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Gardamošv.Rokobaþnyčia
Skir man tė Smi lin gy tė-Þei mie nė
Lie tu vos kul tū ros ty ri mų ins ti tu tas

ŠiostraipsniotikslasyraaptartidabartinėsGardamošv.Rokobaþnyčiosstaty
bos,įrengimoirpuošybosraidà,kurilituanistinėjeistoriografijojeligšiolatspindėta
vosvienakitaþinute,daþniausiaiskelbiančiabaþnyčiospastatymodatà.Tyrinėjant
straipsnioobjektà,deja,netekoprisiliestiprielabaisvarbausduomenųšaltinio–
baþnyčiosarchyvo,nepavykoaptiktinetjopėdsakų.Tiekbaþnyčiàadministruojantys
dvasininkai,tiekTelšiųvyskupijoskurijapatikinoautorę,kadneturiGardamobaþny
čiosarchyviniųdokumentųirneþino,kurjiegalėtųbūti.Ir,rodos,nekaras,nepo 
kariosumaištispradanginopalygintinesenusdokumentus...Labaitikėtina,kadkada 
norstyrinėtojuspasieksGardamobaþnyčiosarchyvasirbuspatikslintišiamestraips
nyjepateikiamifaktaiarišsakytosprielaidos.Ošiai,pirmajai,Gardamobaþnyčios
istorijos,architektūrosirdailėsstudijaiduomenųrastaLietuvosvalstybėsistorijosir
Lietuvoscentriniovalstybinioarchyvųfonduose,KaunoarkivyskupijoskurijosirKul
tūrospaveldocentroarchyvuose.Beto,straipsnyjepanaudotaprieškariobeipasta 
rųjųmetųperiodikojesurinktanegausiinformacija,pasitelktiparapijiečiųatsimini
mai,remtasimoksliniųekspedicijųmetuatliktaistyrimaisirikonografinemedþiaga.
Baþnyčiosarchitektūrai,įrangaiirpuošybaiįvertintinaudotasiistoriniuchronologiniu,
lyginamuoju,aprašomuoju,ikonografiniu,atribuciniuiranalitiniutyrinėjimometodais.

Baþnyčiosstatybosistorija.MedinėGardamobaþnyčiasudegė1913m.ba
landþio25d.Tokiàdatà(pagalsenàjį,arbaJulijaus,kalendorių–balandþio12d.)
1919m.nurodėGardamofilialistaskun.PranciškusKlianauskis,ovienasįvykių
liudytojųteigė,kadnelaimėįvykoDidįjįpenktadienį1.

PadedantŠvėkšnosgrafamsPliateriams,1914m.vasarospradþiojepriebu
vusiošventoriauspastatytalaikinoji(9×5sieksnių)koplyčia(1pav.).Išlentų
sukaltos„šopos“stogàdengėmalksnos,jojebuvodvizakristijosirgalerijavirš
didþiųjųdurų.Koplyčiaturėjovienàaltorių,kuriamebūtaDievoMotinospaveikslo2. 

PastatęlaikinuosiusDievonamus,parapijiečiaiėmėkauptilėšasnaujosbaþny
čiosstatybai:1000auksorubliųGardamobaþnyčiai1914m.gruodþio17d.buvopa
dėtaįRaseiniųapskritiestaupomàjàkasà.

Pirmojopasauliniokaronuosto
liusLietuvosbaþnyčiosskaičiavosunai
kintaisirapgriautaispastatais,prarasta
statybinemedþiaga,įRusijà,Vokietijà
išveþtaisvarpaisarsuniokotubaþnyčios
beiūkioinventoriumi.Gardamebuvo
kiekkitaip,norsiriščia1917m.rugsėjo
25d.vokiečiųkariaiišgabenovarpà.
Pasibaiguskarui,Gardamobaþnyčios
kuratorankoselikorusiškanebeegzis
tuojančiostaupomosioskasosknygelė3–
suþlugdytaviltispastatytinaujàbaþnyčià.

 Straipsnis,serijos„Lietuvosvalsèiai“Lietuvosloka
liniøtyrimømokslodarbøkomisijosávertintas2010 
10 25, „Versmës“leidyklai áteiktas20080317, 
pirmàkartàpaskelbtas20101206elektroniniose
ria li nio lei di nio „Lie tu vos lo ka li niai ty ri mai“, ISSN 
20290799visatekstëjesvetainëjewww.llt.lt.

1 AlbinoRazmos(gim.1869)uþrašytiatsiminimai.Ta
čiaučiaA.Razma,nurodydamas,kadbaþnyčiasude
gėbalandþio5d.,veikiausiaisuklydo,nestaismetais 
Didysispenktadienisirbuvobalandþio12dienà.

2 Kun.P.KlianauskioraportasvizituojantÞemaičių
vyskupui,19190620(LVIA,f.1671,ap.5,b.422,
l.67).

3Kun.AleksandroBialozaravičiaus[Bialazaravičiaus]
raštasRietavodekanuidėlperkaràpatirtųnuosto
lių,19200114(LCVA,f.377,ap.9,b.34,l.49).
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1919m.birþelio20d.GardamàvizitavęspaskutinysisÞemaičiųvyskupasPranciškus 
Karevičius,suteikęsSutvirtinimosakramentà280gardamiškių,uþsirašėpastabà:
„Kun. Kaz. Klio nov skis di dþiai įtu kęs, sun ko ka jam baþ ny čià at sta ty ti“4.

Laikinojikoplyčia1922m.buvojaubegriūvanti,todėltaismetaisirpasiryþta
statytinaujàmūrinębaþnyčià.Nenorėta,kadbaþnyčiavėlgalėtųsupleškėti,beto,
apylinkėsebuvodaugstatybinėsmedþiagos–akmenų.Tačiauarchitektasinþinie
riusErichasOmnečinskis(Omneczinski),Klaipėdojeturėjęsstatiniųprojektavimo
beistatybosprieþiūrosbiurà,parengėplytinėsGardamobaþnyčiosprojektà(2,
3pav.),išlaidųsàmatà.Jisapsiėmėpriþiūrėtiirstatybosdarbus.PrieštaiE.Om
nečinskisuþsakovamspateikėKlaipėdosmagistratostatybosvaldybosirStatybos
þinybos(Bau be ra tung samt)paþymas,kadjisturireikiamàkvalifikacijà,savarankiš
kaiyraprojektavęsirvadovavęsmaþdaug270įvairausdydþiostatybosobjektų5. 

Ketintastatytineogotikosstilistikosmūrinębaþnyčiàsuvienubokštu,30m
ilgio,15mpločioirtiekpataukščio.Jojeturėjotilpti770þmonių,numatoma
baþnyčiosstatyboskaina–1500000auksinų.Parapijaturėjosurinkusi175000
auksinų.Gardamokurataskun.A.Bialozaravičius,1922m.geguþės17d.gavęs
Þemaičiųvyskupijoskurijospritarimà6,tàpačiàdienàkreipėsiįVidausreikalų
ministerijaipavaldųLietuvosatstatymo
komisariatà,prašydamaspatvirtintibaþ
nyčiosprojektàirišduotileidimàstatyti.
KartukunigasA.Bialozaravičiusparašė
Atstatymokomisariatuipaaiškinamàjį
raštà,nurodydamas,kadten,kursta
tomabaþnyčia,yra„gry nas þvy ras, juo 
gi lyn vis dar dau giau ran da ma þvy ro“ ir 
kad pa ma tai po bokš tu ir po pi lio riais 
dedami2,5mgylio,kitur–1,8m7. 
Architektasbuvonumatęs,jogvienfun
damentuireikėsià200tonųcemento8. 

4KAK,b.143,p.348.
5 LCVA,f.1622,ap.4,b.1000,l.10,11.
6ÞemaičiųvyskupijoskurijosBaþnyčiosturtųvaldy
motarybosįsakymasGardamoklebonui,19220517,
nr.2307(LCVA,f.1622,ap.4,b.1000,l.2).

7 LCVA,f.1622,ap.4,b.1000,l.1.
8E.Omnečinskioraštaskun.A.Bialozaravičiui,1922
0501.Jamearchitektasrašoneįvykdęskuniguiduo
topasiþadėjimoikisutartolaikoišverstiįlietuvių 
kalbàbaþnyčiossàmatos.Taiesànejokaltė:du
architektopaprašytiKlaipėdoslietuviai,motyvuo
damituo,kadgalinetiksliai išverstispecialius
statybosterminus,uþvertimàneprisiėmėatsako
mybės(ten pat,l.14).

1 pav. Lai ki no ji  
Gar da mo baþ ny čia – 
„šo pa“. KPCA
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Lietuvosatstatymokomisariatas,darpaprašęspateiktistatybossituacijos
planàirpataisytibrėþiniuosenurodytustrūkumus,1922m.liepos10d.patvirtino
architektoE.OmnečinskioparengtàGardamobaþnyčiosprojektà.

Buvopadėtibaþnyčiospamatai,„tik be þlu gu sių jau ru sų pi ni gų, þlu gi mas 
vo kiš kų jų mū sų pro jek tams su da rė ka tast ro fà“–taipapietuosmetusrašėGarda
mo baþ ny ti nio ko mi te to at sto vai9.Statybasustojo.Kitavertus,per1923m.bir
þelio16d.vizitacijàvyskupaspasiþymėjoirkitànutrūkusiosstatybosprieþastį:
„Kun. Aleks. Bia lo za ra vi čius per grieþ tas, ne pa trau kia þmo nių prie baþn[yčios] sta ty mo“10. 
Kartuvyskupasuþsirašė,kadGardameSutvirtinimosakramentąsuteikė32as
menims,kadpriebaþnyčiosveikiatretininkųorganizacija,Gyvojoroþiniobrolija.

Iki1925m.baþnyčiaistatytibuvosuaukotadar4000Lt.Taismetaisin
þinieriusJonasSalenekas(Salenėkas)apþiūrėjopamatusirpakoregavobaþnyčios
projektà,kadvietojplytųsienasbūtųgalimamūrytiišakmenų.Vėlatnaujinta
baþnyčiosstatyba–išmūrytaapie3maukščiobaþnyčiossienų.Tolesnęstatybos
kronikàpateikėpatysstatybosorganizatoriai:

„Ge riems þmo nėms ir gi mi nai čiams iš 
Ame ri kos gel bint, 1926 me tais sie nos ta po 
pri ves tos iki jų nu sta ty to aukš tu mo, tik 
baþ ny čios sta ty mo ko mi te tas uþ si trau kė 
ne ma þa sko lų. 1927 m. mū sų apy lin kė je 

2–3 pav. Gar da mo baþ ny čios pro jek tas: pa grin di nis ir šo ni nis fa sa dai  
(archit. E. Om ne čins kis). 1922 m. LCVA

9 Gardamobaþnytiniokomitetoirapylinkiųgyven
tojųprašymasLietuvosRespublikosPrezidentui,
19300824(LCVA,f.391,ap.4,b.154,l.59).

10 KAK,b.143,p.384.
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ne uþ de rė jo va sa ri niai ja vai, o 1928-ie ji bu vo ben drai ne der liaus me-
tai, tai gi nei baþ ny čià lan kan tie ji pi lie čiai, nei baþ ny čios ko mi te tas 
ir ma ny ti ne ga lė jo apie sta ty mo tę si mà“11. 

Beto,atsiradoirkitųneplanuotųišlaidų.XXa.pradþiojepradėjoskiltisenoji
akmeninė,malksnomisdengtašventoriaustvora.Ji1929m.tapopavojingavyks
tantiemsvieškeliuŠvėkšna–ÞemaičiųNaumiestis,nestvoroskampasgrėsėuþvirsti
antvieškelio.Šitai1929m.birþelio19d.savoaktekonstatavokomisija,kurià
sudarėTauragėsapskritiesviršininkasJ.Vaišnys,apskritiesinþinieriusLeonavičius
irGardamofilijosklebonaskun.StanislovasIgnatavičius12.Komisijanurodė,kad,
norintišvengtinelaimingoatsitikimo,reikiaskubiaidalįšventoriaussienosišardyti
irnaujaiperstatyti,pusemetropagilinantjosfundamentà.Numatytidarbaibuvo
įkainoti3563Lt.Beto,minėtakomisijaapþiūrėjoirįvertinolaikinàjàGardamo
baþnyčià:„Yra blo gos būk lės, sto gas kiau ras, van duo te ka į baþ ny čià, sie nos krei pia si į 
orà, si jos pū va ir yra pa vo jus lan kan tie siems baþ ny čià“.Vertintojainurodė,kadbūtina
jàkapitališkairemontuoti(sàmata–maþdaug12000Lt).Apienaujàjàbaþnyčià
komisijosteigta:„Sie nos nuo lie taus, vė jo ir šal čio ga di na si, to dėl ne ati dė lio jant rei ka lin ga 
bū tų nau jai sta to mos baþ ny čios sta ty bos dar bus tęs ti to liau“13.Ypačsvarbubuvopasta
tytistogokonstrukcijàiruþdengtistogà.Todėlanuometisbaþnyčioskomitetasrašė:

„1929 me tais rin ko me, kur ga lė da mi au kas, ir per J. E. po nà švie-
ti mo mi nis te rį pra šė me pa šal pos. J. E. po nas mi nis te ris pa ste bė jo, 
kad skir tų pa šal poms pi ni gų la bai ma þa ir kad mū sų pra šy mas tais 
me tais ne ga lės bū ti pa ten kin tas“14. 

1930m.GardamobaþnyčiosadministratoriusS.Ignatavičiusvėlkreipėsiį
Švietimoministerijà,prašydamasskirti20000Ltpašalpàbaþnyčiosstatybai,tačiau
jiirtàsyknebuvoskirta.TuometbaþnyčioskomitetasirGardamoapylinkiųgy
ventojaiparašėporaprašymųLietuvosRespublikosPrezidentuiAntanuiSmetonai.
Iškartopoantrojo1930m.spalio16d.prašymo,kuriamepranešamaapiedar
vienàgardamiškiusištikusiàbėdà(1930m.naktįišspalio11į12dienàsudegė
klebonija),prezidentokanceliarijakreipėsiįŠvietimoministerijàdėlpašalpossky
rimo.1931m.Gardamobaþnyčiaibuvopaskirta10000Ltpašalpa.Vėlatnaujinti
statybosirpradėtistogodengimodar
bai(4pav.).1932m.peršv.Kalėdas
naujojebaþnyčiojelaikytospirmosios
mi šios15.Vietosgyventojaipasakoja,
kad,šventinantbaþnyčià,mišiosbuvo
aukojamosbaþnyčiosprieangyje(bobin
čiuje)16.Pometų–1933m.gruodþio
16d.įsteigtaGardamoparapija.Nau
jojebaþnyčiojetelkėsiirnaujosreligi
nėsdraugijos:1933m.vasarįįkurtas
Maldosapaštalavimoskyrius,1937m.
įsteigtaBlaivybėsbrolija.

11 Gardamobaþnytkaimio irapylinkiųgyventojų
įgaliotobaþnytiniokomitetoprašymasŠvietimo
ministrui,19290626(LCVA,f.391,ap.4,b.155,
l.165).

12 LCVA,f.391,ap.4,b.155,l.166.
13Ten pat.
14Gardamobaþnytiniokomitetoirapylinkiųgyven
tojųprašymasLietuvosRespublikosPrezidentui,
19300824(LCVA,f.391,ap.4,b.154,l.59v.).

15 Kun.S.IgnatavičiauslaiškelisGardamobaþnyti
niokomitetovarduŠvietimoministrui,19321226
(LCVA,f.391,ap.4,b.86,l.269).

16AlbinosRazmaitės(gim.1935)pasakojimas.Pyp
liškėsk.2003m.balandþio29d.UþrašėGabija
Surdokaitė.
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1936m.vidurvasarįįGardamàatkeltaskun.Pranciš
kusVaitkusradodarnebaigtàįrengtibaþnyčiàirpradėjojà
tvarkyti:buvodengiamasstogas,nupirktiduvarpai,pripirkta
daugnaujųsuolų17.Lėšųtamreikaluigautairišnaujospa
rapijossalėsnuomos18.

MūrinėsGardamobaþnyčiosstatybosistorijaturėjotęsinį:
baþnyčiosstatybosmeistrasEdvardasGutmanas1939m.pareiškė,kadbaþnyčios
komitetasuþjo1933m.baþnyčiojebaigtusdarbuslikoskolingas2100Lt.Dėlto
1940m.pradþiojemeistrasparašėskundàTelšiųvyskupijoskurijai,ošipradėjo
tirtibylà19.TuometisGardamobaþnyčiosvaldytojaskun.P.VaitkusTelšiųvyskupui
rašė,kadtokiaskolaįGardamobaþnyčiosbalansàneįtraukta,kartunurodėmeistro
darbotrūkumus:vienabaþnyčiossienaišmūrytailgesnėuþkità,pilioriaisusukti,
vietomisblogainutinkuotairkt.20Beje,taspatsmeistrasE.Gutmanasyradalyva
vęsirGardamobendruomenėsrenginiuose.Antai1931m.lapkričio11d.šeštus
gyvavimometuspradėjusiGardamopavasarininkųkuopa,kuriaituometpriklausė
125nariai,surengėviešàvakaràirpilnutėlėjesalėjevaidinoSofijosČiurlionienės
komedijà„Pinigėliai“.Spektakliuivisusvaidintojusnugrimavobaþnyčiosmeistras21. 

Pastačiusbaþnyčià, laikiniejimaldosnamaibuvouþdaryti, langaiuþkal
ti.Tačiausmalsiamberniukui,būsimamþymiamdailininkuiVytautuiIgnui(iki
1958m.–Ignatavičiui),keletàvasarųketvirtajamedešimtmetyjeatostogavusiam
pasdėdękun.S.Ignatavičių,pavykdavo
nepastebėtamįsmuktiįsenàjàbaþnytė
lę.Jojebuvodaugjaukiekapnykusių
liaudiesmeistrųdroþtųšventųjųskulp
tūrų,kuriaspaslaptingaiapšviesdavo
saulėsspinduliųpluoštai,prasiskverbę
prolentųplyšius.Tuosilgasvalandas

4 pav. Baþ ny čios 
sta ty ba. Fo to gra fas 
ne þi no mas. [1932]. 
Iš Lino Bukausko 
archyvo

17 Gar da mas, Šal ti nis, 1937,nr.18,p.284.
18Įtaisytaparapijossalė,Þe mai čių prie te lius,1937,
nr.19,p.6.

19 LVIA,f.669,ap.48,b.323.
20 Ten pat, l. 22.
21 Gardamo„Pavasario“kuopa,Pa va sa ris,1931,Nr.24,
p.756.
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stebėtusiruþbūrusiusvaizdusV.Ignas,
kaippatssakėsi,visàgyvenimàmėgino
atkartotisavokūryboje.Tačiautradicinė
liaudiesskulptūramasinonetikbūsimà
menininkà,betirvagis:1940m.„Polici
jos“þurnale(nr.10,p.188)rašyta,kad
Gardamenuošpitolėsbuvonuplėštas
kryþiussuRūpintojėliu.

Baþnyčiosaplinkairarchitek
tūra.Norsbaþnyčia(5,6,7pav.) ki lo 
sunkiai,anųlaikųgardamiškiųviltys,
aukosirsutelktasdarbas(vienkieklau
koakmenųreikėjopriveþti)likoįkūnyti
šiametauriamemonumente.Baþnyčia
stovisenajamešventoriujepaleikelià
ÞemaičiųNaumiestis–Švėkšna.Tiesjuo
pakalnėjeuþšventoriausprieTenenio
upėsišakmenųsumūrytaapreiškimo
grotàLurde(Prancūzija)imituojantigro
tasuŠvč.MergelėsMarijosskulptūra.
Priešaisyrašulinys.Įvairiainurodoma
tieklurdostatybosintencija,tiekda
ta22.Benelabiausiaipaplitusiversija,
kad lurdas įrengtas Inkaklių lurdà
pastačiusioŠvėkšnosklebonoJuliaus
Maciejauskorūpesčiu.Nevataipįam
þintaPirmojopasauliniokarokariųkapavietė.Kititvirtina,kadlurdaspastatytas
kun.S.Ignatavičiausiniciatyvapoto,kaivienaparapijietėjampasakėsusapnavusi
Švč.Mergelępakalnėje.Pabrėþiama,kad,pastačiuslurdà,Gardameliovėsigaisrai.
Daþniausiaiteigiama,jogGardamolurdaspašventintaskartusubaþnyčia–1932m.
Tačiauneþinia,arsuręstilurdàkurkasanksčiaudingstiesnedavėkun.A.Bialo
zaravičius,pastatęsGardame,kaipteigiamajonekrologe,„gra þià Lur do Šv. Pa ne lės 
sta tu là“23.Reikiamanyti,ateityjeišaiškėstikrosioslurdostatybosaplinkybės.Ga
limatikpastebėti,kadXIXa.pab.–XXa.pirmojojepusėjeVakarųEuropoje,taip
patirLietuvoje,imtaįrenginėtigrotas,panašiasįLurdeesančiàjà.Tikėta,kaip
irApreiškimovietojesulauktimalonių,ypačligoniams.Tokiosgrotostapdavo
naujaistikinčiųjųtraukos,piligrimystėsobjektais,maldosirreliginiųapeigųvieta.
LietuvojelurdaituomettankiausiaistatytiÞemaitijoje:Palangoje(1899),Plungėje
(1906),Inkakliuose(1913),Varniuose(1914),Kartenoje(XXa.3deš.),Ablingoje
(1930–1933),Teneniuose(XXa.3deš.),
KretingojebeiRaseiniuose(1933)irkt.
NetolimameGardamuiInkakliųlurde
1933m.vykoEucharistiniokongreso
renginiai.1933m.katalikiškajamepa
saulyjeplačiaišvęstasbaþnytinisjubi

5 pav. Lai ki no ji ir nau jo ji Gar da mo baþ ny čios. 
XX a. 4 deš. Fo to gra fas ne þi no mas.  
Iš L. Bukausko archyvo

22 LileikienėV.Lie tu vos lur dai XIX a. pab.–XXI a. pr.: 
nuo ino va ci jos iki tra di ci jos, Kaunas,2006,p.32,63;
StonienėV.Lurdųatsiradimųistorijasudomino
sep tin to kus, Ši lo kar če mos laik raš tis,2005,nr.82,p.7.

23Kun.AleksandràBielzaravičiųprisiminus,Þe mai čių 
Prie te lius,1936,nr.24,p.3.
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6–7 pav. Gar da mo baþ ny čia. 2003 m. 
V. Bal čy čio nuotr. 

liejus–Jėzausmirtiesmetinės,taippat
minėtasirApreiškimoLurde75metis,
kėlęsnaujàlurdųstatymobangàLietu
voje.Galbūtšiejubiliejaitapoakstinu
at si ras ti Gar da mo lur dui.

PokariometaisGardamolurdo
Švč.MergelėsMarijosskulptūrabuvo
suniokota:galvanudauþtairįmestaį
upę,opatistatulapaskandintašulinyje.
1952m.gardamiškisP.Genyspatvenkė
Tenenį,ojovaikairadoskulptūrosgal
và.Netrukusbuvorastosirkitosfigūros
dalys.Skulptūraatkurta,vėlpastatyta
grotoje irtaispatmetaispašventin
ta.Lurdoaplinkagardamiškiųnuolat
puoselėjama.Taimatyti1936m.neþi
nomofotografonuotraukoje(8pav.),
tairegimeiršiomisdienomis.Lurdo
teritorijaaptvertamediniųstatiniųtvo
rele,apšviečiamatamsiuparosmetu.
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Nuolurdopusėssenojišventoriausakmenųtvorasu
tvirtintakeliaiskontraforsais.Anksčiaupaleišventoriaustvorà
būtaišakmenųsumūrytųKryþiauskeliostočiųkoplytėlių.
Dabardalįšventoriausjuosianaujaakmenųtvora,opriešais
pagrindinįbaþnyčiosfasadàtvorasumūrytaišsilikatiniųblo
kelių.Mūriniaididþiųjųvartųiršoniniųvarteliųstulpaiviršuje
papuoštišviesiaidaþytaismetaliniaiskryþiais(h0,61–0,65m,
h0,31–0,35m).Taimodernesnitradiciniųmetaliniųmaþosios
architektūrosviršūniųpavyzdþiai(9pav.).Kryþiųkryþmos
vietojeyrakiauravidurisskritinėlis,priekurioprikniedyti
įvairauspiešinioišcentriniaispinduliai,tarpkuriųišryškėja
kryþiausforma.Šventoriausvartuspuošiančiųkryþiųspin
duliųglorijoskompozicijosnesikartoja,yraoriginalios,kai
kurios–išraiškingosilueto.Visųkryþiųstruktūrojevyrauja
vertikalės:jospailgintosirviršujeuþbaigtosskirtingaideko
ruotomisperkryþomis.Visurstieboapačiojeragaisįviršų,kaipįprastaliaudies
dailėje,pritvirtintas(arbuvopritvirtintas)mėnuliopjautuvas.Minėtikryþiaiir
didþiųjųbaþnyčiosvyriųpuošmenos–vingrūsstilizuotiaugaliniaiornamentai–
sudaroįsidėmėtinàkalvystėsobjektųansamblį.

Nuodidþiųjųbaþnyčiosdurųþvelgiantįšventorių,dešinėjestovimaþdaug
3,4maukščiopaminklasšv.Rokui(skulptūrosh–1,85m).Šisšventasispopuliarus
visojeLietuvoje,betypačÞemaitijoje.Batakių,Varsėdþių,Kraþiųbaþnyčiųšvento
riuosepastatytosšv.Rokuiskirtoskoplytėlės,Gardame–paminklas.Gardamiškių
patronas–piligrimų,sergančiųjųuþkrečiamomisligomis,taippatirgyvuliųglobėjas.
Šventojoveiklaatspindėtapaminkloskulptūrosikonografijoje,ojiįprasta(panašios
ikonografinėsatributikosyrairŠvėkšnosšventoriauskoplytėlėjeesantišv.Roko
statula).GardamoRokas(10pav.)pakėlęsapsiaustàrodosavokojosþaizdà,okita
rankaremiasiįilgàkeliauninkolazdà,antkuriospritvirtintasnedidelismaišelis
(mašna).Priekojųgulišunelis,gelbėjęsšventàjįnuobado,–nasruosejispaslau
giailaikoduonoskepalėlį.Rokasdėvikelioninęaprangà–skrybėlę,ilgàapsiaustà.

8 pav. Gar da mo  
Lur das. 1936 m. 
KPCA

9 pav. Šven to riaus  
tvo ros kry þius. 
2003 m.  
V. Bal čy čio nuotr.
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Paminklopjedestaleįrėþtainvokacija:
„ŠV.ROKAIIŠP./melskisuþmus“.
Galimaspėti,kadšiàneprastàskulptūrà
XXa.4dešimtmečiopradþiojenuliedino
švėkšniškisAdomasJakševičius,Švėkš
nos,Gardamoiraplinkinėsekapinėse
gausiaipastatęsantkapiniųskulptūrų.
Paminklas–taišventojogerbimotradi
cijosšioseapylinkėseišdava.Jaudaugelį
metųčiašvenčiamiŠv.Rokoatlaidai,
senojebaþnyčiojebuvošiotituloalto
rius.AplinkGardamàanksčiaustovė
jomemorialiniųliaudiesarchitektūros
paminklųsušv.Rokoskulptūrėlėmis.
Todėlneatsitiktinainaujajaibaþnyčiai
suteiktasšiošventojotitulas.

Baþnyčiavienabokštė,sumūrytaiš
laukoakmenųirraudonųplytų(antra
sisbokštotarpsnis,piliastrai,karnizai,
langųapvadai).Josplanaslotyniško
jokryþiausformos.Viduriniàjànavà
pratęsiatrisienėapsidė,abipuskurios
išmūrytapozakristijà.

Pastatasgerokaiskiriasinuopir
minio1922m.projekto:bokštasten
buvovienotūrio,beto,pakeistalangų
konfigūracija,nelikomaþobokštelio
virštranseptoirdviejųšoniniųįėjimųpagrindiniamefasade,taippatatsisakyta
irdaugelioneogotikaibūdingųpuošybosdetalių–bokštelių,smailių,pinaklių,
arkiniųišėmų.Perprojektuojantbaþnyčià,siektadidesniofunkcionalumoirformų
raiškumo,todėlbaþnyčiosišvaizdatapoharmoningesnė,modernesnė.

Pagrindinisbaþnyčiosfasadasyraplokščias,suporintipiliastraivertikaliai
dalijajįįtrisplokštumas,tarpkuriųvyraujaįviršųkylantistačiakampėbokšto
plokštuma.Piramidiškaiišdėstytitrysarkiniaifasadolangaiirgipabrėþiakompo
zicijosvertikalę.Apskritojeišėmojebokštoviršuje2002m.įmontuotaslaikrodis,
analogiškosišėmospseudolangaiyrairšoniniuosefasaduose.Vieninteliaiįmantresni
elementai–stilizuotųvoliutųsiluetàturinčiosšoninėspagrindiniofasadoplokš
tumos,„remiančios“aiškiųirpaprastųformųbokštà.Tiekvoliutos,tiekdaugelis
baþnyčiossienųviršujepuoštoslaiptuotoprofiliokarnizaissudentikulų(dantukų)
ornamentu.Savotiškaišįornamentàatkartojairįvertikaliasraudonųplytųjuostas
įterptųakmenųritmas.Pastatuigrakštumoteikiaviršbokštokylantismaþesnisše
šiakampisbokštelissuskardossmaileirmetaliniukryþiumi.Kiekvienojebokštelio
sienojeyrapoarkinįlangà.Pošešisarkiniuslangusišdėstytašoniniuosebaþnyčios
fasaduose.Duarkiniailangaiapšviečiapresbiterijà,dustačiakampiai–zakristijas,
odumaþiarkiniailangeliaiiškirstigaliniamebaþnyčiosfrontone.

10 pav. Skulp tū ra „Šv. Ro kas“ ir  
kun. [S. Ig na ta vi čius]. [1933]. Fo to gra fas  
ne þi no mas. Iš L. Bukausko archyvo
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Baþnyčioserdvėpseudobazilikinė:cilindriniuskliautuperdengtadidþiojinava
yraaukštesnėuþšonines.Nuopastarųjųjiatskirtaketuriaispilioriais–dutran
septopilioriaiyraaštuoniakampioplano,kitapora–keturkampiaistulpai.Choro
tribūnàlaikodardvikolonos.Dupiliastrai,antkuriųkapiteliųstovipoangelo
statulà,remiapresbiterijostriumfoarkà.JoscentrenupieštaApvaizdosakisįsiter
piaįuþrašytàinvokacijà:„ATEIKITEPASMANEVISI!Mt11,28“.

Baþnyčiosinterjeroįrangairpolichromija–taivientisas,geraisuderintas,nors
irneitinmeniškaivertingasansamblis(11,12pav.).Altoriai,sakykla,kolonosir
piliastrai(pastarųjųpolichromijaimituojamarmurostruktūrà)nudaþytapasteliniais

11 pav. Baþ ny čios  
in ter je ras.  
XX a. 4 deš.  
Fo to gra fas ne þi no mas.  
Iš L. Bukausko 
archyvo

12 pav. Baþ ny čios 
in ter je ras. 2003 m. 
V. Bal čy čio nuotr.
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melsvaipilkšvais,baltaisirkeliųatspalviųrusvaistonais.Sienųpolichromijojevy
raujašiltigelsviirrusviatspalviai.Lubos,sienosirkolonų„kapiteliai“dekoruoti
įvairiaisornamentais.Didþiàjànavàirpresbiterijàjuosiantisakantofrizasstilis
tiškaiderasudidþiosiosnavosskliauteištapytomisdekoratyvinėmisrozetėmisir
kitaispuošiniais.Tarplangiuosepavaizduotireliginiaisimboliai.Gardamobaþnyčios
zakristijonoVytautoJuciausteigimu,paskutinįkartàbaþnyčiarimtairemontuota
paskutiniameXXa.dešimtmetyje.Tuosykatnaujintairbaþnyčiosinterjeropolich
romija,darbusatlikomeistraiišŠiaulių24(galRaimundasirAudriusLeparskai?).

Altoriai.Baþnyčiosįrangairišskirtinesnireikmenys.Trysbaþnyčiosalto
riainuobendroserdvėsatskirtilauþytoplano,baltaidaþytabaliustradasutrimis
įėjimaistieskiekvienualtoriumi.Visitrysaltoriaiyravėlyvojoistorizmostilistikos,
turiaiškiųneoromanikosbruoþų.Norsdidysisiršoniniaialtoriaipastatytiskirtin
gulaikuir,rodos,skirtingųmeistrų,jiepuikiaideranetiktarpusavyje,betirsu
kitabaþnyčiosįranga.Altorių,vargonų
tribūnos,sakyklos,presbiterijosklauptų
puošybojevyraujabiforinės,t.y.dvily
pės,arkosmotyvas,būdingasromaninio
laikotarpioarchitektūrai.

XIXa.pabaigojegretatuomet
labaipopuliariųneogotikosstilistikos
altoriųretabulųVakarųEuroposbaþ
nyčioseėmėdaugėtineoromaninių.Tai
eklektiškoskonstrukcijosirpuošybos
altoriai,kuriųkompozicinėjeschemo
jedaþnaipasitaikosimbolinęreikšmę
turinčiosedikulospavidalas.Gardamo
baþnyčiosaltoriųretabulųstruktūroje
taippatišryškėjaarchitektūrinėsfor
mos–edikulos,arbamaþipastatėliai,
šventyklėlės.Šiųaltoriųstilistikarodo,
kadistorizmoepochaLietuvosbaþnyčių
interjerųpuošybojegyvavoitinilgai,
netikiXXa.antrosiospusės.

Ne pa vy ko iš si aiš kin ti, ka da pa sta-
tytasdidysis–Švč.JėzausŠirdiestitulo
altorius(hsukryþiumi~8m).Tikėti
na,kadjissumeistrautasketvirtajame
dešimtmetyje,galbūt1933–1935metais
(tikrai jaubuvo1948m.25).Altorius
uþimavisàapsidėsplotį,yralauþyto 
plano,erdviškaiišplėtotas(13pav.).Jis
vie no tarps nio, su aukš ta pos tamentine 
dalimi.Kaipanksčiaubuvoįprasta, 
tabernakulisyraaltoriauscentre,virš 
mensos. Jisdviejųaukštų.Apatinė

24VytautoJuciausinformacijapateiktastraipsnioau
torei.Gardamas,2003m.balandþio29d.

25 1948m.rugsėjo11d.pagalsovietiniusįstatymus
įregistruotaGardamotikinčiųjųbendruomenė.Jà
sudarė2024asmenys.Tadabuvosurašytas ir
baþnyčiosinventorius.Pagalinventorinįsàrašàbaþ
nyčiosturtasganėtinaimenkas:būtavienostaurės,
kryþiaus,arnoto,altoriaus,sakyklos,dviejųalbų,
stulų,kamþų,klausyklų(LCVA, f.R181,ap.2,
b.119,l.20,29).

13 pav. Di dy sis al to rius.  
2003 m. V. Bal čy čio nuotr.
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dalis–spintutėsumetalinėmis,augaliniųornamentųaplikacijomispadabintomis
durelėmis.Viršutinėtabernakuliodalis–atviroskoplytėlėspavidalo.Virštaber
nakulio–centrinėaltoriausnišasuŠvč.JėzausŠirdiesskulptūra,perŠv.Roko
atlaidusuþdengiamašįGardamoglobėjàvaizduojančiupaveikslu.Nišoskraštai
dekoruotiornamentuotuapvaduirišskardospadarytųroþiųjuosta,kuriojeįtaisytos
lemputės.Abipusnišosdvimišrausorderioįvijinėskolonosremiazigzaginiovir
šausantablementàsubiforinearka.Viskàapgaubiakupolinisstogelissukryþiumi.
Kaipirsakyklosstogelis,jispadengtasþvyneliųornamentu–čerpiųimitacijair
papuoštasakroterijais.Akroterijaisdekoruotiiraltoriausšonuoseatskiraistovintys
grakštūs,profiliuoti,keturkampioplanobokšteliai.Jieiškeltiantsiaurasarkutes
remiančiųkolonėlių.Stipriaipriekinišsišovęšoniniaibokšteliaisucentrinealtoriaus
dalimisujungtisienutėmis,kurioseyranišossuapaštalųšv.Petroiršv.Pauliaus
skulptūromis.Tokiaerdvinėaltoriausstruktūrapasirinktaneatsitiktinai:taikyta,
kadapsidėslangaiapšviestųaltorių.Daugelisdidþiojoiršoniniųaltoriųelementų,
taippatpresbiterijojekabančiųpaveikslų„Šv.Juozapas“ir„ÞemaičiųKalvarijos
Švč.MergelėMarija“rėmų,sakyklosirpriešaisjàpriekolonospritvirtintode
koratyvausįrenginioLurdoŠvč.Mergelėsskulptūraipastatytipuošybiniųdetalių
nudaþytibronzospudrosdaþais.Šitaipnudaþytiirkryþeliai.Jųviršumdidþiojo
al to riaus ky la net sep ty ni. 

Didþiojoaltoriausstilistinįeklektiškumàrodoplokštumauþtabernakulio–jos
suskaidymasiraugaliniųmotyvųaplikacijosyraaliuzijaįsecesinęstilistikà.Tačiau
įvairiemslaikotarpiamsbūdingosdetalės
nedarkoaltoriausvisumos.Kasprojek
tavoirstatėšįaltorių,deja,darnepa
vykosuþinoti.Galimaprielaida,jogtai
meistrųJakševičiųdarbas,galbūtvien
AdomoJakševičiaus(gim.1905),gyve
nusioŠvėkšnoje.A.Jakševičiaustėvas 
VincentasJakševičius([1873]–1936)pa
dirbošoniniusaltoriusŠvėkšnosbaþny
čioje,vėliau–Alantosbaþnyčiosalto
rius,KaišiadoriųirPanevėþiokatedrų
altoriusarkitàįrangà.Tamtikrųstiliaus,
formų,detaliųirmedþiaginiųparalelių
galimaįþvelgtitarpminėtųbaþnyčių
altoriųirGardamodidþiojoaltoriaus.

Šoniniaialtoriai–Švč.Mergelės
MarijostitulomoterųpusėjeirŠv.An
geloSargotitulovyrųpusėje–pastatyti
1958m.Jieyrapaprastesni(14pav.), 
maþdaugmetruþemesniuþdidįjįal
torių.Jųišvaizda,kaipminėta,derinta
priedidþiojoaltoriaus.Savokompozi
cijaaltoriaiatkartojadidþiojoformas,
ypačcentrinėjųdalissudvilypearka

14 pav. Šo ni nis Šv. An ge lo Sar go al to rius. 
2003 m. V. Bal čy čio nuotr.
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irtokiupatzigzagulauþytufrontonu.Panašūsyrairarchitektūriniųstatiniųpavi
dalobokšteliai,kolonėliųarkųritmas.AltoriusstatėmeistraiJonasBusienas,Jonas
Dainutis(irvienaspanevėþiškismeistras,kurioinicialaiJ.Š.).Projektavimoirsta
tybosdarbamsvadovavoþymiausiasLietuvojebaþnytinėsįrangosmeistrasVladas
Čiþauskas(1888–1970)išŠiaulių.Tarpukariuirsovietmečiujovadovaujamimeistrai
altorius,sakyklasirkitàįrangàdarėdešimtimsbaþnyčių26.V.Čiþauskasbaþnyčių
interjeràdekoruodavoirpolichromija,beto,dirbokitus,subaþnyčiųpuošybair
įrangasusijusiusdarbus.SenelioamatuvertėsiirjovaikaitisRaimundasLeparskas
(gim.1939).Rodos,jisGardamobaþnyčiaipagaminoketuriolikagipsiniųKryþiaus
keliostočių:pirmosiosstotiesnugarinėjepusėjeįrėþtaraidės„L“ir„R“beimies
tas„Šiauliai“.Stočiųreljefaiįrėmintimediniuoserėmuose,Istotiesrėmuoseyra
įrašas:„1962RL“.Taigiturimepagrindàsakyti,kadKryþiauskeliostotis1962m.
nuliedinoVladoČiþauskovaikaitisirmokinysRaimundasLeparskas.

V.Čiþauskovadovavimàšoniniųaltoriųįrengimodarbamsirjobendradar
biusnurodosignatūriniaiįrašaialtoriųmensųvidinėjepusėje(15pav.).

DaugbaþnyčiosįrangosyrapadirbęsvietosmeistrasJuozasÞvirblis(1903–
1994).Padedamaskitomeistro,jispagaminopresbiterijosklauptus,sienųpanelį,
suo lus ir klau syk las27.Dvisenosiosklausyklosyranagingaipadarytos,nedaþytos,
nulakuotos,papuoštoskolonomis,remiančiomisprofiliuotusarkųlankus.

Ikonografinėbaþnyčiosprogramairjosišraiška(tai,kadvyraujaserijinės
gamybosskulptūros)yratipiškaXXa.viduriuiirantrajaipusei.Ikonografijoje
susipinaXXa.religingumoapraiškosirsenųjųkultųtàsa.Pagalbaþnyčiojevy
ramsirmoterimsskirtaspusesikonografiniaisiuþetaitarsiskylaį„vyriškàjà“ir
„moteriškà“dalis:vyrųpusėsaltoriausnišosestoviskulptūros:centrinėje–šv.An
geloSargo,kairėje–karalaičiošv.Kazimiero,dešinėje–šv.AntanoPaduviečio
suKūdikėliuJėzumi.Moterųpusėsaltoriujeatitinkamai–viduryjeŠvč.Mergelės
Marijosskulptūra,kairėje–šv.Onos,mokančiosMarijàrašto,dešinėje–šv.Kūdi
kėlioJėzausTeresėsskulptūros.Beto,
per Jurginesviduriniojivyrųpusės
altoriausnišauþdengiamapaveikslu,
vaizduojančiušv.Jurgį.Išvardytivaiz
duojamosiosdailėskūriniaiišskirtinės
meninėsvertėsneturi.

26ApieV.Čiþauskoveiklàplačiau:S.Smilingytė
Þeimienė,Šiauliųbaþnytiniųreikmenųdirbtuvės
1900–1940m.,Me no ty ra,1998,nr.2,p.40–49.

27 ZakristijonoVytautoJuciausinformacijapateikta
straipsnioautorei.Gardamas,2003m.balandþio
29 d.

15 pav. Įra šas  
šo ni nio al to riaus 
men sos vi di nė je  
pu sė je. 2003 m.  
V. Bal čy čio nuotr.
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MaþdaugnuotrečiojoXXa.dešimtmečiodėsningumuLietuvosbaþnyčiose
tampatai,kaddidþiojoaltoriauscentreatsiduriaŠvč.JėzausŠirdiesatvaizdai.
PopieþiusLeonasXIIIvisàXXa.pavedėIšganytojoŠirdþiaiiršiskultasnuo
XIXa.pab.ikiXXa.vidurioplėtojosikylančiakreive,koltaposvarbiausiaam
þiausreligingumoforma.1925m.kanonizuotašv.Teresėlė–vienapopuliariau
siųšventųjųmoterųXXa.vidurioLietuvoje,taippatirvisamepasaulyje.Lurdo
Švč.MergelėsMarijosvaizdinystuometujautaippatbuvodaþnojebaþnyčioje,
nesApreiškimoLurdegaliànuolatpatvirtindavostebuklingipagijimaiirtaistipri
noþmoniųmaldingumà.GardamelurdiškėsMarijosstatulapagerbtaatskiravieta
baþnyčiosviduryjepriepilioriaus,beto,uþšventoriaus,kaipminėta,pastatyta
lurdogrota.Apaštalaišv.Petrasiršv.Paulius–KristausmokymotęsėjaiirBaþ
nyčioskūrėjai–nuoXIXa.tapoirsimboliniaisbaþnyčiųdidþiųjųaltoriųsargais.
Šv.AngeloSargoskulptūrinėgrupėneabejotinaisusijusisuvaikųmaldingumu,
angelaičiųveiklosatgarsiu,kitavertus,šoninisŠv.AngeloSargoaltoriusankstes
nėjeGardamobaþnyčiojeegzistavojauXIXa.pirmajameketvirtyje28. 

Šv.Rokas,šv.Juozapas,šv.Ona,šv.Antanas,šv.Jurgis,šv.Kazimieras–tai
daugelįamþiųplačiaigerbiamišventieji,kuriųpopuliarumasXXa.nesumenko.Du
paskutinieji–Lietuvosglobėjai,jųgerbimotradicijosGardamebuvosusiklosčiusios
jauXVIIIšimtmetyje.Šv.Jurgistarpukariutapoirvyrųkatalikų,pavasarininkų
patronu,ošv.KazimierastapatintassuviltimisusigràþintiVilnių,laikytaslietuvių
uþtarėju.Sulietuviškomis,þemaitiškomisrealijomissusijęsirÞemaičiųKalvari
josŠvč.MergelėsMarijosatvaizdas,XXa.ketvirtajamedešimtmetyjeįgijęsnaujà
reikšmę.Nuo1937m.marijonaiirTelšiųvyskupijainicijavo1656m.pasiaukojimo
Marijaiaktoatnaujinimojudėjimà.VyskupasJustinasStaugaitisnustatėceremonia
là,kaipturivyktiiškilmingaspareiškimas,kadLietuvanoribūtiMarijosþeme,ir
kartuatliekamaspasiaukojimasŠvč.MergeleiMarijai.Parašaispatvirtintasapeigo
sedalyvavusiųtikinčiųjųpareiškimasatsakingiesiemsuþakcijàbūdavoįteikiamas
priemaloningojoÞemaičiųKalvarijosŠvč.MergelėsMarijospaveikslo29. Ka da ir 
kokiaintencijaGardamobaþnyčiojeatsiradoÞemaičiųKalvarijosDievoMotinos
paveikslokartotė(115×77,berėmo),darnepavykosuþinoti.Paveikslodatavimas
taippatkeblusdalykas,matpodabartiniudaþųsluoksniugalibūtisenesnėtapy
ba.Paveikslàdengiantysaptaisaiyraįtrauktiįdailėspaminklųsàrašà(DV2799)30, 
datuotiniXIXa.pirmàjapuse.Jieiškalstytilabaiprimityviai,bandytaatkartotiori
ginaluibūdingasŠvč.MergelėsMarijosrūbo,karūnosformà,kaikuriasdrabuþių
klostes.Kitaipneioriginale,Gardamopaveiksloaptaisųmotyvainesudarovientiso
ornamento,tarpusavyjeyranesusiję.Metalinįdrabuþįsudaroaštuoniatskirilakštai.
Profesionaliauneirūbasyrapagamintoskarūnos,galibūti,kadjossenesnėsuþki
tasdalis.Paveikslàtaippatpuošia12metaliniųþvaigþdučių,balandisirduvotai31. 
Įvietiniųdailėspaminklųsàrašàįtraukta
irPranciškausSmuglevičiauspaveikslo
„Šv.PetroatsisveikinimassuKristumi“
kopija(DV2798),tačiauper2003m.
ekspedicijàtokioXIXa.paveiksloGar 
damobaþnyčiojenebuvoaptikta.Vė 
liaupaveikslas(140×114,berėmo)

28G. Surdokaitė,Se nų jų Gar da mo baþ ny čių is to ri ja 
(straipsniorankraštis).

29 Ylius A. Per Ma ri jà į Lie tu vos at gi mi mà,Marijam
polė,[1939].

30Lie tu vos TSR kul tū ros pa min klų sà ra šas,Vilnius,1973,
p.767.

31Pagal:D.Vasiliūnienė.Gar da mo baþ ny čios pa veiks las 
„Þe mai čių Kal va ri jos Švč. Mer ge lė Ma ri ja”(rankraštis).



15

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. ŽEMAIČIŲ NAUMIESTIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
notaro 2010 12 06, internete nuolat skelbiamas nuo 2010 12 06.

baþnyčiojeatsirado,betvarguarjisatitinkapamin
klostatusà.1966m.fotografoMečislovoSakalausko
nuotraukojematytisenas,nerestauruotaspaveikslas,
o1989m.–jaubuvodabartiniopavidalopaveikslas.

SenojiGardamobaþnyčiabuvoŠvč.Trejybėsti
tulo,dabartinėjebaþnyčiojetokiotitulopaveikslasyra
procesijųaltorėlyje.Kitojealtorėliopusėje įtaisytas
Šv.Šeimosatvaizdas(16pav.).Baþnyčiojeyrairant
rasprocesijųaltorėlis,abujiepriderintipriealtoriųir 
įrangos,yraneoromaninėsstilistikos,šviesiainudaþyti, 
subronzinėmisornamentųdetalėmis.Antrajamealtorė 
lyjeyrapaveikslai„Šv.Rokas“ir„Šv.Petrasiršv.Pau 
lius“.Altorėliainėraidentiški,skiriasipuošyboselemen
tai,tačiaujiesudaroporà,yradirbtivienomeistro.

Istorizmostilistikosprocesijųkryþius(h–2,25m)
yraankstesnisuþbaþnyčià,pagamintasantrajameXXa.
dešimtmetyjeKauneA.Danišauskienėsmetalodirbinių
dirbtuvėse.Nuo1910m.A.Danišauskienėpaveldėjosavo 
vyroVytautoDanišauskodirbtuves,kuriosikiPirmojo
pasauliniokaroKaunebuvopačiosreikšmingiausiostarptokiopobūdþiodirbtuvių.
Joseišįvairiųmetalųgamintadaugliturginiųindų,kryþių,þvakidþių,staloįrankių,
indų.Gardamokryþiusyraþalvarinis,jopaviršiuspadengtasbaltumetalu,kotas 
medinis.Dekorodetalėsbūdingosfirmosdirbiniams,tačiaulietuviškasįstaigos 
uþrašas(„A.DANIŠAUSKIENĖKAUNE“)irdarsumoterspavardepasitaikoretai. 
GreičiausiaitaippatXXa.pradþiojeyrapagamintasiramþinosiosugniesindas.Baþny 
čiojeyrairdviXIXa.datuotinos,klasicizmostilistikosþalvarinėsþvakidės(h–71(be 
naujosskardinėstūtos),stieboh–44,cokolis21×18,5×18,5).DailėtyrininkėRegi
mantaStankevičienė,pateikusiautoreisavo2003m.ekspedicijosuþrašus,rašo,kadjų

„co ko lis kvad ra ti nio pla no, laip tuo tas, tri jų vie no do aukš čio pa ko pų. 
Kiek vie na pa ko pa de ko ruo ta vis ki taip: ka ne liū ro mis, dra pe ri jų ir 
lau rų gir lian do mis. Stie bas iki pu sės aukš čio ka ne liū ruo tos ko lo nos 
for mos. Vir šu ti nė da lis ke tur šo nės va zos (grei čiau – va zo no) for mos, 
apa čio je ap ve dþio ta kiau ri ne gir lian da, vir šu je pa pla tin ta, su kar ni zu. 
Abi þva ki dės ne be tu ri ko je lių, jų apa čia de for muo ta“. 

Galibūti,kadvienašiųþvakidþiųpaminklųsàraše(DV2780)neteisingaiapibū
dinamakaipalavinė.

Gardamobaþnyčiojeyraišlikęspuošnuscalūnas(239×156),pagamintas
XXa.Iketvirtyje.

Liturginiaiindai.Baþnyčiosmišiųtaurė(h–22cm,pėdos∅–13,5cm)
pagamintapanašiumetukaipirprocesijųkryþius–XXa.pradþioje,ikiPirmojo
pasauliniokaro,norsgalibūtiirpaskutiniaisiaisXIXa.metais.JiyraMaskvoje
veikusioVasilijausSikačiovofabrikodirbinys–taurelėsviršujeirantpėdosgrai
þoyraovalusįmonėsþymuo„B.C“kirilika.Lietuvosbaþnyčiose(pvz.,Bartnin

16 pav. Pro ce si jų al to rė lis 
su pa veiks lu „Šv. Šei ma“. 
2003 m. V. Bal čy čio nuotr.
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kų,Griškabūdþio,Sutkų,Paluobių,Šakiųirkt.)estidaugšiosdirbtuvėstaurių.
SavopavidaluirpuošybaGardamomišiųtaurėpanašiįŠlienavosirRumbonių
baþnyčiųkielikus32.Dirbinysturinegotikinėsdailėsbruoþų,yravalyvaitechniš
kaipagamintas.Jotaurelė,nodusasirpėdadekoruotipseudoarkadossuaugalais
vidujemotyvu.Indešaliajauminėtųfabrikoþenklųyradarduovalūsįkalaisu
sidabropraba84irŠv.Jurgio–Maskvosherbo–atvaizdu.

Emigrantaigardamiškiaiparėmėsavogimtosiosparapijosbaþnyčiosstatybà.
Þinoma,kadjiebaþnyčiaipaaukojovarpus,odaranksčiau–monstrancijà.Tai,kad
išeiviaiBarborairJonasBudrikiaiXXa.pradþiojepadovanojomonstrancijà,liudija
įrašasjospėdosdugne:„AUKADĖLŠV.TREJIBOSBAÞNYČIOSMIEST.GARDA
MA,/KAUNOREDIBOS,RASSEINIUAPSKRIČIO,/NUOJONOIRBARBOROS
BUDRIKIU/CHICAGOILL.U.S.A.“(kaipanuometbuvoįprasta,didþiosiosI
rašomossutašku).Tikėtina,kadmonstrancija(hpagalliestinę–87,5cm,pėdos∅ 
sugrifonais–30cm)pagamintaJAVbroliųBenzigeriųfirmoje,greičiausiaiČikagos
filiale.Jiyrakanoninėssandaros,neoistoristinėsstilistikos.Glorijasudarytaišvin
giuotųirtiesių,betsuatšakėlėmisspindulių,otaipadedasukurtispinduliavimo
efektà.Ostijosrezervakulisyrasidabrinis,aversinėjepusėjejopakraštyjeįrašyta
„STERLING“,nugarinėjesienutėjeyranedidelisrombelissu„S“raideviduje.Be
to,Ostijoslaikiklioapačiojeyrasignatūrinisrombelissuraidėmis„BB“irįrašas
„S2643“.Monstrancijoskojelėaukšta,nodusassuplotorutuliopavidalo,įvorėyra
labaipapūsta,lygkokskupolėlis,pėdaketurlapioformos,stipriaiprofiliuota,jà
keliaketuriosgrifonųfigūrėlės.Monstrancijospaviršiaigausiaidekoruotineaukšto
reljefoornamentais.Įvairiaspalviaisstikliukaispapuoštaskryþelis,glorija,nodusas,
įvorėsviršus,augalinisaþūrinispuošinyspoglorija.Dirbinys,nepaisantdaugybės
dekoratyviųelementų,yraganadarniosišvaizdos.

Baþnyčiojeyradvikomuninės.Vienajų(h–27cm,pėdos∅–12,5cm)
nedekoruota,išgeltonometalopagamintaXXa.ketvirtajamedešimtmetyjeAntani
nosKrupavičienėsdirbtuvėseKaune.Komuninėsdugneyraįkalas:„A.KRUPAVI
ČIENĖ/KAUNAS“.Indastradicinėsstruktūros,beveikidentiškopavidalokaipir
topatiesgamintojoKudirkosNaumiesčiobaþnyčioskomuninė.Antrojikomuninė
(h–29,5cm,pėdos∅–14,5cm)puoštadekoratyvinėmisjuostomis,daugiausia
suEucharistijossimbolių–kviečiųirvynuogienojų–motyvais.Viršindodangte
lioyranekryþelis,oįkvadratàįkomponuotaJėzausmonograma„IHS“.Taurelės
vynuogienojųfrizeatskiraissegmentaisišdėstytasJėzausvardas„JHESUS“.Komu
ninėsnodusasneįprastaiišpuoštasaþūriniuvynuogienojųornamentuiraštuoniomis
raudonostikloakutėmisapsoduose.Pėdosdugnepaleikraštàišgraviruotagamintojo
signatūra:„JOH.ALOYSBRUNNMÜNSTERI/W“irįkaltasidabropraba„800“.

Varpai.Baþnyčiosbokštekaboduvarpai,abunulieti1936m.Kaune,Juozo
Masalcovarpųirūkiomašinųdaliųliejykloje.Šinuo1919m.veikusiliejyklatar
pukariubuvopagrindinėvarpųliejyklaLietuvoje.JojenuliedintiBarzdų,Lekėčių,
Pušaloto,Salamiesčio,Lesčių,Tauragnų,Babtų,Spirakių,Vabalninko,Alsėdþių,
Barstyčių,Vievio,Grūþių,Velykių,Suginčių,Joniškio(Molėtųr.),Raudondvarioir
kitųbaþnyčiųvarpai.AbiejųGardamo
baþnyčiosvarpų,kaipirdaugelioXXa.
ketvirtajamedešimtmetyjeJ.Masalco

32Lie tu vos sak ra li nė dai lė, Vil nius, 2000, t. I, kn. IV, 
p.394–395;kn.V,Vilnius,2003,p.314–315.
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nulietųvarpų(pvz.,Barzdųbaþnyčios),viršujeišlietasimbolinęirkartuornamentinę
reikšmęturintiGediminaičiųstulpųjuosta.Abuvarpaiganamasyvūs,kresnokų
proporcijų.Didesniojovarpo(h~1m)liemensviduryjeįrašytainvokacijanuro
doirvarpovardà:„ŠV.ANTANAI,/MELSKISUÞMUS“.Kitapusišlietasilgas
tekstaspateikiadauginformacijos.Liemenscentreyraaukotojusnurodantisįrašas:
„VARPOFUNDATORIAI/KAZIMIERASMONTVYDASIR/A†AKAZIMIERAS
JUCIUS“,ograiþeyradirbtuvėsirdatosnuoroda:„VARPAS.LIEDINTASKAUNE
J.MASALCOLIEJYKLOJE/1936VIEŠPATIESMETAI“.Kaipįprastašiosliejyk
losdirbiniųtekstams,raidė„I“rašomasutašku.Antrojo,kiekmaþesnio,varpo
(h~0,75m)vardas–Šv.Rokas,nesjoliemenscentreyratoksinvokacinisįrašas:
„ŠV.ROKAIMŪSŲGLOBĖJA[U].SAUGOKMUSNUOLIGŲ,MAROBADO
UGNIESIRKARO“.Varpograiþeduįrašai:„FUNDATORIAIDOMICELĖMONT
VYDIENĖIRA†AKAZIMIERASJUCIUS.“bei„1936M.KAUNAS.J.MASALCO
[...]“.Beje,parapijietėAlbinaRazmaitė2003m.straipsnioautoreitvirtino,kadšių
varpųkūmaijuosšventinantbuvoButkai,oK.Juciusbaþnyčiaipaaukojonetik
varpus,betirdviklausyklas,vargonus.Varpinėjeyrairtrečias–maþiausias(h
pagalliestinę–0,38m)irseniausiasvarpas.Jisnepakabintas,papuoštasdviemde
koratyviniaisreljefiniaisfrizais.Varpeesantissignatūrinisįrašas:„M.ЗЪНКОВИЧЬ“ 
nurodo,kadvarpasnulietasikiPirmojopasauliniokaro.

Iš va dos
Glaustaiapibendrinantstraipsnį,norėtųsiatkreiptidėmesįirįtai,kadGardame,

XXa.ketvirtajamedešimtmetyjeteturėjusiamepradþiosmokyklà,paštoagentūrà,
keliasarbatinesirkeliassmulkiųprekiųparduotuves,pastatytairįrenginėjama
baþnyčiabuvolabaisvarbivietosgyventojams.Irnevienkaipkultopastatas,bet
irkaipbendruomenėssutelktumosimbolis.Vertinantbaþnyčiosstatybosirįrangos
raidà,galimasakyti,jogGardamobaþnyčiosarchitektūrairvidauspuošyba,ne
paisantto,kadnemaþaidalykųįtaisytapokariu,yratipiškaXXa.pirmajaipusei.
BaþnyčiosįrangairpuošybaatspindibendràtometoLietuvosbaþnyčiųinterje
rotvarkymopobūdį:vyraujaneostiliniaiįrangosobjektai,neoriginalūs,serijiniai
vaizduojamosiosdailėskūriniai,daþniausiaiskulptūros.Gardamobaþnyčiojeesan
tysanuometsvarbiausiųLietuvojebaþnytinėsįrangos(V.Čiþausko)irreikmenų
(A.Danišauskienės,A.Krupavičienės,J.Masalco)dirbtuviųgaminiaiparodogana
menkàmeninįirtechninįtųdirbtuviųpotencialà.

Baþnyčiosvidaussandaranėrameniniuaspektuvertinga,tačiauyraganadarni.

Straipsnisnumatomasspausdinti„Lietuvosvalsèiø“serijos 
monografijoje„ÞemaièiøNaumiestis“(vyr.redaktoriusirsudarytojas 
dr. Zigmas Malinauskas).

Straipsnio kalbos redaktorius Albinas Masaitis, korektorë Rasa Kaðëtienë, 
angløk.redaktorius,vertëjasAloyzas Pranas Knabikas.

Straipsniopriedai,skelbiamiatskirai,tamskirtuoseðioleidinioskyriuose:
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