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Žarėnų parapijos bažnyčių varpinės ir varpai
Povilas Šverebas

Straipsnyje apžvelgiama buvusios Žar¸nų parapijos, į kurios sudėtį įėjo 
Meding¸nų ir La÷ko Sodõs bažnyčios, varpinės ir varpai, aprašomos dabartinės 
varpinės ir instrumentai, jų meninė raiška. Remiantis istoriniais šaltiniais, tiriami 
varpinių perstatymai, naujų instrumentų įsigijimas, jų praradimas. Trumpai prista-
tomi meistrai, gaminę šioms bažnyčioms varpus, lyginamas produkcijos paplitimas 
regione ir Lietuvojê.

Pagrindiniai raktiniai žodžiai: varpinės, varpai, Usačiovai, A. Bogdanova-Fin-
lianska, P. Kaniauskis.

Tyrimų tikslas: Ištirti buvusios Žarėnų parapijos varpinių ir juose kabėjusių 
varpų istoriją, įvertinti dabartinę jų situaciją. 

Uždaviniai: Atlikti buvusios Žarėnų parapijos bažnyčių varpinių ir varpų 
istorinius ir natūrinius tyrimus; nustatyti skambinimo instrumentais būdus; įvertinti 
varpinių ir varpų išskirtinumą regiono ir Lietuvõs aspektu.

Naudoti tyrimų metodai: Aprašomasis, sintezės, analizės, chronologinis, lyginamasis.
Problemos išskirtinumas: Apie buvusios Žarėnų parapijos bažnyčių varpus yra 

pateikti tik kataloginiai duomenys1. Atskirai yra tyrinėta Medingėnų bažnyčios 
varpinės ir varpų istorija2. Žarėnų varpas yra nulietas 1885 m. Pelagijos Ivanovnos 
Usačiovos fabrike, Valdajuje, Medingėnų – 1862 m. Bogdanovos-Finlianskos gamyk loje, 
Maskvojê, o La÷ko Sodõs – 1903 m. Brolių Usačiovų liejykloje. Vertingos informacijos 
apie šiuos Rùsijos varpų fabrikus yra pateikęs Andriejus Antonovičius Glušeckis3. 
Nadežda Petrovna Jakovleva nagrinėjo Usačiovų varpų liejyklos savininkų Usačiovų 
biografijas4. Gintautas Žalėnas pagal Žaµpių varpo įrašą ir jo ornamentų matricas 
yra nustatęs, kad varpai su akantų lapų galų puošyba yra pagaminti Va»nių varpų 
liejykloje5. Šių tyrimų medžiaga bus 
panaudota atskleidžiant temą. Straips-
nyje pirmą kartą bus atliekami Žarėnų 
ir Lauko Sodos natūriniai ir istoriniai 
varpinių ir varpų tyrimai, nurodomos 
priežastys, lėmusios jų pokyčius. Me-
dingėnų varpinės ir varpų tyrimas bus 
papildomas naujais faktais, bus įvertinti 
per du dešimtmečius įvykę pokyčiai. 

Žarėnų bažnyčia yra viena iš 
senesnių Žemaitíjoje. Ji, kaip Varnių 
parapijos filija, minima 1579 m. Tarkvi-
nijaus Pekulo vizitacijos akte6. 1626 m. 
Žarėnų bažnyčia gavo parapijos sta-
tusą7. Jos teritorijoje buvo pastatytos 
dvi analogiškos bažnyčios – 1671 m. 
Meding¸nuose, kuriems 1913 m. buvo 
suteiktos parapijos teisės8, ir 1787 m. 
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1 Šverebas P. Telšių vyskupijos bažnyčių varpai, Vilnius, 
2014, p. 374–376, 415–416, 429–431.

2 Šverebas P. Bažnyčios varpinė ir varpai, Plungės 
dekanato sakralinė architektūra ir dailė, sud. A. But-
ri mas, Vilnius, 2005, p. 465–468.

3 Глушецкий A. A. Колокольное дело в России во 
второй половине XVIII–начале XX века. Энцикло
педия литейщиков, Москва, 2010, p. 245–248, 346–351.

4 Яковлева Н. П. Фамилия, Наше наследие, 1997, 
Nr. 42, p. 38.

5 Žalėnas G. Varnių varpų liejykla, Menotyra, 2011, 
t. 18, Nr. 1, p. 67–81.

6 Žemaičių vyskupijos vizitacija, par. L. Jovaiša, Vil-
nius, 1998, p. 439.

7 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios 
/žinynas/, Vilnius, p. 439.

8 Ten pat, l. 385.
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La÷ko Sodojê. Ji savarankiška tapo tik 1936 m.9 Varpas anksčiau žmones kviesdavo 
maldai, jo garsas apibrėždavo ir parapijos ribas, todėl svarbu išsiaiškinti, ar buvusių 
Žarėnų šventovių pasikeitęs statusas darė įtaką šių liturginių reikmenų istorijai. Gilin-
damiesi į praeities peripetijas, apžvelgsime ir dabartinę padėtį. Tai gal bus ryšys su 
ateitimi, nes daiktai turi ypatingą savybę – perduoti informaciją būsimoms kartoms. 

Žarėnų Šv. Vyskupo Stanislovo bažnyčia
Iš 1579 m. T. Pekulo Žema¤čių vyskupijos vizitacijos akto matyti, kad Ža-

rėnų bažnyčią vikaro teisėmis aptarnavo Varnių klebonas Martynas Goslickis. Jis 
vieną savaitę pamaldas laikydavo Va»niuose, o kitą – Žar¸nuose. Vizitacijos akte 
nerašoma nei apie bažnyčios varpinę, nei apie varpus. Vizitatorius tik įsako, kad 
Varniuose reikia „bent sekmadieniais po pietų skambinti varpu ir bažnyčioje“10. Kadangi 
Žar¸nus aptarnavo tas pats kunigas, todėl tikėtina, kad jeigu bažnyčia ir turėjo kokį 
varpą, tai juo taip pat nebuvo skambinama. Bažnyčia, gavusi pastovų išlaikymą 
ir tapusi parapijine, galėjo daugiau lėšų skirti naujo inventoriaus įsigijimui. Gaila, 
bet 1639 m. Žarėnų bažnyčią vizitavęs Rietavo dekanas jokių duomenų nei apie 
varpinę, nei varpus nepateikė11. 1644 m. vėl buvo vykdoma dekano vizitacija. Ją 
atliko Plungės klebonas. Buvo surašyti visi pokyčiai, įvykę tarp dviejų vizitacijų. 
Tačiau jokių įdomių duomenų neužfiksuota12. 1675 m. šventovę vizitavo Žemaičių 
vyskupas Kazimieras Pacas. Jo pateiktos žinios lakoniškos, bet informatyvios: „Du 
varpeliai [yra] prie zakristijos, signalinis vienas – bažnyčioje sudužęs, varpinėje – du dideli, 
trečias – mažas, sudužęs [padėtas] zakristijoje“13. 1768–1769 m. Varnių dekanato vizitacijos 
akte apie varpus ir varpinę vėl neužsimenama14. 1791 m. Žarėnų bažnyčios turto 
surašymo varinių daiktų skyriuje nurodyta, kad „varpinėje kabo trys varpai. Dar yra 
vienas signalinis varpas ir kitas – pritvirtintas prie zakristijos“15. Dažniausiai signaliniai 
varpai būdavo kabinami ne atskirai pastatytose varpinėse, o bažnyčios bokšteliuo-
se. Iš dokumento galima suprasti, kad Žarėnų bažnyčios stogas juo ir užsibaigė. 
Akte minima, kad pastato viduryje yra bokštelis. Jį ir stogą, kuris yra senas, reikia 
remontuoti16. Labai informatyvus yra 1798 m. bažnyčios inventorius. Viename sky-
riuje aprašyti mažieji varpeliai, o kitame varpinė ir joje kaboję varpai. Prie altorinių 
varpelių buvo priskirti du didesni su medinėmis rankenomis, buvo įsigyti iš aukų 
dėžutėse surinktų lėšų. Trys buvo mažesni, su auselėmis. Jie buvo pirkti iš tų pa-
čių pinigų. Mažas varpelis, tokios pat 
formos, buvo paaukotas Jo prakilnybės 
Antano Pikturnos. Dar vieną varpelį 
buvo legavęs Rokas Šliožys. Signalinis 
buvo paimtas ir, matyt, padėtas prie 
zakristijos įėjimo [slenksčio]. Trys maži 
varpeliai buvo senų laikų. Vienas signa-
linis varpelis kabojo bažnyčios bokšte, o 
prie zakristijos buvo pritvirtintas naujas. 
Jis kainavo 4 muštus talerius ir 3 ortus. 
Prie jo pagaminimo septyniais ketvir-
čiais prisidėjo šv. Barboros [brolijos] 
kasos17. Detaliai aprašyta ir varpinė. 

9 Ten pat, l. 432.
10 Žemaičių vyskupijos vizitacija, par. L. Jovaiša , 
Vilnius, 1998, p. 283.

11 Žemaičių vyskupijos vizitacijų aktai, par. L. Jovaiša, 
Vilnius, 2011, p. 383–385.

12 1644 m. Žarėnų bažnyčios vizitacijos aktas, Lietuvos 
valstybės istorijos archyvas (toliau – LVIA), f. 1671, 
ap. 4, b. 293, l. 1–2.

13 Žemaičių vyskupijos vizitacija 1675–1677 m., par.  
M. Paknys, Vilnius, 2011, p. 51.

14 1768–1769 m. Varnių dekanato bažnyčių dekano 
vizitacijos aktas, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 462, l. 3.

15 1791 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 342, l. 34.

16 Ten pat, l. 33.
17 1798 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, LVIA, f. 1671, 
ap. 4, b. 501, l. 36.
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Ji buvo pastatyta už parapijiečių lėšas iš sukryžiuotų rąstų, sutvirtintų geležimi. 
Pastatas buvo apkaltas lentomis. Stogas – dvigubo kalimo lentų. Virš jo buvo bokš-
telis, užbaigtas geležiniu kryžiumi. Pamatai – aplink apvesti. Pažymėta, kad stogą 
ir pirmo aukšto užlaužimą reikia remontuoti. Varpinėje kabojo du dideli ir vienas 
mažas varpai. Jie buvo seniai įsigyti18. 1805 m. buvo pateikta minimali informacija. Iš 
jos aišku, kad varpinė seniai pastatyta, ją reikia remontuoti. Joje kabo trys varpai19. 

1819 m. buvo paruoštas naujas vyskupo vizitacijos akto pavyzdys. Pagal jį 
atskirame skyriuje reikėjo aprašyti varpinę ir varpus, todėl apie šiuos liturginius 
reikmenis vėlesniuose vizitacijos aktuose buvo pateikiama daugiau tikslesnių žinių.

1821 m. Žarėnų bažnyčią aplankęs vyskupas pažymėjo, kad varpinė stovi 
šventoriuje. Ji [karkasas] iš rąstų, nauja, lentomis apkalta, malksna (skiedromis) 
dengta. Joje įtvirtinti trys varpai. Didysis sveria 320 svarų, vidurinis – 236 svarus, 
mažasis – 124 svarus20. Vienas signalinis varpas kabo bažnyčios bokštelyje, o ki-
tas pritvirtintas prie zakristijos. Įvairių mažų varpelių yra aštuoni21. Iš bažnyčios 
pastato aprašo suprantame, kad jos galuose buvo kupolėliai. [Tai netuščiaviduriai 
bokšteliai – P. Š.]. Šventovės stogo centre puikavosi bokštelis22. Visi bokšteliai 
užbaigti geležiniais kryžiais. Aišku, signalinis varpas galėjo kaboti tik centriniame 
bokštelyje. Analogiškus įrašus randame 1826 m.23 ir 1828 m.24 vizitacijos aktuose.

Labai informatyvūs ir tiksliai apibūdinantys esamą padėtį būna bažnyčios 
inventoriaus surašymai, kai parapiją iš vieno kunigo perimdavo kitas. Naujai pa-
skirtasis atidžiai stebėdavo, kad neprisiimtų turto, kurio nėra. Be to, ir jo būklę 
stengdavosi įvertinti kuo tiksliau. Perdavimo proceso metu dažnai dalyvaudavo ir 
trečias asmuo, vyskupo ar dekano paskirtas atstovas. Dėl šių priežasčių tikėtasi 
naujos informacijos iš 1827 m. sausio 29 d. Žarėnų bažnyčios inventoriaus, kai iš 
buvusio klebono Juškevičiaus parapiją perėmė Zigmantas Izdebskis. Matyt, kad 
buvęs klebonas procese nedalyvavo, nes dokumente neįrašytas jo vardas ir nėra 
jo parašo. Žarėnų bažnyčios turto apraše buvo akcentuota, kad šventovės stogas 
ir bokšteliai seni. Juos reikia remontuoti. Įvairių mažų varpelių buvo 825. Kadangi 
varpinė buvo pastatyta neseniai, tai tik pažymėta, kad ji yra šalia bažnyčios. Joje 
pakabinti trys varpai26. Vienas – signalinis – buvo įkeltas bažnyčios bokštelyje, o 
kitas varpelis pritvirtintas prie zakris-
tijos. Mažųjų iš viso – 827. 

Įžymus varpų tyrinėtojas My-
kolas Brenšteinas yra iškėlęs teiginį, 
kad per 1831 m. sukilimą prieš carinės 
Ru sijos okupaciją daugiausiai varpų 
patrankų gamybai buvo paimta iš ne-
toli Varnių, kur varpų liejykloje buvo 
iš jų gaminami šie ginklai, parapijų28. 
Atlikti kitų bažnyčių varpų tyrimai 
šią versiją paneigė. Surinkti duomenys 
parodė, kad tai daugiau priklausė nuo 
tuomečio klebono požiūrio į sukilimą, 
o ne nuo bažnyčios atstumo nuo Var-
nių29. Žarėnų parapija nuo Varnių yra 

18 Ten pat, l. 43.
19 1805 m. Varnių dekanato vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 221, l. 17.

20 1821 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 227, l. 422.

21 Ten pat, l. 424.
22 Ten pat, l. 419.
23 1826 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 230, l. 332.

24 1828 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 669, ap. 235, l. 360.

25 1827 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, Žarėnų 
bažnyčios archyvas (toliau – ŽBA), l. 1.

26 Ten pat, l. 2
27 Ten pat, l. 1.
28 Brenszte jn M. Zarys dziejów ludwisarstwa na 
ziemiach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilno, 
1924, s. 107.

29 Šverebas P. Telšių vyskupijos bažnyčių varpai, 
Vilnius, 2014, p. 56.
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nutolusi 16 kilometrų, bet ji Tėvynės išlaisvinimui nėra paaukojusi nė vieno varpo. 
Tai rodo 1831 m. vizitacijos aktas, kiti vėlesni dokumentai. Minėtame vizitacijos 
akte rašoma, kad virš bažnyčios stogo yra trys bokšteliai, iš kurių centrinis di-
džiausias30. Varpinė yra naujai pastatyta. Ji karkasinė, lentomis apkalta, malksna 
dengta. Varpų nei kiekis, nei svoris nepasikeitę31. Signalinis kabo bokštelyje, kitas 
varpelis pritvirtintas prie zakristijos, mažųjų buvo aštuoni. Su varpais skambindavo 
Vincentas Rekašius, Povilas Ribinskis ir Jurgis Rekašius32. 

1839 m. vizitacijos aktas rašytas juodu rašalu, vėliau ši data buvo nubraukta 
ir įrašyta kita – 1841 m. Vietomis tekstas išbraukytas, virš jo pieštuku parašyti 
taisymai. Tai rodytų, kad pagal 1839 m. aktą bažnyčios turtas buvo patikrintas 
ir įvertintas po dvejų metų. Apie varpinę, varpus ir varpelius pataisymų nebuvo 
daryta. Jau 1839 m. buvo nurodyta, kad varpinę reikia remontuoti33. Varpininkai 
buvo Stanislovas Žebrauskis ir Adomas Lubinskis34. 1840 m. pabaigoje keitėsi Žarėnų 
parapijos klebonai. Z. Izdebskį pakeitė Juozapas Sonulevičius. Sudarytame turto 
apraše nurodyta, kad bažnyčios stogas naujai perdengtas, o bokštelį reikia remon-
tuoti35. Varpinė įvertinta kaip sena36. 1841 m. vėl pažymima, kad varpinę būtina 
remontuoti37. 1842 m. varpininkais dirbo Juozapas Rekašius, Motiejus Stimbrys ir 
Antanas Mockus38. 1844 m. vizitacijos akte rašoma, kad 1843 m. bažnyčios bokštelis 
buvo naujai perstatytas ir žaliai nudažytas39. Varpinė buvo ant stulpų pastatyta. 
Karkasas buvo lentomis apkaltas, stogas malksna dengtas, visiškai supuvęs ir 
sukežęs. Duomenys apie visus instrumentus ir jų pakabinimo vietas nepasikeitę40. 
Po pusantrų metų apsilankę vizitatoriai pažodžiui pakartojo ankstesnį tekstą41. 
1850 m. vizitacijos akte pirmą kartą buvo nurodytas aštuonių mažųjų varpelių 
svoris. Jie visi svėrė 13 svarų42. Keista, bet abiejų signalinių, kabojusio bažnyčios 
bokštelyje ar buvusio prie zakristijos, svoriai nenurodyti. Varpinei reikėjo rimto 
remonto, bet darbai jau buvo pradėti, nes pastatas jau buvo pakeltas ant mūrinių 
pamatų43. Po vizitacijos darytuose papildymuose nurodyta, kad 1853 m. tuomečio 
klebono rūpesčiu ir lėšomis parapijiečių buvo pastatyta nauja, puikios struktūros 
varpinė. Dvejos durys buvo pritvirtintos 
geležiniais vyriais. Pro vienerias duris, 
uždaromas metaliniu skląsčiu [klemka], 
buvo patenkama prie varpų. Antrosios 
buvo užrakinamos vidine spyna. Pro 
šias duris buvo patenkama į koply-
čią, kur laikydavo mirusiuosius iki jų 
laidojimo44. Klebonas tuo metu buvo 
Steponas Staškovskis45. 

Yra išlikę ir Varnių dekano vi-
zitacijų aktai. Jie apima laikotarpį nuo 
1850 m. iki 1862 m. Juose surašyti 
tais metais atlikti darbai, naujai įsi-
gyti reikmenys. 1853 m. spalio 21 d. 
Žar¸nuose apsilankęs Varnių dekanato 
dekanas, Tvìrų klebonas. Džiaugiama-
si, kad priešais pagrindinį bažnyčios 

30 1831 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, ŽBA, 
l. 1. 

31 Ten pat, l. 2. 
32 Ten pat, l. 5.
33 1839 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, ŽBA, 
l. 2.

34 Ten pat, l. 5.
35 1840 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, l. 1.
36 Ten pat, l. 2.
37 1841 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 230, l. 320.

38 1842 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 249, ap. 2, l. 366.

39 1844 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 1671, ap. 4, b. 44, l. 139.

40 Ten pat, l. 140.
41 1846 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, ŽBA, 
l. 1, 2.

42 1850 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, ŽBA, 
l. 1.

43 Ten pat, l. 3.
44 Ten pat, l. 7.
45 Ten pat, l. 4.
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fasadą tvarkingai pastatyta nauja varpinė. Ji padalyta į dvi dalis. Viena bus 
naudojama kaip bažnyčios turto sandėlis, o kita – kaip koplyčia. Ji tuo metu 
dar nebuvo baigta statyti46. 1856 m. vėl keitėsi klebonai. Vietoj S. Staškovskio į 
Žarėnus buvo paskirtas Izidorius Každailevičius. Iš turto perėmimo akto galima 
suprasti, kad bažnyčios stogas buvo nudažytas raudonai, o centrinis bokštelis, kur 
kabojo signalinis varpas, liko žalias47. Varpų ir varpelių duomenys kartojami48. 
Varpinės apraše patikslintas pastato vaizdas: stovi šventoriuje, netoli bažnyčios, 
yra trijų aukštų ir puikios struktūros, pamatai akmens mūro, sienos naujai len-
tomis apkaltos, stogas malksna dengtas. Po vienu stogu su varpine yra koplyčia. 
Apie anksčiau aprašytą sandėlį neužsimenama, tik nurodoma, kad viršutiniame 
aukšte yra pakabinti trys varpai49. 1865 m. vietoj I. Každailevičiaus klebonu 
buvo paskirtas Baltramiejus Lorentas. Parapiją perimant naujam klebonui, buvo 
surašytas naujas inventoriaus perdavimo aktas. Jame pažodžiui buvo perrašyti 
1856 m. duomenys50. Keista, kad ir sienų lentos įvardijamos kaip naujos. O gal 
sienos buvo perkaltos? 1871 m.51, 1872 m.52 ir 1873 m.53 dekano parapijos vizitaci-
jos aktuose jokie darbai, susiję su varpine ir varpais, neminimi. 1876 m. Žarėnų 
bažnyčios inventoriuje nurodyta, kad centrinis bokštelis naujai perdirbtas, apkaltas 
cinkuota skarda54. 1891 m. dekano vizitacijoje jokių užuominų apie varpinę ir 
varpus nėra55. 1897 m. birželio 23 d. Žarėnų parapiją vizitavo vyskupas sufraganas 
Antanas Baranauskas. Buvo surašytas patikrinimo aktas56. Tų pačių metų rugsėjo 
13 d. keitėsi klebonai. Klebonas B. Lorentas perdavė bažnyčios turtą kunigui 
Juozapui Lomanui. Kaip nešališkas asmuo dalyvavo Varnių dekanato dekanas, 
Tverų klebonas [Juozapas] Nonevičius57. 

Abu dokumentai patvirtina, kad centre esantis didysis bokštelis buvo apkaltas 
cinkuota skarda. Varpinė buvo dviejų aukštų, pastatyta ant neaukšto akmeninio 
pamato, naujom lentom apkalta, stogas naujas, malksna dengtas. Po vienu stogu 
su varpine buvo įrengta ir koplyčia. Ji buvo skirta mirusiesiems šarvoti. Nuo 
vyskupo vizitacijos ir klebonų keitimosi praėjo nedaug laiko. Įdomu, kad vizita-
cijos akte varpų svoriai buvo surašyti 
pūdais, o turto inventoriuje – svarais. 
Jame buvo akcentuota, kad varpinėje 
kabo trys variniai varpai. Didysis svėrė 
1 208 svarus, vidutinis – 600 svarų, 
mažasis – 320 svarų. Mažųjų varpelių 
buvo keturiolika58. Vyskupo surašytame 
dokumente buvo nurodyta, kad didysis 
varpas sveria 30 pūdų ir 5 svarus, vi-
dutinis – 15 pūdų, mažasis – 8 pūdus. 
Mažųjų varpelių buvo penkiolika59. Dar 
yra vienas Žarėnų bažnyčios invento-
riaus aprašas, kuris nedatuotas60, bet jo 
duomenys atitinka pateiktiems vyskupo 
vizitacijos akte. Todėl šį dokumentą 
reikėtų datuoti taip pat XIX a. pabai-
ga. Suprantama, kodėl buvo pabrėžta 

46 1850–1862 m. Žarėnų bažnyčios Varnių dekano 
vizitacijų aktai, ŽBA, l. 1.

47 1856 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, l. 1.
48 Ten pat, l. 2.
49 Ten pat, l. 3.
50 1865 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, l. 2.
51 1871 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1353, l. 76.

52 1872 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1353, l. 76.

53 1873 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1410, l. 71.

54 1876 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, l. 1.
55 1891 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2336, l. 324.

56 1897 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, l. 1.
57 1897 m. Žarėnų bažnyčios inventorius-perdavimo 
aktas, ŽBA, l. 1.

58 Ten pat, l. 2.
59 1897 m. Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, l. 2.
60 Nedatuotas Žarėnų bažnyčios inventorius, ŽBA, 
l. 2.
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medžiaga, iš kurios buvo pagaminti instrumentai. Tuo laiku jau vyskupijoje buvo 
pradėti pirkti ir plieniniai varpai.

Dar vienas svarus šio laikmečio šaltinis yra kanauninko Vincento Juzumo 
„Žemaičių vyskupijos aprašymas“. Jame rašoma: „Varpinė medinė, nauja, trijų aukštų, 
gana nebloga, statyta 1853 m. Joje varpai maži, o nauji, didesni įsigyti 1891 m. parapijos 
lėšomis“61. Knygos rengėjas Mindaugas Paknys atkreipė dėmesį, kad šis sakinys 
knygoje įrašytas kita ranka. V. Juzumas rankraštį užbaigė 1899 m., todėl keistai 
skamba, kad varpinė nauja, nors pastatymo metai yra nurodyti 1853-ieji. Mūsų 
surinkti duomenys rodo, kad ji tik buvo naujai suremontuota – t. y. perkaltos 
sienos, perdengtas stogas Aišku, kad du didesni varpai yra nauji. Jų įsigijimas 
rodo pagerėjusią ekonominę žmonių padėtį ir klebono iniciatyvumą.

Palyginus 1897 m. aprašą su 1876 m., matyti pokyčiai. Vietoj trijų aukštų 
atsiranda du. Neaišku, kurių metų duomenis pateikė V. Juzumas, bet šis liudijimas 
yra svarbus. Jis rodo, kad varpinė tikriausiai išlaikė senąją struktūrą – t. y. tris 
aukštus. Per tą laiką pasikeitęs varpelių skaičius. Jis nuo 8 padidėjo iki 15. Matyt, 
prie jų buvo priskirti ir abu signaliniai varpeliai. Net pridėjus juos, aišku, kad 
buvo įsigyti penki nauji varpeliai. Vėliau vienas iš jų buvo prarastas. Varpinėje 
kabojusių varpų svorių pateikimas skirtingais matavimo vienetais įneša sumaištį. 

Juos perskaičiavus kilogramais, paaiškėja, kad kalbama apie tuos pačius 
instrumentus. Pūdas yra lygus apie 16 kg, o rusiškas svaras vertinamas 400 gramų 
svoriu. Todėl, kad didysis varpas svėrė 482 kg, vidutinis – 240 kg, mažasis – 
122 kg. Svarais pateiktas svoris būtų toks: didžiojo – 483,2 kg, vidutiniojo – 240 kg, 
mažojo – 128 kg. Išryškėjo tik nedideli skirtumai. Jie gali atsirasti ir dėl skirtingų 
svarų svorio sampratos atskirose valstybėse. Lenkijos svaras lyginamas 0,4055 kg, 
Rusijos – 0,4095 kg, Vokietijos – 0,4677 kg. Nekyla abejonių, kad rašoma apie 
tuos pačius Žarėnų bažnyčios instrumentus. Net neatlikus skaičiavimų, matyti, kad 
varpai XIX a. pabaigoje labai „pasunkėję“, palyginti su XIX a. pirmąja puse. To 
laikotarpio varpai svėrė tiek: didysis 128 kg, vidutinis – 94,4 kg, mažasis – 49,6 kg. 
Išlikęs yra tik didysis iš senųjų varpų. Bet reikia apžvelgti likusius dokumentus.

1918 m. rugsėjo 23–24 d. parapiją vizitavo vyskupas Pranciškus Karevičius. 
Turto apraše nurodoma, kad bažnyčia yra su dviem bokštais62. Mažųjų varpe-
lių – 14. „Varpničia ant šventoriaus medinė, stogas skindelių, apmušta išora lentomis, 
yra parengta vieta dėl užlaikymo nabašnįka lig palaidojant. Varpiničioje vienas varpas“63. 
Kyla klausimas, kur dingo du varpai? Telšių vyskupijos bažnyčioms vokiečių per 
Pirmąjį pasaulinį karą padarytų nuostolių sąrašas lyg ir atsakytų į šį klausimą. 
Jame nurodyta, kad iš Žarėnų bažnyčios karo reikmėms buvo paimti du varpai, 
kurie abu svėrė 79 kg. Nuostolis įvertintas 1 185 litais64. Pagal įvardytą svorį tokių 
instrumentų parapijoje nebuvo užfik-
suota. Atrodo, kad paprasčiausiai ne-
žinota, kiek varpai realiai galėjo sverti.

1938 m. Žarėnų parapiją vizita-
vęs dekanas pažymi, kad varpinė yra 
sena, todėl reikalinga statyti naują65. 
Atrodo, kad iki Antrojo pasaulinio karo 
senoji varpinė buvo tik suremontuota. 

61 Juzumas V. Žemaičių vyskupijos aprašymas, Varniai, 
2013, p. 423.

62 [1918] Aprašymas Žarėnų bažnyčios inventoriaus, 
ŽBA, l. 1.

63 Ten pat, l. 2.
64 Telšių vyskupija. Vokiečių okupacinės valdžios 
padarytų bažnyčioms nuostolių sąrašas, LVIA, 
f. 669, ap. 48, b. 91, l. 3.

65 Dekanų vizitacijų raportai, LVIA, f. 669, ap. 48, 
b. 8, l. 33.
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1942 m. Paminklų apsaugos įstaigos Dailės skyrius siuntė klebonams, kraštoty-
rininkams, mokytojams anketas „Lietuvos bažnyčių varpų žinios“. Taip stengėsi 
surinkti duomenis apie instrumentus ir stengtasi, kad vokiečiai karo reikmėms 
nepaimtų nors istorinių ir vertingiausių varpų. Telšių rajono varpų byloje anketų 
apie Žarėnų varpus nėra. Joje yra saugoma Žarėnų–Latvìlių bažnyčios varpo an-
keta. Joje nurodyta, kad bažnyčia turi vieną plieninį varpą, pagamintą 1939 m. Jis 
nulietas Žarėnų–Latvelių parapijiečių lėšomis ir kunigo E. Einorio rūpesčiu. Varpas 
buvo paskirtas šv. Juozapo garbei66. Nors dažnai bažnytkaimis įvardijamas tik 
Žarėnų pavadinimu, bet aišku, kad kalbama apie vietovę, esančią Šiauliÿ rajone. 
Tikintis, kad Telšių rajono Žarėnų anketa galėjo pakliūti į Šiaulių rajono bažnyčių 
bylą, peržiūrėti ir šie dokumentai. Tarp jų Žarėnų varpų anketų nepavyko rasti67.

2001 m. gruodžio 16 d. buvo apžiūrėta ir matuota Žarėnų varpinė. Duo-
menys patikslinti 2021 m. balandžio 20 d. 

Varpinė yra priskiriama retai Lietuvoje pasitaikančiam tipui, kai jungiamos 
dvi skirtingos formos ir paskirties patalpos – varpinės bokštas ir sandėlis arba 
lavoninė. Įėjimas į patalpas jose dažniausiai būna arba iš siaurojo galo, arba iš 
šono. Žar¸nuose į pastatą patenkama per pagrindiniame fasade esančias dvejas 
duris. Tokios varpinės dar žinomos Ùžventyje ir Rozalimê68. Pastato planas yra 
taisyklingo kvadrato (6,40 x 6,40 m) formos. Pamatai yra akmens mūro. Skiedi-
nys yra kalkinis. Jis tvirtintas naudojant cementą. Karkasas apkaltas plačiomis 
vertikaliomis lentomis. Pirmame aukšte, pietinėje pusėje, buvusioje koplyčioje, yra 
keturių padalų langas (75 x 73 cm). Pagrindinis fasadas yra su frontonu. Pirmasis 
aukštas yra 4,30 m aukščio. Dalis lentų iki 2,55 m nuo apačios pakeistos, o per-
ėjimas tarp jų, apsaugant nuo lietaus, pridengtas karnizu. Frontoną (h – 2,80 m) 
puošia pusapvalis, dviejų padalijimų langas (75 x 73 cm). Pirmo aukšto galas 
yra ne dvišlaitis, o nuleistas. Todėl tarp pirmo ir antro aukšto trijose kraštinėse, 
išskyrus pagrindinį fasadą, susidaro stoginukas. Virš šio statinio iškyla netaisy-
klingo kvadrato (4,15 x 4,25 m) varpinės bokštas. Priekiniame fasade jo aukštis 
dėl frontono sumažėja iki 1,25 m, o kitos sienos yra 3,05 m aukščio, matuojant 
nuo stogo. Bokšto kiekvienoje sienoje yra po langą. Frontone, išlaikant proporcijas, 
jis yra mažesnis (60 x 85 cm), o likę trys – didesni (62 x 80 cm). Mažesnis yra 
dviejų, o didesni – keturių padalijimų. Bokštas baigiasi keturšlaičiu 3 m aukščio 
stogu. Virš jo iškyla mažas kryžius. Stogas ir stoginukai anksčiau buvo dengti 
skiedromis, o vėliau ant jų užkaltas šiferis. Kadangi pastatas buvo pritaikytas 
dviem funkcijoms, tai į skirtingas patalpas buvo įeinama per dvejas duris. Vienerios 
vedė į koplyčią, o kitos – į varpinę. Jos gan masyvios (2,25 x 1,35 m), lankstai 
kalvio darbo. Viduje pastatas perdangomis padalytas į keturis aukštus. Į varpinę 
veda mediniai laiptai, einantys pagal pastato sienas. Keičiant karkaso apatinius 
balkius, buvo iš trijų pusių, išskyrus fasadą, nupjauti lentų galai. Susidaręs tarpas 
naujai užkaltas trimis horizontaliomis lentomis. Anksčiau durų (2,25 x 1,10 m) 
būta ir galinėje sienoje. Jos dabar užkal-
tos. Kitos durys su grandiniu pjūklu 
buvo pradėtos pjauti šiaurinėje sienoje, 
bet, jau vykdant darbus, buvo persi-
galvota, jos neįrengtos. Varpinė, kaip 

66 Telšių rajono varpai, Kultūros paveldo centro archyvas 
(toliau – KPCA), f. 17, ap. 1, b. 35, l. 35 a.

67 Šiaulių rajono varpai, KPCA, f. 17, ap. 1, b. 37.
68 Jankevičienė A. Lietuvos medinės bažnyčios, kop
lyčios ir varpinės, Vilnius, 2007, p. 308.
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ir bažnyčia, yra nudažytos geltonai. 
Po nusilupusiais dažais matoma, kad 
anksčiau varpinė buvo pilka. Dabar 
pirmame aukšte, vietoj buvusios koply-
čios-šarvojimo patalpų, yra bažnytinių 
reikmenų sandėlis. Varpinėje yra me-
dinė tarškynė. Ja į pamaldas kviesda-
vo, kai varpai būdavo užgavėti, kai 
jais neskambindavo. Tai buvo daroma 
nuo Didžiojo Ketvirtadienio iki Kristaus 
Prisikėlimo – t. y. sekmadienio ryto.

Kai palygini dokumentuose mi-
nimus varpinės aprašus su dabartiniu 
pastatu, galima daryti prielaidą, kad tai 
yra 1853 m. statytas pastatas. Varpinė 
ne kartą buvo remontuota. Abejones 
kelia tik varpinės aukštų skaičius, kuris 
vizitacijos aktuose nurodomas skirtin-
gai. Atrodo, kad vieni pastatą vertino, 
žvelgdami į jo išorę, o kiti skaičiavo 
pagal vidaus erdvės padalijimus. Pa-
naikinus koplyčią, atrodo, kad buvo 
padaryta dar viena perdanga. Norint nustatyti, ar Žarėnų varpinė išlaikė 1853 m. 
pirminį vaizdą, buvo pasitelkti analogai. Ùžvenčio koplyčios-varpinės bokštas yra 
vieno tarpsnio, kaip ir Žarėnų, o 1858 m. statytos Rozalímo – dviejų. Labiau ti-
kėtina, kad Žarėnų varpinė išlaikė pirminį vaizdą. Jos architektūra yra išskirtinė, 
todėl ji neatsitiktinai yra įtraukta į Kultūros vertybių registrą (Unikalus kodas 1687).

Varpinėje yra pakabintas vienas varpas. Jis bronzinis, aukštis pagal liestinę, 
be karūnos, – 78 cm, o skersmuo – 95 cm. Vertinant jo dydį Lietuvos masteliu, 
tai vidutinio dydžio instrumentas. Jame išlieti įrašai, medžiaga rodo, kad tai tikrai 
yra šios bažnyčios instrumentas. Varpo viršutinėje liemens dalyje esančiame frize 
išlieta: „ANNUS 1885.“ (1885 metai), o apatinėje – „ЛИТЪ ПО ЗАКАЗУ ЖОРАNСКОГО 
NАСТОЯТЕЛЯ КС. В. ЛОРЕNТА.“ (Išlietas Žarėnų klebono kunigo [Baltramiejaus] 
Lorento užsakymu). Antrojo įrašo pradžią žymi sparnuota angelo galvutė. Raidžių 
aukštis – 4 cm. Graiže įkomponuotas signatūrinis įrašas ir varpo svoris: „ЛИТЪ 
ВЪ ГОРОДѢ ВАЛДАѢ ВЪ ЗАВОДѢ КУПЧИХИ ПЕЛАГЕИ ИВАNОВNѢ УСАЧЕВОИ 1895 
ГОДА ВЕСУ ... ПУД. 3 ФУN.“ (Išlietas pirklės Pelagijos Ivanovnos Usačiovos fabrike, 
Valdajaus mieste, 1895 metais, svoris ... pūdų 3 svarai). Raidžių aukštis – 3,5 cm. 
Įdomu, kad varpo įrašai lieti kirilica, nors kitos parapijos ir, esant uždraustai 
lietuvių rašybai lotyniškais rašmenimis, tame pačiame fabrike gamino instrumen-
tus su lietuviškais tekstais. Instrumento puošyba taip pat būdinga carinės Rusijos 
cerkvių instrumentams. Keista, kad N raidės lietos ne kirilica, o lotyniškos.

Svorio skaičiai įrėžti į patį instrumentą. Pūdų įrašo vieta yra išdaužta. Pagal 
įrėžimo likučius atrodo, kad pirmas skaičius gali būti 7 arba 3, o antras 0 ar 2. 
Remiantis analogais galima išsiaiškinti, kiek pūdų sveria Žarėnų varpas.

Žarėnų bažnyčios varpinė. 2021 m. 
P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo asm. archyvo
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Kiekvienas gamintojas stengėsi 
išgauti tokią varpo formą, kuri suteiktų 
kuo švaresnį ir didingesnį skambesį 
instrumentui. Suprantama, kad įtaką 
turėjo ir lydinio sudėtis, bet formos, 
sienelių ir rumbų skaičiaus ir storio 
parinkimas taip pat buvo labai reikš-
mingi. Aišku, kad reikėjo atsižvelgti ir 
į pageidaujamą užsakovo toną. Gavę 
norimą rezultatą, tuos dalykus naudojo 
ir kituose gaminiuose, o paslaptis sau-
godavo ir perduodavo iš kartos į kartą. 
Mūsų šalyje įdomūs P. I. Usačiovos 
varpų fabriko ir vėliau jį perėmusių 
jos sūnų gaminiai. 

Panašiausias pagal pagaminimo 
metus yra Gegr¸nų bažnyčios varpas. 
Jis buvo išlietas 1884 m. P. I. Usačiovos 
fabrike. Varpo aukštis pagal liestinę be 
karūnos yra 70 cm, o skersmuo – 82 cm. 
Jo svoris yra 22 pūdai ir 15 svarų69. 
Kanta÷čių varpas yra išlietas 1878 m. 
Jo aukštis pagal liestinę be karūnos 
yra 87 cm, skersmuo – 96 cm70. Beveik 
identiškas yra 1913 m. Luõkės varpas, 
pagamintas jau P. I. Usačiovos sūnų. 
Jo aukštis pagal liestinę – 79 cm, skers-
muo – 96 cm. Jis svėrė 32,3 pūdo71. 
Kitas jų Luõkei pagamintas varpas 
buvo 97 cm aukščio pagal liestinę 
be karūnos, 118 cm skersmens, svėrė 
54,25 pūdo72. Galima daryti prielaidą, 
kad Žarėnų varpas galėjo sverti 30,3 
arba 32,3 pūdo. Labiau tikėtinas antras 
variantas. Suprantama, kad jis tikrai 
nesvėrė 70 pūdų. Žinoma, kad Val-
dajaus liejikai už varpo pūdą imdavo 
19 rublių, išeitų, kad žarėniškiams jis 
galėjo kainuoti 613,7 carinio rublio. Tiesa, reikia priminti, kad Valdajaus meistrai 
už tuos pinigus varpą patys atgabendavo ir jį padėdavo pakabinti.

Žarėnų varpo puošyba yra deta-
liai aprašyta73, tačiau įdomūs svarbiausi 
elementai. Varpą juosia platus trijų dalių 
frizas, nuo pečių apimantis didžiąją ins-
trumento liemens dalį. Vidurinė juosta 

1885 m. pagamintas Žarėnų bažnyčios varpas. 
2013 m. P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo 
asm. archyvo

1885 m. Žarėnų bažnyčios varpo fragmentas. 
2013 m. P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo 
asm. archyvo

69 Šverebas P. Telšių vyskupijos bažnyčių varpai, Vil-
nius, 2014, p. 422.

70 Ten pat, l. 426.
71 Ten pat, l. 381.
72 Ten pat, l. 378.
73 Ten pat, p. 416.
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lygi, poliruota (12,5 cm pločio). Joje tarp 
dviejų pusapvalių rumbų išlieta data. 
Viršutinė dekoro juosta (8 cm) siekia 
instrumento pečius. Apatinė dekoro 
juosta – 14,5 cm. Abi juostos užpildy-
tos augaliniu ornamentu. Liemenį nuo 
graižo skiria trys vienodi pusapvaliai 
rumbai. Graižą juosia vienas analo-
giškas rumbas, o prieš tekstą išlietas 
apdovanojimas – dvipusis Baranovičių 
žemės ūkio bendrovės parodos sidabro 
medalis (1884). Suprantama, kad tekstas 
kirilica kainavo pigiau nei lotyniškais 
rašmenimis. Be to, buvo garantija, kad 
su valdžia neturėsi jokių problemų. 
Gaila, kad instrumentas yra išdaužtas, 
todėl jo skambumas prarastas. Grai-
že yra išdaužti du didžiuliai gabalai 
(vienas 8 x 62 cm, kitas 5 x 30 cm). 
Jie yra priešingose instrumento pusėse. 

Varpas yra pritvirtintas stacio-
nariai, o skambinama pagal rytietišką 
tradiciją, kai išlinguojamas ne varpas, 
o jo šerdis. Ja mušama į graižo šonus. 
Tai daroma rankomis, kad lengviau 
būtų skambinti, virvė būna permesta 
per skriemulį. Neaišku, ar instrumentas 
buvo išmuštas, kai atsipalaidavo šerdies 
pririšimas ar nuo apšaudymo. Teko 
girdėti abi šias versijas.

Virš zakristijos yra pritvirtintas 
20 cm skersmens varpelis, ant kurio 
medinės pakabos įrėžtas užrašas: „A¹o 
D¹i. / 1797. / Die 2. X bris.“ (Viešpaties 
metais 1797 spalio 2 diena.). Tai rodo 
varpo pakabos garbų amžių. Prie altorių 
buvo padėtos dvi harmoninių varpe-
lių poros, sujungiančios po 4 mažus 
varpelius. Rankenos kojelės papuoštos 
angeliukų galvutėmis. Ant kiekvienos poros yra po 8 angeliukų galveles.  

Didžiojo varpo tekstas primena, kad jis buvo pagamintas P. I. Usačiovos 
varpų fabrike, todėl yra tikslinga pateikti glaustus duomenis apie šią liejyklą.

P. I. Usačiovos varpų liejimo fabrikas veikė Rusijoje nuo 1876 iki 1896 m. 
Jo istorija siekia XIX a., kai Valdajuje gyvenę broliai pirkliai Nikolajus ir Vasilijus 
Vasiljevičiai Rožkovai turėjo ne tik metalo parduotuvių, bet ir dirbtuvių, kur ga-

Žarėnų varpelis, kabantis virš zakristijos durų. 
2014 m. P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo 
asm. archyvo

Lauko Sodos tarškynė. 2021 m. P. Šverebo nuotr. 
Iš P. Šverebo asm. archyvo
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mindavo prekes. Iš Stukolkino, kai jis persikėlė dirbti į Sankt Peterburgą, 1850 m. 
Vasilijus Rožkovas išsinuomojo, o vėliau ir nusipirko liejyklą. Joje pradėjo gaminti 
varpus, daugiausia mažus, skirtus kinkiniams. Nikolajaus Rožkovo nulieti varpai 
nebuvo tokie paklausūs kaip brolio, todėl jis labiau koncentravosi į prekybą. Va-
silijus pagal tėvo, auginusio didelius, vešlius ūsus ir vadinto Ūsuočiumi, pravardę 
ant varpų pradėjo rašyti – UsačiovasRožkovas, o vėliau – vien tik pravardę74. Jį 
išgarsino varpas, nulietas 1861 m. baudžiavos panaikinimui paminėti75. Meistras 
mirė 1876 m. birželio 30 d., būdamas 45 metų amžiaus, palikdamas liejyklą ir 
žmoną Pelagiją su šešiais mažamečiais vaikais76. Iš pirklių šeimos kilusi Pelagija 
Ivanovna Usačiova greitai suvokė, kad naudingiau lieti varpus geležinkelio stotims 
ir bažnyčioms. Reklamuodama savo produkciją, ji dalyvavo parodose. P. I. Usa-
čiova mirė 1896 m. sausio 11 d., būdama 59 metų amžiaus. Po motinos mirties 
fabriką paveldėjo sūnūs Vasilijus, Nikolajus, Aleksejus ir Jakovas. Fabrikas pava-
dintas Brolių Usačiovų vardu. Jam vadovavo Vasilijus Vasiljevičius Usačiovas77. 
Lietuvoje yra žinoma 23 šio fabriko gaminiai. Dabartinėje Telšių vyskupijoje yra 
10 išlikusių P. I. Usačiovos vardu pažymėtų varpų78. Žarėnų klebono apsispren-
dimui pirkti šio fabriko instrumentą galėjo daryti įtaką kaimyninės Kantaučių 
parapijos pavyzdys. Jie 1878 m. buvo įsigiję šio gamintojo varpą. Be to, Usačiovų 
instrumentai išsiskyrė skambumu.

Lauko Sodos Šv. Joakimo bažnyčia
Pirma šventovė buvo pastatyta 1787 m.79 Kituose šaltiniuose nurodoma, kad 

ji buvo pastatyta 1788 m.80 Pirmąsias žinias apie varpinę ir varpus pavyko aptikti 
1805 m. dekano vizitacijos akte. Jame nurodyta: „Varpinė prie jos [bažnyčios] maža, 
lentomis apkalta, turinti 2 varpelius“81. 1821 m. bažnyčią vizitavo vyskupas. Jo akte 
įrašyta, kad varpinė stovi prieš pagrin-
dinį bažnyčios fasadą. Tai paprasčiau-
si varteliai ant dviejų medinių stulpų, 
uždengti lentų stogeliu. Joje kabojo du 
varpai – didysis, svėręs 100 svarų, ir 
mažesnis – 40 svarų. Signalinis varpelis, 
pritvirtintas virš bažnyčios – 30 sva-
rų. Varpelių prie altorių buvo 3. Jie 
visi svėrė 3 svarus82. Varpininku tuo 
metu dirbo Baltramiejus Bomblauskis83. 
1826 m.84 varpai yra sukelti į bažnyčios 
bokštelį ir patikslinti jų svoriai. Didysis 
svėrė 100 svarų ir 20 lotų, mažesnis – 
40 svarų ir 15 lotų, signalinis – 30 svarų 
ir 10 lotų, o trys, skirti mišioms prie 
altorių, – 5 svarus ir 20 lotų85. 1839 m. 
didieji varpai įrašyti be lotų. Be to, 
prisidėjo dar vienas varpelis, kuris ka-
bojęs prie zakristijos. Jo svoris buvo 
10 svarų86. 1844 m. vizitatorius vėl įrašė 

74 Яковлева Н. П. Фамилия, Наше наследие, 1997, 
Nr. 42, p. 38.

75 Глушецкий A. A. Колокольное дело в России во 
второй половине XVIII–начале XX века. Энцик ло
педия литейщиков, Москва, 2010, p. 345.

76 Яковлева Н. П. Фамилия, Наше наследие, 1997, 
Nr. 42, p. 38.

77 Глушецкий A. A. Колокольное дело в России во 
второй половине XVIII–начале XX века. Энцикло
педия литейщиков, Москва, 2010, p. 346.

78 Šverebas P. Telšių vyskupijos bažnyčių varpai, 
Vilnius, 2014, p. 135.

79 Misius K., Šinkūnas R. Žarėnai, Lietuvos katalikų 
bažnyčios /žinynas/, Vilnius, p. 32.

80 1821 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 227, l. 435.

81 1805 m. Varnių dekanato vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 221, l. 17.

82 1821 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 227, l. 436.

83 Ten pat, l. 438. 
84 Autorius dėkingas istorikui Kaziui Misiui už suteik-
tas 1826 m., 1839 m. ir 1844 m. vizitacijų aktų kopijas.

85 1826 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 230, l. 343.

86 1839 m. Žarėnų bažnyčios vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 249, l. 338.
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tuos pačius skaičius. Skirtumas yra tik vertinant varpelio, kabančio prie zakristijos, 
svorį. Šis instrumentas palengvėjo iki 2 svarų. Varpininkas tuo metu buvo Antanas 
Gumaliauskis87. Tie patys duomenys pakartoti ir 1850 m.88

Faktografinę medžiagą bandyta išplėsti, peržiūrint dekanų vizitacijos ak-
tus. Deja, nei 1871 m.89, nei 1872 m.90, nei 1873 m.91, nei 1881 m.92 ir 1891 m.93 
dokumentai nieko apie varpus ir varpinę nerašo. Tai rodo, kad tuo laikotarpiu 
šiais klausimais jokių pokyčių ar problemų neiškilo. 1918 m. parapiją vizitavo 
vyskupas Pranciškus Karevičius. Iš bažnyčios aprašo suprantame, kad bažnyčios 
pagrindiniame fasade, virš stogo, yra bokštelis su varpeliu, užsibaigiąs geležiniu 
kryžiumi. Gan detaliai apibūdinta varpinė ir varpai. „Sena medinė varpinė stovi 
ant 4 šulų, apmušta lentomis, dengta skindeliais. Ji turi ilgio ir pločio po 2 sieksnius ir 
padalyta į dvi dalis, su dvejomis durimis, vienų užrakinamų. Varpinėje buvo pakabinti 
du dideliu, du maži varpu, bet atėmus vokiečiams juos karo reikmėms, beliko tik didasai, 
nulietas 1903 metais ir sveriąs 16 pūdų ir 7 svarus“94. Varpinė buvo taisyklingo kva-
drato formos. Tik neaišku, kuriais sieksniais matuota – mažaisiais ar didžiausiais. 
Pirmų ilgis yra 1,83 cm, o antrų – 2,84 cm. Pastatas statytas ne ant pamatų, o 
įkasant į žemę stulpus. Vyskupijos sudarytame per Pirmąjį pasaulinį karą bažny-
čioms padarytų nuostolių sąraše randamas patvirtinimas, kad okupantai paėmė 
iš Lauko Sodõs šventovės tris varpus, svėrusius 293 kg. Praradimas įvertintas 
7 000 litų ar auksinų95.

2001 m. gruodžio 16 d., apžiūrėjus Lauko Sodos bažnyčią, buvo nustatyta, 
kad šventoriaus-kapinių šiaurės vakariniame kampe stovi medinė, dviejų tarpsnių, 
netaisyklingo kvadrato (5,55 x 5 m) plano, sudėtinio tūrio varpinė. Pirmas tarpsnis 
yra 5,50 m aukščio. Antras aukštas siauresnis (3,15 x 2,80) ir žemesnis – 3,15 m. 
Jame įrengta varpinė. Skirtumas tarp aukštų uždengtas stoginuku. Stogas keturšlaitis, 
1,25 m aukščio. Virš jo iškyla smailė, ant kurios pritvirtintas metalinis kryžius. 
Sienos apkaltos horizontaliai, lentos profiliuotos, nudažytos tamsiai mėlynai, turi 
net žalsvumo. Varpinės spalva sutampa su bažnyčios. Viršuje yra 1 m aukščio 
galerija, kurią dengia plačios medinės žaliuzės. Įdomu, kad pagrindiniame jų fa-
sade ir galinėje sienoje yra įterpta po langelį (90 x 65 cm). Stogas ir stoginukas 
dengti rudu šiferiu. Pamatai – akmens mūro, žemi. Pastatas padalytas į dvi pa-
talpas. Į kiekvieną patalpą yra atskiros 
durys. Jos vienodos (2 x 1 m), kaltos 
eglute. Virš jų yra prikaltas kryžius 
su Nukryžiuotojo Kristaus skulptūra. 
Grindys medinės. Kairėje pagrindinio 
fasado pusėje esančios patalpos anks-
čiau galėjo būti naudotos mirusiųjų 
šarvojimui. Dabar tai liturginių rei-
kmenų sandėlis. Įdomu, kad jame yra 
tvarkingai padėta tarškynė. Ši patalpa 
padalyta į du aukštus. Kita pastato pusė 
yra skirta varpininkui. Jam įrengtas ir 
mažas langelis (65 x 45 cm), kad ma-
tytų atvykstančią laidotuvių procesiją ir 

87 1844 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 230, l. 45.

88 1850 m. Žarėnų parapijos vizitacijos aktas, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 280, l. 46.

89 1871 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1353, l. 76.

90 1872 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1410, l. 71.

91 1873 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1465, l. 35.

92 1881 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 1918, l. 30.

93 1891 m. Varnių dekanato bažnyčių vizitacijų aktai, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2336, l. 324.

94 Klebonų raportai apie bažnyčių stovį 1918 m. 
LVIA, f. 1671, ap. 5, b. 408, l. 126.

95 Telšių vyskupija. Vokiečių okupacinės valdžios 
padarytų bažnyčioms nuostolių sąrašas, LVIA, 
f. 669, ap. 48, b. 91, l. 3.
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nepavėluotų ją pasitikti varpų dūžiais. 
1964 m. Mečislovo Sakalausko darytoje 
nuotraukoje galima matyti, kad pir-
miau stogas ir stoginukas buvo dengti 
skiedromis, o pastato apkalimas buvo 
vertikalių lentų96. Tai būdinga Žemai-
tijai, kuri priskiriama jūrinio klimato 
zonai. Nuo vertikalaus kalimo lentų 
geriau nuvarva vanduo.

Varpinėje kabo du varpai. Abu 
jie yra bronziniai. Didysis pagamintas 
Brolių Usačiovų varpų liejimo fabrike, 
Valdajuje, Rusijoje. Jo aukštis pagal 
liestinę be karūnos yra 62 cm, o skers-
muo – 74,5 cm. Viršutinėje liemens 
dalyje esančiame frize išlietas aukojimo 
įrašas: „Fundatorei Benediks ir Kotrİna 
MoŽejka ir parakwi jonai Ławkosodos Baž
nycžios 1903 m.“, o graiže gamintojo si-
gnatūra – „IZDELIE ZAVODA BR. UCAT
CNOVIX V VALDAIE НOVGORODSKOI 
GUBERНII.“ Toliau įrėžtas instrumento 
svoris: „16 П. 7“ (16 pūdų 7 [svarai])“. 
Raidės lietos ant atskirų plokšte lių. 
Frizo raidžių aukštis skirtingas. Varpas 
puošnus. Liemens viršų juosia platus 
trijų dalių frizas. Viršutinė dalis puošta 
neobizantinio ornamento jungtų aps-
kritimų, kur įkomponuotos trejopos 
rozetės. Jos gan geometrizuotos. Skir-
tingi žiedai ritmiškai kartojami. Apati-
nis juostos pakraštys apvestas perliukų 
eile ir rumbeliu. Vidurinėje frizo dalyje, 
po pusapvaliu rumbu, išlietas aukojimo 
įrašas. Apatinė dalis taip pat puošta 
neobizantiniu ornamentu. Jis formuotas 
iš apskritimų su keturiomis kilpelėmis 
ir rozete viduryje. Abipus jo – treliažu 
susipynusios liaunos augalo šakelės, 
išorinėje pusėje susisukusios spiralė-
mis. Ornamentas apvestas rumbeliais 
išskirtomis juostelėmis, užpildytomis 
kryžiukų eilėmis. Graižą puošia dar 
viena neobizantinio ornamento juosta. 
Žemiau graižą juosia pusapvalis rum-

96 Jankevičienė A. Lietuvos medinės bažnyčios, kop
lyčios ir varpinės, Vilnius, 2007, p. 295.

Lauko Sodos varpinė. 2021 m. P. Šverebo nuotr. 
Iš P. Šverebo asm. archyvo

Lauko Sodos varpinė. 1964 m. M. Sakalausko 
nuotr. Paimta iš A. Jankevičienės knygos 
„Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir 
varpinės“
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bas. Tarp jo ir ornamentinės juostos 
išlietas signatūrinis įrašas. Ąsos profi-
liuotos. Varpu skambinama pagal ry-
tietišką tradiciją. Nors virvės permestos 
net per du skriemulius, yra pritvirtinta 
ir dviejų pečių svirtis pačiam instru-
mentui įsiūbuoti.

Antrasis varpas yra dar mažesnis. 
Jo aukštis pagal liestinę be karūnos 
yra 26 cm, o skersmuo – 32,7 cm. 
Jis yra įtrauktas į Kultūros vertybių 
registrą: 10138 (DR 1046). Viršutinėje 
liemens dalyje esančiame frize pagal pe-
rimetrą išlieta: „ANNO DOMINI 1796“ 
(1796 Viešpaties metais). Tarpai tarp 
žodžių dideli. Raidžių aukštis – 1 cm, 
jos lietos ant atskirų plokštelių. Inst-
rumentas gan puošnus. Liemens vir-
šų juosia trijų dalių frizas. Vidurinėje, 
išskirtoje dviem poromis pusapvalių 
rumbų, išlietas įrašas. Rumbų relje-
fai skirtingi: vidiniai aukštesni, išori-
niai – žemesni. Abipus įrašo esančios 
ornamentinės juostos (2,5 cm pločio) 
vienodos, užpildytos grafiško piešinio 
akanto lapų galų eilėmis. Viršutinės 
nukreipti į kepurę, o apatinės – į graižą. 
Tarpuose tarp akantų įkomponuotos 
vynuogių kekės. Viršutinė juosta siekia 
pečius. Išoriniai ornamentinių juostų 
pakraščiai švelniai banguojantys. Lie-
menį nuo graižo skiria trys pusapva-
liai rumbai, vidurinis platesnis. Graižo 
pakraštys storesnis. Gintautas Žalėnas 
yra nustatęs, kad šią puošybą naudojo 
Varnių liejikai. Šiuo instrumentu dabar 
neskambinama. Buvo pritaikytas vaka-
rietiškas skambinimo būdas, rankinis. 
Instrumentą išlinguodavo vieno peties svirtimi.

Dar vienas varpas yra pakabintas bažnyčios bokštelyje. Jis pagamintas iš 
bronzos, aukštis pagal liestinę be karūnos – 22 cm, skersmuo – 26 cm. Liemens 
viršuje frize išlieta: „ROKU 1785“ (1785 metais). Tekstas išdėstytas pagal visą 
perimetrą, todėl tarpai tarp atskirų raidžių ir skaičių dideli. Raidžių aukštis – 
1 cm, jos lietos ant atskirų plokštelių. Įrašo pradžią žymi vynuogių kekė. Puošyba 
yra analogiška antrajam varpui, tik frize tekstas išskirtas ne dviem poromis, o 

1903 m. nulieto Lauko Sodos varpo fragmentas. 
2013 m. P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo 
asm. archyvo

1903 m. nulietas Lauko Sodos varpas. 2013 m. 
P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo asm. archyvo
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pavieniais rumbais. Suprantama, kad ir 
jis buvo pagamintas Varnių liejykloje. 
Juo skambinama vakarietišku būdu. 
Instrumentas išlinguojamas rankomis 
vieno peties svirtimi. 

Didžiojo varpo tekstas kelia klau-
simą. Koks yra ryšys tarp P. I. Usačio-
vos ir Brolių Usačiovų varpų liejimo 
fabrikų?

Brolių Usačiovų varpų liejimo 
fabriku liejykla vadinosi nuo 1896 m. iki 
1930 m. Taip jį pervardijo po mamos, 
P. I. Usačiovos, mirties fabriką paveldė-
ję sūnūs Vasilijus, Nikolajus, Aleksejus 
ir Jakovas. Jam vadovavo vyriausiasis 
sūnus Vasilijus Vasiljevičius97. 1907 m., po Vasilijaus mirties ir šeimos turto da-
lybų, fabrikas atiteko Nikolajui ir Jakovui, o Aleksejus atidarė savo atskirą varpų 
liejyklą. Senasis fabrikas išlaikė buvusį pavadinimą. Jame dirbo meistrai: Ivanas 
Artamonovas, Ivanas Čistoserdovas ir Tichonas Karpovas. 1918 m. Valdajuje įvyko 
maištas prieš sovietų valdžią. Jakovas Vasiljevičius Usačiovas buvo areštuotas, o 
paleistas Valdajuje nepasiliko ir išvyko į Aukštutinį Voločeką. Fabrikui vadovauti 
liko Nikolajus Vasiljevičius Usačiovas. Jis fabriko nepervardijo ir tęsė varpų ga-
mybą. 1927 m. į ją įsitraukė ir jo sūnus Nikolajus. 1930 m. sausio mėnesį fabrikas 
buvo nacionalizuotas98. Vaikai pratęsė tėvo ir mamos puoselėtas liejyklos tradicijas 
ir sėkmingai konkuravo su kitais carinės Rusijos varpų gamintojais. Lietuvoje yra 
išlikę trylika jų išlietų varpų, iš jų Telšių vyskupijoje – 7 instrumentai99.

Mažieji varpai buvo pagaminti Va»nių liejykloje, veikusioje 1783–1831 m. 
Kadangi per 1831 m. sukilimą joje buvo liejamos patrankos maištininkams, tai 
po sukilimo numalšinimo liejykla buvo uždaryta. Liejykloje dirbo meistrai: Patri-
cijus Kaniauskis (1791–1815), Jonas Hartmanas (1815–1816) ir Juozapas Racevičius 
(1816–1831). Šiuo metu žinoma daugiau nei 40 šioje liejykloje pagamintų varpų100. 
Seniausias jų gaminys kabo Ylakiÿ bažnyčioje. Varpas buvo pagamintas 1873 m. 
Atrodo, kad Lauko Sodos varpus pagamino meistras P. Kaniauskis.

Mažųjų varpelių, skirtų šv. Mišioms, yra dvi poros harmoninių. Kiekvie-
noje poroje rankena yra sujungti trys varpeliai. Vienoje poroje trūksta varpelio. 
Dar vienas instrumentas yra pavienis su medine rankena. Prie zakristijos durų 
pritvirtintas varpas, kuriuo duodamas 
ženklas pradėti šv. Mišias. Jis jokių 
įrašų neturi.

Medingėnų  
Švč. Trejybės bažnyčia
Apie šventovės varpinę ir var-

pus yra publikuotas straipsnis101. Šį 
tyrimą, peržiūrėjus dekanų vizitacijų 

97 Глушецкий A. A. Колокольное дело в России во 
второй половине XVIII–начале XX века. Энцикло
педия литейщиков, Москва, 2010, p. 346.

98 Ten pat, p. 347, 349.
99 Šverebas P. Telšių vyskupijos bažnyčių varpai, 
Vilnius, 2014, p. 135.

100 Žalėnas G. Varnių varpų liejykla, Menotyra, 2011, 
t. 18, Nr. 1, p. 77–79.

101 Šverebas P. Bažnyčios varpinė ir varpai, Plungės 
dekanato sakralinė architektūra ir dailė, sud. A. But-
rimas, Vilnius, 2005, p. 465–468.

Lauko Sodos harmoniniai varpeliai. 2013 m. 
P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo asm. archyvo
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raportus, pavyko papildyti reikšmingais naujais faktais. Be to, padėtis pasikeitė 
ir restauravus varpinę. 

Pirmas žinias apie varpinę aptinkame 1779 m. bažnyčios inventoriuje. Jame 
nurodyta, kad ji yra vartuose. Varpinėje buvo pakabinti du dideli varpai. Du 
maži varpeliai buvo padėti prie altorių. Vienas buvo pritvirtintas prie zakristijos, 
o kitas, mažas, prie kunigo Žyberto altarijos102. 1805 m. nei apie varpinę, nei 
varpus neužsimenama103. 1814 m. jau rašoma, kad varpinė yra uždaro tipo. Ji 
buvo dviejų aukštų, sienos lentomis apkaltos, stogas malksna dengtas, reikalaująs 
remonto, virš jo buvo geležinis kryžius. Joje kabojo du varpai104. 1821 m. bažny-
čios inventoriuje akcentuojama, kad bažnyčios stogas 1814 m. naujai perdengtas. 
Virš jo yra „gražus kryžius, o po juo yra pritvirtintas signalinis varpas“105. Tikriausiai 
kryžius puošė bažnyčios bokštelį, kuriame ir buvo pakabintas šis instrumentas. 
Varpinės stogą vizitatorius siūlė apkalti dvigubai. Joje buvo du varpai. Didysis 
svėrė 80 svarų, mažasis – 25 svarus, o įvairaus dydžio mažieji buvo 6. Visi svėrę 
6 svarus106. 1826 m. vizitacijos akte nurodyta, kad varpinė pastatyta kapinėse-
šventoriuje107. Po dvejų metų didžiųjų varpų svoris rašomas kartu. Abu jie svėrė 
125 svarus. Mažųjų varpelių duomenys nepasikeitę108. Sudėjus anksčiau nurodytus 
varpų svorius, jų suma turėjo būti 105 svarai. Kyla klausimas, ar buvo įsigytas 
naujas instrumentas, ar padaryta paprasčiausia klaida? Žinant, kad kunigai ar 
vizitatoriai svorį rašydavo, jį nustatydami iš akies, tai nieko stebėtina. Iš 1831 m. 
vizitacijos akto galima suprasti, kad medingėniškiai atskirai pastatytos varpinės 
neturi. Dokumente nurodyta, kad priešnavis (bobinčius) yra su bokštu. Jame kabo 
signalinis varpas. Apie varpinę taip pat rašoma, kad ji yra virš priešnavio. Joje 
kabo du varpai, sverią abu 125 svarus. Įvairūs 6 mažieji, esantys prie altorių, per 
visus svėrė 6 svarus109. Varpininkas tuo metu buvo Jonas Šateikis110. Padėtis nepa-
sikeitusi nei 1841 m.111, nei 1844 m.112 
1850 m. varpininkais dirbo Mykolas 
Tolis ir Tadeušas Platukis. Bažnyčios 
bokšte, be signalinio instrumento, dar 
kabojo trys varpai. Didysis svėrė 80 
svarų, mažesnis – 42 svarus113. Vėl yra 
varijavimas varpų svoriu, o atskiros 
varpinės nebuvo pastatytos. 1875 m. 
padėtis pasikeitė. Trys varpai buvo su-
kelti ir pritvirtinti varpinėje, pastatytoje 
ant keturių stulpų, apkaltoje lentomis, 
dengtoje malksna. Dar atskirai minimas 
signalinis varpas. Mažųjų varpelių skai-
čius padidėja iki aštuonių114. 1882 m. 
mažaisiais įvardijami 6 instrumentai. 
Suprantama, kodėl taip atsitiko. Atski-
rai buvo išskirtas varpelis, kabantis prie 
zakristijos durų. Aštuntuoju tikriau-
siai buvo įrašyta harmoninių varpelių 
pora115. Taip galvoti leidžia analogiškas 

102 1779 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA, 
f. 1671, ap. 4, b. 394, l. 13.

103 1805 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 221.

104 1814 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 342, l. 40.

105 1821 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 227, l. 429.

106 Ten pat, l. 430.
107 1826 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos aktas, 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 230, l. 338.

108 1828 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos aktas, 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 235, l. 363.

109 1831 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos aktas, 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 246, l. 337.

110 Ten pat, l. 338.
111 1841 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos aktas, 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 230, l. 300.

112 1844 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos aktas, 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 230, l. 305.

113 1850 m. Medingėnų bažnyčios vizitacijos aktas, 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 281, l. 48.

114 1875 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 202, l. 217.

115 1882 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 887, l. 1.
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instrumentų surašymas 1893 m.116 ir 1897 m.117 Po ketverių metų visai neminimas 
signalinis bokšto varpas. Juo įvardijamas prie zakristijos durų esantis. Varpinėje 
instrumentų skaičius nepasikeitęs118. Iš vokiečių okupacinės valdžios Telšiÿ vys-
kupijos bažnyčioms nuostolių sąrašo galima pastebėti, kad parapija nukentėjo 
per Pirmąjį pasaulinį karą. Iš Medingėnų bažnyčios buvo paimti du varpai, abu 
svėrę 205 kg. Nuostolis įvertintas 3 000 litų ar auksinų119. 1942 m. rugpjūčio 9 d. 
kunigas Tadas Liūlis smulkiai aprašė 1862 m. A. Finliandskos liejykloje pagamin-
tą varpą120. Jo įsigijimas padidino varpų skaičių 1875 m. bažnyčios inventoriaus 
surašymo akte.

XIX a. paskutinio dešimtmečio dekano vizitacijos aktai pateikia vertingos 
informacijos apie naujos varpinės Meding¸nuose statybą. 1890 m. jau džiaugiamasi, 
kad akmeninei varpinei statyti yra suruošta visa medžiaga, gautas civilinės val-
džios leidimas121. Jis išduotas 1890 m. birželio 9 d. Statinio sąmatoje numatomos 
313 rublių išlaidos. Lėšas statybai prižadėjo duoti dvarininkė Gorskienė. Projekto 
autorius [Ustinas] Golinevičius122. 1891 m. rugsėjo 15 d. dekanas raportuoja, kad 
kunigo [Felikso] Sireikos darbu jau pastatyta akmeninė varpinė. Jos stogas deng-
tas malksna. Varpinei išleista 600 rublių123. Šiuos faktus papildo V. Juzumas. Jis 
pažymi: „Varpinė pakankamai gera, mūrinė, statyta to paties kun. Sireikos rūpesčiu, 
nauji varpai gauti 1861 m. to paties kun. Sireikos rūpesčiu bei sudėtinėmis parapijiečių 
lėšomis, kainavo 500 rublių“124. 

2002 m. liepos 5 d. varpinę teko apžiūrėti ir išmatuoti. Jos duomenys dar 
buvo patikslinti 2021 m. balandžio 9 d. 

Varpinė yra pastatyta bažnyčios šventoriuje, šiek tiek patraukta į šiaurės 
vakarus nuo bažnyčios centrinių durų, dešinėje pagrindinių vartų pusėje, žiūrint 
į šventovę. Viena varpinės pamato siena atstoja šventoriaus tvoros mūrą. Pastatas 
yra taisyklingo kvadrato formos (6,15 x 6,15 m). Pamatai – akmens mūro, 45 cm 
aukščio. Pirmas aukštas mūrytas, atitraukus apie 8 cm nuo pamato krašto, todėl 
susidaro menka atbraila. Jo sienos stambių skaldytų akmenų, tarpai užpildyti 
skiediniu ir skalda. Kampai (plačiausiai – po 52 cm), durų ir trijų langų imitacijų 
angokraščiai mūryti raudonomis plytomis. Durys arkinės, vienvėrės (3,05 x 1,55 m). 
Varčia stačiakampė, lentos kaltos ho-
rizontaliai. Arkinė dalis paprasčiausiai 
užkalta. Lankstai tiesūs, kalvio darbo, 
durys uždaromos skląsčiu. Likusias tris 
sienas, kad išlaikytų ritmiką, puošia 
dekoratyvinės langų nišos. Jos nuo 
pamato pakeltos pusmetrį, tinkuotos 
ir įgilintos 13 cm. Pirmą aukštą nuo 
antro skiria plytinis karnizas. Jo apa-
tinė eilė išmūryta dantukais, kurių da-
lis ištrupėjusių. Antras aukštas plytų, 
tik tarpai nuo karnizo iki garsalangių 
apačios – akmenų. Kiekvienoje sienoje 
simetriškai išdėstyta po du garsalangius 
(1,80 x 1,45 m). Jie uždaromi dvivė-

116 1893 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 202, l. 224.

117 1897 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 202, l. 228.

118 1901 m. Medingėnų bažnyčios inventorius, LVIA, 
f. 669, ap. 2, b. 202, l. 228.

119 Telšių vyskupija. Vokiečių okupacinės valdžios 
padarytų bažnyčioms nuostolių sąrašas, LVIA, 
f. 669, ap. 48, b. 91, l. 3.

120 Plungės rajono varpai, KPCA, f. 17, ap. 1, b. 27, 
l. 13.

121 1890 m. Varnių dekano vizitacijos raportas, LVIA, 
f. 669, ap. 3, b. 2336, l. 179. 

122 Medingėnų varpinės statybos leidimas, LVIA, 
f. 378, s. 1890, b. 367, l. 63–65.

123 1891 m. Varnių dekano vizitacijos raportas, LVIA, 
f. 669, ap. 3, b. 2336, l. 324.  

124 Juzumas V. Žemaičių vyskupijos aprašymas, par. 
M. Paknys, Varniai, 2013, p. 425.
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rėmis langinėmis. Antras aukštas nuo 
karnizo šiek tiek susiaurėja. Jis yra 
2,45 m aukščio – t. y. perpus žemesnis 
už pirmą. Stogas keturšlaitis, 3,30 m 
aukščio, dengtas šiferiu. Palėpės apatinė 
lenta išpjaustyta dantukais. Virš sto-
go iškyla smailė, kurią puošia kaltinis 
geležinis kryžius su Paskutinį teismą 
skelbiančio Angelo skardine figūra. Ji 
peršauta trijų kulkų. Perdanga ir laip-
tai, vedantys į antrąjį aukštą, mediniai. 
Grindys – raudonų plytų.

2012 m. „XXI amžius“ savo skai-
tytojus informavo, kad Medingėnų pa-
rapiją pradėjus aptarnauti darbščiam 
ir iniciatyviam Rietavo klebonui An-
tanui Gutkauskui, sutelktomis vietos 
bendruomenės, Rietavo savivaldybės 
pastangomis per kaimo plėtros progra-
mą „Leader“ buvo atlikta daug gražių 
darbų, o, kalbant apie ateities užmojus, 
užsiminta: „Seimo nario Jurgio Razmos 
pagalba bus renovuota <...> bažnyčios varpinė“125. 2015 m. buvo atlikti varpinės 
tvarkymo darbai, pakeistos ištrupėjusios plytos, skarda apdengtas varpinės sto-
gas, padarytos naujos langinės garsialangiams, arkinės durys. Jos dvigubų lentų, 
išorinės pusės lentos sukaltos eglute. Langinėms ir durims padaryti ir pritvirtinti 
nauji lankstai. Darbai buvo finansuojami Rietavo savivaldybės per Kaimo plėtros 
fondą, o asmeninėmis lėšomis prisidėjo J. Razma. Darbus atliko UAB „Sauslaukio 
statyba“.

Varpinėje kabo du bronziniai varpai. Didžiojo aukštis pagal liestinę – 61 cm, 
skersmuo – 73,5 cm. Jis įtrauktas į kultūros vertybių registrą: 13193 (DV 2044). 
Viršutinėje jo liemens dalyje esančiame frize išlieta: „ЛИТЬ ВЬ МОСКВѢ НА ЗАВОДѢ 
А. П. ФИNЛ. УРОЖД. БОГДАНОВОЙ ВЕСУ 15 П 23 (Lietas Maskvoje Aleksandros Pavlovnos 
Finliandskajos, gimusios Bogdanova, fabrike. Svoris 15 pūdų 23 svarai)“. Varpo svoris 
ir jo mato vienetai įrėžti į patį instrumentą, kaip ir įrašas po frizu: „1862 R.[oku] 
X.[iędz] F.[rańciszek] O.[rłowski] MEDYNGIANY“ (1862 metais kunigas Pranciškus 
Arlauskis Medingėnai)“. Raidės dvigubai apvedžiotos. Lietų, įrėžtų raidžių aukštis 
vienodas – 3 cm. Varpas puošnus. Liemens viršų juosia trijų dalių frizas (22 cm 
pločio). Vidurinė (5 cm pločio) išskirta dviem poromis pusapvalių rumbų, tarp 
jų išlieta gamintojo nuoroda. Abipus esančios dekoro juostos vienodos (5,5 cm 
pločio). Jų ornamento raportą sudaro nuo stilizuoto žiedo į abi puses simetriškai 
spiralėmis išsiraitę liauni vynuogienojai. Liemenį nuo graižo skiria keturi sta-
taus kampo rumbai. Išoriniai aukštesni 
ir platesni. Dar vienu rumbu apjuos-
tas graižas. Ąsos profiliuotos. Graižo 

Medingėnų varpinė. 2021 m. P. Šverebo nuotr.  
Iš P. Šverebo asm. archyvo

125 Žukauskas P. Kai viskas daroma parapijiečių 
labui, XXI amžius, 2012 11 23, Nr. 44.
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briaunelė vienoje vietoje nutrupėjusi. 
Skambinama rytietiškai, kai įsiūbuoja-
ma instrumento šerdis. Kad palengvėtų 
varpininko darbas, virvė permesta per 
du skriemulius. 

Įrašai rodo, kad V. Juzumas ne-
teisingai varpinės pastatymą ir naujų 
varpų įsigijimą priskyrė F. Sireikai. Jis 
tik pastatė varpinę, o varpų pirkimu 
rūpinosi kunigas P. Arlauskis. Be to, ir 
pirkimo data skiriasi vieneriais metais. 
Taigi, išlaidos varpinei padidėjo be-
veik dvigubai, palyginti jas su sąmatoje 
numatyta suma. Neaišku, ar lėšomis 
prisidėjo vietinė dvarininkė Gorskie-
nė, bet be jos laidavimo tikrai nebūtų 
gautas leidimas.

Antrasis varpas mažas. Jo aukštis 
pagal liestinę – 25 cm, skersmuo – 
28 cm. Ant instrumento jokių įrašų 
nėra. Bronzinio varpo puošyba kukli. 
Viršutinę liemens dalį juosia trijų da-
lių frizas. Vidurinė (2 cm pločio) lygi, viršuje atskirta vienu pusapvaliu rumbu. 
Abipus esančios dekoro juostos vienodos (2 cm), užpildytos keturlapių gėlių 
žiedų eilėmis. Liemenį nuo graižo skiria du rumbai. Graižo pakraštys storesnis. 
Instrumentas nenaudojamas.

Didysis Medingėnų varpas buvo pagamintas Maskvoje Bogdanovų-Finlianskių 
varpų fabrike, kuris yra priskiriamas prie daugiausia apdovanojimų pelniusių ir 
seniausių carinės Rusijos liejyklų. Tyrėjai nesutaria, 
kada liejykla buvo įkurta. Vyrauja dvi versijos. Vieni, 
remdamiesi įrašu ant produkcijos, mano, kad 1774 m. 
Kiti, vertindami dokumentus, kad 1779 m. Michailas 
Gaurilovičius Bogdanovas liejyklą įsigijo 1813 m. iš 
Nikiforo Kalinino, kuris ją buvo pirkęs iš K. Slizovo. 
Prieš jį liejykla priklausė Motorinui, pagaminusiam 
garsųjį varpą „Caras“. Pavardės rodo, kad joje dirbo 
garsūs meistrai, perdavę vieni kitiems sukauptą patirtį. 
M. G. Bogdanovo fabrikas išgarsėjo, kai 1817–1818 m. 
jame buvo nulietas garsusis Maskvos Kremliaus varpas, 
svėręs 4 000 pūdų (65 320 kg). Jis yra didžiausias iš 
veikiančių senųjų Rusijos varpų. Nesigilinant į kitą 
jų produkciją, galima pažymėti, kad vienas iš varpų 
buvo apdovanotas aukso medaliu. M. G. Bogdanovas 
turėjo penkis vaikus. Sūnus Pavlas Michailovičius 
turėjo dukrą Aleksandrą, kuri ištekėjo už Nikolajaus 

1862 m. nulietas Medingėnų varpas. 2013 m. 
P. Šverebo nuotr. Iš P. Šverebo asm. archyvo

Medingėnų mažasis varpas. 
2013 m. P. Šverebo nuotr.  
Iš P. Šverebo asm. archyvo
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Dimitrijievičiaus Finliandskio. 1859 m. mirus uošviui, žentas pradėjo vadovauti 
liejyklai126. Medingėnų varpas liudytų, kad 1862 m. fabrike svarbesnė buvo žmona, 
nes gaminys yra žymimas jos vardu. Kunigas P. Orlauskis puikiai pasirinko lie-
jyklą ir pirko neatsitiktinį varpą. N. P. Jakovleva yra nustačiusi, kad maskviškiai 
meistrai už varpo pūdą imdavo 17 rublių – t. y. 2 rubliais mažiau nei Valdajaus 
meistrai. Išeitų, kad Medingėnų varpas kainavo 258,91 rublio127. V. Juzumas mini, 
kad buvo pirkti du varpai, už juos sumokėta 500 rublių. Tai rodo, kad panašaus 
dydžio turėjo būti ir antrasis varpas. Mus pasiekė tik vienas iš jų.

Virš zakristijos durų yra pritvirtintas signalinis varpelis, kuriuo pranešama 
apie šv. Mišių pradžią. Prie altoriaus yra padėti harmoniniai, jungią 4 mažus 
varpelius. 

Apibendrinant surinktą buvusios Žarėnų parapijos bažnyčių varpų medžiagą, 
galima teigti, kad jie paneigia M. Brenšteino teiginį, jog 1831 m. sukilėliai spėjo 
nukabinti ir atvežti į Varniùs, kur buvo liejamos patrankos, tik artimiausių šven-
tovių instrumentus. Lauko Sodos, Medingėnų ir Žarėnų bažnyčių atvejai rodo, 
kad ne atstumas, o tikriausiai kunigų požiūris į sukilimą lėmė, ar varpai buvo 
paaukoti patrankų gamybai. Iš šių Va»niams artimų šventovių nė vienas varpas 
nebuvo perduotas sukilėliams. Dokumentai rodo, kad minėtų bažnyčių varpai buvo 
prarasti per Pirmąjį pasaulinį karą. Vokiečiai iš La÷ko Sodõs išgabeno 3 varpus, iš 
Medingėnų ir Žarėnų po 2. Dabar du senuosius savo šventovių varpus yra išlaikę 
tik lauksodiškiai. Jie yra pagaminti Va»nių liejykloje. Vienas išlietas 1796 m. Jis 
yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Antrasis pagamintas 1785 m. savo verte 
nenusileidžia pirmajam. Trečiasis varpas buvo paaukotas Benedikto ir Kotrynos 
Mažeikų 1903 m. Jis buvo išlietas Brolių Usačiovų fabrike, Valdajuje, Rusijoje. 
Medingėnų didysis varpas taip pat yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą. Jis 
buvo pagamintas 1862 m. Aleksandros Bogdanovos-Finliandskos fabrike, Maskvojê, 
Rùsijoje. Atrodo, kad tuo metu medingėniškiai buvo užsisakę pagaminti du varpus. 
Jie buvo įsigyti kunigo Pranciškaus Arlauskio rūpesčiu ir parapijiečių lėšomis. 
Žar¸nuose yra vienas varpas, pagamintas 1885 m. Pelagijos Usačiovos fabrike, 
Valdajuje, Rusijoje. Jis buvo išskirtinis, nes Baranovičių parodoje buvo apdovanotas 
sidabro medaliu. Instrumentas įsigytas klebono Baltramiejaus Lorento rūpesčiu ir 
parapijiečių lėšomis. Tuo metu buvo nupirkti du varpai. Išlikęs instrumentas yra 
sužalotas, išmušti du gabalai graižinės dalies. Visų parapijų nauji varpai buvo 
pirkti carinėje Rusijoje, į kurios sudėtį įėjo Lietuva. Siekiant parapijos statuso, 
matyt, pagal senas tradicijas svarbu buvo turėti ir skambesnius varpus. 

Šių bažnyčių varpinių istorija yra būdinga Lîetuvai, kai pradžioje buvo 
statomos atviros varpinės-vartai. Vėliau pereita prie karkasinių, kai rąstai įkasami 
į žemę, o pastatas apkalamas lentomis. Paskui šio uždaro tipo varpinės pradė-
tos kelti ant akmens mūro pamatų. Žar¸nai, kaip parapijinė bažnyčia, pradžioje 
turėjo modernesnes varpines už savo filijas. Juos 1890 m. aplenkė Meding¸nai. 
Kai prie bažnyčių nebūdavo atskiro 
varpinės pastato, instrumentus sukabin-
davo bažnyčios bokšte. Dabartinė Žarė-
nų varpinė priskiriama retai Lietuvojê 
pasitaikančiam tipui, kai jungiamos dvi 

126 Глушецкий A. A. Колокольное дело в России во 
второй половине XVIII–начале XX века. Энцикло
педия литейщиков, Москва, 2010, p. 242–245.

127 Šverebas P. Bažnyčios varpinė ir varpai, Plungės 
dekanato sakralinė architektūra ir dailė, sud. A. But-
rimas, Vilnius, 2005, p. 466.
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skirtingos formos ir paskirties patalpos – varpinės bokštas ir sandėlis arba lavoninė. 
Ji pastatyta 1853 m. Varpinė buvo trijų aukštų. Ji ne kartą remontuota. 1891 m. 
kunigo F. Sireikos rūpesčiu Meding¸nuose pagal Ustino Golinevičiaus projektą 
buvo pastatyta mūrinė dviejų aukštų varpinė. Dabartinė Lauko Sodos varpinė 
yra medinė, sudėtinio tūrio, dviejų tarpsnių. Jos vertikalus apkalimas pakeistas 
horizontaliu, lentos profiliuotos. 

Išvados
Buvusios Žarėnų parapijos bažnyčios per 1831 m. sukilimą varpų patrankų 

gamybai neatidavė, tai paneigia M. Brenšteino teiginį, kad instrumentai buvo 
atgabenti į Varnių liejyklą tik iš artimiausių šventovių. Varpai buvo prarasti per 
Pirmąjį pasaulinį karą, kai iš minėtų bažnyčių buvo paimti 7 instrumentai.

Didysis Medingėnų, pagamintas 1862 m. A. Bogdanovos-Finliandskos fabrike, 
ir 1796 m. Varniuose išlietas Lauko Sodos varpai yra įtraukti į Kultūros vertybių 
registrą. Šio statuso nusipelno ir antras Varnių liejyklos gaminys – 1785 m. išlietas 
instrumentas. Abu jie yra pagaminti meistro P. Kaniauskio. Didysis varpas yra 
išlietas Brolių Usačiovų varpų fabrike 1903 m. Jis paaukotas K. ir B. Mažeikų. 
1885 m. Žarėnų bažnyčios instrumentas yra išlietas P. Usačiovos varpų fabrike. 
Jis sužalotas, todėl kaip instrumentas savo vertę yra praradęs.

Visos trys dabartinės parapijos turi atskirai pastatytas varpines. Medingė-
nuose yra mūro varpinė, o Žarėnuose ir Lauko Sodoje medinės. Jos uždaro tipo, 
sudėtinio tūrio. Ypač reto tipo yra Žarėnų varpinė, kai pastate jungiamos dvi 
skirtingos formos ir paskirties patalpos – varpinės bokštas ir sandėlis arba lavo-
ninė. Keičiant Lauko Sodos varpinės apkalimą, reikėtų atkurti buvusį vertikalų 
lentų kalimą, koks buvo anksčiau ir kuris yra būdingas šiam regionui.

Dabartiniai mažieji varpeliai, naudojami šv. Mišioms, neturi istorinės ar 
meninės vertės. Žarėnų varpas, kabantis prie zakristijos durų, yra su medinėje 
pakaboje išraižyta pagaminimo data, todėl turi istorinę vertę.
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