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Obelių šv. Onos bažnyčia: istorija ir menas
Povilas Spurgevičius

Įvadas. Bažnyčios istorija ir jos meninio vaizdo raida yra mūsų valstybės 
kultūrinis palikimas. Jos kūrimasis, meninio vaizdo formavimasis atspindi kelių 
šimtmečių pasaulėžiūros kaitą. Kol kas literatūroje nėra plačiau nušviesta šios 
bažnyčios istorija ir jos meninė raida. Trumpą informaciją pateikė Bronius Kviklys 
leidinyje „Lietuvos bažnyčios“1, taip pat Kazys Misius ir Romualdas Šinkūnas 
Lietuvos katalikų bažnyčių žinyne2. Tad šio rašinio tikslas – remiantis archyvine 
medžiaga, plačiau apžvelgti bažnyčios istorinę ir meninę raidą. Pagrindinė me-
džiaga apie Obìlių bažnyčią saugoma Lietuvos valstybės istorijos archyve (LVIA). 
Tai vizitacijos ir inventoriai nuo XVII a. (fondas 1671, aprašas 4, byla 399). Duo-
menys apie XVIII a. saugomi f. 669, ap. 2, b. 325; XIX a. – f. 604, ap. 3, b. 1640. 
Naujosios mūrinės bažnyčios istorija pateikta f. 669, ap. 2, b. 349. Paskutinius 
remontus iš dalies nušviečia Obelių bažnytinis archyvas (OBA). 

Literatūros ir šaltinių apžvalga
Pirmosios bažnyčios Obìliuose įkūrimo laikas dar nėra nustatytas. Lite-

ratūra nurodo statybos datą – 1929 m.3; kiti šiuos metus laiko tik fundacijos 
suteikimu4.

Obìliai buvo karališkoji valda. Tad bažnyčios įkūrimas priklausė nuo savi-
ninko. Literatūroje pateikta data yra karaliaus Zigmanto III Vazos naujų žemių 
fundacija klebonui Mykolui Hintzui. Bažnyčių archyvuose ji pateikta lotynų ir 
lenkų kalbomis. Dokumente Kristupui Naruševičiui, LDK paiždininkiui ir žemės 
raštininkui, nurodyta, kad iš Obelių dvaro vietininko, Upytės maršalo Kristupo 
Bialozoro, paimtų Pakriauniÿ kaimą ir prijungtų prie jau turimų nuo senų lai-
kų bažnytinių žemių. Senoji fundacija buvo kukli, ją sudarė du valakai žemės, 
Kunigíškių pieva ir sklypas prie miestelio. Klebono Mykolo Hintzo įvesdinimas 
į valdas patvirtintas 1630 m. liepos 3 d. ir įrašytas į Vílkmergės pilies teismo 
knygas5. Pakriaunių kaimo žemę sudarė 21 valakas ir 17 valdinių6. 

Iš fundacijos teksto aiškėja, kad tuo metu Obeliuose buvo bažnyčia, tik 
neaiškus jos rangas – koplyčia ar filija. Vėlesniuose bažnytiniuose inventoriuose 
įrašyta 1629 m. metrikų knyga7. Aišku, kad tuomet bažnyčia jau buvo visateisė, 
todėl naujojoje žemių fundacijoje ir ne-
kreipiama dėmesio į jos įkūrimo laiką. 
Reikia priminti, kad pirmosioms baž-
nyčioms užrašomų žemių galėjo būti 
nedaug, nes tuomet buvo leidžiama 
iš dvarų valstiečių rinkti mokestį (de-
šimtinę). Katalikų bažnyčių rėmimas 
suintensyvėjo kontrreformacijos metu. 
Tuo ypač pasižymėjo Vazų dinastijos 
karaliai. Pradžią tam padarė Zigman-
tas III. 

1 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Chicago, 1984, 
t. 4.

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

3 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, t. 4, p. 245; Gimbu-
tas J. Lietuvos bažnyčių chronologija ir statistika, 
Lietuvos katalikų mokslų akademijos metraštis, Roma, 
1970, t. 5, p. 241.

4 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, 
p. 303.

5 LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 339, l. 10–12, 28.
6 Ten pat, l. 14–17.
7 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 258, l. 476 (1844 m.).
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Kartais teigiama, kad Obeliai buvo maža gyvenvietė, todėl bažnyčia įsikurti 
negalėjo. 1551 m. Sidåbrinės mokesčių, skirtų karo tikslams, sąraše Obeliai buvo 
tolygūs Raséiniams, Ke»navei, Mãišiagalai ir tik du kartus mažesni už pavieto 
centrą Viµkmergę8.

Tad pirmąją bažnyčią Obeliuose galima datuoti XVI a. viduriu. Ji tada dar 
galėjo būti koplyčia. 

Bažnyčios vaizdas pradėjo ryškėti XVII a. pabaigoje. Po Maskvos invazijos 
1659 m. klebonu buvo paskirtas Jokūbas Kazimieras Lendzina. Pastarasis 1674 m. 
bažnyčią perdavė naujai paskirtam kunigui ir tuomet buvo surašytas jos invento-
rius. Jis nėra išsamus, todėl detalesnio vaizdo nepateikta. Akcentuoti tik altoriai, 
paveikslai, kryžiai. 

Išorinis vaizdas rodė, kad bažnyčia jau buvo sena ir sunykusi, paremta 
spyriais, nes sviro į vieną pusę. Kaip svarbiausi vidaus erdvės akcentai minimi 
du altoriai. Didysis altorius senas, jame įkomponuotas Nukryžiuotojo Kristaus su 
šalia stovinčių Marijos ir šv. Jono figūromis paveikslas. Antrame tarpsnyje – Ma-
rija su kūdikiu rankose, o kraštuose mažesni paveikslai, kurių vienas vaizduoja 
Kristaus prisikėlimą.

Antrojo altoriaus fundatorius buvo klebonas K. Lendzina. Altorius stalių 
darbo, dažytas ir pasidabruotas, jame buvo Marijos su kūdikiu ir Jonu Krikštytoju 
paveikslas. Viršų užbaigė mažesnis paveikslas, vaizduojantis nuplaktą Kristų. Vi-
duryje navos, ant sijos, stovėjo didelis drožtinis, dažytas kryžius, kuris akcentavo 
erdvės centrą. Dar vieno didelio sidabrinio kryžiaus vienoje pusėje po stiklu buvo 
šv. Bazilijaus relikvijos. Interjero emocingumą papildė keletas paveikslų: Angelas 
sargas, Kristaus nukryžiavimas, Marija su kūdikiu Kristumi ir žemišku atributu 
mėnuliu, nedidelis Marijos atvaizdas ant varinės skardos, statomas Didžiajame 
altoriuje, senas šv. Kazimiero paveikslas. Du paveikslus dovanojo kun. K. Len-
dzina: Motiną Sopulingąją ir Kristaus nuplakimą.

Procesijoms buvo ant lentų tapytas Kristaus prisikėlimo paveikslas ir gra-
viruotas kryžius9.

Šį 1674 metų inventorių papildo 1699 metų bažnyčios aprašas. Pastato 
būklė nepakitusi, sienos išorėje ir viduje paremtos spyriais. Stogas ir kupolas 
irstantys.

Altorių buvo tiek pat kaip ir anksčiau. Didįjį akcentavo senas paveikslas 
(Marija ir Jonas evangelistas prie krucifikso), virš jo buvo mažesnis (Kristaus prisi-
kėlimas), o virš kolonų – šventųjų Martyno ir Mato paveikslai, tapyti ant lentų.

Antrojo altoriaus akcentas buvo Marijos su kūdikiu paveikslas, papuoštas 
dviem sidabro karūnomis. Jo populiarumą liudija 14 sidabrinių votų10.

Ankstesnėje vizitacijoje minėtus Marijos paveikslus papildė orantos ikono-
grafija, kurią Rytų krikščionybė perėmė iš Bizantijos. Marija čia vaizduojama visu 
ūgiu, frontaliai, į viršų iškeltomis rankomis. Lietuvoje toks Marijos vaizdavimas 
nepaplito.

Šie du bažnytiniai inventoriai 
rodo, kad jos blogą būklę lėmė vykę 
karai. Vėlesniame apraše (1699 m.) pa-
minėtas kupolas leidžia teigti, kad ji 

8 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, Vilnius, 1955, t. 1, 
p. 153.

9 LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 399, l. 14.
10 LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 399, l. 25.
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buvo įgijusi barokinį vaizdą. Tai patvirtina ir aiškiai akcentuotas Marijos kultas, 
būdingas kontrreformacijos laikotarpiui.

1722 metų inventorizacijoje pateiktas dar senos bažnyčios vaizdas. Tuo metu 
pusė jos stogo buvo dengta čerpėmis, kita dalis – šiaudais. Viduje dar nebuvo 
lubų. Priebažnytyje įrengtas choras su pozityvu. Interjerą apšvietė septyni langai. 
Viduryje bažnyčios ant sijos išliko Nukryžiuotojo ir Marijos su Jonu evangelistu 
skulptūros. Padaugėjo altorių. Didžiajame altoriuje išliko senas paveikslas, tapytas 
ant lentų, bet virš jo įkomponuotas naujas – Marijos Nekalto prasidėjimo, puoštas 
karoliukų vėriniais ir karūnomis. Dar šiame altoriuje minimas nedidelis, ant medžio 
tapytas Marijos paveikslėlis su sidabro apkaustais ir 12 žvaigždžių aureole.

Antrasis altorius nepakitęs. Naujai pastatytas trečiasis – šv. Antano su jo 
paveikslu, antrąjį tarpsnį užbaigė šv. Elenos atvaizdas. Ant altoriaus stalo dar 
buvo minimas Švč. Marijos paveikslėlis.

Sakyklą puošė keturi evangelistai, matyt, tapyti tribūnos šonuose11.
1739 m. Ona Oginskaitė-Tiškevičienė, Starodubo seniūnė, pastatė naują, 

medinę bažnyčią. Jau anksčiau ji buvo gavusi Obelių karališkąją valdą lėno teise 
ir tapo realia jos savininke. Bažnyčioje ji paruošė ir laidojimo vietą – išmūrijo 
po grindimis rūsį.

Šio laikotarpio inventoriuje jau pateiktas aiškesnis bažnyčios vaizdas. Priekinį 
jos fasadą akcentavo du maži bokštai, viduryje stogo – dar vienas, visus užbaigė 
geležiniai kryžiai. Kairėje pusėje – zakristija. Vidų apšvietė aštuoni langai. Inter-
jero centrą akcentavo sija su kryžiumi virš jos. Virš priebažnyčio įrengtas naujas 
choras, presbiterijoje įkomponuoti trys nauji altoriai. Didysis, dviejų tarpsnių su 
mūryta mensa, apkalta lentomis. Pirmame tarpsnyje įkomponuota Nukryžiuotojo 
skulptūra. Tarp kolonų keturios skulptūros: šv. Onos, šv. Juozapo, šv. Kazimiero, 
šv. Jurgio. Antrame tarpsnyje – Nekalto Prasidėjimo Mergelės Marijos paveikslas, 
viršuje – angelų skulptūros. Altorius nekonsekruotas. Didžiojo altoriaus kairėje 
įrengtas dvitarpsnis, siauras drožtinis altorius, kurį akcentavo Marijos su kūdikiu 
paveikslas, abu veikėjai papuošti dviem karūnomis. Trečiasis altorius Didžiojo de-
šinėje irgi medinis, dvitarpsnis su šv. Tado paveikslu, virš jo – šv. Juozapas12.

Nauja bažnyčia jau išryškėjo kaip vėlyvojo baroko architektūros statinys. 
Pagrindinį fasadą akcentavo du nedideli bokštai, o centrinę erdvę – didesnis bokš-
tas. Kiekvienas jų buvo užbaigtas nedideliu kupolėliu. Vidaus erdvėje presbiteriją 
užpildė trys altoriai, todėl išryškėjo pagrindinis interjero akcentas.

1790 metų inventoriuje pažymėta, kad bažnyčios priekyje buvo pristatytas 
priebažnytis, kuris vadinamas bobinčiumi. Matyt, tokią paskirtį tuomet jis ir turėjo. 
Šis priestatas buvo žemesnis už pagrindinio fasado sienos aukštį. Į priebažnytį 
vedė paprastos durys, o įeinant į prienavį – dvivėrės durys. Priekiniame fasade 
išlikę du bokšteliai.

Interjero emocingą vaizdą kūrė penki altoriai. Senesnių trijų struktūra pa-
teikta ankstesniame inventoriuje. Naujajame aprašyme tik papildomi ankstesni 
duomenys. Didysis, medinis altorius nudažytas marmurą imituojančiomis spalvomis 
(falšmarmuru). Pirmąjį tarpsnį formavo 
keturios kolonos su statulomis. Pagrin-
dinis jo akcentas buvo Nukryžiuotasis 

11 Ten pat, l. 21.
12 Ten pat, l. 6–7.
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su penkiomis žaizdomis, kurias paryškino iš jų sklindantys sidabro spinduliai. Tai 
viduramžiams būdinga kompozicija, kai Kristų vaizdavo prikaltą prie kryžiaus ke-
turiomis vinimis. Antrojo tarpsnio akcentas – ovalus šv. Anupro paveikslas. Viršuje 
buvo įkomponuoti Vilkmergės maršalų Petkevičių herbai. Šalia, kairėje, dvitarpsnis 
su Marijos Škaplierinės paveikslu, papuoštu sidabro apkaustų drabužiais ir pa-
auksuota karūna. Jis buvo dengiamas šv. Antano paveikslu. Dešinėje – Šv. Onos 
altorius, kaip antrasis dvitarpsnis, su kolonomis, drožtinis, iš dalies paauksuotas 
ir pasidabruotas, nudažytas žalsvai su baltų drožlių ir gyslelių imitacija.

Be šių, buvo dar du altoriai. Kairiajame kampe – senas Marijos altorius su 
įvijinėmis kolonomis. Dešinėje – dvitarpsnis Šv. Tado senovinis altorius13.

Iš šio inventoriaus galima spręsti, kad presbiterijoje buvo įrengti du nauji 
altoriai. Iš jos du kraštiniai altoriai perkelti į navos ir presbiterijos sienų sankirtas. 
Altorių ansamblis išplėstas, barokinis interjero vaizdas dar tęsė baroko tradicijas. 
1804 metų inventorius sudarytas po garbės vyskupo Dovydo Pilchovskio, Vilniaus 
vyskupijos sufragano ir Obelių klebono, mirties. Bažnyčios būklė įvertinta gerai: 
klebonas uždengė naują stogą, pastatė didesnį priebažnyti, į kurį dabar vedė 
dvivėrės durys. Buvo apkalti trys kupolai, o du maži kupolėliai padengti skarda. 
Navą apšvietė šeši dideli langai, priekiniame fasade įkomponuoti trys mažesni, o 
už Didžiojo altoriaus – du ovalūs.

Altorių skaičius nepakito, bet du, buvę arti presbiterijos, perkelti į vidurinę 
navos dalį.

Vyskupas padovanojo bažnyčiai du paveikslus: šv. Antano ir Jėzaus, lai-
kančio rankoje širdį14.

1823 metų inventoriuje atsispindėjo įvykę bažnyčios pokyčiai. Priekinį fasadą 
akcentavo du bokštai, tarp jų esantį frontoną užbaigė stačiakampis postamentas su 
kryžiumi viršuje. Jis pakeitė buvusį kupolėlį. Panašiu postamentu buvo užbaigtas 
ir priebažnytis. Patikslinta Didžiojo altoriaus kompozicija: pirmąjį tarpsnį formavo 
šešios, antrąjį – keturios kolonos15.

1828 metų vizitacijoje įvertinta ne tik bažnyčios būklė, bet ir klebono veikla. 
Joje teigiama, kad pastatymo laikas ir fundatorius nežinomi, o 1629 m. Žygimanto 
III žemių fundacijoje primenama, kad bažnyčia jau buvo. Tai pirmasis vizitatorius, 
kuris gerai žinojo karališkąją fundaciją.

Paaiškėjo bažnyčios planas; jį sudarė stačiakampė nava, presbiterija prie 
Didžiojo altoriaus susiaurinta. Pastato matmenys 32×20 uolekčių, aukštis iki sto-
go – 16. Klebono D. Pilchovskio 1802 m. pristatytas priebažnytis – 9×9 uolekčių 
dydžio. Bažnyčios dešiniosios sienos lentos apšiurusios, kampai irsta, stogas 
pratekantis. Bloga bokštų su kupolėliais padėtis, nes lentos nuplėštos. Kupolo ap-
kalimas prastas. Reikėjo stiprinti pamatus. Vizitatorius pareikalavo keisti kleboną, 
nes kitaip tvarkos nebūsią.

Bažnyčios globėjo Benedikto Petkevičiaus tuo metu Obeliuose nebuvo, bet 
vizitatorius sužinojo, kad jis parengė projektą mūryti bažnyčią ir paskyrė tam savo 
kapitalą, prie jo prisidėjo ir giminės.

Buvo nurodyta kleb. Pranciškui 
Klimčickui daryti remontą. Pateikta 
apie jį trumpa informacija: 43 metų, 

13 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 325, l. 305.
14 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 325, l. 313–314.
15 Ten pat, l. 322–323.
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kunigavo 19 metų, kilęs iš Vilkmergės, Obeliuose nuo 1815 m. sausio 13 d. Turėjo 
patentą iš Vilniaus universiteto, patvirtinantį filosofijos mokslų kandidato laipsnį. 
Pažymėta ir neigiama jo savybė – įprotis girtauti. 1826 m. jis už tai buvo patekęs 
į Skåpiškio vienuolyną, tačiau kitais metais savavališkai grįžo atgal16.

Bažnyčios vidaus erdvėje pokyčių nebuvo, paminėti penki altoriai ir juose 
esantys paveikslai. Pasikeitė šventoriaus aplinka. Aptvaras išliko medinis, bet 
1825 m. atnaujinti mūriniai vartai. Pastatyta aštuonkampė, tritarpsnė medinė 
varpinė su dviaukščiu stogu ir kupolėliais su geležiniais kryžiais. Joje buvo trys 
varpai. Dar vienas kontrastas bažnyčiai buvo mūrinė, stačiakampio plano koplyčia 
(6×5×9 uolekčio matmenys). Taip buvo suformuotas savitas, uždaras ansamblis, 
kuriame išryškėjo bažnyčia.

Obelių parapijai priklausė Ragìlių (Rogiele) koplyčia. Tai buvo medinis 
pastatas, viduje buvo Marijos Loretietės altorius ir dar du nebaigti. Bažnyčios 
matmenys: 30×14×14 uolektys, ją apšvietė 6 langai17.

1830 m. vykusioje vizitacijoje nurodomi nauji pastato pokyčiai. Bažnyčios 
pagrindiniame fasade neliko bokštelių ir centrinio kupolo. Frontone liko tik sta-
čiakampis postamentas su kryžiumi, o gale – mažas bokštelis. Pristatytas naujas 
priebažnytis, todėl pasikeitė bažnyčios matmenys: 42×21 uolektys. Į priebažnytį 
vedė dvivėrės durys ir mūriniai laiptai su turėklais. Pastatą apšvietė 8 didesni, 
2 mažesni apvalūs už didžiojo altoriaus ir vienas puslankis (frontone) langai ir 
langeliai. Dar du langai su langinėmis apšvietė viena prie kitos pristatytas zakris-
tijas. Padaryta nauja pamūrė, sienos sustiprintos sąvaromis, pakeistas frontonas. 

Pasikeitė vidaus erdvės sprendimas. Navos, priebažnyčio lubos plokščios, 
virš presbiterijos ir choro – apvalios. Tai padėjo suformuoti erdvių kontrastus ir 
garso išplėtimą navoje. Bažnyčios grindys išklotos plytomis, po jomis išliko rūsiai 
su senais karstais.

1828 ir 1830 metų altorių aprašai beveik analogiški, bet tikslesnis pasku-
tinis. Didysis, šv. Onos, altorius dvitarpsnis. Pirmąjį tarpsnį suformavo šešios 
puošnios kolonos, antrąjį – keturios mažesnės, tarp jų įterpti piliastrai. Medinis 
altorius buvo nudažytas šviesiai mėlyna spalva. Jo architektūrinį ansamblį papildė 
šv. Onos ir šv. Antano paveikslai. Pastarasis apvestas ovaliais rėmais. Antrasis – 
Didžiojo kairėje, pirmasis jo tarpsnis apipavidalintas dviem kolonomis, tarp kurių 
įkomponuotas Marijos Škaplierinės paveikslas iš dalies auksuotais metalo apkaus-
tais. Jis buvo užsklendžiamas šv. Antano paveikslu. Antrąjį jo tarpsnį užbaigė 
Marijos Nekalto Prasidėjimo vaizdas. 1828 metų inventoriuje Marijos Škaplierinės 
paveikslas įvertintas gana kritiškai: tapyba bloga, veidas neproporcingas. Vaizdą 
puošė iš dalies auksuoti metalo apkaustai. Matyt, šis paveikslas dabar yra kairėje 
koplyčioje. Šis altorius priklausė Škaplierinės brolijai. Kitoje pusėje – tokios pat 
struktūros Jėzaus Širdies altorius su italų tapybos paveikslu. Antrąjį jo tarpsnį 
užbaigė šv. Jeronimas. Visi šie altoriai buvo presbiterijoje.

Navos viduryje prie sienų dar du mediniai dvitarpsniai, drožtiniai, iš dalies 
auksuoti, įvairiai dažyti altoriai. Abu 
jie seni18, 19.

1844 metų inventorius esminių 
pokyčių nepateikė. Tik 1830 m. atsta-

16 LVIA, f. 604, ap. 3, b. 1640, l. 496–498, 501–502.
17 Ten pat, l. 506.
18 LVIA, f. 604, ap. 3, b. 1640, l. 496.
19 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 241, l. 518.
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tytas prienavis ir 1832 m. ant piliorių iškeltas naujas choras. Altorių skaičius ir 
meninis sprendimas nepakito. Paminėti juose esantys 24 įvairiomis figūromis pa-
puošti relikvijoriai ir prie zakristijos esanti sakykla su nutapytais evangelistais.

1838 m. vysk. Klangevičius leido laikyti mišias šventoriaus kampe pastaty-
toje mūrinėje koplyčioje. Nuo 1832 metų klebonas buvo kun. Vincentas Zažeckis, 
jam talkino dar du kunigai.

Metrikų knygos pradėtos 1629 m.; vadinasi, bažnyčia buvo pastatyta anks-
čiau20.

1851 metų inventorius sudarytas bažnyčią perduodant naujam klebonui Fe-
liksui Paškevičiui. Išorėje paminėti mūriniai vartai ir šventoriuje pastatyta mūrinė 
koplyčia. Bažnyčiai, ypač stogui, reikėjo remonto. Vidaus erdvė liko nepakitusi. 
Didžiajame altoriuje – šv. Onos italų tapybos paveikslas, dar vienas itališkas Jė-
zaus širdies paveikslas buvo kitame altoriuje21.

1857 m. pradėta organizuoti naujos bažnyčios statyba. 1857 m. vasario 22 d. 
Kamajÿ dekanas Macevičius informavo vysk. M. Valančių, kad meistras apžiūrėjo 
Obelių bažnyčią ir nurodė, jog gali įgriūti stogas. Kunigo Šimkevičiaus veiklą 
įvertino gerai, nes parapijiečiai ir Rõkiškio administracija juo labai patenkinti. 
Dekanas aplankė dvaro savininką Liudviką Petkevičių ir šis pažadėjo pastatyti 
naują bažnyčią. Jei ji bus medinė, tai duos meistrą, darbininkų ir apmokės visas 
išlaidas. Jei nutartų statyti mūrinę, tai aprūpins plytomis ir kalkėmis. Prašė vys-
kupo, kad atsiųstų L. Petkevičiui sveikinimą. Tai buvo įvykdyta, nes dvarininkas 
vyskupui atsakė, kad jis pateiks mūrinės bažnyčios projektą22.

1857 m. balandžio 25 d. sudarytas projektas buvo patvirtintas, bet Kamajų 
dekanas dvare ir klebonijoje jo nerado. Šioje informacijoje toliau paaiškinta, kad 
dabar jo nereikia23.

Renkant bažnytinio komiteto nustatytas lėšas iš valstiečių, dvarininkas Pet-
kevičius atsisakė bendradarbiauti su jos pirmininku Šimkevičiumi. Pastarasis prašė 
vyskupo paveikti dvarininką24. Pateiktame atsakyme paaiškinta, kad jis ne prieš 
statybą, bet prieš savavališkai, be jo žinios uždėtus mokesčius jo valstiečiams25.

1860 m. sausio mėn. klebonas informavo, kad Petkevičius 1859 m. aukojo 
pinigų ir prasidėjo plytų dirbtuvės statyba. Inžinieriui Cecholeckiui buvo užsakyta 
parengti bažnyčios planą ir sąmatą. Į statybinę veiklą nutarta įtraukti dvarininkus: 
Riomerį, Chojnovskį ir Klimanskį26.

1866 m. Obelių dekanas Lukoševičius perdavė parapiją naujajam klebonui 
Steponavičiui, tuomet ir paminėta mūrinė bažnyčia, statoma parapijiečių lėšomis, 
bet dar nebaigta27.

1877 m. jau pateiktas išsamus mūrinės bažnyčios aprašas. Jame nurodyta, 
kad ji buvo pradėta 1861 m. o galutinai užbaigta 1868 m. Statinio ilgis – 20, plo-
tis – 9 sieksnių (1 sieksnis – 2,1 m). 
Pagrindinį fasadą formavo du bokštai, 
frontonas tarp jų pačiame stogo viršuje 
užapvalintas. Į vidų vedė dvivėrės 
durys, virš jų didelis puslankio for-
mos langas, jo šonuose esantys langai 
strėliniai.

20 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 258, l. 473, 476.
21 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 349, l. 64.
22 LVIA, f. 1674, ap. 4, b. 104, l. 30, 33.
23 Ten pat, l. 45.
24 Ten pat, l. 259.
25 Ten pat, l. 308–309.
26 Ten pat, l. 416, 425.
27 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 349, l. 80.
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Kitą pastato galą užbaigė mažas bokštelis. Stogo že-
mutinėje dalyje, virš sienų karnizų, pastatyti du bokšteliai, 
dengti skarda. Šio fasado sienoje įkomponuotas vienas didelis 
ir du mažesni langai. Presbiterijos kraštuose – dvi zakristijos.

Šoninius fasadus skaidė šeši langai kiekvienoje jų pusėje. Čerpėmis dengtas 
stogas dažytas raudonai.

Vidaus ir išorės erdvės tinkuotos ir baltintos kalkėmis. Grindys ir skliautai 
mediniai. Pastarieji buvo puslankio formos su kabančiomis rozetėmis. Interjero 
jausminį vaizdą formavo mažoji architektūra. Svarbiausias akcentas buvo keturių 
tarpsnių medinis didysis altorius. Pirmąjį tarpsnį formavo Rožinės Marijos su 
Dominyku paveikslas, kurį iš kraštų supo po tris kolonas (tekste jos vadinamos 
pilioriais). Jų stiebai puošti tapytomis vynuogių girliandomis, užbaigti auksuotais 
kapiteliais. Taip pat auksuotas šio tarpsnio karnizas ir stiebo dekoras. Virš kar-
nizo, jo kraštuose, po dvi angelų ir po vieną šventųjų (Veronikos ir Barboros) 
statulas. Antrasis tarpsnis pratęsė pirmąjį. Jo akcentas buvo Paskutinės vakarienės 
paveikslas. Kolonų stiebai papuošti drožtinėmis vynuogių girliandomis. Virš šio 
tarpsnio karnizo, jo kraštuose, įkomponuotos po vieną angelų skulptūros. Tre-
čiajame tarpsnyje pateikta Kristaus malda ant Alyvų kalno prieš mirtį su trimis 
miegančiais apaštalais ir angelu, paduodančiu jam kančios ir mirties taurę. Kristaus 
figūra drožtinė, įkomponuota į paveikslą. Paskutinį, ketvirtąjį, tarpsnį užbaigė 
Nukryžiuotojo skulptūra su keturiais angelais šonuose su nukryžiavimo atributais. 
Viršuje mėlyname fone raidės IMRI apsuptos paauksuotais spinduliais. Tai buvo 

Obelių Šv. Onos
bažnyčios planas
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Obelių Šv. Onos bažnyčia. 
Šoninis fasadas. K. Driskiaus 
nuotr. 2007 m.

Pagrindinis fasadas. A. Petrašiūno 
nuotr. 2009 m. 
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Galinis fasadas ir koplyčia. 
K. Driskiaus nuotr. 2007 m.

Koplyčios fasadas. K. Driskiaus 
nuotr. 2007 m.
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įspūdingas neobarokinis altorius, kurio paveikslai ir skulptūrinės kompozicijos 
glaustai perteikė Kristaus kaip Dievo ir Žmogaus idėją.

Kiti du altoriai įkomponuoti abipus Didžiojo. Dešinėje – dvitarpsnis su Jėzaus 
Širdies paveikslu, kurį iš šonų aprėmintas po vieną dekoruotą koloną. Antrajame 
tarpsnyje buvo įkomponuotas Marijos Škaplierinės paveikslas auksuotame fone. 
Kairysis irgi dvitarpsnis. Pirmąjį formavo trys dekoratyvinės kolonos kraštuose, 
tarp kurių buvo šv. Onos paveikslas. Virš karnizo trys skulptūros (Dievas Tėvas, 
Joakimas, Ona). Antrąjį tarpsnį formavo šv. Antano paveikslas, kraštuose aprė-
mintas po vieną koloną. Viršų užbaigė šv. Petro statula.

Visi šie trys altoriai buvo presbiterijoje. Jie sukūrė teatralizuotą šios erdvės 
vaizdą, o toliau jį plėtojo navos erdvės sakraliniai objektai. Tai – ketvirtasis alto-
rius kairėje pusėje, dvitarpsnis, su šv. Jurgio paveikslu, viršuje, antrajame tarps-
nyje – šv. Augustinas, o frontone – arkangelas Gabrielis. Kitoje pusėje sakykla, 
kuri rėmėsi į pranašo Mozės statulą, laikančią 10 Dievo įsakymų. Jos tribūną 
puošė keturi evangelistai, atskirti raižytomis girliandomis. Virš tribūnos, prie 
sienos, Magdalenos, plaunančios Kristaus kojas, skulptūra su dviem apaštalais 
ir fariziejumi. Kartu su jais Dievas Tėvas, laikantis visą pasaulį. Virš jų balda-
kimas, jo viduje balandis, ant jo karnizų kampų stovi keturi angelai. Jo stogelį 
užbaigė žemės rutulys, apjuostas gyvatės, ant jo stovėjo Kristaus statulėlė su 
vėliava. Puošni sakykla buvo atsvara kitoje navos pusėje esančiam altoriui. Abu 
šie sakraliniai objektai kartu su trimis presbiteriniais altoriais turėjo sukurti gana 
įspūdingą mažosios architektūros ansamblį.

Chorų pusę formavo prienavis su dviem papildomais šoniniais įėjimais. 
Pats choras rėmėsi į 8 medinius ir 2 mūrinius piliorus. Jame pastayti piramidės 
formos 12 balsų vargonai28.

Inventoriuje pateikta informacija leidžia daryti išvadą, kad jos išorinis vaiz-
das – neogotikinis, vidaus erdvė eklektinė – derino neobaroką (altoriai) ir neogo-
tiką. Tai siekis sukurti tobulą vaizdą, derinant įvairius stilius. Išoriniame vaizde 
dominuoja aukšti bokštai. Jų tikslas – sudvasinti aplinką. Vidaus erdvė šį tikslą 
išplėtojo realiais vaizdais mažojoje architektūroje (altorių, sakyklos skulptūrose ir 
paveiksluose).

1899 m. trumpoje informacijoje apie Abelių (Obelių) dekanato bažnyčias 
nurodyta, kad sudegė 1899 m.29

1900 metų inventoriuje informuojama, kad bažnyčia, pastatyta 1868 m., 
1899 m. rugpjūčio 6 d. sudegė, liko tik mūrinės sienos. Ji kitais metais jau buvo 
veikianti, turėjo keturis altorius, vargonus. Išorė ir vidus tinkuoti, lubos medinės, 
dar nedažytos30.

1905 metų bažnytiniuose dokumentuose nurodyta, kad ją atstatė klebonas 
Vincentas Birutavičius su parapijiečių pagalba. Paminėtos ir dvi pristatytos pa-
talpos iš abiejų pusių. Medines lubas pakeitė mūrinės, gotikinio (neogotikinio) 
stiliaus. Paminėti trys mediniai neogotikiniai altoriai (du šoniniai dar buvo laikini) 
ir ąžuolinė sakykla. 1900 m. tas pats 
klebonas buvo pastatęs kleboniją31.

1940 m. per karą nukentėjo baž-
nyčios stogas ir vidaus erdvė bei vi-

28 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 585, l. 1–6.
29 LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2710, l. 59.
30 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 585, l. 29.
31 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 349, l. 87, 89.



11

LIETUVOS VALSČIAI. OBELIAI. KRIAUNOSLIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

© www.llt.lt
Interneto svetainės www.llt.lt. pastaba: Šis tekstas svetainėje www.llt.lt nuolat  
skelbiamas nuo 2009 11 30.

tražas. Klebonas Jonas Nagelevičius (1900–1992) ją suremontavo. Po to (1947 m.) 
sovietų valdžios buvo ištremtas į Sibirą ir į Lietuvą grįžo 1952 m.32 Bažnyčios 
kultūrinė veikla sovietmečiu buvo slopinama caro laikų priemonėmis. 1950 m. 
rugsėjo 2 d. Obelių rajono vykdomojo komiteto pirmininkas Rakauskas leido ku-
nigams Kisieliui ir Raščiui rugsėjo 10 d. dalyvauti atlaiduose33. 

1975–1980 m. klebonas Leonas Tavoras remontavo bažnyčią. Buvo atnaujinti 
altoriai. Darbus atliko vilniečiai Jurgis Tininis, Eduardas Trasevičius ir Laima 
Sabeckienė. Anykštėnai Jonas ir Mykolas Mackevičiai išdažė išorės sienas. Juo-
zas Jonuška ir J. Tininis suremontavo karnizus ir perdengė priekinius bažnyčios 
bokštelius34. To paties klebono iniciatyva bažnyčia buvo dekoruota, dalis puošybos 
palikta presbiterijoje.

1998–1999 m. klebonas Virginijus Garšva (1964–1977) sudarė sutartį su in-
dividualia Aloyzo Grigolos įmone „Eglė“ dėl fasado restauravimo ir bažnyčios 
remonto darbų, kurie iki 1998 m. spalio 14 d. buvo atlikti35. 1999 m. toliau tę-
siamas darbas, bažnyčia naujai perdažyta, jos architektūra išryškinta. Rangovai 
buvo Antanas Žilys, Saulius Karolčiukas, A. Grigola. Staliams vadovavo Artūras 
Juškauskas36. Gaila, kad bažnyčios archyve nepavyko rasti perdažymo projektų.

Bažnyčios meninis sprendimas. Pastatą formuoja tradicinis lotyniško kryžiaus 
planas. Vidaus erdvė trinavė, bazilikinė. Ją formuoja keturi pilioriai, kiekviena-
me centrinės navos šone. Du paskutiniai įjungti į choro balkoną. Šoninės navos 
siauresnės ir žemesnės, bet neišlaiko senosios gotikos geometrinės schemos, nes 
centrinės navos pagrindo plotas išdidintas. Jos erdvė tapo dominuojanti. Pilioriai 
tarpusavyje jungiami smailiomis arkomis, kurios suformuoja atskiras architektūrines 
grandis. Šoninėse navose jie jungiami arkomis su piliastrais. Pilioriai remia aukštus 
kryžminius skliautus, kurie akcentuoja visos centrinės navos vertikalumą ir įlieja 
į savo erdvę žemesnes šonines navas. Bazilikinė schema įgijo salės vaizdą, t. y. 
tapo vientisa. Jos emocingumą sustiprino aukštų kryžminių skliautų ir smailiųjų 
juostinių arkų dinamiką. Salinė (halinė) schema susiformavo vėlyvojoje gotikoje, 
bet čia įgyvendinta naujomis išraiškos priemonėmis. Dominuoja aiškios skliautų, 
sienų, atramų, langų angų konstrukcijos ir jų sukurtos apimtys ir architektūrinės 
grandys. Centrinė nava vienodu aukščiu pratęsta presbiterijoje ir choro erdvėse. 
Didelę reikšmę jos didingo vaizdo formavimui turi piliorių meninis sprendimas. 
Kvadratinio plano stiebai iš kraštų apipavidalinti siauresniais piliastrais su akanto 
lapų kapiteliais. Kampus tarp jų užpildo voleliai. Apvalių ir stačiakampių formų 
kontrastai sustiprina stambių stiebų dinamiką. Paskutiniai perdažymai rusvomis 
spalvomis išryškino jų konstruktyvinę paskirtį ir sujungė su tokios pat spalvos 
arkomis. Balta neutrali volelių spalva įsiliejo į kapitelius ir tapo skliautų pėdų 
atramomis.

Didinga centrinės navos kelią į 
presbiteriją sustabdo sudvigubinti pilio-
riai su arkomis. Nuo jų prasideda kryž-
minė erdvė (transeptas), kurią sudaro 
šoninės koplyčios. Jų architektūrinis 
sprendimas išplečia nedideles erdves, 
nes sudvejintų piliorių dinamika per-

32 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, 
Vilnius, 1993, p. 304.

33 Obelių bažnyčios archyvas, knyga Nr. 2, puslapiai 
nenumeruoti.

34 Ten pat.
35 Ten pat.
36 Ten pat.
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Obelių Šv. Onos bažnyčios šoniniai 
altoriai. K. Driskiaus nuotr. 
2007 m,.

Obelių Šv. Onos bažnyčios 
centrinė nava. K. Driskiaus nuotr. 
2007 m. 
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Centrinės navos pilioriaus kapitelis. 
K. Driskiaus nuotr. 2007 m.

Dešiniosios navos vaizdas. 
A. Petrašiūno nuotr. 2007 m.

Kairiosios navos vaizdas. 
A. Petrašiūno nuotr. 2007 m.
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kelta į koplyčių sienų gerokai ištrauk-
tus piliastrus. Sustiprintas apšvietimas, 
nes kiekvienoje iš jų įkomponuota net 
po tris langus. Tai leido sukurti ryškią 
pauzę prieš presbiteriją. Ją dar paryški-
no irgi ant sudvejintų piliastrų iškelta 
triumfo arka. Taip išplėsta kryžma 
atskleidė sumažintą presbiteriją ir joje 
esantį altorių. Choras įkomponuotas 
centrinės navos tąsoje ir tik iš dalies 
įsiterpia į šoninių navų erdves. Parape-
tas užima visas tris navas. Jo puošyba 
dekoratyviniais reljefiniais skydeliais 
pabandyta panaikinti aptvaro uždaru-
mą ir įvesti jį į navų erdvę.

Po įvykdytų paskutinių remontų 
atsisakyta dekoro, jis buvo uždažy-
tas. Tad dabartinėje erdvėje išryškė-
jo grynoji architektūra, ją kuriančios 
konstrukcijos, erdvinių grandžių ritmi-
ka, bazilikinė (halinė) struktūra. Mo-
difikuota senoji gotika sukūrė naują 
vaizdą. Įtaką tam turėjo modernistinės 
XIX a. pabaigos architektūros srovės.

Šioje didingoje vidaus erdvėje svarbūs akcentai yra 
mažoji architektūra, skirta tiesioginiam, jausminiam žiūrovų 
poveikiui. Čia jau išryškėjo gotikai būdingas dekoratyvu-
mas, perkeltas iš viduramžių į XX amžių. Interjero akcentas 
tradicinis – Didysis medinis altorius. Jo antstatas iškeltas ant aukštos sienelės 
(retabulo), kuri remiasi į žemesnį pagrindą. Abu juos jungiančios dekoratyvinės 
arkelės formuoja palaipsnį, lengvą kilimą į viršų. Šių atramų kontrastas – antstatinė 
konstrukcija. Ją sudaro atvira rėminė, aukšta nišos anga, užbaigta strėline arka 
su frontonu, kurio šlaitai ir skydas puošti auksuotų augalinių motyvų išraitomis. 
Frontono užnugaryje įkomponuotas laiptinis, tašeliais suskaidytas skydas tampa 
baigiamojo tarpsnio atrama. Šoniniuose stačiakampiuose, siauruose sparnuose 
įkomponuotos nišos skulptūroms. Tad visus tris protarpsnius akcentuoja smailia-
arkės nišos. Jų kilimą į viršų išplėtoja lieknų pinaklių kompozicija, sukoncentruota 
viršutinėje altoriaus dalyje. Pagrindinė, atvira niša prišlieta prie tokio pat dydžio 
lango angos. Joje įkomponuotas vitražas yra svarbiausias altoriaus akcentas. Jis 
irgi neogotikinis. Centrinėje jo dalyje įkomponuota pagrindinė schema: Marija Ro-
žinė su kūdikiu ir šventaisiais – Dominyku ir vyskupu Augustinu. Kompozicijos 
akcentas – Rožinio įteikimas Dominykui ir kūdikio laiminimo gestas. Dešinėje 
įkomponuotos Augustino figūros atributai išryškina jį kaip teologą ir hierarchą, o 
dinamiškos spalvos – aktyvią jo veiklą. Šis vitražas darytas Varšuvos dirbtuvėse. 
Apačioje yra įrašas „F. Sulkowski w Warszawie“. 

Centrinis altorius. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2007 m.
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Šoninių skydų nišose įkomponuotos šventųjų Petro ir 
Povilo skulptūros. Šių neogotikinių figūrų žvilgsniai ir jų 
atributika yra skirtingi, jie perteikia vidinius jų išgyveni-
mus. Petro žvilgsnis nukreiptas į dangų, Povilo – į žemę. Į 
šias skulptūras įsiterpia Jėzaus Širdies statula, vainikuojanti 
puošnią komuninę. 

Viršutinė altoriaus dalis priartinta prie simbolinės dan-
gaus sferos – skliautų. Jo nišoje įkomponuota Marijos statulėlė 
siejama su skliaute nutapyta Švč. Dvasia – balandžiu.

Altorius yra architektūros, skulptūros, vitražo, išraiš-
kingo dekoro sintezė, sukūrusi išraiškingą, emocingą vaizdą ir sudvasinusi visą 
presbiterijos ir centrinės navos erdvę.

Du šoniniai altoriai irgi neogotikiniai, panašios kompozicijos. Tai perkurti 
senosios gotikos suveriamieji altoriai. Kairiojo dvitarpsnio altoriaus akcentai – 
šv. Onos paveikslas, apvestas smailiaarkiu, auksuotų dažų rėmu. Kompozicijai eskizą 
padarė Alfredas Izidorius Riomeris (1832–1897), o atliko jo duktė Elena Riomerytė. 
Tai įrašyta žemutinėje, išlankstytoje paveikslo dešinės pusės juostoje: „Ze szkicu 
Alfreda Römera kopijowala H. Römerowna“. Jam šioje parapijoje vėliau atiteko žmonos 
Karolinavo dvaras. Buvo žymaus lietuvių dailininko Kanuto Rusecko mokinys. 
1856 m. Vilniuje, Savičiaus gatvėje, buvo įkūręs Tapybos akademiją. Pagarsėjo kaip 
portretistas, peizažistas, medalių meistras, paliko ir religinės tematikos darbų37. Jo 
dukters atliktas darbas pagrįstas vėlyvosios gotikos tradicijomis. Sėdinčios Onos 

Centrinis altorius. 
Šv. Petro skulptūra. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2007 m.

Centrinis altorius. 
Šv. Povilo skulptūra. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2007 m.
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ir mergaitės Marijos figūras sieja knyga. Paveikslui būdinga spalvinių dėmių 
simbolika ir dekoratyvinis sprendimas. Erdvę išplečia peizažas su architektūros 
akcentais. Dangaus fonas simbolinis – auksinis. Plačiarėmio paveikslo kraštinėse 
nišose įkomponuotos šv. Juozapo ir Antano Paduviečio skulptūros. Antrąjį altoriaus 
tarpsnį užbaigia šv. Jurgio paveikslas, kuris jau pratęsė renesanso tradicijas.

Šioje koplyčioje yra dar vienas nedidelis, vientarpsnis Marijos Škaplierinės 
altorius. Dabartinis jo apipavidalinimas neogotikinis, bet paveikslas senas, minimas 
1790 m. inventoriuje. Figūra perteikta juosmens lygyje su atversta knyga rankose 
ir dviem škaplieriais. Ši atributika yra iškalta figūrą dengiančiuose metalo ap-
kaustuose. Galva nežymiai pasukta į dešinę, žvilgsnis nukreiptas į knygą. Veidas 
modeliuotas šviesiai rusvų, pilkšvų spalvų gama, o apimtys išryškintos šviesokai-
ta. Rausvų atspalvių aktyvumas prislopintas. Šešėliai intensyvesni kairėje veido 
ir kaklo pusėje, todėl šviesos dėmių aktyvumas veiksmą nukreipia į tikslą. Šią 
šviesos kompoziciją papildo iškelti antakiai, išryškinantys išgaubtus, primerktus 
vokus. Išorinę ramybę šviesos dinamika keičia į vidinį susikaupimą. Stebina figū-
ros dešinės rankos piešinys. Galbūt jis atsirado atsitiktinai, montuojant apkaustus. 
Neuždengtos apkaustų tapybos fragmentai rodo, kad tai barokinis darbas, kuriam 
įtaką padarė itališki pavyzdžiai.

Metalo apkaustai kuria plokš-
tuminį vaizdą, jame dominuoja relje-

Kairioji koplyčia. Šv. Onos altorius. 
A. Petrašiūno nuotr. 2007 m.

Kairioji koplyčia. Šv. Onos paveikslas. 
A. Petrašiūno nuotr.

37 Polski słownik biograficzny, Wroclaw, 1988–1989, t. 31, 
p. 630–631.
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finių linijinių briaunų suformuotos klos-
tės. Jų plokštumos papuoštos keturlapių 
žiedų išgaubomis. Apsiaustas dažytas 
sidabro, o suknelės fragmentai – aukso 
spalvomis. Karūna išsiskiria tik grafinių 
linijinių dinamiškų puslankių kompozi-
cija. Šventumas pabrėžtas paauksuotų spindulių aureole. 

Dešiniosios koplyčios altoriaus akcentas – Nukryžiuotojo skulptūra, apvesta 
stačiakampiu rėmu, kurio drobėje perteikta peizažo perspektyva. Tad kančios 
simbolis įgijo realų vaizdą (pasaulio atpirkimas). Kraštinėse nišose įkomponuo-
tos Marijos ir šv. Jono evangelisto skulptūros, kurios suformuoja Nukryžiuotojo 
kompoziciją ir išplečia siužetą.

Iš tapybos darbų dar veikia paminėti du kilnojamojo altoriaus paveikslus. 
Tai amatininkų tapyba. Vaizdai kuriami dekoratyvinėmis priemonėmis, derinant 
kontrastingas spalvines dėmes ir grafines išraiškos priemones. Kompozicijoms įtaką 
darė barokas. Įdomesnis yra šv. Kotrynos Aleksandrietės paveikslas. Dinamiška 
jo figūros kompozicija pratęsė baroko tradicijas. Joms būdingas figūros išlenki-
mas, krintančios apsiausto klostės, kurių judesius pratęsia išlenkta palmės šakelė 
(triumfas prieš mirtį), o rankų padėtis juos nukreipia į aureolės apsuptą veidą. 
Šią kompoziciją papildo šalia figūros įterpta dalis rato (jos kankinimo atributas). 
Veikėją akcentuojantys spalviniai kontrastai (raudona ir balta) turi ir simbolinę 
prasmę. Šios dekoratyvinės priemonės padėjo sukurti romantizmui būdingą emo-
cingą, apibendrintą vaizdą. 

Dešiniosios koplyčios altorius. A. Petrašiūno 
nuotr. 2007 m.

Dešinioji koplyčia. Nukryžiuotojo skulptūra 
altoriuje. A. Petrašiūno nuotr. 2007 m.
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Altorių išdėstymas interjere kuria ansamblį, kurį papil-
do kiti mažosios architektūros objektai. Vienas iš svarbesnių 
erdvės akcentų yra sakykla. Ji įkomponuota prie paskutinio, 
kairiojo pilioriaus. Joje išryškintas aštuonkampis baldakimas, 
užbaigtas aukštu pinakliniu bokšteliu, kuris, išplėsta deko-
ratyvine apimtimi įsiveržęs į dangaus sferą (skliautus), tapo 
svarbiu centrinės navos akcentu. 

Svarbūs šoninių navų objektai yra neogotikinės klausy-
klos. Jų architektūroje dominuoja aiškių apimčių kontrastai. 
Žema, siauresnė priekinė iškyša, atvira portalinė anga, užbaigta triarkiu frontonu, 
virš kurio iškyla daugiakampis dekoratyvinis cokolis. Už jo – dantyta karnizinė 
juosta, sujungusi šoninius klausyklos sparnus. Visą architektūrinę kompoziciją už-
baigia išdidintos, monumentalizuotos šventųjų figūros. Priekiniai sakyklų fasadai 
atkreipti į centrinę navą ir kartu su skulptūromis įsilieja į jos erdvę ir šonines 
erdves. Toks klausyklų sprendimas retas mūsų bažnyčiose.

Išorinį bažnyčios vaizdą formuoja vertikalių ir horizontalių tūrių kontrastai. 
Šoninių koplyčių pristatymas suformavo vertikalias bokštų apimtis. Atsisakyta 
bazilikinės struktūros, todėl šoniniai fasadai tapo kompaktiški.

Dominuojantis išliko pagrindinis fasadas. Jį formuoja du šoniniai tritarpsniai 
bokštai, tarp kurių įsiterpęs išplėstas portalinis protarpsnis. Pirmasis aukštas užbaig-
tas arkatūriniu frizu ir karnizo juosta. Plokštuminiame jo vaizde akcentuotas negilios 
perspektyvos, volelių ir briaunų apvadų apjuostas portalas. Kontrastą jam kuria 

Dešinioji koplyčia. 
Krikštykla. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2007 m.

Sakyklos baldakimas. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2007 m.
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siauros, išilgintos, smailiaarkės langų 
angos bokštuose. Jų erdvinę dinami-
ką papildo dekoratyvinės nišų mentės 
su trilapio formos arkelėmis. Pirmąjį 
fasado tarpsnį užbaigia frontonas su 
bokštų tąsa. Jie dar skaidomi dviem 
tarpsniais ir sukuria apimtis. Antrieji 
bokštų tarpsniai žemiausi, suskaidyti 
biforinėmis reljefinėmis arkomis, o kon-
trastą joms sukuria atviros tokios pat 
formos langų angos frontone. Šią pauzę 
užbaigia trečiųjų bokštų tarpsniai su 
juos vainikuojančiais frontonėliais, ku-
rių judesius pratęsia dinamiškos pira-
midės smailės. Tarp šių bokštų tarpsnių 
įsiterpęs frontonas netenka tradicinio 
vaizdo. Viršutinė jo dalis, matyt, buvo 
laiptuota, bet paskutinio perstatymo 
metu įgijo barokinį vaizdą.

Šoninių fasadų akcentais tapo 
naujai pristatytų koplyčių apimtys. Jų 
kilimą į viršų išryškina sienas aprė-
minančias dekoratyvinės mentės, į kurias remiasi cokoliai ir 
ant jų iškelti bei pasukti stačiakampiai bokšteliai.

Presbiterijos dalis iš kraštų aprėminta mentėmis ir 
užbaigta frontonėliais. Galiniame fasade dominuoja sienos 
plokštuma su plačia centrine lango anga ir dviem šoniniais 
nišų langais. Frontoninę dalį užbaigia apskritimo formos perspektyvinė anga. Kili-
mą į viršų išplečia abipus frontono įkomponuoti bokšteliai. Toks apipavidalinimas 
suteikia presbiterijai autonomišką vaizdą, ji tapo išraiškinga pastato dalimi.

Visas bažnyčios architektūrinis sprendimas grindžiamas akcentuotų apimčių 
harmonija. Joms vertikaliai kylant susidaro atskiri konstruktyviniai arba dekora-
tyviniai elementai, kurie turi gotikai būdingą formą. Tinkuotos sienų plokštumos 
išlieka statiškos, tik ją dabar keičia šiltos ochrinės spalvos. 

Dar reikia paminėti šiam pastatui būdingą kiekvienos apimties dekoratyvinį 
įrėminimą. Tai padeda išryškinti kiekvieną tūrį. Harmoninga jų jungtis sukuria 
monumentalų bažnyčios vaizdą ir kiekvienas fasadas savitai įsijungia į laisvą 
erdvę.

Trumpai apibendrinant galima teigti, jog pirmoji koplyčia ar filija Obeliuose 
jau buvo XVI a. viduryje. Tai rodo ir karališkoji Zigmanto III fundacija, kurioje 
akcentuota senoji žemių fundacija. Tiesa, ji buvo maža, bet tuo laiku bažnyčia 
galėjo rinkti dešimtinę. Tai irgi buvo finansinė parama.

Išvados. Galima pagrįstai teigti, kad pirmoji bažnyčia ar koplyčia Obeliuose 
turėjo būti jau XVI a. viduryje, tačiau šiam teiginiui pagrįsti dar trūksta istorinių 
duomenų.

Mozės skulptūra 
virš klausyklos. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2007 m.
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Bažnyčios vaizdas pradėjo ryškėti XVII a. pabaigoje. 1690 m. ji jau turėjo 
barokinį vaizdą.

1739 m. Ona Tiškevičienė, valdžiusi Obeliùs, pastatė naują, medinę bažnyčią, 
kuri buvo pašventinta šv. Onos vardu. Jos architektūra atspindėjo vėlyvąjį baroką, 
kuriam būdingas interjero teatrališkumas. Menas auklėja žmogų, sustiprindamas 
vaizdų emocingumą, todėl daugėjo altorių bei dailės objektų.

1830 m. bažnyčios išorė tapo paprastesnė, neliko kupolo ir bokštelių. Matyt, 
tam turėjo įtakos neoklasicizmo tendencijos. Ši O. Tiškevičienės statyta bažnyčia 
išliko iki to laiko, kai iškilo naujas, mūrinis statinys. 

1857 m. pradėta organizuoti naujos bažnyčios statyba. 1861–1868 m. ji buvo 
pastatyta. Ši bažnyčia perteikė romantizmo epochos idealą, pagrįstą praeitų amžių 
tradicijomis, savaip interpretavo senąją gotiką.

1899 m. bažnyčia sudegė, atstatyta 1900 m. Jos architektūrą papildė dvi 
šoninės koplyčios. Bažnyčia įgijo kryžminį vaizdą. Vidaus erdvėje išryškėjo gana 
savita gotiškų konstrukcijų modifikacija, kuri padėjo sukurti erdvės didingumą. 
Išorėje didingas vaizdas kuriamas priešingai – dekoratyvinių elementų ir raiškių 
apimčių sinteze.
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