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Ramygalos valsčiaus sakralinių pastatų  
ir parapijų trobesių architektūra
Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika
Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos institutas

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

Tyrimų metodai: istorinis – ikonografinis, aprašomasis – analitinis, lygina-
masis, rekonstrukcinis. Papildomi specifiniai tyrimo metodai: pastatų dokumen-
tavimas ir fotofiksacija.

Esminiai žodžiai: bažnyčia, koplyčia, varpinė, šventorius, parapijos trobesiai.

Ramygalos valsčius šiaurėje ribo-
jasi su Panevėžio, rytuose – su Vado-
klių, vakaruose – su Krekenavos, o pie-
tuose – su Kėdainių ir Pagirių valsčiais. 
Sakraliniai pastatai stovi Ramygaloje, 
Anciškyje, Barklainiuose, Ėriškiuose, 
Truskavoje ir Uliūnuose. Ramygala, 
Barklainiai, Ėriškiai ir Uliūnai yra Pa-
nevėžio, o Anciškis ir Truskava – Kė-
dainių rajone. Ramygalos miestas yra 
vidurinėje buvusio valsčiaus dalyje. 
Šiaurinėje valsčiaus teritorijos dalyje 
yra Barklainiai ir Ėriškiai, o pietinėje 
dalyje – Anciškis ir Truskava. Uliūnai 
yra šalia Panevėžio – Ramygalos kelio, 
13 km nutolę nuo Panevėžio (tarpukariu 
jie priklausė Velžio, o vėliau – Pane-
vėžio valsčiui) (1 pav.). 

Katalikų bažnyčios stovi Ramyga-
loje, Anciškyje, Ėriškiuose, Truskavoje 
ir Uliūnuose; varpinė yra tik Anciškyje. 
Kapinių koplyčios stovi Truskavoje ir 
Barklainiuose. 

Ramygalos valsčiaus sakraliniai 
pastatai kompleksiškai netyrinėti. Pa-
grindiniai leidiniai, kuriuose pateiktos 
trumpos istorinės žinios apie Ramyga-
los apylinkių bažnyčias, yra B. Kviklio 
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knygos,1 ,,Lietuvos katalikų bažnyčių žinynas“2 ir leidinys ,,Panevėžio vyskupija“3. 
Mažiau rašyta apie pastatų architektūrą. Anciškio ir Ramygalos bažnyčios fra-
gmentiškai paminėtos ,,Lietuvos architektūros istorijos“ III tome4. Išnykę mediniai 
sakraliniai pastatai: Truskavos bažnyčia, varpinė, koplyčia, Ėriškių bažnyčia ir 
varpinė minimi A. Jankevičienės monografijoje5.

Ramygala yra Panevėžio rajone, 25 km nutolusi į pietus nuo Panevėžio. 
Miestas yra pripažintas vertingu urbanistikos paveldo objektu. 1969 m. Ramygalai 
buvo suteiktas vietos reikšmės urbanistikos paminklo statusas, 1994 m. perkvali-
fikuotas į valstybinės reikšmės kultūros vertybės statusą.

Ramygaloje yra bažnyčia ir jai priklausantys parapijos trobesiai, yra smulkiųjų 
sakralinių objektų ir paminklų, statytų įvairioms progoms. Bažnyčia su šventoriumi 
yra Ramygalos centre; katalikų kapinės 
įkurtos miesto šiaurinėje dalyje, kelio 
Kėdainiai – Panevėžys vakarų pusėje, o 
buvusių senųjų žydų kapinių fragmen-
tai išlikę pietuose, Upytės dešiniajame 
krante (2 pav.).

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia 
įsteigta 1503 m. valdovo Aleksandro 
privilegija, suteikus žemės fundaciją ir 
pajamas iš Ramygalos smuklės (vėliau 
įvairūs asmenys jai skyrė ir pinigų)6. 

1 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Čikaga, t. 1–6, 
1980–1987; Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 
1989–1992, t. 1–4.

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

3 Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė veik -
la, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Vilnius, 1998.

4 Lietuvos architektūros istorija. Nuo XIX a. II dešimtmečio 
iki 1918 m., t. 3, p. 44, 250.

5 Jankevičienė A. Lietuvos medinės bažnyčios, koply-
čios ir varpinės, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2007, p. 151, 155–156, 261, 284, 288.

6 Firkovičius R. Ramygalos bažnyčia, Kauno tech-
nologijos universiteto ASI archyvas, b. 35, p. 50.

2 pav. Ramygalos plano schema. Sudarė A. Rupeika
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Literatūroje yra teiginių, kad XV a. pabaigoje vietiniai gyventojai pasistatė pašiūrę, 
į kurią retkarčiais atvykdavo kunigas laikyti pamaldų, o kiti tos vietovės gyventojai 
miške atlikdavo pagoniškas apeigas (pagoniškų apeigų vietiniai gyventojai dar laikėsi 
ir XVIII a. pradžioje). Kad užkirstų kelią tokioms apeigoms, karalius Aleksandras 
padovanojo vietovę ramygaliečiams su sąlyga, kad būtų pastatyta filialinė bažnyčia 
su nuolatiniu kunigu7. Teigiama, kad 1674–1677 m. minima jau sena, begriūvanti 
bažnyčia8. 1781 m. bažnyčiai sudegus, Vilniaus katedros kanauninko Mikalojaus 
Tiškevičiaus pastangomis, iš pušinės medienos pastatyta antroji bažnyčia9. 1789 m. 
bažnyčios inventoriuje rašoma, kad bažnyčia nauja, medinė, su bokšteliu, dengta 
malksnomis, su trejomis durimis. Dešinėje pusėje nuo įėjimo yra zakristija su 
dvejomis durimis, o kairėje pusėje – zakristija su vienomis durimis; yra 12 didelių 
langų. Didysis altorius naujas, stalių darbo, po juo sumūrytas rūsys10. 1802 m. 
sudarytame bažnyčios inventoriuje minimos kapinės (šventorius, kuriame buvo 
ir laidojama), aptvertos medine apskritų stulpelių tvora; priešais bažnyčios duris 
stovėjo sena, dengta šiaudais varpinė11. 1848 m. bažnyčios inventoriaus knygose 
taip pat rašoma, kad 1781 m. iš pušinės medienos pastatyta bažnyčia; 1847 m. ji 
naujai dengta, įdėti nauji langai, išorė ir vidus dažyti12. 1850 m. vizitacijos metu 
minima, kad Ramygalos parapinė bažnyčia ketvirtos klasės, funduota Lenkijos 
karaliaus, 1781 m. restauruota. Ji 19 × 8 sieksnių, 1845 m. dengta malksnomis, 
įrengtos lentų grindys, 1849 m. apmušta lentomis, 1850 m. sumūryti po choru du 
stulpai, padaryti 10 balsų vargonai; 6 altoriai13. 1877 m. klebono Julijono Norgė-
los iniciatyva, bažnyčia restauruota, šventoriuje iš pušų medienos pastatyta nauja 
kvadratinio plano (2,5 m × 2,5 m) varpinė; tuo pat metu (ir vėliau) buvo statomi 
ir klebonijos sodybos mediniai bei mūriniai gyvenamieji bei ūkiniai trobesiai14. 
Varpinė buvo užfiksuota XIX a. pab. ir XX a. pr. Ramygalos nuotraukose; matyti, 
kad ji stovėjo pietvakariniame šventoriaus tvoros, sumūrytos iš akmenų, kampe15. 
Varpinė buvo stulpinė, dviejų tarpsnių, dengta keturšlaičiu skardos stogu. Sienos 
suręstos iš sienojų, sujungtų į sąspa-
ras, planas kvadratinis, antrojo tarpsnio 
siauresnis. Pirmojo tarpsnio fasadai be 
langų, o antrojo – su stačiakampėmis 
akustinėmis angomis. Varpinė buvo ne-
sudėtingų formų, panaši į Truskavoje 
stovėjusią (taip pat neišlikusią) varpinę. 
1902 m. pateiktos žinios apie Telšių vys-
kupijos visų parapinių bažnyčių būklę; 
žiniaraštyje nurodoma, kad Ramygaloje 
statoma nauja mūrinė bažnyčia16. Tei-
giama, kad Ramygalos bažnyčia statyta 
pagal švedų tautybės architekto Kar-
lo Eduardo Strandmano (Karl Eduard 
Strandmann, gim. 1867 m.) projektą17. 
Taip pat yra teiginių, kad bažnyčia 
pradėta statyti 1897 m. pagal architekto 
Vaclovo Michnevičiaus projektą18. Išliko 

7 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, 1991, t. 2, p. 655.
8 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos... Ten pat, p. 271.
9 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 182, l. 396–399, 1877 m. 
Ramygalos bažnyčios inventorius.

10 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 11, 1789 m. Ramygalos 
bažnyčios inventorius.

11 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 5, 1802 m. Ramygalos 
bažnyčios inventorius.

12 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 1, 1848 m. Ramygalos 
bažnyčios inventorius.

13 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 294, l. 94, 1850 m. Ramygalos 
bažnyčios vizitacija.

14 LVIA, f. 696, ap. 2, b. 182, l. 396–399; f. 669, ap. 2, 
b. 643, l. 1–12, 1898 m. Ramygalos bažnyčios vizi-
tacijos aktas (prieraše vyskupas laimina parapijiečių 
ketinimą statyti naują mūrinę bažnyčią).

15 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo 
vertybės. Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai, Vilnius, 
2009, p. 89, 91 (yra varpinės nuotraukos).

16 LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2809, l. 14.
17 Lietuvos architektūros istorija, Vilnius, 2000, t. 3, 
p. 250.

18 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat.
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1898–1906 m. vykęs susirašinėjimas apie naujos Ramygalos bažnyčios statybą19. 
1898 m. liepos 22 d. Ramygalos klebonas siuntė raportą į Telšių Romos katalikų 
dvasinę konsistoriją. Jis minėjo, kad Ramygalos bažnyčia egzistuoja daugiau nei 
100 metų, yra labai blogos būklės (ypač stogas); be to, ji nedidelė, todėl susirin-
kusiems melstis joje ankšta. Buvo rašoma, kad gyventojai jau siuntė 17 raštų dėl 
naujos mūrinės bažnyčios statybos, paaukojo apie 22 000 rublių, kad paruošta 
akmens riedulių pamatų statybai ir molio (buvusio netoli Ramygalos) – plytų 
gamybai. Taip pat siuntė numatomos statyti bažnyčios brėžinius ir sąmatą, prašė 
tarpininkauti dėl brėžinių patvirtinimo gubernijos valdyboje ir dėl statybos leidimo 
išdavimo bei laisvo lėšų rinkimo iš privačių asmenų.20 1898 m. lapkričio 9 d. Kauno 
gubernijos valdybos statybos skyrius siuntė patvirtintus brėžinius ir sąmatą Telšių 
Romos katalikų dvasinei konsistorijai ir prašė pranešti, kas prižiūrės bažnyčios 
statybą; buvo numatyta, kad statybai reikės 39 889,16 rb21 1899 m. vasario 24 d. 
buvo surašytas aktas, kad sudarytas šešių žmonių (dviejų dvasininkų ir keturių 
valstiečių) statybos komitetas. 1899 m. kovo 8 d. Panevėžio dekanas apie šį nuta-
rimą pranešė Telšių dvasinei konsistorijai.22 1899 m. balandžio 1 d. klebonas vėl 
siuntė raportą Telšių konsistorijai ir pranešė, kad Ramygalos bažnyčios statybą 
prižiūrės architektas Vaclovas Michnevičius, sudaręs brėžinius ir sąmatą23. 1902 m. 
gegužės 26 d. Ramygalos bažnyčios administratorius rašė Telšių vyskupui, kad iš 
surinktų lėšų būtina nuvesti geležinkelio liniją, kuria pristatytų 70 vagonų plytų, 
reikalingų statybai24. 1902 m. liepos ? d. naujasis Ramygalos bažnyčios adminis-
tratorius Josifas Tenisas (mirus kunigui Julijui Nargėlai) pranešė Telšių dvasinei 
konsistorijai, kad 1899 m. buvo pakloti pamatai po nauja bažnyčia, jie pataisyti 
ir greitu laiku bus pradėti mūro darbai, prižiūrint architektui Strandmanui25. To-
liau rašoma, kad Strandmanas, kaip svetimšalis, neturi teisės Rusijoje prižiūrėti 
statybų; pranešama, kad techninę statybų priežiūrą vykdys inžinierius architektas 
Karlas Fiodorovičius Kiuncelis26. 1902 m. rugpjūčio 18 d. administratorius Josifas 
Tenisas pranešė Telšių dvasinei konsistorijai, kad dėl techninių kliūčių, nekeičiant 
bažnyčios matmenų, būtina pakeisti priekio ir šoninį fasadus (patvirtintus 1898 m. 
lapkričio 3 d.). Jis siuntė seną ir naują brėžinius, prašė naujus patvirtinti ir pagal 
juos tęsti statybą27. Kauno gubernijos statybos skyrius 1902 m. rugpjūčio 26 d. 
brėžinius patvirtino28. 1906 m. balandžio 24 d. Statybos skyrius pranešė Telšių 
dvasinei konsistorijai, kad Ramygalos bažnyčios statyba vyko prižiūrint inžinieriui 
Kiunceliui per svetimšalį inžinierių Strandmaną, tačiau Kiuncelis mirė, o Stran-
dmanas neturėjo teisės dirbti Rusijoje, ypač prie bažnyčių statybos, todėl prašė 
rasti, kas galėtų prižiūrėti statybą29. 
1906 m. liepos 28 d. kunigas Teni-
sas siuntė raportą Telšių konsistorijai 
ir prašė patvirtinti Statybos komiteto 
nariu inžinierių Zigizmundą Musnic-
kį; po dviejų mėnesių jis vėl siuntė 
raportą ir pranešė, kad mūro statyba 
nebuvo vykdoma30. 1906 m. rugpjūčio 
28 d. Kauno gubernijos Statybos skyrius 
pranešė Telšių konsistorijai, kad, mirus 

19 LVIA, f. 669, ap. 3, b. 3824.
20 Ten pat, l. 1.
21 Ten pat, l. 4, 5.
22 Ten pat, l. 9,10.
23 Ten pat, l. 7.
24 Ten pat, l. 17.
25 Ten pat, l. 20.
26 Ten pat, l. 21–22.
27 Ten pat, l. 24.
28 Ten pat, l. 31.
29 Ten pat, l. 34.
30 Ten pat, l. 38–41.
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Kiunceliui, bažnyčios statyba vyko prižiūrint Strandmanui, kuris neturėjo tam 
teisės; todėl jau du kartus griuvo skliautai ir nukentėjo darbininkai; buvo siūloma 
Strandmaną nubausti, uždrausti jam dirbti31. 1906 m. spalio 13 d. Tenisas pranešė, 
kad nuo 1906 m. spalio 7 d. statybos darbų priežiūrą vykdė Z. Musnickis32. Iš 
pateiktų dokumentų galima daryti išvadą, kad Strandmanas greičiausiai pakore-
gavo V. Michnevičiaus rengtą projektą. Bažnyčia buvo pastatyta 1902–1907 m., o 
1914 m. spalio 28 d. buvo konsekruota. 1923 m. vargonų meistras iš Panevėžio 
Martynas Masalskis pastatė 17 balsų vargonus, panaudodamas bažnyčioje buvu-
sių vargonų vamzdžius. 1944 m. sudegė bažnyčios bokštas; jis 1956 m. atstatytas 
klebono Petro Tarulio pastangomis.

Bažnyčia su ją supančiu šventoriumi yra Laisvės aikštės ir Bažnyčios gatvės 
sankirtoje (3 pav.). Bažnyčia pastatyta vidurinėje šventoriaus dalyje, pagrindiniu 
vakarų fasadu atgręžta į Laisvės aikštę, o šoniniu pietų fasadu – į Bažnyčios gatvę. 
Ji vienbokštė, trinavė, pseudobazilikinė. Cokolis tašyto akmens mūro, sienos raudonų 
plytų, netinkuotos. Bažnyčios pagrindinio tūrio plano kontūras stačiakampis, su 
kiek išsikišusiu į priekį bokštu ir siauresne, centrinės navos pločio, trisiene apside. 
Planas su išsikišusiu į priekį, siauresniu už navą bokštu, užbaigtas trisiene apside 
(4 pav.). Planavimas simetrinis, su dviem prieangiais abipus bokšto ir presbiterijos 
šonuose. Į chorą ir į bokštą veda sraigtiniai laiptai, įrengti abipus prieangio esan-
čiose patalpose. Transeptas neišsikiša iš bendro plano kontūro, todėl jį akcentuoja 
tik kryžminė stogų forma. Po presbiterija įrengtas rūsys, į kurį patenkama iš 
apsidės fasado (5 pav.). Pagrindinis fasadas su išsikišusiu priekin keturių tarpsnių 
bokštu, užbaigtu trikampiais frontonėliais ir vainikuotu aštuonkampe smaile su 
kryžiumi. Apatiniame, aukščiausiame tarpsnyje, yra įgilintas perspektyvinis por-
talas ir apskritas choro langas. Kiti tarpsniai žemi, skaidomi įvairiomis nišelėmis 
ir langais: antrojo tarpsnio angos ir nišelės užbaigtos segmentinėmis arkomis, o 
kitų tarpsnių angos yra su siaurėjančiomis sąramomis. Pagrindinio fasado šoninės 
dalys žemos, su smailiaarkiais langais ir virš jų įkomponuotomis apskritomis nišo-
mis, pagyvintomis su trilapiu ornamentu. Pagrindinio fasado kompoziciją užbaigia 
trikampiai frontonėliai su smailiaarkėmis nišomis ir dvitarpsniai šešiakampiai 
bokšteliai, priglausti prie bokšto. Šoniniai fasadai skaidomi kontraforsais, kurių 
visas tris pakopas dengia nuožulnūs vienšlaičiai skardos stogeliai. Į horizontalias 
traukas remiasi aukšti smailėjančių arkų langai, paryškinti siaurais viršutinės dalies 
apvadais. Viršų juosia originalus frizas, sudarytas iš kelių plytų eilių, dantukų 
ir reljefinių skritulių su keturlapio įdubomis. Kryžmos kampus taip pat remia 
kontraforsai, peraugantys į bokštelius; vidurinę dalį pabrėžia platus langas, o 
viršų vainikuoja trikampis frontonas, su trimis giliomis smailėjančių arkų nišomis; 
frontono šlaitus juosia arkatūrinės nišelės ir trauka, dekoruota reljefiniais skritu-
liais su smulkiomis keturlapio įdubomis. Šoninių fasadų portalai perspektyviniai, 
smailiaarkiai, užbaigti aukštais trikampiais skydeliais su kryžiais; durys dvivėrės, 
medinės. Apsidės fasadas simetriškas, su aukštesne vidurine trisiene dalimi ir 
žemesnais dvitarpsniais priestatais, kurių apatiniame tarpsnyje yra smailiaarkis 
langas, o viršutiniame – niša. Trisienės 
vidurinės apsidės kampus remia trijų 
pakopų kontraforsai, sienas į keturis 

31 Ten pat. l. 43.
32 Ten pat. l. 46.
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tarpsnius skaido horizontalios traukos. Pirmasis apsidės tarpsnis 
aklinas, su paaukštintu akmens blokų cokoliu, kurio vidurinėje 
dalyje yra medinės dvivėrės durys, vedančios į rūsį. Antraja-
me, aukščiausiame tarpsnyje, yra dvi smailėjančių arkų nišos. 
Trečiajame, žemame tarpsnyje, dominuoja įstiklinta kvadrato 
formos plokštuma, o ketvirtąjį skaido trys smailiaarkės nišos; 
viršų juosia lygus frizas ir profiliuotas karnizas.

3 pav. Ramygalos bažnyčios ir klebonijos trobesių situacijos plano  
schema. Sudarė A. Rupeika

4 pav. Ramygalos 
bažnyčios planas

5 pav. Ramygalos 
bažnyčios rūsio  
planas.  
Sudarė A. Rupeika
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Ramygalos bažnyčios pagrindinis fasadas.  
2013 m. A. Rupeikos nuotr.

Ramygalos bažnyčios šoninis ir apsidės fasadai. 
2013 m. A. Rupeikos nuotr.

Ramygalos bažnyčios portalas. 2011 m. 
M. Rupeikienės nuotr.
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Ramygalos bažnyčios interjeras.  
2013 m. A. Rupeikos nuotraukos
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Ramygalos bažnyčios  
vargonų choras. 
2013 m.  
A. Rupeikos nuotr.

Ramygalos bažnyčios  
rūsio patalpa

Ramygalos bažnyčios 
prieangyje stovinti 
skulptoriaus Bernardo  
Bučo skulptūra. 
2011 m.  
M. Rupeikienės  
nuotraukos
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Ramygalos  
šventoriaus  
pagrindiniai vartai

Ramygalos  
šventoriaus varteliai.  
2011 m.  
M. Rupeikienės  
nuotraukos

Ramygalos  
šventoriaus koplyčia. 
2013 m.  
A. Rupeikos nuotr.
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Ramygalos šventorius. Klebono J. Butkio kapas. 
2013 m. A. Rupeikos nuotr.

Ramygalos šventorius. Kryžius su koplytėle. 
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.

Ramygalos šventorius. Švč. Mergelės Marijos 
statula. 2011 m. M. Rupeikienės nuotr.

Ramygalos šventorius. Stogastulpis. 2013 m. 
A. Rupeikos nuotr.
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Paminklas prie Bažnyčios gatvės. Ramygala.  
2013 m. A. Rupeikos nuotr.

Kryžius prie Bažnyčios gatvės. Ramygala.  
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.

Paminklas „Sopulingoji“ centrinėje aikštėje.  
Ramygala. 2013 m. A. Rupeikos nuotr.
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Ramygalos klebonija 
ir Angelo šiaudinė 
skulptūra.  
2013 m.  
A. Rupeikos  
nuotraukos

Akmuo su Ramygalos 
herbu centrinėje  
aikštėje. Ramygala

Ramygalos  
klebonijos sodyba  
su Rūpintojėliu
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Ramygalos klebonija 
ir ūkinis trobesys 
iš gatvės pusės. 
2011 m.  
M. Rupeikienės 
nuotr.

Ramygalos bažnyčios 
namas prie klebonijos 
sodybos

Ramygalos  
bažnyčios namas  
prie Laisvės aikštės.  
2013 m.  
A. Rupeikos  
nuotraukos
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Viduje navas skiria trys poros nusklembtais kampais piliorių, sujungtų 
smailėjančiomis arkomis, navų sienas skaido piliastrai, kuriuos su pilioriais taip 
pat jungia arkos. Abipus presbiterijos, antrajame aukšte, įrengtos ložos, aptvertos 
ažūrine tvorele. Medinė baliustrų tvorelė skiria ir presbiteriją. Vargonų choro sienelė 
medinė, ažūrinė, dekoruota trilapio ornamentu; prospektas medinis, neogotikinių 
formų. Yra trys mediniai neogotikinių formų altoriai. Sakykla taip pat medinė, 
neogotikinių formų, su baldakimu. Prie svarbiausių vidaus įrangos elementų de-
rintos ir klausyklų formos. Navų sienas puošia keturiolika originalių skulptūrinių 
Kryžiaus kelio stočių paveikslų, kurių autorius – dailininkas Aleksandras Vitulskis. 
Prieangyje stovi Bernardo Bučo skulptūra, vaizduojanti Kristų, nešantį kryžių. Vidus 
dekoruotas apie 1958 m. Grindys lentų, lubas dengia kryžminiai skliautai. Rūsyje 
yra šarvojimo patalpa, dengta cilindriniais skliautais. Galinėje jos sienoje įrengtos 
trys nišos, aprėmintos piliastrais. Ramygalos bažnyčios architektūra originali, su 
daugeliu smulkių detalių ir dekoro elementų.

Šventorius netaisyklingo daugiakampio plano, aptvertas akmens mūro tvora 
su dvišlaičiu stogeliu; jo pakraščiai apsodinti medžiais, reljefas lygus ir žemėja tik 
už šiaurinės bei rytinės tvoros kraštinių. Didieji vartai įrengti priešais pagrindinį 
bažnyčios fasadą; jie trijų angų, ištęsto plano, pratęsti tarpinėmis tvoros jungtimis. 
Vartų angas rėmina šeši stulpai – du aukšti ir keturi žemesni. Vidurinė anga plati, 
nedengta, su dvivėrėmis ažūrinėmis varčiomis, o siauros šoninės – su antstatais ir 
vienvėriais ažūriniais metalo varteliais. Stulpai stačiakampio skerspjūvio, pagyvinti 
aukštomis stačiakampėmis nišomis, užbaigti trikampiais frontonėliais su kryželių 
įdubomis ir vainikuoti aukštomis piramidinėmis viršūnėmis su metalo kryžiais; 
žemuosius stulpus jungia išlenkti trikampiai frontonai su smailėjančių arkų niše-
lėmis, o aukštųjų stulpų vidurines plokštumas remia plokšti kontraforsai. Tvoroje 
dar įrengti treji pagalbiniai vienos angos varteliai: dveji yra pietinėje kraštinėje – 
atgręžti į Bažnyčios gatvę, veda prie klebonijos sodybos, o šiauriniai vedė prie 
buvusios špitolės. Visi jie panašūs į Didžiųjų vartų siauruosius šoninius vartelius: 
yra rėminami dviem tokiais pat stulpais su nišomis, dengti išlenktais trikampiais 
frontonais; kiek skiriasi tik frontonus skaidančių įdubų formos.

Šventoriaus tvoros šiaurryčių kampe pastatyta koplyčia. Ji vientiso tūrio, 
vienaukštė, su pusrūsiu, dengta aukštu dvišlaičiu skardos stogu. Sienos sumū-
rytos iš raudonų plytų, netinkuotos, cokolis – akmens mūro; jis atsiranda dėl 
reljefo nužemėjimo šiaurės ir rytų fasaduose, sutampa su tvoros kraštinėmis ir jas 
pratęsia. Planas stačiakampis, su trejomis durimis ir dvejais vartais. Visų fasadų 
kompozicija panaši, naudojami tie patys architektūros elementai. Galinis, atgręžtas 
į šventorių ir į vakarus, fasadas simetriškas, užbaigtas aukštu trikampiu skydu. 
Fasadą rėmina siauros kampinės mentės, užbaigtos bokšteliais su piramidiniais 
stogeliais, dalo vertikali ir horizontali traukos, kurių sankirtoje yra apskritas langas. 
Abipus vertikalios traukos suformuotos aukštos smailiaarkės nišos, kuriose įkom-
ponuoti dveji dvivėriai vartai; trikampio skydo šlaitus pagyvina plytų dantukai. 
Antrasis, atgręžtas į šventorių – šoninis pietų fasadas – asimetriškas, su trejomis 
durimis ir dviem nedideliais langais. Fasado asimetriją pabrėžia virš durų kylantis 
trikampis skydas, panašus, tik žemesnis nei galiniame vakarų fasade; visos an-
gos įkomponuotos į smailiaarkes nišas. Antrasis šoninis šiaurės fasadas taip pat 
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su asimetriškai iškilusiu trikampiu skydu. Fasadas skaidomas smailiaarkinėmis 
nišomis; dviejose nišose įkomponuoti nedideli stačiakampiai langeliai. Du maži 
stačiakampiai langai yra ir akmens mūro cokolyje. Galinis rytų fasadas simetriš-
kas, su dviem smailiaarkėmis nišomis ir jose esančiais langeliais; nedidelis langas 
yra ir aukštame akmens mūro cokolyje. Koplyčios formos artimos „plytų“ stiliaus 
pastatų statybos tradicijoms; taip pat jos derintos prie bažnyčios architektūros, 
naudojant modernizuotus neogotikai būdingus elementus.

Šventoriuje pastatyti keli paminklai, skirti įvairioms progoms. Jo šiaurės va-
karų kampe, pagrindinio fasado šone, pastatytas paminklas su Kristaus atvaizdu 
prie kapo, kur palaidotas kunigas, Ramygalos klebonas Jonas Butkys (1920–2006), 
su įrašu: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas“ / „Ich bin der Weg und Warheit und 
das Leben“ (Jn 14,6). Šalia Didžiųjų vartų, priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, 
pastatyta Švč. Mergelės Marijos statula su užrašu: „Marija, globok negimusius kūdikius, 
vaikus ir jaunimą.“ Baltos spalvos Marijos skulptūra pakelta ant aukšto tamsaus 
kvadratinio skerspjūvio stulpelio, kuris pastatytas ant plataus, sudėto iš plytelių 
šešiakampio (imituojančio Dovydo žvaigždę) pagrindo. Kitoje paminklo pusėje 
užrašyta: ,,Anno Domini 2008. Aukoja Pratusių šeima. Paminklo autorius – Valenti-
nas Šimonėlis.“ Kiek toliau, pagrindinio fasado šone, 1947 m. pastatytas medinis 
drožinėtas kryžius su Nukryžiuotoju ir koplytėle, pritvirtinta apatinėje kryžiaus 
dalyje: „Viešpatie, palaimink mus visus, kurie tiki į Jus.“ Už apsidės fasado, 2007 m. 
pastatytas medinis stogastulpis, bažnyčios šimtmečiui paminėti. Jame įrašyta: 
,,Ramygalos bažnyčiai – 100 m. 1907–2007. Konsekruota 1914 m. Autorius Stanislavas 
Janušas. Kalvis Vytautas Kryževičius.“ 

Paminklas su kryžiumi šalia, pastatyti ir už šventoriaus ribų. Lakoniškų 
formų juodo granito paminklas stovi priešais pietinę šventoriaus tvoros kraštinę, 
kitoje Bažnyčios gatvės pusėje. Jis buvo atstatytas 1990 m. – vietoje 1923 m. pa-
statyto ir 1950 m. nugriauto. Ant paminklo priekinio fasado, nišelėje, yra Vyčio 
reljefas ir iškaltas tekstas: „Už laisvę Tėvynės dėdami galvas karžygių dvasią mumyse 
sukūrėt.“ Kiek žemiau, mažesnėmis raidėmis, įrašyta: „Žuvusiems 1919 m. kovose 
su rusų bolševikais. 1923 m. Ramygalos pavasarininkai ir gaisrininkai.“ Arčiau gatvės 
pastatytas medinis, puoštas drožiniais kryžius su užrašytais žodžiais: „Neapleisk 
Aukščiausiasis mūsų ir brangios Tėvynės.“ Maironis“.

Į vakarus nuo šventoriaus yra centrinė miesto aikštė. Ji ištęstų plastiškų 
formų, su plačia vidurine dalimi, siaurėjančia šiaurės-pietų kryptimis, kur įsilieja 
į miesto centrinę dalį išilgai kertančias S. Dariaus ir S. Girėno bei Panevėžio ga-
tves. Vidurinėje Laisvės aikštės dalyje 1994 m. iškilo paminklas Genocido aukoms 
atminti – „Sopulingoji“ – moderni Sopulingosios Dievo Motinos krikščioniškos 
temos interpretacija. Šia tema jau nuo viduramžių kuriami paveikslai ir skulptū-
ros, simbolizuoja Sopulingosios Dievo Motinos skausmus (minimi septyni Marijos 
skausmai) dėl savo sūnaus Jėzaus. Dažniausiai vaizduojama Švč. Mergelė Marija su 
septyniais kalavijais, įsmeigtais į širdį arba – Pieta – Marija, laikanti ant kelių savo 
mirusį sūnų. Paminklo autorius – iš Panevėžio rajono kilęs skulptorius Kazimieras 
Kisielis (1926–2014), savitai interpretuodamas šią temą, tarsi sutapatina Dievo Motiną 
su Lietuva, kurios skausmą simbolizuoja netektį atspindintys simboliai: kalavijai, 
spygliuotos vielos ir žmonių su pakeltomis rankomis siluetai. Dominuoja įspūdingo 
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aukščio tamsaus vario moters skulptūra, pastatyta ant plataus, apskrito, sukrauto 
iš akmenų ir aukštėjančio centro kryptimi pagrindo. Stilizuotų lakoniškų formų 
skulptūros siluetas yra su pakeltomis ir tarsi surakintomis virš galvos rankomis; 
prie krūtinės priglausta geltonos spalvos vaiko skulptūrėlė – kontrastas tamsiam 
paminklo metalui. Į skulptūros krūtinę iš priekio ir iš nugaros prismaigstyta po 
septynis kalavijus, tarp kurių įterptos žmonių su pakeltomis rankomis figūrėlės; 
kalavijus juosia kelios spygliuotų vielų eilės. Šviečianti vaiko skulptūrėlė ir sep-
tyni kalavijai – akivaizdi jungtis tarp Dievo Motinos skausmo ir Lietuvos žemės 
skausmo dėl žuvusių vaikų. Paminklas atgręžtas į pietus, o iš vakarų pusės jį 
juosia žema lenkto kontūro sienelė, kur užrašyta: ,,Komunistų genocido aukoms – 
žuvusiems Partizanams, Politiniams kaliniams ir Tremtiniams atminti. 1994 m.“. Toliau 
išvardytos Vyčio apygardos partizanų vadų pavardės. 

Vadoklių gatvės ir Laisvės a. sankirtoje, pietiniame siaurėjančiame aikštės 
gale, pastatytas miesto įkūrimui skirtas paminklas – akmuo, pakeltas ant paaukš-
tinto betono su akmenėlių intarpais, trapecijos formos pagrindo. Prie pagrindo 
pritvirtinta trapecijos formos plokštė su įrašyta Ramygalos įkūrimo data – 1370 m., 
o ant akmens, stačiakampėje plokštėje, pavaizduotas miesto herbas – ant vienos 
kojos stovintis gandras; yra užrašas: ,,2003 01 13 LR Prezidento dekretu patvir-
tintas Ramygalos miesto herbas.“

Toliau į rytus nuo centrinės aikštės, pietinėje Bažnyčios gatvės pusėje, įkurta 
klebonijos sodyba. 1789 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad prie bažnyčios, 
kitoje gatvės pusėje, neseniai pastatyta klebonija, o jos dešinėje – trys svirneliai, 
dengti vienu stogu. Minima špitolė ir namas, pastatyti bažnyčios žemėje. Špitolėje 
gyveno elgetos, o namo viename gale – zakristijonas33. 1802 m. bažnyčios inven-
toriuje minimas klebonijos sklypas, esantis tarp turgaus ir Upytės upės. Rašoma, 
kad klebonija sena, statyta iš tašyto medžio, su lentų prieangiu ir filinginėmis 
durimis; stogas dengtas šiaudais, reikalingas remonto. Du miegamuosius kambarius 
šildo koklių krosnis, su kaminu. Už klebonijos dešinėje – stovi trys svirneliai ir 
nedidelė arklidė, dengti vienu šiaudų stogu. Minimas senas gyvenamasis namas, 
dengtas šiaudais, o priešais jį – arklidė su vežimine (joje – dvivėriai vartai), deng-
tos bendru stogu; taip pat tvartas, kluonas, o prie upės – senas bravoras ir pirtis. 
Priešais kleboniją, kitoje gatvės pusėje, yra namas, su trimis butais, kur gyveno 
zakristijonas, vargonininkas ir vargetos. Gatvėje, priešais kleboniją, buvo ledainė 
su rūsiu34. 1848 m. bažnyčios inventoriuje jau minima nauja klebonija, statyta 
1815 m. iš senos medienos. Išvardyti trobesiai: du mediniai svirnai, dengti vienu 
stogu, svirnelis su dviem mažais sandėliukais prie jo, kluonas su valcavimo įranga 
ir dviem peludėmis, ledainė su svirneliu viršum jos, senas rūsys, vaisių sodas. 
Minimas namas bažnyčios tarnams, statytas 1824 m. ir špitolė, statyta 1830 m.35 
1850 m., Ramygalos bažnyčios vizitacijos metu, rašoma, kad klebonija yra 5 × 5 
sieksnių dydžio, naujai dengta šiaudais, 
o priekyje pastatytas naujas prieangis 
su keturiais stulpeliais. Ūkiniai trobe-
siai panašiai apibūdinti kaip 1848 m. 
bažnyčios inventoriuje, tik prie kluono 
1849 m. buvo pristatytas naujas trobe-

33 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 12, 1789 m. Ramygalos 
bažnyčios inventorius.

34 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 18, 1802 m. Ramygalos 
bažnyčios inventorius.

35 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 337, l. 3v, 1848 m. Ramygalos 
bažnyčios inventorius.
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sys. Minima medinė špitolė, statyta 1830 m., ir bažnyčios tarnų namas, statytas 
1824 m. iš eglių medienos, dengtas šiaudais; viename jo gale gyveno zakristijonas, 
o kitame – iždininkas36. 1946 m. Ramygalos klebonas, rašydamas apie parapijos 
pastatus, teigė, kad klebonija statyta maždaug prieš 60 metų, t. y. apie 1886 m., 
1925 m. dengta skarda; o senoji klebonija buvo mažesnė, dengta šiaudais. Jo 
teigimu, špitolė buvo statyta 1922 m.; joje gyvendavo 10–20 vargšų, išlaikomų 
parapijiečių lėšomis. Taip pat yra tarnų namas ir atskiras namas vargonininkui 
ir zakristijonui. Prie klebonijos minimi šie ūkio trobesiai: svirnas, tvartai, kloji-
mas, daržinė, rūkykla, pirtis. Rūsiai yra po klebonija ir po ūkio namu (tarnams). 
Minima ir antroji varpinė. Teigiama, kad ji pastatyta 1842 m. ir buvo nugriauta, 
kai pastatė naują mūrinę bažnyčią37.

Dabar klebonijos sodyboje stovi klebonija, du ūkiniai trobesiai ir bažnyčiai 
priklausantis namas. Šalia ažūrinės metalo tvoros, kairėje vartų pusėje (jie su 
varteliais ir plačių dvivėriais vartais), pastatytas žemas medinis drožinėtas Rūpin-
tojėlis. Originali šiaudinė skulptūra, vaizduojanti Angelą su muzikos instrumentu, 
stovi ir klebonijos sodybos teritorijoje. 

Klebonija sudėtinio tūrio, vienaukštė, su pastoge ir rūsiu, dengta pusval-
miniu skardos stogu. Sienos suręstos iš sienojų, apkaltos lentomis horizontaliai, 
cokolis akmens mūro ir plytų, tinkuotas, aukštėja rytų pusėje. Planas ištęstas, su 
prieangiais bei įėjimais rytų ir pietų pusėse (6 pav.). Planavimas dvipusis, ko-
ridorinis, o vakariniame gale pereinamos patalpos išdėstytos keturiomis eilėmis; 
vidurinėje išilginio koridoriaus dalyje įrengti laiptai į antrąjį aukštą. Pagrindinis 
pietų fasadas su dviem sublokuotais vienšlaičiais uždarais prieangiais; abipus 
prieangio išdėstyti platūs trieiliai langai su siaurais apvadais. Galinis rytų fasadas 
su aukštu cokoliu ir trapecijos formos skydu, kur yra nedidelis dvieilis langas. 
Vidurinėje fasado dalyje yra dvišlaitis uždaras prieangis, o šalia jo – vienšlaitė 
stoginė, pridengianti laiptus, paremta metalo stulpeliu bei dekoruota drožinėtomis 
ažūrinėmis gembėmis; prieangį ir šalia esančią priemenę apšviečia siauri lange-
liai. Atgręžtas į Bažnyčios gatvę šoninis šiaurės fasadas skaidomas stačiakampiais 
dvieiliais ir vienu trieiliu langais; aukštėjančio cokolio kairiajame šone yra durys į 
rūsį ir mažas langelis. Galinis vakarų fasadas su trimis langais (dviem trieiliais ir 
vienu dvieiliu) ir mažesniu langu trapecijos formos skyde. Pastato pastogę juosia 
siauras išsikišęs karnizas. Klebonija monumentalaus tūrio, tradicinės architektūros, 
būdingos provincijos miestelių parapijos trobesiams.

Lygiagrečiai su klebonija, į rytus nuo jos, stovi senas ūkinis trobesys. Jis 
vientiso tūrio, stačiakampio plano, dengtas pusvalminiu skardos stogu. Sienos 
suręstos iš sienojų, sujungtų į sąsparas. Pagrindinis, atgręžtas į šiaurę ir į gatvę 
fasadas, asimetriškas, su dešiniajame šone esančiais plačiais dvivėriais vartais, 
apkaltais įstrižomis lentelėmis; sienos su vertikalia sąvarža, be apkalos. Pastogėje 
kyšo gegnių galai. Galinis vakarų fasadas aklinas, taip pat be apkalos. Kiti du 
fasadai – šoninis pietų ir galinis, at-
gręžtas į vakarus, apkalti vertikaliomis  
lentelėmis. Tai greičiausiai buvęs svir-
nas; jo architektūra pakitusi, ypač pa-
keisti pietų ir vakarų fasadai. Antrasis, 

36 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 294, l. 95v–96v, 1850 m. 
Ramygalos bažnyčios vizitacija.

37 Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė 
veikla, Katalikų akademija, Vilnius, 1998, p. 282, 
280.
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ūkinis pastatas, naujas, išmūrytas iš baltų silikatinių plytų, 
dengtas aukštu dvišlaičiu skardos stogu.

Namas stovi sklypo gilumoje, tarp ūkinių trobesių, 
statmenai klebonijai. Jis suręstas iš sienojų, su akmens mūro 
cokoliu, dengtas pusvalminiu šiferio stogu; planas – ištęstas stačiakampis. Sienos 
skaidomos vertikaliomis sąvaržomis, apkaltos horizontaliai lentomis. Pagrindinio 
fasado vidurinėje dalyje yra dvejos durys, kairėje jų pusėje – siauras prieangio 
langelis; fasado šonuose yra po vieną langą. Namo architektūra nesudėtinga, ar-
tima nedidelių miestelių špitolėms.

Bažnyčiai priklausė ir namas, stovintis už šiaurinės šventoriaus tvoros 
kraštinės. Jis galu atgręžtas į šventorių ir šonu į Laisvės aikštę (Laisvės a. 16). 
Namas vientiso tūrio, vienaukštis, su pastoge, dengtas pusvalminiu šiferio stogu. 
Sienos suręstos iš sienojų, apkaltos horizontaliai, cokolis akmens mūro. Planas 
stačiakampis su dvejomis durimis šoniniuose fasaduose; patalpos išdėstytos dviem 
eilėmis, dauguma jų – pereinamosios (7 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas, 
su durimis vidurinėje dalyje ir stačiakampiais nedideliais langais šonuose; duris 
pridengia dvišlaitis skardos stogelis. Galinis pietų fasadas taip pat simetriškas, 
su dviem langais ir siauresniu langeliu trapecijos formos skyde. Kiti du fasadai 
(rytų ir šiaurės) asimetriškos kompozicijos, skaidomi vertikaliomis sąvaržomis; jų 
langus dengia langinės. Šoninio rytų fasado dešinėje pusėje yra durys, o galinio 
fasado šone – vienas langas ir langelis skyde. Abu šoninius fasadus juosia siauras 
pastoginis karnizas, o galiniai fasadai vientisi. Namas tradicinės architektūros, 
būdingos provincijos miestelių namams ir klebonijų sodybų trobesiams.

Priešais bažnyčios šoninį šiaurės fasadą, už šventoriaus tvoros, stovėjo špi-
tolė (neišliko). Ji buvo ištęsto stačiakampio plano, su dviem įėjimais ir išoriniais 

6 pav. Ramygalos 
klebonijos planas. 
Sudarė A. Rupeika
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laiptais. Dauguma patalpų buvo pereinamosios, išdėstytos 
dviem ir trimis eilėmis, šalia dviejų skersinių koridorių (8 pav.).

Ramygalos katalikų kapinės įkurtos šiaurinėje miesto 
dalyje, tarp kelio Kėdainiai–Panevėžys ir Upytės upės. Pagrin-
diniai kapinių vartai – vienos plačios angos, nedengti, rėminami dviem stulpais, 
sumūrytais iš raudonų plytų, dengtais dvišlaičiais stogeliais; vartai uždaromi 
dvivėrėmis ažūrinėmis metalo varčiomis.

XVII a. Ramygalos dokumentuose jau minimi žydai ir jų maldos namai; 
XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje žydai sudarė daugiau nei 40 procentų miestelio 

7 pav. Ramygalos 
klebonijos namo  
planas. Sudarė 
A. Rupeika

8 pav. Ramygalos 
špitolės planas.  
Sudarė A. Rupeika



21

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. RAMYGALA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,  
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 05 20.

gyventojų, turėjo maldos namus, pirtį ir kapines38. 1865 m. 
sudarytame Ramygalos plane, į rytus nuo aikštės, parodytas 
žydų kahalo sklypas su sinagoga39. Esama teiginių, kad pir-
moji sinagoga Ramygaloje buvo 1859 m., 1888 m. sudegė, o 
1920 m. miestelyje stovėjo dvi sinagogos – mūrinė ir medi-
nė, kuri 1929 m. sudegė40. Išliko Ramygalos žydų gyventojų ir rabino prašymas 
švietimo ministrui, kur rašoma, kad 1929 m. liepos 21 d. per Ramygaloje kilusį 
gaisrą sudegė medinė sinagoga, prašoma skirti miško medžiagos už 10 000 litų41. 
1931 m. Kazys Germanas parengė naujų medinių žydų maldos namų projektą42 
(9 pav.): žieminiai šildomi maldos namai, su artimo kvadratui plano vienaukšte 
vyrų maldų sale, su platesne dviaukšte dalimi; du atskiri įėjimai. Išilginėje pastato 
ašyje – durys, skirtos vyrams, per kurias patenkama į pirmojo aukšto vidurinėje 
dalyje esantį koridorių ir į maldų salę; abipus koridoriaus – pagalbinės patalpos. 
Antros, kiek siauresnės durys, skirtos moterims, įrengtos šalia pirmųjų, prie laiptų, 
į antrojo aukšto moterų galeriją. Vyrų salės vidurinėje dalyje stovėtų bima, o prie 
galinės maldų salės vidurinio tarplangio būtų aron kodešas. Projekto išilginiame 
pjūvyje matyti, kad suprojektuota kvadratinio plano bima; jos apatinė dalis aptver-
ta vertikalių lentelių tvorele, o viršus 
dengtas keturšlaičiu stogeliu. Pagrin-
dinis vakarų fasadas dviejų aukštų, su 
dvejomis durimis ir nedideliais stačia-
kampiais smulkiai sudalytais langais; 
akcentuotas vidurinis antrojo aukšto 
langas, kurio centre įkomponuota še-

9 pav. Ramygalos 
sinagogos projektas.  
LCVA, f. 1622, 
ap. 4, b. 175, l. 15

38 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo 
vertybės, p. 82–85.

39 LVIA, f. 526, ap. 8, b. 1818.
40 Synagogues in Lithuania. A. Catalogue. N–Ž, Vilnius, 
Academy of the Arts Press, 2012, s. 73, 75.

41 LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 147, l. 47.
42 LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 175, l. 15.



22

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. RAMYGALA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,  
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 05 20.

šiakampė Dovydo žvaigždė. Šoniniai fasadai sudaryti iš vienaukštės ir dviaukštės 
dalių. Vienaukštę dalį (vyrų salę) apšviečiantys trys langai aukštesni, su Dovydo 
žvaigždėmis vidurinėje dalyje; dviaukštėje siauroje dalyje dviem lygiais išdėstyti 
keturi nedideli langeliai. Galinis fasadas vienaukštis, simetriškas, su dviem lan-
gais ir plačiu viduriniu tarplangiu – aron kodešo vieta. Suprojektuotos sinagogos 
architektūra funkcionali, plano struktūra ir fasadų kompozicija būdinga tarpukario 
žydų maldos namams. 1932 m. kovo 1 d. projektas patvirtintas su sąlyga, kad 
fasado durys būtų suvienodintos, langų rėmai supaprastinti, padaryti nuolaidesni 
laiptai į antrąjį aukštą43. Be to, 1932 m. gegužės 2 d. vyriausiasis statybų inspek-
torius pranešė sinagogos valdybos sekretoriui H. Braudei, kad pastatą leidžiama 
pailginti vienu metru daržo kryptimi44. LR vidaus reikalų ministerijos inžinierius 
Novickis pranešė žydų bendruomenei, kad viešosios paskirties pastatas turėtų 
būti mūrinis. Bendruomenės įgaliotinio Benjaminovičiaus teigimu, bendruomenė 
iš miškų departamento gavo rąstų sinagogos statybai, todėl prašė leisti statyti 
medinius maldos namus45. Nerasta duomenų, ar ši sinagoga buvo pastatyta.

Ramygalos žydų senosios kapinės įkurtos Naujadvario kaime, į pietus nuo 
Ramygalos, kelio Kėdainiai – Ramygala rytų pusėje, Upytės dešiniajame krante. 
Kapinių teritorija ištęsta šiaurės – pietų kryptimi ir sudaro 0,6 ha šešiakampį plotą, 
aptvertą medinių lentelių tvora, tik dvivėrius metalo vartus rėmina akmens mūro 
tvoros intarpai. Kapinių teritorijos paviršius lygus, yra senų antkapinių paminklų.

Anciškis glaudžiasi prie šiaurinės Kėdainių rajono ribos, yra nutolęs apie 
8 km į pietus nuo Ramygalos. Bažnyčia ir kapinės yra pietinėje kaimo dalyje; 
šalia šventoriaus įkurta špitolės sodyba (10 pav.). Klebonijos sodyba išsidėsčiusi 
kiek atokiau, į šiaurę nuo bažnyčios. 

Anciškio bažnytkaimis pradžioje vadintas Aukštadvariu (Anciškiu pavadintas 
apie 1840 m.); jo savininkai Adomas ir Teresė Kozakauskai buvo bažnyčios funda-
toriai, savo lėšų skyrė ir pirmasis jos klebonas Juozapas Pikturna. 1786 m. pastatyta 
bažnyčia buvo nedidelė, dengta šiaudais. 1810 m. ji sudegė. 1811 m. fundatoriaus 
giminaitis, kanauninkas Pranciškus Kozakauskas pastatė antrąją bažnyčią: 12 × 7 
sieksnių dydžio, iš eglinių rąstų, dengtą šiaudų stogu; 1820 m. nava dar buvo be lubų. 
1828 m. bažnyčia vėl sudegė ir 18 metų pamaldos buvo laikomos šopoje. 1846 m. 
iš Joskildų filijos buvo atvežta bažnyčia ir pastatyta Anciškyje klebono Stanislovo 
Lukianskio lėšomis. 1893 m., klebono Igno Vitkaus rūpesčiu, įrengti skliautai. Klebono 
Liudo Rekašiaus pastangomis 1935 m. bažnyčia remontuota: pakeista pusė pamatinių 
rąstų naujais ąžuoliniais, cinkuota skarda dengtas stogas, pataisytas bokštas, navoje 
įdėtos naujos pušinių lentų grindys, aliejiniais dažais dekoruotas vidus46. Bažnyčioje 
saugomas 1923 m. sudarytas inventorius, kuriame kiek smulkiau aprašyta bažnyčia 
ir jai priklausantys trobesiai. Rašoma, kad bažnyčia suręsta iš pušinės medienos, 
28 × 14 m dydžio, su mūro pamatais, 
dengta malksnomis; grindys – pušinių 
lentų. Virš fronto – 6 m aukščio bokštas 
su geležiniu kryžiumi, o kitas bokštelis 
mažesnis; išorės sienos apmuštos lento-
mis, baltintos, o vidaus sienos apmuštos 
drobe ir dažytos melsvai47.

43 Ten pat, l. 5.
44 Ten pat, l. 3.
45 Ten pat, l. 9, 12.
46 Panevėžio vyskupija, p. 275–276.
47 Inventorių 1923 m. gruodžio 30 d. perrašė Anciškio 
klebonas L. Rekašius, perėmęs kunigo Vitkaus su-
darytą 1922 m. lapkričio 1 d. ir vėliau jį papildęs; 
l. 1.
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10 pav. Anciškio 
bažnyčios ir špitolės 
trobesių situacijos 
plano schema

11 pav. Anciškio 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika

Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčia pastatyta rytiniame šventoriaus šone, 
pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurryčius. Ji su dekoratyviniu bokšteliu, trinavė, 
pseudobazilikinė. Bažnyčia suręsta iš sienojų, skaidoma vertikaliomis sąvaržomis ir 
apkalta horizontaliai lentomis; cokolis žemas, akmens mūro. Planas stačiakampis, 
su gilia trisiene apside. Priekyje, per visą plotį, atskirtas prienavis, su laiptas į 
chorą kairiajame kampe ir pagalbine patalpėle dešiniajame šone; abipus presbite-
rijos atskirtos trapecijos plano formos patalpos zakristijai ir prieangiui (11 pav.). 
Pagrindinis fasadas simetriškas, su originaliu portiku, kurio keturias stilizuotų 
formų aštuonkampes kolonas jungia segmentinės arkos. Fasadą skaidančios są-
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varžos pagyvintos iškiliais dekoro elementais – rombais ir dantytais skrituliais. 
Vidurinėje fasado dalyje yra portalas su dvivėrėmis durimis, užbaigtas segmentine 
sąrama, o virš durų – įkomponuotas aukštas kryžius su Nukryžiuotoju. Abipus 
kryžiaus yra po stačiakampį aštuonių stiklų langą, apjuostą profiliuotais apvadais. 
Stačiakampiai, tik mažesni langeliai įkomponuoti trikampio frontono šonuose, o 
virš jų patalpintas dekoratyvinis elementas – Apvaizdos akis, apjuosta spinduliais. 
Pagrindinio fasado kompoziciją vainikuoja virš kraigo kylantis siauras dvitarpsnis 
aštuonkampis bokštelis, imituojantis gotikinių bokštelių siluetą. Šoniniai pietryčių 
ir šiaurės vakarų fasadai panašūs, skaidomi sąvaržomis, tarp kurių išdėstyti langai, 
užbaigti trikampėmis viršūnėmis – smailiaarkių langų imitacija. Pietryčių fasadas 
kiek skiriasi: jo šonuose simetriškai įrengtos stačiakampės durų angos, akcentuo-
tos atvirais dvišlaičiais prieangėliais, kurių stogelius remia du stulpeliai, sujungti 
segmentinėmis arkomis. Apsidės fasadas trisienis, su aklina vidurine plokštuma, 
kurios viršutinėje dalyje pritvirtinta koplytėle, o šoninėse sienose dviem lygiais 
išdėstyti langai, užbaigti trikampėmis viršūnėmis ir žemais kvadrato formos lan-
geliais; virš stogo kraigo kyla nedidelis vingraus silueto bokštelis su kryžiumi – 
saulute. Fasadų pastogę juosia išsikišęs karnizas. 

Viduje navas skiria trys poros stilizuotų kolonų, pastatytų ant aukštų pa-
grindų ir sujungtų segmentinėmis arkomis. Abipus presbiterijos, antrajame aukšte, 
įrengtos emporos, kurias taip pat akcentuoja į baliustrų tvorelę įterptos kolonėlės, 
jungiamos segmentinėmis sąramomis. Vargonų choro sienelė aklina, įterpta tarp 
navas skiriančių kolonų; prospektas klasicistinių orderinių formų. Šoninių navų 
lubos kiek išlenktos, o centrinės navos perdengtos cilindriniu skliautu; ložų ir 
prienavio lubos lygios. Sienų apatinė dalis ir kolonų stulpai apkalti lentelėmis 
vertikaliai. Yra trys altoriai. Jie puošti drožiniais, orderio elementais, turi neogotikai 
būdingų detalių. Presbiterijos kairėje pusėje, prie sienos priglausta nesudėtingų 
formų aštuonkampė sakykla, pakelta ant siauresnio stulpelio. Anciškio bažny-
čia – romantizmo ir istorizmo laikotarpių statinys, su modifikuotais klasicizmo 
ir neogotikos bruožais.

Anciškio bažnyčios inventoriuje minima sena 6 × 6 m dydžio varpinė, 10,5 m 
aukščio, su dvejomis durimis ir keturiais langais, dengta skindeliais, su mediniu 
kryžiumi; sienos apmuštos lentomis, dažytos mėlyna spalva. Viduje yra laiptai, 
atskirta patalpa sandėliui; kabo du variniai varpai48. Varpinė stovi šventoriaus ry-
tiniame kampe, atokiau nuo tvoros, pagrindiniu fasadu atgręžta į vakarus. Varpinė 
stulpinė, dviejų tarpsnių, dengta keturšlaičiu skardos stogu. Virš jo kyla ažūrinis 
metalo kryžius. Varpinė karkasinės konstrukcijos, su vertikaliomis sijomis kampuose 
ir vidurinėje sienų dalyje, sutvirtintomis horizontaliais sienojais ir įžambiais spyriais; 
perdanga lentų. Planas kvadrato formos, viršutinio tarpsnio – siauresnis. Varpinė 
su aukštu apatiniu tarpsniu, kurį juosia išsikišęs karnizas, dengtas keturšlaičiu 
stogeliu. Viršum jo prasideda žemas ir siauras antrasis tarpsnis. Fasadai apkalti 
lentomis horizontaliai, o kampai apdailinti vertikaliomis lentelėmis platesniais 
galais, tarsi imituojami piliastrai. Pagrindinis fasadas asimetriškas, su dvejomis 
stačiakampėmis durimis, patrauktomis nuo simetrijos ašies; apatinio tarpsnio viršu-
je – mažas apskritas langelis, apjuostas 
lygiais apvadais, o antrajame tarpsnyje 48 Ten pat, l. 4.
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į pastogės karnizą remiasi stačiakampė akustinė anga, pridengta horizontaliomis 
lentelėmis. Šoniniai fasadai asimetriški – pirmajame tarpsnyje dviem lygiais išdės-
tyti apatiniai stačiakampiai langai ir viršutiniai apskriti langeliai; angų vertikalios 
ašys nesutampa. Galinis rytų fasadas – su apskritu langeliu apatiniame tarpsnyje. 
Antrojo varpinės tarpsnio visi fasadai tokie pat, kaip pagrindinis; pastogę juosia 
išsikišęs profiliuotas karnizas. Varpinė – liaudiškos architektūros, su romantizmo 
stiliaus elementais.

Šventorius yra artimo kvadratui plano, aptvertas iš trijų pusių, o buvusi 
jo tvoros pietvakarių kraštinė dabar atvira; jos vietą žymi tik du vartelių stulpai, 
skiriantys šventoriaus erdvę nuo kapinių, įkurtų už bažnyčios apsidės ir kartu su 
šventoriumi sudarančių ištęsto stačiakampio plotą, ribojamą bendromis šoninėmis 
tvoros kraštinėmis. Bažnyčios inventoriuje rašoma, kad šventorius kartu su kapi-
nėmis sudaro 116 × 71 m dydžio plotą; jis 1915 m. aptvertas akmens mūro tvora, 
dengta lentomis49. Šventoriaus reljefas vos banguotas; vakarinėje jo pusėje yra 
palaidojomų. Šventoriaus ir kapinių tvora akmens mūro, su vienšlaičiu nuolydžiu 
į išorę. Didieji vartai įrengti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą. Jie simetriški, 
trijų nedengtų angų, kurias rėmina keturi stulpai, sumūryti iš raudonų plytų, su 
akmens skaldos intarpais vidurinėje dalyje ir užbaigti trikampiais frontonėliais. 
Stulpus dengia dvišlaičiai skardos stogeliai su kryžiais, jungia ažūrinės metalo 
varčios; viduriniai stulpai aukštesni, su dvivėrėmis varčiomis. Antrieji, vienos ne-
dengtos angos varteliai įrengti už apsidės – veda į kapines. Jie tik „simboliniai“, 
nes nėra nei tvoros, nei varčių. Vartelius riboja du sumūryti iš plytų tinkuoti 
stulpeliai, dengti keturšlaičiais skardos stogeliais su virš jų kylančiais ažūriniais 
kryžiais – saulutėmis.

Prie Didžiųjų šventoriaus vartų, ant platesnio akmens mūro pagrindo 
pastatytas ąžuolinis drožinėtas stogastulpis, dengtas skardos stogeliu su viršuje 
kylančiu monumentaliu mediniu kryžiumi. Užrašas skelbia: ,,Parapijai 205.“ Kitoje 
stogastulpio pusėje pateikta informacija apie autorių: ,,Dailininkas V. Jonikas, 1996.“ 

Tarp gatvės ir šventoriaus pastatytas paminklas – koplytėlė. Ji vieno tarps-
nio, pastatyta ant aukšto pagrindo, kur užrašyta: ,,Kantrybėje bėgkime ant paskirtos 
mums kares žiuredami ant Jezaus vado ir uždetojo tikejimo, kursai turedamas prieš 
savį džiaugsmą kentejo kryžių Neba. 12 1_2. Atminimas ančiškiečių, išėjusių Amerikan 
1906 m.“ Koplytėlė surinkta iš serijinės gamybos lietų ketaus elementų. Visi fa-
sadai vienodi – jų kampus rėmina stulpeliai su įdubomis, viršuje nusmailėjantys 
ir užbaigti kryžiais. Stulpelius jungia trikampiai frontonėliai su porinėmis trila-
pėmis arkutėmis. Koplytėlės viršų vainikuoja piramidinis stogelis su kryžiumi. 
Viduje patalpinta Kristaus, nešančio kryžių, skulptūra. Koplytėlė yra originalių 
neogotikinių formų.

Špitolė stovi už rytinės šventoriaus tvoros, prie Bažnyčios gatvės, atgręžta 
į ją šoniniu rytų fasadu. Anciškio bažnyčios inventoriuje rašoma, kad 1927 m. iš 
D. Kunsko už 1 900 Lt nupirktas namas, o 1929 m. iš valdžios įsigytas 1 000 kv. m 
sklypas ir jame pastatyta špitolė; viename jos gale įrengtas butas. 1930 m. įrengta 
antroji špitolės pusė ir prie jos šulinys. Špitolė medinė, 17 × 7 m. dydžio, su 
dviem mažais prieangiais iš abiejų šonų, 
dengta cinkuotos skardos stogu; yra 7 49 Ten pat, l. 4.
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durys ir 12 langų. Viduje yra priemenė, penki kambariai, sandėlis, dvi krosnys su 
šiltomis sienelėmis; ji kainavo 4 589 Lt50. Dabartinė špitolė vienaukštė, sudėtinio 
tūrio, su dviem prieangiais, dengta pusvalminiu skardos ir šiferio stogu. Sienos 
suręstos iš sienojų, sunertų į sąsparas. Planas ištęstas, su dviem prieangiais prie 
šoninių sienų. Pagrindinis rytų fasadas su vienšlaičiu atviru prieangiu, kurio stogelį 
remia du stulpeliai; abipus durų – siauri priemenę apšviečiantys langeliai. Dešinėje 
prieangio pusėje yra du nedideli langai, apjuosti profiliuotais apvadais su tiesiais 
sandrikais. Kairiosios fasado pusės langai platesni, įrengti vėliau. Šoninis vakarų 
fasadas taip pat su vienšlaičiu atviru prieangiu ir dviejų dydžių langais. Galinis 
šiaurės fasadas simetriškas, su dviem langais ir mažu langeliu trapecijos formos 
skyde. Langai su langinėmis, apjuosti profiliuotais apvadais su tiesiais sandrikais 
ir dantukais, o skydo langelio apatinė prikaltė drožinėta riestiniu ornamentu. Špi-
tolė – tradicinės architektūros, būdingos nedidelių miestelių parapijos trobesiams.

Statmenai špitolei, atokiau nuo gatvės, atgręžtas į ją galiniu fasadu stovi 
ūkinis trobesys. Jis nedidelio stačiakampio plano, dengtas keturšlaičiu stogu. Sie-
nos krėstos iš molio, su baltų silikatinių plytų intarpais, stogas kiauras, vietomis 
dengtas toliu. Tai greičiausiai buvęs svirnas, tačiau statinys yra labai nugyventas, 
praradęs autentišką architektūrą.

Į šiaurę nuo špitolės sodybos, ties sankryža, stovi originalus paminklas, 
saugantis miestelį nuo gaisro: ant aukšto, apskrito, siaurėjančio į viršų medinio 
stulpo pastatyta šv. Florijono skulptūra. Paminklas pastatytas 1999 m.; jo auto-
rius – skulptorius Mindaugas Būga. Nuo sankryžos Bažnyčios gatvė daro posūkį 
šiaurės rytų kryptimi ir veda prie klebonijos sodybos. 

Anciškio bažnyčios inventoriuje minimi ir bažnyčiai priklausantys gyvenamieji 
ir ūkio trobesiai. Rašoma, kad medinė klebonija su mūro pamatais statyta 1904 m. 
kunigo Vitkaus pastangomis. Ji geros būklės, su rūsiu, 21,33 × 10,5 m dydžio, 
dengta šiaudais. Klebonijoje septyni kambariai, vidaus sienos tinkuotos ir baltintos, 
grindys eglinių lentų (išskyrus koridorių ir virtuvę); yra penkios, mūrytos iš plytų 
krosnys, viena angliška krosnis virtuvėje. 1928 m. pastatyta veranda. Bažnyčios 
tarnų namas labai senas, stovi į pietryčius už kelio, nuo klebonijos nutolęs 46 m, 
dengtas šiaudais. Statytas iš eglinės medienos, 16 × 7 m dydžio, dviejų galų; 
juose yra po vieną kambarį, du sandėliai ir dvi krosnys su kaminais. Minima 
viralinė, nuo klebonijos nutolusi apie 22 m į šiaurės vakarus. Ji 11 × 5 m dydžio, 
su ketveriomis durimis, dengta šiaudais. Į pietryčius nuo klebonijos (nutolęs apie 
21 m.) yra iš eglių medienos pastatytas svirnas, dengtas šiaudų stogu. Jis 15 × 
6 m dydžio, trijų patalpų, su trejomis durimis. Prie svirno galo (nuo klebonijos 
pusės) pristatytas 6 × 4 m. dydžio namelis, su prieangiu ir dviem kambariais. Apie 
45 m. į šiaurę nutolęs klojimas 29 × 12 m dydžio, dengtas šiaudais, su trejomis 
durimis; jis geros būklės51. Vėliau dar pastatyta 6 × 5 m. dydžio viralinė. Prie 
jos galo pristatyta 12,5 × 10,5 m. dydžio medinė daržinė, su dvejomis dvivėrėmis 
durimis. Viralinė ir daržinė dengti bendru šiaudų stogu. 1926 m. iš sienojų buvo 
suręsta 8,5 × 6 m dydžio daržinėlė; ji 
be durų, dengta šiaudais52.

Tarp Anciškio bažnyčios doku-
mentų yra saugomas brėžinys, kur 

50 Ten pat, l. 14.
51 Ten pat, l. 10–11, 14.
52 Ten pat, l. 12–14.
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pateiktas projektuojamos klebonijos 
planas ir schematiškai pavaizduotas 
Anciškio situacijos planas, su kapinė-
mis, bažnyčios ir klebonijos sklypais; 
šalia dviejų gatvių išsidėstę namai, o klebonijos sklypo vidurinėje dalyje paro-
dytas projektuojamas pastatas, stovi trys ūkiniai trobesiai ir vienas namas; dar 
trys ūkiniai trobesiai stovi kitoje gatvės pusėje (12 pav.). Matyti, kad klebonijos 
sodyba yra atokiau nuo bažnyčios (taip pat ir dabartinė klebonijos sodyba). 
Klebonija ištęsto stačiakampio plano, asimetriško planavimo, su dviem įėjimais: 
šalia priemenės, kairėje pusėje, yra trys pagrindiniai, erdviausi, pereinami klebono 
gyvenamieji kambariai: svetainė, miegamasis ir valgomasis, iš kurio patenkama 
į išilginį koridorių. Vienoje koridoriaus pusėje, į dešinę nuo priemenės, išsidėstę 
trys patalpos – priėmimo kambarys, klebono darbo kabinetas ir šeimyninė. Kitoje 
koridoriaus pusėje yra tarnų kambarys, virtuvė, sandėlis.

Klebonijos sodyba yra nutolusi į šiaurės rytus nuo šventoriaus. Sodyboje 
yra klebonija ir trys ūkiniai trobesiai, sudarantys pusiau uždarą kiemą, kur yra 
šulinys; į šiaurę nuo klebonijos, prie tvenkinio, stovi nedidelė pirtis (13 pav.). 
Klebonija stovi atokiau nuo Bažnyčios gatvės, kampu atgręžta į ją. Ji sudėtinio 
tūrio, vienaukštė, su pastoge. Sienos suręstos iš sienojų, apkaltos lentomis horizon-

12 pav. Anciškio situacijos planas ir Anciškio 
klebonijos planas. Brėžinys saugomas Anciškio 
bažnyčios archyve
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taliai; aukštas dvišlaitis stogas dengtas 
šiferiu. Planas – ištęstas stačiakampis, 
su prieangiu rytų pusėje; yra dve-
jos durys – per prieangį ir galiniame 
šiaurės fasade. Šoninis pietryčių fasa-
das asimetriškas, su uždaru vienšlai-
čiu prieangiu kairiajame šone; langai 
nedideli, stačiakampiai, dvieiliai, šešių 
stiklų. Prieangio vidurinėje dalyje yra 
dvivėrės durys, o kairiajame šone – du 
platūs langai; išliko nesudėtingi dekoro 
elementai, puošiantys prieangio karni-
zą. Antrasis šoninis (šiaurės vakarų) 
fasadas taip pat asimetriškas, su dviem 
mažais langeliais vidurinėje dalyje ir 
dvieiliais, šešių stiklų langais šonuose. 
Galinis šiaurryčių fasadas simetriškas, 
su durimis vidurinėje dalyje, dviem 
šoniniais langais ir mažesniais stačia-
kampiais langais trikampiame skyde; 
durys apkaltos lentelėmis „eglute“ ir pa -
aukštintos (iki langų viršutinės linijos) 
horizontaliu langeliu. Antrasis galinis 
(pietvakarių) fasadas asimetriškas, su tri - 
mis langais ir dviem langeliais trikam-
piame skyde. Pastato architektūra tradicinė, būdinga nedidelių miestelių trobesiams.

Visi trys ūkiniai trobesiai pastatyti statmenai klebonijai. Arčiausiai klebonijos, 
į vakarus nuo jos, stovi mažiausias ūkinis trobesys – malkinė. Jis nedidelio vientiso 
tūrio, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. Trobesys medinis, karkasinės konstrukcijos, 
stačiakampio plano, su dvivėriais vartais galuose ir durimis šoniniame pietų fasade. 
Antrasis trobesys nutolęs į šiaurę nuo klebonijos, ilgesnis, stačiakampio plano. Jis 
suręstas iš sienojų, sukirstų į kertes, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. Pagrindiniame 
fasade yra dveji dvivėriai vartai, apkalti vertikaliai lentomis, sutvirtintomis hori-
zontaliomis ir įstrižomis jungtimis. Abu trobesiai nugyventi. Trečiasis, didžiausias 
ūkinis pastatas, stovi priešais kleboniją. Jis monumentalaus vientiso tūrio, dengtas 
labai aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Tai, matyt, buvęs klojimas; jo sienos apmūrytos 
baltomis silikatinėmis plytomis. Pagrindiniame fasade yra dveji dvivėriai mediniai 
vartai, apkalti įstrižai lentomis, ir trys maži stačiakampiai horizontalūs langeliai. 
Antrajame šoniniame fasade yra tokie patys trys langeliai; abu šoninius fasadus 
juosia medinis karnizas. Galiniai fasadai aklini. Išliko autentiškas monumentalus 
klojimo tūris ir greičiausiai angų vietos ir jų dydžiai. Pirtis dūminė, vientiso ne-
didelio tūrio, stačiakampio plano, dengta dvišlaičiu šiferio stogu. Sienos suręstos 
iš sienojų, sukirstų į kertes. Pagrindinis fasadas su durimis kairėje pusėje ir vienu 
stačiakampiu, šešių stiklų langu. Antrajame šoniniame fasade yra mažas kvadrato 
formos langelis. Tokios dūminės pirtys Lietuvoje jau baigia išnykti.

13 pav. Anciškio klebonijos trobesių situacijos 
plano schema. Sudarė A. Rupeika
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Anciškio bažnyčios pagrindinis ir šoninis  
fasadai. 2013 m. A. Rupeikos nuotr.

Anciškio bažnyčios šoninis ir apsidės fasadai. 
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.
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Anciškio bažnyčios interjeras.  
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Anciškio varpinė.  
2013 m.  
A. Rupeikos nuotr.

Anciškio šventoriaus  
pagrindiniai vartai.  
2011 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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Anciškio kapinių vartai.  
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.

Anciškio šventoriaus stogastulpis.  
2013 m. A. Rupeikos nuotr.

Anciškio koplytėlė.  
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.
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Anciškio špitolė (viršuje)

Anciškio šv. Florijono  
paminklas.  
2011 m.  
M. Rupeikienės nuotraukos
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Anciškio klebonija.  
2013 m. A. Rupeikos nuotr.

Anciškio klebonijos sodyba  
su dviem ūkiniais trobesiais.  
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.
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Anciškio klebonijos pirtis.  
2013 m.  
A. Rupeikos nuotraukos

Anciškio klebonijos ūkinis  
trobesys
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Barklainių kapinių 
vartai

Barklainių kapinių 
koplyčios pagrindinis 
ir šoninis fasadai

Barklainių kapinių 
koplyčios šoninis 
ir apsidės fasadai. 
2011 m.  
M. Rupeikienės  
nuotraukos
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Barklainių kapinių koplyčios interjeras.  
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Barklainiai yra kelio Ramygala – Panevėžys rytų pusėje, nutolę apie 8 km į 
šiaurės rytus nuo Ramygalos. Kapinės įkurtos šiaurinėje Barklainių kaimo dalyje, 
aukštumoje, prie Ramybės gatvės. Jos netaisyklingo keturkampio plano, aptvertos 
žema ažūrine metalo tvora; kapinių pakraščiai apsodinti medžiais (14 pav.). Ka-
pinių vartai vienos plačios angos, nedengti, rėminami dviem stulpais, kurių šonai 
tinkuoti, o vidurinė, kiek įgilinta dalis – akmens mūro, stulpai dengti keturšlai-
čiais skardos stogeliais su ažūriniais kryžiais. Nuo gatvės prie koplyčios veda iš 
akmenukų suklotas takas ir įrengtos akmeninės laiptų pakopos. 

Teigiama, kad Barklainių koplyčią pastatė dvarininkas Kazimieras Švoinickas 
apie 1658 m. Ji buvo medinė, dengta šiaudais; stogas naujai uždengtas šiaudais 
1849 m., o 1855 m. koplyčia jau apgriuvusi. 1858 m. Švoinickių šeima pastatė 
naują, mūrinę koplyčią. 1946 m. apylinkės gyventojai lentelėmis uždengė stogą, 
o zakristiją uždengė čerpėmis; sudėjo grindis, pristatė mažą bokštelį53. Ankstesnė 
koplyčia minima ir 1850 m., Ramygalos bažnyčios vizitacijos metu. Teigiama, kad 
ji 5 × 3 sieksnių dydžio, 1849 m. naujai dengta šiaudais; statybos metai nežinomi54.

Koplyčia stovi prie pietinės tvoros kraštinės, pagrindiniu vakarų fasadu at-
gręžta į gatvę. Dabartinė koplyčia statyta 1858 m.55 ir apie 1990 m. – remontuota. 
Ji sudėtinio tūrio, su vienšlaičiu priestatu, dengta dvišlaičiu skardos stogu. Koplyčia 
sumūryta iš akmenų, su skaldos intarpais ir tinko detalėmis; cokolis yra kiek pla-
tesnis už sienas. Planas asimetriškas, su stačiakampe sale ir siauresne presbiterija, 
užbaigta trisiene apside (15 pav.). Prie 
šiaurinės presbiterijos sienos priglaus-
tas stačiakampio plano priestatas; po 
presbiterija yra nedidelė rūsio patalpa. 
Pagrindinio fasado kampus rėmina pi-

53 Panevėžio vyskupija, p. 283.
54 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 294, l. 95v. 1850 m. Ramy-
galos bažnyčios vizitacija.

55 Metai yra įrėžti ant akmens, pagrindinio fasado 
dešinėje pusėje.

14 pav. Barklainių 
kapinių situacijos 
plano schema.  
Sudarė A. Rupeika
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liastrai su įdubomis ir stilizuotais kapiteliais, o vidurinę 
dalį akcentuoja plati arkinė portalo anga, apjuosta 
plačiu tinkuotu apvadu, pridengta lenktu stogeliu; 
portalo angoje įkomponuotos dvivėrės medinės du-
rys, o virš jų – pusapskritis langas. Fasado simetrijos 
ašyje yra choro langas, užbaigtas pusapskrite sąrama, 
o jo šonuose – maži apskriti langeliai. Stačiašlaičio 
skydo viršuje – originalus dekoratyvinis elementas – 
tarsi altorėlio imitacija – niša, aprėminta porinėmis 
kolonėlėmis, frizu su profiliuotu karnizėliu, užbaigta 
segmentiniu frontonėliu, kurio timpane įkomponuota 
Apvaizdos akis. Pagrindinio fasado kompoziciją už-
baigia virš stogo kraigo kylantis siauras kvadratinio 
skerspjūvio bokštelis su arkinėmis akustinėmis angomis, 
dengtas piramidiniu stogeliu su kryžiumi. Šoninio 
šiaurės fasado pagrindinis tūris su vienu langu ir 
niša, užbaigtais pusapskritėmis sąramomis, apjuostais 
siaurais tinko apvadais, su pratęstais šonais. Išsiki-
šusio žemesnio priestato kampus juosia mentės, o 
vidurinėje dalyje yra langas, užbaigtas pusapskrite sąrama; jo galiniame (vakarų) 
fasade yra durys su pusapskrite sąrama ir lenktu skardos stogeliu. Šoninis pietų 
fasadas yra su dviem arkiniais langais, niša ir vienu presbiterijos langu. Apsidės 
fasadas trisienis, be angų; jo kampus akcentuoja mentės. Pastato pastogę juosia 
lygi frizo juosta ir išsikišęs profiliuotas karnizas. Viduje sienos lygios, tinkuotos, o 
salės lubos apkaltos medinėmis lentelėmis su nusklembtais kampais – jų kontūras 
sudaro trapecijos formą; presbiterijos lubos taip pat apkaltos lentelėmis, imituojant 
skliautą: vidurinėje dalyje lygios, o sienų kryptimi – žemėja. Presbiterija atskirta 
rąstelių tvorele. Chorą laiko du stori apskrito skerspjūvio stulpai; jis aptvertas 
aklina medine tvorele. Yra vienas medinis liaudiškų formų altorius – koplytstulpio 
imitacija. Koplyčia – originalus romantizmo laikotarpio statinys; nesudėtingą jo 
architektūrą pagyvina akmens mūro tekstūros ir baltai tinkuotų detalių derinys.

Ėriškių kaimas įsikūręs prie kelio Ramygala – Upytė, apie 8 km nutolęs 
į šiaurės vakarus nuo Ramygalos. Pietinėje kaimo dalyje yra katalikų bažnyčia, 
klebonijos sodyba ir špitolė. Bažnyčios šventoriuje įrengtos ir kapinės, taip pat 
yra keli dekoratyviniai akcentai, skirti svarbioms datoms paminėti. Šventorius su 
kapinėmis ir bažnyčia, įkurtas dešiniajame Upytės krante, tarp Ėriškių ir Ėriškėlių 
gatvių, bet atokiau nuo jų. Arčiau Ėriškių gatvės, tarp jos ir šventoriaus, lygia-
grečiai bažnyčiai, stovi klebonija ir ūkinis trobesys. Šventoriaus rytiniame kampe 
stovėjo varpinė (16 pav.).

Teigiama, kad pirmoji medinė bažnyčia (ar koplyčia) Ėriškiuose pastatyta apie 
1754 m.56 Vienų šaltinių teigimu, 1889 m. Ėriškių gyventojas Kazimieras Vaitkus 
prašė leidimo kapinėse pastatyti nau-
ją koplyčią; leidimą gavo tik 1898 m. 
ir medinę koplyčią pastatė 1899 m.57 
Taip pat teigiama, kad antrąją medinę 

15 pav. Barklainių kapinių 
koplyčios planas. Sudarė 
A. Rupeika

56 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 262; Kvi-
klys B. Mūsų Lietuva. Ten pat, t. 2, p. 660.

57 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat, p. 262.
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bažnyčią 1892 m. iš tašytų rąstų pastatė Ėriškių ūkininkas 
Kazimieras Vaitkus-Vaitkevičius, paaukojęs 20 dešimtinių že-
mės. Ji buvo 24 × 10 m dydžio ir 14 m aukščio, su bokšteliu, 
dengta malksnomis; 1897 m. iš Ramygalos senosios bažnyčios 
(pradėjus Ramygaloje mūryti naują bažnyčią) buvo gauti du 
šoniniai altoriai, o Didysis altorius įrengtas 1924 m. ėriškiečio 
Mykolo Klikūno lėšomis58. 1938 m. bažnyčios stogas dengtas 
cinkuota skarda; 1939 m. išorė ir vidus dažytas aliejiniais dažais, pradėta statyti 
parapijos salė59. Yra teiginių, kad pirminis bažnyčios interjeras „buvo jaukus ir 
gražus“, bet deja, neišliko60. 1995 m. buvo parengtas šventoriaus tvoros projektas 
( autorė O. Brazauskienė). Per paskutinį bažnyčios remontą, atliktą 1999–2002 m., 
buvo pakeistos langų angos – panaikintos išlenktos viršutinės sąramos, sudėti 
nauji stačiakampiai langai, o prie šoninio fasado pristatytas prieangis; viduje sie-
nos buvo apkaltos gipskartonio plokštėmis ir dažytos, o jų apačia – apdailinta 
lentelėmis. Prieš remontą bažnyčios vidus buvo nufotografuotas61. Iš nuotraukų 
matyti, kad vidaus sienos buvo dažytos ir dekoruotos religinių motyvų tapybos 
siužetais, jų viršų juosė trafaretinis frizas.

Švč. Jėzaus Veido bažnyčia stovi vidurinėje kapinių dalyje, pagrindiniu 
fasadu atgręžta į šiaurės rytus. Ji vienbokštė, vienanavė, salinė, dengta dvišlaičiu 
stogu, o bokštas – keturšlaičiu stogeliu. 
Sienos suręstos iš sienojų, sutvirtintų 
vertikaliomis sąvaržomis ir apkaltos 
horizontaliai; stogai dengti skarda. Pla-
nas ištęstas ir užbaigtas trisiene apside; 
priekyje išsikiša siauresnis (vėliau pri-

58 Panevėžio vyskupija. Ten pat, p. 287.
59 Ten pat.
60 Jankevičienė A. Lietuvos ... Ten pat, p. 151.
61 Nuotraukos saugomos Ėriškių bažnyčios archyve. 
Greičiausiai jų autorius – kunigas Kęstutis Uleika 
(1973–2002), tuo metu buvęs Ėriškių bažnyčios 
klebonas.

16 pav. Ėriškių 
bažnyčios statinių 
ir parapijos trobesių 
komplekso situacijos 
plano schema.  
Sudarė A. Rupeika
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statytas) bokštas (17 pav.). Plane skersine siena atskirta trisienė 
plano dalis; prie sienos pastatyti altoriai, o už jos įrengta 
zakristija. Presbiterija atskirta tvorele; dešiniajame prienavio 
kampe įrengti laiptai į vargonų chorą. Pagrindinis fasadas 
simetriškas, su dviejų tarpsnių bokštu, dengtu keturšlaičiu stogeliu. Priekinė bokš-
to sienos plokštuma vientisa, siauru stogeliu atskirtos tik stačiakampės dvivėrės 
durys; langai išdėstyti trimis lygiais. Antrasis bokšto tarpsnis sudarytas iš dviejų 
skirtingo pločio plokštumų (viršutinė siauresnė), šonuose akcentuotų vienšlaičiais 
siaurais stogeliais; vidurinėje dalyje yra du platesni stačiakampiai langai, o viršu-
tinė (akustinė) anga – aukštesnė ir siaura, pridengta grotelėmis. Šoniniai fasadai 
skaidyti sąvaržomis, tarp jų išdėstyti stačiakampiai langai. Šoniniuose fasaduose 
bokštas stogeliais skaidomas į tris tarpsnius; apatinis tarpsnis aklinas, antrajame 
yra vienas stačiakampis langas, o viršutiniame – siaura akustinė anga. Prie šoninio 
pietryčių fasado pristatytas laikinas prieangis, dengtas dvišlaičiu stogeliu. Apsidės 
fasadas simetriškas, trisienis, su durimis vidurinėje dalyje ir langais šonuose.

Interjere dominuoja vientisa salės erdvė, dengta lygiomis lubomis. Sienas 
skaido vertikalios sąvaržos. Viršutinė sienų dalis tinkuota, o apatinė  apkalta 
lentelėmis. Presbiterija atskirta ažūrine medinių baliustrų tvorele ir užbaigta tiesia 
apsidės siena, prie jos stovi trys mediniai altoriai. Centrinis – neogotikinių formų, 
o abu šoniniai altoriai vienodi, puošnių orderinių formų, dekoruoti drožiniais. 
Sakykla ir po ja įrengta klausykla yra stačiakampio plano, priglaustos prie sienos 
šalia presbiterijos (kairėje pusėje); į sakyklą veda laipteliai iš presbiterijos. Vargonų 
chorą remia dvi kolonos; choro sienelė ažūrinė, sudaryta iš medinių baliustrų. 
Bažnyčios grindys lentų, lubos apkaltos smulkiomis lentelėmis. Bažnyčios archi-
tektūra nesudėtinga, primityvi.

Šventoriuje stovėjusi varpinė liko užfiksuota tik nuotraukose. Ji buvo atvirų 
konstrukcijų, keturstulpė, dengta dvišlaičiu malksnų stogeliu (18 pav.). Keturi 
įžambūs kampiniai stulpai viršuje iš visų pusių buvo sujungti horizontaliais ryšiais, 
o apačioje, visai prie žemės, horizontalios jungtys tvirtino tik šoninius stulpus. 
Gana aukšti varpinės stulpai vidurinėje dalyje buvo sutvirtinti sukryžiuotais spy-
riais, horizontaliomis jungtimis; pagrindiniame ir galiniame fasaduose šios jungtys 

17 pav. Ėriškių  
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika
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išdėstytos maždaug kryžminių spyrių 
aukštyje, o šoniniuose fasaduose – apie 
vidurį. Po stogeliu, vidurinėje dalyje, 
kabojo nedidelis varpas ir dar mažesnis 
varpelis. Tai buvo sena, primityvių 
etninių formų varpinė. 

Šventorius banguoto reljefo, ap-
tvertas akmens mūro tvora; dalis tvoros 
(šiaurės vakarų pusėje) – metalo strypų. 
Didieji trijų angų vartai įrengti prie-
šais pagrindinį bažnyčios fasadą. Angas 
rėmina kvadratinio skerspjūvio stulpai 
(viduriniai aukštesni), dengti keturšlai-
čiais stogeliais. Jie sumūryti iš geltonų 
plytų, su akmens intarpais. Vidurinius 
stulpus jungia plačios dvivėrės ažūri-
nės metalo varčios; šoniniai varteliai 
siauri, vienvėriai. Tvoroje įrengti siauri 
varteliai veda prie buvusios mokyklos 
ir špitolės, o tvoros vakarų kampe pa-
likta anga bei šlaite įrengti laipteliai 
leidžiasi prie upės.

Šventorių supa kapinės, kur tarp tradicinių, būdingų kapinėms paminklų, 
pastatyta ir originalių, skirtų svarbioms datoms įamžinti ar meniškų tautodaili-
ninkų darbų. Šalia pagrindinio bažnyčios fasado 1990 m. pastatytas kryžius su 
įrašu: „Jėzaus vardu mes būsime išganyti. Bažnyčios pastatymo šimtmečio jubiliejui.“ 
Kitoje kryžiaus pusėje įrašas: ,,Tautodailininkas Vygandas Peirėnas, 2009 m.“ Lietuvos 
tūkstantmečiui atminti pastatytas akmuo su ažūriniu kryžiumi: „Lietuvos vardui 
1000 metų. 2009.“ Priešais bažnyčios šoninį šiaurės vakarų fasadą stovi meniškai 
drožinėtas dviejų pakopų koplytstulpis.

Už šventoriaus tvoros, tarp mokyklos ir bažnyčios, 1990 m. pastatytas me-
dinis kresnų proporcijų kryžius su įrašu: „Dievui ir Tėvynei.“

Klebonijos sodyba įkurta į šiaurę nuo bažnyčios, tarp Ėriškių gatvės, šven-
toriaus tvoros ir Upytės upės. Sodyboje stovi klebonija ir nedidelė klėtis – buvusio 
ištęsto plano ūkinio trobesio dalis. Kieme įrengtas šulinys su svirtimi. Klebonija 
ir trys sujungti ūkiniai trobesiai stovėjo lygiagrečiai, kiek patraukti į šoną nuo 
klebonijos. Du ūkiniai trobesiai nugriauti, o prie klėties galinio fasado pristatytas 
mūro priestatas. Klebonija statyta 1907 m. iš senų rąstų; tuo pat metu suręsti ir 
ūkiniai trobesiai62.

Klebonija pastatyta lygiagrečiai bažnyčiai, atgręžta į ją galiniu pietvakarių 
fasadu; priešais šį fasadą stovi šulinys. Klebonija vienaukštė, su dviem uždarais 
prieangiais. Ji suręsta iš sienojų, su akmens mūro cokoliu, dengta dvišlaičiu šiferio 
stogu; sienos apkaltos horizontaliai, o trikampiai galinių fasadų skydai – verti-
kaliomis lentelėmis su lentjuostėmis. 
Planas su dviem prieangiais, pristatytais 

18 pav. Ėriškių varpinės piešinys.  
Atliko Antanas Rupeika

62 Duomenys gauti iš registrų centro.
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prie šoninių fasadų. Planavimas asimetriškas, su siauru skersiniu koridoriumi. 
Abipus jo dviem eilėmis išdėstytos pereinamosios patalpos; prie išilginių sienų 
pastatytos krosnys (19 pav.). Pagrindinis pietryčių fasadas asimetriškas, su uždaru 
įstiklintu vienšlaičiu prieangiu vidurinėje dalyje ir langais šonuose; jie nedideli, 
stačiakampiai, su langinėmis ir siaurais tiesiais apvadais. Galinių fasadų langus 
taip pat dengia langinės, trikampiuose skyduose yra maži stačiakampiai langeliai. 
Pietvakarių fasado trikampį skydą skiria stoginukas, paremtas gembėmis. Šoninio 
šiaurės vakarų fasado langai įvairių dydžių, be langinių. Klebonija būdingų šiam 
pastatų tipui architektūros formų.

Klėtis vientiso tūrio, dengta dvišlaičiu šiferio stogu. Ji suręsta iš tašytų sienojų, 
sukirstų į kertes. Klėtis šoninė, su vienomis durimis, be langų; durys vienvėrės, 
apkaltos vertikaliai. Klėties architektūra nesudėtinga, būdinga kaimo trobesiams.

Priešais klebonijos sodybą, tako, vedančio į šventorių, pietinėje pusėje yra 
antroji bažnyčiai priklausiusi sodyba. Joje stovi senas medinis namas, kur grei-
čiausiai buvo špitolė ir šulinys. Špitolė pastatyta lygiagrečiai klebonijai ir bažny-
čiai, tarp šventoriaus ir Ėriškių bei Ėriškėlių gatvių. Tokia situacija, kai abipus 
bažnyčios, priešais, pastatytos klebonija su špitole – būdinga daugelio miestelių 
parapijos trobesiams. Špitolė vientiso tūrio (anksčiau buvo su prieangiu), dengta 
dvišlaičiu šiferio stogu. Ji su akmens mūro cokoliu, sienos suręstos iš sienojų, 
kampuose sunertų į sąsparas, skaidomos vertikaliomis sąvaržomis. Planas – ištęstas 
stačiakampis, su dvejomis durimis šoniniuose fasaduose. Pagrindinis, atgręžtas į 
šiaurės vakarus fasadas simetriškas, su dvivėrėmis durimis vidurinėje dalyje ir 
abipus jų – siaurais, prieangį apšviečiančiais langeliais. Fasado šonuose yra po 
du langus su langinėmis. Matyti, kad prie durų buvo prieangis. Langus juosia 
profiliuoti apvadai ir tiesūs sandrikai. Antrasis šoninis fasadas taip pat su duri-
mis vidurinėje dalyje; jos vienvėrės, su originalia kelių krypčių lentelių apkala. 
Fasado šonuose yra po vieną langą. Galiniai fasadai su dviem langais ir mažes-

19 pav. Ėriškių 
klebonijos planas. 
Sudarė A. Rupeika
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Ėriškių bažnyčios bendras vaizdas.  
2013 m. A. Rupeikos nuotr.

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

Ėriškių bažnyčios interjeras prieš remontą. 
2002 m. Nuotr. autorius nežinomas
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Ėriškių šventoriaus  
pagrindiniai vartai

Ėriškių šventoriaus kryžius Ėriškių šventoriaus akmuo

Ėriškių šventoriaus  
koplytstulpis.   
2011 m. M. Rupeikienės 
nuotraukos
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Ėriškių kryžius  
už šventoriaus.. 
2013 m.  
A. Rupeikos nuotr.

Ėriškių klebonija

Ėriškių klebonijos 
ūkinis trobesys  
ir šulinys.  
2011 m.  
M. Rupeikienės  
nuotraukos
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Ėriškių špitolė

Kryžius šalia Ėriškių špitolės sodybos.  
2013 m. A. Rupeikos nuotraukos
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niu langeliu trikampiame skyde. Išliko originalus, plastiškų linijų skydo langelio 
rėmų dalijimas ir fasadų kampų apdailos fragmentai su piliastrų imitacija. Namas 
senas ir labai nugyventas, tačiau matyti, kad tai buvo svarbus bažnyčiai statinys 
(greičiausiai – klebonija), su ryškiais stilinės architektūros elementais. 

Prie špitolės, priešais klebonijos ūkinius trobesius, taip pat stovėjo ūkinis 
statinys. Į rytus nuo špitolės, arčiau prie Ėriškių gatvės, stovi medinis drožinėtas 
kryžius. Apatinėje jo dalyje, pridengta drožinėtu stogeliu, yra lentelė su užrašu: 
„Kristau, laimink mūsų Tėvynę! Ėriškių bažnyčiai 100-ųjų metų proga. 1992.“

Truskava yra Kėdainių rajone, kelio Kėdainiai – Ramygala vakarų pusėje, 
apie 11 km nutolusi į pietvakarius nuo Ramygalos ir apie 5 km į vakarus nuo 
Anciškio. Truskava – pripažinta kaip 
miestelis, esantis su kultūros vertės po - 
žymiais63. Truskavoje yra katalikų baž-

63 Miškinis A. Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai, 
Vilnius, 2009, l. 6.

20 pav. Truskavos 
bažnyčios, koplyčios 
ir parapijos trobesių 
situacijos plano  
schema. Sudarė 
A. Rupeika
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nyčia, kapinių koplyčia, parapijai priklausantys pastatai bei smulkieji sakraliniai 
ir dekoratyviniai akcentai (20 pav.). 

Yra duomenų, kad Truskavoje prieš Pirmąjį pasaulinį karą gyveno 10 žydų 
šeimų; miestelyje buvo ir sinagoga64.

Šalia kapinių, prie kelio, pastatytas miestelio kryžius. Jis medinis, pakeltas ant 
akmeninio pagrindo. Ant kryžiaus yra užrašas: ,,Dieve, išgelbėk Lietuvą.“ Kitoje pusėje 
užrašyta: ,,Truskavai – kunigas Sigitas Stepšys. 1989 06 20.“ Šalia kryžiaus, dešinėje 
pusėje, pastatytas paminklas – monumentalus akmuo – karių atminimui. Lentelėje 
iškaltas įrašas: „Paaukojusiems gyvybę kariams Truskavos žemėje. 1944 m. atminti“.

1794 m. sausio 15 d. Rumšiškių seniūnas Jonas Truskauskis ir jo žmona 
Barbora pasirašė dovanų aktą, kuriuo pasižadėjo pastatyti Užartėje bažnyčią. 
Vietovė, pagal fundatorių pageidavimą buvo pavadinta Truskava. Parapijos įkūri-
mu rūpinosi kunigas Jeronimas Grigalevskis, nuo 1810 m. rugsėjo 6 d. galutinai 
parapijos ribas vyskupas patvirtino 1813 m. rugsėjo 17 d.65. Greičiausiai todėl 
1813 m. visuose literatūros šaltiniuose ši data nurodoma kaip parapijos įkūrimo 
data. Tačiau iš Truskavos bažnyčios archyve saugomų dokumentų galima sužinoti, 
kad Truskavos parapija buvo įkurta prie kunigo Jeronimo Simono Grigalinskio 
(Hieronim Szymon Grygalinski) 1811 m. balandžio 15 d., kuris 1811 m. lapkričio 
23 d. pirmą kartą pasirašė kaip parapijos klebonas66. 1812 m. jau buvo sudarytas 
parapijos ribų žemėlapis, kur parodytas Truskavos miestelis, dvaras ir bažnyčios 
sklypas (21 pav.)67. Literatūroje teigiama, kad Truskavoje, ant kalnelio, buvo pasta-
tyta iš Rumšiškių atvežta medinė bažnyčia. Ji suręsta iš pušinės medienos, 16 × 8 
sieksnių dydžio, su nedideliu bokšteliu, 
pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurę; 
virš zakristijų buvo galerijos68. 1820 m. 
inventoriuje minimi bažnyčios matme-

64 Kviklys B. Mūsų Lietuva. Ten pat, p. 659.
65 Panevėžio vyskupija, p. 273.
66 Truskavos bažnyčios archyvas, 1820 m. inventorius.
67 Ten pat.

21 pav. Truskavos 
1812 m. parapijos  
ribų žemėlapis. 
Brėžinys saugomas 
Truskavos bažnyčios 
archyve
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nys kiek skiriasi. Nurodyta, kad bažnyčia 18 × 8 uolekčių dydžio, filijų, koplyčių 
ir altarijų nėra. Minima klebonija – 11,5 × 6 uolekčių, yra ūkinių trobesių; špitolės 
nėra. Vargšai (4 asmenys) gyveno klebonijoje, patarnavo bažnyčioje ir klebonijoje. 
1888 m. inventoriuje rašoma, kad bažnyčia priskirta V klasei (prie mažiausių 
bažnyčių); virš priebažnyčio stovi dvylikos balsų vargonai. Šventorius aptvertas 
lentų tvora su ąžuolo statiniais, ant akmens mūro pamatų stovi varpinė. Tvoroje 
minima keturiolika Kryžiaus kelio stočių. Kapinės aptvertos akmens mūro tvora; 
jose stovi koplyčia, statyta 1860 m. 1898 m. inventoriuje rašoma, kad 1891 m. 
bažnyčios stogas dengtas malksnomis; tais pačiais metais malksnomis dengta ir 
šv. Jurgio kapinių koplyčia. Kunigo B. Rakausko rūpesčiu 1889 m. pastatyta nauja 
medinė klebonija; jos stogas malksnomis dengtas 1897 m. Vėliau bažnyčia buvo 
remontuojama ir puošiama. Kunigas Vincas Prialgauskas pagrindiniame fasade buvo 
įrengęs galeriją ir pastatęs altorių su Aušros vartų Marijos paveikslu. Gegužinės 
pamaldos buvo laikomos prie šio altoriaus, šventoriuje. Klebonas B. Rakauskas 
galeriją panaikino, o paveikslą perkėlė į Angelų Sargų altorių; jis savo lėšomis 
apdengė bažnyčios stogą cinkuota skarda. 1926 m. klebono A. Kungio iniciatyva 
vidaus sienos buvo padengtos drobe ir dekoruotos; buvo penki altoriai, sakykla, 
menki vargonai, šešios klausyklos ir dvylika suolų su 60 vietų69.

Bažnyčia 1944 m., Antrojo pasaulinio karo metu, sudeginta; sudegė ir var-
pinė, klebonija, špitolė, ūkiniai trobesiai. Bažnyčios išorė ir vidus liko užfiksuoti 
tik keliose nuotraukose, jų kokybė nėra labai gera, sunku įžvelgti detales. Vienoje 
bažnyčios išorės nuotraukoje užfiksuoti pagrindinis ir šoninis fasadai, o antroje – 
pagrindinio fasado fragmentas. Matyti, kad bažnyčia buvo ištęsto plano, dengta 
dvišlaičiu stogu, su plastiškų formų bokšteliu, kylančiu virš pagrindinio fasado 
stogo kraigo; mažesnis bokštelis kilo virš apsidės. Pagrindiniame fasade dominavo 
gana smarkiai išsikišęs į priekį keturių kolonų portikas, remiantis aukštą trikampį 
frontoną ir platų antablementą; vidurinėje frontono dalyje įkomponuotas platus 
apskritas langas, o šonuose – nedideli stačiakampiai langeliai. Į viduriniąsias 
portiko kolonas rėmėsi įstiklinta galerija, kuri, sprendžiant iš formų, buvo įrengta 
vėliau; jos šonus rėmė sukryžiuotos sijos ir lenktų formų gembės. Pagrindinio 
fasado durys buvo stačiakampės, dvivėrės; jų šonuose simetriškai pastatyti alto-
riai, užbaigti trikampiais frontonėliais su kryžiais. Tarp kairiojo altoriaus ir durų, 
prie fasado, pritvirtintas monumentalus kryžius su Nukryžiuotojo figūra. Šoninius 
fasadus skaidė piliastrai su įrėžomis, kaip ir pagrindinio fasado kolonos, buvo 
pastatyti ant aukštų pjedestalų; tarp piliastrų išdėstyti aukšti stačiakampiai, smul-
kiai sudalyti langai. Bažnyčios pastogę juosė profiliuotas karnizas. Sprendžiant iš 
interjero nuotraukų (saugomų Kaune, M. K. Čiurlionio muziejuje)70, šoninės navos 
atrodė kiek aukštesnės už vidurinę. Tokį netradicinį sprendimą, matyt, lėmė tai, 
kad virš zakristijų buvo įrengtos ložos. Vidaus erdvė buvo trinavė, skiriama ko-
lonų, pastatytų ant aukštų pjedestalų. Visų navų lubos buvo skliautinės; vidurinę 
navą nuo presbiterijos skyrė sija su krucifiksu. Medinė Truskavos bažnyčia buvo 
klasicistinių formų; pagrindinio fasado 
elementas – iškelta į priekį įstiklinta 
galerija – su būdingomis romantizmo 
architektūrai detalėmis.

68 Panevėžio vyskupija. Ten pat, p. 269–170.
69 Ten pat, p. 270–271.
70 NMKČM, neg. nr. 10047, 10048.
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Varpinė taip pat liko užfiksuota 
tik istorinėje nuotraukoje; ją 1939 m. 
nufotografavo V. Žukauskas71. Nuotrau-
kos kokybė bloga, todėl remiantis ja, 
buvo atliktas piešinys (22 pav.). Varpinė 
medinė, stulpinė, dviejų tarpsnių, deng-
ta keturšlaičiu lentelių stogu. Viršuje 
kilo kupoliukas su Angelo, pučiančio 
trimitą, figūrėle ir ažūriniu kryžiumi. 
Planas kvadrato formos, antrojo tarps-
nio siauresnis. Sienos buvo apkaltos 
vertikaliai lentomis su lentjuostėmis. 
Apatinis varpinės tarpsnis aklinas, tik 
su stačiakampe durų anga pagrindinia-
me fasade; antrajame tarpsnyje matyti 
stačiakampės akustinės angos. Varpinė 
buvo nesudėtingų formų, analogiškos 
architektūros kaip ir neišlikusi Ramy-
galos varpinė.

Šventorius ir kapinės buvo greta, apaugę senais klevais, beržais ir puši-
mis, kunigo Prialgausko rūpesčiu aptverti akmens mūro tvora; tarp bažnyčios ir 
didžiųjų šventoriaus vartų pastatyta mūrinė koplytėlė su Jėzaus, nešančio kryžių, 
skulptūra. Taip pat šventoriuje minimos mūrinės dvylika Kryžiaus kelio stočių 
koplytėlių, stovėjo Marijos Nekalto Prasidėjimo statula (išliko), o prie vartų – sti-
lingas metalo paminklas (išliko) su užrašu: „1904 m.“72

Dabartinė bažnyčia su šventoriumi ir kapinės įkurtos pietinėje miestelio 
dalyje, atokiau nuo Truskavos gatvės, rytinėje jos pusėje. Į šiaurės vakarus nuo 
šventoriaus, šalia Truskavos gatvės, yra klebonijos pastatai. Klebonijos sodybą ir 
šventorių skiria apželdintas, medžiais apsodintas plotas – buvęs senasis šventorius, 
su nuožulniu reljefu, tvoros fragmentais ir išlikusiomis dvejomis vartų angomis, 
vedančiomis į kleboniją. Didžiuosius šventoriaus vartus ir senąsias vartų angas, 
rėminamas akmens mūro stulpeliais, jungia platus akmenimis grįstas takas, kurio 
vakarų pusėje išsidėstę keturi paminklai. Pirmasis paminklas stovi arčiausiai 
šventoriaus vartų – su Marijos Nekalto Prasidėjimo statula – skirtas bažnyčios 
fundatoriams; jame įrašyti 1813 m. (buvo manoma, kad tais metais įkurta parapija). 
Už jo, šalia tako, 2004 m. pastatytas juodo granito paminklas, skirtas Truskavos 
partizanams, negrįžusiems iš Sibiro tremties. Kiti du paminklai – kryžiai, stovi 
arčiau senosios tvoros. Vienas jų – aukštas, juodos spalvos, lieto metalo kryžius, 
pastatytas ant laiptuoto kelių pakopų pagrindo, įrašyti 1904 metai (minimas Pane-
vėžio vyskupijos knygoje, aprašant senąjį šventorių) – skirtas Spaudos atgavimui 
pažymėti, o antrasis – žemesnis, paprastų formų betono kryžius, pastatytas 1925 m., 
skirtas Lietuvos Nepriklausomybei ir žuvusiems kariams pagerbti.

Šventosios Dvasios bažnyčia sto-
vi šventoriaus pietrytinėje, paaukštinto-
je dalyje, pagrindiniu fasadu atgręžta į 

71 NMKČM, neg. nr. 10045.
72 Panevėžio vyskupija, p. 271.

22 pav. Truskavos varpinės piešinys.  
Atliko Antanas Rupeika pagal 1939 m.  
V. Žukausko nuotrauką
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vakarus. Ji pradėta statyti 1990 m. klebono Petro Baniulio iniciatyva, pagal archi-
tekto Alfredo Paulausko (1928–2013) projektą; konstruktorius – Kęstutis Matijošaitis. 
1995 m. birželio 4 d. buvo pašventinta rūsyje įrengta laikina koplyčia, o 1998 m. 
gegužės 31 d. bažnyčia konsekruota. Ji sudėtinio laužyto tūrio, vienbokštė, trinavė, 
bazilikinės erdvės. Bažnyčia sumūryta iš plytų, tinkuota, stogai dengti skarda. 
Pamatai juostiniai, iš tipinių bankečių, o atskiri jų ruožai – monolito; perdangų 
plokštės taip pat surenkamos, tačiau yra ir monolitinių fragmentų. Planas kryžiaus 
formos, su simetriškai išdėstytomis pagalbinėmis patalpomis; bažnyčios plotis apie 
19 m, ilgis – daugiau nei 30 m, o vidurinės navos aukštis – apie 13 m. Plano 
priekyje išsikiša centrinės navos pločio bokštas, o rytų pusėje – kiek siauresnė 
laiptuoto kontūro apsidė; prie pagrindinio ir dviejų šoninių portalų veda laiptai 
(23 pav.). Pagrindinis vakarų fasadas simetriškas, su dominuojančiu vieno tarpsnio 
bokštu, siaurėjančiu į viršų trimis pakopomis ir užbaigtu nedideliu kvadratinio 
skerspjūvio bokšteliu su siaurėjančia tripakope viršūne ir virš jos kylančiu kryžiumi. 
Portalas akcentuotas monumentalių formų stogu su stačiakampe pakyla, ant kurios 
pastatyta Kristaus skulptūra; durys dvivėrės, medinės. Simetrijos ašyje, virš portalo, 
įrengti vargonų chorą apšviečiantys langai, t. y. keturios siauros vertikalios langų 
juostos, įkomponuotos į smailėjančias nišas, su trikampėmis viršūnėmis. Aukščiau, 
siaurėjančioje bokšto dalyje, į aukštą siaurą trikampę nišą įterptos siauros porinės 
akustinės angos, pridengtos horizontaliomis grotelėmis. Siaura trikampė angelė yra 
ir mažajame bokštelyje. Kitos fasado plokštumos aklinos, laiptuoti jų kontūrai vai-
nikuoti siaurais kvadratinio kontūro bokšteliais su keturšlaičiais stogeliais. Šoniniai 
fasadai skaidomi į tris dalis: šalia bokšto – aukšta aklina plokštuma, vainikuota 
kampiniais bokšteliais, vidurinėje dalyje aukštais langais akcentuotos šoninės navos, 
virš jų, gilumoje, matyti trikampiai langeliai, apšviečiantys centrinę navą, o šalia 
presbiterijos į priekį išsikiša žemi priestatai. Šoninių navų poriniai juostiniai langai 
įkomponuoti į nišas, užbaigtas trikampėmis viršūnėmis; tokie pat, tik žemesni 
langeliai apšviečia ir priestatus, kurių kampuose, kaip ir priekinėje plokštumoje, 

23 pav. Truskavos 
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika
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kyla bokšteliai. Apsidės fasadas simetriškas, su žemais priestatais šonuose; visos 
jo plokštumos užbaigtos kampiniais bokšteliais, aklinos, tik priestatuose yra po 
vieną porinį langą, įterptą į trikampėmis viršūnėmis vainikuotas nišas. 

Viduje navas skiria keturios poros stačiakampio skerspjūvio stulpų. Dominuoja 
šviesi ir aukšta centrinės navos erdvė, dengta sudėtingu stilizuotu „žvaigždiniu“ 
skliautu; šoninių navų lubos ir sienos lygios. Vargonų choro sienelė aklina; ji 
remiasi į paskutiniuosius navas skiriančius stulpus, juos apgaubia ir smarkiai išsi-
kiša į priekį. Centrinio altoriaus kompozicija erdvinė, sudaryta iš kelių žemėjančių 
nišų, užbaigtų trikampėmis viršūnėmis; galinėje žemiausioje nišoje patalpinti trys 
kryžiai, sudarantys vientisą skulptūrinę grupę, kylančią virš laiptuoto pjedestalo 
ir tarsi simbolizuojančią Kryžių kalnelį. Presbiterija nuo salės pakelta trimis pako-
pomis, kairėje pusėje pastatyta lakoniškų formų sakykla. Dešinėje navoje įrengta 
krikštykla. Šoninių navų sienas puošia keturiolika vitražinių paveikslų – „Kryžiaus 
kelias“, vaizduojančių Kristaus Kryžiaus kelio stotis. Jų autorius Simas Gutauskas, 
o meistrai – Vaižgantas Černiauskas ir Bronislovas Šatūnas. Bažnyčia – moder-
nių formų; jos išorės architektūroje ir interjere dominuoja kryžiaus ir trikampio 
simboliniai motyvai.

Šventorius netaisyklingo daugiakampio formos, su nukirstu šiaurryčių kampu, 
aptvertas akmens mūro tvora, su nuolydžiu į šventoriaus pusę; tvoroje įrengti 
ketveri vartai. Šalia įžambios tvoros atkarpos glaudžiasi koplytėlė – išlikusi vie-
nintelė iš buvusių Kryžiaus kelio stočių; ji yra įgilinta į žemę ir aptverta akmens 
mūro tvorele. Koplytėlė sumūryta iš raudonų plytų, tinkuota, dengta keturšlaičiu 
skardos stogeliu su kryžiumi. Planas stačiakampis, su įgilinta vidurine dalimi. 
Pagrindinio fasado kampus rėmina mentės su nusklembtais kampais, vidurinėje 
dalyje – vertikalioje nišoje – įrengta mažesnė stačiakampė įduba, kur buvo talpi-
nama Kryžiaus kelio stotis. Šventoriaus reljefas nelygus, žemėja vakarų kryptimi. 
Pakopomis, gatvės kryptimi žemėja ir pietinė tvoros kraštinė; ji nevientisa, yra 
bendra su kapinių tvoros šiaurine kraštine. Pagrindiniai vartai įrengti asimetriš-
kai, tvoros šiaurės vakarų kampe. Jie dviejų nedengtų (plačios ir siauros) angų, 
rėminami dviem aukštais stulpais, vienu žemu ir dar siauresniu stulpeliu. Stulpų 
apatinė, aukštesnė dalis akmens mūro, o juos gaubianti viršutinė dalis  platesnė, 
sumūryta iš plytų, tinkuota, užbaigta nukirstomis vienšlaitėmis plokštumomis, 
aukštėjančiomis į centrą. Stulpus jungia ažūrinės metalo varčios; jų viršutinė dalis 
išlenkta, pagyvinta kryželiais, aukštėja centro kryptimi. Lakoniškos vartų stulpų 
formos derintos prie bažnyčios architektūros. Antrieji vartai – vienos plačios 
nedengtos angos, įrengti pietinėje šventoriaus tvoros linijoje, veda į kapines. Jie 
rėminami žemais akmens mūro stulpais, uždaromi ažūrinėmis metalo varčiomis. 
Į kapines veda ir pietrytiniame tvoros kampe esantys platūs nedengti vienos angos 
vartai, rėminami akmens mūro stulpais, uždaromi dvivėrėmis metalo varčiomis. 
Dar vieni siauri nedengti varteliai, įrengti šiaurinėje tvoros kraštinėje, veda prie 
ūkinio pastato, esančio už tvoros, priešais šoninį (šiaurės) bažnyčios fasadą. Jų 
stulpai stačiakampio skerspjūvio, sumūryti iš akmens. 

Šventoriuje, priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, pastatyti trys vertikalūs 
dekoratyviniai akcentai. Šalia fasado, dešinėje pusėje, ant laiptų pakylos stovi 
originalus keraminis paminklas, skirtas Truskavos parapijos įamžinimui. Vaizduo-
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Truskavos kryžius

Truskavos akmuo (apačioje).  
2013 m. A. Rupeikos  
nuotraukos



56

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. RAMYGALA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,  
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 05 20.

Truskavos senosios bažnyčios interjeras

Truskavos senasis šventorius su trimis paminklais.  
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.

Truskavos senasis šventorius ir 1904 m. kryžius.  
2013 m. A. Rupeikos nuotr.
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Truskavos bažnyčia

Truskavos bažnyčios interjeras.  
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Truskavos bažnyčios interjeras

Truskavos bažnyčios šoninė nava  
su vitražiniais Kryžiaus kelio stočių  
paveikslais.  
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos



59

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. RAMYGALA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,  
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 05 20.

Truskavos šventoriaus 
Kryžiaus kelio stočių 
koplytėlė. 2013 m. 
A. Rupeikos nuotr.

Truskavos šventoriaus 
pagrindiniai vartai. 
2011 m.  
M. Rupeikienės 
nuotr.

Truskavos bažnyčios 
ūkinis pastatas už 
šventoriaus tvoros. 
2013 m.  
A. Rupeikos nuotr.
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Truskavos šventoriaus keraminis  
paminklas

Truskavos šventoriaus paminklas –  
Švč. Mergelė Marija su Kūdikiu

Truskavos šventoriaus mūrinis  
koplytstulpis.  
2013 m. A. Rupeikos nuotraukos
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Truskavos klebonijos ūkiniai pastatai.  
2013 m. A. Rupeikos nuotr.

Truskavos klebonija.  
2011 m. M. Rupeikienės nuotr.
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Truskavos kapinių 
koplyčia

Truskavos kapinių 
koplyčios vidus

Truskavos kapinių 
koplyčios vidus. 
2011 m.  
M. Rupeikienės  
nuotraukos
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jami du Angelai, laikantys stilizuotą koplytstulpį su kryžiumi, 
kurio kryžmoje įkomponuota Apvaizdos akis; įrašas skelbia: 
,,Truskavos parapija įkurta 1811 m.“. Antrasis dešinės pusės 
paminklas, pastatytas kiek atokiau, ant pakelto akmeninio pa-
grindo – medinis drožinėtas stulpas, su Švč. Mergelės Marijos, 
laikančios Kūdikį, skulptūra. Jame įrašyta: ,,Šiluvos 400 m. Apsireiškimui.“ Trečiasis 
paminklas – mūrinis koplytstulpis, pastatytas pagrindinio fasado kairiajame šone. 
Jis dviejų žemėjančių tarpsnių, sumūrytas iš plytų ir akmenų, tinkuotas. Apatinio 
tarpsnio kampai nusklembti, o vidurinėje dalyje yra siaura nišelė, sumūryta iš 
akmenų ir užbaigta pusapskrite arka. Antrasis tarpsnis su niša vidurinėje dalyje, 
užbaigta segmentine sąrama ir lenktų formų frontonėliu, kurio kampuose kyla 
bokšteliai, o vidurinėje dalyje – kryžius; nišoje patalpinta skulptūra – Kristus, 
nešantis kryžių. Ant apatinio platesnio pagrindo pritvirtinta metalo plokštė su 
įrašu: ,,Koplytstulpis. 1794 m. Skulptūra „Nešantis Kryžių“. Atstatyta 1994 m. Truskavos 
200-ųjų metų jubiliejui. Skulptorius Julius Urbanavičius.“

Į šiaurės vakarus nuo bažnyčios, prie Truskavos gatvės, stovi klebonija – 
buvusieji šv. Vincento Pauliečio prieglaudos namai. Jie pastatyti 1930 m. klebono 
A. Kungio pastangomis, pagal architekto R. Steikūno projektą (24 pav.). Projektas 
patvirtintas ir leidimas statybai išduotas 1930 m. balandžio 16 d., pats architektas 
atliko ir techninę statybos darbų priežiūrą73. Suprojektuotas vientiso tūrio, dviaukštis 
pastatas. Planas stačiakampis, su dviem laiptinėmis, išdėstytomis vidurinėje dalyje 
bei šiaurės vakarų kampe, su keturiais 
įėjimais. Abiejų aukštų vakarų pusės 

24 pav. Truskavos 
prieglaudos projektas.  
LCVA, f. 1622, 
ap. 4, b. 59, l. 13

73 LCV, f. 1622, ap. 4, b. 59, l. 13, 12, 11.
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patalpos išdėstytos abipus išilginio koridoriaus. Pirmojo aukšto rytiniame gale, prie 
skersinio koridoriaus, įrengti du vieno ir dviejų kambarių butai su virtuvėmis, 
o šalia vidurinės laiptinės – krautuvės patalpa. Antrajame aukšte suprojektuota 
erdvi salė, bufetas su virtuve ir drabužinė. Pagrindinis fasadas su aukštu akmens 
mūro cokoliu ir plačiu viduriniu rizalitu, užbaigtu laiptuotu trijų pakopų fronto-
nu. Rizalitas skaidomas mentėmis, tarp jų įterpti stačiakampiai, smulkiai sudalyti 
langai; dvejos durys įrengtos rizalito dešiniajame šone. Fasado šoninės plokštumos 
lygios, su dviem eilėmis išdėstytais langais; jie tokie pat, kaip ir rizalito langai. 
Projekte parodytas situacijos plano tik fragmentas; matyti, kad į šiaurės rytus nuo 
projektuojamo namo, lygiagrečiai jam, stovėjo senoji klebonija (sudegė 1944 m.). 
Pokario metais pastate buvo įrengta ir pašventinta laikinoji bažnyčia, veikusi iki 
1995 m. Vėliau, 2004–2007 m., pastate buvo įsikūrusi Aušros vartų Marijos ir 
šv. Teresėlės bendruomenė; nuo 2007 m. veikia parapijos ir rekolekcijų namai, 
priimantys maldininkus iš visos Lietuvos.

2009 m. atlikta pastato rekonstrukcija ir bendruomenės pastate įrengta 
klebonija. Pakeistos laiptinių vietos ir planavimas, įrengtos patalpos pastogėje; 
rytiniame gale pristatytas siauras vienaukštis priestatas (25 pav.). Klebonija sudė-
tinio tūrio, dviaukštė, su pastoge ir rūsiu. Cokolis akmens mūro, sienos rausvų 
ir gelsvų plytų, netinkuotos, dvišlaitis stogas dengtas skarda. Fasadai skiriasi nuo 
suprojektuotų – jie (ir pagrindinio fasado rizalitas) skaidomi horizontalia tarpaukš-
tine trauka, sudaryta iš keturių plytų eilių, sumūrytų šonais, galais ir kampais, o 
pastogę juosia karnizas, sudarytas iš penkių plytų eilių ir pagyvintas dantukais. 
Galinio rytų fasado trikampis skydas sumūrytas iš geltonų plytų, o vakarų fasa-
do – apkaltas horizontaliai lentomis. Langai stačiakampiai, su plačiais viršutiniais 
apvadais; antrojo aukšto langų apvadai ryškesni, su iškiliais raktais. Pagrindinio 
fasado portalą pridengia atviras prieangis, dengtas sunkių formų ir sudėtingų me-
talo konstrukcijų dvišlaičiu stogeliu, paremtu dviem apskrito skerspjūvio stulpais. 
Panašus, tik mažesnis ir paprastesnių konstrukcijų dvišlaitis stogelis, paremtas 

25 pav. Truskavos 
klebonijos planas. 
Sudarė A. Rupeika
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laiptuotomis gembėmis, dengia priestato duris; virš 
priestato įrengta atvira terasa. Klebonija – lakoniškos 
funkcionalios tarpukario ir šiuolaikiškos modernios 
architektūros pastatas.

Už pietinės šventoriaus tvoros įrengtos kapi-
nės. Jos ištęsto, netaisyklingo daugiakampio plano, 
su vartais, vedančiais iš šventoriaus, trejais varteliais, 
įrengtais rytinėje tvoros linijoje.

Kapinių pietinėje dalyje stovi koplyčia, pagrindi-
niu šiaurės fasadu atgręžta į šoninį (pietų) bažnyčios 
fasadą. Nuo šventoriaus prie koplyčios veda kapinių 
vidurinėje dalyje įrengtas takas. Teigiama, kad koplyčia 
kapinėse pastatyta 1760 m. Dabartinė koplyčia vidutinio 
dydžio, vientiso tūrio, dengta dvišlaičiu skardos stogu. 
Ji su aukštu akmens mūro cokoliu, sienos suręstos iš 
sienojų, apkaltos horizontaliai lentomis. Planas stačia-
kampis (apie 7,0 × 11,0 m) su trisiene apside ir atviru 
prienaviu (26 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas, 
su įgilintu atviru prienaviu, pridengtu transformuotu 
keturių kolonų portiku, remiančiu į priekį išsikišusią 
choro sieną ir aukštą trikampį frontoną. Žemos aštuonkampio skerspjūvio kolonė-
lės pastatytos ant platesnių aukštų kvadratinių akmens mūro stulpų. Vertikalioje 
ašyje yra chorą apšviečiantis langas, su pusapskrite sąrama, o trikampio frontono 
šonuose – du maži kvadrato formos langeliai; virš kraigo kyla ažūrinis kryžius – 
saulutė. Įgilintoje prienavio sienoje yra dvivėrės durys, apkaltos rombų ornamentu. 
Šoniniai fasadai vienodi, asimetriški, su dviem stačiakampiais langais, apjuostais 
lygiais apvadais. Trisienis apsidės fasadas simetriškas, su aklina vidurine siena; 
šoninėse plokštumose yra po apskritą langą, dalomą spinduliais į šešias dalis. 
Pastato pastogę juosia siauras, išsikišęs, dvieilis karnizas.

Viduje yra vientisa erdvė, dengta lygia perdanga su atviromis sijomis; 
sienos tašytų sienojų, be apkalos, su kiek išsikišusiu cokoliu, grindys – cemento. 
Dešinėje durų pusėje yra laiptai į chorą, kuris įrengtas virš prienavio ir aptvertas 
ažūrine medine tvorele; horizontalias tvorelės lentas jungia vertikalios ir kryž-
mai sudėtos lentelės. Prie aklinos pietų sienos įrengtas altorius – ant pakylos 
pastatytas lakoniškų formų siauras stalas, o ant sienos iliuzinės tapybos pagalba 
pavaizduota viršutinė altoriaus dalis: ji vieno tarpsnio, orderinių formų ir atrodo 
kaip monumentalus keturių kolonų portikas, apimantis visą sieną. Kolonos tapytos 
imituojant marmurą, o viršutinė portiko dalis dekoruota iliuziniais lipdiniais ir 
dantukais. Koplyčia primityvių liaudiškų formų, su baroko ir klasicizmo stiliams 
būdingais transformuotais architektūros elementais.

Uliūnai yra 1 km į rytus nuo kelio Ramygala – Panevėžys, yra nutolę 
apie 12 km į šiaurryčius nuo Ramygalos. Uliūnų centrinėje dalyje yra katalikų 
bažnyčia ir parapijos pastatai: senoji medinė klebonija (dabar mokykla), mūrinis ir 
medinis ūkiniai trobesiai, nauja mūrinė klebonija. Šventoriuje ir šalia jo pastatyta 
nemažai vertikalių dekoratyvinių akcentų. Šventorius ir klebonijos sodyba įkurti 

26 pav. Truskavos kapinių 
koplyčios planas. Sudarė 
A. Rupeika
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tarp Žaliosios ir Pušynėlio gatvių, vakarinėje Žaliosios gatvės 
pusėje. Klebonijos sodybos trobesiai, pastatyti lygiagrečiai bei 
statmenai bažnyčiai, formuoja gana taisyklingą, erdvų uždarą 
kiemą (27 pav.).

Literatūroje yra teiginių, kad 1914 m. Uliūnuose parapiją 
įkūrė atvykęs iš Ėriškių kunigas, garbės kanauninkas, rašytojas 
Jonas Balvočius-Gerutis. Jis perstatė javų sandėlį, jame įrengė 
bažnyčią, 1915 m. pašventintą, pastatė kleboniją74. Kitų šaltinių teigimu, 1912 m. 
Uliūnų kaimo gyventojai nutarė grūdų sandėlyje įrengti koplyčią. Kauno guberna-
torius į konsistorijos kasą pareikalavo sumokėti perstatymo išlaidas. 1914 m. buvo 
iškirsti šeši langai, aptvertas šventorius, iš Ramygalos senosios bažnyčios atvežtas 
altorius, o iš Naujamiesčio – klausyklos; 1921 m. ir 1927 m. įrengti altoriai75. Mini-
ma, kad 1930 m. įkurta parapija. 1932 m. kunigo Jono Steponavičiaus pastangomis 
atliktas bažnyčios kapitalinis remontas, pagal inžinieriaus F. Bielinskio projektą 
pristatytas bokštas; 1937 m. įrengti keturių registrų vargonai, 1940 m. išdažytas 
bažnyčios vidus76. Lietuvos centriniame Valstybės archyve yra byla, kur saugomas 
bažnyčios bokšto pristatymo projektas, Panevėžio apskrities valdybos ir Vidaus 
reikalų ministerijos (VRM.) Statybos inspekcijos susirašinėjimo dokumentai. Rašo-
ma, kad 1932 m. gegužės 19 d. Panevėžio apskrities Statybos komisijos posėdyje 
svarstytas Uliūnų klebono Steponaičio 
prašymas leisti pristatyti bažnyčiai mū-
rinį bokštą; nutarta prašymą patenkinti 
ir pareikalauti, kad inžinierius vykdytų 

27 pav. Uliūnų 
bažnyčios statinių 
ir parapijos trobesių 
situacijos plano  
schema. Sudarė  
A. Rupeika

74 Ten pat, p. 581; Panevėžio vyskupija, p. 288.
75 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos...; ten pat, p. 273.
76 Ten pat.
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techninę priežiūrą. VRM statybos inspekcijai buvo nusiųstas 
klebono prašymas, posėdžio protokolas ir projektas, pasira-
šytas statybos inžinieriaus Antano Bistricko 1932 m. kovo 
13 d. Projekte pateikti du bažnyčios fasadai, du pjūviai ir 
planas77 (28 pav.). Taigi, remiantis pateiktu projektu, matyti, 
kad jį parengė A. Bistrickas. Tik neaišku, ar jis pats vykdė 
techninę priežiūrą. Gali būti, kad statybos darbų priežiūrą atliko F. Bielinskis, gal 
kiek pakoregavo projektą, todėl laikomas jo autoriumi. Projektas nedaug skiriasi 
nuo esamos bažnyčios: įterpti kampiniai bokštą vainikuojantys frontonėliai, vietoje 
numatytų bokšto apatinį tarpsnį skaidančių siaurų langelių padarytos nišelės, o 
šoniniuose bokšto fasaduose – apskritos nišos; nebuvo iškirsti ir projekto šoninia-
me fasade parodyti smailėjančių arkų langai (matyt, palikti langai buvo iškirsti 
1914 m., įrengiant bažnyčią).

Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia stovi vidurinėje šventoriaus dalyje, pa-
grindiniu pietų fasadu atgręžta į pietus. Ji vienbokštė, trinavė, bazilikinės erdvės. 
Statyta iš akmenų ir skaldos, o bokštas sumūrytas iš raudonų ir gelsvų plytų; 
stogai dengti skarda. Planas stačiakampis, užbaigtas tiesia apside; priekyje išsikišęs 
vidurinės navos pločio prienavis. Presbiterijos šonuose atskirtos vienodo dydžio 
prieangio ir zakristijos patalpos; sraigtiniai laiptai, vedantys į vargonų chorą, 
įrengti kairiosios šoninės navos kampe (29 pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas, 
su dominuojančiu siauresniu dvitarpsniu bokštu, jo viršutinis tarpsnis siauresnis 
ir netęsia prienavio, bet yra tarsi atskiras antstatas – atrodo kaip vieno tarpsnio 
bokštas, iš visų pusių ir kampų – tarsi karūna – vainikuotas trikampiais frontonė-
liais ir užbaigtas smaile su kryžiumi. Jo kampai ir viršus sumūryti iš raudonų, o 
vidurinė dalis – gelsvų plytų, su siaurais vertikaliais langų juostų intarpais. Apatinis 
bokšto tarpsnis (prienavio tūris) paaukštintas, su kampiniais kontraforsais. Sime-
trijos ašyje yra portalo niša, užbaigta 
smailėjančia arka; nišoje įkomponuotos 77 LCVA, f. 1622, ap. 4, b. 177, l. 3–5.

28 pav. Uliūnų  
bažnyčios bokšto 
projektas. LCVA, 
f. 1622, ap. 4, 
b. 177, l. 5
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dvivėrės durys su smailiaarkiu langu virš jų. Virš portalo įkomponuotas apskritas 
choro langas, o viršuje sienas užbaigia trikampiai skydai, pagyvinti raudonų plytų 
intarpais su siauromis stačiakampėmis nišelėmis. Šoniniai fasadai vienodi, skaidomi 
langais, užbaigtais pusapskritėmis sąramomis ir apjuostais lygiais tinko apvadais; 
pastogę juosia profiliuotas karnizas. Šoniniame rytų fasade, ant akmens, matyti 
iškalta data ,,R 1860“. Apsidės fasadas simetriškas, su dviem aukštais langais, 
užbaigtais smailėjančiomis arkomis; tarp langų pritvirtintas medinis kryžius su 
Nukryžiuotoju. Fasado kampus rėmina piliastrai, viršų vainikuoja trapecijos for-
mos skydas; virš kraigo kyla kvadratinio skerspjūvio bokštelis, užbaigtas aukštu 
piramidiniu stogeliu.

Interjere dominuoja aukštesnė centrinės navos erdvė, dengta cilindriniu 
skliautu. Šonines navas dengia lygios lubos, skiria keturios poros medinių stul-
pų, sujungtų kampinėmis arkutėmis. Sienos lygios, tinkuotos, o jų apatinė dalis 
apkalta lentelėmis. Lentelių apkala dengia ir lubas, ir stulpus. Yra trys mediniai 
neogotikinių formų altoriai. Presbiteriją nuo navos skiria medinių baliustrų tvorelė. 
Sakykla – paprastų formų tribūna, pastatyta kairėje presbiterijos pusėje. Senoji 
sakykla buvo pritvirtinta prie pirmojo kairiojo, navas skiriančio stulpo. Vargonų 
chorą remia du stulpai; choro tvorelė aklina, apkalta vertikaliai lentelėmis. Bažny-
čios sienos ir bokštas nevienalaikės statybos, skirtingos stilistikos. Akmens mūro 
sienos romantizmo laikotarpio, pagyvintos baltais tinko apvadais; bokšto apatinio 
tarpsnio architektūroje vyrauja modernizuota viduramžių stilistika, o viršutinio 
tarpsnio formos – modernios, būdingos tarpukariui. 

Šventorius stačiakampio plano, lygaus reljefo, aptvertas tvora, suformuota 
iš betono stulpelių su įdubomis ir ažūrinių intarpų, sudarytų iš vertikalių ir 
horizontalių metalo strypų. Didieji vartai įrengti priešais pagrindinį bažnyčios 
fasadą. Jie vienos plačios angos, kurią uždaro dvivėrės ažūrinės metalo varčios. 
Angą rėmina aukšti betono stulpai, užbaigti smailėjančiomis viršūnėmis ir pa-
gyvinti aukštomis siauromis smailiaarkėmis įdubomis, nedideliais rombeliais ir 
keturlapiais. Dveji pagalbiniai siauri varteliai įrengti šiauriniame tvoros kampe, 
priešais šoninį vakarų fasadą. 

Šventoriuje išdėstyti keli vertikalūs dekoratyviniai akcentai – kryžiai ir 
stogastulpiai. Tvoros kampuose, priešais pagrindinį fasadą, stovi medinis kryžius 
su Nukryžiuotoju, statytas 1983 m. ir stogastulpis su užrašu: ,,Atgimimui.“ Stogas-
tulpis dekoruotas trimis portretiniais reljefais, vaizduojančiais Rūpintojėlį, Vytautą 

29 pav. Uliūnų  
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika
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Uliūnų bažnyčios  
pagrindinis ir šoninis  
fasadai

Uliūnų bažnyčios šoninis  
ir apsidės fasadai.  
2011 m. M. Rupeikienės  
nuotraukos
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Uliūnų bažnyčios interjeras.  
2011 m.  
M. Rupeikienės nuotraukos
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Uliūnų šventoriaus pagrindiniai vartai

Uliūnų šventoriaus kryžius

Uliūnų šventoriaus stogastulpis Atgimimui.  
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Uliūnų šventoriaus kryžius  
su koplytėle

Uliūnų šventoriaus stogastulpis  
šv. Kazimierui

Uliūnų šventoriaus trijų pakopų  
stogastulpis.  
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Uliūnų paminklas 
prie gatvės

Uliūnų trys  
paminklai už  
šventoriaus tvoros

Uliūnų trys  
girnapusės.  
2011 m.  
M. Rupeikienės  
nuotraukos
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Uliūnų buvusi  
klebonija

Uliūnų klebonijos 
tvartas

Uliūnų klebonijos 
kluonas.  
2011 m.  
M. Rupeikienės  
nuotraukos
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Uliūnų naujoji klebonija ir paminklai prie jos

Uliūnų kapinių vartai ir paminklas prie jų. 
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Didįjį ir Joną Basanavičių. Antrasis drožinėtas kryžius pastatytas priešais šoninį 
vakarų fasadą. Jis su koplytėle, pritvirtinta prie kryžmos, yra užrašas: ,,Kristau, 
laimink mūsų Tėvynę.“ Apačioje parašyta: ,,Motinai, 1995 m. Fundatorius: Zimnickų 
šeima.“ Šalia šoninio rytų fasado stovi stogastulpis su šv. Kazimiero skulptūra; 
yra užrašas: ,,Šv. Kazimierai, globok Lietuvą.“ Trijų pakopų drožinėtas stogastulpis 
pastatytas šiauriniame šventoriaus kampe, šalia vartelių.

Išraiškingas drožinėtas skulptūrinis akcentas, skirtas Uliūnų metinėms, pasta-
tytas prie gatvės, šalia pagrindinės šventoriaus tvoros linijos. Jame vaizduojami du 
muzikantai su dūdelėmis, o apačioje – atversta knyga su datomis ir joje įrašytais 
žodžiais: ,,Nors nauji kelužiai mus nusiviliojo, trys Uliūnų pušys mums per sapną moja 
... S. Račiūnas.“ 2012 m. Uliūnams (įkurti 1372 m.) buvo 640 metų. Už apsidinės 
šventoriaus tvoros linijos, atokiau nuo Žaliosios gatvės, pastatyti trys paminklai, 
sudarantys vientisą skulptūrinę kompoziciją. Pirmąjį 1998 metais fundavo Jonas 
Butautas. Jo paskirtį nusako cituojami Lietuvos himno žodžiai: ,,Ir Tiesa, ir Švie-
sa mūs žingsnius telydi. Dr. V. Kudirka.“ Kitoje pusėje nurodytas fundatorius 
ir autorius – K. Peleckas. Antrasis paminklas skirtas pirmajai Uliūnų apylinkių 
genocido aukai. Apie tai byloja įrašas: ,,Simonas Ulys, moksleivis, 1923–1943 m., 
pirmoji genocido auka Uliūnų apylinkėje 1940 m.“ Kitoje paminklo pusėje įrašyti 
metai ir inicialai – ,,K. P.“ Trečiasis paminklas su užrašu: ,,Amžina Garbė, įamžino 
Uliūnų apylinkių savanorių (surašyti jų vardai ir pavardės), 1918–1920 m. kritusių 
kovoje už Lietuvą, atminimą.“ Kitoje pusėje metai: ,,2002.“ Arčiau gatvės pastatytos 
trys girnapusės su užrašu: ,,Panevėžio apskrities Kibildžių kaimui. 1890.“

Buvusioje klebonijoje dabar įkurta mokykla. Senoji klebonijos dalis pasta-
tyta lygiagrečiai bažnyčiai, galiniu pietų fasadu atgręžta į gatvę. Ji vienaukštė, su 
uždaru įstiklintu prieangiu; prie vakarų pusės vidurinės dalies vėliau pristatytas 
ištęstas stačiakampis priestatas. Pastatas suręstas iš sienojų, su akmens mūro co-
koliu, dengtas aukštais dvišlaičiais metalo čerpių stogais. Remonto metu pakeista 
plano struktūra, įstatyti nauji plastikiniai langai, apkaltos horizontaliai sienos. 
Pagrindinis fasadas asimetriškas, su įstiklintu dvišlaičiu prieangiu vidurinėje da-
lyje; fasado šonuose išdėstyti nedideli stačiakampiai langai: kairėje pusėje – du, o 
dešinėje – trys. Iš senosios klebonijos pastato liko tik tūris su dvišlaičiu prieangiu.

Dabartinė klebonija pastatyta priešais bažnyčią, kitoje kelio pusėje, pagrin-
diniu fasadu atgręžta į rytus. Ji vienaukštė, su paaukštintu cokoliu ir mezoninu, 
kylančiu virš prieangio. Sienos sumūrytos iš raudonų plytų, netinkuotos, o mezo-
ninas – medinis; stogai dengti šiferiu. Planas laiptuoto kontūro, kryžiaus formos, 
su laiptais, vedančiais prie pagrindinio fasado prieangio. Pastato architektūra 
nesudėtinga, langai užbaigti tiesiomis sąramomis. Pagrindinis fasadas simetriškas, 
su trisieniu, uždaru, įstiklintu prieangiu ir virš jo kylančiu dvišlaičiu mezoninu, 
apkaltu vertikaliai lentomis. Priešais šoninį fasadą pastatytos dvi medinės skulp-
tūros. Viena jų, didesnė, skirta žuvusioms motinoms. Antroji, mažesnė, pastatyta 
arčiau pastato sienos.

Uliūnų kapinės įkurtos ant kalvelės. Jos aptvertos akmens mūro tvora; 
pagrindiniai vartai asimetriški, sudaryti iš plačios angos, uždarytos dvivėrėmis 
varčiomis, ir siaurų vartelių. Plačią angą rėmina aukšti kvadratinio skerspjūvio 
stulpai, sumūryti iš gelsvų plytų su juodos skaldos intarpais vidurinėje dalyje. 
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Stulpai užbaigti raudonų plytų frontonėliais. Žemas stulpelis, priglaustas prie ka-
pinių tvoros, akcentuoja vartelių vietą. Jis taip pat sumūrytas iš gelsvų plytų su 
juodos skaldos intarpais; stulpelio viršų dengia keturšlaitis skardos stogelis. Šalia 
vartų 2011 metais pastatytas aukštas drožinėtas skulptūrinis akcentas.

Išvados. Tyrinėti Ramygalos valsčiaus sakraliniai pastatai ir parapijų trobe-
siai – labai skirtingi, statyti įvairiais laikotarpiais. Seniausi tyrinėti pastatai – ne-
išlikusios medinės Ramygalos ir Truskavos bažnyčios, Ėriškių varpinė, išlikusios 
Barklainių ir Truskavos kapinių koplyčios, Anciškio varpinė. Neišlikusi Ėriškių 
varpinė buvo atvirų konstrukcijų; tokių varpinių Lietuvoje liko vos keli pavyzdžiai. 
Medinės Ramygalos ir Truskavos varpinės buvo panašios, nesudėtingos tradicinės 
architektūros; tokių dviejų vienodos formos tūrių varpinių galima aptikti daugelyje 
Lietuvos miestelių.

Abi kapinių koplyčios skirtingos, tačiau pasižymi autentiškomis formomis. 
Barklainių koplyčia – būdingas romantizmo laikotarpio akmens mūro statinys, 
su originaliais architektūros elementais. Truskavos koplyčia – originalus medinis 
sakralinis pastatas, kurio formose susipina primityvūs etninės ir modifikuoti sti-
linės architektūros bruožai. Anciškio bažnyčia pasižymi modifikuotais klasicizmo, 
romantizmo ir neogotikos bruožais, o Anciškio varpinė turi romantizmo archi-
tektūros elementų. Mūrinė Ramygalos bažnyčia – būdingas istorizmo laikotarpio 
sakralinis pastatas, pasižymintis neogotikinėmis architektūros formomis; panašios 
raudonų plytų bažnyčios (vietoje senų medinių) XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje 
buvo statomos daugelyje Lietuvos miestelių. Uliūnų bažnyčia – atspindi dviejų 
laikmečių – romantizmo ir tarpukario architektūros formų stilistiką. Minėti sakra-
liniai pastatai yra vertingi kultūros paveldo objektai, o naujoji Truskavos bažny-
čia – šiuolaikinės sakralinės architektūros pavyzdys. Tyrinėtos klebonijos ir kiti 
bažnyčioms priklausantys mediniai trobesiai yra tradicinės architektūros, būdingos 
provincijos miestelių parapijų trobesiams. Išsiskiria Ėriškių klebonijos sodyba, 
kur yra šulinys su svirtimi, klėtis ir klebonija, išlaikiusi autentišką architektūrą 
ir langus, dengtus langinėmis. Originaliais dekoro elementais pasižymi ir Ėriškių 
špitolė; abu šie svarbiausi parapijos trobesiai pastatyti priešais, abipus bažnyčios. 
Ėriškių bažnyčia po paskutinio remonto neteko autentiškų angų bei interjero, tapo 
beveidžiu pastatu, praradusiu savo laikmečio stiliaus bruožus. 

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Ramygala“ (vyr. redaktorė ir sudarytoja Gražina Navalinskienė).

Straipsnio kalbos redaktorė Auksė Gasperavičienė, korektorë Rasa Kaðëtienë, 
anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

Straipsnis recenzuotas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.

Straipsnio priedai skelbiami atskirai tam skirtuose leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.
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