
1

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSČIAI. ONUŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.

Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, 
kurio nuorašas patvirtintas nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 12 29.

Onuškio valsčiaus sakralinių pastatų ir parapijų  
trobesių architektūra
Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika

Šio straipsnio tyrimų tikslas ir uždaviniai – ištirti visų Õnuškio apylinkių 
sakralinių pastatų, parapijos trobesių bei smulkiųjų sakralinių statinių architektū-
rą, nustatyti jų urbanistinius ryšius. Remiantis archyviniais šaltiniais ir istoriniais 
duomenimis, ikonografine medžiaga ir natūros tyrimais, atlikti objektų formų 
analizę, nustatyti jų vertę ir atskleisti savitus bruožus; nustatyti išnykusių pastatų 
stovėjimo vietas ir iš istorinių nuotraukų ar projektų atkurti jų architektūrą.

Tyrimų metodai: istorinis – ikonografinis, aprašomasis – analitinis, lyginama-
sis, rekonstrukcinis. Papildomi specifiniai tyrimo metodai: pastatų dokumentavimas 
ir fotofiksacija.

Reikšminiai žodžiai: bažnyčia, koplyčia, varpinė, šventorius, parapijos trobe-
siai, sinagoga.

Onuškio valsčius šiaurėje ribojasi 
su Semelíškių, rytuose su R¾diškių ir 
Valkini¹kų, vakaruose su Aukštådvario 
ir Pivaši¿nų, pietuose su Da÷gų ir Va-
rėnõs valsčiais. Tyrinėtos šios vietovės, 
kuriose stovi (arba stovėjo) sakraliniai 
pa statai: Õnuškis, Dùsmenys, Panóšiš-
kės, Vytautavâ, Žilina¤ ir Žýdkaimis. 
Onuškis yra vidurinėje buvusio valsčiaus 
dalyje, Dusmenys ir Žilinai – pietinėje, 
o Vytautava, Panošiškės ir Žydkaimis – 
rytinėje (1 pav.). Katalikų bažnyčios 
stovi Õnuškyje, Dusmenysê, Vytautåvo-
je ir Žilinuosê, varpinės – Onuškyje ir 
Dusmenyse; koplyčia yra Panóšiškėse. 
Be to, Onuškyje ir Žýdkaimyje tarpu-
kariu stovėjo sinagogos. 

Onuškio valsčiaus sakraliniai 
pastatai ir klebonijų trobesiai komplek-
siškai netyrinėti. Pagrindiniai leidiniai, 
kuriuose pateiktos trumpos istorinės 
žinios apie Onuškio apylinkių bažny-
čias, yra B. Kviklio knygos1 ir Lietuvos 
katalikų bažnyčių žinynas2. Gana išsa-
mūs istoriniai duomenys apie Onuškio 
valsčiaus bažnyčias pateikti leidinyje, 
kuriame rašoma apie Elektr¸nų deka-
nato sakralinį paveldą3. Apie Onuškio 

1 pav. Onuškio valsčiaus plano schema.  
Pažymėtos tyrinėtos vietovės. Sudarė A. Rupeika
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1 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Chicago, 1980–1987, 
t. 1–6; Kviklys B. Mūsų Lietuva (2-oji fotogr. 
laida), Vilnius, 1989–1992, t. 1–4.

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

3 Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas, Vilnius, 2008.
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ir Dusmenÿ bažnyčias rašyta Kultūros paminklų enciklopedijoje4; Dusmenų bažny-
čia minima ir A. Jankevičienės monografijoje5. Onuškio istorinę urbanistinę raidą 
tyrinėjo A. Miškinis6.

Onuškis – Tråkų rajono miestelis, įsikūręs prie Trakų–Alyta÷s kelio, nutolęs 
apie 28 km į pietvakarius nuo Trakų. Onuškis miesteliu jau vadintas 1534 m., po 
to, kai 1524 m. Žygimantas Senasis suteikė jam privilegiją rengti turgų ir atidaryti 
smukles. XVI a. II pusės LDK žemėlapiuose Onuškis nepažymėtas (greičiausiai 
buvo sunykęs po gaisro). Miestelis pirmą kartą pažymėtas 1613 m. LDK žemė-
lapyje7. Šalia bažnyčios sklypo 1670 m. minima turgaus aikštė; ji buvo trapecijos 
formos, ištįsusi pagal gatvę. Nuo 1809 m., kai pasipildė miestelio gatvių tinklas, 
pradėjo keistis ir aikštės forma. Teigiama, kad stačiakampė aikštės forma greičiau-
siai susidarė atstatant miestelį po XX a. pradžios gaisro. Iki 1924 m. susiformavo 
dabartinis miestelio planas8. Onuškis – linijinio plano miestelis, turintis ir radialinio 
plano bruožų. Pagrindinė miestelio gatvė sutampa su keliu, vedančiu į Pùnią ir 
Trakùs. Centrinėje Onuškio dalyje šis kelias, arba paplatėjusi gatvė, tapo beveik 
taisyklinga keturkampe aikšte, šalia kurios buvo statomi svarbiausi pastatai. 

2015 m. Onuškyje yra katalikų bažnyčia su varpine, šventoriaus tvora su 
Kryžiaus kelio stočių koplytėlėmis, parapijos pastatas, klebonija ir špitolė; buvusi 
medinė sinagoga sunyko. Bažnyčios 
statinių kompleksas įsikūręs vidurinėje 
miestelio dalyje, į rytus nuo centrinės 
aikštės; į šiaurę nuo aikštės, priešingoje 
nei bažnyčia pagrindinės gatvės pusėje, 
stovėjo sinagoga. Pietiniame miestelio 
pakraštyje, šalia kelio, vedančio į Tau-
čiónis, yra kapinės (2 pav.).

Bažnyčios statinių kompleksas 
išsidėstęs erdviame šventoriuje, Trakų 

4 Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 
1998, t. 2, p. 20–21, 37–38.

5 Jankevičienė A. Lietuvos medinė sakralinė archi-
tektūra, Vilnius, 1998, p. 152.

6 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo 
vertybės. Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai, Vilnius, 
2002, kn. 1; Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų 
Lietuva, Vilnius, 1998, t. 2, p. 35–37; Baliulis A., 
Miškinis A. Onuškis, Lietuvos TSR urbanistikos 
paminklai, Vilnius, 1984, p. 5–32.

7 Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų..., p. 36–37.
8 Ten pat, p. 37; Baliulis A., Miškinis A. Onuškis..., 
p. 14, 19.

2 pav. Onuškio  
gatvių tinklo ir  
sakralinių objektų  
schema. Sudarė 
A. Rupeika
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ir Mokyklos gatvių sankirtoje. Klebo-
nijos sodyba įkurta šalia šventoriaus, 
į pietvakarius nuo bažnyčios; špitolė 
stovi priešais bažnyčią, Trakų gatvės 
šiaurinėje pusėje (3 pav.). 

Teigiama, kad Onuškyje bažnyčia 
pastatyta vadovaujantis 1505 m. valdo-
vo Aleksandro privilegija ir yra minima 
1526 m. Bažnyčia 1562 m. sudegė ir 
1568 m. buvo atstatyta, o 1655 m. ją 
sudegino Rùsijos kariai9. 1797 m. vi-
zitacijos akte minima sena, apgriuvusi 
bažnyčia. 1820 m. ji 13,6x7,7 m dy-
džio, su apgriuvusiais bokštais, dengta 
šiaudais10.

Dabartinė bažnyčia pradėta staty-
ti 1823 m. dvarininkų Kazimiero ir Tere-
sės (Šabunevičiūtės) Šetkevičių lėšomis. 
Remiantis 1828 m. atlikta bažnyčios 
vizitacija, galima teigti, kad jos pro-
jektą parengė architektas Dominykas 
Kulakauskis11. 1829 m. statyba baigta 
ir bažnyčia pašventinta. 1830 m. vizi-
tacijos akte rašoma, kad statybos dar-
bus prižiūrėjo architektas Dominykas 
Kulakauskis12. Iš pradžių stogas buvo 
dengtas čerpėmis, o prieš 1841 m. per-
dengtas malksnomis13. Prieš 1853 m. 
nutinkuotos vidaus sienos ir skliautas, padarytos medinės grotos galerijoms virš 
zakristijos ir lobyno; tais metais bažnyčia konsekruota. 1865 m. gautas leidimas 
remontuoti bažnyčią: reikėjo taisyti stogą, keisti langų rėmus, lopyti nuo fasadų 
sienų ir orderio elementų nubyrėjusį tinką. 1868 m. bažnyčia dar neremontuota, 
minimi ir akmeniniai laiptai, kuriuos reikia taisyti14. Yra duomenų, kad bažnyčia 
remontuota 1869–1870 m.15 1891–1895 m. bažnyčia remontuota iš pagrindų: skarda 
dengtas stogas ir padaryti nauji karnizai, prie šoninių durų sumūryti plytų laip-
teliai, choras apkaltas lentomis, sudėtos 
naujos pušinių lentų grindys16. 1902 m. 
permūryta cokolio akmenų apdaila (yra 
iškalta data – „1902 rok“). 1939–1943 m. 
dekoruotas bažnyčios vidus17. Bažnyčia 
remontuota 1976 ir 1993 m. Onuškio 
bažnyčia ir šventoriaus vartai įrašyti į 
Kultūros vertybių registrą (kodas 1727).

Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo baž-
nyčia stovi rytinėje aukščiausioje šven-

3 pav. Onuškio bažnyčios statinių ir klebonijos 
trobesių situacijos plano schema. 1) bažnyčia; 
2) varpinė; 3) šventoriaus tvora su vartais ir 
Kryžiaus kelio stočių koplytėlėmis, a) kryžius, 
b) paminklas, c) kapas, d) stogastulpis;  
4) klebonija; 5) ūkinis trobesys; 6) ūkinis  
trobesys; 7) parapijos pastatas; 8) špitolė. 
Sudarė A. Rupeika

9 Misius K. Onuškio šv. apaštalų Pilypo ir Jokū-
bo bažnyčia, Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas, 
Vilnius, 2008, p. 131.

10 Ten pat, p. 133, 135.
11 LVIA, f. 604, ap. 3, b. 1636, l. 134.
12 Misius K. Onuškio šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo 
bažnyčia, Elektrėnų..., p. 135.

13 Ten pat, p. 137.
14 Ten pat, p. 139.
15 Baliulis A., Miškinis A. Onuškis..., p. 16.
16 Misius K. Onuškio..., ten pat, p. 140.
17 Ten pat.
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toriaus dalyje, pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurę. Nuo Trakų gatvės į šventorių 
veda platūs laiptai. Bažnyčia bebokštė, trinavė, pseudobazilikinė. Ji sumūryta iš 
plytų ir lauko riedulių bei skaldos, su akmens mūro pamatais; dvišlaitis stogas 
dengtas cinkuota skarda. Planas stačiakampis, užbaigtas tiesia apside. Abipus 
presbiterijos glaudžiasi nedidelė zakristija (dešinėje pusėje) ir lobynas (kairėje), o 
virš jų, antrajame aukšte, įrengtos galerijos (4 a pav.). Po presbiterija ir zakris-
tija yra ištęsto plano dviejų pereinamų patalpų rūsiai (kriptos) su švieslangiais, 
dengti cilindriniais skliautais; juose palaidoti fundatorių palaikai. Pagrindiniame 
fasade dominuoja šešių kolonų dorėninis portikas, vainikuotas aukštu trikam-
piu frontonu; portiko kolonos išdėstytos vienodais tarpais. Frontono kraštines 
paryškina karnizai su modiljonais; virš stogo kraigo kyla žemas kvadratinio 
skerspjūvio bokštelis su kaltiniu ažūriniu kryžiumi. Antablemento frize lotynų 
kalba įrašyta: „DE TUIS DONIS TIBI DOMINE OFFERO“. Pagrindinio fasado siena 
tinkuota, skaidoma piliastrais; simetrijos ašyje yra stačiakampis portalas su me-
dinėmis dvivėrėmis durimis, o šonuose – po dvi nišas, kuriose stovi evangelistų 
skulptūros. Šoniniuose fasaduose dominuoja netinkuotos akmens mūro sienų 
plokštumos, skaidomos metriškai išdėstytais piliastrais, tarp kurių aukštai įkom-
ponuoti stačiakampiai langai, apjuosti tiesiais apvadais (4 b pav.). Pastogę juosia 
lygus antablementas, užbaigtas profiliuotu karnizu su modiljonais. Šoninių fasa-

4 a pav. Onuškio 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika

4 b pav. Onuškio 
bažnyčios vakarų 
fasadas. ASI
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dų akmens mūro plokštumas pagyvina balti tinkuoti orderio elementai ir langų 
apvadai. Originaliai suprojektuotas apsidės fasadas. Jis simetriškas, su piliastrais 
atskirta platesne vidurine plokštuma, akcentuota siauromis dantytomis mentėmis. 
Centrinėje plokštumos dalyje suformuota stačiakampė niša, kurioje įterpta rausvo 
granito plokštė su iškaltu lenkų kalba įrašu: „w Roku 1823 Ten kosciol zbudowali 
Kazimierz y Teresa z Szabuniewiczow Szetkiewiczowie“. Juosiantis fasadus antable-
mentas apsidės fasade yra pertrauktas; simetrijos ašyje įkomponuotas jį kertantis 
pusapskritis langas, apjuostas dantytu arkiniu apvadu, optiškai tęsiančiu vidurinę 
fasado plokštumą akcentuojančių menčių linijas. Trikampio frontono vidurinėje 
dalyje yra siauras langelis, užbaigtas pusapskrite sąrama. Apsidės fasado šonuose 
žemai įstatyti maži stačiakampiai zakristijos ir lobyno langai. Šiame fasade, kaip 
ir šoniniuose, kontrastingai dera akmens mūras su tinkuotais orderio elementais, 
langų apvadais ir fasadą vainikuojančiu baltu frontonu.

Interjere keturios poros kolonų skiria navas ir remia cilindrinius skliautus 
(4 c pav.). Šonines navas skaido piliastrai, besiremiantys į sienas juosiančius profi-
liuotus karnizus. Presbiterijos šonuose, virš zakristijos ir lobyno, įrengtos galerijos, 
atskirtos baliustradomis. Yra trys orderinių formų altoriai; centrinis puošnesnis, o 

Onuškio bažnyčios 
pagrindinis ir vakarų 
fasadai. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Onuškio bažnyčios  
apsidės ir rytų  
fasadai. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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šoninių navų – itin lakoniškų stilizuotų 
formų. Prie pirmosios kolonų poros 
kairėje pusėje įrengta atvira sakykla. 
Vargonų prospektas taip pat santūrių 
orderinių formų, apjuostas karnizais 
su modiljonais, vainikuotas trikampiais 
frontonėliais ir puoštas lyra – svar-
biu antikos laikų instrumen tu; chorą 
juosianti sienelė aklina, antresolinė. 
Bažnyčia statyta vėlyvojo klasicizmo 
laikotarpiu; pagrindinis fasadas kurtas 
sekant Vilniaus katedros pavyzdžiu. 
Bažnyčios išorėje susipina santūrūs 
klasicizmo architektūros bruožai su 
būdingais liaudiškam romantizmui 4 c pav. Onuškio bažnyčios skersinis pjūvis. ASI

Onuškio bažnyčios 
interjeras. 2010 m. 
M. Rupeikienės 
nuotr.

Onuškio bažnyčios 
interjeras. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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elementais (akmens mūro sienomis, arkinėmis angomis). Pastatui originalumo ir 
gyvumo teikia skirtingi fasadų kompoziciniai sprendimai bei akmens mūro sienų 
plokštumų ir baltų tinkuotų detalių kontrastinga dermė. Bažnyčia bebokštė, todėl 
neišsiskiria miestelio kraštovaizdyje, tačiau ji yra pagrindinė centrinės aikštės 
dominantė ir matoma artimosiose gatvių perspektyvose.

Varpinė stovi atokiau nuo tvoros, šiaurvakariniame šventoriaus kampe, pa-
grindiniu fasadu atgręžta į rytus. 1830 m. bažnyčios vizitacijos akte minima sena, 
malksnomis dengta varpinė, o 1841 m. inventoriuje minima nauja varpinė, panaši į 
senąją18. 1890 m. prašyta valdžios leidimo vietoje medinės varpinės statyti mūrinę, 
tačiau tuomet leista statyti tik medinę; ji buvo pastatyta 1891 m.19 1929 m. varpinė 
remontuota20. Varpinė stulpinė, karkasinės konstrukcijos, su akmens mūro cokoliu. Ji 
dviejų siaurėjančių ir žemėjančių į viršų tarpsnių, dengta keturšlaičiu skardos stogu. 
Planas kvadrato formos, su laiptais dešinėje durų pusėje (5 pav.). Fasadai simetriški, 
sienos apkaltos lentomis horizontaliai, kampai – vertikaliai; langai stačiakampiai, 
smulkiai sudalyti. Pirmajame tarpsnyje langai iškirsti pietų ir vakarų fasaduose, o 
viršutinių tarpsnių vidurinėje dalyje – išdėstyti visuose fasaduose. Pirmojo tarpsnio 
langai kiek mažesni, apjuosti profiliuotais apvadais, o antrojo tarpsnio langai didesni, 
jų apvadai lygūs, siauresni. Pagrindiniame fasade virš dvivėrių, apkaltų „eglute“ 
durų yra mažas apskritas langelis; duris pridengia vienšlaitis plastikinis stogelis – 
svetimas elementas, disonuojantis su tradicine statinio architektūra. Varpinė nesu-
dėtingų formų, lakoniškos architektūros. 

Šventorius banguoto reljefo, netai-
syklingo keturkampio plano, su didžiai-

5 pav. Onuškio varpinės planas. Sudarė  
A. Rupeika

Onuškio varpinė. 2010 m. M. Rupeikienės nuotr.

18 Ten pat, p. 135, 137.
19 Ten pat, p. 135, 137, 139.
20 Baliulis A., Miškinis A. Onuškis..., p. 20.
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siais vartais iš Trakų gatvės pusės, priešais pagrindinį bažnyčios fasadą. 1820 m. 
šventorius buvo aptvertas pušiniais rąsteliais21. 1841 m. inventoriuje rašoma, kad 
šventorius aptvertas stačių lotelių tvora; 1843 m. tvoroje išmūryta 14 stulpelių 
su nišomis, skirtomis Kryžiaus kelio stotims, ir nurodyta, kad tai būsimos mūro 
tvoros stulpai22. Šventorius pradėtas apmūryti po 1870 m.; darbai baigti ir var-
tai pastatyti tik 1893 m., o 1906 m. 
tvora remontuota23. Kitais duomenimis, 
1901 m. dalis šventoriaus tvoros dar 
buvo medinė24. 

Dabar šventorius aptvertas lauko 
rieduliais su smulkios skaldos prie-
maišomis; tvora netinkuota, pridengta 
vienšlaičiu betono stogeliu (su nuo-
lydžiu į šventorių). Siauras perėjimas 
paliktas pietrytiniame tvoros kampe, 
už bažnyčios apsidės, prie Mokyklos 
gatvės; dveji varteliai, įrengti vakarinėje 
tvoros linijoje, veda prie klebonijos so-
dybos. Tvoroje sumūryta 14 kvadratinio 
skerspjūvio stulpų. Jie kiek aukštesni 
už tvorą ir dengti keturšlaičiais skardos 
stogeliais, tinkuoti; iš šventoriaus pusės 
įrengtos stačiakampės nišelės, skirtos 
Kryžiaus kelio stočių koplytėlėms. Di-
dieji vartai simetriški, trijų arkinių angų, 
kurios paryškintos raktais ir dengtos 
trikampiais skydais su dvišlaičiais skar-
dos stogeliais; skydus pagyvina kelių 
traukų karnizai, virš vidurinės angos 
kyla kryžius (6 pav.). Vidurinę, aukš-
čiausią ir plačiausią, įvažiavimo angą 

21 Ten pat, p. 13.
22 Misius K. Onuškio..., ten pat, p. 137–139.
23 Ten pat, p. 139–140.
24 Baliulis A., Miškinis A. Onuškis..., p. 16.

6 pav. Onuškio  
šventoriaus didieji 
vartai. ASI

Onuškio šventoriaus tvora su stulpu. 2010 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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Onuškio  
šventoriaus didieji 
vartai. 2010 m.  
M. Rupeikienės nuotr.

Onuškio šventoriaus varteliai. 2010 m.  
M. Rupeikienės nuotr.

Onuškio šventoriaus kryžius. 2010 m.  
M. Rupeikienės nuotr.

rėmina platūs stulpai su laužyto kontūro pusapskričių arkų įdubomis; angos viršų 
akcentuoja vidurinio skydo kampuose kylantys stačiakampiai stulpeliai, dengti 
dvišlaičiais stogeliais. Iš gatvės pusės viršutinius vartų stulpelius pagyvina arkinės 
nišelės, užbaigtos trikampėmis viršūnėmis. Iš šventoriaus pusės visos fasadinės 
vartų plokštumos lygios, be įdubų ir be karnizų. Pagrindinių baltai tinkuotų 
šventoriaus vartų įkomponavimas į akmens mūro tvorą, skaidomą tinkuotais 
stulpeliais (skirtais Kryžiaus kelio stočių koplytėlėms), dera su bažnyčios archi-
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tektūra; vartų kompozicijai naudotos stilizuotos architektūrinės detalės artimos 
klasicizmo stilistikai. Dveji vienos angos varteliai taip pat uždari. Jų segmentinių 
arkų angas vainikuoja antstatai su lenkto kontūro dvitraukiais karnizais. Vartelių 
šonus rėmina stulpai su viršuje kylančiais stulpeliais, kurių nišelėse įkomponuoti 
kryžių reljefai. Vartelių architektūrinis sprendimas artimas didžiųjų vartų kompo-
zicijai. Šventoriaus vakarų pusėje yra palaidojimų, stovi kryžius ir du paminklai. 
Kryžius medinis, su užapvalintais galais ir Nukryžiuotojo skulptūrėle, pritvirtinta 
kryžmoje ir pridengta, imituojant dvišlaitį stogelį, siauromis drožinėtomis len-
telėmis. Iš keturių pusių kryžmą juosia spinduliais išdėstytos drožinėtais galais 
lentelės. Prie kryžiaus pritvirtinta lenta su įrašu: „1941–1952 METŲ TREMTINIAMS 
ATMINTI. TAUTOS ATMINTIS – AMŽINA“. 2009 m. šventoriuje pastatytas pamink-
las, skirtas bažnyčios 180-osioms statybos metinėms. Ant lauko akmens iškalti 
1829 ir 2009 metai ir dviejų bažnyčios fasadų reljefai, o viršuje pastatyta simbolinė 
Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Originalus paminklas pastatytas prie kanaunin-
ko Juozapo Jaruševičiaus kapo. Ant stačiakampės juodo granito plokštės iškalta: 
„VIEŠPATIE PAS TAVE KITUS VEDŽIAU. PRIIMK TĄ MANO GYVENIMO AUKĄ. KA-
NAUNINKAS JUOZAPAS JARUŠEVIČIUS 1906–1971. DĖKINGA KALVIŲ PARAPIJA“. Virš 
plokštės pastatyta balta plastiškų formų angelo skulptūra. Klostėmis krentančius 
apdarus ir subtilių veido bruožų nedidelę angelo galvą pridengia aukšti ir siauri 
lenktų formų šoniniai sparnai.

Onuškio šventoriaus paminklas. 2010 m.  
M. Rupeikienės nuotr.

Onuškio šventoriaus angelo paminklas prie 
kapo. 2010 m. M. Rupeikienės nuotr.
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Klebonijos sodyboje yra du namai (klebono namas ir parapijos pastatas) ir 
du ūkiniai trobesiai; statiniai išdėstyti taisyklingai ir sudaro pusiau uždarą kiemą. 
Klebonija prie bažnyčios minima 1673 m. inventoriuje; 1790 m. joje gyveno 8 žmo-
nės, o 1820 m. šalia senosios buvo pastatyta nauja klebonija25. 1878 m. klebonija 
sudegė, naują statyti valdžia leido tik iš klebono lėšų26. Teigiama, kad 1879 m. 
ji atstatyta ir 1901 m. dar buvo medinė27. Mūrinė dviaukštė klebonija pastatyta 
XX a. pradžioje, 1936 m. remontuota ir išnuomota. 193628 (bažnyčiai priklausantis 
pastatas, po remonto išnuomotas valsčiaus savivaldybės įstaigoms – red. past.).

Parapijos pastatas stovi šiaurinėje sodybos pusėje, statmenai bažnyčiai, atgręžta 
į ją galiniu rytų fasadu. Pastatas monumentalaus tūrio, dviaukštis, su pusrūsiu, 
dengtas žemu valminiu šiferio stogu. Sienos sumūrytos iš raudonų ir gelsvų ply-
tų, o aukštas cokolis – akmens mūro ir plytų. Planas stačiakampis, su vėlesniu 
žemu priestatu, priglaustu prie galinio rytų fasado. Pastatas su paaukštintu, kiek 
platesniu už sienas cokoliu, kuriame yra stačiakampiai poriniai langai; pastogę 
juosia siauras išsikišęs karnizas. Pagrindinio šiaurės fasado simetriją pabrėžia šo-
niniai portalai, akcentuoti plačiais laiptais su laiptuoto profilio sienelėmis. Fasado 
šonus su durimis ir virš jų įrengtais balkonais rėmina mentės, viršuje sujungtos 
dantukų eile. Vidurinėje fasado dalyje dviem aukštais išdėstyti dvieiliai langai, 
užbaigti segmentinėmis sąramomis, paryškintomis iškiliais plytų apvadais su rak-
tais. Kitų fasadų sienos lygios, segmentinių arkų langai be apvadų; tik galinio, 
atgręžto į bažnyčią (rytų) fasado langų viršų pabrėžia analogiški kaip pagrindi-
nio fasado langų apvadai. Pastatas yra perstatytas, jo paskirtis ne kartą keitėsi. 
Klebono namas pastatytas už šventoriaus tvoros pietvakarių kampo, į pietryčius 
nuo senosios klebonijos ir lygiagrečiai su ja. Jis buvo medinis, vėliau apmūrytas 
baltomis silikatinėmis plytomis. Namas vienaukštis, dengtas pusvalminiu skardos 
stogu; virš šoninių fasadų kyla mediniai vienšlaičiai mezoninai. Planas ištęstas 
stačiakampis, su trejomis durimis: jos įrengtos abiejuose galiniuose ir viename 
šoniniame fasade. Prie galinio rytų fasado pristatytas medinis atviras dvišlaitis 
prieangis, dėl kurio šis fasadas įgijo svarbiausiojo statusą. Fasadas asimetriškas, su 
durimis vidurinėje dalyje, dviem skirtingo dydžio stačiakampiais langais ir plačiu 
stačiakampiu langu trapecijos formos skyde. Duris pridengiančio prieangio skydelį 
juosia kiauraraščiu ornamentu dekoruotos lentelės, o stogelį remia du drožinėti 
stulpeliai. Panašus ir antrasis galinis (vakarų) fasadas. Jis taip pat asimetriškas, su 
durimis vidurinėje dalyje, dviem langais jų šone ir langu trapecijos formos skyde; 
duris pridengia kabantis vienšlaitis stogelis. Šoninis pietų fasadas asimetriškas, su 
durimis vidurinėje dalyje ir stačiakampiais langais; šalia durų – mažesnis langas. 
Šoninis šiaurės fasadas simetriškas, su dvieiliais stačiakampiais langais; mezoniną 
apšviečia du panašaus dydžio langai. Išliko autentiškas tik namo tūris; medinis 
prieangis su drožinėtomis detalėmis yra tarsi svetimkūnis ir disonuoja su baltomis 
silikatinių plytų sienomis.

Pietinė klebonijos sodybos dalis 
baigiasi šalia stovinčiais dviem medi-
niais ūkiniais trobesiais. Didysis trobe-
sys buvo kampinio plano; liko ištęsto 
stačiakampio plano pietų sparnas. Jis 

25 Ten pat, p. 9, 11, 13.
26 Misius K. Onuškio..., ten pat, p. 139.
27 Baliulis A., Miškinis A. Onuškis, Lietuvos..., 
p. 16.

28 Ten pat, p. 20; Kultūros paminklų enciklopedija, 
Rytų..., p. 37.
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Bažnyčiai  
priklausantis mūrinis 
pastatas. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Onuškio klebono 
namas (klebonija). 
2010 m.  
M. Rupeikienės nuotr.

Onuškio klebonijos 
ūkiniai trobesiai. 
2010 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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vientiso tūrio, dengtas dvišlaičiu šiferio 
stogu, su plačiais dvivėriais vartais. 
Antrasis ūkinis trobesys (gal ledainė?) 
stovi šalia pirmojo, statmenai jam; jis 
nedidelio vientiso tūrio, stačiakampio 
plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. 
Trobesys suręstas iš sienojų, su akmens 
mūro pamatais; sienos apkaltos lento-
mis vertikaliai. Galinis šiaurės fasadas 
simetriškas, su durimis vidurinėje da-
lyje. Šoninio rytų fasado dešiniajame 
šone yra durys, apkaltos rombų raštu, 
o kairiajame – stačiakampis langas. 
Šoniniame vakarų fasade asimetriškai 
išsidėstę du langai, o galiniame pietų 
fasade – vienas langas. Abu ūkiniai 
trobesiai yra pakeisti.

Už šventoriaus, į vakarus nuo 
tvoros ir į šiaurę nuo senosios klebo-
nijos, 2004 m. pastatytas stogastulpis 
Šv. Roko atlaidams įamžinti; autorius – 
skulptorius Juozas Lebednykas. Ant 
aukštos baltai tinkuotos kolonos, po 
keturšlaičiu skardos stogeliu, paremtu 
metalo strypais, stovi medinė šv. Roko 
skulptūra. Šventasis pavaizduotas sekant senąja lietuvių skulptūrų tradicija (atsklei-
džiami būdingi šventajam bruožai): atidengęs pažeistą maro koją, su šalia tupinčiu 
šunimi, angelu sargu ant peties ir būtinais piligrimo atributais – lazda ir krepšiu. 

Špitolė pastatyta į šiaurę nuo šventoriaus, galu atgręžta į Trakų gatvę ir 
į bažnyčią. Nauja špitolė minima jau 1673 m. bažnyčios inventoriuje29. Vėliau, 
1795 m., špitolėje gyveno septyni elgetos, 1818 m. – penki, 1820 m. – trys elgetos; 
prie bažnyčios špitolė minima 1832 ir 1855 m. (medinė)30. Špitolė sudegė 1900 m.; 
1903 m. pastatyta nauja31. Dabartinė špitolė vienaukštė, su pastoge, suręsta iš 
sienojų ant akmens mūro pamatų ir dengta aukštu dvišlaičiu skardos stogu. 
Sienos skaidomos vertikaliomis sąvaržomis, apkaltos horizontaliomis lentomis 
(dalis trobesio apkalta plastikinėmis dailylentėmis). Planas ištęstas stačiakampis, 
su prieangiu (buvo su dviem prieangiais), sudalytas skersinėmis ir išilginėmis 
sienomis į keliolika patalpų; vidurinėje dalyje yra priemenė su laiptais į pastogę 
(7 pav.). Pagrindinio fasado vidurinėje dalyje yra dvivėrės durys (buvęs priean-
gis nugriautas), o dešiniajame šone išsikiša uždaras įstiklintas prieangis, dengtas 
dvišlaičiu stogeliu. Dešinioji fasado dalis skaidoma sąvaržomis ir apkalta lentomis; 
jos langas ir mažas prieangio langelis – 
seni, mediniai, apjuosti plačiais apva-
dais. Kairioji pusė apkalta plastikinėmis 
dailylentėmis, kurios dengia sąvaržas; 

Stogastulpis Šv. Roko atlaidams įamžinti.  
2010 m. M. Rupeikienės nuotr.

29 Baliulis A., Miškinis A. Onuškis. Lietuvos..., p. 9.
30 Ten pat, p. 11, 13, 14.
31 Misius K. Onuškio..., ten pat, p. 140.
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du stačiakampiai langai – nauji, plastikiniai. Galinis (pietų), atgręžtas į Trakų 
gatvę fasadas simetriškas, su dviem plastikiniais langais, apkaltas plastikinėmis 
dailylentėmis; trikampiame mediniame skyde yra senas stačiakampis langas. Šo-
ninis vakarų fasadas, kaip ir pagrindinis, – nevientisas: dešinioji jo pusė apkalta 
plastikinėmis dailylentėmis, o kairioji – su senais mediniais langais (yra mažas 
langelis), skaidoma sąvaržomis, apkalta horizontaliomis lentomis. Buvusi špito-
lė – būdingo šios paskirties trobesiams tūrio ir plano, nesudėtingos architektūros. 

Sinagoga stovėjo į šiaurę nuo centrinės aikštės ir į vakarus nuo Ežero ga-
tvelės; bažnyčia nutolusi į pietryčius nuo jos, o šiaurėje tyvuliuoja Onuškio ežeras 
(žr. 2 pav.). Sinagoga buvo žieminė, šildoma, nedidelio kompaktiško tūrio, stačia-
kampio plano, dengta dvišlaičiu šiferio stogu; prie vieno šoninio fasado glaudėsi 
žemas priestatas, dengtas vienšlaičiu stogu, tęsiančiu pagrindinio tūrio stogo šlaitą. 
Pastato cokolis buvo sumūrytas iš akmenų, sienos suręstos iš sienojų, skaidomos 
vertikaliomis sąvaržomis ir apkaltos horizontaliomis lentomis. Langai buvo ne-
dideli, stačiakampiai, su siaurais apvadais. Pastato architektūra buvo lakoniška, 

7 pav. Onuškio  
špitolės planas.  
Sudarė A. Rupeika

Buvusi Onuškio  
špitolė. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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32 Baliulis A., Miškinis A. Onuškis, Lietuvos..., 
p. 13.

33 LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3922, l. 1–7.
34 Misius K. Dusmenų šv. apaštalų Simono ir Judo 
Tado bažnyčia, Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas, 
Vilnius, 2008, p. 59.

35 LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 130, l. 1–3.
36 Ten pat, l. 4.
37 Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 
1998, t. 2, p. 21; LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3922, l. 1–7.

38 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios 
(žinynas), Vilnius, 1993, p. 51.

8 pav. Dusmenų bažnyčios statinių ir  
klebonijos trobesių situacijos plano schema.  
1) bažnyčia; 2) varpinė; 3) šventoriaus tvora  
su vartais; 4) laikinoji klebonija, a) kryžius, 
5) klebonija; 6) špitolės vieta; 7) ledainė;  
8) ūkinis trobesys; 9) ūkinis trobesys;  
10) šulinys; 11) alėja. Sudarė A. Rupeika

artima gyvenamajam namui. 1820 m. 
Onuškyje žydų maldos namų dar ne-
buvo32. Sprendžiant iš formų, sinagoga 
pastatyta tarpukariu. Apie 1956 m. ji 
perstatyta, įrengiant kultūros namus. 
Vėliau pastatas degė ir buvo nugriautas.

Dusmenys – kaimas Trakų rajo-
ne, nutolęs 8 km į pietvakarius nuo 
Onuškio. Bažnyčios statinių kompleksas 
išsidėstęs pietinėje kaimo dalyje, Sodų ir 
Dusmenų gatvių sankirtoje. Šalia švento-
riaus stovi klebonija ir ūkiniai trobesiai; 
špitolė stovėjo priešingoje nei šventorius 
Sodų gatvės pusėje, Dusmenų ir Sodų 
gatvių kampe (neišliko) (8 pav.). Baž-
nyčia 1820 m. suręsta iš pušies sienojų 
Pažãislio kamaldulių vienuolyno lėšomis 
ir 1820 m. lapkričio 28 d. konsekruota 
vyskupo Tado Kundzičiaus; stogas buvo 
dengtas malksnomis, sienos apmuštos 
lentomis. 1891 m. virš stogo kylantys du 
bokšteliai apkalti skarda, sudėtos naujos 
lentų grindys presbiterijoje ir zakristi-
joje33. 1896 m. gautas valdžios leidimas 
bažnyčią remontuoti: reikėjo permūryti 
pamatus, pakeisti stogo gegnes ir dangą, 
lubų sijas ir jų dangą, nudažyti vidų; 
remonto darbų sąmata – 2 400 rublių34. Bažnyčia remontuota 1931–1934 m., va-
dovaujant klebonui Stanislovui Smolinskiui. Klebonas 1931 m. liepos 2 d. kreipėsi 
į Kauno vyriausiąją statybų inspekciją dėl leidimo remontuoti bažnyčią; kartu su 
prašymu nusiųstas ir projektas, kurį 1931 m. parengė inžinierius Stasys Rudokas. 
Projektas buvo patvirtintas ir 1931 m. rugpjūčio 1 d. išsiųstas klebonui35. S. Rudoko 
parengti brėžiniai išliko36 (9 a, b, c, d pav.). Teigiama, kad tuo metu bažnyčios išorė 
ir vidus apkalti horizontaliomis lentomis, stogas dengtas skarda, sudėtos grindys. 
Taip pat remontuotas prienavis, portiko kolonos sutvirtintos aukštais pjedestalais, 
atnaujinti ir puošti drožiniais altoriai37. 
1965–1967 m. bažnyčia atnaujinta38. 
Dusmenų bažnyčia įrašyta į kultūros 
vertybių registrą (kodas 1724).

Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado 
bažnyčia pastatyta šventoriaus viduri-
nėje aukščiausioje dalyje, pagrindiniu 
fasadu atgręžta į rytus. Ji bebokštė, 
trinavė, bazilikinė. Bažnyčia su akmens 
mūro cokoliu, sienos suręstos iš sienojų, 
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apkaltos horizontaliomis lentomis ir sutvirtintos vertikaliomis sąvaržomis; stogas 
gegninės konstrukcijos, pusvalminis, dengtas skarda, su mažais bokšteliais galuose. 
Planas stačiakampis, užbaigtas trisiene apside. Prienavio kairiajame kampe yra 
laiptai į vargonų chorą; zakristija įrengta už didžiojo altoriaus, presbiterijos gale 
(10 a pav.). Pagrindiniame fasade dominuoja keturių kolonų portikas, remiantis 
trapecijos formos frontoną, kurio vidurinėje dalyje įkomponuotas dvieilis stačia-
kampis langelis. Fasado simetrijos ašyje yra stačiakampis portalas su dvivėrėmis 
durimis, apjuostas tiesiais lentų apvadais; virš durų įkomponuotas porinis vargonų 
choro langas su išlenktomis sąramėlėmis, apjuostas stačiakampiu siauru apvadu. 
Ant stogo kyla aštuonkampis bokštelis, dengtas dvitarpsniu kupoliuku su rutuliu 
ir kaltiniu ažūriniu kryžiumi (10 b pav.). Šoniniai fasadai skaidomi vertikaliais 
stulpeliais, tarp kurių išdėstyti langai, užbaigti pusapskritėmis sąramomis ir ap-

9 a pav. Dusmenų 
bažnyčios remonto  
projektas, planas. 
LCVA, f. 1622, ap. 4, 
b. 130, l. 4;
9 b pav. Dusmenų 
bažnyčios remonto 
projektas,  
pagrindinis fasadas. 
LCVA, f. 1622, ap. 4, 
b. 130, l. 4;
9 c pav. Dusmenų  
bažnyčios remonto  
projektas, šoninis  
fasadas. LCVA, 
f. 1622, ap. 4, b. 130, 
l. 4;
9 d pav. Dusmenų 
bažnyčios remonto  
projektas, išilginis  
pjūvis. LCVA, f. 1622, 
ap. 4, b. 130, l. 4

9 a

9 c

9 d

9 b
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juosti siaurais lentų apvadais (10 c pav.). Apsidės fasado vidurinės plokštumos 
apačioje yra mažas stačiakampis zakristijos langas. Šoninių įstrižų sienų viršuje 
įkomponuoti maži apskriti langeliai, o apatinėje dalyje yra zakristijos durys ir 
mažas stačiakampis zakristijos langas; šalia esantys platūs arkiniai langai apšviečia 
apsidę. Virš stogo kraigo kyla žemas bokštelis su kryžiumi. Šoninius ir apsidės 
fasadus juosia dvieiliai karnizai. 

Interjere navas skiria penkios poros aštuonkampio skerspjūvio stulpų, re-
miančių kampuose kiek išlenktus lubų skliautus; stulpų viršus, imituojant kapi-
telius, puoštas lipdiniais. Šoninių navų sienas skaido vertikalūs stulpeliai. Trijų 
altorių puošybai naudoti stilizuoti orderio elementai ir neoromaninei architektūrai 
būdingos detalės. Vargonų choras remiasi į du stulpus ir yra atitvertas ažūrine 
tekintų baliustrų tvorele. Vargonų prospektas medinis, raiškių klasicistinių formų, 
puoštas kompozicinio orderio piliastrais, profiliuotomis traukomis ir muzikos 

10 a pav. Dusmenų 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika

10 b pav. Dusmenų bažnyčios pagrindinis  
fasadas. ASI

10 c pav. Dusmenų bažnyčios skersinis 
pjūvis. ASI
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instrumentu – lyra. Stilistiškai kiek išsiskiria prospekto apatinė sienelė, kuri su-
skaidyta piliastrėliais su archivoltų imitacija – panašūs dekoro elementai labiau 
būdingi romantizmo architektūrai arba istorizmo laikotarpiui. Bažnyčios grindys 
ir lubos lentų, dažytos.

Lyginant 1931 m. parengtą remonto projektą ir dabartinę bažnyčią, galima 
pastebėti tam tikrų skirtumų. Projekto plane ir išilginiame pjūvyje pavaizduoti 
kvadratinio skerspjūvio navas skiriantys stulpai (dabar jie yra aštuonkampio 
skerspjūvio). Skiriasi ir angų aprėminimas bei bokštelio siluetas. Portalų apvadai 
suprojektuoti su platesne viršutine dalimi, o šoninių fasadų langus juosiantys ap-
vadai pratęsti iki cokolio, tarsi siekiant juos vizualiai paaukštinti. Virš pagrindinio 
fasado kylantis bokštelis pavaizduotas žemesnis, su lakoniškesnio silueto kupoliuku; 
projekte virš apsidės bokštelio nėra. Dusmenų bažnyčia – nesudėtingų liaudiško 
klasicizmo formų; interjeras nevientisas, su eklektikos elementais. Dėl išskirtinės 
urbanistinės situacijos, kadangi pastatyta iškilioje vietoje ir gatvių sankirtoje, ji 
dominuoja kaimo užstatymo perspektyvose.

Dusmenų bažnyčios 
pagrindinis ir rytų 
fasadai. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Dusmenų bažnyčios 
apsidės ir vakarų  
fasadai. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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Varpinė šventoriuje jau stovėjo 1830 m. ir buvo medinė, dviejų tarpsnių; 
1866 m. prašyta leidimo ją remontuoti39. Nauja varpinė pastatyta 1885 m. iš pu-
šies, apkalta lentomis ir dengta malksnomis; durys buvo dailidės darbo. Varpinėje 
kabojo keturi varpai: trys maži, o vienas naujas – 10 pūdų. Du varpai buvo trūkę 
ir 1889 m. iš naujo perlydyti40. Varpinė stovi į pietvakarius nuo bažnyčios, atokiau 
nuo šventoriaus tvoros. Ji vientiso tūrio, dviejų siaurėjančių ir žemėjančių į viršų 
tarpsnių, dengta keturšlaičiu skardos stogu. Varpinė suręsta iš sienojų, su akmens 
mūro pamatais; sienos apkaltos gulsčiomis lentomis. Planas kvadrato formos, 
vienos patalpos (11 a pav.). Pagrindinis rytų fasadas simetriškas, su dvivėrėmis 
durimis ir langu antrajame tarpsnyje; durų anga stačiakampė, o langas užbaigtas 
segmentine sąrama (11 b pav.). Kiti fasadai vienodi: pirmasis jų tarpsnis aklinas, 
o antrųjų tarpsnių vidurinėje dalyje išdėstyti segmentiniai langai. Tarpsnius juosia 
siauros lentų traukos ir skiria vienšlaičiai skardos stogeliai; virš stogo kyla kryžius. 
Varpinė lakoniškų formų, tradicinės architektūros.

Šventoriuje, į šiaurės rytus nuo 
bažnyčios, šalia tvoros stovi laikinoji 

Dusmenų bažnyčios 
interjeras. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Dusmenų bažnyčios 
interjeras. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

39 Misius K. Dusmenų..., p. 57.
40 KTU ASIA, b. 15, l. 20.
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11 a pav. Dusmenų varpinės planas.  
Sudarė A. Rupeika

11 b pav. Dusmenų varpinės rytų fasadas.  
Sudarė A. Rupeika

klebonija. Ji pastatyta 1948 m., naciona-
lizavus kleboniją41. Pastatas sudėtinio 
tūrio, vienaukštis, su pastoge, dengtas 
dvišlaičiu skardos stogu. Sienos suręs-
tos iš sienojų ir apkaltos horizontalio-
mis lentomis. Planas stačiakampis, su 
vienšlaičiais priestatais prie šiaurės ir 
rytų fasadų. Pagrindinio vakarų fasado 
vidurinėje dalyje yra durys, o šonuose – 
platūs stačiakampiai langai. Šoniniame 
rytų fasade yra dvieilis stačiakampis 
langas, apjuostas apvadais su tiesia vir-
šutine ir riestine apatine prikaltėmis. 
Galinio pietų fasado trikampiame skyde 
yra langelis, kurio šoninių apkalimo len-
tų galai pratęsti ir nusmailinti. Pastatas 
nesudėtingos architektūros, dauguma 
jo langų padidinti.

Šventorius įkurtas iškilioje vietoje. 
1830 m. jis buvo aptvertas apskrito 
skerspjūvio kuolais, o 1883–1884 m. 
apjuostas mūru; iki 1908 m., kai įsteig-
tos parapijos kapinės, šventoriuje buvo 
laidojama42. Šventorius daugiakampio 
formos, aptvertas akmens mūro tvora, 

Dusmenų varpinė. 2010 m. M. Rupeikienės nuotr.

41 Misius K. Dusmenų..., p. 63.
42 Ten pat, p. 57, 59, 61.

11 a

11 b
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dengta dvišlaičiu skardos stogeliu. Tvoroje įrengti ketveri vartai: treji – pietų 
pusėje – veda į Dusmenų gatvę ir prie klebonijos, o ketvirtieji – šiauriniai – yra 
arčiau klebonijos sodybos ūkinių trobesių. Šventoriaus pakraščiai apsodinti medžiais, 
yra palaidojimų; reljefas banguotas, žemėja link tvoros pakraščių. Didieji vartai 
įrengti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą; nuo Dusmenų gatvės prie bažnyčios 
pagrindinio fasado veda šlaite įrengti platūs laiptai. Didieji vartai vienos plačios 
angos, uždari. Jie sumūryti iš akmenų ir skaldos, viršus užbaigtas trikampiu 
skydu, gaubiančiu segmentinę angą. Skydo viršuje horizontalia trauka atskirtas 
frontonėlis, kuriame įkomponuota segmentinė nišelė. Abipus didžiųjų vartų, jų 
šonuose, šventoriaus tvoroje įrengti siauresni varteliai. Kairieji varteliai yra už 
varpinės, o dešinieji veda prie klebonijos. Varteliai vienodi, sumūryti iš akmenų ir 
skaldos, uždari; segmentinę angą dengia tiesus apskardintas antstatas. Šiaurinėje 
tvoros dalyje įrengta viena anga, uždaryta metalo varteliais. Šventoriuje stovi du 
mediniai kryžiai. Vienas kryžius pastatytas šalia varpinės, o antrasis – už apsidės 
fasado. Pirmasis, šalia varpinės stovintis, kryžius drožinėtas, su plačia kryžma, 
kurią remia ietys ir puošia Nukryžiuotojo skulptūrėlė. Antrasis kryžius lakoniškų 
formų, senas, be dekoro elementų.

Klebonija stovi už šventoriaus tvoros pietrytinių vartelių. Minima, kad 1830 m. 
dvigalė klebonija stovėjo netoli bažnyčios; buvo ir prieglauda vargšams (špitolė), 
kurios viename kambaryje veikė mokykla43. Klebonija monumentalaus sudėtinio 
tūrio, vienaukštė, dengta šiferiu; stogo konstrukcija artima seniesiems čiukuriniams 
stogams. Pastatas buvo medinis, dabar – apmūrytas baltomis ir raudonomis ply-
tomis; langai mediniai, trieiliai. Planas kampinis, su dviem prieangiais. Pagrin-
diniame fasade yra atviras medinis prieangis, dengtas dvišlaičiu stogeliu. Jis yra 
sienos aukščio, vainikuotas trikampiu frontonu, kurį rėmė keturi stulpeliai (liko 
tik trys). Fasadus juosia išsikišęs medinis karnizas. Iš buvusios senosios medinės 
klebonijos liko tūris, stogo forma, medinis atviras prieangis – portiko imitacija – 
ir medinis pastogės karnizas. 

Ūkiniai klebonijos sodybos trobesiai (ledainė ir du trobesiai) pastatyti atokiau 
nuo klebonijos, už šiaurinės šventoriaus 
tvoros. Ledainė stovi prie šventoriaus 

Dusmenų laikinoji 
klebonija. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

43 Ten pat, p. 57.
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tvoros, kairėje šiaurinių vartelių pusėje; dešinėje vartelių pusėje netoli tvoros 
įrengtas šulinys. Ledainė nedidelio tūrio, su vienšlaičiu prieangio priestatu, dengta 
dvišlaičiu skardos stogu. Ji sumūryta iš baltų silikatinių plytų; trikampiai skydai – 
lentų. Du ūkiniai trobesiai pastatyti kiek atokiau nuo šventoriaus tvoros, galais į 
ją, lygiagrečiai. Arčiau šventoriaus tvoros stovintis ūkinis trobesys kiek mažesnis. 

Dusmenų šventoriaus 
didieji vartai. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Dusmenų šventoriaus kryžius. 2010 m.  
M. Rupeikienės nuotr.

Dusmenų šventoriaus kryžius. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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Jis monumentalaus vientiso tūrio, dengtas aukštu dvišlaičiu skardos stogu. Sienos 
suręstos iš sienojų, sukirstų į kertes. Pagrindiniame fasade yra platūs dvivėriai 
vartai; vertikalios jų lentos sutvirtintos įstrižomis lentjuostėmis. Galinių fasadų 
trikampiai skydai apkalti vertikaliomis lentomis. Šiame trobesyje greičiausiai buvo 
įrengti tvartai. Antrasis ūkinis trobesys (buvusi daržinė) taip pat vientiso monu-
mentalaus tūrio, dengtas aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Jis mišrių konstrukcijų: 
tarp medinių sienų yra baltų silikatinių plytų intarpai. Pagrindiniame fasade 
įrengti dveji dvivėriai vartai, kurių vertikalios lentos sutvirtintos įstrižais ryšiais. 
Mažiausiai pakito pirmasis ūkinis trobesys.

Vytautava – kaimas Trakų rajone, nutolęs 10 km į šiaurės rytus nuo Onuš-
kio. Jis įsikūręs tarp Trakų–Aukštadvario ir Trakų–Onuškio kelių, šalia Tråkežerio. 
Vytautåvoje yra bažnyčia ir klebonija su ūkiniu trobesiu, išsidėstę abipus pagrin-
dinės kaimą kertančios gatvės, tarp šventoriaus ir kapinių. 1934 m. Lietuvos Ne-
priklausomybės Akto signataras Donatas Malinauskas dovanojo bažnyčiai iš savo 
buvusio Stanislavovos palivarko 20 ha sklypą, kurį pavadino Vytautavâ; 1936 m. 
sudaryta Vytautåvos parapijos įkūrimo komisija ir Paulinavos palivarko teritori-

Buvusi Dusmenų 
klebonija. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Dusmenų klebonijos  
ūkiniai trobesiai. 
2010 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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joje parinkta vieta bažnyčiai44. Teigiama, kad 1938 m. buvo užsakyta inžinieriui 
Duž-Dušanskiui parengti pastato projektą; laikina bažnyčia pastatyta 1939 m. iš 
Jankovícų dvaro klojimo rąstų45. 2008 m. pastatas remontuotas: atnaujintas stogas 
ir varpinės bokštas46. Bažnyčia, apsupta šventoriaus, yra šiaurinėje kaimo gatvės 
pusėje, o klebonijos sodyba – pietrytinėje; už klebonijos sodybos, į pietryčius nuo 
jos, įrengtos kapinės (12 pav.). Vytautavos bažnyčia įrašyta į Kultūros vertybių 
registrą (jai suteiktas vietinio reikšmingumo lygmuo).

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia stovi vidurinėje šventoriaus dalyje, pagrindiniu 
fasadu atgręžta į šiaurę. Ji suręsta iš sienojų ir apkalta lentomis horizontaliai; že-
mas cokolis sumūrytas iš akmenų, tinkuotas. Bažnyčia sudėtinio tūrio, vienbokštė, 
trinavė bazilikinė, dengta aukštu dvišlaičiu skardos stogu. Planas asimetriškas, 
su šonine koplyčia, išsikišusiu priekin siauresniu už centrinę navą prieangiu ir 
užbaigtas tiesia apsidės siena; apsidės šonuose įrengtos nedidelės zakristijos ir 
pagalbinės patalpos (13 a pav.). Pagrindiniame fasade dominuoja dviejų tarpsnių 
bokštas, užbaigtas aukštu keturšlaičiu stogeliu su kryžiumi. Bokštas dviejų siau-
rėjančių tarpsnių, kiek išsikiša priekin ir remiasi į du atviro prieangio stulpelius. 
Simetrijos ašyje yra stačiakampis porinis choro langas, o viršutiniame tarpsnyje – 
aukštai įkomponuotas siauresnis stačiakampis langelis. Apatinė fasado plokštuma 
be langų, su dvivėrėmis durimis, apkaltomis dviejų krypčių (vertikaliai ir ho-
rizontaliai) lentomis; trapecijos formos skyde prie bokšto šonų glaudžiasi maži 
stačiakampiai langeliai (13 b pav.). Šoniniame vakarų fasade išsikiša aklinas (be 
angų) koplyčios tūris, užbaigtas stačiašlaičiu skydu; abipus koplyčios – platūs, 
stačiakampiai smulkiai sudalyti šoninių 
navų langai (13 c pav.). Šoniniame rytų 
fasade yra du platūs stačiakampiai 
langai ir durys į zakristiją (13 d pav.). 
Apsidės fasadas simetriškas, su dviem 
lygiais išdėstytais stačiakampiais lan-

12 pav. Vytautavos 
bažnyčios statinių ir 
klebonijos trobesių  
situacijos plano 
schema. 1) bažnyčia; 
2) šventoriaus tvora 
su vartais, a) kryžius,  
b) stogastulpis; 
3) klebonija; 4) ūkinis 
trobesys; 5) kapinės. 
Sudarė A. Rupeika

44 Misius K. Vytautavos šv. Antano Paduviečio baž-
nyčia, Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas, Vilnius, 
2008, p. 197.

45 Gustaitis R. Vytautavos šv. Antano Paduviečio 
bažnyčia, Kaišiadorių vyskupijos bažnyčios, Kaunas, 
2013, p. 80–81.

46 Ten pat, p. 81.

1

b b
a

2

3

4

5



25

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSČIAI. ONUŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.

Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, 
kurio nuorašas patvirtintas nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 12 29.

gais: apatiniai zakristijos ir pagalbinės patalpos langai trieiliai, o skydo šoniniai 
viršutiniai langai (apšviečia apsidę) siauresni – dvieiliai, su spalvotais stiklais; 
pačiame skydo viršuje įkomponuotas horizontalus siauras langelis (13 e pav.). 
Langus rėmina siauri apvadai su tiesiomis viršutinėmis ir apatinėmis prikaltėmis. 
Šoninius fasadus juosia išsikišęs karnizas. 

13 a pav. Vytautavos bažnyčios planas. 
Parengė spaudai A. Rupeika
13 b pav. Vytautavos bažnyčios pagrindinis 
fasadas. Parengė spaudai A. Rupeika
13 c pav. Vytautavos bažnyčios vakarų  
fasadas. Parengė spaudai A. Rupeika
13 d pav. Vytautavos bažnyčios rytų  
fasadas. Parengė spaudai A. Rupeika
13 e pav. Vytautavos bažnyčios apsidės  
fasadas. Parengė spaudai A. Rupeika

13 a

13 c

13 e

13 d

13 b
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Vytautavos bažnyčios 
pagrindinis ir vakarų 
fasadai. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Vytautavos bažnyčios 
apsidės ir rytų  
fasadai. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Interjero erdvė trinavė, bazilikinė, dengta lygiomis, apkaltomis siauromis 
lentelėmis, lubomis; panašiomis lentelėmis apkaltos ir sienos. Navas skiria trys 
poros stulpų. Koplyčios lubos kiek paaukštintos, nusklembtais kampais. Yra trys 
altoriai. Centrinis altorius – medinis, orderinių formų. Choro lubos kiek aukštes-
nės už navos, sienelė ažūrinė, sudaryta iš plokščių drožinėtų baliustrų. Bažnyčia 
lakoniškų formų, nesudėtingos architektūros, atspindinčios tarpukario stilistiką.

Šventorius keturkampio plano, lygaus reljefo, aptvertas ažūrine vieline tvora, 
su dvejais vartais. Tvoros pakraščiai apsodinti medžiais. Dvivėriai ažūriniai metalo 
vartai įrengti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą. Antrieji siauri metalo varteliai 
įrengti tvoroje priešais šoniniame rytų fasade esančias zakristijos duris ir veda prie 
klebonijos. Šventoriuje, abipus pagrindinių vartų, pastatyti du drožinėti stogastul-
piai. Kairėje pusėje (žiūrint nuo vartų į bažnyčią) stovintis stogastulpis puošnesnis, 
su drožinėtomis briaunomis. Kryžmai susikertančius dvišlaičius stogelius remia 
drožinėtos gembės, trikampių frontonėlių šonus puošia kiaurapjūvio ornamentai 
ir juosia plačios drožinių juostos; viršuje kyla kryžius-saulutė. Stulpo apatinėje 
dalyje pritvirtinta lentelė su įrašu: „Kun. STANISLOVO ČIUPALOS pir. šv. Mišioms 
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atminti. 1982.VI.13.“ Dešinėje pusėje stovintis stogastulpis lakoniškesnių formų. Stulpo 
viršutinė dalis platesnė, dekoruota dviem drožinėtomis lentelėmis, remiančiomis 
išsikišusį šešiakampį stogelio pagrindą; viršuje kyla kryžius-saulutė. Apatinėje 
stulpo dalyje pritvirtinta lentelė su įrašu: „MARIJOS METAMS ATMINTI. 1988.“ 
Pagrindinio bažnyčios fasado kairiajame šone stovi kryžius. Jo pagrindas medinis, 
o viršuje kyla platus dekoruotas metalo kryžius-saulutė.

Klebonija pastatyta 1940 m., nupirkus Priboniÿ kaimo gyventojo Jurgio 
Žukausko namą47. Ji stovi lygiagrečiai su bažnyčia, kampu į gatvę, pagrindiniu 
fasadu atgręžta į vakarus. Klebonija sudėtinio tūrio, vienaukštė, su žemesniu 
šiauriniu priestatu, dengta dvišlaičiais stogais. Pastato cokolis sumūrytas iš akme-
nų, sienos suręstos iš sienojų, sukirstų į kertes, ir apkaltos horizontaliai; išsikišę 
kerčių rąstų galai uždengti vertikaliomis lentomis. Planas stačiakampis, sudalytas 
išilgine ir skersinėmis sienomis; patalpos pereinamos. Šiauriniame gale pristaty-
tas erdvus, stačiakampio plano uždaras prieangis (14 pav.). Pagrindinis fasadas 
asimetriškas, su vienvėrėmis durimis, 
pridengtomis vienšlaičiu stogeliu, vi-

Vytautavos bažnyčios 
interjeras. 2011 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Vytautavos bažnyčios 
interjeras. 2011 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

47 Misius K. Vytautavos..., p. 198.
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durinėje dalyje ir stačiakampiais dvieiliais 
langais šonuose; kairėje fasado pusėje yra 
vienas, o dešinėje – du langai. Šoninių fa-
sadų sienas skaido dvieiliai stačiakampiai 
langai. Pastogėje matyti skersinių sijų ir 
profiliuoti gegnių galai. Galiniai fasadai 
aklini, tik pietų fasado trikampiame skyde 
yra mažas stačiakampis langelis. Pastatas 
tradicinės architektūros, labai nugyventas. 
Dar prastesnės būklės yra ūkinis trobesys. 
Jis pastatytas į pietryčius nuo klebonijos, 
pagrindiniu fasadu atgręžtas į šiaurę, o 
galiniu rytų fasadu į keliuką, vedantį į 
kapines. Trobesys nedidelio vientiso tū-
rio, stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu 
lentelių stogu. Jis suręstas iš sienojų, su-
kirstų į kertes. Pagrindinio šiaurės fasado 
dešiniajame šone yra vienvėrės durys, 
vertikaliai apkaltos lentomis. Trobesys 
tradicinės lakoniškos architektūros, bū-
dingos tvartams.

Vytautavos šventoriaus stogastulpis. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Vytautavos šventoriaus stogastulpis. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Vytautavos šventoriaus kryžius. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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Žilinai – kaimas Varėnos rajone, nutolęs 10 km į pietryčius nuo Onuškio ir 
įsikūręs prie kelio, vedančio iš Onuškio į Merkínę. Yra duomenų, kad nuo 1800 m. 
Žilinÿ dvaro sodyboje stovėjo koplyčia. Ji buvo medinė, su prieangiu, paremtu 
dviem stulpeliais; virš malksnomis dengto stogo kilo bokštelis, kuriame kabojo 
du varpai. 1862 m. koplyčia buvo atnaujinta48. Teigiama, kad bažnyčia Žilinuosê 
pastatyta 1928 m., o 1932 m. vyskupas Juozapas Kukta ją pašventino49. Bažnyčia 
ir klebonijos sodyba įkurtos tarp Sodų ir Mokyklos gatvių ir aptvertos bendra 
tvora; špitolė pastatyta atokiau nuo bažnyčios, prie Mokyklos gatvės (15 pav.).

Šv. Antano Paduviečio bažnyčia stovi rytinėje šventoriaus dalyje, pagrindiniu 
rytų fasadu atgręžta į Mokyklos gatvę. Ji dvibokštė, trinavė, pseudobazilikinės 
erdvės; stogai dengti skarda. Bažnyčios cokolis akmens mūro, sienos suręstos iš 
sienojų, skaidomos sąvaržomis ir apkaltos horizontaliomis lentomis; fasadų kam-
pai apdailinti vertikaliomis lentomis su įrėžomis ir iškiliais rombų ornamentais. 
Bokštai ir frontonai apkalti kelių krypčių lentutėmis. Planas stačiakampis, su 
trejomis durimis, užbaigtas tiesia apside. Abipus presbiterijos yra prieangis su 
zakristija ir pagalbinė patalpa; priean-
gio kairiajame kampe įrengti laiptai į 
bokštą (16 pav.). Pagrindinis fasadas 
simetriškas, su vieno tarpsnio bokš-
tais, užstatytais virš karnizo, fasado 
kampuose. Fasado simetrijos ašyje yra 
dvivėrės durys ir arkinis, kertantis 
karnizą, vargonų choro langas. Viduri-
nę dalį vainikuoja stačiašlaitis skydas, 
sudalytas į stačiakampes ir trapecijos 
formos plokštumas, kurios apkaltos 
įstrižomis lentutėmis, sudarančiomis 
rombų ir „eglutės“ ornamentus. Apati-
nė fasado plokštuma aklina, be langų; 
bokštų viršutinėje dalyje yra po nedi-

Vytautavos klebonija 
ir ūkiniai trobesiai. 
2010 m.  
M. Rupeikienės nuotr.

14 pav. Vytautavos klebonijos planas. Sudarė 
A. Rupeika

48 Gustaitis R. Žilinų šv. Antano Paduviečio baž-
nyčia, Kaišiadorių..., p. 138–139.

49 Ten pat, p. 139.
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delį stačiakampį langą, užkaltą hori-
zontaliomis lentomis. Bokštai apkalti 
dviejų krypčių įstrižomis lentutėmis 
„eglute“ ir užbaigti aukštais piramidi-
niais stogais su kryžiais; siaura cokolinė 
bokštų fasadų dalis apkalta vertikaliai. 
Šoniniuose fasaduose yra trys arkiniai 
langai; jų viršus remiasi į pastoginį 
karnizą. Langų stiklai rėmeliais smul-
kiai sudalyti į stačiakampius ir kva-
dratėlius, iš kurių vidurinėje dalyje 
suformuoti žalios spalvos kryžiai, o 
arkinė lango dalis suskaidyta spin-
duliais. Apsidės fasadas simetriškas; 
jo langai nepanašūs į kitų fasadų. 
Vidurinėje dalyje yra du aukšti siauri 
langai (apšviečiantys apsidę), užbaigti 
trikampėmis viršūnėmis, o šonuose – 
nedideli dvieiliai stačiakampiai apati-
niai šoninių patalpų langeliai. Fasadą 
užbaigia trikampis frontonas, kurio 
apačia apkalta vertikaliomis lentomis, 
o viršus – įstrižai; virš kraigo kyla 
mažas ažūrinis bokštelis, dengtas ke-
turšlaičiu stogeliu.

Interjere navas skiria trys poros 
aštuonkampių stulpų, remiančių išilgines lubų sijas. Prie pirmosios stulpų poros, 
kairėje pusėje, pritvirtinta sakykla. Ji aštuonkampio plano, su nedideliu kvadratiniu 
baldakimu. Šoninių navų sienas skaido vertikalios sąvaržos, imituojančios pilias-
trus, ir apatinės horizontalios traukos; viršų juosia karnizai su dantukų imitacija. 

15 pav. Žilinų bažnyčios statinių ir klebonijos 
trobesių situacijos plano schema. 1) bažnyčia; 
2) šventoriaus tvora su vartais, a) kryžius; 
3) laikinoji klebonija; 4) klebonija; 5) ūkinio  
trobesio vieta; 6) šulinys; 7) špitolė (senoji  
klebonija). Sudarė A. Rupeika

16 pav. Žilinų  
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika

4
3

6

7 
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1 2

a
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Analogiški dekoro elementai su dantukais puošia ir išilgines sijas. Presbiterijos 
šonuose esančias duris juosia profiliuoti apvadai su stilizuotais dekoro elementais – 
gembėmis ir dantukais. Vidurinę navą dengia cilindrinis skliautas, o šoninių navų 
kampai išlenkti. Abipus presbiterijos antrajame aukšte įrengtos galerijos, aptvertos 
ažūrinėmis apskritų baliustrų tvorelėmis. Vargonų choro sienelė taip pat ažūri-
nė, sudaryta iš apskritų baliustrų, o prospektas – lakoniškų stilizuotų orderinių 
formų. Yra trys stilizuotų orderinių formų altoriai. Žilinų bažnyčios architektūra 
nevientisa. Pagrindinio fasado formos atspindi lakonišką tarpukario stilistiką, tačiau 
šoninių fasadų langų forma bei interjero dekoro elementai būdingesni istorizmo 
laikotarpio stilistikai.

Šventorius netaisyklingos, laužyto kontūro daugiakampio formos, aptvertas 
ažūrine tvora, sudaryta iš vertikalių lentelių, viršuje ir apačioje sujungtų ilginiais, 
ir tarp jų įterptų stulpelių, kurie sumūryti iš plytų, baltai tinkuoti; šventoriaus 
reljefas lygus. Didieji vartai įrengti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą ir veda į 
Mokyklos gatvę. Jie trijų atvirų angų, kurias rėmina stulpai, sumūryti iš plytų ir 
baltai tinkuoti. Viduriniai stulpai aukštesni, rėmina plačią vidurinę įvažiavimo angą, 

Žilinų bažnyčios 
pagrindinis fasadas 
ir didieji vartai. 
2011 m.  
M. Rupeikienės nuotr.

Žilinų bažnyčios  
apsidės ir pietų  
fasadai. 2011 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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o šoniniai – žemi, atskiria vienvėrius vartelius. Antrieji varteliai įrengti vakarinėje 
šventoriaus pusėje, šalia klebonijos, atgręžti į Sodų gatvę. Šventoriaus reljefas 
lygus; jo pakraščiai ir vidurinė dalis, skirianti bažnyčią nuo klebonijos, apsodinta 
medžiais. Tarp didžiųjų vartų ir pagrindinio fasado, dešinėje pusėje, pastatytas 
kryžius. Jis medinis, drožinėtas, su Nukryžiuotuoju prie kryžmos.

Šventoriaus vidurinėje dalyje, į vakarus nuo bažnyčios, lygiagrečiai su ja stovi 
laikinoji klebonija. Ji nedidelio sudėtinio tūrio, vienaukštė, dengta aukštu dvišlaičiu 
šiferio stogu. Pastato cokolis akmens mūro, sienos suręstos iš sienojų, sukirstų 
į kertes, ir apkaltos horizontaliai, o kampiniai išsikišusių rąstų galai apdailinti 
vertikaliomis lentomis. Planas T raidės formos, su prieangiu prie šoninio fasado, 
dviejų patalpų (17 pav.). Pagrindinio pietų fasado vidurinėje dalyje išsikiša dviš-
laitis uždaras fasado aukščio prieangis, kurio apačia ir trikampis skydelis apkalti 
vertikaliomis lentomis, o kitos plokštumos apkaltos horizontaliai; prieangio šonuose 
yra po vieną nedidelį stačiakampį langą. Šoninis šiaurės fasadas aklinas, be langų. 
Galiniame rytų fasade yra du stačiakampiai langai ir mažas langelis trikampiame 
skyde; langelis remiasi į horizontalią trauką, skiriančią vertikaliai lentomis aptaisytą 

Žilinų bažnyčios 
interjeras. 2011 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Žilinų bažnyčios 
interjeras. 2011 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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apatinę plokštumą. Galiniame vakarų 
fasade yra vienas stačiakampis langas, 
o trikampiame skyde – vertikaliai len-
tomis apkaltos durys. Pastatas būdingų 
etninei architektūrai formų. 

Šventoriaus vidurinėje dalyje, į 
pietus nuo laikinosios klebonijos, prie 
tvoros stovėjo ūkinis trobesys, sudarytas 
iš dviejų dalių. Dešinėje pusėje, tvoros 
kampe, stovėjo nedidelio vientiso tū-
rio tvartas, suręstas iš apvalių sienojų, 
sukirstų į kertes, dengtas dvišlaičiu 
skardos stogu. Pagrindiniame trobesio 
fasade buvo dvivėrės durys ir vienas 
nedidelis stačiakampis langas. Prie 
tvarto glaudėsi karkasinės konstrukci-
jos statinys, dengtas vienšlaičiu šiferio 
stogu. Ūkinis trobesys nugriautas po 
2012 m. Į rytus nuo ūkinio trobesio 
yra šulinys.

Dabartinė klebonija pastatyta vaka-
rinėje šventoriaus dalyje, galiniu šiaurės 
fasadu atgręžta į Sodų gatvę. Ji sudėtinio 
tūrio, vienaukštė, su mezoninu ir rūsiu, 
dengta dvišlaičiu ir vienšlaičiais šiferio stogais. Sienos sumūrytos iš gelsvų ir baltų 
silikatinių plytų. Planas sudėtinis, sudarytas iš T raidės formos pagrindinio tūrio ir 
kampinio vienšlaičio garažų priestato (18 pav.). Pagrindinio rytų fasado vidurinėje 
dalyje yra durys su siauru prieangio langeliu, o kairiajame šone – trieilis stačiakam-
pis langas; duris ir langelį pridengia vienšlaitis stogelis, tęsiantis stogo šlaito liniją. 
Šoniniame vakarų fasade išsikiša uždaras prieangio priestatas su virš jo kylančiu 

Žilinų šventoriaus kryžius. 2011 m.  
M. Rupeikienės nuotr.

17 pav. Žilinų laikinosios klebonijos 
planas. Sudarė A. Rupeika

Žilinų laikinoji klebonija. 2010 m. M. Rupeikienės nuotr.
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trisieniu mezoninu. Dešinėje prieangio pusėje priglaustas garažo priestatas. Galiniai 
fasadai užbaigti stačiašlaičiais skydais. Galiniame šiaurės fasade yra du dvieiliai 
stačiakampiai langai ir platus porinis langas trikampiame skyde, o galiniame pie-
tų fasade – tik porinis pastogės langas. Klebonija lakoniškos architektūros, kurią 
pagyvina trisienis mezonino tūris su ištęstu vertikalių proporcijų langu.

Špitolė (arba senoji klebonija) stovi atokiau nuo bažnyčios, į pietus nuo 
jos, galiniu rytų fasadu atgręžta į Mokyklos gatvę. Ji vientiso tūrio, vienaukštė, 
su pastoge, dengta aukštu dvišlaičiu stogu. Špitolės architektūra buvo originali; 
jos formose susipynė būdingi etninei ir stilinei architektūrai dekoro elementai. 
Pastato cokolis akmens mūro, sienos suręstos iš pjautų sienojų. Ištęstas stačia-
kampis planas buvo su atviru kampiniu įgilintu prieangiu, kurio kampą rėmino 
du drožinėti stulpeliai (galima prielaida, kad atviras prieangis tęsėsi per visą 
galinį fasadą). Pastato kampus pabrėžė drožinėtos vertikalios lentos su įrėžomis 
(panašios į bažnyčios kampų apkalus). Langai stačiakampiai, dvieiliai, sudalyti 
į aštuonias dalis ir apjuosti plačiais lentų apvadais. Viršutinės jų prikaltės buvo 
profiliuotos imituojant sandrikus ir paremtos drožinėtomis gembėmis, o apatinės 
prikaltės drožinėtos riestiniu ornamentu. Galinių fasadų aukšti trikampiai frontonai 

Žilinų klebonijos  
ūkinis trobesys. 
2010 m.  
M. Rupeikienės nuotr.

18 pav. Žilinų klebonijos  
planas. Sudarė A. Rupeika

Žilinų klebonija. 2010 m. M. Rupeikienės nuotr.



35

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSČIAI. ONUŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.

Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, 
kurio nuorašas patvirtintas nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 12 29.

buvo smulkiai sudalyti vertikaliomis juostomis, kurios buvo apkaltos įstrižomis ir 
horizontaliomis lentutėmis, sudarančiomis originalią margą plokštumą. Nedidelis 
stačiakampis frontono langelis taip pat buvo apjuostas panašiais kaip didžiųjų 
langų apvadais, tik apatinės prikaltės riestinis ornamentas buvo paprastesnis. Dabar 
buvusi špitolė (senoji klebonija) iš dalies perstatyta – panaikintas buvęs įgilintas 
prieangis, kampų apkalimas, pakeisti langai, panaikinti jų apvadai, vertikaliomis 
lentomis apkaltas dekoratyvusis galinio fasado frontonas; neliko ir jame buvusio 
mažojo langelio. Taigi pastatas prarado buvusią išskirtinę originalią išvaizdą, de-
koratyvumą; jis neteko autentiškumo ir prarado architektūrinę vertę.

Panošiškės – kaimas Trakų rajone, nutolęs 10 km į šiaurės rytus nuo Onuškio. 
Panošiškės yra tarp Onuškio ir R¾diškių, šiaurinėje kelio Trakai–Onuškis pusėje; 
per kaimą teka Ve»knė. Kaime yra koplyčia, įrengta buvusiuose kultūros namuose. 
Ji apsupta šventoriaus, stovi prie Koplyčios gatvės, vidurinėje šventoriaus dalyje, 
atgręžta į gatvę šoniniu pietvakarių fasadu (19 pav.). Pastatas sudėtinio tūrio, 
sumūrytas iš plytų, tinkuotas, dengtas dvišlaičiu ir valminiais šiferio stogais. 
Planas sudarytas iš vidurinės įgilintos dalies ir jos galuose pristatytų skersinių 
priestatų. Fasadų kompozicija nesudėtinga, simetriška, skaidoma stačiakampių 
angų. Vidurinės dalies ir kampinių priestatų stilistika kiek skiriasi. Kampinių 
priestatų langai remiasi į bendras horizontalias traukas, o plokštumas tarp jų 
užpildo rustų imitacija. Vidurinės dalies langai nesujungti, o horizontali trauka 
paryškina tik cokolį; antroji horizontali trauka eina virš viršutinės langų linijos. 
Pastato paskirtį išduoda tik kairėje pusėje, virš stogo kraigo, sumūrytas nedidelis 
trapecijos formos pjedestalas su ažūriniu kryžiumi. 

Šventoriaus reljefas vos banguotas, teritorija stačiakampio plano, aptverta 
medine tvorele, sudaryta iš nukirstais galais statinių, kuriuos viršuje ir apačioje 
jungia horizontalūs ilginiai; iš šventoriaus vidinės pusės tvoros ilginių juostelės 
sutvirtintos vertikaliais metalo strypeliais, kurie išdėstyti tam tikrais atstumais. 
Dveji vartai įrengti pietiniame ir vakariniame tvoros kampuose. Vakariniai vartai su 
viena plačia įvažiavimo anga, kurią rėmina apskrito skerspjūvio metalo stulpeliai, 

Žilinų špitolė ir jos langas. 2006 m. M. Rupeikienės nuotr.
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viršuje sujungti išlenktu segmento formos metaliniu strypu, jo vidurinėje dalyje 
kyla kryžius. Šalia atgręžtos į gatvę tvoros linijos pastatyti du mediniai kryžiai. 
Pirmasis kryžius lakoniškų formų, tiesiais galais, su Nukryžiuotuoju prie kryžmos, 
pridengtu dvišlaičiu siaurų lentelių stogeliu. Antrasis kryžius puošnesnis; kryžmą 
supa drožinėtos ietys, Nukryžiuotojo figūrėlę dengia stogelis, kurio lentelės pa-
gyvintos kiauraraščiu ornamentu.

Žydkaimis – kaimas Trakų rajone, kiek nutolęs į pietryčius nuo Panošiškių, 
glaudžiasi prie Onuškio–Rūdiškių kelio ir Vilkókšnio ežero. Žydkaimyje buvo medinė 
sinagoga. Ji stovėjo pagrindinės kaimo gatvės šiaurinėje pusėje, ant kalvelės, apie 
300 metrų nutolusi nuo kelio, vedančio į Panóšiškes (20 pav.). Šiuo metu netoli 

19 pav. Panošiškių 
koplyčios statinių  
situacijos plano  
schema. 1) koplyčia;  
2) šventoriaus tvora, 
a) kryžius. Sudarė 
A. Rupeika

Panošiškių koplyčia 
ir šventoriaus vartai. 
2010 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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buvusios sinagogos stovi medinis namas. Jis nedidelio vientiso tūrio, vienaukštis, 
dengtas dvišlaičiu stogu. Jo sienos suręstos iš sienojų, sukirstų į kertes, ir apkaltos 
toliu. Nedideli stačiakampiai langai apjuosti apvadais, kurių šoninių lentų galai 
užapvalinti, o apatinės prikaltės drožinėtos riestiniu ornamentu. Trobesys labai 
nugyventas, apgriuvęs. Galima prielaida, kad šiame name gyveno rabinas.

Apibendrinant galima teigti, kad Onuškio apylinkių vertingiausi kultūros 
paveldo objektai – mūrinė Onuškio ir medinė Dusmenų bažnyčios. Onuškio 
bažnyčia – puikus vėlyvojo klasicizmo ir romantizmo simbiozės pavyzdys, turi 

Panošiškių šventoriaus kryžiai. 2010 m. M. Rupeikienės nuotr.

Žydkaimio gatvė.  
Kairėje pusėje, ant 
kalvelės, stovėjo 
sinagoga. 2010 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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raiškių profesionaliosios ir etninės ar-
chitektūros bruožų; interjere dominuoja 
lakoniškos klasicistinės orderinės for-
mos. Prie bažnyčios architektūros dera 
šventoriaus tvora su stulpeliais (Kry-
žiaus kelio stočių vietomis) ir trejais 
vartais. Dusmenų bažnyčios architektūra 
taip pat balansuoja tarp klasicizmo 
ir romantizmo stilistikos: pagrindinio 
fasado kompozicija ir angų forma – 
liaudiško klasicizmo pavyzdys. Skiriasi 
šoninių fasadų langai, užbaigti pusaps-
kritėmis sąramomis (galima prielaida, 
kad jie buvo perdirbti). Interjeras taip 
pat nevientisas: ryškiausios klasicistinės 
formos pastebimos vargonų prospekto 
kompozicijoje; altorių formose susipina 
įvairūs, būdingi istorizmui eklektiniai 
dariniai. Šių bažnyčių šventoriuose sto-
vi panašios varpinės. Jos dviejų tarpsnių, 
lakoniškų etninės architektūros formų. 
Skiriasi tik varpinių konstruktyviniai 
sprendimai ir angų formos. Vytautavos ir Žilinų bažnyčios statytos tarpukariu, 
tačiau jų stilistika labai skirtinga. Vytautavos bažnyčios architektūra lakoniška, bū-
dinga tarpukario stilistikai; kiek neįprastas bokštas – su erdviniu apatiniu tarpsniu. 
Galima prielaida, jog bažnyčios architektūrą lėmė tai, kad ji buvo statoma kaip 
laikina, iš ūkinio trobesio medienos. Žilinų bažnyčios pagrindinio fasado stilistika 
būdinga tarpukariui, o šoninių fasadų langai disonuoja su kitų angų formomis; 
interjero formos būdingesnės istorizmo laikotarpiui. Panošiškių koplyčia įrengta bu-
vusiuose kultūros namuose, todėl jos architektūra nebūdinga sakraliniam pastatui 
ir neatspindi jos paskirties. Be katalikų bažnyčių, Onuškio apylinkėse – Onuškyje 
ir Žydkaimyje – stovėjo dvi medinės sinagogos, tačiau jos sunyko. 

Bažnyčioms priklausantys parapijų trobesiai labai įvairūs, tačiau dauguma jų 
perstatyti ir praradę autentiškumą.

20 pav. Žydkaimio buvusios sinagogos situacijos 
plano schema. Sudarė A. Rupeika
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