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Šeduvos apylinkių kapinės
Rita Garškaitė
Aleksandro Stulginskio universitetas

Kapinės, kaip sakrali vieta ir gimtojo krašto 
metraštis, yra viena labiausiai gerbiamų ir puoselėjamų 
vietų. Tačiau laikas naikina ne tik žmonių atmintį, bet 
ir jų paliktus pėdsakus. Nykstant kaimams, keičiantis 
istorinėms ir politinėms sąlygoms, užmarštis apgaubia 
senąsias miestelių ir kaimų kapines. Kapinės nyksta. 

Kas yra kapinės? Pagal Lietuvos Respublikos 
Žmonių palaikų laidojimo Įstatymą1, priimtą LR Sei-
mo 2007 m. gruodžio 20 d., kapinės – žemės plotas 
žmogaus palaikams, taip pat kremuotiems ar balza-
muotiems, laidoti kapuose, rūsiuose, kolumbariumų 
nišose ar kitose vietose, kuriose išbarstomi arba už-
kasami kremuoti žmogaus palaikai. Kapas – vieta, 
kurioje užkasti žmogaus (žmonių) palaikai. Tačiau 
šis kapinių apibrėžimas mums atrodo nepakankamas, jame trūksta kažko, ką 
sun ku įvardyti, apibūdinti. Kapinės mums yra kažkas daugiau negu specialios 
paskirties žemės sklypas. Jos suvokiamos kaip su kitu pasauliu susijusi erdvė, jos 
turi sakralų matmenį. Taigi kapinės yra dvasinės kultūros paveldo dalis. Kapinių 
elementai – antkapiai, kryžiai, koplyčios, tvorelės ir kt., yra materialusis kultūros 
paveldas. Tuo pat metu kapinės yra objektas, konsoliduojantis kaimo, miestelio 
bendruomenę. Kapų ir kapinių tvarkymas, Vėlinės ir kitos kapinių šventės telkia 
ne tik kaimo žmones, bet ir skatina giminystės ryšių išlaikymą bei sutvirtinimą. 

Dėl kultūrinio daugiasluoksniškumo aprašyti, analizuoti kapines yra su-
dėtinga. Gal todėl kapinės, kaip sinkretinis kultūros reiškinys, dar nesulaukė 
pakankamo mokslininkų dėmesio. Apie Šeduvõs ir jos apylinkių kapines yra 
rašę A. Venslovas ir G. Vengrienė2, A. Bukauskas3 ir kt. Gėlių įvairovę Šeduvos 
kapinėse 2010 m. bakalauro baigiama-
jame darbe aprašė Šiaulių universiteto 
studentė I. Šerkšnytė.4  

Tyrimo tikslas – apibūdinti Še-
duvos apylinkių kapines.

Tyrimo uždaviniai: 1) išskirti ir 
apibūdinti kapinių bruožus; 2) išskirti  
vyraujančius kapinių paminklus; 3) api-
būdinti kapų puošybą; 4) apibūdinti 
tekstus antkapiniuose paminkluose.

Tyrimo objektas – Šeduvos mies-
to ir apylinkių kaimų kapinės.

Tyrimo metodai – mokslinės lite-
ratūros, oficialių dokumentų, Lietuvos 

 Straipsnis leidyklai įteiktas 2012 07 10, serijos „Lie
tuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo 
darbų komisijos įvertintas 2012 08 21, pirmą kartą 
paskelbtas 2013 02 28 elektroninio serialinio leidi-
nio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt.

1 Lietuvos Respublikos Žmonių palaikų laidojimo 
Įstatymas, Valstybės žinios, Vilnius, 2007, nr. 140
5763.

2 Venslovas A., Vengrienė G. Alksniupių kraštas, 
Kaunas, 2009.

3 Bukauskas A. Trumpa Šeduvos miesto istorija, Utena, 
1992.

4 Šerkšnytė I. Gėlių įvairovė Šeduvos kapinėse, 
2011, prieiga per internetą: wddb.laba.lt/Fedora/
get/LTeLABa0001:E.../DS.005.0.01.ETD.

Kaltas kryžius Šeduvos  
bažnyčios šventoriuje
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valstybės istorijos archyvo duomenų ir faktinės medžiagos, surinktos ekspedicijos 
į Šeduvos apylinkių kapines metu, analizė.

Dauguma kapinių buvo įkurtos per Valakų reformą susiformavus kaimams. 
Kai kurios konfesinės kapinės įkurtos susiformavus religinėms bendruomenėms. 
Kaimo kapinės dažniausiai įrengtos kaimo pakraštyje ar toliau nuo kaimo, pakiles-
nėje vietoje ar kalvoje, prie vieškelio ar kaimo kelio, kartais pamiškėje ar miške. 
Jei kapinės yra ne miške, tai jos dažniausiai apaugusios medžiais, ypač būdingi 
beržai, pušys, eglės, liepos. 

Kapinėms būdingas jų teritorijos fiksavimas. Kaimų kapines dažniausiai 
juosia akmeninės tvoros. XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje tveriamų tvorų dideli 
akmenys būdavo sulipdyti kalkėmis, kurios per ilgą laiką ištrupėjo, tvoros suiro 
(Užuožerių, Dargužių kaimų kapinės). XX a. vidury ir 
antroje pusėje tvertų tvorų skaldyti akmenys sulipdyti 
cemento skiediniu. Akmenų tarpai užpildyti skaldytais 
akmenėliais. Šių kapinių tvorų viršus betonuotas, jų 
šlaitas nuleistas į vidaus arba išorės pusę (Alksniu-
pių, Šeduvos, Velžių, Gimbogalos kapinės). Sovietinių 
karių kapinės aptvertos vielos tvora ir gyvatvore. Kai 
kurias kapines juosia įvairios tvoros: Šeduvos žydų 
kapinių pietų pakraštyje yra išlikusi dalis senosios 
akmenų mūro tvoros, o kita – vielos tinklo tvora ant 
betoninių stulpelių. Šileikónių, Sliekiÿ, Baukÿ ir kitos 
baigiančios išnykti kaimų kapinaitės – tai medžiais ir 
krūmais apaugę lopinėliai javų laukų vidury ar šalia 
tvartų ir kitų ūkinių pastatų.

Kapinių tvorų varčios yra sumūrytos iš akmenų 
(Velžių, Gimbogalos ir kt. kapinės), kitos – iš plytų (Še  
duvos kapinės). Kai kur varčios viršuje sujungtos lenk  
ta arba smaila arka (Šeduvos, Alksnupių kapinės). Rau

Šeduvos kapinių 
vartai

XX a. kaltas stiebinis kryžius 
Gimbogalos kapinėse
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donų plytų Šeduvos kapinių arkos užsibaigia bokšteliais, kurių viršūnėse – kalti ge  
ležiniai kryžiai. 1845 m. parapinės Šeduvos bažnyčios vizitacijos dokumentuose5 ra -
šoma, kad parapijos kapinės aukštu skaldytų ir apvalių akmenų mūru aptvertos. Yra 
trys vartai (bramy), sumūryti ir papuošti aliejumi dažytais varteliais. Visa tai pada 
ryta vietinio klebono Jozefo Monkievičiaus dėka iš savanoriškų parapijiečių aukų.

Alksniupių kaimo senosiose kapinėse, esančiose ant neaukštos kalvelės, kurią 
iš visų pusių supa lyguma, yra koplyčia. Padavimas byloja, kad kalnelis susidarė 
tame krašte siautusių maro epidemijų metais. Esą tada mirusieji buvo guldomi 
tiesiog ant velėnos, juos užpilant iš kitur atvežtomis žemėmis.6

Aµksniupių kapinėse buvo laidojami ne tik šio, bet ir kitų kaimų – Baukÿ, 
Daukšÿ, Dervìlių, Šileikónių, Žibartÿ – mirusieji, nes Alksniupių koplytėlėje buvo 
galima mirusįjį pašarvoti.

1941 m., A. Venslovo teigimu, alyvomis ir kitokiais krūmais apaugusioje 
kalnelio viršūnėje stovėjusi sunkiai apeinama akmeninė koplytėlė buvo panaši į 
dvaro svirnelį, kapinėse daugelis kapaviečių buvo aptvertos medinėmis tvorelėmis, 
prie nedideliais medžiais apaugusios kapinių tvoros kapavietės buvo retos. Karo 
ir pokario metais beveik nebeprižiūrimų kapinaičių teritorija apaugo krūmais, 
koplytėlė apgriuvo, tačiau kapinėse vis dar buvo laidojama.7 1990–1991 m. res-
tauruota koplytėlė bei sutvarkyta kapinių teritorija.

Kapinės pagal statusą skirstomos į neveikiančias, riboto laidojimo ir veikian-
čias. Veikiančiomis kapinėmis laikomos visos kapinės, kuriose gali būti formuojamos 
naujos kapavietės, formuojami nauji kapai, pakartotinai laidojant į jau esamus, taip 
pat laidojant kolumbariumuose, laidojimo rūsiuose, arba išbarstant kremuotus žmo-
gaus palaikus pelenų barstymo lauke. 
Neveikiančioms priskiriamos kapinės, 
kuriose negalimi nauji laidojimai dėl 
nustatytų visuomenės sveikatos saugos, 
kultūros paveldo apsaugos ar aplinko-
saugos reikalavimų.8 

5 Bažnyčių vizitacijos aktai, Lietuvos valstybės istorijos 
archyvas, f. 669, ap. 2, b. 267, l. 595.

6 Venslovas A., Vengrienė G., Alksniupių kraštas, 
Kaunas, 2009, p. 520.

7 Ten pat, p. 522.
8 Kapinių tvarkymo taisyklės, Valstybės žinios, Vilnius, 
2008, lapkr. 29, nr. 137.

1990–1991 m.  
restauruota  
Alksniupių  
kapinių koplyčia
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Neveikiančios kapinės skirstytinos į dvi grupes: 1) kapines, kuriose dalis 
kapų dar prižiūrima; 2) baigiančias išnykti apleistas kapines. Šeduvos miesto 
seniūnijoje 2011 m. įregistruotos šios neveikiančios kapinės: Karių kapinės, Bro-
lių kapinės, Žydų kapinės Šeduvojê bei Kaulìliškių kaime, Užuožeriÿ, Velžiÿ, 
Va¤dulonių, V¸riškių kaimų kapinės. Tačiau Šeduvos apylinkėse yra ir daugiau 
neveikiančių kapinių – Žybartÿ, Sliìkių, Šileikónių, Nemani¿nų, Baltósios ir kt. 
kaimų. Neveikiančioms ir jau baigiančioms išnykti kapinėms būdinga tai, kad jos 
yra miškelyje arba laukuose. Kelio ar tako į kapines nėra. Tvoros nėra. Kapinės 
apaugę žolėmis, įvairiais medžiais ir krūmais. Kapų žymių nelikę. 

Ne visose tyrinėtose kapinėse yra išlikusių XIX a. statytų antkapinių pa-
minklų. XIX a.–XX a. vidurio antkapiniai paminklai pagal medžiagą, iš kurios 
jie pagaminti, gali būti mediniai, akmeniniai, mūriniai, geležiniai, betoniniai ir 
kalkiniai. 

Mediniai paminklai yra archainės tradicijos išraiška. Medis yra sakrali me-
džiaga. Iki XIX a. pabaigos–XX a. pradžios prioritetas buvo teikiamas mediniams 
paminklams, o akmeniniai ir geležiniai, kaip pagaminti iš nesakralios medžiagos, 
buvo tik pakaitalai. Mediniai paminklai skirstomi į tris grupes: lentinius (krikštai), 
stulpinius ir dėžinius (koplytėlės prie medžių, ant žemės). Stulpiniai paminklai 
skirstomi į stogastulpius, koplytstulpius ir kryžius.9 Stogastulpiai ir koplytstul-
piai – seniausi ir būdingiausi Lietuvai paminklai, tačiau Šeduvos ir jos apylinkių 
kapinėse jų, kaip XIX a. pabaigos–XX a. pradžios antkapinių paminklų, neaptikta. 
Kai kuriose kapinėse dar aptinkama medinių kryžių, kurie yra stulpinių paminklų 
vėlyvoji forma. Medinis kryžius buvo statomas kaip bendrasis kapinių kryžius 
ir kaip antkapinis paminklas. Neveikiančiose Velžiÿ kaimo kapinėse senas labai 
aukštas medinis kryžius jau baigia nugriūti. Nuo XX a. vidurio mediniai paminklai 
tampa vėl populiarūs. Jiems būdingas 
gausus puošybos elementų naudojimas 
ir skirtinga stilistika.

Neveikiančios  
Velžių kapinės

9 Čerbulėnas K. Memorialiniai paminklai, Lietuvių 
liaudies architektūra, Vilnius, 1968, t. 2, p. 106–110.
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Akmeniniai XIX a. paminklai grupuojami taip: 1) stulpiniai (koplytstulpiai, 
akmeniniai memorialiniai stulpai ir kryžiai); 2) dėžiniai (akmeninės koplytėlės ant 
sudėtų akmenų pagrindo).10

Šeduvos ir jos apylinkių kapinėse dar aptinkama monolitinių akmeninių 
stulpų (obeliskų), kurie, manoma, atsirado kaip medinių stogastulpių tąsa, tiktai 
jų viršūnės užbaigtos ne stogeliais, o nedideliais kaltais, rečiau lietais geležiniais 
kryželiais. Dabar kai kurių paminklų kryžiai nulūžę ties jungimu su akmens 
obelisku. Obeliskai yra priskiriami klasicistinio stiliaus antkapiniams paminklams, 
dominavusiems XIX a. ir XX a. pradžioje iki Pirmojo pasaulinio karo. Obeliskai yra 
stačiakampio skerspjūvio, į viršų plonėjantys, įvairių aukščių. Šeduvos apylinkių 
kapinėse vyrauja neaukšti, 80–120 cm, obeliskai: Šeduvos kapinėse obelisko aukštis 

10 Širmulis A. Lietuvių 
liaudies memorialiniai pa - 
minklai, Vilnius, 1999.

Užuožerių kapinių 
medinis kryžius,  
prie kurio pritvirtinta  
Jagminų šeimos 
lentelė

Aštuonsienio formos 
tašyto akmens  
paminklas Šeduvos 
kapinėse
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yra 90 cm, tašyto akmens postamento – 30 cm ir akmeninio kryžiaus – 70 cm; 
Velžių kapinėse išlikę keturi vienodo aukščio, 102 cm, tašyto akmens obeliskai. 
Tik ant trijų obeliskų išlikę 103–120 cm lieti kryžiai. Gimbógalos kaimo kapinėse 
esančio obelisko aukštis – 70 cm, kryžiaus – 120 cm. Obelisko viršūnė gali būti 
užbaigta ir tokio pat arba skirtingo atspalvio akmens kryžiumi. Tokie antkapiniai 
paminklai būdingesni XX a. pradžiai. 

XX a. pradžioje didžiųjų Lietuvos miestų kapinėse paplito romantizmo dvasia 
sukurti nupjauto medžio su nukapotomis šakomis formos akmeniniai antkapiniai 
paminklai. Įvairių šios formos paminklų yra Šeduvos kapinėse.

XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje labiausiai paplitusi paminklo forma – kry-
žius. Geležiniai antkapiniai kryžiai pradėti statyti vėliau negu atsirado geležinės 
paminklų viršūnės, bet jų konstrukcija ir puošyba yra panaši. Geležiniai antkapiniai 
kryžiai pagal jų konstrukciją gali būti vienastiebiai, padaryti iš plokščių juostinių, 
keturkampių ar vamzdžio formos strypų, arba daugiastiebiai, jų statmenoji ir guls-
čioji kryžmos sumontuotos iš dviejų arba trijų tam tikru atstumu vienas nuo kito 
nutolusių geležinių strypų. Abiejų grupių kryžiai yra ažūriniai. Jie papuošti įvairių 
formų ornamentais iš lankstytos ar susuktos geležies. Ornamentai simetriškai kom-
ponuojami iš abiejų statmenos ir gulsčios kryžmų pusių. Daugiastiebiuose kryžiuose 
ornamentu užpildomi tarpai tarp pagrindinę konstrukciją sudarančių strypų, kartais 
puošiamos ir išorinės dalys. Daugelis kryžių puošiami S ir C formos ornamentais. 
Kai kurių kryžių centrinė dalis būna papuošta lankstytos geležies spinduliais. 

Geležiniai kryžiai gali būti kalti arba lieti. Šeduvos apylinkių kapinėse XIX a. 
pabaigoje–XX a. pradžioje dažniau statomi lieti ir labai aukšti geležiniai kryžiai. 
Lietuose kryžiuose dažniau negu kaltuose nurodomi metai. Kai kuriuose lietuose 
kryžiuose yra išlieti tekstai. Dažniausiai tai lenkiški užrašai, kuriuose nurodoma 
mirusiojo vardas, pavardė, mirties me-
tai. Alksniupių kapinės: S. P. / JURGIS 
IR ANIELA LIBONEJ / 1893 M. //. 

Neveikiančiose Vėriškių kapinėse belikę du,  
o Baltosios – vienas kaltas stiebinis kryžius
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Lieti kryžiai, skirtingai nuo kaltų, nėra įvairių formų. Šeduvos senosiose kapinėse 
yra 1877 m. 175 cm aukščio lietas paminklas, pastatytas ant 38 cm postamento; 
1889 m. lietas kryžius yra 160 cm aukščio, postamentas – 70 cm. Seniausi šiose 
kapinėse su nurodyta data rasti antkapiniai paminklai – 1838 m. lietas kryžius 
bei 1857 m. 240 cm aukščio lietas kryžius, pastatytas ant 47 cm postamento. Bai-
giančiose išnykti Dargùžių kapinėse dar yra du lieti kryžiai (136 ir 106 cm) ant 
36 ir 46 cm aukščio tašyto akmens postamento, o Baltosios kaimo kapinėse – tik 
vienas antkapinis paminklas – 168 cm kaltas stiebinis kryžius ant 69 cm tašyto 
akmens postamento. Užuožerių kapinėse, kurios yra paskelbtos LR istorijos pa-
minklu, yra 1896 ir 1898 m. 167 cm bei 1892 m. kalti kryžiai.

Kapai (iki XX a. vidurio) yra kelių tipų: 1) apaugę žolėmis nykstantys 
kauburėliai; 2) neprižiūrimi kapai, apjuosti įvairių formų apie 25–30 cm atvirais 
rentiniais; 3) prižiūrimi, apsodinti gėlėmis kapai, kurių šonai sutvirtinti samanų 
ar velėnos juostomis; 4) prižiūrimi kapai, apjuosti įvairių formų apie 25–30 cm 
atvirais rentiniais; 5) kapai, kurių viršus uždengtas betono ar akmens plokšte. Gėlių 
įvairovę Šeduvos kapinėse 2010 m. bakalauro baigiamajame darbe aprašė Šiaulių 
universiteto studentė Ieva Šerkšnytė11, ištyrusi 3 983 kapavietes ir nustačiusi, kad 
3 466 kapavietės yra apželdintos, 141 – neprižiūrimos, 376 – padengtos betonine 
arba granitine danga. Tais metais Šeduvos kapinėse buvo auginami 55 genčių ir 
73 rūšių žoliniai augalai. Gausiausiai augintos širdiškoji taškuonė (5,17%), visadžydė 
(4,69%), gvazdikinis serentis (2,73%), kaukazinis vaistutis (2,55%), gumbinė begonija 
(2,53%), pajūrinė gvaizdė (2,25%), Šmito kietis (2,12%). Iš retesnių augalų kapinėse 
sodinama sidabrinė dichondra, darželinė našlaitė, aukštoji piliarožė, indinė chrizantema, 
sidabrinė celiozija, puikioji gvaizdūnė, žiloji veronika. 

Šeduvos naujosiose kapinėse kapai išsidėstę eilėmis, tarp jų yra takeliai. 
Senosiose kapinėse, ypač neveikiančiose, išnykus daugumai kapų, jų išsidėstymo 
simetriškumas suiro. Viename kape gali būti palaidoti vieno ar kelių žmonių, 
susijusių giminystės ryšiais, palaikai. Šeimos kapus dažnai juosia tvorelės. Dabar 

11 Šerkšnytė I. Gėlių 
įvairovė Šeduvos ka-
pinėse, 2011, p. 32–36, 
prieiga per internetą: 
wddb.laba.lt/Fedo-
ra/get/LTeLABa
0001:E.../DS.005.0.01.
ETD.

Paminklai Šeduvos 
kapinėse palaidotiems 
kovose su  
bermontininkais  
1919 m. lapkritį  
žuvusiems 2-ojo 
pėstininkų pulko 
kariams
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populiaresnės yra akmeninės, o anksčiau – metalinės tvorelės. Antkapinis paminklas 
gali būti vienas keliems kapams arba kiekvienam kapui atskiras. Šeduvos miesto 
kapinėse palaidoti 1919 m. lapkričio 21–24 d. kovose su bermontininkais žuvę 
2ojo pėstininkų pulko eiliniai: J. Aleksevičius, Vincas Jablonskis, Jonas Kalanta, 
Jonas Katilius, Jonas Kazlauskas, Petras Podžiukas, P. Šimanauskas. Senosiose 
Šeduvos kapinėse yra Lietuvos kario kryžiai, pastatyti 1941 m. Šeduvos miestelio 
rūpesčiu, šioje vietoje palaidotiems 1941 m. birželio 26 d. žuvusiems sukilėliams 
Petrui Skačkauskui ir Zigmui Skipičiui atminti. 

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą Šeduvoje beveik du trečdalius gyventojų sudarė 
žydai. Žydų kapinės yra Šeduvos rytinėje dalyje, 240 m į pietus nuo Niaudu-
vos upelio. Teritorija – 1,1 ha. Išlikę apie 500 kapų su akmeniniais antkapiniais 
paminklais. 

Paminkluose, statytuose XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, dažnai jokių užrašų 
nėra, ant kai kurių išlieti lenkiški užrašai ir tik labai reti lietuviški užrašai. Pvz., 
S. P. / ILSI. ANTONIJA / GELUMBAUCKIENE / 1892 //, A.†A. / CZE ILSIS 
KUNAS KLERIKO / KAZIMIERO KURKLINSKIO / NUM. 1894 M. 12 LIEPOS / 
22 METŲ AMŽIAUS / TAVYJE VIESZPATE TUREJAU VILTĮ / NEBUSIU UŽGE-
DINTAS ANT AMŽIŲ / (?) 3.30_// (Šeduvos kapinės). Kartais ant vieno paminklo 
sutalpinti kelių kartų užrašai: S.†P. / ČION ILSESI / DOM. PRONCKĖTIS / mir. 
1910 m. birž. 22 de. / am. 79 m. / GERAS TĖVAS MILENČIŲ SŪNŲ / SŪNUS 
IZIDORIUS 1873–1950 / DUKTĖ ELENA 1876–1972 / BEBRUJŲ KM. / PETRA-
PILIO DVASINĖS AKADEMIJOS / PROKURATORIUS BROLIS VINCENTAS, / 
JURGIO S. 1844–1931 / ANŪKAS ALBERTAS, IZIDORIAUS S. / 1926–1999 // 

Užrašas ant lieto kryžiaus Šeduvos kapinėse: CZE ILSIS KUNAS  
KLERIKO / KAZIMIERO KURKLINSKO / NUM. 1894 M.  
12 LIEPOS / 22 METŲ AMŽIAUS / TAVYJE VIESZPATIE  
TURĖJAU VILTĮ / NEBUSIU UŽGEDINTAS ANT AMŽIŲ
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(Šeduvos kapinės). Dabartiniuose antkapiniuose paminkluose pateikiama glausta 
informacija: vardas, pavardė, gimimo ir mirties metai. Kartais nurodoma profesija, 
pvz., provizorius, gydytoja, inžinierius, mokytojas. XX a. vidurio ir antrosios pusės 
antkapinių paminklų užrašams būdinga ne tik A†A arba „Amžinąjį atilsį“, toliau 
„Čia ilsisi“, vardas, pavardė, gimimo ir mirties metai, kokio amžiaus sulaukęs mirė, 
iš kokio kaimo, bet ir poetiškas tekstas, iškaltas ar užrašytas paminklo viršutinėje 
ar apatinėje dalyje, bei nuoroda kas liūdi. Pvz., „liūdi šeima“, „liūdi žmona“, 
„liūdi žmona ir vaikai“, „liūdi žmona ir sūnus“, „liūdi dukros, žentas ir anūkai“, 
„liūdi vaikai su šeimom“, „liūdi tėvai, broliai ir sesuo“, „liūdi tėveliai, brolis“. 
Iškaltuose, įrėžtuose ar dažais užrašytuose (kartais net su klaidomis) ant antkapi-
nio paminklo tekstuose dažnai kartojasi linkėjimai ramybės sielai, linkėjimai, kad 
būtų lengva žemelė, skausmingas atsisveikinimas su išėjusiaisiais, konstatuojama 
mirties neišvengiamybė, paliekamas priesakas gyviesiems. Pvz., Ilsėkitės ramybėje, / 
kuriuos priglaudė šis kapas //, Skamba varpai, liūdi namai / Jūs tėveliai išėjot 
amžinai //, Kam žvakės dega nesutemus / Ir ko taip širdį gelia / Kam budi baltos 
chrizantemos / Prie miegančių tėvelių?.. / Liūdi vaikai //, Nublanko žvaigždžių 
kruopelės, kape dieną, naktį – naktis. / Prasmingai gyvenkit, vaikeliai, tokia visų 
mūsų lemtis.// (Alksnupių kapinės). Praeivi / Kuo tu esi / ir mes / buvome. / 
Kuo mes esame / ir tu būsi / pasimelsk / už mus //, Mirtis – ne išnykimas, / 
Praeivi, saviems bus gyvas atminimas //, Čia gyvenimo uostas, / Mirtis – kančių 
pabaiga //, Jūsų negrįžtantis kelias, / Mūsų negęstantis skausmas //, Taurioji mo-
tinos širdie, ilsėkis nekaltų sūnų / krauju apšlakstytoj žemėj... //, Buvau stiprus 
kaip ąžuolas, bet žiaurus likimas palaužė mane //, Tavo kapą žvaigždės glostys 

Paminklas Užuožerių kapinėse žuvusiems okupacijos metais  
užuožeriečiams. Užuožerių kapinės – LR istorijos paminklas.  
Str. nuotraukos – R. Garškaitės
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lediniu šaltumu, / Klevai iš sielvarto pabers sidabro rasą... / Gyvent – viltis 
buvo paskutinė, bet ugnis / benzino ir akmeninės žmonių širdys užtemdė 18to 
rudenio saulę // (Šeduvos kapinės).

Žybartų kaimo kapinių liekanose 1987 m. Albina Šereivienė savo lėšomis 
pastatė bendrą visiems tose kapinėse palaidotiems žmonėms atminimo paminklą 
su užrašu „Čia ilsisi pamirštieji“. 

Išvados
1. Šeduvoje ir jos apylinkėse yra veikiančių ir neveikiančių kapinių. Nevei-

kiančioms kapinėms būdinga tendencija – išnykimas.
2. Ne visose kapinėse yra išlikusių XIX a. statytų antkapinių paminklų. 

Vyraujantys XIX a. pabaigos–XX a. pradžios antkapiniai paminklai – obeliskai ir 
kryžiai. Šeduvos apylinkių kapinėse vyrauja neaukšti obeliskai.

3. Geležiniai kryžiai yra ne tik antkapiniai paminklai, bet ir kaip akmens 
obeliskų ar kitokių antkapinių paminklų viršūnės. XIX a. pabaigos–XX a. pra-
džios išlikusių geležinių kryžių yra nedaug. Kalti kryžiai, skirtingai nuo lietų, 
yra įvairesnių formų

4. Veikiančiose kapinėse vyrauja prižiūrimi kapai, neveikiančiose – ne-
prižiūrimi, apleisti, nykstantys. Kape gali būti palaidoti vieno ar kelių žmonių 
palaikai. Dabar dažnesni yra šeimos kapai. Kapinėse auginamos gėlės pasižymi 
didele įvairove.

5. XIX a. antkapinių paminklų tekstų išlikę nedaug. Skirtingai nuo XX a. 
antrojoje pusėje vyravusių poetiškų tekstų dabar antkapiniuose paminkluose pa-
teikiama glausta informacija apie mirusįjį.
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