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ARCH I T E K TŪRA ,  DA I L Ė

Pilviškių apylinkių sakralinių pastatų  
ir parapijų trobesių architektūra

Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Šio straipsnio tyrimų tikslas ir uždaviniai – ištirti visų Pílviškių 
apylinkių sakralinių pastatų, parapijos trobesių bei smulkiųjų 
sakralinių statinių architektūrą, nustatyti jų urbanistinius ry-
šius. Remiantis archyviniais šaltiniais ir istoriniais duomenimis, 
ikonografine medžiaga bei 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 – ikonografinis, aprašomasis – 
analitinis, lyginamasis, rekonstrukcinis. Papildomi specifiniai 
tyrimo metodai: pastatų dokumentavimas ir fotofiksacija.

Raktiniai žodžiai: bažnyčia, koplyčia, varpinė, šventorius, 
parapijos trobesiai, sinagoga.

Pilviškių valsčius šiaurėje ir vakaruose ribojosi su Barz
dÿ, rytuose su Antanåvo, o pietuose su Paežeriÿ valsčiumi. 
Tarpukariu egzistavusio Pilviškių valsčiaus ribos keitėsi, o 
šiuo metu pietvakarių kryptimi jas praplėtė ir dabartinė Pil
viškių seniūnijos teritorija. Straipsnyje tyrinėtos buvusio Pil-
viškių valsčiaus ir jo apylinkėse esančios vietovės: Pílviškiai, 
Alksn¸nai, Antanåvas, Bagótoji, Didvyžia¤, Mažùčiai, Paežeria¤, 
Parausia¤, Žalióji ir jose esantys (ar išnykę) sakraliniai pastatai, 
parapijų trobesiai, smulkieji sakraliniai statiniai ir vietovėse 
esantys svarbūs kultūros paveldo objek-
tai, turintys išliekamąją vertę (1 brėž.).

Pilviškių apylinkių sakraliniai 
pastatai ir klebonijų trobesiai komplek-
siškai netyrinėti. Pagrindiniai leidiniai, 
kuriuose pateiktos trumpos istorinės 
žinios apie Pilviškių apylinkių bažny-
čias, yra B. Kviklio knygos1 ir Lietuvos 
katalikų bažnyčių žinynas2. Alksnėnų, 
Bagotosios, Didvyžių, Pilviškių katalikų 
ir Ža liosios bažnyčių bei Antanavo, 
Pa ežerių ir Parausių koplyčių architek-
tūra trumpai aptarta Lietuvos sakralinės 
dailės katalogo I tomo, 1 ir 2 knygose3. 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2020 10 20, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyri-
mų mokslo darbų komisijos įvertintas 2020 11 10, 
pirmą kartą paskelbtas 2023 02 03 elektroninio 
se rialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, 
ISSN 2029–0799 visatekstėje svetainėje www.llt.lt.  
Straipsnio kodas elektroniniame serialiniame lei-
dinyje yra LLT:20234/112338/HI.

1 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, t. 2, Chicago, 1982; 
Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. 3, 2oji (fotogr.) laida, 
V., Mintis, 1991.

2 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios 
/žinynas/, V., Pradai, 1993.

3 Lietuvos sakralinės dailės katalogas, t. 1, Vilkaviškio 
vyskupija, kn. 1, Marijampolės dekanatas, V., Ger-
velė, 1996; Lietuvos sakralinės dailės katalogas, t. 1, 
Vilkaviškio vyskupija, kn. 2, Vilkaviškio dekanatas, 
V., Gervelė, 1997.
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1 brėž. Pilviškių 
apylinkių plano 
schema su tyrinėtomis 
vietovėmis. Sudarė 
A. Rupeika

Pilviškių istorinę urbanistinę raidą tyrinėjo Algimantas Miškinis4. Kiti „autoriai“, 
rašę apie Vilkaviškio vyskupijos bažnyčias, naudojo kompiliacijos arba nurašinė-
jimo metodą (labai paplitusį Lietuvoje) ir tiesiog kartojo minėtų leidinių tekstą5. 

Pilviškiai – miestelis Vilkaviškio rajone, įsikūręs prie Šešùpės, Pílvės 
ir Víšakio, palei Kauno–Kybãrtų geležinkelį; 14 km nutolęs į šiaurės rytus nuo 
Vil kaviškio. A. Miškinio teigimu, Pilviškių kaimo įkūrimas dešiniajame Šešupės 
krante sietinas su magdeburginių savivaldos teisių suteikimu vietovei 1536 m.; tai 
sudarė prielaidas vystyti prekybą ir įkurti turgaus aikštę. Pradinėje stadijoje kaimas 
turėjo tik vieną kelią ir buvo linijinio plano. Naujasis Pilviškių miestelis pirmą kartą 
paminėtas 1559 m. girių aprašyme. Apie Pilviškių raidą XVI a. II pusėje–XVII a. 
I pusėje duomenų nėra. A. Miškinio teigimu, XVII a. II pusėje miestelio radialinis 
planas dar nebuvo raiškus, kadangi teritorija pietų kryptimi dar nepakankamai 
išplėsta; didžioji jos dalis apstatyta palei Kauno–Virbålio kelią, šiaurinėje santakos 
pusėje ir vakariniame gale, kur galėjo būti aikštė. 1730 m. Pilviškiams suteikta 
turgaus ir prekymečių privilegija; 1737 m. seniūnijos inventoriuje minimas vaitas 
ir trys amatininkai, surašyta 11 senbuvių ir 17 naujai įsikūrusių šeimų, minimi 
trys tušti sklypai, žydų pavardžių nėra. Koks buvo miestelio planas ir kiek jame 
gatvių, nustatyti negalima, nes gyventojai surašyti ne pagal gatves; inventoriuje 
neminimas nei turgus, nei prekymečiai, nerašoma apie klebonijos ar špitolės skly-
pus. 1775 m. Pilviškiuose surašytas 31 dūmas, o 1789 m. – 48 dūmai6. 1792 m. 
miestui suteikta renovacinė privilegija (Magdeburgo teisė) ir herbas (Šv. Jonas 
Nepomukas ant tilto). 1795 m., po trečiojo Lietuvos–Lenkijos valstybės padalijimo, 
pradėtas rengti Užnemunės, prijungtos prie Prūsijos ir tapusios Naująja Prūsija, 
žemėlapis. Jame matyti, kad į dešiniajame Šešupės krante išsidėsčiusį miestelį sueina 
keliai (ne mažiau kaip šeši) iš šiaurės, rytų ir pietų, o vienas – iš pietvakarių – 
kairiojo upės kranto. Tai liudija, kad 
Pilviškių planas buvo radialinis. Miesto 
teritorija buvo kompaktiška, išsiplėtusi 
nuo kelių sankirtos susidariusios aikštės 
šiaurės rytų (Kauno) ir pietryčių – pie

4 Miškinis A. Užnemunės miestai ir miesteliai, 
Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės, Vilnius, 
1999.

5 Vilkaviškio vyskupijos bažnyčios, Terra Publica, 2011.
6 Miškinis A. Užnemunės miestai..., p. 414–415.
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tų (Kalvaríjos) kryptimis. 1795 m. Pilviškiuose buvo 67 dūmai; 1808 m. Prūsijos 
žemėlapyje matyti aiškesnis gatvių tinklas su turgaus aikšte, į kurią suėjo trys 
pagrindinės gatvės, sutapusios su keliais7. XVIII–XIX a. sankirtoje Pilviškiai vadinti 
Prūsijos karaliaus miestu; jame buvo 67 namai ir 333 (ar 338) gyventojai. Pagal 
1808 m. Varšuvos kunigaikštystės nustatytą statistiką, tai – skurdus, „menkai sta-
tytas miestas su 350 gyventojų“. Kitais duomenimis, 1810 m. Pilviškiuose gyveno 
592, o 1827 m. – 888 žmonės. Pilviškiai pradėti tvarkyti XIX a. II–III dešimtmetį: 
išgrįstos pagrindinės gatvės, suremontuoti tiltai. 1820 m. matininkas B. Kulvietis 
sudarė faktinės būklės planą, kuris 1824 09 18 buvo patvirtintas. 1839 m. sudaryti 
Pilviškių reguliavimo planą buvo įpareigotas Marijampolės apskrities inžinierius 
Stanevskis. 1842 m. Pilviškiuose surašyta 113, o 1845 m. – 112 dūmų. Po 1848 m. 
vykusio gaisro 1851 m. surašyti 1 559 gyventojai (984 žydai) ir 101 namas (vienas 
mūrinis). 1858 m. buvo 1 651 gyventojas (tarp jų 178 vokiečiai ir 1 011 žydų) ir 
105 namai (du mūriniai), o 1860 m. – 1 812 gyventojų (208 vokiečiai, 1 139 žy-
dai) ir 118 namų (vienas mūrinis). Tuo metu buvo tiesiama Peterburgo–Varšuvos 
geležinkelio į Prūsiją šaka. 1862 m. geležinkelis baigtas, stotis pastatyta šiaurės 
vakarų pusėje, atokiau nuo miesto; surašyti 1 888 gyventojai. Tuo metu panaikin-
tas Pilviškių magistratas ir miestas tapo gyvenviete (taip pirmą kartą pavadinta 
1871 m. dokumentuose). 1897 m. Pilviškiuose buvo 2 325 gyventojai (1 242 žydai), 
rinkosi dideli turgūs ir prekymečiai8. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Pilviškiuose 
buvo 3 065 gyventojai (1 774 žydai). XX a. II dešimtmečio pradžios žemėlapyje 
parodytos penkios į miestelį sueinančios gatvės: trys sutapo su keliais, vedančiais 
į Kauną, Marijampolę ir Kalvariją, o dvi (rytų ir pietų pusėse) buvo šalutinės; 
nurodytos 242 sodybos. 1923 m. surašyti 2 358 gyventojai; iki 1928 m. miestelyje 
buvo devynios gatvės, atstatyta dauguma karo metu sudegusių namų ir pastatyti 
39 nauji (trys – mūriniai). Gatvėse dominavo mediniai namai, o turgaus aikštę 
supo daugiausia dviaukščiai mūriniai pastatai. 1928 m. parengtas Pilviškių išplė-
timo projektas, kuriame tarp miestelio šiaurinės ribos ir geležinkelio pažymėtas 
tuščias 47 ha netaisyklingos formos laukas, suskirstytas gatvėmis į 18 įvairaus 
dydžio kvartalų, kuriuose suplanuota 130 sklypų po 0,25 ha dydžio; numatyta ir 
stačiakampė turgaus aikštė, į kurią planuota perkelti prekybą iš miestelio centro. 
1935–1938 m. parengtas buvusio vieškelio Pilviškiai–Barzda¤–Tilčių gatvės (nuo 
žydų kapinių iki miestelio pakraščio) ištiesinimo projektas9. 1940 m. matininkas 
A. Žilinskas sudarė didžiosios Pilviškių dalies tikrosios būklės planą, kuriame 
parodyta netaisyklinga dviejų dalių aikštė, į kurią sueina pagrindinės gatvės; į 
pietryčius nuo bažnyčios matyti netaisyklingi gana tankiai apstatyti kvartalai, 
formuojami šalutinių gatvių. Dauguma pastatų prie gatvių pastatyti šonais, o kai 
kurie – galais. 1945 m. buvo rengiamas miestelio projektas (autorė – architektė 
SoltykSvadkovska); numatyta iš esmės pertvarkyti sudegusią senąją Pilviškių dalį, 
paliekant tik pagrindinių ir dalies šalutinių gatvių trasas, o šiaurinę teritoriją 
perplanuoti, suformuojant gana taisyklingus aštuonis kvartalus. Numatytos dvi 
aikštės (viena – senoji), aplink kurias planuota statyti visuomeninius pastatus. Pa-
gal šį projektą Pilviškiai buvo atstatomi 
pirmaisiais pokario dešimtmečiais. Nuo 
1958 m. statybų teritorija išsiplėtė ir 

7 Ten pat, p. 415.
8 Ten pat, p. 416.
9 Ten pat, p. 416417.
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miestelis prarado kompaktišką planą; jo plotą sudarė trys 
dalys: istorinė, nuo 1928 m. besikurianti palei geležinkelį ir 
suformuota palei Šakių kelią, prie pramoninės zonos. Nuo 
1971 m. Pilviškių augimas sustojo. 1990 m., atkūrus Lietuvos 
Nepriklausomybę, susidarė prielaidos bent dalinai atgaivinti 
istorinės miestelio teritorijos tradicinę kompoziciją. 1996 m. architektas A. Kubilius 
tyrinėjo Užnemunės urbanistikos paveldą. Buvo konstatuota, kad nepaisant patirtų 
sugriovimų ir pokario pertvarkymų, Pilviškiuose dar pastebima savitų istorinės 
dalies plano bei apstatymo elementų. Miesteliui buvo suteiktas savivaldybių reikš-
mės kultūros vertybės statusas10.

Pilviškiuose iki Antrojo Pasaulinio karo buvo keturios religinės bendruomenės: 
katalikų, evangelikų liuteronų, metodistų ir judėjų. Visos religinės bendruomenės 
turėjo maldos namus. Teigiama, kad tarpukariu, ypač kuomet Pilviškių klebonu 
ir Marijampolės dekanu buvo Simonas Švilpa, miestelio religinės bendruomenės 
gerai sutarė. S. Švilpa buvo geras pamokslininkas, tolerantiškas kitoms tikyboms 
ir įvairioms organizacijoms, nedraudė tautinių organizacijų nariams pamaldose 
dalyvauti su uniformomis. Vasario 16osios proga jo laikomose pamaldose dalyvau-
davo evangelikai ir žydai. Katalikai taip pat eidavo į kitų religinių bendruomenių 
maldos namus11. Dabar Pilviškiuose yra katalikų bažnyčia ir Jungtinė metodistų 
bažnyčia. Išliko buvusios laikinosios katalikų bažnyčios pastatas ir evangelikų 
liuteronų bažnyčios sienų fragmentai. Nustatyta ankstesnės metodistų bažnyčios 
stovėjimo vieta ir sinagogų stovėjimo vietos (2 brėž.).

1685 m. Pilviškiuose pastatyta 
pir  moji katalikų bažnyčia, 1756 m. buvo 

10 Miškinis A. Ten pat.
11 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios..., p. 254.

2 brėž. Pilviškių plano 
schema su tyrinėtais 
sakraliniais objektais. 
Sudarė A. Rupeika
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perstatyta; 1758 m. įkurta parapija. 1759 m. paskirti sklypai bažnyčiai, kapinėms, 
vargonininkui ir bažnyčios tarnams. 1777 m. minima parapinė mokykla. 1872–1874 m. 
klebonas Motiejus Oleka su parapijiečiais bažnyčią padidino, pristatė šonines ko-
plyčias; 1884 m. M. Oleka (buvo pavyskupis) bažnyčią konsekravo. Švč. Trejybės 
katalikų bažnyčia buvo medinė, su bokštu; po rekonstrukcijos ji tapo monumentalių 
formų ir kryžminio plano. Bažnyčios ir varpinės su priekine šventoriaus tvoros 
linija planų schemos pateiktos Br. Kviklio knygoje12 (3 brėž.). Matyti, kad bažnyčios 
apsidė ir šventoriaus tvoroje stovinti varpinė buvo atgręžtos į Nepriklausomybės 
aikštę, o pagrindiniai trijų angų šventoriaus vartai patraukti nuo bažnyčios simetrijos 
ašies; antrieji varteliai parodyti šalia varpinės, kurios dvivėrės durys atgręžtos ne 
į apsidę, bet didžiųjų vartų pusėn. Bažnyčios presbiterija ir išsikišusios koplyčios 
užbaigtos trisienėmis apsidėmis; prie koplyčių – simetriški prieangio ir zakristijos 
priestatai. Parodytos keturių altorių stovėjimo vietos; šešiakampė sakykla glaudėsi 
prie zakristijos sienos. Plano priekyje buvo platus prienavis, kurio šonus pridengė 
dvigubos išsikišusios sienelės; dešinėje prienavio pusėje įrengti laiptai į vargonų 
chorą. Sprendžiant iš 1930 m. nuotraukos13, pagrindinis bažnyčios fasadas buvo 
dviaukštis, atskirtas horizontalia trauka, į kurią rėmėsi antstatas, užbaigtas lėkštu 
trapecijos formos frontonu. Vidurinę fasado dalį su durimis ir stačiakampiu langu 
virš jų atskyrė vertikalios sąvaržos; fasado šonus skaidė dviem lygiais išdėstyti 
nedideli stačiakampiai langai. Vertikalios sąvaržos skaidė ir antstatą bei frontoną, 
virš kurio kilo kvadratinio plano, vieno tarpsnio bokštas, kurio fasadai atitiko 
vidurinės plokštumos plotį. Bokšto fasaduose buvo išdėstytos porinės akustinės 
angos, užbaigtos pusapskritėmis arkutėmis, viršų vainikavo trikampiai frontonai, 
pridengiantys piramidinio stogo šlaitus. Pagrindinis fasadas atrodė labai sunkių 
monumentalių formų; tokį įspūdį dar labiau stiprino jo dviaukštės dalies kampus 
rėminančios ir kontraforsus imituojančios sienelės, dengtos trišlaičiais stogeliais. 
Neįprastai atrodė virš dviaukštės dalies iškilęs antstatas – tarsi uždėtas trečiasis 
aukštas. Tikroji pagrindinio fasado kompozicijos idėja atsiskleidžia pamačius šoninį 
bažnyčios fasadą, kuris užfiksuotas kunigo P. Brazausko piešinyje; jame iš tolo 
pavaizduotas šoninis bažnyčios fasadas, varpinė ir šventoriaus tvora14 (4 brėž.). 
Šoniniame bažnyčios fasade matomas tik pagrindinio fasado šonas, kuris sudaro 
bokšto pirmojo tarpsnio, o antstatas – įsivaizduojamą antrojo tarpsnio įspūdį; 
atrodo taip, tarsi bokštas būtų trijų ar bent dviejų siaurėjančių tarpsnių. Matyt, 
pagrindinio fasado sandara su praplatintais šonais ir antstatu turėjo bokštui teikti 
cokolio funkciją. Iš piešinio matyti, kad koplyčios ir apsidė buvo vienodo aukš-
čio su pagrindiniu bažnyčios tūriu. Bažnyčia pasižymėjo etninės architektūros 
formomis, neįprasta plano sandara ir originalia pagrindinio fasado kompozicija. 

Per Pirmąjį pasaulinį karą sudegė klebonija, ją atstatė klebonas Simonas 
Švilpa, klebonavęs Pilviškiuose iki 1936 m.; jis taip pat pastatė ūkinius trobesius, 
sutvarkė ir aptvėrė kapines. Tarpukariu vikaro Vlado Pėstininko pastangomis 
pastatyta prieglauda. 1940 m. Pilviškių 
bažnyčiai priklausė mūrinė varpinė ir 
šeši mediniai trobesiai: parapijos salė, 
klebonija, špitolė, klėtis, tvartai ir kluo-
nas15. Tuo metu medinė bažnyčia buvo 

12 Ten pat, p. 255.
13 Kviklys B. Mūsų Lietuva..., p. 424.
14 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios..., p. 255.
15 Lietuvos centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), 
f. R181, ap. 1, b. 109, l. 77.
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3 brėž. Pilviškių 
senosios katalikų 
bažnyčios plano 
schema iš B. Kviklio 
knygos „Lietuvos 
bažnyčios“, t. 2, 
p. 255

4 brėž. Pilviškių 
senosios katalikų 
bažnyčios statinių 
kompleksas. Kunigo 
P. Brazausko piešinys 
iš B. Kviklio knygos 
„Lietuvos bažnyčios“, 
t. 2, p. 255
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jau sena, todėl pradėta rūpintis naujos bažnyčios statyba. Pirmąjį projektą parengė 
inžinierius architektas Romanas Steikūnas. 1940 06 05 įvyko dailės komisijos po-
sėdis; jame dalyvavo šeši nariai, kurie nutarė projekto netvirtinti. Buvo išvardinti 
projekto trūkumai: supainioti modernūs ir bizantiški motyvai, kurie svetimi ben-
drai bažnyčios masių kompozicijai; bokštas pastatytas ant priekinio fasado, bet ne 
organiškai ant žemės; didžiųjų durų rizalitas lyg priklijuotas prie fasado sienos, 
o jį kertantis didysis langas su rizalitu „nesiriša“; bokšto neorganiškumas jaučiasi 
ir plane; šalia bokšto esančios siauros patalpos – neaiškios paskirties, o jų durys 
neproporcingai plačios; presbiterija tamsi; presbiterijos skliautas ir kreivos sienos 
linijos nesisieja su ramia navų kompozicija; plane parodytos durys į koplyčią 
pjūvyje rodomos kitoje vietoje; šoninis parapetas stilistiškai svetimas16. 1941 m. 
bažnyčia sudegė. 1942 m. pagal architekto Stasio Kudoko projektą pradėta statyti 
mūrinė bažnyčia, kuri, prasidėjus karui, liko neužbaigta. Buvo išmūrytos bažny-
čios sienos, bet 1944 m. vieną sieną vokiečiai subombardavo. Tais pačiais metais 
buvo apgadinti ir mūriniai ūkiniai trobesiai: svirnas, kluonas ir tvartai, pastatyti 
1942–1943 m. Karo metu sudegė varpinės stogas ir kitos medinės dalys, liko tik 
mūro sienos. Po karo, 1945 m., mūriniai ūkio trobesiai buvo atstatyti, o 1945 m. 
iš svirno padarytas namas (špitolė). Rašoma, kad 1945 m. buvo pastatyta laikina 
medinė bažnyčia17. 

Kitais duomenimis, laikina medinė katalikų bažnyčia buvo pastatyta 1947 m. 
Po karo ją mėginta nugriauti, tačiau, pasipriešinus klebonui Boleslovui Čegels-
kiui (Pilviškiuose dirbo 1962–1980 m.), bažnyčia palikta. 1985 m. ji remontuota: 
padaryta nauja perdanga, nudažyta išorė, atnaujintas vidus; iš apleistos Parausių 
koplyčios perkeltas ir restauruotas didysis altorius, padaryti nauji šoniniai altoriai 
ir vargonai, sutvarkytas ir naujai aptvertas šventorius18. 

Laikinoji ir dabartinė katalikų bažnyčios įsikūrusios centrinėje miestelio 
dalyje, Vasario 16osios gatvėje. Buvusi Laikinoji katalikų bažnyčia stovi už pietinės 
šventoriaus tvoros, statmenai dabartinei bažnyčiai, pagrindiniu fasadu atgręžta į 
šiaurės vakarus (5 brėž.). Ji trijų navų, pseudobazilikinė, su varpinės bokšteliu 
ir žemesniu vėlesniu priestatu gale. Bažnyčia su žemu tinkuotu cokoliu, suręsta 
iš sienojų ir apkalta horizontaliai lentomis; stogai dengti skarda. Bažnyčios pla-
nas ištęstas stačiakampis su tiesia apsidės siena, už kurios per visą plano plotį 
pristatyta žemesnė zakristija su prieangiu. Keturiomis stulpų poromis atskirta 
vidurinė nava dvigubai platesnė už šonines navas. Į penktąją stulpų porą ir į du 
žemesnius vidurinius stulpelius remiasi vargonų choras, kiek išsikišęs į vidurinę 
navą. Priekyje atskirtas nedidelis prienavis, dešiniosios šoninės navos kampe įrengti 
laiptai į chorą (6 brėž.). Pagrindinis fasadas simetriškas, užbaigtas lėkštu trikampiu 
skydu, kuriame įkomponuotas pusapskritis choro langas. Fasado simetrijos ašyje 
yra dvivėrės durys, o šonuose – dvieiliai stačiakampiai langai, apjuosti siaurais 
lentiniais apvadais. Virš dvišlaičio stogo kraigo kyla kvadratinio plano žemas varpi-
nės bokštelis, dengtas keturšlaičiu skardos stogeliu su mediniu kryžiumi; bokštelio 
apačia apkalta lentelėmis, o viršutinė 
dalis – atvira (1 nuotr.). Šoniniai fasadai 
skaidomi vertikaliomis siauromis sąvar-
žomis, tarp kurių įstatyti stačiakampiai 

16 LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 225, l. 40.
17 LCVA, f. R181, ap. 1, b. 109, l. 78v.
18 Lietuvos sakralinės dailės katalogas, t. 1, Vilkaviškio 
vyskupija, kn. 2, p. 229.



8

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSČIAI. PILVIŠKIAI

© 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 2023 02 03.

dvieiliai langai – tokie kaip pagrindinio fasado šonuose. Galiniame pietryčių fasade 
išsiskiria žemesnis, dengtas vienšlaičiu stogu priestatas; vidurinėje jo dalyje yra 
du stačiakampiai langai, uždaryti langinėmis. Viduje dominuoja plati ir aukštesnė 
vidurinė nava, dengta cilindriniu skliautu, apkaltu dailylentėmis; šoninės navos 
taip pat dengtos lenktomis lentelių lubomis. Vargonų choro sienelė aklina, su 
pridengtomis baliustromis. Bažnyčioje stovėjo trys altoriai. Dabar yra tik vienas 
modernizuotų orderinių formų didysis altorius. Buvusi laikinoji bažnyčia lakoniškų 
etninės architektūros formų (2 nuotr.). 

Dabartinė katalikų bažnyčia pradėta statyti 1942 m., kai birželio 29 d. buvo 
pašventintas jos kertinis akmuo; sumūrytos sienos 1944 m. buvo smarkiai apgriautos 
ir taip stovėjo, kol Lietuva atkūrė Nepriklausomybę. 1992 m. Pilviškių klebonas 
Antanas Žukauskas pradėjo rūpintis mūrinės bažnyčios atstatymu. Pinigų bažny-
čios statybai skyrė vyskupija, pavieniai aukotojai, darė rinkliavas ir parapijiečiai. 
Buvo organizuoti teritorijos valymo ir tvarkymo darbai, į juos susirinkdavo daug 

5 brėž. Pilviškių 
bažnyčios statinių 
komplekso situacijos 
plano schema. Sudarė 
A. Rupeika

6 brėž. Pilviškių 
laikinosios katalikų 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika
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1 nuotr. Pilviškių 
laikinoji katalikų 
bažnyčia. 2018 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

žmonių; daugelį statybos darbų atliko vietiniai patyrę vyrai. Bažnyčios atstatymo 
projektą rengė architektas Povilas Adomaitis, naudodamasis S. Kudoko brėžiniais. 
1997 08 31 bažnyčia pašventinta. Bažnyčia ir varpinė, apsuptos šventoriumi, stovi 
į šiaurę nuo buvusios laikinosios bažnyčios, prie Šešupės ir Pilvės santakos, šalia 
Vasario 16osios gatvės. 

Švč. Trejybės katalikų bažnyčia pastatyta vidurinėje šventoriaus dalyje, pagrin-
diniu šiaurės rytų fasadu atgręžta į Vasario 16osios gatvę. Bažnyčia dvibokštė, 
trinavė, bazilikinė, monumentalaus tūrio. Planas simetriškas, sudarytas iš plačios 
stačiakampės trinavės salės, presbiterijos, tęsiančios vidurinę navą ir užbaigtos 
pusapskrite apside, kurios šonuose priglaustos stačiakampės zakristijos; priekyje 
išsikiša vidurinė dalis su prienaviu, vargonų choru ir kampiniais, kiek įgilintais, 
kvadratinio plano bokštais (7 brėž.). Bažnyčios pamatai betono, sienos plytų, tin-
kuotos, perdanga gelžbetonio, stogai dengti skarda. Pagrindiniame fasade priekin 
išsikiša vidurinė lakoniškų formų lygi plokštuma su plačia stačiakampe portalo 

2 nuotr. Pilviškių 
laikinosios katalikų 
bažnyčios vidus. 
2020 m. A. Rupeikos 
nuotr.
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anga, kurią vertikaliai dalija apskrito skerspjūvio stulpas, skiriantis dvejas dvivėres 
duris. Virš portalo įkomponuotas platus apskritas choro langas – rožė, rėmais 
sudalytas į tris apskritas juostas ir 12 spindulių; pastogę juosia išsikišęs siauras 
karnizas. Simetrijos ašį užbaigia virš karnizo kylantis laiptuotas trijų siaurėjan-
čių pakopų antstatas su ažūriniu metalo kryžiumi (3 nuotr.). Pagrindinio fasado 
aukštų bokštų vidurines plokštumas pagyvina siauros nišos, viršuje užbaigtos 
arkiniais langeliais. Bokštus juosia karnizai, virš kurių ant plokščių stogų iškelti 
apskrito plano, siauresni už bokštus, atviri antstatai – belvederiai, apjuosti stulpais, 
remiančiais dviejų pakopų apskritus plokščius stogelius su kryžiais. Šoniniuose 
fasaduose išryškėja bazilikinis bažnyčios tūris. Šonines navas skaido lizenos, tarp 
kurių, nišose, išdėstyti aukšti langai, užbaigti pusapskritėmis sąramomis. Zakristijų 
langeliai nedideli, stačiakampiai, o vidurinės navos langai apskriti (4 nuotr.). Ap-
sidės fasadas užbaigtas pusapskrite siena, skaidoma lizenomis, tarp kurių, viršuje, 
įterpti kvadrato formos langai; apatinė fasado dalis apjuosta žema atvira galerija 

7 brėž. Pilviškių 
katalikų bažnyčios 
planas. Sudarė 
A. Rupeika

3 nuotr. Pilviškių katalikų bažnyčios pagrindinis 
fasadas ir šventoriaus vartai. 2020 m. A. Rupeikos 
nuotr.

4 nuotr. Pilviškių katalikų bažnyčios šoninis ir 
apsidės fasadai. 2020 m. M. Rupeikienės nuotr.
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su stilizuota kolonada. Virš presbiterijos iškeltas žemas atviras stačiakampio plano 
bokštelis su kryžiumi.

Interjere dominuoja aukšta vidurinės navos erdvė, jos šoninių sienų tarplangius 
skaido iškilios stačiakampės plokštumos, paremtos gembėmis; šoninių navų sienas 
skaido porinės lizenos. Navas skiria trys poros stilizuotų porinių kolonų, kurių 
išdėstymo vietos sutampa su šonines navas skaidančių lizenų vietomis. Bažnyčios 
erdvė šviesi ir jauki, pasižymi netradiciniais sprendimais: natūralus presbiterijos 
apšvietimas – apsidės viršutinių vitražinių langų eilė originaliai sujungta su apsi-
dės lubų konstrukcija; vidurinę navą dengia medinės, kesonus imituojančios lubos 
(5 nuotr.). Presbiterija nuo navos pakelta trimis plačiomis laiptų pakopomis. Dar 
trys laiptuotos pakopos juosia apsidės sieną. Bažnyčioje yra trys lakoniškų modernių 
formų altoriai. Vargonų choro sienelė ažūrinė, su baliustromis (6 nuotr.). Pilviškių 

5 nuotr. Pilviškių 
katalikų bažnyčios 
vidus. 2020 m. 
A. Rupeikos nuotr.

6 nuotr. Pilviškių 
katalikų bažnyčios 
vidus. 2020 m. 
A. Rupeikos nuotr.



12

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSČIAI. PILVIŠKIAI

© 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 2023 02 03.

katalikų bažnyčia originalių modernių formų, kuriose 
jaučiama modernizuoto neobaroko įtaka – populiari 
tarpukario architektų kūryboje.

Varpinė stovi priekinėje šventoriaus tvoros linijoje, 
priešais dešinįjį bažnyčios bokštą, pagrindiniu fasadu 
atgręžta į pietvakarius. Ji dviejų siaurėjančių į viršų 
tarpsnių, kvadratinio, vienos patalpos plano (8 brėž.). 
Apatinis varpinės tarpsnis sumūrytas iš tašytų akme-
nų, o antrasis ir įstriži pirmąjį tarpsnį remiantys 
kontraforsai sumūryti iš raudonų plytų; keturšlaitis, 
kiek išlenktais šlaitais stogas dengtas skarda. Pagrin-
diniame varpinės fasade yra dvivėrės durys, apjuostos 
raudonų plytų smailėjančios arkos apvadu, o kitus 
pirmojo tarpsnio fasadus skaido aukštos, smailėjančių 
arkų tinkuotos nišos. Kontraforsus skaido taip pat aukštos, smailėjančių arkų tin-
kuotos nišos ir dengia vienšlaičiai skardos stogeliai; tarpsnį juosia reljefinis frizas. 
Antrasis varpinės tarpsnis su nusklembtais kampais, paryškintais tokiomis kaip 
kontraforsų nišomis (7 nuotr.). Fasadus skaido poriniai smailėjančių arkų langai, 
sujungti smailiaarkiais archivoltais. Varpinę juosia platus frizas su kryžiaus for-
mos įdubomis ir dviejų traukų karnizas. Varpinė neogotikos formų; jos fasadus 
pagyvina angų apvadai, tinkuotos nišų 
plokštumos ir reljefiniai platūs frizai.

Šventorius su praplatinta šiaurine 
dalimi, kurioje yra palaidotų kunigų 
kapai ir stovi Pilviškiuose dirbusiems 
kunigams skirtas paminklas (8 nuotr.), o 
priešais šoninį bažnyčios fasadą, šiau-
riniame tvoros pakraštyje, pastatytas 
platus metalo kryžius, iškeltas ant pos-
tamento. Šventoriaus kampuose, abi-
pus pagrindinių vartų, stovi aukštas 
stogastulpis, dengtas dvišlaičiu stoge-
liu su kryžiumisaulute, ir drožinėtas 
kryžius – Tauro apygardos partizanų 
at minimui (1944–1955) (9 nuotr.); ne-
toli jo, pietiniame tvoros pakraštyje, 
1988 m. pastatytas paminklas, skirtas 
Švč. M. Marijai (10 nuotr.). Šventorius 
aptvertas ažūrine tvora iš metalo stry-
pų, įtvertų tarp tinkuotų mūro stul-
pelių, pridengtų dvišlaičiais skardos 
stogeliais. Didieji vartai įrengti priešais 
pagrindinį bažnyčios fasadą. Jie tri-
jų atvirų angų, rėminami kvadratinio 
skerspjūvio tinkuotais mūro stulpais, 

8 brėž. Pilviškių varpinės 
planas. Sudarė A. Rupeika

7 nuotr. Pilviškių katalikų bažnyčios varpinė. 
2018 m. M. Rupeikienės nuotr.
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8 nuotr. Kunigų 
kapai ir paminklas 
Pilviškių šventoriuje. 
2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

10 nuotr. Paminklas Švč. M. Marijai Pilviškių 
šventoriuje. 2018 m. M. Rupeikienės nuotr.

9 nuotr. Partizanams skirtas kryžius Pilviškių 
šventoriuje. 2018 m. M. Rupeikienės nuotr.
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dengtais keturšlaičiais skardos stogeliais. Vidurinės 
plačios angos stulpai aukštesni, o siaurų vartelių – 
žemesni, bet kiek aukštesni už tvorą skaidančius stul-
pelius. Angos uždaromos aukštais ažūriniais dvivėriais 
vartais ir siaurais metalo varteliais. Pagalbiniai vienos 
angos varteliai įrengti pietinėje (į laikinąją bažnyčią), 
antrieji – šiaurinėje tvoros linijoje, o tretieji veda į 
kleboniją.

Klebonijos sodyba įkurta į vakarus nuo švento
riaus. Joje stovi klebonija, du ūkiniai pastatai ir rū
sys. Klebonija vieno aukšto, su pastoge, sudėtinio 
tū rio – su prieangiu ir vienšlaičiu žemesniu kiemo 
priestatu. Ji sumūryta iš plytų, tinkuota, dengta dviš-
laičiu šiferio stogu. Pastato plano vidurinėje dalyje 
skersinėmis pertvaromis atskirtas prieangis su laiptais 
į pastogę; dešinėje prieangio pusėje yra du kamba-
riai, o kairėje – viena didelė patalpa. Priestate – trys 
patalpos (9 brėž.). Pagrindinio fasado vidurinėje dalyje yra uždaras prieangis su 
pristatytu priekyje atviru vienšlaičiu prieangiu; fasado šonuose – platūs stačia-
kampiai langai, o abipus durų – siauri prieangio langeliai (11 nuotr.). Klebonijos 
architektūra lakoniška, būdinga nedideliems sodybiniams namams; išsikišęs atviras 
prieangis – naujas elementas, prijungtas prie senosios plano struktūros. Į rytus 
nuo namo, šalia medžių yra rūsys, o vakarinėje sodybos dalyje statmenai vienas 
kitam pastatyti du ūkiniai trobesiai, uždarantys iš vakarų pusės sodybos kiemą. 
Jie sumūryti iš raudonų plytų ir dengti dvišlaičiais šiferio stogais. Už ūkinių 
pastatų įrengtas tvenkinys.

Be klebonijos sodybos, Pilviškiuose išliko bažnyčiai priklausęs buvusios špi-
tolės pastatas. Jis stovi Vasario 16osios gatvėje (Nr. 59), galu į ją. Buvusi špitolė 

9 brėž. Pilviškių klebonijos 
planas. Sudarė A. Rupeika

11 nuotr. Pilviškių 
klebonija. 2020 m. 
M. Rupeikienės 
nuotr.
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medinė, ištęsto plano, dengta dvišlaičiu šiferio stogu; prie pastato galo pristatytas 
žemesnis medinis nedidelis priestatas, dengtas lėkštu dvišlaičiu stogu (12 nuotr.). 
Pagrindiniame šoniniame fasade yra dvejos durys ir stačiakampiai langai. Ištęstas 
pastato tūris būdingas špitolių trobesiams. Dabar špitolė atnaujinta, joje įrengti 
Pilviškių bendruomenės namai.

Evangelikų liuteronų bažnyčia. Liuteronybė – pagrindinė ir ankstyviausia pro
testantizmo kryptis, kilusi iš XVI a. krikščioniškosios reformacijos Vokietijoje. 
1795 m., po trečiojo Lietuvos–Lenkijos valstybės padalijimo, Pilviškiai atiteko 
Prūsijai ir jai priklausė iki 1807 m. Greičiausiai tuo metu čia pagausėjo evange-
likų liuteronų tikybos gyventojų, atvykusių iš Prūsijos. Teigiama, kad 1840 m. 
įsteigta pirmoji Pilviškių evangelikų liuteronų bažnyčia. Spėjama, kad ji buvo 
medinė ir sudegė per 1887 m. kilusį gaisrą. Tarpukariu Marijampolės parapijos 
kunigo Emilio Eichenbergerio pastangomis 1926 m. pastatyta mūrinė bažnyčia ir 
įkurta filija. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje ir pokariu liuteronų bendruomenė 
sunyko, bažnyčia buvo išplėšta ir sunaikinta19. Br. Kviklio pateiktais duomenimis, 
1912 m. liuteronai Pilviškiuose bandė pasistatyti bažnytėlę; buvo surinkta pinigų 
ir nupirkta statybinių medžiagų, tačiau Pirmasis pasaulinis karas darbus sustab-
dė. 1924 m. miesto savivaldybė paskyrė žemės sklypą. Surinkus pinigų nupirkta 
statybinių medžiagų (plytų, kalkių, medienos) ir 1925 06 01 pašventintas kertinis 
bažnyčios akmuo. Bažnyčia pašventinta 1926 06 29. Tuo metu liuteronams (jų 
bendruomenę sudarė daugiausia vokiečiai) priklausė 42 šeimos, kurių visas religinis 
ir kultūrinis gyvenimas sukosi apie bažnyčią. Kaip atrodė evangelikų liuteronų 
bažnyčia, įamžinta statybos metu (rašoma, kad apie 1928 m.), galima pamatyti 
Br. Kviklio knygoje publikuotoje nuotraukoje; joje užfiksuoti pagrindinis ir šoninis 
bažnyčios fasadai20. Bažnyčia buvo mūrinė, nedidelio tūrio, dengta dvišlaičiu stogu, 
virš kurio kilo varpinė. Pagrindinį fa-
sadą vainikavo gana aukštas trikampis 
frontonas su kampiniais bokšteliais ir 

12 nuotr. Pilviškių 
špitolė. 2020 m. 
M. Rupeikienės 
nuotr.

19 Lingys R.V. Protestantizmo paveldas Lietuvoje, Vil
nius, 2013, p. 113.

20 Kviklys B. Mūsų Lietuva, ten pat, p. 425.
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žemas vieno tarpsnio varpinės bokštas, 
kylantis virš stogo kraigo, dengtas pi-
ramidiniu stogeliu. Fasado simetrijos 
ašį pabrėžė portalas, užbaigtas pus
apskrite arka, ir frontono apačioje 
įkomponuotas apskritas choro langas. 
Portalo šonuose buvo įkomponuota po 
vieną arkinį langą; tokie pat langai 
skaidė šoninius fasadus. Matyti, kad 
šoninio fasado vidurinė dalis akcen-
tuota mente ir virš karnizo kylančiu 
žemu bokšteliu, panašiu į frontono 
kampinius bokštelius; dviejose fasado 
plokštumose įkomponuota po du lan-
gus. Varpinės bokšto fasaduose išdės-
tyta po dvi siauras arkines akustines 
angeles. Evangelikų liuteronų bažnyčia 
buvo lakoniškos architektūros. Spren-
džiant iš arkinių angų formos, galima 
daryti prielaidą, kad jos architektūroje 
naudotos modernizuotos, stilizuotos ne-
obarokinės formos. Bažnyčia stovėjo 
Vasario 16osios ir Vilkaviškio gatvių 
sankirtoje. Sovietmečiu ji pailginta ir 
įrengti kultūros namai. Iki šių dienų išli-
ko dalis autentiškų buvusios bažnyčios 
sienų (13 nuotr.). Šią bažnyčią vietiniai 
gyventojai vadindavo kirche. Pietinėje 
miestelio dalyje buvo įkurtos vokiečių kapinės; yra akmuo su įrašu (14 nuotr.).

Jungtinė metodistų bažnyčia. Metodistai – nuo anglikonų bažnyčios atskilusių 
protestantų denominacija, susikūrusi XVIII a. Jungtinėje Karalystėje. Jų tikslas – labiau 
įsigilinti į Biblijos tekstus, susilaikyti nuo prabangos, linksmybių bei sistemingai 
badauti. 1968 m. metodistų bažnyčiai susivienijus su Evangelikų jungtine brolių 
bažnyčia, metodistų bažnyčios pavadinimas buvo pakeistas į Jungtinę metodistų 
bažnyčią. Lietuvoje pirmoji metodistų bendruomenė įsikūrė Kaune, Šančiuose, ten 
1911 m. pastatyta pirmoji metodistų bažnyčia Lietuvoje (tai buvo ir pirmoji me-
todistų bažnyčia, pastatyta Baltijos šalyse). Antroji metodistų bendruomenė įkurta 
Pilviškiuose, o vėliau ir kituose Lietuvos miestuose. Po Antrojo pasaulinio karo 
Lietuvos metodistų bažnyčios buvo konfiskuojamos, o kunigai ir bendruomenės 
nariai persekiojami21.

1921 m. Khapsaloje (Estija) įvyko Rusijos misionieriškosios konferencijos me-
tinis susirinkimas, kurio dalimi buvo ir 
Lietuva; liepos 29 d. Pilviškiuose įkurta 
Metodistų episkopalinė bažnyčia. Me-
todistų maldos namai stovėjo Dariaus ir 

13 nuotr. Buvusi Pilviškių evangelikų liuteronų 
bažnyčia. 2020 m. M. Rupeikienės nuotr.

14 nuotr. Pilviškių senosios vokiečių kapinės. 
2020 m. A. Rupeikos nuotr.

21 Informacija iš Vikipedijos; https://lt.wikipedia.org/
wiki/Metodistai.
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Girėno gatvėje. Kaip atrodė pirmoji metodistų bažnyčia, galima pamatyti 1926 m. 
darytoje nuotraukoje22. Maldos namai buvo panašūs į gyvenamąjį namą: sienos 
suręstos iš sienojų, kampuose sujungtų į sąsparas, ir neapkaltos lentomis, stogas 
dengtas malksnomis, nedideli stačiakampiai langai turėjo langines; vidurinėje 
fasado dalyje buvo uždaras įstiklintas dvišlaitis prieangis. Apie sakralinę šio pa
stato paskirtį galima spręsti tik iš bokštelio su kryžiumi, kylančio virš prieangio 
stogo centro (10 brėž.). Galima daryti prielaidą, kad bažnyčiai buvo pritaikytas 
gyvenamasis namas. Vėliau metodistų bendruomenės nariai meldėsi Dariaus ir 
Girėno g. 12 name. Greičiausiai tai buvę senieji maldos namai, tik rekonstruoti 
arba vėliau pastatyti toje pačioje vietoje. 
Namas nedidelio tūrio, vieno aukšto, 
su pastoge, dengtas aukštu dvišlaičiu 
šiferio stogu; sienos apkaltos lentomis 
horizontaliai, o galinių fasadų trikam-

10 brėž. Pilviškių 
senoji metodistų 
bažnyčia. Iliustracija 
iš „Kauno jungtinės 
metodistų bažnyčios 
iliustruota istorija 
1900–1944“, p. 50

15 nuotr. Pilviškių 
senoji metodistų 
bažnyčia. 2020 m. 
A. Rupeikos nuotr.

22 Kauno jungtinės metodistų bažnyčios iliustruota istorija 
1900–1944. Su ankstyvojo metodizmo Lietuvoje ir 
šiuolaikinės Jungtinės metodistų bažnyčios nuo-
traukų galerija 1995–2011. Paruošė S T Kimbrough, 
Jr. 2011, Kaunas, p. 50, 69.
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piai skydai – vertikaliai. Pagrindiniame fasade yra dvišlaitis uždaras prieangis, 
jo šonuose – stačiakampiai langai. Namo architektūra būdinga nedidelių sodybų 
namams (15 nuotr.). Kieme stovi medinis ūkinis trobesys.

1995 m. metodistų bažnyčia atnaujino savo veiklą. 1997 m. įregistruota Lie-
tuvos jungtinė metodistų bažnyčia; birželio 29 d. oficialiai įregistruota Pilviškių 
jungtinė metodistų bažnyčia. Pilviškių metodistų bendruomenė 1999 m. pradėjo 
rūpintis naujos bažnyčios statyba: įsigijo žemės sklypą, rūpinosi leidimų gavimu, 
pastato projekto rengimu bei darbų vykdymu. Įgyvendinti sumanymą padėjo JAV 
Viskonsino valstijos Green Bay pirmoji Jungtinė metodistų bažnyčia ir ponia May 
Zohl iš Vilmoro, Minesotos valstijos. Pilviškių jungtinę metodistų bažnyčią per kelis 
mėnesius pastatė Šilutės akcinė bendrovė Žibai. Jos statybą (kainavo 236 000 JAV 
dolerių, apie milijoną litų) finansavo JAV Viskonsino valstijos Green Bay meto-
distai. 2003 m. spalio 4 d. bažnyčia pašventinta. Šventinimo iškilmėse dalyvavo 
septynių valstybių metodistų bažnyčios vyskupas iš Norvegijos B. Olsenas, Green 
Bay bendruomenės kunigas, keli užsienio šalių ir Lietuvos partnerinių bažnyčių 
kunigai, Vilkaviškio rajono valdžios atstovai. Pamaldas pradėjo Jungtinės metodistų 
bažnyčios (JMB) ansamblis, buvo įneštas JMB simbolis – medinis kryžius raudo-
nos vėliavos fone. Maldas paįvairino vietinio ir Kazlų Rūdos jaunimo ansamblių 
giesmės, skambėjo biržiečių bendruomenės varpelių muzika. Kartu giedojo svečiai 
iš Amerikos, gitara pritarė vyskupas23. 

Pilviškių Jungtinė Metodistų bažnyčia pastatyta į šiaurę nuo katalikų bažny-
čios, sodybinių namų kvartale, kiek nutolusi nuo miestelio centro, kvartale tarp 
S. Nėries, Rožių ir Gėlių gatvių, atokiau nuo jų, šiaurinėje sklypo dalyje. Bažnyčia 
pagrindiniu pietų fasadu atgręžta į S. Nėries gatvę, kurios kryptimi sklypo reljefas 
kiek žemėja; nuo gatvės bažnyčios durų link nutiesti takai (11 brėž.). Bažnyčią 
2002 m. projektavo architektė Alė Gailevičienė. Suprojektuotas sudėtinio tūrio 
pastatas, sudarytas iš vienaukštės erdvios maldų salės (rytų pusėje), dviaukščių 
pagalbinių patalpų (vakarų pusėje) ir 
abu tūrius jungiančio bokšto (pietų pu-
sėje), su vestibiuliu, esančiu vidurinėje 

23 Ridikevičienė A. Pilviškiuose atidaryti maldos 
namai. Prieiga per internetą: http://www.is.lt/santaka/
jėga/page2003/kt10092.php. (žiūrėta 2020.09.20)

11 brėž. Pilviškių 
jungtinės metodistų 
bažnyčios situacijos 
plano schema. Sudarė 
A. Rupeika
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dalyje; šiaurinėje pusėje pagrindinius tūrius jungia siauras vienaukštis priestatas 
su prieangiu, dengtas stogo šlaito tęsiniu. Iš priestato patenkama į pagalbines 
pirmojo aukšto patalpas, į aukštus jungiančią laiptinę ir į maldų salę bei vesti-
biulį. Salės planas kompaktiškas, užbaigtas trisiene apside, vakarinės salės sienos 
kampai nusklembti, o vidurinėje jos dalyje įrengtos dvivėrės durys. Prie salės yra 
erdvus trikampio formos vestibiulis, į kurį patenkama iš lauko pro atvirą bokšto 
prieangį. Vestibiulio šonuose išsidėstę pagalbinės patalpos: klasė, bendruomenės 
susirinkimų salė su virtuvėle šalia, tualetai, katilinė, įrengti laiptai į antrąjį aukš-
tą (12a brėž.). Vestibiulyje, šalia įėjimo į maldų salę, dešinėje pusėje, ant sienos 
pritvirtinta marmuro plokštė, kurioje išvardinti bažnyčios statybą savo aukomis 
rėmę asmenys: MAY ZOHL, EMILL REINERT, GREEN BAY, BENDRUOMENĖ 
GBGM. Antrojo aukšto vakarų pusėje įrengtas balkonas, kiek siauresnis už pa-
grindinę salę, o už jo yra erdvi patalpa, apgaubianti balkoną. Bažnyčios sienos 
sumūrytos iš geltonų plytų, netinkuotos, dvišlaičiai, skirtingų aukščių, laužyto 
kontūro stogai dengti plieno lakštais. Pastato perdangos gelžbetonio, o virš maldų 
salės ir balkono įrengtos pakabinamos ant metalinio karkaso Armstrong lakštų 
lubos; grindys – akmens masės plytelių, tualetuose – keramikinių plytelių. Salėje 
numatyta 110, o balkone – 40 vietų.

Fasadai sudaryti iš vieno aukšto ir dviaukščių dalių, jas pagrindiniame 
pietų fasade jungia bokštas (12b brėž.). Jis trijų siaurėjančių ir žemėjančių į viršų 
tarpsnių, dengtas piramidiniu stogeliu su kryžiumi. Pirmasis bokšto tarpsnis su-
dalytas į du aukštus, kuriuos jungia jo kampus rėminančios mentės: apatiniame 
aukšte paliktas atviras prieangis su dvivėrėmis vestibiulio durimis, o antrajame yra 
aukšti, stačiakampiai, smulkiai suskaidyti langai. Antrasis bokšto tarpsnis aklinas, 
taip pat rėminamas mentėmis, tarp kurių susidariusiose stačiakampėse įdubose 
įkomponuoti metodistų bažnyčios simbolį reiškiantys dekoro elementai: kryžius ir 
liepsna. Bokšto menčių paviršius išskirtas skaldytu pilkų plytų mūru. Viršutinis 
bokšto tarpsnis atviras, su stogą remiančiais aštuoniais kvadratinio skerspjūvio 
geltonų plytų stulpeliais. 

16 nuotr. Pilviškių 
naujosios metodistų 
bažnyčios pagrindinis 
fasadas. 2020 m. 
A. Rupeikos nuotr.
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Pagrindinio fasado dešinioji pusė 
vienaukštė, skaidoma plačiais ir aukštais 
langais, užbaigtais pusapskritėmis sąramo-

mis (16 nuotr.). Vidurinė langų dalis suskaidyta smulkiais rėmeliais, akcentuojant 
kryžiaus formą. Kairioji fasado pusė dviejų aukštų, skaidoma stačiakampiais ir 
galiniu trikampiu antrojo aukšto langu. Antrasis šoninis šiaurės fasadas su aukštais 
maldų salės langais kairėje pusėje, su dviaukšte dešiniąja dalimi, dengta lėkštu 
dvišlaičiu stogu, ir abi puses jungiančiu žemu viduriniu priestatu su nedideliais 
stačiakampiais langais. Galinio apsidės (rytų) fasado viršuje įkomponuotas ap

12a brėž. Pilviškių metodistų bažnyčios planas. 
Projekto autorė arch. A. Gailevičienė

12b brėž. Pilviškių metodistų bažnyčios fasadai 
iš pietryčių pusės. Projekto autorė arch. 
A. Gailevičienė

12c brėž. Pilviškių metodistų bažnyčios rytų 
fasadas. Projekto autorė arch. A. Gailevičienė

12d brėž. Pilviškių metodistų bažnyčios vakarų 
fasadas. Projekto autorė arch. A. Gailevičienė

12a

12c

12b

12d

12e brėž. Pilviškių metodistų bažnyčios 
pjūvis. Projekto autorė A. Gailevičienė

12e
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skritas langas, apšviečiantis altorių (12c brėž.). Galiniame vakarų fasade susikerta 
abi dviaukštės fasadų dalys, su trikampiais pastogės langais (12d brėž.).

Maldų salė erdvi ir šviesi, dengta aukštėjančiomis centro kryptimi lubomis, 
galinėse sienose sudarančiomis trikampę formą. Nuo salės pakelta apsidės grin-
dų plokštuma yra su praplatinta vidurine dalimi; dvi laiptų pakopos simetriškai 
priglaustos prie abiejų šoninių sienų (17 nuotr.). Apsidėje stovi nuo sienos ati-
trauktas altoriaus stalas, ant kurio padėtas metodistų bažnyčią simbolizuojantis 
ženklas – kryžius su liepsna; sienos simetrijos ašyje pritvirtintas medinis kryžius 
(18 nuotr.). Vakarinėje salės pusėje antrame aukšte įrengtas balkonas, aptvertas 
ažūrine tvorele, sudaryta iš horizontalių ir vertikalių metalo profilių (12e brėž.). 
Bažnyčios išorėje ir viduje šiuolaikinėmis medžiagomis ir aiškiomis geometrinėmis 
formomis sukurta metodistų bažnyčios esmę atspindinti architektūra. Jos planuose 

17 nuotr. Pilviškių 
naujosios metodistų 
bažnyčios vidus. 
2020 m. A. Rupeikos 
nuotr.

18 nuotr. Pilviškių 
naujosios metodistų 
bažnyčios vidus. 
2020 m. A. Rupeikos 
nuotr.
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ir eksterjere logiškai, skirtingomis architektūros priemonėmis 
atskirtos funkcinės patalpų (salės ir pagalbinių) erdvės; maldų 
salė šviesi, vientisos erdvės, o svarbiausi liturginės paskirties 
objektai paprastų lakoniškų formų.

Nuo XIX a. vidurio iki Antrojo pasaulinio karo Pilviš-
kiuose gyveno daug žydų, iki XX a. pradžios jie sudarė daugiau 
nei pusę miestelio gyventojų. XIX a. viduryje, romantizmo periodu, Pilviškiuose 
buvo dveji žydų maldos namai. Tuo metu Pilviškiai priklausė Auguståvo guberni-
jai. 1857–1860 m. atlikta Užnemunės sinagogų revizija, jos metu buvo užfiksuoti 
Pilviškiuose stovėjusios medinės sinagogos ir medinių žydų maldos namų planai24 
(13 brėž.). Iš brėžinių matyti, kad sinagoga buvo vasarinė, nešildoma, su moterų 
galerija antrajame aukšte. Stačiakampio plano priekyje per visą plotį atskirtas 
prieangis su durimis galinėse prieangio sienose. Vienos durys skirtos vyrams, o 
antrosios – moterims; prie jų atskirtame mažame prieangyje įrengti laiptai į moterų 
galeriją. Vyrų salė erdvi, artimo kvadratui plano; į ją patenkama iš didžiojo prie-
angio per išilginėje sinagogos ašyje įrengtas duris. Prie jų esančios laiptų pakopos 
rodo, kad patalpos grindys buvo nuleistos žemiau nei prieangio – taip siekta 
salę paaukštinti. Išilginėje pastato (ir salės) ašyje pastatyti svarbiausi liturginiai 
vyrų maldų salės komponentai: Aron 
kodešas25 – prie galinės sienos ir bima26 – 
vidurinėje salės dalyje. Aron kodešas 
buvo stačiakampio plano, pakeltas nuo 
grindų šešiomis laiptų pakopomis. Vi-
duryje stovinti bima – šešiakampio pla-

24 AGAD CWW KP vol. 1862, k. 32. 1857 m. apma-
tavimo brėžiniai.

25 Aron kodešas (hebr. šventoji skrynia) – švenčiausia 
sinagogos ir žydų maldos namų vieta, kurioje 
laikomi Toros (hebrajiško Šv. Rašto dalis) ritiniai.

26 Bima – katedra (graik. oratoriaus tribūna) – pa-
aukštinta Šv. Rašto skaitymo vieta.

13 brėž. Pilviškių 
medinių sinagogų 
apmatavimo planai. 
AGAD. CWW. KP 
vol. 1862
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no, taip pat pakelta nuo grindų, su simetriškai iš dviejų pusių įrengtais laipteliais 
ir aptverta tvorele su apskrito skerspjūvio stulpeliais. Vyrų salės trijose sienose 
išdėstyta po du porinius langus – iš viso ją apšviečia 12 langų: tokie reikalavi-
mai nurodyti halachoje (reikalaujama, kad sinagogą apšviestų 12 langų)27. Antrojo 
aukšto moterų galerija kiek platesnė už prieangį ir išsikiša į salę. 

Žydų maldos namai mažesni už sinagogą, vieno aukšto, žieminiai. Ištęstą 
stačiakampį planą dalijo skersinė siena, atskirianti prieangį ir gana plačią mote-
rų patalpą, į kurią patenkama tiesiai iš lauko arba per prieangį. Vyrams skirtos 
durys įrengtos šoniniame fasade. Vyrų salės vidurinėje dalyje stovėjo kvadratinio 
plano bima, nedaug pakelta nuo grindų ir apjuosta tvorele su kampiniais stul-
peliais. Prie galinės sienos vidurinio platesnio tarplangio pastatytas Aron kodešas. 
Kadangi vyrų maldų salė nedidelė, nepavyko joje įrengti 12 langų, tačiau langai 
išdėstyti taip, kad bendras visų patalpų langų skaičius yra 12. Vyrų salės ir prie
angio grindys įrengtos viename lygyje. Vyrų salė ir moterų patalpa šildomos 
krosnimis. Žieminė sinagoga buvo skirta kasdieniam lankymui ir Šv. Rašto studi-
joms, o vasarinė sinagoga lankoma šeštadieniais ir iškilmingomis progomis (per 
šventes). Nenurodytos sinagogos ir medinių maldos namų stovėjimo vietos, tačiau 
iš vėlesnio mūrinės sinagogos projekto matyti, kad ji suprojektuota vietoje ten 
stovėjusios medinės sinagogos.

1900 m. Marijampolės apskrities inžinierius architektas V. Rybarskis sklype 
prie Šešupės, kuriame stovėjo sinagoga ir mediniai žydų maldos namai, suprojek-
tavo mūrinę choralinę sinagogą vietoje ten stovėjusios medinės (projekte pateiktas 
situacijos planas)28. Suprojektuota vientiso kompaktiško tūrio, stačiakampio plano 
sinagoga su choru ir šoninėmis moterų galerijomis antrajame aukšte. Vyrų salę 
į tris navas skaidė trys poros stambių piliorių; išilginėje salės ašyje, prie galinės 
sienos, glaudėsi Aron kodešas, o aštuoniakampė bima stovėjo ne salės centre, bet 
arčiau durų. Prieangio kairėje pusėje skersine siena atskirti laiptai į chorą (14 brėž.). 
Fasadus tolygiai skaido stilizuoti piliastrai, tarp kurių įterpti langai, užbaigti pu-
sapskritėmis sąramomis. Aukšti maldų salės langai remiasi į horizontalias palangių 
traukas, o dviaukščių dalių langus skiria stačiakampės dekoruotos sienų įdubos. 
Pagrindinis fasadas dviaukštis, simetriškas, vainikuotas trikampiu frontonu, kurio 
vidurinę plokštumą pabrėžė archivoltas ir arkinėje nišoje įkomponuotas judaiz-
mo simbolis – Dekalogo plokštės. Fasado simetrijos ašyje tarp piliastrų įterptas 
stačiakampis portalas su virš jo įkomponuotu plačiu triforiniu langu. Šoniniai 
fasadai sudaryti iš vieno aukšto maldų salės su aukštais langais ir dviaukštės 
dalies su viršutiniais arkiniais ir apatiniais mažais stačiakampiais langais. Abiejų 
aukštų langus jungė bendras apvadas, todėl šoniniame fasade skiriamoji riba 
tarp vieno aukšto ir dviaukštės dalies nėra ryški. Iš projekte pateikto skersinio 
pjūvio matyti, kad salės erdvė buvo bazilikinė: vidurinę navą dengė cilindrinis 
skliautas, o šoninių navų lubos buvo žemos, lygios. Sinagogoje ne salės grindys 
buvo įgilintos, bet keliomis laiptų pakopomis paaukštintas prieangis. Pilviškiuose 
buvo suprojektuota naujojo tipo chora-
linė sinagoga – puošnių, neobarokinių 
formų, su dekoro elementais. Žydų 
bendruomenės sklype, į šiaurę nuo 

27 Halacha – žydų religinė teisė, įstatyminė žodinės 
Toros dalis.

28 Lietuvos valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), 
f. 1009, ap. 7, b. 418, l. 75, 76.
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naujos sinagogos, lygiagrečiai su ja, 
stovėjo vientiso tūrio medinis stačia-
kampio plano rabino namas. 

Tarpukariu per gaisrą sudegė vie-
na iš Turgaus aikštėje stovėjusių sina
gogų. 1927 m. S. Eichenbergas parengė sinagogos atstatymo projektą29. Sprendžiant 
iš brėžinių, panašu, kad sudegė 1900 m. projektuota mūrinė sinagoga. Atstatymo 
projekte numatyti kai kurie pakeitimai: suprojektuoti išoriniai vieno maršo laiptai, 
priglausti prie pagrindinio fasado, vedantys į antrojo aukšto galerijas, o šoniniame 
fasade įrengtos durys tiesiai į vyrų maldų salę (15a brėž.). Maldų salėje palikti 
tik keturi stulpai, tarp kurių pastatyta bima, o virš jos iškeltas (iki stogo dan-
gos) ir į stulpus atremtas smailėjančios arkos skliautas. Fasadų dekoro elementai 
supaprastinti, pakeista dviaukštės dalies pirmojo aukšto langų forma. Projekte 
parodyti abiejų aukštų planai, du pjūviai, šoninis ir galinis fasadai ir situacijos 
planelis. Fasadus skaido mentės, tarp kurių susidariusiose nišose išdėstyti aukšti 
langai, užbaigti pusapskritėmis sąramomis (vienaukštėje maldų salėje), dviaukštėje 
dalyje dviem lygiais išdėstyti viršutiniai pusapskričių arkų langai ir segmentiniai 
pirmojo aukšto langeliai. Panaikinus abiejų aukštų langus jungiančius apvadus 
ir pakeitus apatinių langų formą, šoninis fasadas prarado vientisumą ir išryškėjo 
skirtumai tarp vieno aukšto ir dviaukštės jo dalių. Sinagogos langų stiklai smulkiai 
sudalyti, didžiųjų langų pusapskritėje dalyje įkomponuotos šešiakampės Dovydo 
žvaigždės (15b brėž.). Šis judaizmo simbolis įterptas ir į galinio fasado trikampį 
frontoną bei apskritą langelį, įkomponuotą fasado vertikalios ašies nišoje ir iš 
viršaus apšviečiantį salėje stovintį Aron kodešą. Po atstatymo sinagogos architek-
tūra tapo eklektinė, atsirado svetimų stilizuotų dekoro elementų, nederančių su 
arkinių langų forma.

Šiaurinėje Pilviškių dalyje, į šiau-
rės vakarus nuo buvusios Turgaus aikš-

14 brėž. Pilviškių mūrinės sinagogos projektas. 
Iš M. Rupeikienės knygos „Nykstantis kultūros 
paveldas: Lietuvos sinagogų architektūra“,  
V., 2003, p. 145

29 LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 1236, l. 4.
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tės ir nuo sinagogų sklypo, tarp kelio 
ir Jurbarko gatvės, buvo įkurtos žydų 
kapinės. Iki šių dienų liko tik simbolinė 
žydų kapinių vieta – Stoties ir Jovarų 
gat vių sankirtoje. Jos teritorija nedidelė, aptverta ažūrine metalo tvorele, su stovin
čiais keliais paminklais (19 nuotr.).

Netoli nuo žydų kapinių ir atokiau nuo Šešupės 1893 m. buvo numatyta 
statyti žydų pirtį. Projekto situacijos plane (autorius V. Rybarskis) pirtis parodyta 

15a brėž. Pilviškių 
sinagogos atstatymo 
projektas: planai. 
LCVA, f. 1622, ap. 4, 
b. 1236, l. 4

15b brėž. Pilviškių sinagogos atstatymo 
projektas: fasadai ir pjūviai. LCVA, f. 1622, 
ap. 4, b. 1236, l. 4
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19 nuotr. Pilviškių 
žydų simbolinės 
kapinės. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

16 brėž. Pilviškių 
žydų pirties situacijos 
planas. LVIA, f. 100, 
ap. 7, b. 248, l. 28



27

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSČIAI. PILVIŠKIAI

© 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 2023 02 03.

kiek nutolusi į pietus nuo kapinių. Nuo stačiakampio plano 
pirties pastato vakarų kryptimi nuvesta punktyrinė linija, kur 
turėtų nutekėti į kanalą vanduo30 (16 brėž.). 

alkSN¨Nai – bažnytkaimis Vilkaviškio rajone, nutolęs 
6 km į vakarus nuo Pilviškių ir apie 10 km į šiaurės rytus 
nuo rajono centro; pro kaimą teka Aµksnės upelis. 1867 m. 
pastatyta medinė koplyčia; vėliau prie jos pastatyta medinė mokykla. Šventorius, 
kuriame buvo kapinės, aptvertas mūro tvora. 1919 m. įsteigta parapija. 1925 m. 
klebonas Vincas Citavičius su parapijiečiais padidino koplyčią, ji gavo bažnyčios 
teises ir formaliai buvo patvirtinta parapija. Senoji mokykla buvo paversta kle-
bonija, o kai apie 1930 m. klebonas V. Citavičius pastatė naują kleboniją, senoji 
tapo parapijos namais, kuriuose apsigyveno zakristijonas ir buvo įsteigta mažmenų 
krautuvė. Kitus parapijos trobesius pastatė kunigas Jonas Kardauskas. Alksnėnų 
parapija priklausė dviem valsčiams: Vilkaviškio ir Pilviškių31. Po Antrojo pasauli-
nio karo kan. Br. Antanaitis suremontavo bažnyčios vidų ir sutvarkė kleboniją32. 
1995 m. klebono iniciatyva pradėti bažnyčios ir klebonijos remonto darbai.

Alksnėnų kapinės, bažnyčia su varpine ir parapijos trobesiai išsidėstę Bažnyčios 
ir Mokyklos gatvių sankirtoje; vakaruose teka Alksnė. Bažnyčia yra pietinėje 
Bažnyčios gatvės pusėje, šonu atgręžta į gatvę. Senosios ir dabartinės klebonijos 
trobesiai išsidėstę kitoje Bažnyčios gatvės pusėje, erdvioje teritorijoje tarp Alksnės 
upelio ir Mokyklos gatvės (17 brėž.).

Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į Dangų bažnyčia stovi kapinių 
te  ri torijoje, šiaurinėje jos dalyje, kur 

30 LVIA, f. 1009, ap. 7, b. 248, l. 28.
31 Kviklys B. Mūsų Lietuva, ten pat, p. 435–437.
32 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, t. 2, Chicago, 1982, 
p. 103.

17 brėž. Alksnėnų 
bažnyčios statinių 
komplekso situacijos 
plano schema. Sudarė 
A. Rupeika
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palikta simbolinė beveik lygaus reljefo šventoriaus erdvė. Bažnyčia stovi viduri-
nėje šventoriaus dalyje, šoniniu šiaurės rytų fasadu atgręžta į Bažnyčios gatvę. 
Bažnyčia vienbokštė, trinavė, asimetrinio sudėtinio tūrio, pseudobazilikinės erdvės. 
Ji su žemu akmens mūro cokoliu, suręsta iš sienojų ir apkalta dviejų krypčių 
lentomis – vertikaliai ir horizontaliai; stogai dengti skarda. Planas asimetrinis, 
daugiakampis, užbaigtas trisiene presbiterija ir tiesia apside, kairiajame šone pri-
statyta zakristija. Priekyje iš bendro tūrio simetriškai išsikiša šoninės stačiakampės 
prienavio patalpos, praplatinančios pagrindinį fasadą; dešiniojoje įrengti laiptai į 
bokštą (18 brėž.).

Pagrindinis fasadas simetriškas, laiptuoto, siaurėjančio į viršų silueto, užbaig-
tas žemu trapeciniu frontonu, virš kurio kyla dviejų tarpsnių bokštas, vainikuotas 
aukštu, dviejų pakopų keturšlaičiu stogeliu su ažūriniu metalo kryžiumi. Fasadas 
skaidomas griežtomis vertikaliomis ir horizontaliomis linijomis: apatinę jo dalį ir 
frontoną į tris plokštumas dalija piliastrėliai, į siaurą horizontalią trauką remiasi 
maži vertikalūs stačiakampiai langeliai, pagyvinti stilizuotais trikampiais sandrikais 
(20 nuotr.). Vertikalią fasado ašį pabrėžia portalas su išsikišusiu dvišlaičiu stogeliu, 
platus stačiakampis choro langas, apjuostas apvadais su tiesiu sandriku, ir apatinio 
bokšto tarpsnio langelis su trikampio sandriko imitacija. Bokšto tarpsnių šonus 
pagyvina siauri piliastrėliai; viršutiniame tarpsnyje siaurais apvadais aprėmintos 
simbolinių akustinių angų vietos, paaukštintos arkiniais apvadais. Šventoriuje, 
pagrindinio fasado šonuose, abipus tako pastatyta po medinį drožinėtą kryžių.

Šoniniai fasadai skaidomi vertikalia sąvarža ir siaurais piliastrais, tarp kurių 
išdėstyti aukšti stačiakampiai langai, pagyvinti tiesiais sandrikais, remiasi į hori-
zontalią trauką. Šoniniame pietvakarių fasade išsikiša žemesnis zakristijos priestatas 
su nedideliu dvišlaičiu prieangiu (21 nuotr.). Zakristijos fasadai taip pat skaidomi 
vertikaliomis sąvaržomis ir siaura horizontalia trauka; jos nedidelius stačiakampius 
langelius pabrėžia tiesūs sandrikai. Presbiterijos fasado šoninės plokštumos su 
aukštais stačiakampiais langais; apsidės siena aklina. Fasadų pastogę juosia dviejų 

18 brėž. Alksnėnų 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika
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traukų karnizas ir lygus frizas; tiesius langų sandrikus puošia dantukai. Bažnyčios 
eksterjere dominuoja modernizuoti neoklasicizmo architektūros elementai.

Interjero erdvę į tris navas skaido trys poros kolonų, laikančių šoninių navų 
sijas. Sienos ir lubos apkaltos įvairių krypčių lentomis: vertikaliai, horizontaliai ir 
įstrižai. Vidurinė nava platesnė už šonines ir paaukštinta perdanga suapvalintais 
kampais – veidrodinio skliauto imitacija. Šoninių navų lubos plokščios, apkaltos 
išilginėmis lentomis; skersinės sąvaržos lentas jungia su šonines navas skaidan-
čiais piliastrais ir navas skiriančiomis kolonomis. Presbiterija nuo vidurinės navos 
atskirta dviem pakopomis. Yra trys altoriai. Didysis altorius ąžuolinis, puošnių 
neobarokinių formų; šoniniai altoriai lakoniškų formų, su stilizuotais orderio 
elementais. Vidurinę navą juosia platus profiliuotas karnizas, puoštas smulkiais 
dantukais (22 nuotr.). Sakykla įrengta virš zakristijos durų; jos laipteliai glaudžiasi 
prie kairiosios šoninės navos sienos. Sakykla su baldakimu, aštuonkampio plano, 
skaidoma stačiakampėmis įdubomis. Vargonų choro sienelė išsikiša į vidurinę 
navą. Ji lenkto kontūro, puošta baliustromis; vertikaliai sienelę skaido stulpeliai 
su piliastrų imitacija, o viršų juosia dantukai (23 nuotr.). Navų langus rėmina 
apvadai su drožinėtais sandrikais. Interjere vyrauja gana sudėtinga sienų ir lubų 
lentelių apkala ir ryškūs modernizuoti orderinio dekoro elementai. Bažnyčia 
pasižymi asimetriniu planu, su netradiciškai išspręsta presbiterijos – apsidės ir 
zakristijos erdvių jungtimi bei originaliomis modernizuotomis neoklasicistinėmis 
architektūros formomis.

Varpinė stovi atokiau nuo vartų, priešais bažnyčią, kairėje tako pusėje, 
pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurės vakarus. Ji pastatyta 1982 m., yra žema – 
6,5 m aukščio, kvadratinio 2,65×2,65 m dydžio plano (19 brėž.). Varpinė stulpinė, 
karkasinės konstrukcijos, dengta keturšlaičiu skardos stogu su viršuje kylančiu 
metalo kryžiumi (24 nuotr.). Ji sudaryta iš trijų vienodo pločio tarpsnių. Apatinis 
tarpsnis aklinas, apkaltas vertikaliomis lentelėmis su asimetriškai, kairiajame šone, 

20 nuotr. Alksnėnų bažnyčios pagrindinis fasadas. 
2020 m. M. Rupeikienės nuotr. (kairėje)

21 nuotr. Alksnėnų bažnyčios šoninis fasadas. 
2020 m. M. Rupeikienės nuotr.
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22 nuotr. 
Alksnėnų bažnyčios 
vidus. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

23 nuotr. 
Alksnėnų bažnyčios 
vidus. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

įrengtomis durimis pagrindiniame fasade. Antrasis varpinės 
tarpsnis aukščiausias, atviras, suskaidytas horizontaliais rąs-
teliais į dvi dalis; viršuje du šio tarpsnio fasadai (atgręžti į 
bažnyčią ir vartus) sutvirtinti kampinėmis trikampio formos 
plokštumomis. Viršutinis varpinės tarpsnis uždaras, apkaltas 
kampinėmis vertikaliomis lentomis, tarp kurių esančios akus-
tinės angos pridengtos horizontaliomis medinėmis grotelėmis. 
Viduje kabo varpas. Varpinė primityvių formų, lakoniškos 
architektūros; jos fasadų spalvinis sprendimas ir detalės de-
rintos su bažnyčios architektūra.

Bažnyčios šventoriaus teritoriją juo sia metalo strypų ir 
vielos tvora, jo je įrengti dveji vartai. Didieji vartai veda 

19 brėž. Alksnėnų 
varpinės planas. 
Sudarė A. Rupeika
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prie pagrindinio bažnyčios fasado. Jie 
įrengti priešais pagrindinį bažnyčios 
fasadą (25 nuotr.). Vartai simetriškos 
kompozicijos, trijų angų, aprėmintų 
tinkuotais skirtingo aukščio ir pločio 
kvadratinio skerspjūvio mūro stulpais. 
Kraštiniai stulpai aukštesni, užbaigti 
dviejų traukų karnizais su dantukais ir 
keturšlaičiais dviejų pakopų stogeliais; 
viduriniai stulpeliai, rėminantys plačią 
vartų angą, žemi ir siauresni, dengti 
išlenktais keturšlaičiais skardos stoge-
liais. Stulpai tinkuoti ir dažyti geltonais 
dažais, su rudos spalvos vertikaliomis 
ir horizontaliomis siauromis traukomis, 
imituojant bažnyčios fasadų spalvas ir 
dekoro elementus. Vidurinę vartų angą 
paaukština ją juosiantis plastiškų lenktų 
formų ažūrinis metalo antstatas, ku-
riame įrašyti metai: 1388–1938; šonines 
angas juosia panašūs, tik žemesni ant
statai. Angas uždaro mediniai dvivėriai 
vartai ir šoniniai varteliai, sukalti iš vertikalių siaurų medinių lentjuosčių, viršuje 
ir apačioje sutvirtintų horizontaliomis medinėmis jungtimis. Vartų kompozicija 
netradicinė – su paaukštintais ne viduriniais, bet kraštiniais stulpais. Antstatas, 
juosiantis vidurinę angą, su virš jo kylančiu kryžiumi – aukštesnis už kraštinius 
stulpus, todėl vidurinė anga vizualiai tampa svarbiausia ir tarsi atgauna savo 
kompozicinį statusą, nors sunkių proporcijų kraštiniai stulpai iškreipia tradicinę 

24 nuotr. Alksnėnų varpinė. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

25 nuotr. Alksnėnų 
šventoriaus 
vartai. 2020 m. 
M. Rupeikienės 
nuotr.
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didžiųjų šventoriaus vartų kompoziciją. Antrieji vartai įrengti priešais šoninį bažny-
čios fasadą, atgręžtą į Bažnyčios gatvę, ir veda prie senosios klebonijos (26 nuotr.). 
Jų angą rėmina žemi stulpeliai, užbaigti dviejų traukų karnizais ir dviejų pakopų 
keturšlaičiais stogeliais. Stulpeliai apipavidalinti panašiai kaip pagrindinių vartų – 
skaidomi vertikaliomis ir horizontaliomis, tamsiau dažytomis traukomis. Tik jų 
angą uždaro ne mediniai, bet ažūriniai metalo varteliai. Originalumo šventoriaus 
vartams ir varteliams teikia spalvinis sprendimas ir nesudėtingi dekoro elementai, 
derantys su bažnyčios ir varpinės architektūra.

Alksnėnų senoji klebonijos sodyba įkurta į rytus nuo bažnyčios, kitoje Bažnyčios 
gatvės pusėje. Dabar senojoje sodyboje yra klebonija, svirnas, trys ūkiniai trobesiai 
ir šulinys. Senoji klebonija stovi prie gatvės, lygiagrečiai su ja, pagrindiniu fasadu 
atgręžta į pietvakarius. Ji sudėtinio tūrio, su nedideliu prieangiu. Žemas cokolis 
sumūrytas iš raudonų plytų, sienos suręstos iš sienojų ir apkaltos horizontaliai 
lentomis, aukštas dvišlaitis stogas dengtas skarda. Planas ištęstas, sudalytas sker-
sinėmis ir išilginėmis sienomis (20 brėž.). Dešinioji plano pusė sudalyta dviejų 

26 nuotr. Alksnėnų 
šventoriaus 
varteliai. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

20 brėž. Alksnėnų 
senosios klebonijos 
planas. Sudarė 
A. Rupeika



33

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSČIAI. PILVIŠKIAI

© 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 2023 02 03.

pereinamų stačiakampių patalpų eilėmis, o kairėje pusėje yra viena erdvi patalpa. 
Pagrindinis įėjimas įrengtas iš gatvės pusės per nedidelį prieangį, iš kurio galima 
patekti į visas patalpas. Antrosios durys iš kiemo veda į vidurinėje plano dalyje 
esančią priemenę, prie kurios yra laiptai į pastogę. Pagrindinis fasadas asimetriškas, 
su vienšlaičiu uždaru prieangiu dešiniajame šone ir prie fasado kampo pritvirtintu 
mediniu kryžiumi su Nukryžiuotuoju; langai stačiakampiai, dvieiliai, su tiesiais 
apvadais. Kairioji fasado pusė nugyventa, be lentų apkalos (27 nuotr.). Kiemo 
šoninis fasadas taip pat sudarytas tarsi iš dviejų dalių: viena jo pusė geresnės 
būklės, apkalta horizontaliomis lentomis, o antroji, su dvivėrėmis durimis – apleista, 
apgriuvusi, be lentų apkalos (28 nuotr.). Galinis, pietų pusės, fasadas simetriškas, 
apkaltas horizontaliai lentomis, su dviem dvieiliais langais ir su platesniu trieiliu 
langu aukštame trikampiame skyde. Šalia galinio klebonijos fasado, dešinėje pusėje 
pastatytas medinis drožinėtas kryžius. Šiaurinės namo pusės galinis fasadas blogos 

27 nuotr. Alksnėnų 
senoji klebonija. 
2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

28 nuotr. Alksnėnų 
senosios klebonijos 
du fasadai ir 
kryžius. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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būklės, neapkaltas lentomis. Klebonijos architektūra būdinga daugeliui provincijos 
miestelių klebonijų sodybų statiniams. Išliko senosios klebonijos nuotrauka, kurioje 
užfiksuotas pagrindinio fasado fragmentas. Joje matyti, kad fasado apačia (iki langų) 
buvo apkalta vertikaliomis lentelėmis, o aukščiau – horizontaliai. Prieangis buvo 
uždaras, su smulkiai sudalytomis stiklo plokštumomis, dengtas dvišlaičiu stogeliu 
ir puoštas drožiniais33. Už klebonijos, kieme, stovi du mediniai ūkiniai trobesiai. Jie 
vientiso tūrio, stačiakampio plano, dengti dvišlaičiais šiferio stogais (29 nuotr.). 
Didesnis trobesys pastatytas lygiagrečiai su klebonija, o antrasis – pasuktas į 
juos kampu. Tarp trobesių yra šulinys. Trečiasis ūkinis pastatas sumūrytas vėliau 
už medinius trobesius. Jis stovi už pirmojo ūkinio trobesio, statmenai jam ir yra 
monumentalaus tūrio (plotis atitinka 
pirmojo ūkinio trobesio ilgį), ištęsto 

29 nuotr. Alksnėnų 
senosios klebonijos 
du ūkiniai 
trobesiai. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

30 nuotr. Alksnėnų 
klebonijos sodybos 
stogastulpis. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

33 Ten pat, p. 104.
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stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu stogu. Tarp 
ūkinio pastato ir medinio ūkio trobesio pastatytas 
stogastulpis (30 nuotr.). Antrasis originalus stogastulpis-
paštas stovi priešais galinį klebonijos fasadą, kairėje 
pusėje, prie Bažnyčios gatvės (31 nuotr.). Atokiau 
nuo kitų ūkinių trobesių, į pietus nuo mūrinio ūkinio 
pastato, stovi svirnas. Jis medinis, su priesvirniu. 
Sienos suręstos iš rąstų, sunertų į sąsparas, ir pakel-
tos ant akmenų; dvišlaitis stogas dengtas šiferiu. Pagrindiniame fasade yra trejos 
durys ir vienšlaitis atviras prieangis, paremtas trimis stulpeliais (jis įrengtas vėliau) 
(32 nuotr.). Vienas galinis fasadas su plačiu stačiakampiu langu ir mažesniu taip 
pat stačiakampiu langu trikampiame skyde, o antrasis galinis fasadas – aklinas 
irgi tik su stačiakampiu langu trikampiame skyde. 
Šoniniame pietryčių fasade yra du stačiakampiai 
langai. Svirno architektūra pakitusi.

Naujoji klebonijos sodyba įkurta į rytus nuo baž-
nyčios ir į pietryčius nuo senosios klebonijos, Bažny-
čios ir Mokyklos gatvių sankirtoje. Joje yra klebono 
namas, du ūkiniai trobesiai, šulinys ir tvenkinys. 
Klebono namas stovi atokiau nuo Bažnyčios gatvės, 
šonu į Mokyklos gatvę. Jis nedidelio kompaktiško 
tūrio, sumūrytas iš geltonų plytų, vienaukštis, su 
mezoninu ir dviem prieangiais. Patalpos išdėstytos 
dviem eilėmis, pereinamos (21 brėž.). Virš nedidelio 
pagrindinio fasado prieangio įrengtas balkonas; an-
trajame, atgręžtame į kiemą, prieangyje yra laiptai 
į mezoniną (33 nuotr.). Priešais namą, lygiagrečiai 
su juo, kieme pastatytas ūkinis trobesys. Jis ištęsto 
stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu, 
mišrių konstrukcijų. Viena pastato pusė sumūryta iš 
geltonų plytų, o kita – medinė, karkasinės konstruk

31 nuotr. Alksnėnų bažnyčios 
stogastulpis-paštas. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

32 nuotr. Alksnėnų klebonijos 
svirnas. 2020 m. M. Rupeikienės 
nuotr.

21 brėž. Alksnėnų naujosios 
klebonijos planas. Sudarė 
A. Rupeika
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cijos, apkalta vertikaliomis lentomis. Tarp namo ir pirmojo ūkinio pastato yra 
šulinys. Antrasis ūkinis trobesys medinis, nedidelio tūrio, dengtas dvišlaičiu šiferio 
stogu. Jo pagrindiniame galiniame fasade yra dvivėriai vartai (34 nuotr.). Namas 
ir du ūkiniai trobesiai formuoja pusiau uždarą sodybos kiemą, kurį pietų pusėje 
ir nuo Bažnyčios gatvės uždaro tvenkinys. Tarp klebono namo ir Mokyklos gatvės 
pastatytas stogastulpis žymi klebonijos sodybos vietą.

aNTaNÅvaS – kaimas Marijampolės rajone, dešiniajame Šešupės krante, 
nutolęs 4 km į pietryčius nuo Pilviškių; dabar priklauso Kazlų Rūdos savivaldy-
bei. XVIII a. Antanavas buvo seniūnija, kuriai priklausė ir Pilviškiai34. XVIII a. 
pabaigoje Antanavo dvarininkas, Pilviškių seniūnas, Vitebsko vaivada J. A. Chra
povickis dvaro parke pastatė koplyčią, 
greičiausiai skirtą giminės mauzoliejui. 

33 nuotr. Alksnėnų 
naujoji klebonija. 
2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

34 nuotr. Alksnėnų 
naujosios klebonijos 
du ūkiniai 
trobesiai. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

34 Kviklys B. Mūsų Lietuva, ten pat, p. 431.
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XIX a. viduryje už dvarininko Šabunevičiaus lėšas koplyčia remontuota ir papuošta 
paveikslais. Teigiama, kad 1860 m. koplyčios kriptoje palaidotas dvaro savininkas 
Stanislovas Šabunevičius, vėliau – jo sūnus Edvardas ir marti. Pasakojama, kad 
1863 m. sukilimo metu po altoriumi slapstėsi sukilėlių būrio vadas, o rūsyje buvo 
laikomi ginklai. Po 1944 m. laidojimo kripta buvo išplėšta, karstai apgadinti; rūsys 
naudotas kaip sandėlys. Iki 1960 m. koplyčioje vyko pamaldos (kitais duomenimis, 
iki 1963 m.), vėliau ji atiduota Antanavo spirito varyklai, kurią privatizavus, liko 
be šeimininko ir nyko. Koplyčia gana ilgai stovėjo apleista35. 

2005 m. įgriuvo koplyčios stogas, nukentėjo sienos ir grindys. 2007 m. 
Kultūros paveldo departamentas skyrė apie 563 000 Lt koplyčios konservavimo, 
restauravimo ir atkūrimo projektui rengti. Vėliau buvo gauta Europos ekonominės 
erdvės ir Norvegijos paramos fondo lėšų. Visi koplyčios restauravimo ir atkūrimo 
darbai kainavo apie 2 mln. litų; darbus atliko Kauno įmonė UAB Restauracija. 
Antanavo koplyčios rekonstravimo–restauravimo projektą parengė architektas Saulius 
Mikalauskas. Rengiant projektą, remtasi istoriniais tyrimais (atliko R. Rickevi-
čienė), žvalgomaisiais archeologiniais tyrimais (vykdė archeologas D. Balčiūnas), 
antropologiniais tyrimais (parengė med. doc. A. Barkus), konstrukcijų tyrimais 
(atliko konstruktorė J. Dobrovolskytė), medienos tyrimais (atliko V. Domeika ir 
dr. A. Kaziliūnas), polichromijos tyrimais (atliko V. Trečiokienė), tapybos ir dažų 
tyrimais (atliko V. Olšauskaitė), naudota ikonografinė medžiaga. 2008 m. buvo 
restauruotos rūsio sienos, atkurtos langų angos ir nišos, sutvarkytos perdangos ir 
sienų rąstai (panaudoti ir autentiški sienojai). Po to restauruotas koplyčios stogas 
su bokšteliu ir kryžiumi, restauruotos ir konservuotos autentiškos konstrukcijos ir 
puošybos elementai. Viduje, remiantis istoriniais tyrimais, ikonografija ir autentiškais 
fragmentais bei išlikusiomis detalėmis, atkurtas altorius, choras ir lubų plafonas. 
Tvarkant pastatą, išsaugotos jo vertingosios savybės: atstatyta fizinė konstrukcijų 
būklė, restauruoti ir konservuoti autentiški sienojai, pagyvinantys koplyčios fasa-
dus, atkurtos durų ir langų angos, restauruoti stalių gaminiai ir sieninė tapyba. 
Remiantis istoriniais tyrimais, ikonografine ir topografine medžiaga, sutvarkyta 
koplyčios aplinka, išryškinant pirminio geometrinio parko planą su taisyklingai 
išdėstytomis medžių eilėmis. Rengiant projektą, numatyta, kad koplyčia būtų pri-
taikyta kultūros, mokymo (tradicinių amatų gaivinimo), viešųjų renginių reikmėms 
ir esant poreikiui – religinėms apeigoms. Pusrūsyje suprojektuoti stendai, skirti 
informacijai, susietai su vietovės istorija ir etnografija. 

Koplyčia stovi Antanavo pietinėje dalyje esančiame parke, pagrindiniu fasadu 
atgręžta į pietvakarius (22 brėž.). Prie pagrindinio koplyčios fasado per parką veda 
platus takas. Koplyčios sienos suręstos iš tašytų pušinių rąstų, kampuose sujungtų 
į sąsparas, ir neapkaltos lentomis; aukštas cokolis sumūrytas iš raudonų plytų, ne-
tinkuotas, pamatai akmens mūro ir plytų. Koplyčios planas šešiakampis, apie 10 m 
skersmens, su simetriškai prie įstrižų sienų sankirtų pristatytomis stačiakampėmis 
zakristijomis. Pagrindinį tūrį dengia gegninės konstrukcijos piramidinis malksnų 
stogas, virš kurio kyla šešiakampis būgnas su šešiabriauniu aguoniniu kupoliuku 
ir metalo kryžiumi; žemesnes zakristijas 
dengia vienšlaičiai malksnų stogeliai 
(23a brėž.). Po koplyčia įrengtas pusrū-

35 Lietuvos sakralinės dailės katalogas, t. 1, Vilkaviškio 
vyskupija, kn. 1, p. 25.
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22 brėž. Antanavo 
koplyčios situacijos 
plano schema.  
KTU ASI archyvas

23a brėž. Antanavo koplyčios planas.  
Sudarė A. Rupeika. 

23b brėž. Antanavo koplyčios pjūvis.  
KTU ASI archyvas

23c brėž. Antanavo koplyčios altoriaus 
restauravimo brėžinys. Sudarė A. Mikalauskas

23a

23c

23b
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sis, kurio šiaurės rytų pusėje yra dvaro savininkų kripta (23b brėž.). Pagrindinis 
fasadas simetriškas, su stačiakampiu portalu, aprėmintu plačiais apvadais ir plokš-
čiu trikampiu sandriku; prie dvivėrių, rombais apkaltų durų veda aukšti mediniai 
laiptai (35 nuotr.). Pagrindinio fasado simetrijos ašį tęsia virš durų įkomponuotas 
arkinis choro langas, aprėmintas plačiu stačiakampiu apvadu; stogo šlaite įrengtas 
trikampio formos stoglangis. Apsidės fasado siena aklina. Įstrižas keturias koplyčios 
sienas skaido aukšti langai su pusapskritėmis sąramomis, apjuosti stačiakampiais 
lentjuosčių apvadais su tiesiais sandrikais. Zakristijų pagrindiniai fasadai vienodi, 
simetriški, su durimis, įrengtomis cokolyje ir užbaigtomis pusapskrite sąrama; virš 
durų įrengtas stačiakampis dvieilis langas, apjuostas apvadu su tiesiu sandriku 
(36 nuotr.). Durys veda į pusrūsio patalpas, kurias apšviečia nedideli horizontalūs, 
stačiakampiai langeliai, o į zakristijas patenkama iš koplyčios salės.

35 nuotr. Antanavo 
kapinių koplyčios 
pagrindinis 
fasadas. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

36 nuotr. Antanavo 
kapinių koplyčios 
zakristijos fasadas. 
2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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37 nuotr. Antanavo 
kapinių koplyčios 
vidus. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

38 nuotr. Antanavo 
kapinių koplyčios 
vidus. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

39 nuotr. Antanavo 
parkas. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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Interjere dominuoja erdvi šešiakampė salė, dengta lygiomis lubomis; grindys 
lentų, sudėtų išilgai sienų – kartoja šešiakampę plano formą. Prie galinės sienos 
įrengtas orderinių formų altorius, dekoruotas šoninėmis korintinėmis puskolonėmis, 
kampiniais piliastrais ir trikampiu vainikuojančiu frontonu su dantukais (23c brėž., 
37 nuotr.). Virš pagrindinių durų įrengtas choras, remiamas dviem aštuonkampio 
skerspjūvio stulpais, aptvertas medine ažūrine plokščių baliustrų tvorele; laiptai, 
vedantys į chorą, įrengti kairėje durų pusėje (38 nuotr.). Koplyčia – originalaus 
šešiakampio plano; jos eksterjere dominuoja lakoniškos etninės architektūros formos, 
pagyvintos stilizuotais orderio elementais; altoriaus puošybai naudotos klasicizmui 
būdingos formos. Koplyčią supa gražiai sutvarkytas parkas (39 nuotr.).

BaGÓTOJi – bažnytkaimis Marijampolės rajone, nutolęs 9 km į šiaurės 
rytus nuo Pilviškių; tarpukariu priklausė Pilviškių valsčiui, dabar yra Kazlų 
Rūdos seniūnijos teritorijoje. Teigiama, kad medinė koplyčia čia pastatyta apie 
1875 m.; medžiagą jai parūpino girios urėdas Maikauskas (buvo palaidotas šalia 
koplyčios). 1910 m. įkurta parapija, 1912 m. Pilviškių klebonas S. Švilpa pastatė 
kleboniją ir kitus trobesius. Tais pačiais metais klebonas Simonas Garmus baigė 
statyti medinę bažnyčią. Parapijiečių delegacija vyko pas Seinų vyskupą, kad 
jis patvirtintų bažnyčios statybą ir suteiktų jai naują titulą. Buvo numatytas 
Švč. M. Marijos Angeliškosios titulas ir parcinkuliniai atlaidai. Tačiau delegatai 
užmiršo siūlomą titulą ir atlaidų vardą. Todėl vyskupas suteikė bažnyčiai kapų 
koplyčios – Šv. Antano Paduviečio titulą. 

Pirmojo pasaulinio karo metu bažnyčia buvo apgadinta, sudegė parapijos 
trobesiai, liko tik klebonija. Po karo klebonas S. Garmus bažnyčią atstatė36. Ki-
tais duomenimis, Bagotosios kapinių koplyčia minima 1872 m. Teigiama, kad 
1911–1912 m. klebono S. Garmaus rūpesčiu slapta nuo carinės Rusijos valdžios 
bažnyčią už parapijiečių lėšas pastatė tikintieji. Statė Kauno rangovas Boleslovas 
Pravdinskis. Statyba kainavo 6 500 aukso rublių, daugelį darbų atliko parapi-
jiečiai. 1914 m., trenkus žaibui, bažnyčia apdegė, bet netrukus buvo atstatyta. 
1914–1917 m. Suvalkų meistras Adomas Karalius sukūrė šoninių navų altorius. 
1930 m. Vlado Čižausko dirbtuvėje Šiauliuose pagamintas didysis altorius. 1939 m. 
bažnyčia remontuota37. Po Antrojo pasaulinio karo klebono Vaclovo Degučio rū-
pesčiu bažnyčia suremontuota, įrengtas šildymas38.

Bagotosios kapinės, bažnyčia su varpine ir parapijos trobesiai išsidėstę vidurinė-
je kaimo dalyje, prie Šilo ir Stadiono gatvių. Bažnyčia su šventoriumi įterpta į 
kapinių teritoriją, vakarinėje Šilo g. pusėje. Klebonijos sodybos trobesiai išsidėstę 
erdviame sklype tarp Šilo ir Stadiono gatvių (24 brėž.).

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia stovi vidurinėje lygioje šventoriaus dalyje, 
pagrindiniu pietryčių fasadu atgręžta į Šilo gatvę. Ji sudėtinio tūrio, dvibokštė, tri-
navė, pseudobazilikinės erdvės. Sienos suręstos iš sienojų ir apkaltos dviejų kryp čių 
lentomis: vertikaliai (apatinė sienų dalis) 
ir horizontaliai; žemas cokolis sumūry-
tas iš raudonų plytų. Planas kryžiaus 
formos, daugiakampis, su šoninėmis 
koplyčiomis, išsikišusiais bokštais ir 
zakristijomis; vidurinę navą tęsia gili 

36 Kviklys B. Mūsų Lietuva, ten pat, p. 433; Kvik
lys B. Lietuvos bažnyčios, ten pat, p. 118.

37 Lietuvos sakralinės dailės katalogas, t. 1, Vilkaviškio 
vyskupija, kn. 1, p. 29.

38 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, ten pat, p. 120.
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stačiakampė presbiterija, užbaigta tiesia apside. Dešiniajame bokšte įrengti laiptai 
(25 brėž.).

Pagrindinis fasadas simetriškas, su įgilinta vidurine dalimi ir kiek išsikišu-
siais priekin ir į šonus trijų tarpsnių bokštais. Vidurinę fasado dalį horizontaliai 
skaido ir pridengia vienšlaitis skardos stogelis, kurio simetrijos ašyje išsikiša 
trikampis frontonėlis, pabrėžiantis portalo vietą; jo timpane įrašyti 1912 metai. 
Bažnyčios pagrindinės durys dvivėrės, įsprūdinės. Į skardos stogelį remiasi platus, 
stačiakampis, smulkiai sudalytas choro langas, apjuostas tiesiais lentų apvadais 
ir antraisiais profiliuotais viršutinės langų dalies apvadais su šoninėmis užkar-
pomis. Įgilintą fasado dalį vainikuoja pusapskritis skydas, kurio viršuje įkompo-
nuotas aukštas siauras langas, užbaigtas segmentine sąrama ir lenktu sandriku 
(40 nuotr.). Virš skydo kyla lango pločio antstatas, imituojantis bokštelį, dengtas 
dvišlaičiu stogeliu su kryžiumi. Apatiniai bokštų tarpsniai labai aukšti, kvadra-

24 brėž. Bagotosios 
bažnyčios statinių 
komplekso situacijos 
plano schema. Sudarė 
A. Rupeika

25 brėž. Bagotosios 
bažnyčios plano 
schema. Sudarė 
A. Rupeika
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tinio plano ir tęsiasi iki vidurinę fasado dalį vainikuojančio skydo apačios. Juos 
skaido dvi siauros horizontalios traukos: viena pridengia plytų cokolį, o antroji, 
į kurią remiasi apatiniai langai, skiria vertikalų lentelių apkalimą nuo horizonta-
laus. Apatiniai langai nedideli, stačiakampiai, aprėminti plačiais lentų apvadais 
ir plokščiu trikampiu siauru viršutiniu apvadėliu. Tarpsnių viršuje įkomponuota 
po mažą pusapvalį, smulkiai sudalytą langelį. Antrasis bokštų tarpsnis siauresnis 
už apatinį, taip pat kvadratinio plano ir gerokai žemesnis už apatinį. Jo viršuje 
išdėstytos stačiakampės akustinės angos, pridengtos horizontaliomis medinėmis 
grotelėmis. Viršutiniai bokštų tarpsniai žemiausi ir siauriausi, aštuonkampiai; jų 
aklinas sieneles užbaigia trikampiai frontonėliai, kiek pridengiantys stogelio šlai-
tus. Bokštų tarpsnius skiria išsikišę karnizai, kampus rėmina vertikalios lentos, 
o viršų vainikuoja aštuonbriauniai piramidiniai stogeliai su rutuliais ir kryžiais 

40 nuotr. Bagotosios 
bažnyčios pagrindinis 
fasadas. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

41 nuotr. Bagotosios 
bažnyčios šoninis 
fasadas. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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(41 nuotr.). Šoniniuose fasaduose išsikiša bokštų, koplyčių ir žemi zakristijų tūriai. 
Visus atskirų dalių sienų kampus rėmina vertikalios lentos. Šoninių navų, pres-
biterijos ir koplyčių langai aukšti, stačiakampiai, aprėminti tokiais pat puošniais 
apvadais kaip vargonų choro langas, o zakristijų langeliai mažesni, panašūs į 
apatinių bokštų tarpsnių langus. Apsidės siena aklina, su pritvirtintu Krucifiksu. 
Bažnyčios architektūra eklektinė: fasadų kompozicijoje ir atskiruose elementuose 
žymūs modernizuoto baroko bruožai, langų apvaduose – stilizuoti neorenesanso 
elementai, o bokštų viršūnėse galima pastebėti ir gotikos poveikį.

Interjero erdvę į tris navas skaido trys poros lieknų stulpų, laikančių šoninių 
navų sijas. Stulpų viršus išplatintas, imituojant kapitelius, ir išlenktais šonais jungiasi 
su sijomis, suformuojant lėkštas arkas. Vidurinė nava gerokai platesnė už šonines, 
paaukštinta perdanga su užapvalintais kampais – veidrodinio skliauto imitacija 

42 nuotr. 
Bagotosios bažnyčios 
vidus. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

43 nuotr. 
Bagotosios bažnyčios 
vidus. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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ir apjuosta smulkiai profiliuotu karnizu; jos lubos apkaltos išilgai lentomis. Šoni-
nių navų perdangos plokščios, apkaltos išilginėmis lentomis. Navų sienos lygios, 
plačius stačiakampius jų langus juosia lygūs apvadai su stilizuotais trikampiais 
sandrikais. Įgilintų koplyčių sienų kampus rėmina stilizuoti piliastrai, o viršų už-
baigia sąramos su lėkštomis arkomis. Sakykla pritvirtinta prie pirmosios stulpelių 
poros kairėje pusėje. Ji aštuonkampio plano, puošta drožiniais, su baldakimu, ant 
jo stogelio pastatytas trimituojantis Angelas (42 nuotr.). Presbiterija nuo vidurinės 
navos atskirta viena pakopa. Bažnyčioje yra penki altoriai. Trys altoriai mediniai, 
tamsiai rudi, stilizuotų barokinių formų. Šoninių koplyčių altoriai tapyti ant sie-
nų, taip pat imituojant baroko stilistiką. Vargonų choras įrengtas virš prienavio 
(43 nuotr.). Chorą remia du kvadratinio skerspjūvio stulpai, sujungti plokščiomis 
arkomis; choro sienelė aklina, suskaidyta įdubomis, virš prospekto pritvirtintas 
muzikos instrumentas – simbolinė lyra. Interjero erdvė šviesi, jo įrangos stilistika 
nevientisa, eklektinė. Altorių formose dominuoja modernizuoti baroko bruožai, 
sakyklos apipavidalinime ryškūs neogotikos elementai, o lygūs langų apvadai su 
stilizuotais trikampiais sandrikais – etninės ir modifikuotos klasicizmo architek-
tūros samplaikos pavyzdys.

Šventorius (ir kapinės) aptvertas medine vertikalių lentelių tvora, viršuje ir 
apačioje sujungta horizontaliomis lentomis. Nuo gatvės pusės šventorių ir kapi-
nes juosiančią tvorą pagyvina žemi tinkuoti mūro stulpeliai, įterpti tarp medinių 
lentelių; stulpelių plokštumas skaido porinės įdubos, užbaigtos pusapskritėmis 
arkutėmis. Didieji vartai įrengti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, iš Šilo gatvės 
pusės. Jie trijų atvirų angų, rėminamų tinkuotais plytų mūro stulpais, kurių viršų 
skiria siaura horizontali trauka su maža horizontalia įduba. Atgręžtas į gatvę 
stulpų plokštumas pagyvina siauros kryžiaus formos įdubos, stulpus užbaigia 
plokšti keturšlaičiai stogeliai. Vidurinę plačią angą rėminantys stulpai aukštesni 
už šoninius. Uždaromi dvivėriai vartai ir šoniniai varteliai metaliniai, ažūriniai. 
Šoninėse šventorių juosiančios tvoros linijose paliktos atviros angos (be vartų) 
veda į kapines. Šventoriaus priekyje, dešinėje pagrindinių vartų pusėje, stovi du 
drožinėti kryžiai, stogastulpis ir koplytstulpis. Arčiau tvoros stovintis kryžius skir-
tas 2 000 metų krikščionybės ir 130 metų mokyklos jubiliejams. Kitoje kryžiaus 
pusėje įrašyta, kad tai mokinių ir mokytojų auka, metai – 1999 ir, matyt, kryžiaus 
autorius – M. Varakinas (44 nuotr.). Šalia kryžiaus stovi stogastulpis, skirtas Bago-
tosios partizanams atminti, jame įrašyti 42 partizanų vardai ir pavardės. Antrasis 
kryžius skirtas T. Bružiko misijoms atminti – 1940–1980. Arčiausiai vartų stovi 
Šv. Antano Paduviečio koplytstulpis, autorius – R. Gružinskas, 2012. Jis skirtas 
Bagotosios parapijos ir bažnyčios 100 metų sukakčiai paminėti (45 nuotr.). Už 
apsidės, netoli tvoros, parapijiečių iniciatyva pastatytas antrasis koplytstulpis, skirtas 
Bagotosios 1933–1947 m. klebonui Jonui Damijonaičiui (1901–1951), palaidotam 
Sibire. Priešais šoninį pietvakarių fasadą, tvoros pakraštyje, yra šulinys, dengtas 
mediniu dvišlaičiu stogeliu.

Klebonijos sodyboje stovi senoji klebonija ir penki ūkiniai trobesiai, pastatyti 
taip, kad sudaro pusiau uždarą kiemą. Du ūkiniai trobesiai pastatyti į rytus nuo 
klebonijos, prie Stadiono g., o kiti trys nuo klebonijos nutolę į šiaurės rytus. 
Klebonija pastatyta į pietryčius nuo bažnyčios, toliau nuo Šilo g., galiniu pietų 
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fasadu atgręžta į Stadiono gatvę. Pastatas 
sudėtinio tūrio, su keturiais priestatais 
prie visų fasadų, dengtas dvišlaičiu sto-
gu. Klebonijos cokolis akmens mūro, 
sienos suręstos iš sienojų ir apkaltos 
horizontaliai lentomis. Planas ištęstas, 
suplanavimas pakeistas (dabar pastate – 
ambulatorija), beveik visi langai nauji, 
plastikiniai. Pagrindiniame vakarų fasa-
de yra platus vienšlaitis prieangis (46 brėž.). Galinis šiaurės fasadas su uždaru 
vienšlaičiu prieangiu dešinėje pusėje; trikampiame skyde – stačiakampis trieilis 
medinis langas. Šoninis rytų (kiemo) fasadas su nedideliu dvišlaičiu uždaru 
prieangiu. Svirnas pastatytas statmenai klebonijai, į rytus nuo jos. Jis kompak-
tiško vientiso tūrio, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. Sienos 
suręstos iš rąstų, sunertų į sąsparas, neapkaltos lentomis; tik galinių fasadų 
frontonai apkalti vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis. Pagrindinis šiaurės fa-
sadas asimetriškas, su įgilinta vidurine dalimi ir mažais rombo formos langeliais 
dešiniajame šone (47 nuotr.). Galiniame vakarų fasade (atgręžtame į kleboniją) 
įstatytos dvivėrės durys. Šoninis pietų fasadas su trimis stačiakampiais langais, 
apjuostais lygiais lentų apvadais, su stilizuotais trikampiais sandrikais. Galinis 
rytų fasadas aklinas, tik su langu trikampiame frontone. Svirno tūris autentiškas, 
bet dauguma angų – pakeistos. Pagrindinio fasado šone pastatytas stogastulpis, 
kuriame patalpinta medinė drožinėta pelėda. Šalia svirno, už jo galinio rytų fasa-
do, lygiagrečiai stovi naujas ūkinis pastatas, sumūrytas iš geltonų plytų. Svirnas ir 
ūkinis pastatas uždaro pietinę sodybos kiemo pusę nuo Stadiono gatvės. Šiaurinėje 
sodybos dalyje yra rūsys ir du mediniai trobesiai. Arčiausiai klebonijos yra rūsys. 

44 nuotr. Bagotosios šventoriaus kryžius 
krikščionybės ir mokyklos jubiliejams ir 
stogastulpis partizanams atminti. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

45 nuotr. Bagotosios šventoriaus Šv. Antano 
Paduviečio koplytstulpis. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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Jis sumūrytas iš raudonų plytų, yra 
nedidelio siauro stačiakampio plano. 
Išorėje matoma tik dalis rūsio – šiauri-
nis jo galas su nuožulnia stogo plokš-
tuma. Pagrindiniame šiaurės fasade yra 
medinės durys. Kita rūsio pusė (pietinė) 
yra po supilta kalvele. Du mediniai ly
giagrečiai stovintys trobesiai uždaro šiau rinę sodybos kiemo pusę. Pirmasis trobesys 
(greičiausiai buvęs tvartas) – ištęsto plano, gana žemas, dengtas dvišlaičiu šiferio 
stogu. Sienos suręstos iš sienojų ir apkaltos horizontaliai lentomis. Pagrindinis 
fasadas su kairiajame šone pristatytu dvišlaičiu uždaru prieangiu ir dvivėriais 
vartais dešinėje pusėje (prieangis, matyt, pristatytas vėliau). Kiti fasadai aklini. 
Greičiausiai trobesio tūris autentiškas, tik prieangis – naujas (48 nuotr.). Antra-
sis trobesys – namas – nedidelio sudėtinio tūrio, su prieangiu; jo sienos rąstų, 
apkaltos horizontaliai, dvišlaitis stogas dengtas šiferiu. Pagrindinio pietų fasado 

47 nuotr. Bagotosios klebonijos svirno 
pagrindinis fasadas ir stogastulpis. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

48 nuotr. Bagotosios seniūnijos ūkiniai trobesiai. 
2020 m. M. Rupeikienės nuotr.

46 nuotr. 
Bagotosios senoji 
klebonija. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.



48

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSČIAI. PILVIŠKIAI

© 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 2023 02 03.

vidurinėje dalyje yra vienšlaitis uždaras prieangis, o šonuose – stačiakampiai 
langai. Antrajame šiauriniame šoniniame fasade yra du stačiakampiai langai. 
Galinių fasadų skyduose įkomponuota po stačiakampį langą. Namo architektūra 
paprasta, langai pakeisti; jo buvusi paskirtis neaiški.

Dabartinė klebonija (ar buvusi špitolė) stovi atokiau, į pietvakarius nuo 
bažnyčios ir nuo senosios klebonijos sodybos, Senosios ir Šilo gatvių kampe. Ji 
vienaukštė, su mezoninu ir dviem prieangiais. Sienos suręstos iš rąstų ir apkal-
tos horizontaliai lentomis, dvišlaitis stogas dengtas šiferiu. Pagrindiniame fasade 
yra vienšlaitis uždaras prieangis, o abipus jo – stačiakampiai langai; kairiajame 
fasado šone pritvirtintas kryžius su Nukryžiuotuoju. Stogo šlaite kyla vienšlaitis 
mezoninas (49 nuotr.). Galinių fasadų trikampiuose skyduose yra po stačiakampį 
trieilį langą (medinį). Klebonijos architektūra būdinga miestelių sodybinių namų 
architektūrai (dauguma langų – nauji, plastikiniai).

DIDVYŽIA° – bažnytkaimis Vilkaviškio rajone, nutolęs apie 9 km į šiaurės 
vakarus nuo Pilviškių, įsikūręs Skria÷dupio aukštupyje, prie Beva»džio ežero. 
XVIII a. II pusėje įkurtame dvare savininkas pasistatė koplyčią. 1885 m. Leonas 
Geištaras savo lėšomis vietoje senos koplyčios pastatė mūrinę bažnyčią. Vietovė – 
dvaras ir bažnytkaimis – buvo vadinama Geištarais. Pagal pasakojimus, senovėje čia 
buvę daug pelkių, todėl žmonės avėję dideles vyžas. Aplinkinių kaimų gyventojai 
juos pravardžiuodavo didvyžiais; taip atsirado ir vietovės pavadinimas, kuriam tik 
nepriklausomybės metais prigijo Didvyžiÿ vardas. Prie bažnyčios stovėjo klebonija 
su špitole39. Apie 1918 m. bažnyčią ir dvaro trobesius įsigijo kunigas Antanas Ku-
dirka; 1919 m. buvo įkurta parapija. 1944 m. bažnyčia buvo apgriauta. Ją užėmę 
sovietų kareiviai medines bažnyčios dalis sudegino, liko tik didysis altorius. Po 
karo bažnyčia suremontuota, 1993 m. 
išdažytas jos vidus40. 

Didvyžių bažnyčia ir parapijos tro-
besiai išsidėstę vakarinėje kaimo dalyje, 

49 nuotr. Bagotosios 
naujoji klebonija. 
2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

39 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, ten pat, p. 135; Kvik
lys B. Mūsų Lietuva, ten pat, p. 439.

40 Lietuvos sakralinės dailės katalogas, t. I, Vilkaviškio 
vyskupija, kn. 2, p. 97.
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prie Beržų gatvės, tarp Skriaudupio upės, kertančios vietovę, ir Bevardžio ežero. 
Bažnyčia, apjuosta šventoriumi, yra šiaurinėje gatvės pusėje, o klebonija su ūkiniu 
trobesiu stovi priešais šventorių, priešingoje Beržų gatvės pusėje (26 brėž.).

Šv. Popiežiaus Leono II bažnyčia stovi vidurinėje lygioje šventoriaus dalyje, 
pagrindiniu fasadu atgręžta į pietryčius, o šoniniu pietvakarių fasadu – į Beržų 
gatvę. Ji vienbokštė, trijų navų, pseudobazilikinė. Bažnyčios cokolis akmens mūro, 
sienos – raudonų plytų, netinkuotos, perdangos medinės, stogai dengti skarda. 
Pagrindinio tūrio planas stačiakampis; jo išilginėje simetrijos ašyje priekyje išsi-
kiša siauresnis stačiakampis prienavis su pagalbinėmis patalpomis, o kitoje pusė-
je – siauresnė už prienavį apsidė. Prienavis sudalytas skersinėmis sienomis į tris 
patalpas: kairėje pusėje atskirtas prieangis, į kurį patenkama pro šonines duris iš 
šventoriaus, o iš prieangio – į kairiąją šoninę navą, vidurinėje dalyje paliktas gana 
siauras perėjimas, juo patenkama į vidurinę navą ir į dešinėje pusėje esančią mažą 
patalpą, kurioje įrengti laiptai. Vidurinė nava vienodo pločio su gilia presbiterija, 
užbaigta tokio pat pločio penkiasiene apside. Prie presbiterijos šonų glaudžiasi 
zakristijos; kairioji zakristija nedidelė, su prieangiu (27 brėž.).

Bažnyčios eksterjero architektūra nevientisa, eklektinė. Pagrindiniame fa-
sade dominuoja transformuotos neoromaninės ir neogotikinės formos. Fasadas 
simetriškas, užbaigtas dviejų tarpsnių bokštu su piramidine smaile ir metalo 
kryžiumi. Fasado kampus ir vidurinę jo dalį pabrėžia mentės, skaidančios jį į tris 
plokštumas. Vidurinėje plokštumoje įkomponuota stačiakampė portalo anga su 
dvivėrėmis durimis ir plačiu smailiaarkiu, smulkiai sudalytu choro langu, apjuostu 
smailėjančios arkos formos plytų apvadu (50 nuotr.). Šoninėse fasado plokštumose 
įterpti siauri aukšti langai su smailėjančių arkų sąramomis. Susidariusį trapeci-
jos formos fasado skydo viršų juosia dantukų juostos ir profiliuoti karnizai, o 
vidurinę plokštumą tęsia virš jos kylantis dviejų siaurėjančių tarpsnių bokštas. 
Apatinį žemą tarpsnį, atliekantį tarsi viršutinio tarpsnio cokolio funkciją, juosia 
išsikišęs profiliuotas karnizas; tarpsnio fasadą pagyvina akloji arkada – penkių 

26 brėž. Didvyžių 
bažnyčios statinių 
komplekso situacijos 
plano schema. Sudarė 
A. Rupeika
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dekoratyvinių, sujungtų arkučių eilė – būdinga neoromaninei architektūrai. Kiti 
šio bokšto apatinio tarpsnio fasadai lygūs, be dekoro elementų. Antrasis bokšto 
tarpsnis kvadratinio, su nusklembtais kampais plano, jo fasadus paaukština virš 
profiliuoto karnizo iškilę trikampiai frontonėliai, pridengiantys piramidinio stogo 
šlaitus. Visus bokšto antrojo tarpsnio fasadus rėmina mentės, tarp kurių įterptos 
aukštos smailėjančių arkų akustinės angos, pridengtos dvieilėmis horizontaliomis 
medinėmis grotelėmis (51 nuotr.). Šoniniuose ir apsidės fasaduose dominuoja 
stilizuoti orderio elementai: kampiniai fasadų ir presbiterijų skersinių sienų vietas 
žymintys piliastrai, langai, užbaigti pusapskritėmis sąramomis, stačiakampiai ir 
apskriti langai. Apsidės fasadas vienodo aukščio su centrine nava. Jis horizontaliai 
skaidomas šoninius fasadus juosiančio 
stambaus profiliuoto karnizo tąsa, virš 
kurio iki stogo kyla penkiasienis ants-
tatas, užbaigtas laiptuotu trieiliu plytų 
karnizu su dantukais. Trys apsidės 
fasado sienos aklinos, prie vidurinės 
plokštumos pritvirtintas Krucifiksas, 
o šoninėse plokštumose įterpti aukšti 
arkiniai langai. Penkiasienio antstato 
vidurinėje plokštumoje įkomponuotas 
apskritas langas, o kitos plokštumos – 
aklinos. Kairėje pusėje prie trumposios 
apsidės sienos priglaustas žemas pries-
tatas su durimis.

Interjero erdvę į tris navas skai-
do dvi poros kvadratinio skerspjūvio 
stulpų, sujungtų segmentinėmis arko-
mis. Vidurinę paaukštintą navą dengia 
cilindrinis skliautas, šoninių navų lubos 
lygios (52 nuotr.). Centrinę ir šonines 
navas juosia profiliuoti karnizai, į ku-
riuos remiasi stulpus tęsiantys piliast

27 brėž. Didvyžių 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika

50 nuotr. Didvyžių bažnyčios pagrindinis 
fasadas. 2020 m. M. Rupeikienės nuotr.
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rai. Presbiteriją nuo navos skiria du laipteliai. Kairėje pusėje prie presbiterijos 
sienos glaudžiasi sakyk la. Ji šešiakampio plano, pakelta nuo grindų ant aukšto 
postamento; sakyklos sienelės su stačiakampėmis įdubomis, dekoruotos. Vargonų 
choro sienelė aklina, sudalyta stačiakampėmis įdubomis, ir išsikiša į vidurinę 
navą. Chore stovi fisharmonija (53 nuotr.). 

Bažnyčioje yra trys altoriai. Didysis altorius trijų siaurėjančių tarpsnių, re-
miasi į apskritą langą ir yra modernizuotų orderinių formų. Šoniniai navų altoriai 
paprastų formų – stalai su arkinėse sienų nišose stovinčiomis statulomis. Bažnyčios 
eksterjeras eklektinis: su transformuotomis viduramžių stilių formomis ir orderio 
elementais; interjere dominuoja stilizuotos orderinės formos.

Šventorius aptvertas medine stačių lentelių tvora, viršuje ir apačioje sutvirtinta 
horizontaliomis lentomis. Tvoros piet vakarių kraštinė išlenkta pagal Beržų gatvės 

51 nuotr. Didvyžių 
bažnyčios šoninis 
fasadas ir šventoriaus 
tvora. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

52 nuotr. Didvyžių 
bažnyčios vidus. 
2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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liniją ir užbaigta nusklembtu kampu. Kitos tvoros kraštinės sujungtos stačiais 
kampais. Didesni dviejų angų vartai įrengti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, 
priešais akligatvį. Piet vakarių tvoros linijoje, priešais šoninį bažnyčios fasadą, 
palikta siaura anga per Beržų gatvę veda į kleboni jos sodybą. Antroji siaura 
anga įrengta ry tiniame tvoros kampe. Pietiniame šven toriaus kampe stovi medinis 
drožinėtas kryžius su kryž moje pritvirtintu Nukryžiuotuoju, o šalia šoninio piet
vakarių fasado pastatyta medinė drožinėta statula, vaizduojanti laiminantį Jėzų 
Kristų (54 nuotr.). Šiauriniame švento
riaus kam pe yra tvenkinys; į tą pusę 
švento riaus reljefas žemėja.

Du klebonijos sodybos trobesiai 
pastatyti lygiagrečiai su bažnyčia, į 
piet vakarius nuo jos. Klebonija stovi 
priešais šoninį bažnyčios fasadą, šonu 
į Beržų gatvę. Ji sudėtinio tūrio, su 
dviem priestatais, dengta labai aukštu 
dvišlaičiu šiferio stogu. Sienos suręstos 
iš rąstų, apkaltos horizontaliai lento-
mis, cokolis plytų. Platus klebonijos 
planas išilgine siena sudalytas pusiau 
ir suskaidytas skersinėmis pertvaromis 
(28 brėž.). Dauguma patalpų – pereina-
mos; vidurinėje dalyje, už pagrindinio 
prieangio, įrengti laiptai į pastogę. Ant
rasis prieangis pristatytas prie galinio 
šiaurės rytų fasado. Pagrindinis klebo-
nijos fasadas asimetriškas, su dvišlaičiu 
įstiklintu prieangiu ir stačiakampiais 
langais šonuose (55 nuotr.). Galinis 

53 nuotr. Didvyžių 
bažnyčios vidus. 
2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

54 nuotr. Jėzaus Kristaus statula Didvyžių 
šventoriuje. 2020 m. M. Rupeikienės nuotr.
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šiaurės vakarų fasadas su dešiniaja-
me šone pristatytu vienšlaičiu uždaru 
prieangiu, kurio langai stačiakampiai, 
trijų eilių; aukštame trikampiame sky-
de yra mažesnis stačiakampis langas. 
Šoninis galinis pietvakarių fasadas su 
trimis plačiais stačiakampiais langais. 
Išliko autentiškas trobesio tūris, būdin-
gas nedidelių miestelių klebonijoms. 
Ūkinis pastatas naujas, sumūrytas iš 
baltų silikatinių plytų, dengtas dvišlai-
čiu šiferio stogu. Tarp abiejų pastatų 
kieme yra šulinys.

MAŽÙČIAI – kaimas Vilkaviškio 
rajone, apie 6 km į pietvakarius nuo Pilviškių, abipus geležinkelio; yra Alksn¸nų 
parapijos ribose, apie 1 km į pietus nuo Alksnėnų. Mažučiai minimi 1744 m. 
Vilkaviškio parapijos kaimų sąrašuose. Vietovė garsėja čia esančiu stebuklingu 
šaltinėliu, kaip teigiama, turinčiu gydomųjų savybių. Pasak legendos, vietovėje 
apsireiškė Švč. Mergelė Marija, todėl kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį ji 
iškilmingai pagerbiama koplyčioje kaip Malonių Versmė.

Kaime, į pietus nuo geležinkelio ir netoli jį kertančio vieškelio, prie Aµksnės, 
nuo senų laikų stovėjo medinė koplytėlė. Ji buvo nedidelio tūrio, su virš stogo 
iškeltu metalo kryžiumi – saulute ir žalčių pavidalo spinduliais. Šalia koplytėlės 
stovėjo medinis labai aukštas kryžius, kuris vėliau buvo pakeistas geležiniu (pa-
statė ūkininkas Augustaitis). 1938 m. Elena Jasaitienė (kitur – Judaitienė) vietoje 
senosios medinės pastatė didesnę mūrinę, kvadratinio plano koplyčią. Jos viduje, 
po atidaromomis grindimis, tryško niekad neužšąlantis ir neišsenkantis šaltinis, 
žmonių vadinamas šulinėliu; jo vanduo leidosi į Alksnę ir buvo laikomas turin-
čiu stebuklingų galių (galėjo išgydyti akis). Kitas šaltinis žiemą ir vasarą liejosi 

55 nuotr. Didvyžių 
klebonija. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

28 brėž. Didvyžių 
klebonijos planas. 
Sudarė A. Rupeika
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lauke, bet žmonės jam gydančių sa-
vybių nepriskyrė41. Iš B. Kviklio kny-
gose pateiktos nuotraukos matyti, kad 
mūrinė koplyčia buvo nedidelio tūrio, 
tinkuotomis sienomis, su žemu bokš-
tu, iškilusiu keturšlaičio stogo centre. 
1944 m. koplyčia buvo sugriauta.

Lietuvai atgavus Nepriklausomy-
bę, Mažučiuose, tarp Alksnės ir Mažučių 
gatvės, per keliolika metų su si formavo 
ištisas sakralinių statinių kompleksas, 
nuolat papildomas naujais smulkiosios 
memorialinės architektūros objektais. 
Komplekso vietą žymi priekyje, prie 
Mažučių gatvės, stovinti koplytėlė, 
atstatyta po Antrojo pasaulinio karo. 
Šventojo šaltinio koplytėlė medinė, nedi-
delio vientiso tūrio, dengta keturšlaičiu 
skardos stogu, virš kurio kyla metalo 
kryžius su saulute ir keturiais žalčių 
spinduliais; sienos apkaltos horizon-
taliai lentomis. Pagrindiniame fasade 
asimetriškai įrengtos dvivėrės durys. 
Šoninėse koplytėlės sienose yra po stačiakampį langą. Galinis fasadas, prie kurio 
viduje pastatytas altorėlis, aklinas. Koplytėlė pasižymi lakoniškomis etninės archi-
tektūros formomis (56 nuotr.).

1989–1991 m. Alksnėnų klebono Antano Lukošaičio pastangomis Mažučiuose 
buvo pastatyta dabartinė Marijos Malonės versmių koplyčia. Ji pastatyta kairiajame 
Alksnės krante, pagrindiniu fasadu atgręžta į vakarus ir į Mažučių gatvę. Koplyčia 
kompaktiško tūrio, simetriško kryžminio plano; sienos akmens mūro ir skaldos, 
stogai dengti skarda. Visi fasadai vienodi, simetriški, su išsikišusiomis priekin 
kryžmomis, užbaigtomis trikampiais skydais, pridengtais išsikišusiais priekin dviš-
laičiais stogeliais, kurių šlaitai dekoruoti drožinėtomis lentelėmis, o viršuje kyla 
ažūrinės saulutės su Švč. M. Marijos monograma: RYA (57 nuotr.). Pagrindiniame 
vakarų fasade yra dvivėrės įsprūdinės durys, o virš jų – stambus langas, užbaigtas 
trikampe viršūne. Koplyčios šiaurės fasade yra vienvėrės durys ir siauras aukštas 
langas. Rytų fasado viršutinėje dalyje įkomponuoti du stačių trikampių formos 
langai, iš viršaus apšviečiantys altorių. Ketvirtas, pietų fasadas – aklinas. Koplyčios 
stogo centre kyla aukštas piramidinis stogas su ažūriniu metalo kryžiumi – sau-
lute; keturiuose stogo šlaituose įrengti trikampio formos stoglangiai (58 nuotr.). 
Koplyčios viduje prie rytų sienos įrengtas altorius su sakykla šalia; altoriaus stalas 
atitrauktas nuo sienos, ant kurios pritvirtintas stambus medinis kryžius su dro-
žinėta Nukryžiuotojo figūra. Vidurinė 
lubų dalis paaukštinta, apkalta įvairių 
krypčių lentomis. Šalia aklinos pietinės 

41 Kviklys B. Mūsų Lietuva, ten pat, p. 437, 438; 
Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, ten pat, p. 226–227.

56 nuotr. Mažučių koplytėlė. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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sienos grindyse įrengtas šulinys, pridengtas mediniu apskritu dangčiu; čia prie 
galinės sienelės, apačioje, pastatyta lenta, patvirtinanti 1989 m. klebono A. Luko-
šaičio fundaciją. Koplyčios eksterjere dominuoja etninės architektūros elementai. 
Pastatą ir jo aplinką iš šiaurės ir rytų pusių supa medžiai ir krūmai; Alksnės 
upelio kryptimi teritorijos reljefas žemėja, o Mažučių gatvės link – tolygiai kyla.

1995 m. vasarą nuo Mažučių gatvės koplyčios link nutiestas tarsi sim-
bolinis kelias su abipus jo pastaty-
tais 14 Švč. Mergelės Marijos Skaus-
mo ir Džiaugs mo paslapčių koplytstul-
piais. Pasta čius koplytstulpius, kryžius, 
Šv. Mortos stogastulpį, skirtą šeiminin-
kėms pagerbti, įrengus takus, laiptus ir 
prieigą prie šulinio, suformuotas gana 
margas pastatų ir mažųjų memoriali-
nių architektūros statinių kompleksas, 
pasižymintis skirtingos meninės vertės 
objektais (29 brėž.). 

PAEŽERIA° – kaimas Vilkaviškio 
rajone, Pilviškių savivaldybės terito-
rijoje, 9 km į rytus nuo Vilkaviškio 
ir 7 km į pietvakarius nuo Pilviškių; 
manoma, kad pradėjo kurtis XVIII am-
žiuje. Kaimas išsidėstęs Paežerių (dar 
vadinamo Guµbino) ežero šiauriniame 
ir vakariniame krante; iš ežero pro vie-
tovę teka Gulbino upelis. Prieš Pirmąjį 
pasaulinį karą Paežeriai buvo valsčiaus 
centras. 1934 m. valsčius likviduotas; 

57 nuotr. Mažučių 
koplyčia. 2020 m. 
M. Rupeikienės 
nuotr.

58 nuotr. Mažučių koplyčios vidus. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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pusė jo žemių priskirta Vilkaviškio, o kita pusė – Pilviškių valsčiui42. Kapinės 
įkurtos vakariniame kaimo pakraštyje, lygioje vietoje, į vakarus nuo Ežero ir 
Beržų gatvių sankirtos, prie kelio, tęsiančio S. Ankevičiaus gatvę ir vedančio į 
Opšr¿tus (30 brėž.).

Kapinėse stovi koplyčia, statyta 1827 m. vietinių gyventojų pastangomis. 
1911 m. Kazimieras Kriščiukaitis koplyčiai padovanojo altorių ir sakyklą. 1927–
1928 m., minint koplyčios 100 metų sukaktį, Pijaus Vaičaičio rūpesčiu ir A. Kriš-
čiukaičio bei kitų rėmėjų lėšomis koplyčia atnaujinta; skulptorius Petras Rimša 
jai pagamino paminklinę lentą, kuri įtaisyta viduje43. 1964 m. koplyčia uždaryta, 
išardytas altorius. 1989 m. ji suremontuota. 

Paežerių Šv. Antano koplyčia stovi 
rytinėje kapinių dalyje, lygioje vietoje, 
gana toli nuo Ežero gatvės, atgręžta į 
ją pagrindiniu pietryčių fasadu. Nuo 

29 brėž. Mažučių 
koplyčios statinių 
komplekso situacijos 
plano schema. Sudarė 
A. Rupeika

42 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, ten pat, p. 237; 
Kviklys B. Mūsų Lietuva, ten pat, p. 420, 421.

43 Kviklys B. Mūsų Lietuva, ten pat, p. 420; Kvik
lys B. Lietuvos bažnyčios, ten pat, p. 238.
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Ežero gatvės iki kapinių ir prie koplyčios veda takas. Priešais 
pagrindinį koplyčios fasadą tvoroje įrengti vartai. Jie vienos 
plačios, atviros angos, rėminami raudonų plytų netinkuotais 
stulpais, kurie užbaigti penkiomis laiptuotomis, siaurėjančio-
mis į viršų pakopomis ir metalo kryžiais. Anga uždaroma 
ažūriniais dvivėriais metalo vartais, sudarytais iš vertikalių 
strypų ir horizontalių metalinių jungčių. Koplyčia vienbokštė, vienanavė, halinė. 
Prienavis su nava yra stačiakampio plano, užbaigtas trisiene apside; prie kairiojo 
navos šono glaudžiasi stačiakampė zakristija. Dešiniajame prienavio kampe įrengti 
laiptai (31 brėž.). Koplyčios pamatai akmens mūro, sienos suręstos iš sienojų ir 
apkaltos vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis; stogai dengti skarda. Pagrindinis 
fasadas simetriškas, su portalu vidurinėje dalyje ir mažais vertikaliais choro lan-
geliais šonuose; durys dvivėrės, įsprūdinės, pridengtos išlenktu stogeliu, virš jo 
pritvirtintas Krucifiksas. Fasadą horizontaliai skaido lenta, į kurią remiasi chorą 
apšviečiantys langeliai ir stoginukas, pridengiantis lentą ir atskiriantis trapecijos 
formos frontoną. Virš frontono kyla žemas, vieno tarpsnio varpinės bokštas, tę-
siantis frontono plokštumą ir dengtas piramidiniu stogu su varpo formos šalmu ir 
ornamentuotu geležiniu kryžiumi (nukaltu XIX a. pab.). Priekinėje bokšto sienoje 
palikta stačiakampė akustinė anga, pridengta horizontaliomis medinėmis grotelėmis 
(59 nuotr.). Šoninio pietvakarių fasado kairėje pusėje išsikiša žemas zakristijos 
tūris, dengtas vienšlaičiu stogeliu, tęsiančiu koplyčios stogo šlaitą. Koplyčios ir 
zakristijos sienose yra po vieną nedidelį stačiakampį dvieilį, šešių stiklų langą. 
Toks langas yra ir antrajame šoniniame (šiaurės rytų) fasade. Apsidės fasado 
vidurinė plokštuma aklina, su vidurinėje dalyje pritvirtinta koplytėle, o šoninėse 

30 brėž. Paežerių 
kapinių koplyčios 
situacijos plano 
schema. Sudarė 
A. Rupeika
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įstrižose sienose yra po stačiakampį 
langą; virš apsidės stogo kraigo iškel-
tas ornamentuotas geležinis kryžius, 
mažesnis nei virš bokšto stogo.

Koplyčios vidaus erdvė vientisa, 
dengta lygiomis lentų lubomis. Sienos 
lygios, skaidomos siaura horizontalia 
trauka žemiau langų ir apkaltos verti-
kaliai lentomis; jų viršų juosia siauras 
karnizas. Yra du altoriai: vienas pa-
statytas prie galinės apsidės sienos, o 
antrasis – prie dešiniosios koplyčios 
sienos, šalia presbiterijos, priešais za-
kristijos duris. Apsidėje esantis altorius 
puošnių orderinių neobarokinių formų. 
Antrojo altoriaus formos paprastesnės, 
dominuoja stilizuoti orderio elementai 
(60 nuotr.). Prie kairiosios apsidės sienos 
priglausta sakykla. Ji pakelta nuo grindų, 
kvadratinio plano, santūrių orderinių 
formų, tamsiai rudos spalvos, kaip apsi-
dės altorius. Virš prienavio įrengtas var-
gonų choras, aptvertas tekintų baliasinų 
tvorele (61 nuotr.). Ažūriniai, tekintų 
baliasinų tvorelių intarpai panaudoti ir 
abipus durų sienoje, skiriančioje prie-
navį nuo navos. Koplyčioje, virš durų į 
zakristiją, pritvirtinta memorialinė lenta, 
skirta koplyčios šimtmečiui paminėti, 
sukurta skulptoriaus P. Rimšos. Koply-
čia – vertingas etninės architektūros 
paminklas, su zakristija (statoma ne 
prie visų koplyčių), varpinės bokšteliu 
ir dviem altoriais. 

Virš bokšto kyla XIX a. pabaigoje 
nežinomo meistro nukaltas geležinis 
kryžius; kitas mažesnis ornamentuo-
tas kryžius iškeltas virš apsidės44. Pa-
ežerių koplyčios pagrindinis tūris ir 
fasadų kompozicija panaši į A¹tupių kaimo (Vilkaviškio r.) kapinių koplyčios, 
tačiau Paežerių koplyčios bendras tūris vientisesnis, nėra priekinio priestato (prie 
Antu pių koplyčios pristatytas stambus 
dvi šlaitis prieangis), skiriasi zakristijos 
architektūrinis sprendimas ir bokšto 
stogelio forma.

31 brėž. Paežerių kapinių koplyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika

59 nuotr. Paežerių kapinių koplyčios bendras 
vaizdas. 2020 m. M. Rupeikienės nuotr.

44 Lietuvos sakralinės dailės katalogas, t. 1, Vilkaviškio 
vyskupija, kn. 2, ten pat, p. 197.
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PARAUSIA°  – kaimas Vilkaviškio rajone, Pilviškių apylinkėje, nutolęs 
14 km į šiaurės rytus nuo Vilkaviškio ir 4 km į pietryčius nuo Pilviškių, kairia-
jame Ra÷svės upės (Šešùpės intako) krante, prie keliuko, vedančio į Ju»gelius, o 
pro juos į Gižÿ–Pilviškių kelią. Kapinės, kuriose stovi koplyčia, įkurtos pietiniame 
kaimo pakraštyje (32 brėž.).

Koplyčia pastatyta 1930 m. ir buvo Pilviškių bažnyčios oratorija. Po Ant
rojo pasaulinio karo ji buvo uždaryta, o trys altoriai išvežti į 1947 m. pastatytą 
Pilviškių bažnyčią. 1992 m. koplyčia grąžinta Pilviškių bažnyčiai45. 

Parausių Švč. Jėzaus Širdies koplyčia stovi vidurinėje lygioje kapinių dalyje, 
pagrindiniu fasadu atgręžta į pietus. Ji sudėtinio tūrio: su bokštu ir žemesniu 
priestatu, trinavė, pseudobazilikinė. Ko-
plyčios cokolis akmens mūro, sienos 

60 nuotr. 
Paežerių kapinių 
koplyčios šoninis 
altorius. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

61 nuotr. Paežerių 
kapinių koplyčios 
vidus. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

45 Ten pat, p. 227.
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suręstos iš tašytų sienojų ir apkaltos vertikaliai lentomis su 
lentjuostėmis; stogai dengti skarda. Planas stačiakampis, už-
baigtas siauresne presbiterija, su tiesia apsidės siena ir už jos 
įrengta zakristija; priekyje skersine siena atskirtas prienavis 
su laiptais kairiajame šone (33 brėž.). Pagrindinis fasadas 
simetriškas, vainikuotas trikampiu frontonu ir virš jo, ant stogo kraigo, užkeltu 
vieno tarpsnio bokštu. Simetrijos ašyje yra stačiakampis portalas su dvivėrėmis 
įsprūdinėmis durimis, rėminamas mediniais stulpais ir pridengtas išsikišusiu tri-
kampiu frontonėliu (62 nuotr.). Fasadą skaido siaura horizontali trauka, į kurią 
remiasi vidurinę dalį akcentuojantys ir šonus paryškinantys stilizuoti piliastrai. 
Aukštą trikampį frontoną taip pat dalija siaura horizontali trauka, į kurią remiasi 
trijų dalių choro langai, sudarydami skirtingų dydžių trapecijos formų kontūrus, 
kartoja frontono šonų nuolydžio linijas. Bokšto fasadus taip pat pagyvina šoniniai 
stilizuoti piliastrai. Viršutinėje fasadų dalyje įkomponuotos akustinės stačiakampės 
angos, pridengtos horizontaliomis grotelėmis; angų viršų puošė lenkto kontūro 
apvadai, imituojantys sandrikus (išliko jų fragmentai). Bokštas dengtas keturšlaite 
smaile su išlenktais kampais; viršuje kyla apskritas šalmas su ažūriniu metalo 
kryžiumi (63 nuotr.). Šoniniai fasadai panašūs, skaidomi siaura horizontalia trau-
ka, į kurią remiasi aukšti stačiakampiai dvieiliai, smulkiai sudalyti langai. Toks 
langas yra ir žemesnėje zakristijos fasado sienoje; apsidės šonus apšviečia aukšti, 
bet siauresni nei navų, langai. Visų fasadų sienas puošia šoniniai piliastrai, o 
viršų juosia išsikišę karnizai.

Koplyčios vidaus erdvę į tris na vas skaido dvi poros stulpų, remian čių išilgi-
nes sijas. Vidurinę paaukštintą navą dengia gaubtos lubos, imituojančios cilindrinį 

32 brėž. Parausių 
koplyčios situacijos 
plano schema. Sudarė 
A. Rupeika
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skliautą, apkaltos išilginėmis lentelėmis; šoninių navų lubos lygios. Sienų apačia 
(iki langų) apkalta lentomis vertikaliai, o likusi dalis – horizontaliai. Altoriaus nėra 
(64 nuotr.). Šoninių navų galinės sienelės, buvusių altorių vietos, apkaltos kelių 
krypčių įstrižomis lentelėmis ir iš keturių pusių aprėmintos tarsi paveikslai; jų 
centre pritvirtinti mediniai kryžiai sudaro altorių vaizdą. Virš prienavio įrengtas 
vargonų choras (65 nuotr.). Dabar pastatas labai apleistas. Koplyčia originalios 
architektūros, joje derintos etninės ir modifikuotos stilizuotos orderio detalės.

Šventorius aptvertas medine stačių lentelių tvora, viršuje ir apačioje sutvir-
tinta horizontaliomis lentomis. Vartai įrengti ne priešais pagrindinį fasadą, bet 
pietiniame šventoriaus kampe. Jų plačią angą rėmina apskrito skerspjūvio metalo 
stulpai. Vartai ažūriniai, sudaryti iš vertikalių metalo strypų, sujungtų „eglute“ 

33 brėž. Parausių koplyčios planas.  
Sudarė A. Rupeika

62 nuotr. Parausių kapinių koplyčios bendras 
vaizdas. 2020 m. M. Rupeikienės nuotr.

63 nuotr. Parausių 
kapinių koplyčios 
šoninis ir apsidės 
fasadai. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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įstrižais plonesniais metalo strypeliais; viršų užbaigia trikampis metalo antstatas 
(66 nuotr.).

ŽALIÓJI (A©DRIŠKIAI) – kaimas Vilkaviškio rajone (tarp Vilkaviškio ir 
Kudírkos Na÷miesčio), Pilviškių apylinkėje, nutolęs apie 14 km į vakarus nuo Pil-
viškių; per kaimą teka Šeimenõs upė. Teigiama, kad kapinėse nuo senų laikų buvo 
medinė koplyčia. 1892 m. iš Prîenų žydų nupirkta medinė sinagoga ir perstatyta 
į koplyčią. Apie 1923 m. pradėta rūpintis parapijos steigimu, praplėsta medinė 
koplyčia ir pastatyta mūrinė klebonija. 1934 m. formaliai įsteigta parapija; klebonas 
Anastazas Sebastonis bažnyčią vėl atnaujino. 1939 m. inžinierius S. Fedoravičius 
parengė bažnyčios bokšto projektą, bet, prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 
projektas nebuvo įgyvendintas. 1944 m. karo metu bažnyčia sudegė. 1945 m. kle-
bonas Kazys Garmus bažnyčią įrengė mūrinėje klebonijos klėtyje. 1963 m. bažnyčia 
buvo uždaryta ir paversta miltų sandėliu; 1977 m. joje buvo įrengtas malūnas. 
Nuo 1975 m. žmonės pradėjo melstis Žaliosios kapinėse, medinėje koplytėlėje 
buvo įrengtas altorėlis. 1990 m. bažnyčia grąžinta tikintiesiems. Parapijiečių pa-

64–65 nuotr. Parausių 
kapinių koplyčios 
vidus. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

66 nuotr. Parausių 
šventoriaus 
vartai. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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stangomis ji padidinta: pristatytas prie-
angis, zakristija ir bokštas, uždengtas 
stogas, sudėti langai, grindys, vidus 
iškaltas lentelėmis. 1991 08 16 atnau-
jintoje bažnyčioje pirmą kartą aukotos 
šv. Mišios. 1992 m. bažnyčios languose 
sudėti vitražai.

Bažnyčia ir klebonijos trobesiai yra 
vidurinėje kaimo dalyje, į pietus nuo 
kapinių, prie Žaliosios gatvės. Bažny-
čia, apsupta šventoriumi, yra atokiau 
nuo gatvės; vakarų pusėje, už švento-
riaus tvoros, įkurta klebonijos sodyba 
(34 brėž.).

Šv. Roko bažnyčia stovi vidurinėje 
šventoriaus dalyje, pagrindiniu šiaurės 
rytų fasadu atgręžta į Žaliosios gatvę. 
Bažnyčia sudėtinio tūrio, vienabokštė, 
trinavė, pseudobazilikinė. Ji sumūryta 
iš plytų, tinkuota, su žemu betono 
cokoliu, stogai dengti šiferiu ir skarda 
(bokštas su prienaviu ir prieangiu). 
Planas ištęstas, sudarytas iš trijų su-
jungtų skirtingo pločio dalių: plačios 
vidurinės stačiakampės (trijų navų), 
kiek siauresnės stačiakampės zakris-
tijos su presbiterija ir dar siauresnio 
stačiakampio prienavio su atviru prie-
angiu (35 brėž.). Vidurinė bažnyčios 
nava vienodo pločio su presbiterija, 
užbaigta tiesia apside; presbiterija ap-
gaubta vėlesniu, kiek siauresniu už 
navas priestatu, kuriame yra priean-
gis ir erdvi zakristija. Priekyje išsikiša 
atviras prieangis. Dešiniosios navos kampe įrengti laiptai į chorą.

Pagrindinis fasadas simetriškas su kylančiu virš prienavio dviejų žemėjančių 
ir siaurėjančių tarpsnių bokštu, užbaigtu piramidine smaile su metalo kryžiumi. 
Dvišlaitį prienavio skardos stogą tęsia išsikišęs priekin atviras prieangis, remiamas 
dviem apskrito skerspjūvio stulpeliais ir užbaigtas trikampiu frontonu su įgilinta 
įstiklinta timpano plokštuma, kurioje pritvirtintas varpas; virš frontono kyla ne-
didelis kryželis. Durys dvivėrės, medinės, apkaltos rombų raštu ir paaukštintos 
pusapskričiu langu, sudalytu keturiais spinduliais. Virš durų yra horizontali frizo 
trauka, dekoruota dantukais; tokia trauka juosia ir aklinas šonines pagrindinio 
fasado plokštumas (67 nuotr.). Bokštų fasadus skaido aukšti langai su segmentinė-
mis sąramomis, tarpsnius juosia dviejų pakopų karnizai. Šoninius fasadus skaido 

34 brėž. Žaliosios bažnyčios statinių komplekso 
situacijos plano schema. Sudarė A. Rupeika

35 brėž. Žaliosios bažnyčios planas.  
Sudarė A. Rupeika
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segmentinių arkų langai, viršų juosia frizo trauka, dekoruota dantukais; šoniniame 
šiaurės vakarų fasade yra durys į zakristiją. Virš apsidės stogo kraigo kyla že-
mas kvadratinio plano bokštelis, dengtas piramidine smaile su metalo kryžiumi. 
Bažnyčios gale yra žemesnis zakristijos priestatas. Jo šoniniai fasadai aklini, be 
langų, tik galinio pietvakarių fasado vidurinėje dalyje yra vienas segmentinės 
arkos langas; fasadų viršų juosia lygi trauka be dantukų.

Vidaus erdvę skaido dvi poros apskrito skerspjūvio stulpų, skiriančių navas 
ir besiremiančių į šoninių navų lubas. Vidurinė nava aukštesnė, lygiomis lubo-
mis, apkaltomis išilginėmis lentomis; grindys – lentų. Šoninių navų lubos taip 
pat lygios, apkaltos smulkiomis dailylentėmis. Tokiomis dailylentėmis apkaltos 
ir vidurinės navos šoninės plokštumos, vargonų choro sienos apatinė dalis bei 
laiptai (68 nuotr.). Vargonų choro sienelė dekoruota drožinėtomis baliustromis ir 

67 nuotr. Žaliosios 
bažnyčios pagrindinis 
fasadas ir šventoriaus 
tvora su vartais. 
2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

68 nuotr. Žaliosios 
bažnyčios vidus. 
2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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išsikiša į navą. Yra trys altoriai. Didysis altorius nesudėtingų 
modifikuotų orderinių formų, o šoniniai altoriai lakoniški, 
įrengti nišose ir dekoruoti paveikslais (69 nuotr.). Bažnyčia 
lakoniškos architektūros, perstatyta iš ūkinės paskirties pastato, 
todėl jos plano sandara netradicinė ir sienų storiai skirtingi.

Šventorius aptvertas gana taisyklinga penkiakampe, su nusklembtu vaka-
riniu kampu, ažūrine metalo strypų tvora, įterpta tarp tolygiai išdėstytų plytų 
mūro stulpelių; jie tinkuoti, su siauromis laužyto kontūro įdubomis. Pagrindiniai 
asimetriniai, dviejų angų vartai įrengti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą. Var-
tus rėmina tokie patys, kaip tvoroje, įterpti žemi stulpeliai. Angos užveriamos 
ažūriniais plačiais dvivėriais metalo vartais ir siaurais varteliais. Jie sudaryti iš 
vertikalių strypų, sujungtų horizontaliais metalo profiliais, ir pagyvinti ornamen-
tais. Siaurųjų vartelių ornamentas nesudėtingas, sukoncentruotas ovalo pavidalu 
vidurinėje dalyje. Platieji vartai puošti lenktų formų plastišku augaliniu dekoru, 
su gėlių ir lapų ornamentais. Tvoroje palikta anga, vedanti į kleboniją. Šventoriaus 
reljefas lygus. Kairėje vartų pusėje 2000 m. pastatytas medinis drožinėtas kryžius, 
iškeltas virš stogastulpio. Jis skirtas šv. Rokui (70 nuotr.).

Klebonijos sodyba įkurta šalia šventoriaus, vakarų pusėje. Klebonija stovi už 
šiaurinio šventoriaus kampo, statmenai bažnyčiai ir kiek arčiau Žaliosios gatvės, 
šonu į ją. Klebonija, pastatyta 1928 m., yra vientiso tūrio, vieno aukšto su pastoge, 
dengta dvišlaičiu šiferio stogu. Ji su žemu betono cokoliu, sienos sumūrytos iš 
plytų, tinkuotos. Planas platus, stačiakampis, išilgine siena sudalytas į dvi patalpų 
eiles, o skersinėmis sienomis – į pereinamas patalpas, kurias galima apeiti ratu. 

69 nuotr. 
Žaliosios bažnyčios 
vidus. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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Vidurinėje dalyje, šalia prieangio, įrengti laiptai į pastogę (36 brėž.). Pagrindinis 
šiaurės rytų fasadas simetriškas, su durimis vidurinėje dalyje ir nedideliais sta-
čiakampiais langais šonuose; dešinėje durų pusėje, ant sienos pritvirtintas kryžius 
ir koplytėlė (71 nuotr.). Antrasis šoninis pietvakarių (kiemo) fasadas su durimis 
kairiajame šone ir trimis stačiakampiais langais. Galinis pietryčių (atgręžtas į 
šventorių) fasadas simetriškas, su dviem stačiakampiais langais šonuose, stačia-
kampiu pastogės langu trikampio skydo vidurinėje dalyje ir mažais trikampiais 

70 nuotr. Šv. Roko stogastulpis su 
kryžiumi Žaliosios šventoriuje. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

36 brėž. Žaliosios klebonijos planas.  
Sudarė A. Rupeika

71 nuotr. Žaliosios 
koplyčios bendras 
vaizdas. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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72 nuotr. Žaliosios 
klebonijos ūkinis 
trobesys. 2020 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

langeliais skydo šonuose. Antrasis galinis šiaurės vakarų fasadas su dviem siaurais 
stačiakampiais langais dešiniajame šone; kairėje pusėje buvęs langas užmūrytas. 
Dabar klebonijoje įrengta parapijos salė. Ūkinis trobesys pastatytas į vakarus nuo 
šventoriaus, statmenai klebonijai ir lygiagrečiai su bažnyčia. Jis vientiso tūrio, 
ištęsto stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. Trobesys mišrių 
konstrukcijų: pietinė jo dalis (trumpesnė) sumūryta iš raudonų plytų, o šiaurinė, 
ilgesnė pusė – medinis trobesys (greičiausiai buvusi daržinė). Pagrindinio, atgręžto 
į vidaus kiemą ir į bažnyčią, pietryčių fasado kairėje pusėje raudonų plytų sienoje 
yra likusių autentiškų angų (plati dvivėrių vartų anga su segmentine sąrama ir 
mažas stačiakampis langelis) ir matyti iškirstos naujos angos (72 nuotr.). Dešinėje 
medinėje fasado pusėje yra dveji dvivėriai vartai. Šoninis šiaurės vakarų fasadas 
taip pat sudarytas iš mūrinės ir medinės pusių. 

Žaliosios bažnyčia ir klebonijos sodybos pastatai patyrė ne vieną transfor-
maciją. Jų statybos ir pokyčių istorijas galima pastebėti pastatų fragmentuose bei 
atskirose detalėse. 
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