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VARNÇ –

seniausis
Þemaitëjës
dvasinis
ër kultûrinis
cëntros
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Varniu panuorama

Senuovie ëlga laika Varniu apîlinkies gîvena þemaitç ër kurðç.
1314 m përma karta pamënavuots Medininku
(dabar – Varniu) vards – P. Dusburgietë „Prûsijos
þemës kronika“
Medininku vîskupëjë bova îkorta 1417 metâs.
Përmoujo Þemaitiu vîskupo 1417 m. spalë 24 d.
bova konsekrouts Vilniaus katedras klëbuons Muotiejos ið Trakû (Muotiejos Trakiðkis).
1416 m. pastatîta parapënë Varniu ðv. Aleksëndra baþnîèë (vëina ið përmûju baþnîèiu Þemaitëjuo).
1421 m. pastatîta Varniu katedra ër Vîskupa
dvars, kanauninku kurëjës pastatâ.
1469 m. Varniûs, pri katedras, bova isteigta
vëina ið dvijû përmûju muokîklu dabartënës Lie-

tovuos terëtuorëjuo (përmuoji pradiejë veiktë
Vilniou)
1491 m. Varnems soteikta Kulmo savëvaldas
teisë.
XVI omþiou Þemaitëjuo vîkosemë tçp vadënamamë ontrâjemë Þemaitiu krëkðtë, svarbiausi vaidmeni atlëka Þemaitiu vîskops Giedraitis Merkelis.
Anuo paragints i lietoviu kalba iðvertë ër përmoujë lietovëðka knînga Lietuovuos terëtuorëjuo iðleida Daukða Mëkaluojos – („Katekizmas“, 1594 m.).
1622 m. Varniûs bova ikorta konëgû semënarëjë.
1635 m. Varnems bova soteiktas Magdeburga
teisës.
Pastatîta Varniu katedra. Pagrindinis fundatuorios bova Þemaitiu vîskops Pacos Kazëmiers.
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Iejëms i Þemaitiu vîskupîstës muziejo

1725 m. bovosës senuosës katedras vëituo pastatîta Ðvè. Trejîbës baþnîèë, vuo 1765–1770
metâs vëituo tuos baþnîèës bova pastatîta konëgû semënarëjë.
1774 m. perstatîta Varniu ðv. Aleksëndra
baþnîèë.
1790 m. Varnems bova soteikta atskëra
prekîbënë privilegëjë.
1864 m. konëgû semënarëjë ið Varniu bova perkelta i Kauna. Nu tuo laika Varniu reikðmie Þemaitëjës kraðta dvasënemë ër kultûrënemë gîvenëmë pradiejë maþietë.
1927 m. konëgs A. Juozapavîèë pasërûpëna,
ka miestelie, prîðâs bovusi Þemaitiu vîskupa
M. Valonèiaus noma, bûtom irëngts M. Valonèiaus
skvers. Tamë skverë stuov paminklos M. Valonèiou, katros bova atstatîts 1990 metâs.
1950 m. Varnems soteiktas miesta teisës.
1950–1960 m. Varnç bova Varniu rajuona
cëntros.

Paminklos Þemaitiu vîskupou Giedraitiou Merkeliou ër kanauninkou
Daukðâ Mëkaluojou Varniûs. Skulptuorios Sakalausks Arûns

Varniu skvers

