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Šio straipsnio tikslas ir uždaviniai – ištirti Užpålių miestelio svarbiausių 
kultūros paveldo objektų architektūrą. Remiantis istoriniais duomenimis ir archy-
viniais šaltiniais, ikonografine medžiaga bei lauko tyrimais, atlikti objektų formų 
analizę bei atskleisti savitus bruožus; nustatyti išnykusių pastatų stovėjimo vietas 
ir iš istorinių nuotraukų ar projektų atkurti jų architektūrą. 

Tyrimų metodai – istorinis-ikonografinis, aprašomasis-analitinis, lyginamasis, 
rekonstrukcinis. Papildomi specifiniai tyrimo metodai – pastatų dokumentavimas ir 
fotofiksacija.

Svarbiausi Užpalių kultūros paveldo objektai yra sakraliniai pastatai (esan-
tys ir išnykę: buvusi medinė bažnyčia, dabartinės bažnyčios statinių kompleksas, 
cerkvė ir išnykusi sinagoga), parapijos trobesiai ir dvaro sodybos statiniai (1 pav.). 
Šių kultūros paveldo objektų architektūra kompleksiškai netyrinėta. Šiuo metu 
kultūros vertybės statusą turi tik dvaro sodybos pastatai; varpinė vietinės reikšmės 
architektūros paminklo statusą turėjo sovietmečiu. Dvaro sodybos pastatai ir varpinė 
aprašyti „Rytų Lietuvos kultūros paminklų enciklopedijoje“.1 1977 m. Lietuvos 
statybos ir architektūros mokslinio tyrimo institutas rengė ekspediciją į Užpaliùs, 
kurios metu dvaro sodybos pastatai ir varpinė buvo apmatuoti.2 Bažnyčia ir cerkvė 
minimos „Lietuvos architektūros istorijos“ III tome.3 Užpalių istorinę urbanistinę 
raidą tyrinėjo Algimantas Miškinis ir pasiūlė šiam miesteliui suteikti savivaldybių 
reikšmės kultūros vertybės statusą.4

Renkant medžiagą straipsniui, peržiūrėtos minėtos publikacijos bei ekspedici-
jos medžiaga (dalis brėžinių, kiek pakoreguotų, pateikta straipsnyje) ir ieškota 
nepublikuotų archyvinių dokumentų Vilniaus bei Kauno archyvuose. Straip-
snyje dominuoja pastatų architektūros 
aprašymai, o istorinės žinios (vengiant 
kompiliacijos ir kartojimosi) pateiktos tik 
fragmentiškai. Siekta pateikti daugiau 
nepublikuotos istorinės medžiagos, susi-
etos su pirminiais archyviniais šaltiniais. 
Surinkta archyvinė medžiaga teikia 
tikslesnius duomenis apie tiriamųjų 
objektų statybos raidą ir papildo pastatų 
architektūros tyrimus.

Literatūroje yra teiginių, kad Už-
påliuose (ant Šeiminiškių piliakalnio) 

 Straipsnis, leidyklai įteiktas 2011 11 10, serijos „Lie-
tuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo 
darbų komisijos įvertintas 2013 06 27, pirmą kartą 
paskelbtas 2014 04 24 elektroninio serialinio lei-
dinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt.

1 Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 
1994, t. 2, p. 193–196.

2 Brėžiniai saugomi KTU Architektūros ir statybos 
instituto Architektūros istorijos ir paveldo tyrimų 
sektoriaus archyve.

3 Lietuvos architektūros istorija, Vilnius, 2000, t. 3, 
p. 263, 320. 

4 Miškinis A. Rytų Lietuvos miestai ir miesteliai, 
Vilnius, 2005, t. 2, p. 582–605. 
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1 pav. Užpalių miestelio plano schema.  
2010 m. Sudarė A. Rupeika
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stovėjo pilis.5 Užpaliai minimi nuo XIV a., o kaip miestelis – nuo XVI a. pirmosios 
pusės: jie įrašyti 1529–1567 m. neprivilegijuotų LDK miestų sąraše.6 LDK laikais 
Užpaliai buvo karališkasis dvaras, nuo XIV a. pab. jį valdė vietininkas Kristinas 
Astikas ir kiti šios giminės atstovai, o vėliau (valdytojai dažnai keitėsi) – Radvilos, 
Sapiegos, Mykolas Oginskis.7 1796 m. lapkričio 27 d. caro įsaku Užpaliai atiduoti 
Juozapui Poniatovskiui, kuris valdą pardavė Pranciškui Sapiegai. Po 1831 m. su-
kilimo (1832 m.) Užpaliai konfiskuoti iš Eustachijaus Sapiegos ir buvo iždo žinioje.8

Dvaro sodyba ir sakraliniai pastatai susieti aiškiais urbanistiniais ryšiais. 
Katalikų bažnyčia stovi centrinėje miestelio dalyje, pagrindinės, J. Basanavičiaus, 
gatvės pradžioje. Nuo čia šiaurės ir vakarų kryptimis nutiestos Vytauto, Pilies ir 
Astiko gatvės veda prie stačiatikių cerkvės iš dvaro sodybos (Vytauto gatvė) bei 
prie katalikų kapinių (Pilies ir Astiko gatvės). Dveji žydų maldos namai stovėjo 
kvartale tarp J. Basanavičiaus ir Astiko gatvių, kairiajame Šventosios krante. 
J. Basanavičiaus gatvė tęsiasi iki pietinės Užpalių miestelio ribos. Tarp kelio ir 
upės, miškelyje buvo įkurtos žydų kapinės.

Užpalių dvaro sodyba
Dvaras buvo aprašytas jau 1663 m. Užpalių seniūnijos inventoriuje, kuriame 

minima daugiau nei dvidešimt statinių.9 Atvažiuojant iš miestelio, kairėje pusėje 
stovėjo didelis rūmas su dviem seklyčiomis ir šoninėmis kamaromis; viduje mini-
mos krosnys ir suolai. Perėjus per kiemą – kitas administracijos rūmas, kuriame 
taip pat buvo dvi seklyčios su šoninėmis kamaromis, o prie vienos – alkierius 
ir kambarėlis šalia priemenės. Namo gale minima virtuvė, o prie jos – patalpa 
daržovėms laikyti. Šalia administracijos rūmo – trys povalušai, dengti malksnomis, 
ir iš molio plūktas apgriuvęs namas. Prie namo buvo vartai, o šalia jų – sugriuvęs 
pastatas ir rūsys, sumūrytas iš akmenų; virš rūsio įrengtas sandėlis. Už rūsio 
pastatyta pirtis su prieangiu ir seklytėlė, o toliau – šunidė, aptverta aštriakuoliais; 
joje buvo seklyčia ir priemenė su virtuve, o šalia – arklidė. Prie Šventosios upės 
stovėjo spirito varykla (bravoras) su patalpomis midui bei actui gaminti. Artėjant 
link palivarko, prie naujų didelių skiedromis dengtų vartų pastatytos arklidės ir 
daržinė šienui. Prie Šventosios upės įkurtas palivarkas, kuriame stovėjo dvi naujos, 
perstatytos daržinės, skirtos javams sukrauti, o kairėje pusėje – tvartai. Prie upės 
stovėjo du seni svirnai ir kluonas, o priešais vartus – kepykla ir sūrinė su pienine.10 

Dvaro sodyboje nauji pastatai 
pradedami statyti XIX a. pradžioje, 
valdant P. Sapiegai; tuo metu senieji 
trobesiai buvo nugyventi, sugriauti ar 
netinkami naudoti.11 1804 m., kuomet 
žaibas sudegino medinius rūmus, 
buvo pastatytos plytų ir kalkių degi-
mo krosnys, pastatyti spirito varykla 
ir kluonas; 1809 m. pradėti mūryti 
dvaro rūmai, t. y. administratoriaus 
(valdytojo) namas.12 Dvaro savininkai 
Užpåliuose negyveno, todėl pagrindi-

5 Kviklys B. Mūsų Lietuva, Bostonas, 1965, t. 2, 
p. 110; Batūra R. Užpalių pilis, Kraštotyra, Vilnius, 
1966, p. 64–66. 

6 Miškinis A. Ten pat, p. 582.
7 Kviklys B. Ten pat, p. 110–111; Miškinis A. Ten 
pat, p. 585.

8 Baliulis A. Užpalių buv. dvaro pastatų ansamblis, 
KTU ASIA, b. 17, p. 19.

9 Baliulis A. Užpaliai iki XIX a. vidurio, Voruta, 
1997, gruodžio 1–5, Nr. 45 (327).

10 Ten pat.
11 Ten pat, 1997, gruodžio 6–12, Nr. 44; Baliulis A. 
Užpalių buv. dvaro pastatų ansamblis, KTU ASIA, 
b. 17, p. 19.
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nis, administratoriui skirtas pastatas buvo vadinamas ne rūmais, o gyvenamuoju 
namu. 1809 m. inventoriuje minima, kad namas dengtas čerpėmis (čerpės ir plytos 
buvo gaminamos vietoje) ir yra su dviem kaminais, virš kurių kyla apskardinti 
stogeliai. Pastato galai užbaigti skydais, kuriuose yra po du langus; sienas puošia 
piliastrai, karnizai ir kitos mūro detalės. 1809 m. liepos mėnesį, baigus darbus, 
sumokėta mūrininkams, staliams (už stogo įrengimą, 21 lango su langinėmis ir 
durų pagaminimą bei grindų sudėjimą), šaltkalviui ir stikliui, taip pat – už kros-
nies pastatymą. Statyboms prižiūrėti buvo pasamdytas Budkevičius (architektas 
nenurodytas).13 1809 m. Pinsko pavieto matininkas Jonas Klimaševskis sudarė detalų 
Užpalių miestelio, kartu su dvaro sodyba, planą.14 Jame matyti, kad dvaro sodybos 
pastatai išsidėstę šiaurinėje miestelio dalyje, arčiau upės. Tuo metu administratori-
aus (valdytojo) namas buvo nedidelis, vieno korpuso, stačiakampio plano; patalpos 
išdėstytos dviem eilėmis, pereinamos. Tik vėliau (iki 1932 m.) prie namo kiemo 
fasado, statmenai pagrindiniam korpusui pristatyti flygeliai. Antrasis, iki šių dienų 
išlikęs dvaro sodybos pastatas 1809 m. inventoriuje vadinamas trijų korpusų tvartu, 
kurio flygelių galuose įrengti butai. Statytas kartu su pirmuoju pastatu, iš lauko 
akmenų, su plytų intarpais; yra su bokšteliais, dekoruotas piliastrais, karnizais. 
1809 m. inventoriuje minimas ir malūnas, statytas iš tašytų sienojų, dengtas šiaudų 
stogu, bei kiti statiniai: iš akmenų mūryta spirito varykla (statyta 1804 m.), klojimas, 
medinis tvartas, senas namas, kalkių ir plytų bei čerpių degimo krosnys. 

1833 m. sudarytame dvaro inventoriuje15 surašyta daugiau nei 10 statinių, 
minimi tvenkinys, sodas. Nr. 1 – valdytojo namas, vienaukštis, mūrinis, dengtas 
malksnomis; jo išorė ir vidus tinkuoti. Pastatas jau „U“ raidės plano formos (in-
ventoriuje jis apibūdintas kaip rusiškos „P“ raidės formos), su rūsiu po pagrindine 
dalimi. Pagrindinis fasadas yra 12 sieksnių ir 0,5 aršino, o šoniniai – po 15 sieksnių 
ir 2 aršinus ilgio; abu namo galai – 3 sieksnių ir 0,5 aršino pločio. Pastatas turėjo 
šešias lauko duris (dvejos, dažytos baltais aliejiniais dažais, vedė į pagrindinį 
fasadą). Minimi šeši švarūs įvairaus dydžio kambariai, trys tarnų kambariai, du 
sandėliukai, dvi mažos tamsios kamarėlės, virtuvė su anglišku židiniu ir krosnimi, 
penkios priemenės (šalia dviejų, esančių prie pagrindinio fasado, įrengtos virtuvėlės 
su paprastais židiniais); kairėje vienos priemenės pusėje įrengti laiptai ir durys, 
vedančios į pastogę, kurioje buvo įrengtas sandėlis. Name buvo 15 vienvėrių ir 5 
dvivėrės baltai dažytos durys ir 33 langai (iš jų 6 apšvietė pastogę); prie 25 langų 
buvo pritvirtintos langinės, o 12 švariųjų kambarių langų turėjo antruosius, žieminius, 
rėmus. Name stovėjo septynios krosnys: trys buvo baltų koklių, puoštos karnizais, 
o keturios – sumūrytos iš neglazūruotų koklių; tarnų kambaryje stovėjo duonkepė. 
Kambarių ir prieangių grindys bei lubos sukaltos iš lentų, tvirtos. Virš namo stogo 
kilo keturi kaminai. 1833 m. iš kiemo pusės pristatytas lentų koridorius (su trejomis 
durimis), dengtas malksnomis. Nr. 2 – palivarko pastatas stovėjo priešais valdytojo 
namą. Rašoma, kad jis pastatytas 1819 m. (nors pastatas jau minėtas ir 1809 m. 
inventoriuje) iš lauko akmenų, dengtas malksnomis ir yra panašus į valdytojo namą. 
Pastato užpakalinė siena 20 sieksnių ir 
2 aršinų, šoninės – 20 sieksnių, o abiejų 
galų plotis – po 3 sieksnius; galuose 
įrengti vienodo suplanavimo butai 

13 Baliulis A. Ten pat, p. 18–19.
14 LVIA, f. 525, ap. 8, b. 171, l. 1.
15 LVIA, f. 525, ap. 8, b. 172, l. 10–15.
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(kairiajame ekonomui, o dešiniajame – samdiniams). Statinio galus jungė medinių 
vytelių tvora, pastatyta ant akmens pamatų, uždaranti diendaržį (gyvulių kiemą). 
Iš kiemo buvo patenkama į 6 įvairaus dydžio tvartus, skirtus smulkiems ir stam-
biems gyvuliams, minimos arklidė ir karietinė (ratinė); patalpoms vėdinti arklidėje 
ir tvartuose prakirsti maži langeliai. Rašoma, kad statiniai pakankamai tvirti, tik 
arklidės lubų lentos supuvę, todėl reikia remontuoti stogą. Nr. 3 – ledainė, statyta 
1814 m. Ji stovėjo kairėje pusėje nuo palivarko pastato, buvo mūrinė, 5 sieksnių 
ir 2,5 aršino ilgio, 5 sieksnių ir 1 aršino pločio, dengta malksnomis. Apatinė 
ledainės dalis greičiausiai buvo sumūryta iš lauko akmenų, o viršutinė – plytų, 
nes minima, kad pastatą sudaro dvi dalys ir tinkuota yra tik viršutinė dalis. Ap-
atiniame aukšte yra dvejos durys su užraktais; abipus koridoriaus, prie akmens 
sienų, įrengtos vietos ledui laikyti. Viršutiniame aukšte įrengta salė arba pavėsinė; 
durys, vedančios į salę, dažytos aliejiniais dažais. Nr. 4 – šulinys, mūrinis, dengtas 
malksnų stogeliu, stovėjo šalia ledainės, dešinėje jos pusėje. Nr. 5 – tvenkinys, 
skirtas žuvims veisti, 59 × 12 sieksnių dydžio, iškastas po kalnu, ant kurio stovi 
ledainė. Nr. 6 – šalia tvenkinio, prie upės 1804 m. pastatyta spirito varykla, 10 × 
6 sieksnių dydžio, dengta šiaudais; minimas ir butas degtindariui. Rašoma, kad 
pastatą jau reikia remontuoti. Nr. 7 – netoli spirito varyklos – diendaržis, statytas 
1831 m., 16 sieksnių ir 1 aršino × 12 sieksnių ir 2 aršinų dydžio, iš trijų pusių 
aptvertas tvoromis. Trobesio pamatai ir viena siena – akmens mūro, stogas dengtas 
šiaudais. Nr. 8 – svirnas, labai senas, medinis, suręstas priešais diendaržį ir stovi 
vienoje linijoje su administratoriaus namu. Trobesys 5 skyrių, su aruodais viduje, 
10 × 5 sieksnių dydžio, dengtas šiaudais. Svirną ir administratoriaus namą skiria 
akmens mūro tinkuota tvora, dengta dvipusiu (dvišlaičiu) mediniu stogu. Nr. 9 – 
vaisių sodas, 6 000 kvad. sieksnių, apsodintas įvairiais miško medžiais. Iš vienos 
pusės sodas aptvertas mūro tvora, o iš 3 pusių – medine. Sode stovi mūrinė 
tinkuota dviaukštė pavėsinė su mediniais vidaus laiptais. Taip pat yra šiltnamis su 
9 langais, apynynas; po namo langais įrengtas gėlynas. Nr. 10 – 1806 m. grūdams 
laikyti iš lauko akmens sumūrytas klojimas, dengtas šiaudais; viduje yra 9 aruodai. 
Trobesys 30 × 9 sieksnių dydžio, su mūro stulpais, laikančiais stogo konstrukciją. 
Nr. 11 – 1811 m. pastatytas antrasis kiek mažesnis (25 × 8 sieksnių) klojimas, su 
priestatu grūdams vėtyti. Nr. 12 – sandėlis šiaudams ir šienui laikyti, medinis, su 
22 mūro stulpais, 18,5 × 8,25 sieksnių. Netoli klojimo sukaltos laikinos, dengtos 
šiaudais stoginės, kuriose laikomos medžiagos, skirtos malūno statybai. Netoli 
miestelio, prie kelio, vedančio į Mažeikiškių palivarką, pastatyta krosnis, kurioje 
degė plytas. Tarp Užpalių dvaro ir Šeiminiškių kaimo stovi sandėlis durpėms 
laikyti. Jis senas, 8 × 2,5 sieksnių, karkasinės konstrukcijos – su mediniais stulpais 
ir pynučių sienomis, dengtas šiaudais. 1832 m., konfiskuojant iš E. Sapiegos dvaro 
sodybą, malūno jau nebuvo. Senojo statinio vietoje naujas malūnas, pastatytas 
1836 m. (šiaurės fasado sienoje įmūrytas akmuo su data). 1846 m. nurodyta, kad 
malūnas (apie 9,3 × 9,3 sieksnių) sumūrytas iš akmenų, o dalis – plytų; prie jo 
glaudžiasi flygelis (7,5 × 5 sieksnių), kuriame įrengtas malūnininko butas.16 

1847 m. inventoriuje17 aprašyta 10 
dvaro sodybos statinių; jie yra įkainoti. 
Nr. 1 – pagrindinis pastatas, vadinamas 

16 Baliulis A. Ten pat, p. 15, 16.
17 LVIA, f. 525, ap. 2, b. 908.
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ekonomo namu, 12 × 7 sieksnių dydžio, su dviem flygeliais. Jis sumūrytas iš plytų 
ir lauko akmenų, dengtas malksnomis ir įvertintas 700 rublių. Rašoma, kad name 
yra 11 kambarių, rūsys, sandėliukas, virtuvė, 4 priemenės. Dvigubų langų yra 36, 
dvivėrės durys 8, o vienvėrių – 19; minimos 8 krosnys ir angliškas židinys bei ketaus 
krosnelė virtuvėje. Nr. 2 – diendaržis, kvadrato formos (apie 20,6 × 21,6 sieksnių), 
sumūrytas iš lauko riedulių, dengtas malksnomis; įvertintas 450 rublių. Pastate yra 
5 kambariai ekonomui ir tarnautojams, sandėlis, arklidė ir 6 gyvulių tvartai. Kam-
bariai turi 7 dvigubus langus, stovi dvi plytų krosnys; minimos dvejos durys su 
vidaus užraktais ir keturios be užraktų. Arklidėse ir tvartuose – 4 dvivėriai vartai. 
Nr. 3 – diendaržis (apie 16,3 × 12,6 sieksnių), dengtas šiaudų stogu, įvertintas 150 
rublių. Viena jo dalis sumūryta iš lauko riedulių, o kitos trys suręstos iš pušinių 
rąstų ant akmens mūro cokolio. Trobesyje įrengti 6 tvartai su dvivėriais vartais. 
Nr. 4 – ledainė 5,5 × 5,5 sieksnių, sumūryta iš lauko riedulių, dengta malksnomis, 
įvertinta 50 rublių. Ji su dvejomis durimis ir 8 langeliais; viduje sudėtos staliaus 
darbo grindys. Nr. 5 – kluonas, 25 × 5 sieksnių, su dviem džiovyklomis ir su 
priestatu (5 × 5 sieksnių), skirtu grūdams vėtyti; įvertintas 150 rublių. Trobesys 
suręstas iš tašytų pušinių rąstų, su akmens mūro pamatais ir dengtas šiaudų 
stogu; jame yra 3 dvivėriai vartai ir 9 durys (vienos jų – su vidiniais užraktais). 
Nr. 6 – daržinė javams (jauja), 30 × 9 sieksnių, sumūryta iš lauko riedulių, dengta 
šiaudų stogu, įvertinta 400 rublių, su 5 dvivėriais vartais. Nr. 7 – daržinė šienui 
laikyti, 18 × 8 sieksnių, suręsta iš pušinių tašytų sienojų, ant akmens mūro pamatų, 
dengta šiaudų stogu, įvertinta 80 rublių; joje įrengti dveji dvivėriai vartai. Nr. 8 – 
klėtis, 9 × 5 sieksnių, suręsta iš tašytų pušinių rąstų, dengta šiaudų stogu, su 6 
durimis; įvertinta 15 rublių. Nr. 9 – pavėsinė sode, dviaukštė, suręsta iš plytų, dengta 
aštuonkampiu malksnų stogu, įvertinta 10 rublių. Nr. 10 – daržinė prie malūno, 
su akmens mūro pamatais ir pušinių lentų sienomis, dengta šiaudais; įvertinta 
100 rublių. Malūnas, kuriame buvo 3 girnos ir vėlykla, įkainotas 3 000 rublių; iš 
Valstybės turtų rūmų jį nuomodavo įvairūs asmenys. 1851 m. potvynis pastatą 
apgriovė ir sugadino įrengimus; paskaičiuota, kad malūno atstatymas kainuos 9 500 
rublių.18 1875 m. malūną įsigijo buvęs kanceliarijos tarnautojas Michailas Lebedevas 
ir po metų jį pardavė Ukmergės miestiečiui Anuprui Kosarskiui, kuris 1877 m. 
pastatą atstatė. A. Kosarskio nurodymu, malūno atstatymas, kartu su užtvanka, 
kanalo sutvarkymu ir mechanizmais, kainavo daugiau nei 20 000 rublių. 1929 m. 
malūną įsigijo Steponas Pranckevičius ir valdė jį iki Antrojo pasaulinio karo; jis 
pastatė betonines užtvankos atramas.19 Dabar pastatas nenaudojamas, nugyventas.

Užpalių dvaro sodyba įkurta miestelio šiaurinėje dalyje, kairiajame Šventosios kran -
te. Iki šių dienų išliko administratoriaus namas, tvartas ir vandens malūnas (2 pav.).

Administratoriaus namas stovi rytinėje sodybos dalyje, prie gatvės, pagrindiniu 
fasadu atgręžtas į vakarus. Nuo 1870 m. administratoriaus name gyveno Užpalių 
stačiatikių cerkvės dvasiškiai. 1914–1918 m. juo naudojosi vokiečių kariuomenės 
daliniai. 1918 m. name buvo įsikūrusi valsčiaus valdyba, 1921–1935 m. čia buvo 
vidurinė, o vėliau – pradžios mokyklos.  
Tuo metu nurodoma pastato vertė – 
76 000 Lt.20 1970 m. namas rekon-
struotas. 1974 m. pastate įrengtas vi du - 

18 Baliulis A. Ten pat, p. 15.
19 Ten pat, p. 14–15.
20 VAA, f. 1019, ap. 11, b. 4261, l. 6.
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rinės mokyklos bendrabutis. Po per-
tvarkymų pastato planinė struktūra 
pakito (padaryti koridoriai), nugriauti 
prie namo pagrindinio ir kiemo fasadų 
buvę dvišlaičiai prieangiai (gonkos). 
1980–1983 m. buvo atliekami įvairūs 
pastato tyrimo darbai ir rengiami 
jo pritaikymo gyvenamajam namui  
projektai. Pastatas vienaukštis (vidu-
rinė dalis – su skliautuotu klasiciz-
mo epochos rūsiu), trys jo korpusai 
sudaro simetrišką „U“ raidės planą, 
su pusiau uždaru stačiakampiu kiemu 
(3 pav.). Sienos sumūrytos iš plytų, 
tinkuotos, cokolis akmens mūro, 
stogai dengti skarda. Pagrindinis 
(vidurinis), atgręžtas į gatvę korpu-
sas – platus, dengtas pusvalminiu 
stogu; suplanavimas dvipusis – ko - 
ridorinis, su dviem prieangiais vidu-
rinėje dalyje ir įvairaus dydžio patal-
pomis, išdėstytomis abipus siauro 
koridoriaus. Šoniniai priestatai siauri, 
dengti dvišlaičiais stogais; patalpos 
pereinamos, išdėstytos viena eile. 
Pagrindinis fasadas simetriškas, su 

2 pav. Užpalių dvaro sodybos situacijos plano 
schema. 2010 m. Sudarė A. Rupeika

3 pav. Dvaro administratoriaus namo planas. 
KTU ASIA
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Administratoriaus  
namas iš šiaurės 
pusės. 2010 m. 
Nuotraukos –  
str. autorės

Administratoriaus 
namas iš pietų pusės. 
2010 m. 

Administratoriaus 
namas iš rytų pusės. 
2010 m. 
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durimis vidurinėje dalyje (4 pav.). Duris rėmina ir sienas 
skaido stambūs rustuoti piliastrai, tarp kurių išdėstyti ne-
dideli stačiakampiai langai; piliastrų viršutinę dalį pagyvina 
stilizuoti dekoro elementai – siauros įdubos (stilizuoti trigli-
fai) ir smulkūs dantukai, tarsi imituojantys dorėninio orderio 
detales. Šoniniai šiaurės ir pietų fasadai panašūs, sudaryti iš plačių, simetriškos 
kompozicijos pagrindinio korpuso galų, vainikuotų trapeciniais frontonais ir prie 
jų prijungtų kiek žemesnių ištęstų priestatų, su įvairiais atstumais išdėstytais 
langais. Rustuoti piliastrai akcentuoja korpusų galus ir pabrėžia vidurines fasadų 
dalis. Korpusų galuose vietoje langų – stačiakampės nišos, o trikampiuose fron-
tonuose iškirsti stačiakampiai langai. Frontonus skiria plačios juostos, suskaidytos 
vertikaliomis siauromis įdubomis; apatinius frontonų kampus pagyvina nuožulnūs 
stilizuoti dekoro elementai – klasicistinių lašų imitacija. Langai dvieiliai, šešių 
stiklų, be apvadų. Priestatų pastogę juosia profiliuotas frizas ir išsikišęs karnizas. 
Kiemo fasadų sienos lygios, su nevienodais atstumais išdėstytais dvieiliais ir trieil-
iais langais. Administratoriaus namas – nesudėtingų formų, būdingų provincijos 
architektūrai, kuriose susipina vietinės statybos tradicijos ir primityvūs stilizuoti 
romantizuoto klasicizmo dekoro elementai.

Tvartas stovi priešais administratoriaus namą, kitoje gatvės pusėje, arčiau 
upės. Apie 1870 m. pietų korpuse iškirsti didesni langai, užstatytas antrasis aukštas, 
sumūrytos krosnys ir įrengta mokykla. Po 1890 m. gaisro atstatyta vienaukštė 
mokykla, kiemo pietvakarių kampe sumūrytas plytų priestatas. 1920–1944 m. 
šiame korpuse buvo valsčiaus administracija, viršaičio butas, arklidė ir daboklė. 
Tvartas vienaukštis, pusiau uždaro „U“ raidės plano, su diendaržiu, atgręžtu į 
rytus; patalpos išdėstytos viena eile (5 pav.). Cokolis ir sienos akmens mūro, viet-
omis su raudonų plytų ir tinko intarpais; dvišlaitis stogas dengtas šiferiu. Tvartas 
monumentalaus tūrio, fasadai ištęstų proporcijų, asimetriški; sienų ir stogo aukščių 
santykis apie 1:1 (6 pav.). Originaliausi – atgręžti į rytus šoninių korpusų galiniai 
fasadai. Juose derinamas akmens mūras, raudonos plytos, rustuotos mentės ir 
vainikuojantys mediniai trikampiai frontonai, pagyvinti pusapskričiais langeliais, 
dekoruotais riestiniais apvadais. Šiuose fasaduose liko frizo ir menčių dekoro frag-
mentai – jų skaidytas vertikaliomis įrėžomis (panašus į administratoriaus namo). 

4 pav. Dvaro  
administratoriaus 
namo fasadas.  
KTU ASIA



10

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. UŽPALIAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2014 04 24.

5 pav. Dvaro tvarto 
planas. KTU ASIA

6 pav. Dvaro tvarto 
fasadai. KTU ASIA
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Tvartas iš rytų pusės. 
2011 m. 

Tvartas iš vakarų 
pusės. 2010 m. 
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Kituose išorės fasaduose (šiaurės, pietų ir vakarų) dominuoja akmens mūro sienos 
(vietomis skaidomos mentėmis), su įvairiais atstumais išdėstytais langais, apjuostais 
raudonų plytų apvadais su platesne viršutine dalimi. Vidaus kiemo fasadai lygūs, 
netinkuoti, su stačiakampiais langais. Tvarto architektūra artima administratoriaus 
namo architektūrai.

Vandens malūnas stovi prie užtvankos, į šiaurės vakarus nuo tvarto; jis pastatytas 
1836 m. senojo medinio malūno vietoje. 1935 m. gyvenamajame korpuse iškirsti didesni 
langai, prie rytų įėjimo pristatytas naujas prieangis. Malūnas veikė iki 1969 m. ir 
priklausė Utenos buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatui; buvusiame malūnininko 
bute gyveno paskutiniojo malūnininko šeima. Malūnas sudėtinio tūrio, kampinio „L“ 
raidės plano – sudarytas iš gamybinio korpuso ir namo (7 pav.). Malūno sienos 
mišrių konstrukcijų, sumūrytos iš akmenų ir raudonų plytų, vietomis tinkuotos, 
perdangos medinės, stogai pusvalminiai ir dvišlaičiai, dengti šiferiu. Gamybinis kor-
pusas dviaukštis, su pastoge; jo planas kvadrato formos, per vidurį dalomas išilgine 
kapitaline siena į dvi puses; grindys lentų. Rytinėje pusėje įrengti dveji mediniai 
laiptai veda į viršutinį aukštą, kuriame stovėjo 4 girnos, valcai, kruopinė. Prieš 
Antrąjį pasaulinį karą malūne malė grūdus, gamino kruopas, valcavo, vėlė audek-
lus, tekindavo įvairias metalo detales, pjovė ir obliavo lentas, darė malksnas, o po 
karo – tik malė ir valcavo.21 Pastogėje, skirtoje sandėliavimui, pastatytas keliamasis 
įrenginys su didžiuliu mediniu ratu (8 pav.). Vakarinė gamybinio korpuso pusė 
iškilusi virš vandens, plačia arka gaubia kanalą ir galine siena remiasi į vakarinį jo 
krantą; po pirmojo aukšto grindimis įrengtos dvi turbinos. Antrasis, gyvenamasis, 
korpusas siauresnis ir kiek žemesnis, vienaukštis, su nedideliu rūsiu; jis glaudžiasi 
prie rytinio gamybinio korpuso šono. Namo suplanavimas dvieilis – patalpos pere-
inamos, išdėstytos abipus išilginės kapitalinės sienos; yra dvejos durys: šoniniame 
pietų ir galiniame rytų fasaduose. Name buvo vilnų karšykla ir butas; šalia pietinio 
prieangio sumūrytas kaminas – dvaro rūkykla ir virtuvė su sena krosnimi; antroji 

7 pav. Dvaro malūno 
planas. KTU ASIA

21 KTU ASIA 1977 m. eks -
pedicijos medžiaga.
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virtuvė įrengta rytiniame gale. Namo kambarių grindys lentų, o 
prieangio, rūkyklos ir sandėliuko prie virtuvės – plūkto molio 
asla. Vakarinėje prieangio sienoje iškirstos durys jungia namą 
su gamybiniu korpusu. Eksterjere dominuoja monumentalaus tūrio gamybinis kor-
pusas. Originaliausi yra galiniai šiaurės ir pietų fasadai, kuriuose derinamas akmens 
mūras su baltai tinkuotomis plokštumomis. Fasadų kampus žymi akmens mentės, 
viršų vainikuoja platūs trapeciniai frontonai, o cokolį pagyvina gaubiančios kanalą 
segmentinės arkos, sumūrytos iš raudonų plytų; aukštas stačiakampes angas juosia 
raudonų plytų apvadai su paaukštinta viršutine dalimi. Pietų fasado tinkuotoje 

8 pav. Dvaro malūno 
pjūvis. KTU ASIA

Malūnas iš šiaurės 
pusės. 2011 m. 
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pusėje nedideli stačiakampiai langai 
išdėstyti dviem lygiais. Šiaurės fasade 
(ant gamybinio korpuso cokolio akmens) 
iškaltas įrašas su data: R 1836. Gyve-
namosios dalies korpusas tinkuotas, jo 
kampus žymi rustuoti piliastrai, pastogę 
juosia profiliuotas karnizas; nedidelius 
stačiakampius langus rėmina tinko ap-
vadai su palangių traukomis. Galinis 
rytų fasadas simetriškos kompozicijos, 
per vidurį dalomas rustuotu piliastru; 
viršų vainikuoja trapecinis frontonas, 
kuriame įkomponuotas pusapskritis lan - 
gelis, apjuostas tinko apvadais. Malūno  
eksterjere, pasitelkus skirtingas medžia-
gas bei tūrius, ryškiai akcentuotos dvi  
funkcinės zonos. Tai – originalus pasta-
tas, turintis liaudiško klasicizmo bei 
romantizmo stilių bruožų. 

Apibendrinant galima teigti, kad  
Užpalių dvaro sodybos pastatų archi-
tektūroje susipina santūraus klasicizmo 
stiliaus bruožai su liaudiškomis XIX a. 
provincijos dvarų statybos tradicijomis.

Užpalių cerkvė
Užpalių šv. Nikolajaus cerkvė su dvaro sodyba susijusi vizualiais ir istoriniais 

ryšiais. Ji pastatyta dvaro teritorijoje, į pietus nuo administratoriaus namo; jame 
kurį laiką gyveno cerkvės dvasininkai.

Pirmoji Užpalių cerkvė (pašventinta 1866 m. šv. Vladimiro vardu) stovėjo apie 
2,5 km nuo miestelio, Mažeikiškių kaime, kuriame gyveno nemažai rusų šeimų. 
Konfiskavus E. Sapiegos dvaro sodybą, rusų bendruomenei paskirta 42 ha žemės 
su trimis pastatais – mūriniu ir dviem mediniais. Pirmiausia laikina cerkvė buvo 
įrengta mediniame name, prie kurio už bendruomenės lėšas pristatė varpinę (kad 
pastatas būtų panašus į cerkvę).22 1864 m. Vilniaus gubernatorius N. Muravjovas 
buvo davęs leidimą statyti mūrinę cerkvę.23 Numatyta cerkvės statybą pradėti 
1868 m., tačiau laikinos Mažeikiškių cerkvės šventikas 1869 m. lapkričio 28 d. 
kreipėsi į gubernijos tarnybą su prašymu, kad vietoje Mažeikiškių būtų leista statyti 
cerkvę Užpaliuose. Iki 1869 m. pabaigos vyko susirašinėjimas ir buvo nutarta, kad 
Užpaliai, kaip prekybos ir „patogesnės“ vietos punktas, tinkamesnis cerkvės staty-
bai nei Mažeikiškiai. Numatyta cerkvei atiduoti Užpaliuose esantį sodą; minima, 
kad cerkvės ir parapijos trobesių kaina 
neturėtų viršyti 6 851,86 rublių. 1869 m. 
gruodžio 31 d. VRM Kauno gubernatūra 
(cerkvių statybos tarnyba) siunčia raštą 

Malūno pietų fasado fragmentas. 2011 m. 

22 Герман Ш. Православные храмы Литвы, Вильнюс, 
с. 510.

23 LVIA, f. 378, b. 948, l. 11.
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Vilniaus, Kauno, Gardino ir Minsko generalgubernatoriui ir 
praneša, kad cerkvės statybą vykdys antrosios gildijos pirklys 
Korablikovas, kuris pasiūlė mažiausią kainą.24 1870 m. cerkvei 
priklausantys pastatai Mažeikiškiuose jau seni, reikalingi kapita-
linio remonto. Tais pačiais metais Vilniaus generalgubernatorius 
N. Muravjovas iš sukilimo dalyvių kontribucijų fondo skyrė 11 000 rublių naujai 
cerkvei statyti.25 Mūrinės cerkvės projektą parengė architekto padėjėjas Baranovas26 
(9 pav.). Statyba baigta 1872 m. ir 1873 m. liepos 23 d. cerkvė pašventinta; 1893 m. 
už iždo lėšas ji remontuota (remontas kainavo 1 160 rublių). Prie cerkvės stovėjo 
du trobesiai tarnautojams: mūrinis ir medinis, kuriame po vienu stogu – svirnas, 
sandėlis malkoms ir trys tvartai (jie remontuoti 1895 m.). Vėliau, 1896 m., už 
iždo lėšas cerkvės dvasininkams pastatytas namas, du klojimai, svirnas, arklidė 
ir tvartas; trobesiai mediniai, dengti malksnomis. Dar buvo pirtis ir ledainė – 
mediniai, dengti lentomis.27 Minima, kad cerkvė ir varpinė mūrinės, pastatytos iš 
geros kokybės medžiagų ir yra išlaikomos vietinėmis lėšomis. Cerkvėje telpa 300 
žmonių; jos teritorija aptverta mūro tvora.28 1944 m. cerkvė apgriauta. 1948 m. 
vasarą Utenos apskrities VK nutarimu cerkvė uždaryta ir joje supilti grūdai; tačiau 
dėl žmonių skundų gruodžio mėn. 
grąžinta parapijai.29 

Cerkvė pagrindiniu vakarų fasadu 
atgręžta į gatvę. Ji pastatyta lygiagrečiai 
dvaro administratoriaus namui, atgręžta 
į jį šoniniu šiaurės fasadu; sienos sumū - 
rytos iš plytų, tinkuotos, stogai dengti 

9 pav. Užpalių 
cerkvės projektas. 
KAA, f. I-473, ap. 2, 
b. 10, l. 1

24 Ten pat, l. 11–13.
25 Šlevis G. Ten pat.
26 KAA, f. I-473, ap. 2, b. 10, l. 1.
27 LVIA, f. 1539, ap. 1, b. 82, l. 1, 7.
28 Ten pat, l. 2.
29 Laukaitytė R. Stačiatikių bažnyčia Lietuvoje XX 
amžiuje, Vilnius, 2003, p. 208.
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skarda. Cerkvė ašinės kompozicijos, sudėtinio tūrio, sudaryto iš trijų dalių: varpinės 
bokšto, artimos kubui pagrindinės salės ir juos jungiančios žemos vidurinės dalies – 
prienavio. Planas laiptuoto, siaurėjančio bokšto kryptimi kontūro, užbaigtas plačia 
pusapskrite apside; visos trys plano dalys yra beveik taisyklingo kvadrato formos. 
Pagrindiniame fasade dominuoja dvitarpsnis bokštas, kylantis virš prieangio ir deng-
tas aukštu aštuonkampiu palapininiu stogeliu, su svogūniniu šalmeliu ir šešiagaliu 
kryžiumi. Apatinis bokšto tarpsnis kvadratinio plano, o antrasis – aštuonkampis, 
pastatytas ant kiek siauresnio už pirmąjį tarpsnį pagrindo. Pirmojo tarpsnio kampus 
žymi piliastrai, o pagrindą, į kurį remiasi antrasis tarpsnis, skaido siauros horizon-
talios ir (tarp jų įterptos) apskritos įdubos. Antrojo bokšto tarpsnio kampus riboja 
žemi piliastrėliai, į kuriuos remiasi pusapskritės akustinių angų ir nišų (išdėstytų 
pakaitomis) sąramos. Įeiga akcentuojama iškiliu portalu, kurio šonuose yra kresnos 
3/4 stilizuotos kolonos, o viršus užbaigtas trikampiu skydu su apskrita įduba; durys 
medinės, dvivėrės, paaukštintos pusapskrite plokštuma, apkalta lentomis. Šoniniai 
fasadai suskaidyti į keturias, žemėjančias apsidės kryptimi, dalis, kurias jungia dvi 
vientisos traukos – cokolio ir palangių. Į cokolio trauką remiasi piliastrai, rėminantys 

Cerkvė iš pietų pusės. 
2010 m. 

Cerkvės vakarų  
fasadas. 2011 m. 
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atskiras pastato dalis, o į palangių trauką – aukšti arkiniai langai. 
Salės ir prienavio langų arkinę dalį akcentuoja bendras iškilus 
apvadas, jungiantis visus tris langus. Bokšto pirmasis tarpsnis 
vienodo aukščio su prienaviu ir apside; nesiskiria ir šias fasado dalis juosiantis lygus 
frizas, užbaigtas siauru profiliuotu karnizu. Cerkvės salės tūris aukštesnis, artimas 
kubui, su platesniu ir puošnesniu laiptuotu frizu bei dantukais pagyvintu karnizu; 
puošnesni ir jos kampus žymintys piliastrai, dekoruoti stačiakampėmis ir arkinėmis 
įdubomis. Virš keturšlaičio salės stogo kyla aštuonkampis bokštelis su svogūniniu 
šalmu ir kryžiumi. Apsidės fasado vidurinė plokštuma aklina, o šonuose įkomponuota 
po vieną arkinį langą. Vidaus erdvė vientisa, sienų plokštumos lygios, tinkuotas, 
o grindys – lentų. Prienavį nuo salės skiria tik plati pusapskritė arka; panaši arka 
akcentuoja ir presbiterinę cerkvės dalį, kuri yra pakelta trimis pakopomis. Cerkvės 
projekte matyti, kad presbiterijos šonuose suprojektuotos atitvaros – dešinėje pusėje 
už ažūrinės žemos tvorelės buvo numatyta vieta chorui. Prienavio ir presbiterijos 
lubos lygios, o salės erdvė paaukštinta ir su nusklembtais kampais; viršų juosia 
profiliuotas karnizas. Ikonostasas, stovėjęs apsidėje, buvo perkeltas į Utenos cerkvę. 
Šiuo metu cerkvės pastatas gana blogos fizinės būklės. 

Užpalių cerkvė statyta istorizmo laikotarpiu ir yra santūrių eklektinių formų, 
kuriose jaučiama praėjusio romantizmo įtaka, persipina vadinamo „rusų bizantinio“ 
stiliaus elementai bei stilizuotos neorenesansui būdingos detalės. Trijų dalių, ašinės 
kompozicijos sandara būdinga daugeliui Lietuvos stačiatikių cerkvių, stovinčių 
nedideliuose miestuose. Panašios struktūros – su bokštu priekyje yra Tôtuvėnų, 
I¹turkės, Tauragºs, Semelíškių ir kt. stačiatikių cerkvės. 

Cerkvės šventorius aptvertas akmens mūro tvora tik nuo gatvės pusės. Var-
tai atviri, vienos angos, kurią riboja žemi kvadratinio skerspjūvio stulpai, dengti 
keturšlaičiais stogeliais. 

Cerkvės vidus.  
2011 m. 
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Užpalių katalikų bažnyčios statinių  
kompleksas ir parapijos trobesiai

10 pav. Užpalių bažnyčios statinių ir parapijos 
trobesių komplekso situacijos plano schema.  
2010 m. Sudarė A. Rupeika

Bažnyčios statinių kompleksą su-
daro: bažnyčia, varpinė, sandėlis, tvora 
su vartais ir šventoriuje stovintys ma-
žosios architektūros statiniai. Parapijos 
trobesiai – tai klebono sodyba su ūkiniais statiniais, klebonija, špitolė (10 pav.).

Literatūroje esama teiginių, kad bažnyčiai 1522 m. paskirta dešimtinė iš dvaro 
žemės, o vėliau dovanotas Germaniškio palivarkas; 1651 m. pastatyta ir 1653 m. 
pašventinta nauja bažnyčia.30 Apie 1750 m. senoji bažnyčia nugriauta ir jos vietoje 
(nupirkus Armališkių palivarką) vėl pastatyta nauja, kuri buvo pašventinta 1753 m.; 
prie bažnyčios nuo 1782 m. veikė mokykla. Per miestelio gaisrą 1783 m. liepos 
mėn. bažnyčia sudegė.31 Klebono Adomo Legavičiaus pastangomis buvo atstatyta ir 
1787 m. pašventinta; 1788–1789 m. Rygoje nulieti varpai (meistras J. S. Wehner).32 
1828 m. gegužės 26 d. sudarytame inventoriuje33 rašoma, kad bažnyčia 1784 m. 
statyta parapijos lėšomis iš pušies medžio, ant mūro pamatų, sienos apkaltos 
storlentėmis; jos dydis – 48 × 24 uolekčių, aukštis – 10 uolekčių. Pastatas su dviem 
bokštais (ir aukštais geležiniais kryžiais 
virš jų), tarp kurių fasado priekyje yra 
mažas kupoliukas su kryžiumi; stogo 
gale virš Didžiojo altoriaus taip pat 
kyla kupolas. Bažnyčios stogas dengtas 
malksnomis ir reikalingas remontas. 

30 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, 
Vilnius, 1993, p. 328.

31 Ten pat.
32 Baliulis A. Užpaliai iki XIX a. vidurio, Voruta, 
1997, gruodžio 1–5, Nr. 45 (327).

33 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 332, l. 30.
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Bažnyčią apšviečia trylika langų. Priekyje durys didelės, filinginės, su geležiniais 
vyriais ir kabliais, užsklendžiamos didžiule geležine sklende. Šoninės mažesnės 
durys į chorą su geležiniais vyriais ir kabliais, užsklendžiamos per vidurį dalbomis. 
Taip pat dvejos durys į zakristijas – su geležiniais vyriais, kabliais, apkaltos ir su 
vidiniais užraktais. Kapinės aptvertos statinių tvora, ant mūro pamatų. Nuo gatvės 
yra vartai su mūro stulpais. Bažnyčia stovi kapinėse, apsupta klevais ir liepomis. 
Dešinėje bažnyčios pusėje stovi sena medinių stulpų varpinė, paramstyta iš visų 
pusių. Joje kabo trys varpai, o ketvirtasis, didžiausias, įneštas į bažnyčią. 

Aprašyti ir netoli bažnyčios pastatyti klebonijos trobesiai.34 Einant iš kapinių 
į kleboniją, kairėje pusėje minimas vaisių sodas, kuriame auga 14 obelų. Durys, 
vedančios į kleboniją, dvigubos, su vyriais, geležiniais kabliais ir rankena uždaryti. 
Dešinėje prieangio pusėje – troba su dviem dideliais langais; jos sienos tinkuotos ir 
baltintos, stovi koklių krosnis. Priešais, tiesioje linijoje – alkierius su dviem dideliais 
langais, o jo gale – drabužinė su vienu langu. Einant iš alkieriaus į trobą, dešinėje 
pusėje drabužinė su dideliu langu ir vidaus užraktu; šalia drabužinės – sandėliukas 
su mažu langeliu ir vidaus užraktu. Pasukus link priemenės, kairėje pusėje kam-
barys su dviem langais, tinkuotomis ir baltintomis sienomis, koklių krosnimi ir 
su vidaus užraktu. Kitame kambaryje yra du langai. Kamine, kuris iškyla virš 
stogo, įrengta virtuvė. Prie jos kairėje pusėje troba su dviem langais, o prie jos – 
sandėliukas su vienu langu; sandėliuko viduryje įrengtas rūselis su molio asla. 
Klebonija 12,5 × 5 uolekčių dydžio, su dviem viršutiniais langais galuose; minimi 
žemutiniai langai su dvigubomis langinėmis. Už klebonijos yra daržas, o jo gale, 
kieme stovi šulinys mediniu rentiniu. Prie šulinio pastatyta šiaudais dengta kepykla, 
kurioje stovi molio krosnis. Už kepyklos stovi svirnelis ir du tvarteliai, dengti bendru 
šiaudų stogu. Einant link svirnelio, kairėje pusėje yra ledainė. Ji 12 × 10,5 uolekčių, 
sumūryta iš akmens ankstesnio klebono Jozefo Bauerio. Minimas kvadratinis kiemas 
(diendaržis), kurį supa trobesiai, statyti ant akmens mūro pamatų: vežiminė, arklidė 
ir septyni įvairių dydžių tvartai. Tarp kiemo ir svirno – sena pynučių tvora su 
vartais vidurinėje dalyje. Svirnas suręstas iš pušies medienos, ant akmens mūro 
pamatų, apmuštas storlentėmis ir dengtas šiaudų stogu. Jis, kaip ir ledainė, statytas 
klebono Jozefo Bauerio pastangomis. Minėtas klebonas užveisė ir vaisių sodą, esantį 
už kiemo, kuriame augo 110 obelų ir kriaušių. Už sodo stovi klojimas ir daržinė. 
Klojimas (10 × 3 sieksnių) suręstas iš pjautų pušies rąstų, o daržinė – iš apvalių; 
prie klojimo yra šulinys, medinėmis briaunomis. Minimas kitas klojimas (12 × 5 
sieksnių), suręstas iš apvalių sienojų, dengtas šiaudais. 

1845 m. gruodžio 19 d. sudarytame inventoriuje35 žymių pasikeitimų nėra. 
Prie bažnyčios minima ligoninė, suręsta iš pušinių sienojų, o prie klebonijos 
trobesių minimas naujas kvadratinis kiemas, apstatytas 1844 m.; jame penki tvartai, 
vežiminė ir arklidė. Rašoma, kad kapinės 1828 m. iškeltos už miestelio.

Išliko senosios medinės bažnyčios nuotrauka.36 Prieš nugriovimą 1884 m. architektas 
Ustinas Golinevičius bažnyčią apmatavo 
ir padarė plano bei skersinio pjūvio brė - 
žinius37 (11 pav.). Bažnyčia buvo trinavė, 
simetriško ištęsto plano (7,5 × 15 sieks -
nių), užbaigta trisiene apside. Priekyje iš  

34 Ten pat, l. 34.
35 Ten pat, l. 38.
36 Miškinis A. Ten pat, p. 587.
37 KAA, f. I-473, ap. 2, b. 11, l. 1.
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plano kontūro kiek išsikišo kvadratinio 
skerspjūvio bokštai, o šalia presbi-
terijos, simetriškai – analogiško dydžio 
priestatėliai – prieangis ir zakristija; na-
vas skyrė dvi poros kvadratinio skerspjūvio stulpelių ir du stulpeliai rėmė vargonų 
choro, įrengto virš prienavio, sienelę. Skersinio pjūvio brėžinyje matyti, kad interjero 
erdvė buvo pseudobazilikinė: šonines navas dengė lygios lubos, o centrinė nava 
buvo kiek paaukštinta, su nukirstais šonais. Presbiterijos ir apsidės šonus apšvietė 
langai; pažymėtos ir trijų altorių vietos. Nuotraukoje, darytoje nuo aikštės pusės, 
matyti šoninis bažnyčios fasadas ir pagrindiniai šventoriaus vartai. Fasadą skaido 
vertikalios sąvaržos, tarp kurių išdėstyti langai su pusapskritėmis arkomis. Virš stogo 
kyla dvitarpsnis bokštas, užbaigtas kupoliuku; antrojo bokšto nematyti – greičiausiai 
jį užstoja pirmasis, arčiau esantis, nes fotografuota tiesiai priešais fasado vidurinę 
dalį. Tai buvo barokinė bažnyčia. Baroko architektūros bruožų turėjo ir vartai. Jie 
sumūryti iš plytų, baltai tinkuoti, sudaryti iš dviejų asimetriškų uždarų angų. Kairėje 
pusėje esančią aukštą ir plačią pusapskritės arkos angą vainikavo lenkto kontūro 
frontonas, o šalia esančius žemus praėjimo vartelius dengė tiesus antstatas.

Dabartinė Švč. Trejybės bažnyčia konsekruota 1898 m., įrengti 16 registrų vargo-
nai (leidimas statybai gautas 1888 m. iš Vilniaus generalgubernatoriaus). 1925 m. 
dažytas bažnyčios vidus. Kiek vėliau 
(po 1929 m.) bažnyčia remontuota, pa - 
statyta altarija.38 Bažnyčios autorius ne -

11 pav. Medinės Užpalių bažnyčios apmatavimo 
brėžiniai (planas ir pjūvis). KAA, f. I-473,  
ap. 2, b. 11, l. 1

38 Misius K., Šinkūnas R. Ten pat. 



21

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. UŽPALIAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2014 04 24.

žinomas, tačiau yra nuomonių, kad ją galėjo projektuoti Kauno 
gubernijos architektas U. Golinevičius39, kuris atliko dalinius 
bažnyčios apmatavimus.

Bažnyčia stovi šventoriaus vidurinėje dalyje, pagrind-
iniu vakarų fasadu atgręžta į aikštę. Ji dvibokštė, trinavė, 
pseudobazilikinė. Sumūryta iš raudonų plytų, netinkuota, 
cokolis tašytų akmenų, stogai dengti 
skarda. Planas simetriškas, laiptuoto 
kontūro, su kiek išsikišusiu transeptu, 
siaurais bokštais, priglaustais priean gio 
kampuose, ir siauresne trisiene ap si - 
de (12 pav.). Pagrindinis fasadas si metriš - 
kas, su įgilintais keturių siaurėjančių 
tarpsnių bokštais šonuose, dengtais ke - 
turšlaitėmis smailėmis. Apatinis bokštų 
tarpsnis aukščiausias, su mažu smail-
iaarkiu langeliu. Antrasis tarpsnis že-
mas, su arkinėmis nišelėmis šonuose 
ir langeliu tarp jų. Trečiajame tarps-
nyje – aukšta arkinė akustinė anga, o 
žemame viršutiniame – dvi nedidelės 
smailiaarkės angelės. Skiriasi ir tarpsnius 
juosiantys karnizai; aukštųjų tarpsnių 
karnizai puošnesni, pagyvinti dantukais. 
Vidurinė fasado dalis užbaigta trikam-
piu frontonu, su kampiniais bokšteliais; 
frontoną skaido trimis eilėmis išdėstyti 
arkiniai langeliai ir stačiakampės įdubos. 
Perspektyvinį portalą rėmina piliastrėliai 
ir trikampis skydas su apskrita nišele; 
dvivėres įsprūdines duris paaukština pla - 

39 Lietuvos architektūros istorija, Vilnius, 2000, t. 3, 
p. 263.

12 pav. Bažnyčios 
plano schema.  
2010 m.  
Sudarė A. Rupeika

Bažnyčia nuo aikštės 
pusės. 2011 m. 
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tus pusapskritis, sudalytas spinduliais 
langas. Virš portalo įkomponuoti ne-
dideli poriniai smailiaarkiai choro lan-
geliai. Šoniniuose fasaduose akcentuota 
vidurinė dalis (transeptas) užbaigta sta - 
čiašlaičiu skydu su bokšteliu ir kryžiumi. 
Navų ir transepto kampus žymi laip-
tuoti dviejų pakopų kontraforsai. Lan-
gai įstatyti į plačias nišas, užbaigtas 
arkatūrinėmis juostomis, ir remiasi į 
bendrą horizontalią trauką; jie smail-
iaarkiai, suskaidyti masverkais. Apsidės 
fasado trys plokštumos aklinos, o šo-
ninėse įkomponuota po vieną langą. 
Vidurinėje fasado plokštumoje įrengta 
niša su krucifiksu. Fasadus juosia iš-
sikišęs profiliuotas karnizas su dantu-
kais. Viduje navas dengia kryžminiai 
skliautai ir skiria trys poros piliorių, 
sujungtų kiek smailėjančiomis arkomis; 
pilioriai arkiniais praėjimais jungiami 
ir su šoninių navų sienas skaidančiais 
piliastrais. Kairėje pusėje, prie pirmojo 
pilioriaus, įrengta sakykla su baldaki-
mu. Presbiterija yra vienodo pločio su 

Bažnyčios portalas. 2010 m. 

Bažnyčia iš rytų pusės. 2010 m. 
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Bažnyčios vidus. 
2010 m. 

centrine nava; jas skiria ažūrinė tvorelė. Presbiterijos šonuose 
antrajame aukšte įrengtos ložės; jų sienelės, sudalytos giliomis 
pusapskritėmis nišomis. Durys į zakristiją ir į prieangį aprėmintos 
profiliuotais apvadais su tiesiais sandrikais. Choras įrengtas virš prienavio ir remia-
mas dviem kvadratinio skerspjūvio stulpais, sujungtais segmentinėmis sąramomis; 
tarp stulpų įterptos trejos durys. Choro sienelė aklina, sudalyta stulpeliais, kuriuos 
jungia arkutės; prospektas neogotikinių formų. Bažnyčioje yra penki neogotikinių 
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formų altoriai. Grindys lentų, sudėtų eglute. Bažnyčia statyta istorizmo laikotarpiu, 
„plytų“ stiliaus, turi originalių neoromaninių ir neogotikinių stilių bruožų.

Šventorius netaisyklingo daugiakampio plano formos, lygaus reljefo; jo pa-
kraščiuose yra palaidojimų. Šventoriaus šiaurės vakarų kampe stovi varpinė, o prie - 
šingame nei varpinė (pietryčių) kampe pastatytas sandėlis. Nuo aikštės pusės šven-
torių juosia ažūrinė plytų tvora, pastatyta ant akmens mūro ir plytų cokolio. Ši 
„reprezentacinė“ tvoros dalis yra sudaryta iš vertikalių raudonų plytų stulpelių ir  
juos jungiančios kiek žemesnės ažūrinės dalies, sukomponuotos iš geometrinių sta - 
čiakampių ir rombų ornamentų. Atgręžti į gatvę stulpelių fasadai pagyvinti smai-
liaarkėmis nišelėmis, o iš šventoriaus pusės – jų plokštumos lygios; stulpelius dengia 
dvišlaičiai skardos stogeliai su smailėmis. Kitos tvoros kraštinės sumūrytos iš akmenų 
su raudonų plytų stulpelių intarpais. Pietinė tiesi šventoriaus tvoros linija, už kurios 
įsikūrusi buvusi klebono sodyba, paremta žemais kontraforsais. Iš šventoriaus pusės 
akmenų tvora tinkuota, o išorėje – paliktas netinkuotas akmens mūras. 

Didieji vartai įrengti priešais pagrindinį bažnyčios fasadą. Jie trijų atvirų angų, 
ribojamų raudonų plytų stulpais. Kraštiniai (priglausti prie tvoros) stulpeliai tokie 

Šventoriaus tvora  
iš pietų pusės.  
2011 m. 

Šventoriaus vartai. 
2011 m. 
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patys kaip ir skaidantys ažūrinę tvoros dalį. Viduriniai stulpai didesnio skerspjūvio 
ir aukštesni, iš visų pusių užbaigti trikampiais skydeliais, kuriuos dengia dvišlaičiai 
skardos stogeliai su kryžiais; jų pagrindiniai, atgręžti į gatvę fasadėliai pagyvinti 
smai liaarkėmis nišelėmis. Antrieji, vienos angos varteliai, įrengti šiaurinėje tvoros 
linijoje ir veda prie klebonijos pastato, stovinčio šalia Pilies gatvės. Jie pridengti 
tiesia viršutine sąrama, o šonuose ribojami tokiais pačiais raudonų plytų stulpeliais, 
kokie skaido ir akmens mūro tvorą. Pagalbiniai platūs dvivėriai ažūriniai metalo 
vartai įrengti ir siauras įėjimas paliktas pietrytiniame tvoros kampe, šalia sandėlio.

Varpinė statyta 1847 m. parapijiečių lėšomis (akmenyje yra įrašas: „1847 r. 
Ta Dzwonica za Administracją X. S. Grabinskiego kosztem parafian wymurowana“). 
1869 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad varpinė nauja, mūrinė, triaukštė; 
pirmasis aukštas mūrytas iš akmenų, o du viršutiniai – degtų plytų; jos durys 
dažytos aliejiniais dažais. Varpinėje buvo trys varpai. 1849 m. bažnyčios kronikoje 
minimi du varpai, lieti 1788 m. ir 1789 m. Rygoje, 1806 m. lietas J. S. Wehnerio, 
bei varpelis, 1824 m. lietas Rygoje.40

Varpinė stovi šventoriaus tvoros linijoje, pagrindiniu fasadu atgręžta į pietus. 
Prie jos šiaurės fasado glaudžiasi pagrindinė tvoros linija, o prie rytų fasado šono 
prijungta akmens mūro tvora. Ji stulpinė, trijų, siaurėjančių į viršų, tarpsnių, dengta 
keturšlaičiu (įlenktais šlaitais) skardos stogeliu su kryžiumi. Pirmojo tarpsnio sienos 
sumūrytos iš akmens, labai storos (1,80 m), o kitų tarpsnių – iš plytų, tinkuotos. 
Planas kvadrato formos, su laiptais šiaurės vakarų kampe (13 pav.). Fasadai simetriški, 
tarpsniai nevienodos architektūros, skiriami išsikišusiomis profiliuotomis traukomis. 
Apatinis tarpsnis – akmens mūro, aklinas, su smailiaarkiu portalu pagrindinio 
fasado vidurinėje dalyje. Portalą rėmina du – platus ir siauras – balto tinko ap-
vadai, užbaigti kryžiumi; durys dvivėrės, apkaltos lentomis eglute ir paaukštintos 
smailiaarkiu langu. Antrasis bokšto tarpsnis tinkuotas, su poriniais kampiniais 
piliastrais ir aukštomis pusapskričių arkų akustinėmis angomis, pro kurias matyti 
varpai; tarpsnį skirianti viršutinė trauka puošta dan-
tukais. Trečiojo, žemiausiojo, tarpsnio kampus taip pat 
žymi poriniai piliastrai, o plokštumą tarp jų pagyvina 
apskritos nišelės. Varpinė – romantizmo laikotarpio 
statinys, kurio architektūroje persipina liaudiškojo ro-
mantizmo bruožai su neobarokui būdingomis detalėmis 
(poriniais piliastrais, apskrita nišele).

Šalia varpinės, dešinėje pusėje, stovi akmens 
mūro paminklas – Rūpintojėlis. Ant aukšto stačiakampio 
skerspjūvio postamento užkelta Rūpintojėlio skulptūra 
(iškalta iš to paties akmens kaip ir postamentas ir yra 
maždaug dukart už jį žemesnė) atgręžta į bažnyčios 
šoninį šiaurės fasadą. Priešais antrąjį šoninį (pietų) 
bažnyčios fasadą pastatytas medinis drožinėtas ko-
plytstulpis su įrašais: „1484–1984. Šv. KAZIMIERAI 
GLOBOK MŪSŲ TAUTĄ“. Paminklas su 
Švč. M. Marijos skulptūra pastatytas už 
bažnyčios apsidės, šventoriaus šiaurės 

40 Baliulis A. Užpalių varpinė, KTU ASIA, b. 17, 
p. 77–78.

13 pav. Varpinės planas.  
2010 m. Braižė A. Rupeika
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Rūpintojėlis. 2010 m. 

Varpinė. 2010 m. Varpinės portalas. 2010 m. 
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rytų kampe. Jis stilizuotų formų, pastatytas iš granito plokščių ir cemento. Pamin-
klas užkeltas ant plačios keturių pakopų platformos ir sudarytas iš dviejų dalių: 
žemo pagrindo ir aukštos, užbaigtos kryžiumi, pagrindinės dalies, kurios nišelėje 
pastatyta skulptūra.

Į pietus nuo paminklo, kitame šventoriaus kampe, tarp plačių pagalbinių 
vartų ir siauro praėjimo pastatytas sandėlis. Jis nedidelio vientiso tūrio, vienaukštis, 
stačiakampio plano, pagrindiniu fasadu atgręžtas į vakarus. Sandėlis sumūrytas 

Sandėlis iš pietų 
pusės. 2010 m. 

Paminklas šventoriuje. 2010 m. Koplytstulpis šventoriuje. 2010 m. 
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iš raudonų plytų, netinkuotas, dengtas dvišlaičiu skardos stogu. Pagrindinis fasa-
das simetriškas, su durimis vidurinėje dalyje ir langais šonuose; angos užbaigtos 
pusapskritėmis sąramomis. Fasado kampus akcentuoja mentės, bokšteliais kylančios 
virš karnizo ir užbaigtos dvišlaičiais skardos stogeliais; vidurinę fasado dalį akcen-
tuoja nedidelis trikampis frontonėlis, taip pat akcentuotas dvišlaičiu skardos stogeliu. 
Galinis šiaurės fasadas aklinas, su kampinėmis mentėmis ir užbaigtas trikampiu 
frontonu, kuriame įkomponuota nedidelė pusapskritė angelė. Pagrindinio fasado 
pastogę juosia ir galinio fasado frontoną skiria profiliuota trauka, sudaryta iš kelių 
plytų eilių. Galinis pietų fasadas aklinas, jo plokštuma lygi, užbaigta trikampiu 
skydu; prie fasado kairiosios pusės prijungta šventoriaus tvora, kurioje paliktas 
įėjimas į klebono sodybą.

Buvusieji klebono sodybos pastatai – namas, trys ūkiniai trobesiai ir rūsys, 
išsidėstę į pietus nuo šventoriaus. Išėjus pro šalia sandėlio esančius vartelius, 
takas veda į Gailiešionių gatvę, prie kurios stovi rūsys ir du ūkiniai trobesiai, 
dengti bendru stogu. Sodybą iš ūkininko Sruogos įsigijo klebonas Antanas Paurys 
(klebonavo Užpaliuose 1929–1949 m.). Joje klebonai gyveno ir sovietmečiu, nacion-
alizavus kleboniją. Paskutinis čia gyveno klebonas Mykolas Mikeliūnas (klebonavo 
Užpaliuose 1957–1970 m.), kuriam A. Paurys pardavė sodybą.41 Klebono namas 
pastatytas sklypo vidurinėje dalyje, galu į J. Basanavičiaus ir šoniniu pagrindiniu 
(pietų) fasadu į Gailiešionių gatvę. Namas sudėtinio tūrio, vienaukštis, su pastoge, 
dengtas dvišlaičiu skardos stogu. Planas asimetrinis kryžminis, su prieangiu ir 
priestatu. Sienos suręstos iš sienojų, ant akmens mūro pamatų ir apkaltos hori-
zontaliai lentomis. Pagrindinis fasadas su dvišlaičiu uždaru įstiklintu prieangiu 
vidurinėje dalyje ir langais šonuose; prieangio kampinės lentos pagyvintos vertika-
liomis įrėžomis, o trikampis skydelis apkaltas lentutėmis eglute. Langai nedideli, 
stačiakampiai, dvieiliai, apjuosti apvadais, su drožinėtomis apatinėmis prikaltėmis 
ir tiesių sandrikų imitacija. Galinis rytų fasadas simetriškas, su dviem langais 
ir vainikuotas trikampiu skydu, kurio vidurinėje dalyje yra langas, paaukštintas 
trikampe įstiklinta viršūnėle. Analogiškas fasadas ir šiaurinio priestato. Galinio 
vakarų fasado simetrija buvo suardyta, vietoje lango įrengus duris (2010 m. čia dar 

Klebono namas  
iš pietų pusės, su 
iškirstomis durimis. 
2011 m. 

41 Informaciją suteikė Už -
palių gyventojas Juozas  
Gudelis, gim. 1915 m.
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buvo langas, apjuostas senaisiais apvadais). Be to, naujieji durų apvadai disonuoja 
su senaisiais langų apvadais; jie grubių formų, laužyto kontūro. Klebono namo 
architektūra būdinga nedidelių miestelių gyvenamųjų namų architektūrai; namą 
puošia išlikę senieji langų apvadai.

Klebono sodybos ūkiniai statiniai sudaro vientisą kompleksą. Rūsys atgręžtas 
galais į šventorių ir į Gailiešionių gatvę, o du ūkiniai trobesiai stovi statmenai 
rūsiui, šonu į gatvę. Nuo gatvės pusės visi statiniai mediniu siauru priestatu su-
jungti į vientisą užstatymo liniją. Atskiri jų tūriai išryškėja iš 
šventoriaus (šiaurinės) pusės. Rūsys vientiso tūrio, stačiakampio 
plano, sumūrytas iš akmens ir raudonų plytų ir dengtas 
dvišlaičiu šiferio stogu; virš rūsio suformuotas kalnelis, todėl 

Klebono namas  
iš vakarų pusės.  
2010 m. 

Rūsys ir ūkinis 
trobesys iš rytų 
pusės. 2011 m. 



30

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. UŽPALIAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2014 04 24.

jo sienų beveik nematyti – dominuoja tik stogai. Galinis 
(šiaurės), atgręžtas į šventorių, fasadas užbaigtas aukštu tri-
kampiu, apkaltu vertikaliomis lentomis skydu, kuriame yra 
du stačiakampiai langai. Antrasis galinis (pietų), atgręžtas į 
gatvę, fasadas aklinas; jo skydas taip pat apkaltas vertikaliai lentomis.

Prie rūsio gatvės fasado vakarų pusės pristatyta sienelė jungia jį su trimis 
ūkiniais trobesiais – svirnu, daržine ir tvartu. Svirnas, daržinė ir tvartas dengti 
bendru dvišlaičiu šiferio stogu ir sudaro vientiso ištęsto plano trobesio vaizdą. 
Atgręžta į gatvę pietų fasado linija ištisinė, tačiau matyti ir atskiros trobesio da-
lys – kraštinės (svirnas ir tvartas), suręstos iš sienojų, sukirstų į kertes, o vidurinė 
(daržinė), karkasinės konstrukcijos, apkalta vertikaliomis lentomis; pastogėje matyti 

Rūsys ir ūkinis 
trobesys iš pietų 
pusės. 2010 m. 

Ūkinis trobesys  
(svirnas) iš vakarų 
pusės. 2010 m. 
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profiliuoti gegnių galai. Tvarto fasade yra nedidelis horizontalus trijų padalų lange-
lis; jį juosia apvadai su pratęstais šonais ir plačia viršutine dalimi, užbaigta tiesia 
prikalte. Galinis vakarų (svirno) fasadas su stačiakampiu langeliu trikampiame 
skyde; langelio šoniniai apvadai pratęsti, su nusmailintais galais. Svirnas šoninis, su 
įgilintu priesvirniu pagrindiniame, atgręžtame į kiemą, fasade; išliko vienas pries-
virnio stulpelis. Svirno durys skersine ir dviem vertikaliomis lentomis sudalytos į 
keturias plokštumas, kurių kiekviena apkalta lentutėmis rombų ornamentu; kairėje 
durų pusėje yra maža kvadrato formos vėdinimo angelė. Nors ūkinis trobesys 
yra nugyventas, tačiau išliko saugotinų autentiškų architektūros detalių (langeliai 
su apvadais, svirno durys); taip pat yra originalus, šalutinės gatvelės apstatymą 
formuojantis ištęstas trobesio tūris.

Pastatas, vadinamas klebonija, kurioje buvo ir parapijos salė, stovi kitoje, 
šiaurinėje, šventoriaus pusėje priešais pagalbinius vartelius. Ji galu atgręžta į Pilies 
gatvę ir į aikštę, sudėtinio monumentalaus tūrio, dengta dvišlaičiais šiferio stogais. 
Klebonija vienaukštė, su mezoninais ir priestatu; suręsta iš sienojų, ant akmens mūro 
pamatų ir apkalta lentomis horizontaliai. Planas sudarytas iš dviejų, kampu sujungtų 
stačiakampių – pagrindinio pastato ir priestato. Pagrindinis pastatas simetriškas, 
su mezoninais kampuose, užbaigtais trikampiais skydais. Vidurinė žema pastato 
dalis kiek įgilinta, su dvivėrėmis durimis ir jos šonuose tankiai išdėstytais langais. 
Mezoninų langai skirtingų dydžių, išdėstyti dviem lygiais ir jų ašys nesutampa: 
antrojo aukšto langai išdėstyti virš pirmųjų tarplangių. Rytinio mezonino šone 
įkomponuotas siauras vertikalus langelis. Kitų fasadų langai vienodi, dvieiliai, su 
siaurais apvadais, kurių šonai kiek pratęsti. Priestatas prijungtas prie šiaurinio pastato 
kampo ir šonu atgręžtas į Pilies gatvę. Jo architektūra panaši 
į pagrindinio pastato – langai ir jų apvadai yra analogiški. 
Iš 1956 m. A. Miškinio nuotraukos matyti, kad klebonijos 

Klebonija iš pietų 
pusės. 2011 m. 
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pagrindinis fasadas atrodė kitaip.42 Kairysis mezoninas buvo 
žemesnis, su trimis nedideliais šešių padalų langais ir sta-
čiakampe anga skyde. Kitoks yra vidurinės dalies įstiklinimas, 
išnyko duris akcentuojantis trikampis frontonėlis, padidinti langai. Taigi po 
sovietmečiu atliktos rekonstrukcijos klebonija neteko senųjų architektūros elementų.

Priešais kleboniją, kitoje aikštės pusėje, stovi buvusi špitolė. Ji vienaukštė, 
sudėtinio monumentalaus tūrio, su mezoninu ir priestatu. Pastatas sumūrytas iš 
raudonų plytų, netinkuotas, dengtas dvišlaičiu skardos stogu. Pagrindiniame fasade 
dominuoja dviaukštis dvišlaitis mezonino tūris; jis kiek išsikišęs priekin, užbaigtas 
laiptuotu karnizu su dantukais ir trikampiu frontonu, kurio vidurinėje dalyje yra 
pusapskritė anga. Fasado ir mezonino kampus akcentuoja mentės; apatinio aukšto 
langai aukšti, poriniai, jungiami bendru apvadu – „U“ raidės formos sandriku. Me-
zonino aukštus skiria dvieilės plytų traukos, o viršutinius jo langus jungia bendros 
palangių traukos. Fasado šonuose stogo šlaituose kyla vertikalūs stoglangiai, užbaigti 
pusapskritėmis arkomis. Galiniai špitolės fasadai užbaigti trikampiais frontonais, 
kuriuos nuo apatinės fasado dalies skiria trieilė plytų trauka su įdubomis; frontonų 
šlaitus pagyvina laiptuotos, pakopomis sudėtos dekoratyvinės plytų traukos. Špitolė 
„plytų“ stiliaus; jos architektūra turi sąsajų su bažnyčios architektūra.

Aikštėje tarp špitolės ir bažnyčios pastatytas betoninis, laiptuoto, siaurėjančio 
į viršų tūrio dvipusis paminklas. Vienoje jo pusėje yra šv. Florijono goreljefas su 
įrašu: „ŠVENTAS FLORIJONAI SAUGOK MUS NUO NELAIMĖS (1990)“, o kitoje – 
goreljefas, kuriame pavaizduotas Kristus, nešantis kryžių: „SEKDAMAS MANE 
NEŠK SAVO GYVENIMO KRYŽIŲ“. Teigiama, kad pirmasis paminklas šv. Flori-
jonui pastatytas po 1912 ar 1914 m. 
gaisro.43 Jis užfiksuotas tarpukario nuot -
raukose. Matyti, kad ant aukšto, ne-

42 Miškinis A. Ten pat, p. 602.
43 Miškinis A. Ten pat, p. 595.

Špitolė nuo aikštės 
pusės. 2010 m. 
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didelio kvad ratinio skersmens stulpo, 
užbaigto įstiklinta koplytėle, pastatyta 
šv. Florijono statula. Paminklui sunykus, 
1937 m. klebono Antano Purlio pastan-
gomis jo vietoje pastatytas Šventųjų 
metų paminklas.44 Dabartinis aikštėje 
esantis paminklas pastatytas 1990 m., 
siekiant atkurti tarpukariu stovėjusį 
Nepriklausomybės paminklą.

Be minėtų sakralinių pastatų ir 
jų kompleksų, miestelyje prieš Antrąjį 
pasaulinį karą stovėjo ir žydų maldos 
namai. Dveji žydų maldos namai buvo 
nutolę į vakarus nuo bažnyčios, stovėjo 
kvartale tarp Astiko ir J. Basanavičiaus 
gatvių, Šventosios upės kairiajame kran-
te; netoliese, arčiau upės, buvo pastatyta 
ir žydų pirtis.45 

Duomenų apie Užpaliuose sto-
vėjusius žydų maldos namus galima 
rasti archyviniuose šaltiniuose. Išliko 
susirašinėjimas ir įvairūs raportai, sau - 
gomi Kauno apskrities archyvo fondu-
ose. Vienoje byloje Užpalių žydų bend - 
ruomenės įgaliotinis Šmuilas Šleimovičius Levinas Kauno gubernijos valdybai 
pateiktame prašyme rašo, kad Užpaliuose 1888 m. rugsėjo 17–18 naktį sudegė daug 
namų ir sinagoga su religine mokykla, todėl bendruomenė norėtų atstatyti nors 
vieną iš jų pagal buvusį planą ir fasadus. Ukmergės apskrities ispravnikas rap-
ortu praneša, kad Užpaliuose žydų namų yra 63, o sinagogų ir religinių mokyklų 
nėra, todėl vietos policija neprieštarauja, kad sudegusios sinagogos vietoje būtų 
pastatyta nauja; sinagoga nutolusi nuo stačiatikių cerkvės 210 sieksnių, o nuo 
katalikų bažnyčios – 135 sieksnius.46 1889 m. birželio 2 d. pranešama, kad Levi-
nas pateikė sinagogos brėžinius. 1889 m. birželio 27 d. Kauno gubernijos valdyba 
grąžina brėžinius valdybos I skyriui ir praneša, kad juos reikia taisyti – parodyti 
pjūvį, situacijos planą, pastatyti antrą krosnį, nes vienos nepakanka tokiam dideliam 
pastatui apšildyti. Matyt, projektas buvo pataisytas (ant jo pažymėta data 1889 m. 
rugpjūčio 16 d.). Tačiau 1889 m. rugsėjo 
18 d. Kauno gubernijos valdyba vėl 
siunčia raštą valdybos statybos sky-
riui ir praneša, kad projekto negali 
tvirtinti, nes palikti per maži atstumai 
nuo pastato iki skersgatvio; be to, ne-
gerai suprojektuotos krosnys, kurios 
turėtų būti atitrauktos nuo skersinės 
sienos.47 Neaišku, ar projektas buvo 

44 Ten pat, p. 596.
45 Informaciją suteikė Užpalių gyventojas Aloyzas 
Adomaitis, gim. 1928 m.

46 Carizmo laikotarpiu 30 žydų namų buvo leidžiama 
statyti maldos namus arba religinę mokyklą, o 80 
žydų namų – sinagogą. Žydų maldos namai turėjo bū - 
ti nutolę nuo kitų religinių konfesijų pastatų tam tik - 
rais atstumais – 100 sieksnių, jei stovėdavo toje pa čio - 
je gatvėje ir 50 sieksnių, jei stovėdavo kitoje gatvėje. 

47 KAA, f. I-49, ap. 1, b. 15840, l. 1, 5, 14, 15, 32.

Paminklas aikštėje. 2011 m. 
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pakoreguotas, tačiau sinagoga pastatyta, nes kitoje byloje (1892 01 25) minima, 
kad Užpaliuose 1889 m. bendruomenės lėšomis pastatytos dvi religinės mokyklos, 
vadinamos Bet – hamidraš, ir prašoma išsiaiškinti, kaip jos galėjo atsirasti be 
gubernijos viršininko leidimo. Toliau rašoma, kad jos atstatytos po gaisro ir ati-
darytos savavališkai; prašoma perduoti bylą Ukmergės apskrities teismui. Po to yra 
paaiškinimas, kad Užpaliuose nuo „neatmenamų“ laikų buvo chasidų maldos namai 
ir Bet – hamidraš, todėl ir buvo jie abu atstatyti; leidimo neprašyta, nes atstatyta 
ant tų pačių pamatų. Pateiktas 1892 m. liepos 20 d. gubernijos valdybos raportas, 
kuriame rašoma, kad 1890 m. Užpaliuose buvo dvi medinės religinės mokyklos, 
vadinamos Bet – hamidraš. Pirmoji nuo cerkvės nutolusi 213, nuo katalikų bažnyčios 
59 sieksnius, o antroji – 242 ir 66 sieksnius. Žydų namų Užpaliuose minima 81. 
Rašoma, kad abu maldos namai uždaryti (1892 m.), tačiau juos atidaryti kliūčių 
nėra. Toliau pateikiamas nutarimas dėl leidimo atidaryti religines mokyklas su 
sąlyga, kad jų durys atsidarytų į išorę.48 Taigi iš pateikto susirašinėjimo aišku, 
kad miestelyje stovėjo dveji žydų maldos namai, tačiau yra kai kurių prieštaringų 
teiginių – nesutampa skirtingose bylose nurodyti atstumai iki bažnyčios ir cerkvės, 
be to, minima ir chasidų sinagoga, kuri, matyt, stovėjo atskirai.

Išliko žydų maldos namų projektas, kurį 1889 m. rugpjūčio 16 d. pasirašė 
Kauno miesto technikas I. Ciškevič49 (14 pav.). Projekte parodyti du fasadai, du 
pjūviai (skersinis ir išilginis), abiejų aukštų planai ir situacijos planas. Tai buvo 
mediniai žieminiai maldos namai, apšildomi dviem krosnimis; jie sudėtinio tūrio, 
vieno ir dviejų aukštų, dengti dvišlaičiu stogu. Planas stačiakampis, su išoriniais 
laiptais, pristatytais prie galinio fasado ir vedančiais į antrojo aukšto moterų patal-
pas. Skersinėje sienoje, skiriančioje vyrų salę, simetriškai stovėjo dvi krosnys, kurių 
pakuros buvo atgręžtos į pagalbines prieangio patalpas (šeštadieniais jas kurdavo 
krikščionys, galėdavę įeiti tik į prieangį). Vyrų maldų salė beveik kvadratinio 
plano, su dviem stulpeliais, žyminčiais bimos vietą.50 Į salę vedė dvivėrės durys 
iš prieangio ir antrosios durys, įrengtos šoniniame fasade; vyrų salę apšvietė 12 
langų – suprojektuota salė atitiko sinagogų statybos reikalavimus (toks langų skaičius 
simbolizuoja 12 Izraelio giminių).51 Projekte parodytas šoninis fasadas sudarytas 
iš vienaukštės ir dviaukštės dalių ir užbaigtas dvieiliu karnizu. Vienaukštės (vyrų 
salės) dalies langai aukšti, užbaigti pusapskritėmis sąramomis, o šone esančios 
durys taip pat paaukštintos pusapskričiu langu. Dviaukštės, trumpesnės fasado 
dalies langai – nedideli, stačiakampiai. Panašus buvo ir antrasis šoninis fasadas, tik 
jame nėra durų, o jų vietoje suprojektuotas langas. Galinis fasadas dviaukštis, be 
langų, tik su dvivėrėmis durimis, įrengtomis abiejų aukštų vidurinėje dalyje; viršų 
vainikuojantis trikampis frontonas taip pat aklinas. Prie fasado pristatyti išoriniai 
laiptai formuoja erdvinį vaizdą: jie remiasi į keturis stulpelius, tęsiasi viso fasado 
perimetru ir virsta atvira galerija, po to, užsisukę ir leisdamiesi, glaudžiasi prie 
šoninių fasadų; laiptų turėklai ir galerijos sienelė ažūrinė, sudaryta iš vertikalių ir 
sukryžiuotų lentučių. Tyrinėjant plano 
struktūrą, galima suprasti, kad antra-
sis galinis fasadas buvo vienaukštis, 
simetriškos kompozicijos, su keturiais 
arkiniais langais ir platesniu viduriniu 

48 KAA, f. I-49, ap. 1, b. 16672, l. 3, 9, 24, 39, 48.
49 KAA, f. I-49, ap. 1, b. 15840, l. 33–34.
50 Bima – Šventojo Rašto skaitymo vieta, įrengiama 
vidurinėje sinagogos maldų salės dalyje.

51 Rupeikienė M. Ten pat, p. 25.
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Žydų kapinės. 2011 m. 

Žydų kapinių vartai. 2011 m. 
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tarplangiu, prie kurio buvo numatyta vieta aron kodešui.52 
Iš pateiktų skersinio ir išilginio pastato pjūvių matyti, kad 
moterų patalpą nuo vyrų salės skyrė horizontalūs, sugru-
puoti po tris langai, įrengti vidurinėje sienos dalyje. Kaip 
atrodė svarbiausi vyrų maldų salės ritualiniai objektai – aron 
kodešas ir bima, pateiktuose brėžiniuose neparodyta; išorėje nematyti ir būdingų 
sinagogoms judaizmo simbolių – šešiakampės Dovydo žvaigždės arba Dekalogo. 
Medinė Užpalių sinagoga suprojektuota istorizmo laikotarpiu, tačiau neaišku, ar 
tikrai jos architektūra prieš gaisrą buvo tokia pati.

Žydų senosios kapinės įrengtos už pietinės Užpalių miestelio ribos, miškelyje. 
Jų vietą akcentuoja mediniai žaliai dažyti varteliai ir akmuo su įrašu. Banguoto 
reljefo kapinių teritorijoje išliko nemažai paminklinių akmenų.

Apibendrinant matyti, kad svarbiausi Užpalių kultūros paveldo objektai 
statyti klasicizmo, romantizmo arba istorizmo laikotarpiais. Ankstyviausias žinomas 
pastatas – tai neišlikusi medinė bažnyčia, statyta baroko epochoje – jos architektūra 
tyrinėta, remiantis viena istorine nuotrauka ir apmatavimo brėžiniais – planu bei 
pjūviu. Daugiau duomenų pateikė kito neišlikusio sakralinio objekto brėžiniai ir 
pjūviai – jais remiantis, pavyko „atstatyti“ sinagogos visų fasadų architektūrą ir 
išsiaiškinti vidaus erdvių sandarą. 

Galima teigti, kad visų tyrinėtų pastatų architektūra ryškiai reprezentuoja 
savą laikmetį ir atskirų objektų tipologinius bruožus. Dvaro pastatų architektūroje 
ryškūs stilizuoti vėlyvojo klasicizmo 
bei liaudiškojo romantizmo bruožai, 
varpinės išorėje susipina primityvūs 

14 pav. Užpalių 
sinagogos projektas. 
KAA, f. I-49, ap. 1, 
b. 15840, l. 3334

52 Aron kodešas – švenčiausia žydų maldos namų vieta, 
kurioje saugomi Šventojo Rašto ritiniai.
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romantizmo bei neobaroko bruožai, o bažnyčios eksterjere dominuoja modifikuo-
tos viduramžių architektūrai būdingos formos. Bendrų architektūrinių sąsajų turi 
bažnyčia ir špitolė, dvaro sodybos administratoriaus namas bei ūkiniai dvaro 
trobesiai, panašūs buvo medinės bažnyčios ir sinagogos langai; galima spėti, kad 
akmens mūro taikymas varpinės konstrukcijai, susijęs su dvaro trobesių statybai 
naudotomis medžiagomis. Užpalių cerkvės tūris būdingas daugeliui Lietuvos 
miestelių stačiatikių maldos namams, o išorės architektūroje dominuoja santūrios 
neorenesanso architektūros formos ir jaučiama romantizmo architektūros įtaka. 
Liaudiškos architektūros pavyzdžiai – klebono sodybos pastatai – namas, trys ūkiniai 
trobesiai ir rūsys, išsidėstę į pietus nuo šventoriaus.

Problemų kilo dėl parapijos trobesių identifikavimo bei vadinamos „klebono 
sodybos“ trobesių tyrimų. Atlikus vyresnių vietinių gyventojų apklausą, pasikalbėjus 
su klebonu ir atlikus lauko tyrimus, nuspręsta prie parapijos trobesių priskirti ir 
sodybą, kurioje gyveno klebonas A. Paurys, o vėliau ir kiti klebonai. 

Kadangi miestelio kultūros paveldo dalis prarasta – svarbiu informacijos 
šaltiniu tapo archyvų fonduose saugomos bylos, kuriose sukaupta gausi medžiaga 
papildė vizualius lauko tyrimus. Deja, kartu reikia pripažinti, jog archyvų fondų 
tyrimai gali tęstis iki begalybės, ir visada lieka neatsakytų klausimų...

Paaiškinimai
KAA – Kauno apskrities archyvas
KTU ASIA – Kauno technologijos universiteto, Architektūros ir statybos instituto 
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