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Upninkų šv. arkangelo Mykolo ir Veprių 
Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės bažnyčios: 
istorinė apžvalga ir meninis sprendimas
Povilas Spurgevičius
vilniaus pedagoginis universitetas

Istorinės ir socialinės sąlygos lėmė, kad pirmoji bažnyčia šiose apylinkėse 
įsikūrė Ùpninkuose, o tik vėliau gilią senovę menančiuose Vìpriuose*. XV a. 
Ùpninkai priklausė garsiai Lietuvos didikų Astikų giminei, iš kurių kilo Radvilos. 
Vienas iš jų prieš 1477 m. pastatė bažnyčią. Vepriuose pirmosios bažnyčios įkū-
rimas nuo Ùpninkų gerokai pavėlavo (76 metus). Tad Vìpriai priklausė Upninkų 
parapijai ir pastačius pirmąją bažnyčią ji tapo jos filija.

Iškilus Veprių gyvenvietei, keitėsi ir jos religinis akcentas – filijinė bažnyčia. 
Ji buvo išplėsta mediniu priestatu ir įjungė prieš tai pastatytą mūrinę koplyčią. 
Tuo metu (XIX a.) Upninkų ekonominė padėtis blogėjo, gyvenvietę ir bažnyčią 
niokojo gaisrai, dažnai keitėsi dvaro savininkai. XIX a. viduryje įvyko atvirkštinis 
procesas. 1845 m. Veprių filija perėmė Upninkų parapijos teises, bet pasielgė 
garbingai – pasivadino Upninkų–Veprių parapija, o Upninkuose liko filija, t. y. 
neteko savarankiškumo. Parapija šiame miestelyje atkurta XX a. pradžioje.

Šio rašinio tikslas, remiantis archyviniais šaltiniais ir literatūra, plačiau 
nušviesti šių bažnyčių istoriją ir meninę raidą. Kiekviena religija savo pasau-
lėžiūrą skleidė meniniais simboliais. Tad bažnyčių vaizdai turėjo didelę įtaką 
kultūrinei visuomenės raidai. Pagrindiniai šaltiniai, kurie leido atkurti senųjų 
bažnyčių stilistinę raidą, saugomi Lietuvos valstybės istorijos archyve (toliau – 
lvia). Tai Žema¤čių vyskupijos konsistorijos fondai (f) – lvia f. 669, kurie 
pateikė vizitavimus su inventorių aprašais. Žemaičių vyskupijai priklauso ir lvia 
f. 1671, jame aptiktas pokarinis Veprių bažnyčios bokšto atstatymas. Vílniaus 
metropolijos kurijos archyvinė medžiaga papildė Žemaičių vyskupijos duomenis, 
tai lvia f. 694 ir f. 604. Negausią medžiagą pateikė lvia f. 696, tai arkivysku-
pijos kanceliarija. Archyviniai šaltiniai 
padėjo rekonstruoti bažnyčių raidą 
XVIII–XX a. pr. ribose.

Archyvinius šaltinius papildė litera-
tūra. Lenkų istorikas Jerzy Ochmanski’s, 
Vilniaus viduramžių vyskupijos istori-
joje patikslino bažnyčių statybų datas.1 
Platesnę informaciją apie Upninkus, 
paremtą archyviniais šaltiniais ir aka-
demine literatūra, pateikė Kazys Misius 
straipsnyje apie šį miestelį ir jo apylin-
kes.2 Nemažas kiekis istorinių fragmentų 
apie šias bažnyčias yra Broniaus Kvik
lio „Lietuvos bažnyčių“ leidiniuose.3 

 Straipsnis, serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lo-
kalinių tyrimų mokslo darbų komisijos įvertintas 
2010 12 06, „Versmės“ leidyklai įteiktas 2010 11 09, 
pirmą kartą paskelbta „Lietuvos valsčių“ serijos 
monografijoje „Vepriai“, išleistoje 2010 12 27.

* Veprio arba šerno kultas – karinės galios ir vai-
singumo simbolis. Graikų, romėnų ir germanų 
kariai veprių galvų ženklais puošė šarvus. Keltai 
irgi laikė jį šventu gyvuliu. Lietuvoje jo kultas irgi 
žinomas ne tik Veprių vietovardyje. Į Veliuonõs 
žemės kaupus senovėje šalia kitų gyvulių galvų dėjo 
ir šernų galvas arba jų iltis. Miestelio įvardijimas 
išlaikė labai senas ir gilias praeities tradicijas.

1 Ochmanski J. Biskupstwo wilenskie w średmowieczu, 
Poznań, 1972, p. 66, 70.

2 Misius K. Iš Upninkų apylinkės praeities, Kraš-
totyra 22, Vilnius, 1988, p. 68–75.

3 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Čikaga, 1983, t. 3, 
p. 433–434, 443.
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Išsamesnė istorinė abiejų minėtų sakralinių objektų apžvalga yra Lietuvos katalikų 
bažnyčių žinyne.4

Kiti archyviniai šaltiniai ir literatūra, kurie pateikė atskirus bažnyčių istorijos 
fragmentus, bus nurodyti tik išnašose. 

Upninkų bažnyčia. Upninkai priklausė Lietuvos didikams Astikams. Kris-
tupas Astikas šią gyvenvietę mini 1442 m. savo testamente. Jo sūnus Radvila 
pradėjo Radvilų giminę. Pastarasis savo valdoje pastatė pirmąją bažnyčią, o 
fundaciją užrašė jo sūnus Mykolas 1482 10 155, kuris tuo metu užėmė aukštas 
valstybines pareigas.

Lenkų istorikas J. Ochmanski’s, tyrinėjęs viduramžių Vilniaus vyskupiją, 
nurodė, kad bažnyčia buvo pastatyta apie 1477 m.6

1521 m. Upninkų bažnyčios dokumentuose minima dešimtinė iš Že¤mių 
dvaro (jis buvo šiaurės vakaruose nuo Upninkų), skirta klebonui.7

1552 m. Upninkai, Kėdãiniai atiteko Onai Radvilaitei, kuri ištekėjo už Sta-
nislovo Kiškos. Pastarasis buvo kalvinas. Jis vietoj katalikų bažnyčios įkūrė savo 
tikėjimo bažnyčią.8 Tai įvyko 1559 m., o Vepriai atiteko reformatams 1556 m.9

1614 m. Upninkų dvaro inventoriuje minima, kad nuo seno buvo evangelikų 
reformatų bažnyčia.10

1614 10 09 Mikalojus Kiška dvarą pardavė Breslaujõs maršalui Jurgiui Sam-
sonui Podbereckiui.11

1628 m. buvo iškelta byla Podbereckiui dėl reformatų pasisavintų katalikų 
bažnyčios žemių grąžinimo. Teismas užsitęsė iki 1650 m. ir per tą laiką pasikeitė 
dvaro savininkai. Jais apie 1644 m. tapo Gruževskiai. 1650 m. Jurgis Gruževskis 
įsipareigojo pastatyti naują bažnyčią.12

Upninkų bažnyčios vaizdas pradėjo aiškėti tik XVIII a. pradžioje. Pabãisko 
dekanas Motiejus Eigirdas 1716 m., atėmus bažnyčią iš reformatų, pateikė raštą 
parapijai patvirtinti. Jame aiškinama, kad bažnyčią fundavo mergina, vardu Padolietė 
(Virgo cognomine Podolianka). Po jos mirties buvo užgrobta dvaro savininko kalvi-
nisto Kiškos, kuris atnaujino bažnyčią ir įvedė kitas pamaldas. 1650 m. juridiniu 
dekretu Vilniaus vysk. Jurgis Tiškevičius ją grąžino katalikams. Tuometinis dvaro 
savininkas Jurgis Gruževskis su žmona Mariana Podbereckaite atidavė užgrobtas 
žemes su valstiečių ūkiais, žemėmis 
ir atstatė bažnyčią. 

Pateiktas ir trumpas jos aprašas. 
Po gaisro dvaro administratorius Povi-
las Pileckas bažnyčią greit restauravo. 
Kalvinai pagalbos nesuteikė. Buvo pa-
taisytos sienos, uždengtas naujas sto-
gas, pristatyta nauja zakristija. Papildė 
klebonijos ūkio pastatus. Vidaus erdvę 
akcentavo Didysis altorius su tapytu 
Nukryžiuotojo paveikslu. Prie jo pa-
vaizduoti Marija, evangelistas Jonas ir 
verkianti prie jo kojų Marija Magda-
lietė. Šonuose, dešinėje, įkomponuotas 

4 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, 
Vilnius, 1993, p. 224–225.

5 Fijalek J. , Semkowicz W . Kodeks dyplomatycz-
ny katedry i diecezji wilenskiej, t. 1, Kraków, 1948, 
p. 381–382.

6 Ochmanski J. Biskupstwo wilenskie w średmowieczu, 
Poznań, 1972, p. 66.

7 Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyrius 
(toliau – vuBR), f. 5755344, l. 268–269.

8 Misius K. Iš Upninkų apylinkės praeities, Kraštotyra 
22, Vilnius, 1988, p. 69.

9 Lietuvos mokslų akademijos Centrinės bibliotekos Ran-
kraščių skyrius, f. 43486, l. 1–2.

10 lvia, f. SA 163, l. 245–247.
11 Ja sas R . Pergamentų katalogas, Vilnius, 1980, 
dok. 823.

12 vuBR, f. 575531325, lapai nenumeruoti.
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Švč. Trejybės, kitoje pusėje – Marijos Nekaltojo Prasidėjimo altoriai. Sienas puošė 
dar keli paveikslai. 

Veprių filija. Paminėta Šemetienės fundacija ir Jonas Tyzenhauzas, kuris 
ją prijungė prie Veprių dvaro. Bažnyčia medinė, prišlieta prie mūrinės koplyčios, 
reikalinga didelio remonto.13

1721 m. bažnyčios inventorius pakartojo jau minėtus bažnyčios istorijos 
fragmentus ir papildė nauja informacija. Nurodė, kad teisminį procesą prieš 
kalvinistus vedė Mãišiagalos dekanas Baltramiejus Stanovickis. Dvaro valdytojas 
P. Pileckis pastatė naują kleboniją, jos ūkis jau turėjo bravorą. 1715 m. vyko baž-
nyčios remontas, buvo atvežti medžiai, 80 auksinų apmokėta dailidei ir kalviams.14 
Vidaus erdvė nepasikeitusi.

1738 m. Upninkų bažnyčią vizitavo Pabaisko dekanas M. I. Petrauskas. Jis 
pateikė išsamesnį jos vaizdą. Interjere akcentavo tik altorius. Jų buvo trys. Didy-
sis, medinis, drožtinis, dviejų tarpsnių, dažytas įvairiomis spalvomis. Pirmajame 
jo tarpsnyje įkomponuota jau minėta Nukryžiuotojo scena, antrajame – Dievo 
Tėvo skulptūra, o lubose nutapyta Švč. Dvasia. Turėjo portatilį su relikvijomis, 
buvo konsekruotas Vilniaus vysk. Jurgio Bialozoro. Dešinėje pusėje įkomponuotas 
irgi dvitarpsnis altorius su dviem paveikslais – Marijos ir Kristaus žengimo į 
dangų. Tokį pat kairįjį akcentavo Švč. Trejybės ir šv. Antano paveikslai. Altorių 
pagrindų skydus pagyvino drobėse tapyti šventieji, kurie įsiliejo į tarpsniuose 
įkomponuotus vaizdus.

Išoriniame pastato apraše akcentuotas viduryje stogo įkomponuotas bokš-
tas – varpinė su geležiniu kryžiumi. Prienavį irgi formavo bokštai. Matyt, kad 
priekinis fasadas buvo dvibokštis. Dešinėje pusėje prišlieta zakristija su vienu 
langu. Vidų apšvietė 7 langai.15

Tuo metu klebonavo lietuvis Pranciškus Denbovskis. Jis 1734 m. iš pagrindų 
atstatė bažnyčią. Viduje buvo pastatyti stulpai, kurie parėmė sijas, nes jos buvo 
bekrintančios. Uždengė naujai stogą, pakeitė langus, pagrindiniame fasade įstatė 
naujas duris.

1735 m. pastatė naują kleboniją Beinariškėse, prie kurios buvo ūkiniai pas-
tatai su bravoru ir prieglauda.16 Tuo metu įsivyravusio lenkinimo šioje parapijoje 
išvengta. Klebonas P. Denbovskis buvo lietuvis, katekizavo ir pamokslus sakė 
lietuviškai.17 Vizitatorius M. I. Petrauskas, Pabaisko dekanas, irgi, matyt, buvo 
lietuvis, nes vizitacijos tekstas lotyniškas. Tad čia bažnyčia nebuvo lenkinimo 
įrankis. 

1744 m. Feliksas Petravičius su žmona Eufrozinija Zabielaite pirko jų pirm-
takų prarastus Upninkų ir Švobiškių dvarus. Atstatė juose namus ir bažnyčią 
Upninkuose.18

1783 m. Pabaisko dekanas bažnyčią vizitavo pagal Vilniaus vysk. Igno Ma-
salskio nustatytą modelį, todėl aprašas 
išsamesnis.

Bažnyčia buvo pašventinta Šv. ar-
kangelo Mykolo vardu. Jos priekinį fasa-
dą formavo du bokštai, o viduryje stogo 
dar vienas. Šonuose įkomponuotos dvi 

13 lvia, f. 669, ap. 2, b. 259, l. 38, 43, 61.
14 lvia, f. 669, ap. 2, b. 330, l. 157–159.
15 lvia, f. 669, ap. 2, b. 259, l. 70–72.
16 ten pat, l. 69–71.
17 ten pat, l. 84.
18 Upninkų bažnyčios archyvas, puslapiai nenumeruoti.
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zakristijos su kupolėliais be kryžių. 
Pagrindinį įėjimą akcentavo dvivėrės 
durys, kitos trejos – zakristijose.

Vidaus erdvės akcentai – penki 
altoriai, vienas iš jų procesinis. Visi jie 
drožtiniai, dažyti, iš dalies sidabruoti, 
auksuoti. Didysis altorius išlaikė senąjį 
paveikslą, bet viršų užbaigė išpjaustyta 
širdis su spinduliais. Antrąjį altorių 
akcentavo šv. Vincento Ferariečio ir 
Jėzaus paveikslai. Trečiajame įkompo-
nuoti Švč. Marijos su sidabro apkaus-
tais ir šv. Mykolo vaizdai. Šv. Juozapo 
altorių akcentavo jo paveikslas ir Dievo 
Apvaizdos figūra. Procesinis altorėlis 
auksuotas su Marijos ir šv. Mykolo 
vaizdais. Vienoje iš dviejų klausyklų 
buvo įrengta dažyta ir truputį auksuota 
sakykla. 

Veprių koplyčios būklė įvertinta 
blogai, tik jos viduje esantis Marijos 
Rožinės altorius gerai prižiūrimas. Vil-
niaus dominikonams priklausė Šemetų 
funduotas Milaši¿nų palivarkas. Ve-
priuose turėjo būti dominikonų baž-
nyčia ir vienuolynas, bet jie nieko nepadarė. Patys gi – Vilniaus šv. Dvasios 
dominikonai – įsikūrė tame palivarke ir tik globojo koplyčią.19

1796 m. vizitavime pagrindinis dėmesys sutelktas į bažnyčios ūkį, paliesta 
ir jos istorija. Paminėti Paj¿rio tijūnai Petravičiai, kurie savo lėšomis prie dvaro 
pastatė naują bažnyčią, panašią į koplyčią. Jos vaizdas neaprašytas. Paminėta 
tik, kad tvirta ir gerų matmenų, bet reikia naujo stogo ir naujų langų. Bažnyčią 
globojo generolienė Titingofienė.

Veprių filija įvardyta Vítebsko vaivadų Kosakauskų žemėse. Ją aptarnavo 
Milašiūnų dominikonai, buvo gerai prižiūrima ir turėjo bažnyčios formą.20

Paskutinių vizitacijų (1721, 1738, 1783 m.) duomenys rodo, kad bažnyčia 
palaipsniui įgavo išraiškų barokinį vaizdą. Pagrindinį fasadą akcentavo du šoni-
niai bokštai, viduryje stogo – kupolinis bokštas su varpu. Šoninės dvi zakristijos, 
matyt, formavo kryžmą, jų frontonai vėliau buvo užbaigti kupolėliais ir papildė 
bokštų vertikales. Altorių fragmentiški aprašai irgi išryškino jų barokinį stilių.

1808 m. inventorius nurodė, kad 1806 m. bažnyčia iš vidaus užsidegė. Mi-
šios laikomos Upninkų dvaro koplyčioje. Klebonas Adomas Gineika su geradarių 
pagalba pradėjo naujosios statybą. Iš-
mūrijo naujus pamatus ant senųjų.21

Šiame bažnytiniame dokumente 
įvardyta 1482 m. M. Radvilos fundacija 

Upninkų barokinės bažnyčios rekonstrukcija 
(Xviii a.). Rekonstravo autorius

19 lvia, f. 694, ap. 1, b. 4005, l. 22–23.
20 ten pat.
21 lvia, f. 669, ap. 2, b. 330, l. 117, l. 22.
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klebonijai ir Jurgio Gruževskio atiduotų žemių rėžiai. Kiekvienas jų turėjo savitą 
pavadinimą. Įdomumo dėlei keletą pateikiu: Aparčia, Papiliabalnis, Kreivagalė, 
Palumnis, Šlapštupis, Pakampis, pieva Moteriška. Žemių apraše nurodyta ir se-
nosios bažnyčios vieta, ji stovėjo ant kalno prie kelio iš Upninkų į Vilnių prie 
Šeipštos upelio iškyšos.22

1818 m. nauja bažnyčia dar nepastatyta, nors medžiaga jau paruošta. Tad 
pamaldos dar vyko senoje dvaro koplyčioje. Tuo metu Veprių koplyčia jau buvo 
pusiau mūrinė ir iš dalies medinė.23

1821 m. vizitacija kiek plačiau nušvietė Upninkų bažnyčios padėtį. Po 
gaisro naujoji dar nepastatyta, todėl parapine tapo dvaro kieme esanti koplyčia. 
Ji maža, sena, vietomis karnizai nukritę, be aptvaro ir klebonijos. Klebonas buvo 
paruošęs plytas naujai statybai. Jas paėmė civilinis gubernatorius Petras Hornas 
ir panaudojo savo dvarui.

Įvardytos Upninkų parapijos koplyčios:
1. Vepriuose, Lietuvos medžioklės Kosakauskienės dvare. Aptarnauja Vilniaus 

šv. Dvasios dominikonai, kuriems užrašytas Milašiūnų palivarkas.
2. Paupliuose, Bielinskio dvare. Sena, joje mišios nelaikomos.
3. Klebonijos dvare, sena, lanko bažnyčios tarnai ir ligoti žmonės.
4. Už Šventõsios upės, Adomo Rojumi vadinama, ją pastatė 1820 m. 

kun. A. Gineika.24

1830, 1832 m. vizitacijos papildė ankstesniąsias. Jose, kaip ir daugelyje kitų 
inventorių, pateiktas 1650 m. žemių grąžinimas. Tuo metu Gruževskis pastatė 
katalikams bažnyčią, kuri išstovėjo 99 metus, paskui suseno ir sugriuvo. Tuome-
tiniai Upninkų tėvūnai Petravičiai 1750 m. pastatė šalia dvaro, miestelyje, naują. 
Kai ji sudegė, klebonas, neturėdamas lėšų, išprašė iš Motiejaus Zavadskio 20 000 
plytų, galvodamas, kad globėjas p. P. Hornas yra numatęs mūryti naują, tačiau 
jos buvo atimtos. Po gaisro pamaldos perkeltos į mūrinę, 1807 m. šventintą vys-
kupo J. Kasakausko. Bažnyčia sena, su priebažnyčiu ir portiku, turėjo 24 × 17 × 
9 uolekčių matmenis, įėjimą formavo vienerios ąžuolinės durys, apšvietimą – du 
langai. Viduje skliautai ir grindys sumūrytos iš plytų, rūsys po grindimis taip pat 
mūrinis. Interjerą akcentavo vienas naujas altorius su Čenstakåvos Švč. Mergelės 
Marijos paveikslu. Ši bažnyčia stovėjo Upninkų dvaro kieme.25, 26

Įvardytos ir kitos koplytėlės, pateikti jų matmenys. Klebonija turėjo medinį 
7 × 7 uolekčių sakralinį pastatą su Šv. Joakimo paveikslu viduje. Už Šventosios 
kun. A. Gineikos 1820 m. pastatytą medinę 6 × 5 uol. dydžio koplyčią. Viduje – 
Šv. Barboros altorius. Ji vadinama Adomo Rojus. Paminėta ir Veprių koplyčia, 
kuri išliko dominikonų globoje, jiems Barbora Tiškevičienė (iš Šemetų) 1685 m. 
užrašė Milaši¿nus ir prižadėjo Vepriuose išmūryti bažnyčią su vienuolynu.27

Katekizavimas Upninkuose tebe-
vyko lietuvių kalba.

1838 m. Upninkų bažnyčios in-
ventorius pakartojo ankstesnius duo-
menis. Pokyčiai įvyko tik Veprių ko-
plyčioje. Ji buvo įjungta į naują eglinių 
sienojų statinį. Bažnyčia įgavo kryžminį 

22 ten pat, l. 109–116.
23 lvia, f. 694, ap. 1, b. 3640, l. 289–291.
24 Kauno arkikatedros archyvas (toliau – Kaa), f. 136, 
l. 48.

25 lvia, f. 669, ap. 2, b. 728, l. 13.
26 lvia, f. 669, ap. 2, b. 330, l. 124.
27 lvia, f. 669, ap. 2, b. 728, l. 17.
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planą, kurį formavo šone likusi mūrinė koplyčia ir priešingoje pusėje pristatyta 
zakristija. Naujos bažnyčios navą formavo išilgintas 25 × 12 uolekčių stačiakampis. 
Priekinį fasadą formavo dviejų piliorių portikas.

Tuo metu Sližiÿ valdytojas Bielinskis Paupliuosê išmūrijo naują koplyčią 
kapinėse. Išryškėjo jau minėtos koplyčios „Adomo Rojus“ pavadinimas: 1831 m. 
Adomas Raiskis ją dovanojo Upninkų bažnyčiai ir tuometiniam klebonui.28

Pasikeitė Veprių koplyčios padėtis, ji tapo išplėsto medinio priestato dalimi. 
Įranga, varpai atvežti iš dominikonų vienuolyno. Įvardyti tik du altoriai koplyčioje, 
vienas iš jų tapytas pritvirtintoje prie sienos drobėje. Pastato matmenys – 25 × 
12 uolektys.29

1842 m. Upninkų bažnyčios aprašas patikslino jos vaizdą. Gruževskių naujai 
pastatyta šventovė buvo pietinėje miestelio pusėje ir gyvavo 99 metus. Petravi-
čiai perkėlė ją į miestelį, savo dvaro žemę, pašventino vysk. Tomas Zenkavičius. 
1806 m. ji sudegė. Tuomet pamaldos perkeltos į mūrinę koplyčią. Pokyčiai ne-
žymūs, padidėjo langų kiekis, vienas jų apšvietė priebažnytį, frontone iškirstas 
ovalinis langelis, kairiajame šone suformuotos dar vienerios durys.30

1844 m. Upninkai tapo Veprių filija.
Upninkų–Veprių parapijos bažnyčia. 1844 05 15 Veprių filija tapo para-

pijos pagrindine bažnyčia. Parapija buvo pervadinta į Upninkų–Veprių parapiją. 
Upninkų dvaro valdytojai, kurie turėjo globoti bažnyčią, keitėsi, dvaras smulkėjo. 
Tas išryškėjo po jų savininkų Petravičių užrašymų dalies žemių dukroms. Taip 
Upninkų žemių valdytojais tapo Chelchovskis, Rene31, Vitingofas, Zabiela.32 Tuo metu 
Veprių dvaro savininkai buvo stambūs didikai: Šemetos, Kosakovskiai, Pliateriai. 
Veprių miestelio augimą stimuliavo kelias, jungiantis Ka÷ną su svarbiais miestais 
(Viµkmerge, Šiaulia¤s ir kt.). Be to, Veprių koplyčią globojo Vilniaus šv. Dvasios 
dominikonai vienuoliai, kurie išplėtė koplyčią mediniu priestatu.

1844 m. vizitacijoje minima, kad bažnyčia buvo Clair Bover Veprių dvare. 
Teigiama, kad pirmąją bažnyčią 1616 m. pastatė Melchioras Šemeta, Vilniaus pa-
kamaris, tuometinis tėvūnas. Turėjo kryžminę formą, pastato matmenys: ilgis – 13, 
plotis – 4 sieksniai ir 1 uolektis (1 s. – 2,13 m). Frontoną rėmė keturios medinės 
kolonos, atitrauktos nuo sienos 1 uolekties atstumu. Kryžmą formavo mūrinė ko-
plyčia ir kitoje pusėje pastatyta dviaukštė zakristija. Pastatyta 1810 m. dominikonų 
iš buvusio laikino priestato (šopos) ir pervežtos bažnytėlės iš Gãilionių. Apkalta 
lentomis, uždengta stiegėmis. Keturis kampus akcentavo geležiniai kryžiai. Kairėje 
šventoriaus pusėje stovėjo kvadratinė 1 × 1 sieksnių ir 2 uolekčių varpinė, kurią 
formavo keturi mediniai stulpai, apkalti stiegėmis. Viduje – šeši varpai. Vidaus 
erdvę formavo ant dviejų ąžuolinių stulpų iškeltas choras. Presbiterijoje buvo 
įkomponuoti trys altoriai. Didysis drožtinis su Jėzaus skulptūra ir Marijos paveikslu 
ir du vientarpsniai šoniniai – Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Onos. Ketvirtasis – Čens-
takavos Marijos stovėjo koplyčioje, jis 
buvo stalių darbo. Bažnyčią adminis-
travo kun. Samuelis Vitkevičius, kuris 
organizavo naują parapiją.33

1850 m. vizitacija pakartojo anks-
tesnius (1844 m.) duomenis. Papildy-

28 lvia, f. 669, ap. 2, b. 330, l. 129, 134.
29 ten pat, l. 134.
30 ten pat, l. 136.
31 lvia, f. 1282, ap. 1, b. 3153, l. 1–2.
32 lvia, f. SA 13802, l. 506–507.
33 lvia, f. 669, ap. 2, b. 259, l. 55–59.
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tas tik choro erdvės vaizdas. Nuo dviejų kolonų, kurios jį rėmė, padaryti lentų 
pertvarai, kurie suformavo prienavį. Pateikti mūrinės koplyčios matmenys – 4 × 
2 sieksniai. Po ja buvo rūsys su trimis langais. Vidaus erdvę akcentavo penki 
altoriai.34

1867 m. aprašas sudarytas, bažnyčią perduodant kun. Viktorui Taurosevičiui. 
Pakartotinai įvardytas medinės bažnyčios 1810 m. pastatymas. Medžiagą pirko iš 
Gailionių (Gailancy) dvaro. Tas leido pakeisti sienas egliniais sienojais ir ji įgavo 
kryžminę formą, kokia buvo ir vizitavimo metu.

Įvardytas ir Veprių filijos pervadinimas 1844 m. gegužės 15 d. į Upninkų– 
Veprių parapiją, o Upninkų bažnyčią – į filiją.

Išorinį vaizdą pateikė ankstesnės vizitacijos, bet ši išsamesnė. Papildyti 
bažnyčios matmenys, jos aukštis – 3 sieksniai, koplyčios ilgio ir pločio santykis 
4 × 3 s., zakristija kvadratinė (3 × 3 s.). Šonines sienas skaidė po 3 langus, chorą 
apšvietė – 1, virš pagrindinio altoriaus – 1 apvalus, koplyčioje – 4, zakristijoje – 
2 langai.

Altorių kiekis padidėjo. Didysis išliko nepakitęs. Patikslintas Marijos su 
kūdikiu paveikslo vaizdas, jis buvo dengtas metalo apkaustais su 2 karūnom. 
Jėzaus Nukryžiuotojo skulptūra irgi buvo vainikuota karūna. Šv. Onos presbiterinį 
altorių pakeitė šv. Jurgis kankinys (dešinėje pusėje). Išryškėjo koplyčios Čensta-
kavos Marijos altoriaus vaizdas. Jos paveikslą dengė metalo apkaustai. Jis buvo 
įkomponuotas tarp kolonų, o jų tarpuose stovėjo šv. Dominyko ir šv. Scholastikos 
medinės skulptūros. Penktasis altorius stovėjo vidury bažnyčios prie šoninės sienos. 
Jo akcentais buvo šv. Jackaus ir šv. Tado paveikslai. Kairėje sienos pusėje prišlie-
tas Šv. Onos altorius su jos ir šv. Agotos paveikslais. Jie turėjo būti dvitarpsniai. 

Klebonas Viktoras Taurosevičius 1864 m. pastatė prieglaudą. Medžiagą jai 
padovanojo Ksaveras Podbereckis iš savo tėvonijos.

Metrikų (krikšto) knygos įvardytos nuo 1662 metų.35

1881, 1882 m. bažnyčios inventoriai pateikė įvykusius pokyčius. Priekyje 
vienu sieksniu pailginta siena. Pastatas išorėje ir viduje apkaltas lentomis. Padidėjo 
langų kiekis: kiekvieną šoninę sieną skaidė keturi langai, priekiniame fasade – du. 
Virš pagrindinio įėjimo įkomponuotas medinis balkonas. Choro sienoje padaryta 
įėjimo į jį anga su durimis. Dar du įėjimai į bažnyčią įkomponuoti šonuose ir vedė 
į prienavį. Šventoriuje pastatytos 7 Kalvarijų koplytėlės, kitos 28 prie Slabadºlės 
kaimo. Vidaus erdvėje paminėti tik 4 altoriai, visi dažyti ir auksuoti. Prie Didžio-
jo iš abiejų pusių pristatyti 2 nauji altoriai su senais paveikslais. Pastatyti nauji 
vargonai. Meistrui Jankevičiui reikėjo sumokėti 1 000 rb.36

Iš pateiktų archyvinių šaltinių išryškėjo, kad XIX a. pradžioje Veprių filijinė 
bažnyčia pradėjo plėstis. Iš pradžių prie jos pristatyta laikina pašiūrė, vėliau ją 
pakeitė medinių sienojų priestatas, kuris tapo pagrindine pastato dalimi. Mūrinė 
koplyčia ir kitoje pusėje pristatyta zakristija suformavo kryžmą. Visų pastato tūrių 
aukščiai buvo vienodi, todėl išryškėjo apimčių kompaktiškumas. Architektūrinį 
vaizdą pradėjo formuoti neoklasiciz-
mas, kurį akcentavo keturių kolonų 
portikas. Kryžma būdinga barokui. 
Toks derinys buvo įgyvendintas ar-

34 lvia, f. 669, ap. 2, b. 728, l. 20–21.
35 lvia, f. 661, ap. 4, b. 4, l. 70–74.
36 lvia, f. 696, ap. 2, b. 173, l. 38–39, 42–43.
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chitekto Lauryno Gucevičiaus Vilniaus arkikatedros 
rekonstrukcijoje. Vėliau šiuo pavyzdžiu sekė ir kitos 
Lietuvos bažnyčios. Iš vizitacinių aprašų ryškėja, kad 
vidaus erdvė buvo vienanavė. Altoriai sukoncentruoti 
presbiterijoje. Jų vaizdai dar barokiniai. Didysis altorius 
buvo sujungtas su dviem šoniniais. Į šį ansamblį įsiliejo 
koplyčios Čenstakavos Marijos atnaujintas altorius.

Veprių miestelio iškilimas, baudžiavos panaiki-
nimas stimuliavo naujos, mūrinės, bažnyčios statybą. Parapijiečių skaičius išaugo 
iki 4 500. Statybą pradėjo organizuoti klebonas kun. Teofilis Vasiliauskas. Pagal 
tuometinius caro administracijos reikalavimus reikėjo gauti parapijos bendruome-
nės narių raštišką sutikimą, o tai įvykdavo jų sueigose. Be to, reikėjo paruošti 
projektą, patvirtinti gubernijos statybos skyriuje, surinkti dalį pinigų ir padėti į 
banką. Tad organizacinis procesas turėjo prasidėti 1905–1906 m., bet šių duomenų 
neaptikta, jie išryškėjo kiek vėliau. 1907 11 19 kleb. T. Vasiliauskas jau rašė į 
Kauno gubernijos valdybos statybos skyrių, kad pristatė du egzempliorius brėžinių, 
sąmatą. Prašo peržiūrėti, patvirtinti ir 
pristatyti į vyskupiją. Mūrinės bažny-
čios sąmata – 14 689,57 rb.37

Veprių bažnyčios ir varpinės vaizdas. XIX a. pab.

Veprių bažnyčia 
(rekonstrukcija). XIX a. pab. 
aut. piešinys

Senosios Veprių bažnyčios 
planas (rekonstrukcija). 
aut. piešinys

37 lvia, f. 669, ap. 3, b. 3145, l. 3.



9

lietuvos lokaliniai tyrimai. istoriJa lietuvos valsèiai. vePRiai

©  VšĮ „Versmės“ leidykla, Lietuvos lokaliniai tyrimai, ISSN 2029-0799
Interneto svetainės www.llt.lt. pastaba: Šis tekstas internete nuolat skelbiamas nuo 2011 02 07.

1907 11 28 klebonas raportavo Tel-
šių Žemaitijos dvasinei konsistorijai, kad 
bažnyčia, statyta 1516 m., sena, jos būklė 
bloga, negalima laikyti pamaldų. Pataisyti 
neįmanoma, nes labai maža. Parapijoje 4 500 
gyventojų, jie savo lėšomis nutarė statyti 
mūrinę bažnyčią. Jos planas, sąmata, asmenys, aukoję pinigus ir medžiagas, bei 
sueigų nutarimai pateikti. Aukotojai įvardyti:

1. Vietinis dvarininkas grafas Marijonas BroelPliateris paruošė visas reika-
lingas 100 000 plytų ir visas medines medžiagas.

2. Grafienė Irena BroelPliater – 5 000 rb.
3. Veprių klebonas kun. Teofilis Vasiliauskas – 3 000 rb.
4. Dvarininkas Edvardas Baguševičius – 300 rb.
5. Dvarininkas Augustas Raudzikas – 300 rb.
6. Dvarininkas Kazimieras Michailovskis – 400 rb.38

1908 01 02 Kauno gubernatorius kreipėsi į Telšių vyskupiją ir prašė pranešti 
priežastis, kurios verčia statyti naują bažnyčią ir kiek ji bus didesnė už senąją. 
Reikalingi ir bendruomenių nuosprendžiai, jei valstiečiai prisidės prie statybos. Po 
mėnesio valstiečių nutartis statybai išsiųsta vyskupijai.39 1908 11 31 Kauno guber-
nijos kanceliarija pareikalavo iš vys-
kupijos atsiųsti notaro paliudytą raštą 
dėl aukojamų pinigų ir medžiagų.40

38 ten pat, l. 1, 10.
39 ten pat, l. 4, 6.
40 ten pat, l. 8.

Naujoji Veprių bažnyčia. Bronislavo 
Puzinavičiaus nuotr.

Naujosios Veprių bažnyčios schematinis 
planas. Sudarė autorius
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1909 07 14 gubernatorius leido 
statyti bažnyčią pagal 1908 12 15 pa-
tvirtintą planą.41 

Prieš tai buvo išrinktas šių as-
menų statybos priežiūros komitetas: 
pirmininku tapo klebonas, nariais – 
BroelPliateris su valstiečiais Antanu 
Ženteliu ir Baltramiejumi Deksniu. 
Darbus prižiūrėjo inžinieriusarchitek-
tas V. Stipulkovskis.42 1910 m. bažny-
čia buvo pastatyta43, bet darbų eiga 
nežinoma.

Bažnyčios architektūra – roman-
tizmo meninis simbolis. Krikščioniš-
kosios pasaulėžiūros viena iš krypčių 
buvo senosios gotikos atgaivinimas, 
kuri vadinama naująja gotika – neo-
gotika. Tas ryškiai atsispindi ir Veprių 
bažnyčios architektūroje.

Interjerą formuoja trinavė pseu-
dobazilika. Vidaus erdvę kuria 8 pilio-
riai, po 4 kiekvienoje pusėje. Paskuti-
nieji du įjungti į chorą kaip atramos, 
skersinė erdvė (transeptas) savitai 
interpretuota, nes ją kuria 2 navos, tačiau į šalis jos išplėstos nedaug. Svarbią 
reikšmę šioje erdvėje turi suartintos langų angos, kurios koncentruoja apšvietimą 
ir išplečia skersine kryptimi. Taip sukurta pauzė prieš Didįjį altorių.

Vidaus erdvės formavimui įtaką darė vėlyvoji gotika, kuri siekė sukurti salę 
pamokslams. Interjero meninę raišką formuoja konstrukcijos. Pilioriai tik viršuje 
jungiami smailiomis arkomis, kurios remia kryžminius skliautus, todėl navos 
laisvai įsilieja viena į kitą. Konstrukcijų apipavidalinimas padeda kurti interjero 
emocionalią raišką. Vertikalius judesius formuojantys kryžminio plano pilioriai 
dinamiški. Jų stiebų briaunos nusklembtos, tarp jų įkomponuotos girliandos, kurios 
pratęstos kryžminiuose skliautuose. Stiebų apimtis lengvina priekinėse plokštumose 
įkomponuotos stačiakampės negilios nišos. Vėliau jos buvo dekoruotos augaliniais 
motyvais, nusklembtos briaunos dažytos rudomis, o girliandos baltomis spalvomis. 
Piliorių kapiteliai kompozitiniai, užbaigti profiliuotais karnizais, į kuriuos remiasi 
arkos, laikančios skliautus. Taip pat apipavidalinti ir šoninių navų sienų piliastrai. 
Šių atramų vaizdui įtaką darė barokas.

Skliautus formuoja smailios arkų juostos, dekoratyvinės nerviūros ir įgaubų 
gyliai. Vidurinėje, išplėstoje, navoje arkų forma artima puslankiui, šoninėse navo-
se jos aštresnės. Nuo to priklauso ir 
skliautų išgaubų dinamika. Centrinė-
je navoje judėjimas lėtesnis, šoninėse 
navose dinamiškas. Ramus, didingas 

41 ten pat, l. 14.
42 ten pat, l. 17.
43 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, 
Vilnius, 1993, p. 225.

Centrinės navos erdvė. A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01
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kelias, nukreiptas į presbiteriją, jo 
vaizdą kuria dekoratyvinės išraiškos 
priemonės: piliorių, skliautų puošyba. 
Presbiterija negili, užbaigta trisiene ap-
side. Šoninėse jos sienose įkomponuoti 
smailiaarkiai, išilginti langai, tokia pat 
forma užbaigtos ir sienos, į kurias nusileidžia vėduokliniai skliautai. Išryškėja 
ramus centrinės navos kelias, įsiliejantis į emocionaliausią erdvę – presbiteriją.

Choras įkomponuotas tarp galinių piliorių ir prišlietas prie visų trijų navų 
sienų. Atitvertas dekoratyvine baliustrada, kuri sukuria ryškų kontrastą visoje 
erdvėje. Tad navos atsidūrė tarp dviejų dinamiškų konstrukcijų.

Tad interjero emocionalų vaizdą formuoja kontrastų įvairovė. Architektūrinis 
sprendimas interpretavo senosios gotikos tradicijas. Vėlyvajame romantizme jau 
derinami įvairių stilių elementai. Tas išryškėjo pilioriuose, dekoratyvinėse nerviū-
rose, tačiau bendras interjero vaizdas išlieka neogotinis.

Ryškiausiai senąją gotiką atkartojo mažoji architektūra. Tai navų ir pres-
biterijos altoriai, sakykla ir vargonai. Svarbiausias iš jų – Didysis altorius. Jo 
kompozicija remiasi gotikinių bažnyčių pagrindinių fasadų apipavidalinimu deko-
ratyviniais portalais, kurie simbolizavo perėjimą iš vienos erdvės į kitą. Medinio 
altoriaus anstatas iškeltas ant mūrinio pagrindo (mensos). Jį kuria 3 portalinių 
formų protarpsniai, kuriuos jungia dekoratyviniai kontraforsai, užbaigti pinakliais. 
Vyrauja padidinta vidurinė dalis, šoniniai sparnai žemesni ir siauresni. Kiekvieno 
protarpsnio portalinė niša užbaigta vimperga su pumpurais šlaituose ir apvesta 

Didysis altorius. A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01

Veprių bažnyčios Krucifiksas. A. Petrašiūno 
nuotr. 2003 07 01
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Kairiosios navos ir piliorinis altoriai. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01

Dešiniosios navos ir pilioriaus altoriai. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01

Sakykla, už jos piliorinis altorius. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01
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smailiaarkiais dekoratyviniais rėmais, 
šoninių protarpsnių nišose arkos su-
dvigubintos ir įsilieja į vimpergų jude-
sius, taip ryškinama vertikalių šoninių 
sparnų dinamika. 

Vidurinio protarpsnio aktyvumą 
stiprina nišos arka užbaigta masverku, 
su ažūriniu įgaubų dekoru, kurio dinamika sukuria ne tik jos, bet ir viso altoriaus 
akcentą. Arkos vidinės išlankos sukoncentruoja ir nukreipia visus judesius į Nukry-
žiuotojo skulptūrą ir išplėtoja juos simbolinėje dangaus sferoje – balandžio reljefe. 
Kraštinių nišų apipavidalinimas panašus, jose įkomponuotų skulptūrų (šv. Onos ir 
Marijos su kūdikiu) šventumą išplėtoja virš arkų įkomponuoti reljefiniai kryželiai.

Visi trys protarpsniai remiasi į dekoratyvinius cokolius. Šoninėse atramose 
įkomponuoti vazų su lelijomis reljefai, jie skirti šventoms moterims. Vidurinio 
protarpsnio (Nukryžiuotojo) cokolis žemesnis, bet platesnis, jo šonuose, abipus 
komuninės, nišose įkomponuotos Kristaus ir šv. Juozapo skulptūrėlės. Toks al-
toriaus apipavidalinimas išplečia pasakojamąjį elementą ir tampa teatralizuota 
veiksmo scena. 

Svarbus altoriaus kompozicijoje jo autonomiškas komponentas komuninė – 
ciborija. Jos apipavidalinimas pratęsė viso antstato stilistiką ir kompoziciją, bet 
sumažintu dydžiu. Komuninę formuoja antikiniai piliastrai, kurie derinami su 
neogotikinėmis išraiškos priemonėmis. Išilginti, grakštūs architektūriniai elementai, 

Čenstakavos Marijos paveikslas. Kairiosios 
navos piliorinis altorius. A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01

Čenstakavos Marijos paveikslo fragmentas. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01
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šviesios spalvos, dekoro auksavimas 
suformavo lengvą, dinamišką kilimą į 
viršų ir sujungė Eucharistijos simbo-
liką su altoriaus anstato skulptūriniu 
akcentu – Nukryžiuotuoju.

Navų šoniniai mediniai altoriai 
pritaikyti siauroms erdvėms. Abu vie-
nodos kompozicijos, neogotikiniai, bet 
dvitarpsniai. Pirmųjų aukštų apipavi-
dalinimai nišomis seka Didžiojo alto-
riaus viduriniojo protarpsnio pavyz-
džiu. Antrieji tarpsniai žemi, siauresni, 
portalinės formos, atskirti plačiomis 
karnizinėmis juostomis. Tad vertikalūs 
judesiai sulėtėja ir bendri jų vaizdai 
tampa šoninių navų kontrastais.

Sakykla įkomponuota dešinėje 
centrinės navos pusėje prie antrojo 
pilioriaus. Ji tęsia neogotikinių alto-
rių stilistiką. Dominuoja erdvėje dina-
miškomis dekoratyvinėmis apimtimis. 
Daugiakampės tribūnos kiekvienas 
šonas apipavidalintas kolonėlėmis, 

Chorų erdvė. A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01

Veprių bažnyčios presbiterija. Pliaterių ložė su 
neogotikiniu dekoru. A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01
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remiančiomis smailias arkeles su sim-
boliniais trilapiais. Taip apipavidalin-
tuose laukuose įkomponuotos evange-
listų skulptūrėlės. Apimčių dinamiką 
papildo baltų ir rusvų spalvų kon-
trastai. Vertikalius tribūnos elementus 
plėtoja viršuje iškeltas baldakimas su 
pinakliniu bokšteliu. Tad šis oratorinis 
baldas įsiterpia į horizontalias erdves 
ir suteikia joms vertikalią kryptį.

Pilioriniai mediniai altoriai per
kelti iš kitos bažnyčios. Matyt, iš so viet
mečiu uždarytos Ukmergºs Švč. Tre-
jybės bažnyčios. Abiejų altorių kom-
pozicijos remiasi eklektika, derinančia 
įvairius stilius. Apipavidalinti grakš-
čiomis kompozitinėmis kolonomis, re-
miančiomis puslankę, gilią, profiliuotą 
arką. Abu dažyti marmuro imitacija, 
vientarpsniai. Vieną iš altorių akcen-
tuoja gan savita Čenstakavos Švč. Mer-
gelės Marijos paveikslo imitacija. Ji 
pavaizduota su kūdikiu ant kelių ir 
ginklu įrėžtu veidu. Paveikslas uždeng-
tas metalo dekoratyviniais apkaustais, 
atviri palikti tik veidai ir rankų plaštakos. Atviros kūno dalys perteiktos tamsiai 
rudomis spalvomis, bandant šviesa modeliuoti apimtis, tačiau dominuoja plokštu-
minis vaizdas, kuriame grafinėmis linijomis išryškinti antakiai, veido rėžiai, akių 
vyzdžiai, lūpos. Šviesos ir šešėlių juostomis akcentuota nosis. Į vidų nukreiptas 
žvilgsnis perteiktas primerktomis akimis, kurias išryškina pakelti antakiai. Toks 
komponavimo būdas perimtas iš italų renesanso. Kairėje jos pusėje sėdinčio vaikelio 
figūra dinamiškesnė, pavaizduota posūkyje, laiminimo judesyje, kiek atgal atlošta 
galva, ryškiau apšviestu veidu su akcentuotu žvilgsniu. Jo aktyvumą papildo 
šilta auksinė apkaustų spalva. Tad abiejų figūrų ryšiai grindžiami kontrastu, 
padedančiu perteikti jų išgyvenimus. Šis paveikslas minimas 1794 m., kai Mila-
šiūnų dominikonai lankė Veprių koplyčią. Jie akcentavo altorių su performuotu 
Čenstakavos Švč. Mergelės Marijos paveikslu.44 Jis tapytas ant lentų, matyt, 
tempera.45 Tai amatininko dailininko darbas, kuris sekė Vakarų Europos tradiciją, 
kuri performavo bizantiškos dailės pavyzdžius. Paveikslą galima datuoti XVIII a. 
pirmąja puse. Votai ir metalo apkaustai rodo, kad jo garbinimas čia yra senas.

Vėliau pristatyti pilioriniai altoriai įnešė į vidaus erdvę barokinį elementą 
ir padidino jos emocionalumą.

Vargonų chorui įrengti panaudo-
ti galiniai pilioriai ir šoninės bei galinės 
sienos. Tęsiasi visų trijų navų erdvėse. 

Veprių mūrinės bažnyčios statytojo Teofilio 
Vasiliausko bareljefas. A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01

44 lvia, f. SA 14223, l. 568.
45 Stankevičienė R. Čenstakavos Švč. Mergelės Ma-
rijos paveikslas: kultas ir kartotės Lietuvoje, Dailė, 
Vilnius, 2004, p. 68.
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Aptvaro smailiaarkių dinamiška ritmi-
ka padeda chorui įsilieti į navų erdves. 
Vargonų prospektas neogotikinis, su-
formuotas iš trijų rėminių smailiaarkių 
portalų su vimpergomis. Vamzdynų 
dydžiai ir jų dinamika kuria ryškų 
judėjimą į centrinę navą.

Dabartiniu metu chorų galinę 
sieną papildė Jono Žentelio funduotas 
memorialinis ansamblis, skirtas mū-
rinės bažnyčios statytojams kun. Te-
ofiliui Vasiliauskui ir pagrindiniam 
fundatoriui Marianui BroelPliateriui. 
Jų portretai įkomponuoti ovaliniuose 
marmuro bareljefiniuose medalionuo-
se. Visą ansamblio kompoziciją paruošė 
vietinis dailininkas Jonas Žentelis, o 
bareljefus kūrė jo sūnus Viktoras. Šią 
erdvę papildė keturių senų varpų eks-
pozicija. Du iš jų – 1681 m., vienas – 
1774 m., ketvirtas – 1800 m. Viename 
iš jų išlietas užrašas „Joannes Delamars 
FECIT“, tai žinomas varpų liejikas.

Jau anksčiau, 1925 m., chorų 
erdvės sienas pabandė išplėsti freskiniais paveikslais Juozas Ignatavičius, nu-
tapęs šv. Mikalojų Mirietį, kuris nutildė jūrą, o Aleksandra Mitrikaitė 1985 m. 
įkomponavo muzikos kūrėją ir globėją šv. Ceciliją, nutapytą pagal Karlo Dolčį. 
1968–1987 m. klebonaujant Juozapui Vaičeliūnui, buvo nutapyti du freskiniai pa-
veikslai presbiterijoje – Šventosios Dvasios atsiuntimas Švč. Marijai su apaštalais 
ir Jėzaus paaukojimas. Tuo metu A. Mitrikaitė padarė dar ir eskizus vitražams.46 

J. Ignatavičius (1884–1940) yra žinomas dailininkas, studijavęs Peterburgo ir 
Krokuvos dailės akademijose. 1925 m. jis mokytojavo Gélvonų vidurinėje moky-
kloje. Buvo istorinių kompozicijų kūrėjas.47

A. Mitrikaitės kūrybos parodą yra surengęs Bírštono muziejus.48 Tačiau jos 
kūryba plačiau neapžvelgta. 

Eksterjeras. Išorinis bažnyčios vaizdas neatspindi interjero. Vidaus erdvė 
bazilikinė, išorėje – vientisa, visas tris navas sujungė vientisas stogas. Bokšto 
vidaus erdvė uždara ir interjerui įtakos nedaro, tačiau yra išorinių apimčių ak-
centu. Atvirkščiai su transeptu, kuris viduje neišryškėja, bet išorėje jis sukūrė 
aiškią kryžmą. Tad vidaus erdvė siekė 
vientisumo, o išorės vaizdą formuoja 
horizontalių ir vertikalių tūrių harmo-
nizuoti kontrastai.

Pagrindiniu visos bažnyčios ak-
centu buvo aukštas, stačiakampio pla-

Freskinis paveikslas. Veprių bažnyčios presbiterija. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01

46 J. Žentelio informacija.
47 Jankauskas V. Juozas Ignatavičius ir tarpukario 
Lietuvos istorinė tapyba, Menotyra, 2002, Nr. 2(27), 
p. 56–57.

48 Http://muziejai.mch.mii.lt/prevvers/Birstonas/
Mitrikaitesparodavirt.htm
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no bokštas, kurio viršutinė dalis nukentėjo nuo vokiečių apšaudymo 1944 07 2649 
ir vėliau neatstatyta. Pirminis bokštas buvo dvitarpsnis. Jo vaizdas išliko nuo-
traukoje ir pateiktas memorialinės lentos piešinyje. Jis rodo, kad bokšto aukštis 
gerokai sumažėjo. Dabar išlikęs tik pirmas jo tarpsnis, bet jis buvo užbaigtas iš 
šonų trikampiais frontonais ir karnizine juosta. Antrasis tarpsnis kiek siauresnis, 
priekinėje sienoje buvo įkomponuotas išilgintas garsoangis, užbaigtas dvišlaičiu 
frontonu. Jo šonai nusklembti ir stačiakampėmis mentėmis, užbaigtomis trikampėm 
arkelėm, apriboja garsoangio sieną. Tad antro tarpsnio skerspjūvis buvo aštuon-
kampis, lengvesnis ir kartu su smaile sukūrė dinamišką vaizdą. Bokšto aukštis 
dominavo miestelio panoramoje. 

Po bokšto viršutinio tarpsnio sunaikinimo kun. J. Stelmokas išnešė iš baž-
nyčios duženas, pradėjo valyti statybai tinkamas plytas. Kun. Stanislovas Ruša 
tęsė darbus, jis organizavo bokšto atstatymo projektą, kurį parengė Ukmergės 
inž. Leonas Petrusevičius. Jis buvo patvirtintas 1947 03 25.50

Projekte atsisakyta antro tarpsnio. Aišku, tai lėmė sunkios ekonominės po-
kario sąlygos. Dalies plytų jau negalima buvo panaudoti.

Dabartinio pagrindinio fasado akcentu išliko bokštas, bet jis tapo sunkesnis, 
dominuoja apimtys, vertikalus judėjimas lėtas. Dinamišką vaizdą jam teikia atskirų 
konstrukcijų formos ir jų apipavidalinimas. Bokšto fasado kampus remia trilaipčiai 
kontraforsai, tarp kurių įkomponuotas smailiaarkis perspektyvinis portalas. Jo aš-
trų kilimą sustabdo apskritiminė profiliuotų briaunų rožė. Virš jos vėl prasideda 
vertikalių sklaida, kurią formuoja išilgintos siauros langelių angos. Jų dinamika 
buvo plėtojama antrajame tarpsnyje ir 
užbaigta smailėje. Tad išlikusio bokšto 
priekinio fasado vaizdo emocionalumą 

Veprių parapijos bažnyčios stogo atstatymo ir laikino bokšto sutvarkymo projektas: 
a) vaizdas iš priekio, b) skersinis pjūvis, c) išilginis pjūvis

49 Informacija Veprių bažnyčioje.
50 lvia, f. 1671, ap. 8, b. 225, l. 26.
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kuria ekspresyvūs kontraforsų laiptų 
šuoliai, portalo strėlinė arka ir jiems 
kontrastuojančios siauros langų angos. 
Tarp šių kontrastų išryškėja perspek-
tyvinės rožės ramiausi judesiai.

Bokštas su navų sienomis kon-
traforsų aukštyje siejamas trapecinės 
formos priestatais – laiptinėmis, už-
baigtomis trišlaičiais stogeliais. Šie in-
tarpai papildė bei išplėtojo pagrindinio 
fasado vaizdingumą.

Šoniniuose fasaduose dominuo-
jančiu elementu tapo kryžmos fasadai. 
Jų apimtys nežymiai išreikštos, bet jas 
akcentuoja aukščiai ir sienų apipa-
vidalinimas. Šonus riboja dvilaipčiai 
kontraforsai, tarp kurių įkomponuo-
tos sudvigubintos smailiaarkės lan-
gų angos, sustiprinančios vertikalius 
judesius. Frontoninėje erdvėje juos 
sustabdo ramios perspektyvinės aps-
kritiminės angos. Dvišlaičiai jų stogai 
įsilieja į pagrindinį navų stogą ir iš-
ryškina kryžmą.

Navų sienas skaido kontraforsai ir langų angos su akcentuotomis reljefinėmis 
arkomis. Šie architektūriniai elementai skaido ir lengvina fasadus bei sukuria kon-
trastų savitumą. Sienų dinamika stiprėja, kryžmų lėtėja. Judesių įvairovę užbaigia 
karnizinės juostos, suformuotos iš aštuonkampių briaunų. Šoninius fasadus užbaigia 
zakristijos. Išsiskiria žema dešinioji zakristija, jos priekinis fasadas šiek tiek iškištas 
į priekį, frontoninė dalis užbaigta dvišlaičiu stogeliu su bokšteliu viršuje. Tad ji 

Veprių bažnyčios pagrindinis fasadas. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01

Veprių bažnyčios 
pagrindinis ir 
šoninis fasadai. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01
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tapo autonomišku šoninio fasado elementu, kuris sukūrė ryškų dydžių kontrastą 
su šalia esančiu kryžmos sparnu ir papildė horizontaliosios erdvės vaizdą. Be to, 
šios zakristijos iškyša leidžia susieti dalį šio fasado su šventoriaus neogotikine 
koplyčia ir šalia esančiu paminklu, skirtu šios bažnyčios statytojui.

Galiniame fasade dominuoja presbiterijos ir zakristijų apimčių kontrastai. 
Zakristijos – žemesnės, sienos prišlietos prie presbiterijos, todėl jos tūriai išryš-
kėja trisienėje apsidėje. Tad presbiterijos ir priekinio fasadų dinamiką kuria tūrių 
kontrastai. Juos jungiančius kelius šoniniuose fasaduose formuoja kontraforsai ir 
langų angos, jie ritmiški ir lengvi.

Fasadų vaizdų kaita padeda visam pastatui įvairiai įsilieti į laisvas erdves 
ir sustiprina emocionalų bažnyčios vaizdą.

Sližių šv. Stanislovo koplyčia. Priklauso Veprių parapijos bažnyčiai. Sližiÿ 
kaimas priklausė Paupliÿ dvarui. 1838 m. Upninkų bažnyčios inventoriuje minima 
Pauplių Sližių koplyčia. Nurodyta, kad ji buvo už Širvintos upės, Sližių dvaro 
kapinėse, mūryta regento Belinskio.51 Ta pati data pakartota 1864 m. Telšių vys-
kupijos dokumentuose, tik nurodyta, kad ją leido statyti vysk. Klangevičius*.52 
XIX a. viduryje Sližių kaimas buvo išaugusi gyvenvietė, nes turėjo smuklę, minimą 
nuomos sutartyse 1864 m., bet priklausė jau kitam, Palîepės (lenk. Polepe) dvarui.53 
Šio kaimo kapinėse 1860 m. gegužės 18 d. buvo pašventintas koplyčios statybos 
kertinis akmuo, bet be vyskupo leidimo. 1860 m. gegužės 21 d. vysk. M. Valan-
čius suteikė oficialų leidimą ir to paties mėnesio 29 d. šis aktas buvo įvykdytas. 
Tais pat metais per labai trumpą laiką koplyčia pastatyta54, nes, matyt, medžiagą 
jau turėjo paruoštą iš anksto. 

Medinės koplyčios planą formuoja išilgintas stačiakampis, užbaigtas trisiene 
apside. Vidaus erdvė vienanavė, kurio-
je akcentuota presbiterija ir choras. Jos 
sienas skaido ir tvirtina medinės men-
tės. Erdvę apšviečia 4 langai, išdėstyti 
po 2 išilginėse sienose ir akcentuoti 

Veprių bažnyčios 
šoninis ir galinis 
fasadai. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01

51 lvia, f. 669, ap. 2, b. 330, l. 134.
* Andrius III Benediktas KlungysKlungevičius.
52 lvia, f. 669, ap. 3, b. 884, l. 374.
53 lvia, f. 525, ap. 18, b. 110, l. 4.
54 lvia, f. 1671, ap. 4, b. 104, l. 459, 466.
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dekoruotų medinių juostų aprėminimais. Sienos apkaltos faneros plokštėmis, da-
žytomis gelsvai žalsva šviesia spalva. Lubų dinamiką kuria stačiakampiai mėlyni 
rėmeliai, kurie skaido šviesias plokštumas. 

Navos pagrindinis akcentas – dvitarpsnis medinis altorius, kuris užima be-
veik visą galinę presbiterijos sieną. Pirmąjį formuoja 4 dorėninės kolonos, kurios 
sukūrė neoklasicistinius portikus kraštuose. Juose įkomponuotos Kristaus ir Marijos 
skulptūros. Gilesnis ir platesnis vidurinis protarpsnis, skirtas pagrindiniam alto-
riaus akcentui – Marijos su kūdikiu paveikslui (Čenstakavos Marijos interpretacija), 
kuris papuoštas žemo iškilumo metalo plastikos apkaustais ir sakraline simbolika. 
Antrasis tarpsnis, siauresnis ir žemesnis, kartoja pirmojo kompoziciją ir išraiškos 
priemones. Jo akcentas – šv. Stanislovo paveikslas su gausia atributika. Reikia 
priminti, kad vienas iš Belinskių buvo Stanislovas, matyt, ir bažnyčios titului tas 
turėjo įtakos. Belinskių memorialinės lentos saugomos bažnyčios chore.

Altoriaus stilistika remiasi neoklasicizmo stiliaus tradicijomis ir kuria didin-
gumo vaizdą nedidelėje erdvėje.

Sližių koplyčia. 
Chorų erdvė. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2010 06 22

Sližių koplyčios 
didysis altorius. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01
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Antrasis svarbus akcentas – tai choro erdvės 
apipavidalinimas. Jį kuria keturios stilizuotos lieknos 
kolonos, remiančios dekoruotą atraminę juostą. Virš 
jos įkomponuotas dekoratyvinių tašelių aptvaras, kuris 
išryškintas ruda spalva. Toks apipavidalinimas sukuria 
ryškų kontrastą presbiterinei erdvei.

Išorinio koplyčios vaizdo akcentas – pagrindinis 
fasadas. Jį formuoja keturių kvadratinio plano stulpų 
portikas. Medinių stulpų liemenų kraštai nusklembti, 
todėl lengvesni ir aktyvesni, o laikančiosios, viršuti-
nės ir cokolinės dalys išlaiko tvirtesnes stačiakampes 
apimtis; vienos iš jų remia architravinę siją. Stulpai 
išdėstyti kraštuose ir atveria platų kelią į pagrindinį 
įėjimą. Į bažnyčią jį kuria dvivėrės durys su rombo 
(vaisingumo ženklas) ir eglutės dekoratyviniu api-
pavidalinimu. Frontone įkomponuota lango anga su 
apvadais. Virš jo iškeltas nedidelis bokštelis – varpinė 
su garsoangiais. Jo keturšlaitis stogelis užbaigia viso 
portiko judesius. Šonines sienas skaido sąvaržinės 
mentės ir langų angos su akcentuotais apvadais. Visos sienos apkaltos faneriniais 
baltai dažytais skydais, o langų apvadai, mentės, durys, stulpai – ruda spalva. 
Spalviniai kontrastai išryškina konstrukcijas ir sustiprina jų dekoratyvinę paskirtį.

Tad išorinis bažnyčios vaizdas remiasi neoklasicizmo liaudiška interpretaci-
ja. Konstrukcijų dekoratyvinis traktavimas, spalviniai 
kontrastai išryškino nedideles pastato apimtis ir jos 
tapo dominuojančiomis kapų erdvėje.

Bažnyčios kompleksą padeda sukurti pagrindinis 
įėjimas į kapines ir į šventoriui skirtą nedidelę erdvę. 
Jį kuria trijų protarpsnių arkinio portalo interpretacija. 
Vidurinė arka plati, aukšta, šoniniuose protarpsniuo-
se arkos pakeistos nišomis. Dekoratyvumą sustiprina 

Sližių koplyčia. Marijos 
Rožinės paveikslas didžiajame 
altoriuje. A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01

Sližių koplyčios pagrindinis 
fasadas. A. Petrašiūno nuotr. 
2010 06 22

Sližių koplyčios šoninis 
fasadas. A. Petrašiūno nuotr. 
2010 06 22
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Sližių koplyčios 
architektūrinis 
kompleksas: 
vartai, aptvara, 
koplyčia. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2010 06 22

Sližių koplyčia. Sližių dvarininkų Belinskių 
giminės memorialinės lentos. A. Petrašiūno 
nuotr. 2010 06 22

Sližių kapinės. Dvarininko Aloyzo 
Belinskio kapas. A. Petrašiūno nuotr. 
2010 06 22

plytų ir akmens mūro kontrastai. Vartai sukūrė tiesioginį kelią į pagrindinį baž-
nyčios fasadą.

Upninkų filija. 1842 m. Upninkų parapijos bažnyčia sudegė.55 Pamaldų į 
Veprius perkėlimo byloje rašoma, kad 1844 m. sausio 29 d. Pabaisko dekanas 
atvyko pas dvaro savininką Horną dėl naujos bažnyčios statybos. Šis atsakė, kad 
valstybinis iždas atėmė fundaciją ir 
pastatus, tegu jis ir stato. Čia paminėta 55 lvia, f. 669, ap. 3, b. 884, l. 345.
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ir bažnyčia, kurią Hornas pirko už 100 rb, todėl ji jam priklauso.56 Matyt, tai buvo 
dvaro koplyčia, kuri minima 1832 m. inventoriuje kaip bažnytėlė.57

Į Vilniaus vyskupą Joną Civinską kreipėsi parapijiečiai, teigdami, kad Upninkų 
bažnyčiai gresia sugriuvimas. Klausia, kodėl kun. Vitkevičius nekvietė jos pataisyti, 
nes Hornas davė 600 sid. rb. Matė, kaip išvežė visą bažnyčios inventorių: varpus, 
suolus, vargonus ir relikvijas. Koplyčia perkelta į parapijos kapines.58

1844 m. gegužės 15 d. Pabaisko dekanas raportavo vysk. J. Civinskui, kad 
pamaldos jau perkeltos į Veprius. 

1845 m. lapkričio 28 d. vyskupijai pateiktas pranešimas apie naujos bažnyčios 
statybą. Jame informuojama, kad kitapus upės gyvenantys parapijiečiai savo ir 
tėvūno Horno nemažom lėšom pakeitė bažnyčią. Nuėmė senus skliautus, paaukš-
tino sienas nauju mūru, jas apribojo karnizais, stogą uždengė stiegėmis. Pailgintas 
prieangis, kuriame ant 4 piliorių įrengė platų chorą. Viduje išmušė nereikalingas 
sienas, todėl paplatėjo erdvė. Iškalti ir išbaltinti nauji skliautai, ištinkuotos sienos, 
paaukštinti langai. Išmūrytas altoriaus pagrindas ir aptvaras, plytomis išklotos 
grindys, tik prieš patį altorių jos medinės. Dar trūksta paveikslų, varpų, žvaki-
džių. Jau gautas leidimas pamaldoms sekmadieniais. Prašo ir kasdieninių, ypač 
už mirusiuosius.59

1852 m. Paulina Paškevičienė (iš 
Hornų) kreipėsi į vyskupą M. Valan-
čių (tuomet jau visa Veprių parapija 

56 lvia, f. 604, ap. 1, b. 5850, l. 5–6.
57 lvia, f. 669, ap. 2, b. 330, l. 124.
58 lvia, f. 604, ap. 1, b. 5850, l. 11, 14.
59 ten pat, l. 27, 29.

Upninkų apylinkių žemėlapis. XIX a. pab.
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priklausė Žemaičių vyskupijai), matyt, prašydama grąžinti parapijos teises. Vysku-
pas atrašė, kad sprendimo dėl Veprių parapijos nekeis, bet palaiko ją, kad būtų 
paskirtas į Upninkus nuolatos ten gyvenantis vikaras.60

1856 m. grafienė Horn pranešė, kad suremontavo butą ir prašo atsiųsti 
kunigą. Jam paskyrė 1 valaką žemės.61

1860 m. inventorius pateikė išsamesnį bažnyčios vaizdą. Ji buvo tik 9 m 
ilgio ir apie 5,2 m pločio. Po grindimis – rūsys su 5 mažais langais, apsau-
gotais geležinėm grotom. Navą apšvietė keturi langai, dar po vieną galiniame 
ir priekiniame fasaduose. Įėjimą akcentavo dvivėrės durys. Vidaus erdvėje ant 
mūrinio pagrindo pastatytas medinis keturių kolonų altorius, aplipdytas spalvotu 
popieriumi. Jo akcentu buvo arkangelo Mykolo paveikslas, kuris įvertintas gerai. 
Tai Upninkų tėvūnų Paškevičių auka. Visas altorius atnaujintas. Chorą rėmė du 
mūriniai pilioriai, vargonų dar nebuvo.

Vyskupas M. Valančius padovanojo bažnyčiai mišiolą. Kunigui išlaikyti 
dvarininkai Paškevičiai kasmet mokėjo po 30 sid. rb, o iš valstiečių – 90 rb, be 
to, jie dar dovanojo 1 dešimtinę žemės.62

1861 m. bažnytinis inventorius pateikė esminius pokyčius, kurie suformavo 
dabartinį jos vaizdą. Iš abiejų prienavio pusių buvo primūrytos koplyčios. Padėti 
pamatai zakristijoms ir naujai presbiterijai. Vidaus erdvę papildė stalių darbo 
sakykla, vargonai, du nauji altoriai koplyčiose, kurie dar neturėjo paveikslų. Visi 
altoriai buvo baltai nudažyti, turėjo relikvijas.63

1867 m. inventorius jau paminėjo pristatytas medines zakristijas ir presbiteriją. 
Bažnyčia be presbiterijos turėjo apie 15 m ilgį ir tokį pat plotį su koplyčiomis. 
Pastato stogas dengtas šiaudais. Vidaus erdvę akcentavo tik du altoriai.64

1912 m. bažnyčios aprašas pateikė svarbius 
jos istorijos fragmentus. Apie 40 metų ji buvo be 
priežiūros ir beveik sugriuvo. Iki 1901 m. neturėjo 
kunigo. 1899 m. parapijiečiai ją suremontavo, uždengė 
stogą steigėmis. Viduje buvo likęs tik vienas lentų 
altorius. 1903 m. suskliaustos medinių lentų lubos 
ir grindys. 1907 m. visos bažnyčios sienos viduje ir 
išorėje nutinkuotos ir pabaltintos. Bažnyčia išlaikė 
kryžminę struktūrą, bet priekinį fasadą akcentavo ne-
didelis bokštelis su geležiniu kryžiumi. Jos matmenys: 
ilgis – apie 23,5 m (11 sieksnių), plotis – apie 15,35 m 
(7,5 sieksnio) ir altorinė dalis užėmė 6,42 m (3 s.). 
Presbiterija ir dvi zakristijos medinės, kita bažnyčios 
dalis akmens mūro. Vidaus erdvę apšvietė 13 įvairaus 
dydžio langų, iš jų 2 prie Didžiojo altoriaus su spal-
votais stiklais. Visi jie perdirbti 1909 m. Šventoriaus 
akmens aptvaras su geležiniais vartais 
sumūrytas 1903 m.

Interjerą akcentavo trys altoriai ir 
vargonai. Didysis – arkangelo Mykolo 
su jo paveikslu, antrajame tarpsnyje – 

60 Upninkų bažnyčios archyvas.
61 lvia, f. 1671, ap. 4, b. 104, l. 122.
62 lvia, f. 669, ap. 2, b. 750, l. 1–2.
63 lvia, f. 669, ap. 2, b. 750, l. 3–5.
64 lvia, f. 1671, ap. 4, b. 4, l. 75.

Upninkų bažnyčios schematinis 
planas. Sudarė autorius
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Nukryžiuotasis, tapytas ant lentų. Kairėje koplyčioje – dvitarpsnis altorius su 
Marijos Rožinės ir Jurgio paveikslais. Dešinėje irgi dvitarpsnis su Jėzaus Širdies 
ir šv. Antano paveikslais. Visi jie mediniai. Vargonai įsigyti 1908 m., nenauji.

1904 m. pastatyta klebonija. Veprių bažnyčia kunigui kasmet mokėjo 60 rb 
ir skyrė 1,5 dešimtinės žemių, o dvarininkai Montvilai dar dovanojo nepilną de-
šimtinę smėlėtų rėžių.

Inventoriuje aiškiai nurodyta, kad ji perstatyta apie 1859 m. iš dovanoto 
dvarininko Paškevičiaus akmeninio sandėlio.65

1914 m. bažnytinis aprašas pakartojo 1912 m. inventorizaciją. Patikslino tik, 
kad vargonai buvo įsigyti iš senos Šv¸kšnos bažnyčios.66

1924 m. jau minima Upninkų parapija, kuri išrinko bažnytinį komitetą, jo 
pirmininku tapo klebonas Lovčikas.67

1925 m. buvo grąžintos bažnyčiai žemės – 14,3 ha, iš jų 12 ha išnuomota 
J. Palaimai, už 1 metus – 300 Lt.68

Archyviniai šaltiniai leido nustatyti Upninkų bažnyčios likimą po 1842 m. 
gaisro. Parapija buvo perkelta į Veprius, todėl nauja statyba komplikavosi. Tuo 
laiku miestelis priklausė Vilniaus vicegubernatoriui Hornui, kuris buvo liuteronas. 
Jo dvare buvusios koplyčios katalikams neperdavė, ji buvo nukelta į kapines. 
Tačiau jis paskyrė nemažą pinigų sumą naujos bažnyčios statybai. Kitas Upninkų 
dvarininkas Paškevičius padovanojo mūrinį svirną, kuris ir buvo performuotas 
į kitos paskirties statinį. Matyt, kad jo fundatoriumi buvo Antanas Paškevičius, 
kuris palaidotas prie bažnyčios mūrinės sienos (1860 08 17). Pastato išplėtimas 
vyko palaipsniui ir nuo 1845 m. tęsėsi iki 1867 m.

Bažnyčios meninis vaizdas formavosi palaipsniui iš išilginto stačiakampio 
plano pastato – akmens mūrinio svirno. Jis buvo plečiamas išgriaunant vidines 
pertvaras, didinant sienų aukštį, pri-
statant galiniame fasade prienavį ir 
koplyčias. Vėliau išilginta presbiterija 
ir pristatytos zakristijos. Taip susifor-

65 lvia, f. 669, ap. 2, b. 750, l. 7–8.
66 ten pat, l. 13.
67 lvia, f. 1671, ap. 8, b. 416, l. 1–2.
68 lvia, f. 1671, ap. 8, b. 209, l. 5, 35.

Upninkų bažnyčios 
žemės planas
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mavo šv. Petro kryžiaus planinė bažnyčios struktūra, retas reiškinys Lietuvos 
sakralinėje architektūroje. Jo esmė ta, kad erdvė išplečiama ne prieš presbiteriją, 
bet atvirkščiai nuo prienavio, įėjimo pradžioje. Nava siauresnė ir sukuria kon-
trastą plačiai kryžmos erdvei. Taip navos kelias į presbiteriją tapo dinamiškas 
ir tiesioginis. Vidaus erdvės vaizdingumą padidino skliautų forma. Vertikalia 
kryptimi aukštis padidintas pastogės sąskaita. Paaukštinus sienas, frontoninės 
jų pusės vidaus erdvėje įgavo trapecinę, o vėliau, papildžius meniniais skydais, 
penkiakampes formas. Lentų skliautai tapo kampuoti, dangaus simbolinė sfera 
įgavo ekspresyvų vaizdą. Presbiterijoje, prie galinės sienos, įkomponuota įduba 
nukreipė skliautų judesius į kitą erdvę.

Savitos didžiosios erdvės dinamiką plėtoja altoriai. Visi jie barokiniai, me-
diniai. Matyt, perkelti iš kitų bažnyčių, greičiausiai iš Veprių, kur buvo pastatyti 
neogotikiniai.

Didysis, arkangelo Mykolo, altorius dvitarpsnis, perspektyvinis. Jį formuoja į 
priekį iškištos kompozitinės kolonos, įkomponuotos kraštuose. Jas remia dvitarpsniai 

Upninkų bažnyčia. 
Presbiterinė erdvė. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01

Upninkų bažnyčia. 
Chorų erdvė. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01
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cokoliai. Už jų į gilumą įtrauktos vidinės kolonos. Jos 
remia laužytus pertraukto frontono dvišlaičius karni-
zus. Antrasis tarpsnis įkomponuotas virš pertrauktos 
erdvės. Jis formuoja plokščią erdvę, apribotą dviem 
šoninėm kolonėlėm. Frontonas užbaigtas pakyla, kuri 
skirta angeliuko figūrai. Abu tarpsniai iš kraštų ap-
vesti esinių ir puslankių augalinių motyvų skydais, 
jų lankstūs dinamiški ažūriniai judesiai, aktyvi aukso 
spalva sukuria ryškius kontrastus altoriaus apimtinėms 
formoms. Šis dekoras išplėtotas kolonų cokoliuose ir 
abiejų tarpsnių frontonuose. Tad augalinis dekoras 
sustiprina altoriaus emocionalųjį vaizdą. Jį išplėtoja 
tapyba ir skulptūra. Pagrindinis altoriaus akcentas 
yra arkangelo Mykolo paveikslas. Frontalios viso ūgio 
figūros dinamiką kuria į viršų išskleisti sparnai, ap-
rangos klostės, rankų su atributika priešingi judesiai. 
Nusileidimą iš kitos erdvės simbolizuoja sparnuotų 
angeliukų galvutės. Paveikslo koloritas grindžiamas 
šiltomis gelsvomis, oranžinėmis spalvomis. Tas leidžia 
jam aktyviai įsilieti į navos erdvę. Tapyba atspindi 
romantizmo idealus ir plėtoja neobarokines tradicijas.

Dangaus sfera pratęsta nukryžia-
vimo scenoje ir angeliuko figūrėlėje ir 
tiesiogiai siejama su skliautais (dan-
gaus simboliu). Pirmąjį tarpsnį užbai-
gia Lietuvos globėjų šv. Stanislovo ir 
šv. Kazimiero skulptūros. Taip altorius 
siejamas su mūsų istorine praeitimi.

Abu koplyčių altoriai irgi me-
diniai, dvitarpsniai, vienodos kom-
pozicijos. Jų pagrindus kuria ryškios 
apimtinės išgaubos, kurių ekspresyvūs 
judesiai po pauzės įsilieja į altorių 
vertikalius tarpsnius. Abu jie perspek-
tyviniai. Pirmųjų tarpsnių gilumą for-
muoja į priekį iškištos kompozitinės 
kolonos su auksuotais kapiteliais ir 
bazėmis. Jos remiasi į trapecines išky-
šas, kurių šonai apipavidalinti tokio 
pat stiliaus piliastrais. Tokia architek-
tūrinių elementų kompozicija sukuria 
ryškią gilumą. Pirmąjį tarpsnį užbaigia 
virš kolonų iškelti pjedestalai skulp-
tūroms. Vidiniai piliastrai užbaigti 
išlenkta arka su rokokinių motyvų 

Upninkų bažnyčia. Senoji 
krikštykla. A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01

Upninkų bažnyčia. Didysis altorius. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01
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rozete. Antrus, siauresnius ir žemesnius 
tarpsnius – stačiakampės įstrižai pasuktos 
apimtys, užbaigtos karniziniais profiliais, 
kurie sukuria cokolius auksuotoms va-
zoms. Vidiniai piliastrai viršuje užbaigti 
išlenktomis dekoratyvinėmis juostomis, 
kurios išveda tarpsnius į koplyčių erdves.

Tarpsnius užbaigia debesų glorijos su Jėzaus šlovinimo monograma IHS, 
įkomponuota į saulės ratą su auksuotais spinduliais. Kontrastą architektūriniam 
sprendimui kuria rokokinių įvijų skydai, jų augalinių motyvų traktavimas artimas 
arabeskai.

Dešiniosios koplyčios altoriaus akcentas – Jėzaus Širdies paveikslas. Jo 
koloristinis sprendimas toks pat kaip Didžiojo altoriaus pagrindinio paveikslo. 
Antrojo tarpsnio akcentas – šv. Antano Paduviečio ekstazė. Šis paveikslas seniau-
sias bažnyčioje ir turėtų priklausyti barokui. Kairiojo altoriaus centrinis Marijos 
Rožinės paveikslas irgi romantizmo palikimas. Jo kompozicijoje akcentuota vaike-
lio žaisminga figūrėlė. Jo išskleistos į šalis rankos ir šviesi balta apranga suteikė 
statiškai kompozicijai perspektyvą ir susiejo vaizdą su koplyčios erdve.

Kairiąją koplyčią papildo dar vienas Marijai skirtas altorėlis, apipavidalintas 
dviem šoninėmis puskolonėmis ir užbaigtas segmentiniu banguojančiu frontonėliu 
su sparnuoto angelo galvute. Tai, matyt, buvęs procesinis altorėlis. Jo akcentas – 
Čenstakavos Marijos interpretuotas paveikslas. Veikėjų figūrose akcentuota sakralinė 

Didysis altorius. Šv. Stanislovo skulptūra. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01

Didysis altorius. Šv. Kazimiero skulptūra. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01
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Dešiniosios koplyčios altorius. A. Petrašiūno 
nuotr. 2003 07 01

Kairiosios koplyčios altorius. A. Petrašiūno 
nuotr. 2003 07 01

Kairiosios koplyčios altoriaus paveikslas. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01

Kairiosios koplyčios altorėlis. A. Petrašiūno 
nuotr. 2003 07 01
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Kairiosios koplyčios altorėlis. 
Švč. Marijos su kūdikiu paveikslas. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01

Šv. stanislovo paveikslas. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01

Švč. Marijos Sopulingosios 
paveikslas. A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01
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Švč. Marijos su 
kūdikiu medinė skulptūra. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01

Kristaus skulptūrėlė. A. Petrašiūno 
nuotr. 2003 07 01

Šv. arkangelo Mykolo paveikslas. 
A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01
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simbolika – puošnios jų karūnos su augaliniu ir figūriniu dekoru. Abu veikėjus 
vainikuoja dangaus sferos simboliai – angeliukai.

Koplyčių teatrališką vaizdą papildo sieniniai paveikslai ir liaudies dailininkų 
skulptūrėlės. Dešiniąją koplyčią puošia didelis vyskupo šv. Stanislovo paveikslas. 
Jis perteiktas laiminimo pozoje su pastoralu, o kankinystę simbolizuoja palmės 
šakelė angeliuko rankose, rato fragmentas su aštriais spygliais, rimbas. Įvyksiančią 
tragediją perteikia tamsūs debesys. Tai irgi romantizmo epochos kūrinys (XX a. 
pr.). Kairiąją koplyčią papildo Marijos kančios paveikslas. Sėdinčią figūrą prie 
kryžiaus akcentuoja ryški raudona drabužio dėmė. Ši simbolinė kančios spalva ir 

Upninkų bažnyčia ir 
varpinė. Aut. nuotr. 

Upninkų bažnyčios 
pagrindinis ir šoninis 
fasadas. A. Petrašiūno 
nuotr. 2003 07 01
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kalavijas, įsmeigtas į krūtinę, bei erškėčių vainikas 
rankose, vinys prie kojų, stambus kryžius išplėtoja 
kančios turinį.

Nedidelės medinės skulptūrėlės papildo altorinę 
tematiką. Iš jų išsiskiria Marijos su vaikeliu ant ran-
kų figūrėlė. Kompozicijoje puikiai dera apibendrintų 
apimčių ir klosčių kontrastai.

Presbiterijoje, kaip ir koplyčiose, arkangelo My-
kolo simbolinį veiksmą – teisingumą – papildo to paties 
šventojo sparnuota figūra. Ji stovi ant nugalėto blogio 
simbolio – slibino. Nurimusi jo poza demonstruoja 
pergalę išskleistais sparnais, iškeltu kalaviju, nuleistu 
skydu. Jis ruošiasi nudurti šėtoną. Figūros emocionalų 
vaizdą kuria kontrastingų spalvinių derinių harmonija. 
Meninis sprendimas būdingas romantizmui. 

Tad koplyčių išplėstoje erdvėje įgyvendinta 
meninė ekspozicija, skirta tikinčiojo moraliniam pa-
siruošimui žengti keliu, vedančiu į presbiteriją. Joje 
pateikta finalinė scena su arkangelu Mykolu – tei-
singumo simboliu. Tad interjeras išlaiko barokui bū-
dingą sustiprintą emocionalų vaizdą. Jį kuria erdvių 
kontrastai ir plėtoja barokiniai altoriai.

Statybos sąlygos irgi suformavo savitą bažnyčios išorinį vaizdą. Pagrindinį 
fasadą kuria prienavio iškyša – rizalitas ir simetriniai šoniniai sparnai – koplyčios. 
Tai primena dvarų architektūrinį sprendimą. Pastato sakralinę paskirtį akcentuoja 
dvitarpsnis medinis bokštelis su metaliniu kryžiumi. Rizalito priekinė siena už-
baigta karnizine juosta ir frontonu. Tinkuotos plokštumos derinamos su akmens 
mūro dekoratyvumu ir sukuria ryškius spalvinius kontrastus. Fasadas suskirstytas 
trimis protarpsniais, atskirtais sudvigubintomis mentėmis. Viduriniame įkomponuo-
tas pagrindinis įėjimas, iš kraštų apvestas reljefiniais tinko rėmais. Kraštiniuose 
protarpsniuose įkomponuotos išilgintos langų angos su akmens cokoliniais stačia-
kampės formos pagrindais. Tai sukuria akcentuotus vertikalius judesius, kuriuos 
pratęsia mažų dydžių langeliai, užsibaigiantys bokštelyje. Koplyčios įsijungia į 
rizalitą ir išplečia fasado horizontaliąją erdvę. Jose dominuoja akmens mozaika, 
kuri padeda išryškinti rizalito baltas plokštumas. Tai gan originaliai akcentuotas 
rizalitas su pagrindiniu įėjimu.

Šoniniuose fasaduose dominuoja iškišti į priekį koplyčių tūriai, visais aukščiais 
įjungti į rizalitą. Jų priekinių sienų kraštai apriboti sudvigubintais piliastrais. Tarp 
jų įkomponuoti išilginti langai su cokoliais ir apvesti tinko rėmais. Sienos tarp 
jų – akmens mozaikos. Tai sukuria ryškius formų ir spalvų kontrastus. Pristatytos 
medinės zakristijos kiek siauresnės ir žemesnės. Jos nutinkuotos ir taip įjungtos 
į mūrinį pastatą. Medinės presbiterijos ir navos aukščiai vienodi. Tad šoninius 
fasadus formuoja įvairaus dydžio tūrių dinamika ir jų sienų dekoratyvumas. Įtaką 
architektūrai turėjo modernas ir liaudies tradicijos. Dekoras siejamas su kons-
trukcijomis ir padeda sukurti monumentalizuotą bei emocionalų pastato vaizdą.

Upninkų bažnyčios bokštelio 
metalinis kryžius. 
A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01
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Šalia bažnyčios esanti medinė koplyčia irgi derina monumentalias apimtis ir 
dekorą. Pirmojo aukšto stambias apimtis lengvina vertikalių tašelių tanki ritmika, 
o antrojo, siauresnių apimčių aukšto statiką organizuoja horizontaliai išdėstytos 
lentos. Sienose įkomponuoti garsoangiai ir karnizinė dekoratyvinė juosta akcentuoja 
jų paskirtis ir tampa ryškiais dekoro akcentais.

Išvados
Pirmoji bažnyčia kaimyninėse gyvenvietėse buvo pastatyta Upninkuose iki 

1477 m. Radvilo Astiko, o vėliau, 1553 m., Vepriuose. Abi bažnyčios buvo atite-
kusios reformatams. Upninkus katalikai atsiteisė beveik po šimtmečio, o Vepriuose 
1616 m. Šemeta pastatė mūrinę koplyčią, kurią globojo Vilniaus dominikonai, 
įsikūrę Milašiūnų palivarke, bet ji priklausė Upninkų parapijai.

Upninkų bažnyčių raida rodo, kad jos klestėjimo laikotarpis buvo XVIII a. 
Meno erdvėje vyravo baroko stilius, kuris akcentavo emocionalų pasaulio vaizdą. 
Tas išryškėjo 1734 m. Upninkų medinėje bažnyčioje, kurią formavo du bokštai 
pagrindiniame fasade ir varpinė–bokštas stogo viduryje. Keletas gaisrų (1806, 
1842) naikino senąją architektūrą. Dabartinė mūrinė bažnyčia įrengta dvarininkų 
Paškevičių dovanotame akmens mūro grūdų sandėlyje. Palaipsniui buvo plečiama 
pristatant mūrines koplyčias, medines zakristijas ir presbiteriją. 1907–1911 m. įgavo 
dabartinį vaizdą. Suformavo savitas vidaus ir išorės erdves. Apversto kryžiaus 
formos planas pakeitė nusistovėjusias interjero tradicijas. Išoriniame vaizde išryškėjo 
išplėstas pagrindinis fasadas, šoninių erdvių dinamika, akmens ir tinkuotų sienų 
kontrastai bei jų dekoratyvinis apipavidalinimas. Pastarasis remiasi liaudies statybos 

Upninkų bažnyčios koplyčios priekinis fasadas. A. Petrašiūno nuotr. 2003 07 01
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tradicijomis, kurias papildo moderno 
architektūros elementais. Upninkų baž-
nyčia parapijos teisių neteko 1845 m., 
atkurtos apie 1924 m.

Veprių bažnyčios raida pradėjo 
ryškėti tuomet, kai Šemeta 1616 m. 
pastatė mūrinę koplyčią. Vėliau prie 
jos pristatyta medinė pašiūrė, kurią 
keitė medinis priestatas. Jis suformavo 
išilgintą navą su kryžma, kurią suda-
rė mūrinė ir pristatyta iš kitos pusės 
medinė koplyčios. XIX a. pab. išplėtus 
pagrindinį fasadą, kurį akcentavo 4 ko-
lonos, ji jau turėjo neoklasicistinį vaiz-
dą. 1909–1910 m. kleb. T. Vasiliauskas 
organizavo naujos mūrinės bažnyčios 
statybą. Didžiausią indėlį teikė vietinis 
dvarininkas grafas M. Pliateris, kuris 
aprūpino statybinėmis medžiagomis. 
Naujoji architektūra jau atspindėjo ro-
mantizmo epochos idėjas. Sakralinėje 
architektūroje išpopuliarėjo neogotika, 
kuri atgaivino ir papildė viduramžių 
meninius simbolius. Veprių neogotika 
perėmė ir įgyvendino Vakarų Europos 
vienbokščių bažnyčių tradicijas, būdingas plytų gotikai, todėl pastate dominuoja 
tūrių kontrastai. Bokštas tapo ne tik pastato, bet ir laisvos erdvės akcentu. Visų 
apimčių dinamiką kuria smailiaarkės langų angos ir kontraforsai. Gaila, kad senąjį 
bažnyčios vaizdą pakeitė Antrojo pasaulinio karo metu subombarduotas bokšto 
viršus. 

Palyginus abi bažnyčias, aiškėja jų ryšiai su aplinka. Veprių bažnyčia joje 
dominuoja vertikaliu akcentu – bokštu, Upninkų – neturi ryšio su koncentruota 
gyvenviete ir dominuoja horizontalioje erdvėje fasadų įvairove. 

Straipsnis spausdintas „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje „Vepriai“ 
(vyr. redaktorius ir sudarytojas Venantas Mačiekus).

Straipsnio kalbos redaktorius Albinas Masaitis, korektorë Rasa Kaðëtienë, 
anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

Straipsnio priedai, skelbiami atskirai, tam skirtuose ðio leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis (sk. Straipsniø  
 santraukos, Summaries).
2. Þinios apie autoriø (sk. Apie autorius).

Upninkų bažnyčios varpinė. A. Petrašiūno nuotr. 
2003 07 01
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