteip va. Vienon pusėn, kad kiton neatsimuštų.
Ir tadu nutyla, viskas, ramybė.“25
Buvęs Palėvenės bažnyčios varpininkas išsako varpų skambinimo svarbą, reikšmę
tikinčiųjų bendruomenei:
„Žmonėm geriau. Rytų poteriam skambini, vakare, pozvanu skambinam, kai žmogus numiršta. Gerai sakė vienas kunigas: jūs negalvokit, kad čia ponų Dievų prikeliat iš miego,
kai jau kas numirė, kad pastiktų jau, kad žinotų. Kad nepažįsti, išgirdau kad pozvanus
skambina, sukalbi jau Amžiną atilsį tris kartus, dėl to yra pazvanai skambinami, kad
žmogus sukalbėtų Amžiną atilsį už tų ar už tą.“26
B. Kriaučiukas teigia, kad nebuvo specialios varpininko maldos skambinant varpais.
Jis ypač pabrėžia, kad yra svarbus dažnas skambinimas: „Kad geras varpininkas
būtų, reikia, kad skambintų visus tris kartus. Reikia visus tris kartus skambint, jegu
nori kad gerai dirbtų.“27 Tačiau toks paprotys varpais skambinti tris kartus 23 Ten pat, p. 24.
per dieną uždraustas sovietmečiu. „So- 24 Ten pat, p. 24–25.
25
su B. Kriaučiuku.
vietiniais laikais uždraudė, tik laidotu- 26 Interviu
Ten pat.
vėms triskart skambint leido28“. Iš tiesų 27 Ten pat.
28
Ten pat.
Katalikų bažnyčios kronikoje randame 29 Instrukcija tarybinėms įstaigoms, Lietuvos katalikų
bažnyčios kronika, 1973 m. gegužė, nr. 6, p. 256, 258.
paaiškinimą: varpai sovietmečiu priPrieiga per internetą: http://www.lkbkronika.lt/inskirti kulto reikmenų grupei ir religidex.php?option=com_content&view=article&id=12:nr6&catid=1:kronikos&Itemid=28 [žiūrėta 2012 05 20].
nės propagandos materialinei bazei29,
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miestuose uždrausta skambinti varpais30. Iš varpininko pasakojimų matome, jog
ir mažesniuose miesteliuose varpų naudojimas buvo apribotas.
Senasis varpininkas pasakoja, kaip turėdavę skambinti nelaimės atveju:
„Nelaimė – didžiuoju varpu skambint turi. Net buvo sovietiniais laikais įsakyta – jeigu
bėda didžiausia, tai yra karo laikas ar kas, skambink didžiuoju, vien tik tuo Jonas kaip
sakiau, tadu jau skaitos kažkas atsitiko. Talandy, tun – tan, tun – tan.“31
Viena jau retai Lietuvoje praktikuojamų tradicijų – skambinti per šv. Mišias:
„Skambini net per Pakylėjimą vienu varpu – „Dun dun dun“. Vienu didžiuoju varpu
vienon pusėn tiktai šeri.“32 Išgirdę tokį išskirtinį skambinimą ir į Bažnyčią ateiti
negalėję žmonės (pavyzdžiui, sergantys bendruomenės nariai) sužino, kad būtent
tuo metu per šv. Mišias vyksta Pakylėjimas.
Varpininkas atsimena skambinimą ir mažaisiais bažnyčios varpais. Prie zakristijos kabančiu varpu, vadinamąja „signaturka”, skambindavo tris kartus, kunigui
einant aukoti šv. Mišių. Tai ženklas susirinkusiems į bažnyčią: „Talandy talandy
talandy, nedidelis varpelis, signalas žmonėms atsistot.“33 Šešiais mažais varpeliais
skambinama vieną kartą prieš Pakylėjimą ir tris kartus jo metu.
Varpų atžvilgiu yra ir tam tikrų draudimų:
„O taip jeigu kų sumislyji, negalima skambint. Nuveit va ir talanduot. Kaip su kokiais
va žaisliukais negalima. Čia yra varpas ir yra jie taip, va šitaip. Negalima skambint
vakare. Kai didžiuoju varpu atskambina Amžiną atilsį <...>, tada jau viskas, gatava, tada
jau kryžius, nebe. Viskas, viskas, mirk gyvenk, nebe. Nebent tiktai pavojaus atvejis, tada
eisi skambinsi. Užsigavėja varpai Didžiajam ketvirtadienį, per „Garbė Dievui aukštybėse“.
Himną užgieda kunigas ir tada duoda visi varpeliais, visais varpais, vargonai duoda
skambina. Ir pabaigia šitų giesmį „Garbė Dievui aukštybėse“, ir nutyla, ir viskas nutyla,
vienu kartu visi nutyla. Tada yra plaktukai kaip ir, kalatakai „tarkšt tarkšt tarkšt“, jeigu
reikia. Ir tada jokių laidotuvių, jokių, nieko. Kai varpai atsigavės, tai tada tiktai pozvonui
skambins. O Didžiajan šeštadienį tai varpai atsgavėja jau. Per „Garbė Dievui aukštybėse“,
tada jau pradeda vėl viskas skambyt, visais varpeliais ir visais varpais. O laidotuvių net
neleidžia bažnyčion, nuo ketvirtadienio iki sekmadienio nabašniko, o jeigu nori – įleidžia
tik bobinčiun, prieangin.“34
Kalatakai, kitaip dar vadinami kleketais, – užsigavėjus varpams, Didžiąją
savaitę naudojami mediniai instrumentai. Jais išgaunamas garsas, kurio reikia kaip
signalo, ir neskambinama varpais. Tiesa, garso stiprumas nepalyginti silpnesnis.
Tačiau varpų tyla nuo Didžiojo ketvirtadienio reiškia gedulą dėl Kristaus 30
Muravjovas vakar ir šiandien (Maskvos kova prieš
kančios. Palėvenės bažnyčioje kalatakas
katalikybę), Aušra, 1980 m. liepa, nr. 23(63), p. 134. Prieiga per internetą: http://www.lkbkronika.lt/index.
yra išlikęs (7 pav.).
php?option=com_content&view=article&id=235:auraVarpų garsus senasis varpininkas
nr-23&catid=17:auros&Itemid=170 [žiūrėta 2012-05-20].
pamėgdžioja taip: „Dangun dūšia žemėn 31 Interviu su B. Kriaučiuku.
32
Ten pat.
kūnas, dangun dūšia žemėn kūnas, man 33 Ten pat.
kišenėn penki litai, man kišenėn. Dangun 34 Ten pat.
© 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 2016 12 29.

11

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

dūšia žemėn kūnas, man kišenėn penki litai.“35 Kaip teigia
Rytis Abrazevičius ir Renata Balsienė, skambinimo
varpais būdai atsispindi balsiniuose pamėgdžiojimuose, kuriuos galėtume laikyti nedideliais tautosakos
elementais, kaip ir kitus balsinius pamėgdžiojimus
(paukščių, kitų gyvūnų, garsų darbų metu ir t. t.).
Varpai tiesiog pritapo prie jau buvusios tradicijos pamėgdžioti įvairius garsus. Imitacijos neturėjo ypatingos
paskirties ir būdavo naudojamos dėl linksmumo ar
žaidžiant su vaikais (pvz., mokyti žodžių tarimo ar 7 pav. Palėvenės bažnyčios
ritmo pojūčio). Tačiau, atsižvelgiant į lietuvių liaudies kalatakas. Aldonos
dainas, pasakas, patarles, priežodžius ar tikėjimą, Ramanauskienės nuotr.
varpai lietuvių kultūroje užėmė svarbią vietą. Balsiniai muzikos instrumentų pamėgdžiojimai kyla iš instrumentų skleidžiamų garsų
akustinių savybių. Varpų pamėgdžiojimas nėra išimtis. Nors bažnyčios varpų
akustika gerokai skiriasi nuo žmogaus kalbos, varpo dūžiai sukelia tam tikrų
panašumų su žmogaus tariamais garsais36. Toks varpų mėgdžiojimas yra kaip
pagalba varpininkui, žinant pagrindinę taisyklę, kaip reikia skambinti: „Skambinant
didžiuoju varpu, vardu Jonas, reikia taikyt mažajan Dominykan. Tada išeis labai kaip
gryna muzika.“37 Senasis varpininkas vaizdingai apibūdina netinkamą skambinimą
varpais: „Jų skambinimas – iš bulvių šernus kad vaikytumei. Patelnę daužai, nemoka
skambyt.“38
Žinoma atvejų, kai Lietuvoje karo metais slėpė varpus, siekdami, kad jų
neatimtų, klastodavo metalo sudėtį, kad varpai nebūtų likviduoti karo reikmėms.
Varpininkas pasakoja tokią Palėvenės varpų istoriją:
„Prieš pasaulinį didįjį karą buvo čia variniai varpai ir juos per tų karų nujėmė ir suslėpė,
pakavojo Lėvenin, kad nerastų, o taip gi juos nu paims, kompiskuos. Buvo išdavikas, kas
išdavė, ir juos susigriebė ir šoviniam išdirbo. Per Antrų pasaulinį karų nuimt varpus,
kompiskuot ir šoviniam, vienu žodžiu, karo reikalam nuimt, bet kaip ištyre, skaitos, čia
su priemaišom, nebegrynas metalas, nebegrynas špižius, nebegrynas, priemaišų yra daug,
už tai nebetinka jiem. Ir šituos varpus kaip reikia užkelt tai mat Adomonis ponas <…>
atvažiavo jis, sako: „Aš varpus užkelsiu. Man bus garbė, varpus užkelsiu.“39
Užmokestis už varpininko patarnavimą buvo auka, 5–10 Lt, dažniausiai –
20 Lt. Tačiau atlygis nebuvo privalomas: „Kiek duoda, tiek bus ačiū. <...> Būdavo,
išvis nieko neužmokėdavo, nueini ir skambini ir dirbi.“40
35
Ten pat.
Varpininkas vietinio dailininko 36 Ambrazevičius
R., Balsienė R. Imitations of
Vytauto Pastarnoko yra įamžintas paBells: Correspondence between Bell Acoustics and
Onomatopoeic Texts, Journal of Interdisciplinary Music
veiksle. B. Kriaučiukas čia vaizduojaStudies, 2010, Vol. 4, Issue 2, p. 2–3, 13 [ieškota
mas savo darbo vietoje, varpų bokšte,
„Academic Search Complete“ duomenų bazėje].
37
Interviu su B. Kriaučiuku.
šalia varpo.
38
Ten pat.
Po B. Kriaučiuko skambinimą var- 39 Ten pat.
pais perėmė sutuoktiniai Aldona ir Kos- 40 Ten pat.
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tas Ramanauskai. Jie kartu rūpinasi įvairiais bažnyčios reikalais, saugo bažnyčios
archyvą, vyras daugiau dirba kaip zakristijonas, žmona dažniau skambina varpais.
Vis dėlto galime teigti, kad Palėvenėje jau nebėra atskiros varpininko tarnystės.

Palėvenėlės bažnyčios varpas
ir skambinimas juo
Išskirtinė Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios ypatybė yra varpinėvartai, kaip ir bažnyčia, pastatyta 1803 m. (8 pav.). Dažniausiai pasitaiko, kad
varpinė statoma kaip atskiras statinys arba įrengiama viename bažnyčios bokšte.
Šiuo atveju varpas įkurdintas tiesiai virš maldininkų, einančių į bažnyčią, galvų.
Lietuvoje toks varpinių-šventoriaus vartų tipas retas41. Palėvenėlės bažnyčia kartu
su varpine-vartais sudaro kompleksą ir yra Lietuvos architektūros paminklas,
saugomas valstybės42.
Apmaudu, kad varpinė jau praradusi vieną savo elementų, tiesiogiai susijusių
su jos funkcija. Šiuo metu varpinėje yra vienas varpas (9 pav.). Iš arti tebesančio varpo apžiūrėti ir jį išmatuoti straipsnio autorei nepavyko, nes varpas kabo
aukštai, nėra galimybės užkopti arčiau. Apžiūrėjus medines varpinės konstrukcijas,
matyti dar vienos ten buvusios varpo pakabos žymės. Deja, neišliko nei varpas,
nei jo pakaba. Sunku pasakyti, kada ir kokiomis aplinkybėmis šie elementai dingo iš varpinės. 1937 m. parapijos apyskaitoje užfiksuota, kad yra vienas varpas,
sveriantis 10 pūdų43, ant jo nėra jokių užrašų, o skambinama Viešpaties Angelo
maldai rytais, per pietus ir vakarais44. Pagal šoninių bažnyčios altorių titulus
varpas galėtų turėti Šv. Mykolo arba Šv. Kazimiero vardą. Jei iš tikrųjų ant jo
nėra užrašų ir jis neturi vardo, tai būtų retas ir išimtinis atvejis, nes Katalikų
bažnyčios tradicijoje didieji bažnytiniai varpai turi vardus.
Galime hipotetiškai spėti, jog antrasis varpas dingo Pirmojo pasaulinio
karo metais (tuo labiau kad ir bažnyčia tuo metu nukentėjo), o galbūt dar anksčiau. Kun. Antanas Pauliukonis, klebonavęs Palėvenėlėje 1926–1929 m., api41
Kiti vartų-varpinės pavyzdžiai priklauso šioms
būdinamas kaip geras ir rūpestingas
bažnyčioms: Merkinės (Varėnos r.) Švč. Mergelės
šeimininkas, pastatė ir įrengė špitolę,
Marijos Ėmimo į dangų, Tabariškių (Šalčininkų r.)
Šv. arkangelo Mykolo (mediniai), Dieveniškių (Šalčiperliejo ir padidino varpą45. Kunigas
ninkų r.) Švč. Mergelės Marijos Rožančinės, Šumsko
Kazimieras Čiplys, dirbęs Palėvenėlėje
(Vilniaus r.) Šv. arkangelo Mykolo, Dapšionių
1937–1939 m., dar kartą perliejo ir pa(Radviliškio r.) Dievo Apvaizdos, Vilniaus bernardinių vienuolyno statinių ansambliui (Šv. Mykolo
didino varpą46. Neaišku, kodėl per tokį
bažnyčia, dabar – Bažnytinio paveldo muziejus).
trumpą laiką reikėjo keliskart perlieti 42 Unikalus objekto kodas Kultūros vertybių registre –
1490 (komplekso), 23624 (varpinės-vartų).
varpą, jį didinti. Ar gali būti, jog antras
43
1
pūdas lygus 16,38 kg, taigi varpas turėtų sverti
dingęs varpas buvo panaudotas perlieapie 164 kg. Palėvenėlės apylinkėse javus sverdavę
jamam varpui? Gal varpai buvo prastai
pūdais, o kunigui išlaikyti duodavę po kelis pūdus
javų, taigi ir parapijos apyskaitoje naudojamas toks
išlieti, daužti, netinkamai skambėjo?
matas.
Tiriant Palėvenėlės varpus ir 44 Palėvenėlės parapijos apyskaita, 1937. PVKA.
skambinimą jais, iškalbingiausias šal- 45 Jareckas B. Palėvenėlė, Panevėžio vyskupija, Vilnius,
tinis, kaip ir Palėvenės atveju, buvo 46 1998, p. 186.
Ten pat.
interviu su varpininke47. Šiuo metu var- 47 Ingos Cironkaitės-Bendžienės interviu su Regina
pais skambina Regina Daunoravičienė
Daunoravičiene. Palėvenėlė, 2013 10 17.
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8 pav. Palėvenėlės bažnyčios vartai-varpinė
9 pav. Palėvenėlės bažnyčios varpas ir jį laikančios konstrukcijos.
2013 m. spalio 17 d. I. Cironkaitės-Bendžienės nuotraukos

10 pav. Palėvenėlės varpininkė Regina Daunoravičienė.
Iš asm. archyvo
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(Klebonaitė, gim. 1934) (10 pav.), šią tarnystę ji atlieka jau apie 10 metų. Ji nežino,
kokiomis aplinkybėmis ir kur dingo antras varpas, tik mini, kad jis buvo didesnis
nei likęs, kažkokio parapijiečio dovanotas. Moteris nežino dabartinio varpo vardo. Be skambinimo varpu, ji taip pat tvarko ir puošia gėlėmis bažnyčią, skalbia
liturginę tekstilę, o jos vyras, anksčiau irgi skambinęs varpu, uždega žvakes. Už
skambinimą varpininkė atlygio neima, dirba „už ačiū“.
Prieš R. Daunoravičienę skambino Marijona Klasinskienė, kuri kartu dirbo
ir kitus darbus – rūpindavosi gėlėmis, liturginiais drabužiais. Ji gyveno gana
skurdžiai, klebono nupirktame namelyje prie bažnyčios, vadintame špitole. Prieš
M. Klasinskienę varpu skambino zakristijonas Kazimieras. R. Daunoravičienė nepamena, ar kada Palėvenėlėje buvo atskiras varpininkas. Būdavusi moteris, kuri
greta šeimininkavimo turėjo ir šią tarnystę:
„Labai labai seniai, tai dar mano vaikystėj. Tai buvo kunigai Butkus, Jereckas. Tai jie
turėjo šeiminykes. Viena vargonais mindavo, o kita taip šeimininkaudavo, ir jinai skambindavo varpais.“48
Skambinimo varpu tradiciją Regina perėmė iš Marijonos Klasinskienės, ji
išmokė, kaip, kada tai atlikti:
„Skambino, pasakė, kaip traukt. Dabar jau ir mažai kas beskambina. Kai miršta žmogus,
pazvanai paskambint, nu tai tadu būna tokie tarpai. <...> Mojava, tai einam kiekvieną
dieną skambint (gegužės mėnesio pamaldos, Marijos litanija, rožinis). Kai jau skambini
pazvanai, tada jau su tarpais skambini tris kartus „Viešpaties angelą“, tris kartus ir
„Amžiną atilsį“. <...> Ateina paprašyt, klebonas pasako, kad bus laidotuvės, pasitinki. Ne
visi, kai kurie pasako. Sužinai, kad kaimynas mirė, tai nueinu paskambint.“49
Varpu skambinama per vad. Patiešimo (Nekalto Marijos Prasidėjimo) atlaidų procesijas. Taip pat išskiriamas skambinimas per šv. Velykas, o prieš jas išlaikytas
varpų užgavėjimo paprotys: „Prieš Velykas užsigavi varpai, yra tokia tradicija.“50
Jei Mišios aukojamos 9 val., joms ruoštis R. Daunoravičienė ateina 8 val.,
varpu skambinti pradeda 8.45 val. Moteris pasakoja apie nusistovėjusią tvarką:
„15 minučių prieš Mišias paskambyt, o kai būna iškilmingesnės dienos, tai tada jau
biški skambinam anksčiau, kad žmonės anksčiau suveitų.“51 Skambinimo trukmė – 5–7
minutės. Vis dėlto ir patyrusiai varpininkei kartais nepavyksta skambinti:
„Bet kai kartais varpas neskamba labai, tai jau skambini ir bijai, kad žmonės negirdėtų,
nes paskiau sakys, mat nemoka gal skambint. Taip nebūna visada žinok. <...> Ir, svarbiausia, labai pačiai sunku kažkaip nu. Skambini ir stengies, nu neatsimuša kiton pusėn.“52
Gali būti, kad varpininkei sunku
dėl senyvo amžiaus, tačiau kita netinkamo varpų skambėjimo priežastis –
paukščiai, apsigyvenę varpinėje:

Ten
Ten
50
Ten
51
Ten
52
Ten
48
49

pat.
pat.
pat.
pat.
pat.
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„Bet dabar ti labai paukščiai karveliai užkariave. <...> Jis taip turi skambėt bam-bam
bam-bam, o dabar kaip paukščiai užkniso, neatsimuša atgal, neatsimuša. Anksčiau iškrapštė
tuos balandžius, uždėjo sietkas dratines, ir tada jie nebeįlenda. Anąkart skambinu – tai
vos ne ant galvos bim karvelis ant galvos. <...> Balandis iškrito vos ne ant galvos sekmadienį. Jis matomai tupėjo ten.“53
Balandžiai apdergia varpą, jo konstrukcijas, trukdo gerai skambėti.
Vienas kunigas prašė pamokyti skambinti varpu:
„Sako man pamokyk skambint. Nu iš karto paėmė, jam neišeina. O teip tai koks gi ten
mokslas – nugi skambini ir skambini, trauki, tik reikia atleist, kad atsimuštų in kitų
pusį. Bet kaip sakau, dabar neatsimuša, neišeina gerai.“54
Varpininkė pripažįsta, kad šiandien jaunimas tuo nesidomi, nenori padėti skambinti.
Tačiau smalsuolius varpas vis dėlto traukia, būna „naktinių nuotykių“. Kadangi Palėvenėlės varpo virvė lengvai prieinama, nežinomi asmenys juo kartais
skambina naktimis. Arčiau gyvenantys kaimynai vis praneša, kad jau skambino.
Be to, varpininkė mato, kad virvė užrišta kitaip, negu buvo palikta.
I. C. B.: Ten juk ta virvė taip nuleista, ar nebūna taip, kad išgirstumėt?
R. D.: Oi, kad kas skambintų kai kas?
I. C. B.: Yra buvę?
R. D.: Būna būna. Bet ne dieną, bet naktį. Mum tai ne taip ir girdis, dabar
žinokit, nu toliau. Bet va ten kaimynė gyvendavo. Tai jau sako: „Jau šiąnakt skambino
kažkas.“ Ir aš matau, kaip ta virvė pririšta, aš pažįstu, kad jau skambinta. Užsukta, bet
aš jau pažįstu, koks užrišimas.
I. C. B.: Kad ne jūsų užrišimas?
R. D.: Nu taip nu. Jaunimas, jaunimas, nu kas gi daugiau. Bažnyčion nereikia
eit, o skambyt…“55
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