
VARNIONYS. ŠV. JURGIO BAŽNYČIA  
 
Varnionių Šv. Jurgio bažnyčia (1767-1769). Su bažnyčia yra susijęs pirmasis Varnionių miestelio 

paminėjimas šaltiniuose – 1462 m. miestelio savininkė Marina Songailienė (Сангайлава) skyrė pinigus 
medinės Dievo Kūno bažnyčios ir klebonijos pastatymui. XVI a. miestelio savininkas Minsko ir 
Smolensko vaivada Jonas Abramovičius bažnyčią pertvarkė į kalvinų zborą. Kitas savininkas Samuelis 
Abramovičius perėjęs į katalikybę kalvinų zborą uždarė. Dabartinę mūrinę bažnyčią senosios vietoje 
fundavo miestelio savininkė Marija Abramovič. Bažnyčia pastatyta pagal architekto Augustino 
Kosakovskio projektą. Konsekruota Vilniaus vyskupo Mykolo Jono Zenkovičiaus. 1743-1842 m. prie 
bažnyčios veikė rochitų vienuolynas. Bažnyčia dalinai perstatyta 1880, 1909 metais. Iki XX a. II p. 
bažnyčia buvo uždaryta, 1948 m. paversta kino teatru, klubu ir galų gale apleista; restauruota ir grąžinta 
tikintiesiems, pašventinta 1990 metais.  

 

   
Šv. Jurgio bažnyčia (Глобус Беларуси)                         Šv. Jurgio bažnyčia. Napoleonas Orda, XIX a. II pusė 

 
Bažnyčia - vėlyvojo baroko vienanavis sakralinis pastatas su kvadratinio plano apside ir dviem 

aukštais, grakščiais trijų tarpsnių bokštais pagrindiniame fasade. Prieangis pagrindiniame fasade 
pristatytas XIX amžiuje. Bažnyčia priskirtina Vilniaus baroko architektūros mokyklai. Jos altorius 
kadaise puošė Simono Čechavičiaus ir jo mokinių paveikslai.  

 

                   
Vaistininko namas, XVIII a. pab. (Глобус Беларуси)                            Klebonija, XVIII a. pab. (Глобус Беларуси) 

 



XVIII a. vid. – II p. miestelio savininkų Abramovičių iniciatyva buvo perstatyta visa centrinė 
Varnionių dalis – sukurtas vėlyvojo baroko urbanistinis ansamblis. Prie pagrindinės ištęsto stačiakampio 
plano aikštės rytinės kraštinės pastatyta miestelio ansamblio dominantė Šv. Jurgio bažnyčia, jai iš šonų 
pastatyti kampu į bažnyčią pasukti du dviaukščiai barokiniai pastatai - vaistininko namas ir klebonija 
(1770, išlikę). Vakariniame aikštės krašte priešais bažnyčią buvo išsidėstęs miestelio savininkų 
Abramovičių rūmų ir parko ansamblis (išlikęs tik parkas, XIX a. pr. paviljonas-bokštas, malūnas, 
ledainė; dviaukščiai rūmai sunaikinti I Pasaulinio karo metu). Šiaurinis ir pietinis aikštės šonai buvo 
užstatyti tipiniais (pagal vieną projektą) gyvenamaisiais namais, karčema ir prekybos eilėmis. Keletas 
gyvenamųjų namų ir karčemos pastatas yra išlikę.  

 

        
Abramovičių rūmai ir parkas. Napoleonas Orda, XIX a. II pusė                                    Išlikęs XIX a. pr. paviljonas-bokštas  
                                                                                                                                         (Глобус Беларуси) 
 

   
Parkas ir išlikęs malūnas (XIX a.) (Radzima.org) 
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