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Kamajų apylinkių architektūros bruožai
Marija Rupeikienė, Antanas Rupeika
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vietovėmis. Sudarė
A. Rupeika

Šio straipsnio tyrimų tikslas ir uždaviniai – ištirti Kamajų apylinkių (buvusio
valsčiaus) sakralinių pastatų, parapijos trobesių, smulkiųjų sakralinių statinių ir dvarų
sodybų architektūrą, nustatyti pastatų urbanistinius ryšius. Remiantis archyviniais
šaltiniais ir istoriniais duomenimis, ikonografine medžiaga ir natūros tyrimais, atlikti
objektų formų analizę, nustatyti jų vertę 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.
Raktiniai žodžiai: bažnyčia, koplyčia, varpinė, šventorius, parapijos trobesiai,
sinagoga, dvaro sodyba.
Kamajų valsčius šiaurėje ribojasi su Panemunėlio, Kriaunų ir Rokiškio valsčiais,
rytuose su Jūžintų, vakaruose su Šimonių, o pietuose – su Svėdasų ir Užpalių
valsčiais. Buvusiame Kamajų valsčiuje (apylinkėse) tyrinėtos šios vietovės: Kamajai su greta esančiais Kariūnais ir
Žeimiais, Duokiškis, Greviškiai, PetrošišStraipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2016 07 28,
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
kis, Salos (1 pav.). Šiose vietovėse stovi
mokslo darbų komisijos įvertintas 2016 12 30, pirmą
svarbiausi kultūros paveldo objektai: sakartą paskelbtas 2021 06 16 elektroninio serialinio
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
kralinių statinių kompleksai su parapijų
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
trobesiais ir išlikusios dvarų sodybos;
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2021yra memorialinė K. Šešelgio sodyba.
5/111-332/HI.
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Kamajų valsčiaus sakraliniai pastatai su parapijų trobesiais ir dvarų sodybomis kompleksiškai netyrinėti. Pagrindiniai leidiniai, kuriuose pateiktos trumpos
istorinės žinios apie Kamajų apylinkių bažnyčias, yra B. Kviklio knygos1 ir Lietuvos
katalikų bažnyčių žinynas2. Salų bažnyčios architektūrą tyrinėjo A. Jankevičienė3.
Kamajų istoriją tyrinėjo A. Baliulis, o urbanistiką – A. Miškinis ir N. Steponaitytė4.
KAMAJAI yra buvusio valsčiaus rytinėje dalyje. Rašytiniuose šaltiniuose jie
minimi 1541 m., kai dokumente buvo aprašytas Kamajų dvaras. Per Kamajus nuo
seno ėjo svarbūs prekybos keliai iš Vilniaus į Rygą ir iš Upytės bei Panevėžio
į Daugpilį. 1610 m. dvaro inventoriuje surašyta 16 gyvenvietės šeimų. Kamajai
nepažymėti 1613 m. LDK žemėlapyje, nes nelaikyti miesteliu (juose dar nebuvo
bažnyčios)5. Gyvenvietė kūrėsi kelių, vedusių iš Vilniaus į Rygą (pietų–šiaurės
kryptis) ir iš Panevėžio į Daugpilį (vakarų–rytų kryptis) sankirtoje6. 1635 m. Kamajuose pastatyta A. Lukianskio funduota bažnyčia ir špitolė keturiems elgetoms.
1700 m. Kamajuose jau buvo žydų prekybininkų, taigi juos galima vadinti miesteliu7. 1724 m. Kamajuose surašyta 12 šeimų ir klebono jurisdikoje – 8 šeimos.
1745 m. duomenimis, miestelio gale buvo „turgus su kromais“. Greičiausiai tuo
metu, nustatant dvarininko ir klebono valdų ribas (ir likviduojant 1724 m. gaisro
padarinius) buvo koreguotas ir miestelio planas, įgijęs gana taisyklingą formą8.
1775 m. Kamajai vadinti mažu miesteliu, kuriame gyveno beveik vien žydai (jie
laikė krautuves ir karčemas) ir surašyti keturi krikščionių dūmai. 1783 m. klebono
jurisdikoje gyveno 8 valstiečių šeimos. 1784 m. iš Kamajų ėjo keliai į Vilnių, Rygą ir
Ukmergę9. 1800 m. buvo sudarytas Kamajų dvaro planas, kuriame miestelis pavaizduotas gana schemiškai. Matyti, kad Kamajus sudarė trys dalys: gyventojų sklypai
su sodybomis, klebono jurisdika ir dvaro sodyba – į pietus nuo miestelio. Tuo
metu Kamajai buvo taisyklingo stačiakampio plano miestelis, kurį formavo keturios
pagrindinės gatvės ir jų sankirtoje susidariusi keturkampė aikštė10. Dauguma namų
glaudėsi prie dviejų gatvių, einančių iš pietų į šiaurę ir iš aikštės – rytų kryptimi;
prie kelio, vedančio į vakarus – Salų kryptimi, stovėjo tik viena sodyba. Aikštę
pastatai supo iš trijų pusių, o jos vakarų kraštinę ribojo tik vienas namas; aikštės
viduryje greičiausiai stovėjo prekybiniai statiniai. Apstatymas buvo gana tankus,
pastatai į gatves (ir dalis į aikštę) rėmėsi
galais. Sprendžiant iš gana taisyklingo 1 K v i k l y s B. Lietuvos bažnyčios, Chicago, 1984, t. 4;
apstatymo, miestelio centro kompoziK v i k l y s B. Mūsų Lietuva, 2-oji (fotogr.) laida,
cija susiformavo klasicizmo epochoje. 2 Vilnius, 1991, t. 2.
M i s i u s K., Š i n k ū n a s R. Lietuvos katalikų bažnyčios
1825 m. Kamajai pirmą kartą išsamiau
(žinynas), Vilnius, 1993.
aprašyti Rokiškio grafystės inventoriuje; 3 Lietuvos architektūros istorija, Vilnius, 2000, t. 3,
p. 270.
miestelyje pažymėta 50 sklypų, tačiau 4 B a l i u l i s A., M i š k i n i s A. Kamajai, Lietuvos TSR
urbanistikos paminklai, Vilnius, 1983, t. 6, p. 90–114;
tik pusė jų buvo užstatyti. 1860 m.
M i š k i n i s A. Kamajai, Vidurio Lietuvos miestai ir
Kamajuose nurodyti 52 kiemai su 500
miesteliai, Vilnius, 2009, p. 78.
gyventojų; kartą per savaitę rinkosi 5 M i š k i n i s A. Kamajai, p. 62.
6
B a l i u l i s A., M i š k i n i s A. Kamajai, Vilnius, 1983,
turgus, o 3–4 kartus per metus vyko
t. 6, p. 91.
prekymečiai. Svarbūs prekybos keliai 7 Ten pat, p. 92.
per miestelį ėjo iš Zarasų į Rygą ir iš 8 Ten pat, p. 93–94.
9
Ten pat, p. 95.
Panevėžio į Daugpilį11. 1892–1893 m. 10 Ten pat, p. 95, 97.
matininkas A. Talačka sudarė Kamajų 11 Ten pat, p. 100–101.
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planą (1894 m. planas buvo patvirtintas). Matyti, kad sodybos gana taisyklingai
išsidėstę prie pagrindinių gatvių, sueinančių į beveik stačiakampę aikštę. Didžiausi
sklypai buvo prie Salų gatvės, o mažiausi – prie Rokiškio ir Panemunėlio gatvių, kur
gyveno žydai. Aikštės viduryje jau nebuvo prekybinės paskirties statinių, pažymėtų
1800 m. plane12. Visas aikštės perimetras buvo gana tolygiai apstatytas; dauguma
pastatų į aikštę atgręžti šoniniais fasadais. Rytinę aikštės kraštinę per vidurį kirto
gatvė, vedanti į Rokiškį. Gatvės – keliai nutiesti per aikštę pietvakarių–šiaurės rytų
kryptimis jungė Kamajus su Svėdasais ir Panemunėliu. Tik vakarinė aikštės kraštinė
buvo vientisa, o pro jos šiaurinį galą vakarų kryptimi nutiesta gatvė vedė į Salas
(2 pav.). 1922 m., kai Kamajų dvaras su miestelio sklypais atiteko valdžiai, atlikta
parceliacija; 1924–1925 m. buvo išskirstyta vienkiemiais ir kaimu vadinta miestelio
dalis. 1927 m. sudaryti Kamajų išplėtimo planai – numatyti sklypai sodybiniams
namams statyti pietinėje ir rytinėje miestelio dalyse13. Tarpukariu tankiausiai apstatyta buvo į rytus ir į šiaurę nuo bažnyčios ir prie aikštės esanti Kamajų dalis.
1935 m. sudarytame plane matyti, kad aikštės ir šalia esančių keturių pagrindinių
gatvių: Vilniaus, Dariaus ir Girėno, Salagirio ir Strazdo apstatymas kiek skiriasi
nuo XIX a. pabaigoje sudaryto plano. Vidurinėje aikštės dalyje pažymėta paminklo
vieta, o į pietus nuo aikštės, atokiau nuo Vilniaus gatvės, sklypo gilumoje stovi
sinagoga (3 pav.). Per karą, 1944 m. miestelio centras sudegintas ir apgriautas14.
Apie 1958 m. sudaryta Kamajų planavimo schema, kurioje numatyta tuščius plotus
užpildyti sodybiniais gyvenamaisiais namais; prie aikštės sudegusių namų sklypuose
planuota pastatyti visuomeninius pastatus. XX a. 7-ajame dešimtmetyje miestelyje
pastatyta nemažai visuomeninių tipinių pastatų. 1969 m. sudarytas Kamajų esamos
būklės planas, planavimo ir užstatymo projektas, kuriame pažymėti visi nuo 1944 m.
įvykę pasikeitimai. Matyti, kad miestelis buvo plečiamas į pietus ir į vakarus;
istorinės dalies planas nekeistas ir beveik atkurta aikštės forma, o jos kompozicinė
ašis paryškinta simetrišku kultūros namų pastatu15. Remiantis planavimo projektu,
1970 m. A. Strazdo aikštės šiauriniame šone pastatyta tipinė dviaukštė parduotuvė
su valgykla, o 1972 m. rytiniame šone – tipinė dviaukštė gamybinė bazė su butais;
1980 m. sutvarkyta A. Strazdo paminklo aplinka16. Gana intensyviai buvo statomi
sodybiniai namai. 1980 m. nugriautas senasis valsčiaus pastatas, stovėjęs A. Strazdo aikštės ir Salų gatvės kampe, aikštės šiaurvakarių kampe pastatyta stambaus
tūrio kolūkio valdyba, o už jos – 1981 m. atsirado vidurinės mokyklos priestatas17.
Tradicinį miestelio vaizdą gerokai pakeitė vieno – dviejų aukštų namai, sumūryti
iš silikatinių plytų. Mažiausiai pasikeitė rytinė miestelio dalis.
Kamajai yra gana taisyklingo stačiakampio plano. A. Miškinio teigimu, toks
planas greičiausiai susiformavo apie 1745 m., kai miestelio centrinės dalies aikštė
buvo pertvarkyta į stačiakampę ir kiek pakoreguotos į ją sueinančių kelių – gatvių linijos. Spėjama, kad tuo laiku iš
aikštės buvo nutiestas naujas kelias į
12
Rokiškį, kuris kartu su jam statmenomis 13 Ten pat, p. 102–103.
Ten pat, p. 104.
gatvėmis suformavo dviašę centrinės 14 Ten pat, p. 105–106.
dalies kompoziciją18. Iki XIX a. pabaigos 15 Ten pat, p. 107–108, 110.
16
Ten pat, p. 110.
buvo apstatyti du aikštės šonai, tačiau 17 Ten pat, p. 111.
svarbiausiais miestelio centro formantais 18 Ten pat, p. 111–112.
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2 pav. Kamajų 1892 m. planas
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3 pav. Kamajų 1935 m. plano fragmentas. LCVA, f. 1250, ap. 4, b. 10/
169, l. 3
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tapo anksčiau statyti klasicistiniai kapitaliniai pastatai. Kamajų tūrinė – erdvinė
kompozicija įgavo ryškių pokyčių XX a. pradžioje, pastačius mūrinę bažnyčią.
Antrojo pasaulinio karo metais Kamajų centrinė dalis gerokai nukentėjo, tačiau
išliko jos klasicistinis planas su pagrindinėmis į aikštę sueinančiomis gatvėmis ir
dalis senųjų aikštę supusių pastatų. Pagal 1980 m. patvirtintą vietinės reikšmės
urbanistikos paminklų sąrašą Kamajuose numatyta saugoti gatvių tinklą, aikštės
planą ir kapitalinio užstatymo fragmentus. Saugomos Vilniaus, Strazdo, Salų ir
Tilto gatvės, bevardė gatvelė, išeinanti iš aikštės šiaurės rytų kampo, atsiradusi
greičiausiai XVII a. viduryje, pastačius pirmąją bažnyčią, Kraštinė gatvė, susidariusi
XIX a. II pusėje ar XX a. pradžioje, ir bevardė gatvelė, iš Strazdo gatvės vedanti
prie klebonijos sodybos ir bažnyčios19. 2001 m. architektė Nijolė Steponaitytė Kamajus
pakartotinai tyrė kultūros paveldo požiūriu. Nustatyta, kad didžiausią urbanistinę
vertę sudarantis klasicistinis miestelio planas liko nepažeistas (nežiūrint sovietmečiu prie aikštės iškilusių silikatinių plytų pastatų). Todėl pasiūlyta buvusį vietos
reikšmės urbanistikos paminklo statusą pakeisti į valstybinės reikšmės kultūros
vertybės statusą, paliekant ankstesnes saugotinos teritorijos ribas. Šioje teritorijoje,
prie aikštės išskirti trys saugotini pastatai ir šalia bažnyčios senoji klebonija; daugiau pastatų saugoti nenumatyta20.
Kamajų plano ašis – labai erdvi centrinė A. Strazdo aikštė, į kurią sueina
keturios pagrindinės miestelio gatvės: Vilniaus, Salų, Rudžių ir Strazdo. Iš aikštės
šiaurės rytų kampo du akligatviai veda prie bažnyčios ir klebonijos trobesių, o iš
pietryčių kampo nutiestos šalutinės gatvelės su aikšte jungia skersinę Šilo gatvę.
Miestelio gatvių ir gatvelių tinklas suformuotas taip, kad spinduliais sueitų į šalutines gatveles arba kirstų pagrindines, vedančias į centrą, gatves. Kamajų rytinę
pusę dalija Šetekšnos upė, kertanti Strazdo gatvę; už šventoriaus pakeitusi kryptį,
upė pasuka vakarų pusėn, kerta Rudžių gatvę ir nuvingiuoja link Panemunėlio.
Svarbiausios miestelio kultūros paveldo vertybės – katalikų bažnyčia su klebonijos
sodybos trobesiais ir prie aikštės stovintys senieji akmens mūro pastatai. Į pietus
nuo miestelio (Kariūnų gyvenvietėje), ties Svėdasų–Duokiškio kelių sankirta, šalia
Šetekšnos yra Kamajų dvaro sodyba, o priešingoje, vakarinėje kelio pusėje įkurta
girininkijos sodyba (4 pav.).
Kamajų bažnyčios statinių kompleksas ir klebonijos sodybos trobesiai.
Bažnyčios statinių kompleksas įkurtas į šiaurės rytus nuo A. Strazdo aikštės, tarp
Kraštinės gatvės, Šetekšnos upės ir akligatvio, vedančio pro špitolę ir senąją kleboniją prie šventoriaus vartų (5 pav.).
Šv. Kazimiero bažnyčia įsteigta 1635 m. žemvaldžio, valdovo rotmistro, Kamajų dvaro savininko Adomo Hiliaro Lukianskio-Paulavičiaus. Vėliau, 1651 02 15
aktu A. Lukianskis jai suteikė pagrindinę fundaciją21. Rašoma, kad medinė bažnyčia pastatyta ant kalniuko, kryžiaus plano, dengta gontais; ties viduriu kilo
aštuonkampis kupolas su šešiais langais, o priekyje buvo įrašyta pastatymo data –
1635 m. Bažnyčioje buvo keturi altoriai
ir trys rūsiai: du mūriniai įrengti po 19 Ten pat, p. 113–114.
koplyčiomis, o ąžuolinis – po didžiuoju 20 M i š k i n i s A. Kamajai, p. 78.
21
KTU ASI, b. 35, Istoriniai tyrimai, 1987, Firkovialtoriumi22. 1724 m. bažnyčia sudegė, o
čius R. Kamajų bažnyčia, p. 24.
1737 m. pastatyta nauja medinė, deng
- 22 Panevėžio vyskupija, Vilnius, 1998, p. 606–607.
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4 pav. Kamajų plano schema su tyrinėtais objektais. Sudarė A. Rupeika
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5 pav. Kamajų bažnyčios statinių ir klebonijos trobesių situacijos plano
schema. Sudarė A. Rupeika
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ta malksnomis23. Ji stovėjo ant aukšto mūro pamato, buvo 6 pav. Kamajų
53 × 17,5 aršinų dydžio, stačiakampio plano, be bokštų, su bažnyčios projektas.
dviem zakristijomis24. 1780 m. klebonas Klikavičius prie kai- Parengtas 1892 m.
riojo bažnyčios šono pristatė mūrinę koplyčią, skirtą altarijai. architekto
1820 m. klebonas Valentinavičius bažnyčią išplėtė ir ji įgijo U. Golinevičiaus
kryžiaus planą: perstatė tris sienas, pailgino penkiais sieksniais,
kairėje pusėje pristatė naują zakristiją, o iš dešiniojo šono – medinę koplyčią25.
Medinė bažnyčia minima ir 1889 m. Kamajų bažnyčios inventoriuje26. Rašoma, kad
ji 1831 m. atnaujinta ir yra labai sena, sudubusi, o lubas laiko aštuoni mediniai
stulpai. Šiame inventoriuje nurodyta, kad neskaitant vėlesnių priestatų, bažnyčia
yra taisyklingo keturkampio plano, 53 × 17,5 aršinų dydžio (nors po 1820 m.
perstatymų jos plano forma ir dydis turėjo pasikeisti), dengta gontais; grindys ir
lubos lentų; yra 12 balsų vargonai. Minimos penkios senos klausyklos ir staliaus
darbo sakykla su kupolu, dažyta aliejiniais dažais, į kurią patenkama mediniais
laiptais iš zakristijos. Rašoma, kad bažnyčios šonuose pristatytos dvi koplyčios:
dešinėje – medinė, o kairėje – mūrinė ir dvi zakristijos (dešinioji – su prieangiu).
Altoriai buvo penki. Didysis – skulptoriaus darbo, dviejų tarpsnių, dažytas aliejiniais
dažais ir vietomis paauksuotas. 1891 m.
Kauno gubernijos architektas Ustinas 23 KTU ASI, b. 35, Istoriniai tyrimai, 1987, Firkovičius R. Kamajų banžyčia, p. 24; 1820 m. vizitacija,
Golinevičius sudarė mūrinės bažnyčios
saugoma Kamajų bažnyčios archyve.
projektą, kuris 1982 03 10 pristatytas į 24 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 555, l. 1; 1 aršinas atitinka
vyskupiją tvirtinti27. 1896 m. projektas 25 0.7112 m.
Panevėžio vyskupija, Vilnius, 1998, p. 609.
patvirtintas, sudaryta bažnyčios statybos 26 1889 m. Kamajų bažnyčios inventorius, saugomas
Kamajų bažnyčios archyve.
sąmata – 23 686 rublių, tačiau jis nebuvo
27
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 3815.
įgyvendintas28. U. Golinevičiaus projekte 28 KTU ASI, b. 35, Istoriniai tyrimai, 1987, F i r k o v i parodytas situacijos planelis, bažnyčios
č i u s R. Kamajų bažnyčia, p. 24.
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planas, trys fasadai ir du pjūviai (išilginis ir skersinis) (6 pav.). Situacijos plane
pavaizduota, kad naujoji bažnyčia stovi vidurinėje šventoriaus dalyje, aukščiau
už senąją medinę bažnyčią. Matyti, kad medinė bažnyčia buvo dvigubo kryžiaus
plano, užbaigta trisiene apside. Suprojektuota mūrinė dvibokštė trinavė bažnyčia,
ištęsto simetriško laiptuoto kryžiaus plano, siaurėjančio link penkiasienės apsidės.
Abipus presbiterijos glaudėsi vienodi žemi zakristijų priestatai, su kampiniais
laipteliais į virš jų esančias emporas. Presbiterija su apside suprojektuotos kiek
siauresnės už centrinę navą. Pagrindinio fasado kampuose kilo neaukšti bokštai,
vainikuoti smailėmis su kryžiais. Nors bokštai horizontaliomis traukomis sudalyti
į keturis tarpsnius, tačiau dvi jų padalos buvo labai žemos ir aukštiesiems tarpsniams atstojo cokolius. Apatinę bokštų dalį rėmė laiptuoti tritarpsniai kontraforsai,
su platesniais žemais cokoliais, dengti dvišlaičiais stogeliais, simetrijos ašį pabrėžė
smailiaarkis langas. Bokštų viršutiniuose tarpsniuose dominavo aukštos porinės
akustinės angos, užbaigtos smailėjančiomis arkomis, o fasadų kampai – siekiant
lengvumo efekto – buvo nusklembti. Virš karnizų iškilusių žemų ir siauresnių
sienelių, į kurias rėmėsi bokštų smailės, kampai taip pat buvo nusklembti. Sienelių
plokštumas skaidė trys siauri stačiakampiai langeliai, o smailes pagyvino trikampiai stoglangiai. Bokštų simetrijos ašį išryškino įvairios angos: žemųjų (cokolinių)
tarpsnių – siauri stačiakampiai langeliai, o aukštųjų – smailiaarkiai langai ir angos
(viršutinio tarpsnio akustinės angos aukščiausios). Vidurinę pagrindinio fasado
plokštumą į tris dalis skaidė laiptuoti keturių tarpsnių kontraforsai ir vainikavo
stulpeliais ir smailiaarkiais langeliais suskaidytas frontonas, kurio simetrijos ašį
pabrėžė piliastras, užbaigtas bokšteliu su kryžiumi. Frontono vidurinėje dalyje, tarp
stulpelių ir piliastro įterpti siauri ir aukšti smailėjančių arkų langai, o šoninėse
plokštumose išdėstyta po du mažus langelius. Fasado apačioje, tarp kontraforsų
buvo įkomponuoti trys smailėjančių arkų portalai; vidurinis – aukščiausias ir plačiausias. Virš portalų esantį vargonų chorą apšvietė trys smailiaarkiai langai, kiek
aukštesni už portalus. Šoniniai fasadai skaidomi dvitarpsnių kontraforsų, užbaigtų
vienšlaičiais stogeliais, tarp kurių išdėstyti aukšti ir platūs smailėjančių arkų langai
rėmėsi į horizontalias traukas; arkinę langų dalį juosė profiliuotas apvadas, kurį
pratęsė horizontalios traukos, jungiančios kontraforsus. Šoninius fasadus kertančios kryžmos buvo paryškintos stačiašlaičių frontonų su kryžiais viršuje. Kryžmų
kampus rėmino tritarpsniai kontraforsai, dengti dvišlaičiais stogeliais, o frontoną
skaidė virš jo iškilę du siauri dviejų tarpsnių kontraforsai, dengti vienšlaičiais
stogeliais. Šoninio fasado galuose suprojektuoti vienodi žemi stačiakampiai portalai
su vienvėrėmis, eglute apkaltomis medinėmis durimis; virš presbiterijos durų – nedidelis stačiakampis langelis, pagyvintas laužyto viršutinės dalies apvado. Apsidės
trijų sienų kampus rėmė tokie pat kaip šoninių fasadų kontraforsai, o plokštumas
skaidė horizontalios traukos, dalančios fasadą į keturias plokštumas; jos tęsė šoninių fasadų horizontalias traukas, į kurias rėmėsi langų viršutinės dalies apvadai,
bendra apatinė langų trauka ir cokolio linija. Vidurinė apsidės plokštuma pabrėžta
apskrito viršutinio langelio, laužyto kontūro nišelės (apačioje) ir kryžiaus formos
įdubos (vidurinėje dalyje). Bažnyčios vidaus erdvę skaidė keturios poros piliorių:
dvi poros (ties kryžma) – kryžminio, o kitos dvi – kvadratinio skerspjūvio. Iš
projekte pateikto skersinio pjūvio matyti, kad bažnyčios erdvė turėjo būti trinavė
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bazilikinė – su aukštesne už šonines vidurine nava, dengta kryžminiais skliautais.
U. Golinevičiaus projektas nebuvo įgyvendintas.
1897 m. medinė bažnyčia nugriauta klebono Jono Jokimo pastangomis, o
šalia pastatyta laikina pastogė29. Nauja mūrinė bažnyčia pastatyta 1903–1909 m.
pagal Rygos civilinio inžinieriaus Florijono Vyganovskio projektą30. Statyba rūpinosi
klebonas J. Jokimas. Bažnyčios vidaus matmenys: ilgis 48 m, plotis 24 m, aukštis
iki skliauto 21 m; vidus tinkuotas ir dažytas vandeniniais dažais31. 1935 m. išorėje,
apsidės fasade įmūrytas bronzinis bareljefas su klebono J. Jokimo atvaizdu, kurio
autorius – skulptorius Antanas Aleksandravičius. Bažnyčioje yra trys ąžuoliniai
Zaborskio darbo altoriai ir pneumatiniai 11 balsų, dviejų manualų vargonai, 1934 m.
pastatyti firmos „Goebeland S. S.“ Karaliaučiuje. Rašoma, kad vargonai nebaigti –
trūksta 8 balsų (vieta parengta 20 balsų)32. B. Kviklio teigimu, vargonai 12 balsų33.
Antrojo pasaulinio karo metu, 1944 m. buvo susprogdinta bokštų viršutinė dalis;
vėliau bažnyčia remontuota, tačiau bokštai neatstatyti. 1992 m., Vilniaus Paminklų
restauravimo projektavimo institute buvo parengtas bokštų viršūnių atstatymo
projektas (vyr. architektas V. Kneižys): numatyta bokštų trečiąjį tarpsnį pridengti
keturšlaičiu, nusklembtais šlaitais stogu, virš jo įrengti būgną, į kurį remtųsi apie
26 m aukščio smailė su kryžiumi. Lig šiol (iki 2016 m.) bokštų viršūnės neatstatytos.
Bažnyčia stovi šventoriaus vidurinėje dalyje, pagrindiniu fasadu atgręžta į
pietus. Ji dvibokštė, trinavė, pseudobazilikinės erdvės. Sienos sumūrytos iš raudonų plytų, nenaudojant profilinių plytų, netinkuotos, stogai dengti skarda. Planas
kryžiaus formos, su nežymiai išsikišusiomis koplyčiomis, užbaigtas trisiene apside;
kairėje prienavio pusėje įrengti laiptai į vargonų chorą (7 pav.). Pagrindinis fasadas
simetriškas, su kvadratinio plano trijų tarpsnių bokštais kampuose. Bokštų kampus
akcentuoja ir vidurinę dalį atskiria statmeni šešių tarpsnių, plonėjantys ir į viršų
kiek siaurėjantys kontraforsai. Pirmasis bokštų tarpsnis aukščiausias, su dviem lygiais
išdėstytomis angomis: poriniais smailėjančių arkų langeliais ir virš jų simetrijos ašyje
įkomponuotu aukštu smailiaarkiu langu. Vidurinis tarpsnis žemiausias, su siauru
smailiaarkiu langu, atremtu į horizontalią trauką. Viršutinį tarpsnį skaido dvi aukštos
smailėjančių arkų akustinės angos, prasidedančios nuo horizontalios traukos. Dabar
bokštai yra be viršūnių, dengti žemais keturšlaičiais stogais. Juos jungianti vidurinė
pagrindinio fasado dalis vainikuota laiptuoto frontono su kryžiumi. Frontoną skiria
horizontali trauka ir pagyvina trys aukštos arkinės nišos (vidurinė aukščiausia),
kurių apačioje įkomponuoti žemi smailiaarkiai langeliai. Fasado simetrijos ašį išryškina perspektyvinis stilizuotų formų portalas, užbaigtas smailėjančia arka; durys
dvivėrės, medinės, įsprūdinės. Portalą pabrėžia virš jo įkomponuotos ir atremtos į
bendrą horizontalią trauką keturios smailėjančių arkų nišelės. Aukščiau, už vidurinę
dalį skaidančios horizontalios traukos,
yra apskritas choro langas – rožė; virš 29
K r i š č i ū n a s J. Trumpa Kamajų bažnyčios istorija,
lango ir jo šonuose įkomponuotos siaurankr., 1940, p. 1; K r i š č i ū n a s J. Duomenys apie
Kamajų bažnyčią, rankr., 1968, p. 4; Panevėžio vysros kryžiaus formos įdubos. Šoninius
kupija, p. 610.
fasadus skaido trijų pakopų profiliuoti 30 Panevėžio vyskupija, p. 4, 5; Elenchus, 1940, p. 178.
piliastrai, tarp kurių išdėstyti platūs 31 Panevėžio vyskupija, p. 610.
32
Ten pat, p. 610–611.
ir aukšti triforiniai langai, sudaryti iš 33 K v i k l y s B. Kamajai. Šv. Kazimiero bažnyčia,
trijų smailiaarkių langų su paprastais
Lietuvos bažnyčios, t. 4, Chicago, 1984, p. 188.
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7 pav. Kamajų bažnyčios planas. Sudarė
A. Rupeika

Kamajų bažnyčia iš
pietų pusės. 2016 m.

Kamajų bažnyčia
iš apsidės pusės.
2011 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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8 pav. Kamajų
bažnyčios pilioriaus
skerspjūvis.
Sudarė A. Rupeika

Kamajų bažnyčios
interjeras. 2011 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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masverkais. Originaliausia šoninių fasadų dalis – išsikišę priekin transepto sparnai –
centriško tūrio koplyčios, dengtos piramidiniais stogais ir užbaigtos aštuonkampiais
bokšteliais su smailėmis ir kryžiais. Koplyčių langai siauresni už navų, triforiniai,
sudaryti iš dviejų smailiaarkių ir virš jų esančio apskrito langelio; pastogę juosia
frizas su arkinėmis nišelėmis. Apsidės fasadas simetriškas, su kiek žemesniais šoniniais priestatais. Vidurinėje apsidės plokštumoje yra triforinis langas – toks, kaip
koplyčių, o šoninėse – smailėjančių arkų nišos; sienoje įmūrytas klebono J. Jokimo
bareljefas, sukurtas skulptoriaus A. Aleksandravičiaus.
Bažnyčios vidus erdvus ir šviesus; vidurinė nava kiek aukštesnė už šonines.
Navas skiria keturios poros profiliuotų piliorių, sujungtų smailėjančiomis ir pusapskritėmis arkomis. Pilioriai kryžminio plano, su 3/4 kampinėmis kolonomis ir
3/4 mažomis vidurinėmis kolonėlėmis (8 pav.). Vidurinę navą dengia cilindriniai,
o šonines – kryžminiai skliautai. Šoninių navų sienas skaido stilizuoti profiliuoti
piliastrai su kolonėlių kompozicija. Piliorius ir piliastrus gaubiančių 3/4 kolonėlių
kapiteliai puošti lipdiniais su ąžuolo lapų ir gilių kompozicijomis. Vidurinę navą
pratęsia presbiterija su trisiene apside, atskirtos nuo navos medinių baliustrų
tvorele. Presbiterijos šonuose yra zakristijos, o virš jų įrengtos atviros emporos,
vainikuotos pusapskritėmis skliautų sąramomis; emporų sienelės aklinos, tinkuotos,
pagyvintos stačiakampėmis įdubomis su dekoro elementais. Vargonų choras įrengtas
virš prienavio, tarp bokštų ir aptvertas aklina tinkuota tvorele su stačiakampėmis
įdubomis, pagyvintomis panašiais kaip emporų dekoro elementais. Choro šonuose
įrengtos galerijos su atviromis į šonines navas smailėjančiomis sąramų arkomis.
Bažnyčioje yra trys ąžuoliniai neogotikinių formų altoriai, kuriuos sukūrė Aleksandras Zaborskis. Panašių formų ir puošni ąžuolinė sakykla, dekoruota drožiniais
ir keturiomis evangelistų figūromis; ji pritvirtinta kairėje pusėje prie pirmosios
piliorių poros ir pridengta baldakimu. Šoninių navų apačia apkalta medžio plaušo
plokštėmis, o viršutinė sienų dalis ir lubos – tinkuotos ir dažytos. Ramstinių arkų
apačia, skliautų nerviūros, presbiterijos skliautai ir sienų dalis puošti smulkiais
augalinių ir geometrinių motyvų dekoro elementais. Bažnyčios eksterjeras asketiškų neogotikinių formų, su nedaugeliu dekoro elementų, nevientisas, o interjeras
puošnus, su originaliais dekoro elementais.
Prie pietinės šventoriaus tvoros, bažnyčios pagrindinio fasado dešinėje pusėje
glaudžiasi sandėlis, buvusi koplyčia. Rašoma, kad 1677 m. mūrinė koplyčia stovėjo
priešais bažnyčią, o 1716 m. prie bažnyčios minima ir sena aštuonkampė, dailidžių
darbo varpinė. 1817 m. duomenimis, prie bažnyčios stovėjo mūrinė kvadratinio
plano koplyčia ir trijų tarpsnių mūrinė tinkuota varpinė34. Mūryta iš plytų, tinkuota trijų tarpsnių varpinė kapinėse minima ir 1820 m. vizitacijoje; virš lentelėmis
dengto stogo – didelis medinis kryžius35. Dabartinis sandėlis (koplyčia) kompaktiško
vientiso tūrio, kvadratinio plano, vienos patalpos (9 pav.). Pastatas sumūrytas iš
akmens ir skaldos, dengtas keturšlaičiu skardos stogu, virš kurio matyti buvusio
bokštelio liekanos. Pagrindiniame vakarų fasade yra medinės, horizontaliai lentomis
apkaltos durys, kurių anga užbaigta
trikampe sąrama. Šiaurės fasade yra
34
B a l i u l i s A., M i š k i n i s A. Kamajai, p. 92–93, 100.
stačiakampė niša (greičiausiai buvo už- 35 1820 m. Kamajų bažnyčios vizitacijos dokumentai,
mūrytas langas) su maža angele. Kiti du
saugomi Kamajų bažnyčios archyve.
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9 pav. Kamajų šventoriaus sandėlio planas. Sudarė A. Rupeika
Kamajų šventoriaus koplyčia. 2016 m. M. Rupeikienės nuotr.

fasadai aklini; tris sienų kampus remia žemi kontraforsai, pastogę juosia smarkiai
išsikišęs medinis karnizas, kurį pridengia stogo šlaitai. Pastato tūris liko autentiškas,
o formos artimos liaudiškajam klasicizmui. Sprendžiant iš architektūros, koplyčia
statyta XIX a. I pusėje.
Šventorius netaisyklingos formos, su užapvalinta šiaurine dalimi, esančia už
bažnyčios apsidės, aptvertas akmens mūro ir raudonų plytų tvora; rytinę šventoriaus pusę užima senos kapinės, o į rytus, už šventoriaus tvoros, teka Šetekšna.
1745 m. šventorius buvo aptvertas aštriakuole tvora, 1774 m. – rąstais ir kartimis,
o nuo gatvės pusės buvo pradėta statyti mūro tvora su vartais. Tokia tvora išliko iki 1790 m., o priekyje jau stovėjo mūriniai vartai su varteliais, prijungti prie
mūrinės trijų tarpsnių varpinės. Medinė tvora minima ir 1825 m., o 1849 m. – jau
akmeninė36. Yra duomenų, kad šventoriaus tvoroje buvo įmūryta 14 koplytėlių su
Kryžiaus kelio paveikslais37. Dabar dvi pagrindinės tvoros linijos puošnesnės, sudarytos iš akmens mūro cokolio, vertikalių raudonų plytų stulpelių ir juos jungiančių
ažūrinių intarpų, sudarančių tarsi smulkias arkutes. Kita tvoros dalis aklina, su
akmens mūro cokoliu ir virš jo esančia raudonų plytų sienele, dengta dvišlaičiu
stogeliu. Tvoroje yra treji vartai. Dveji didieji vartai įrengti pietinėje tvoros linijoje:
vieni priešais pagrindinį fasadą ir kleboniją, o antrieji – kairiajame pagrindinio fasado šone, tvoros kampe. Šoniniai, tvoros kampe įrengti vartai – trijų atvirų angų,
įrėmintų keturių raudonų plytų kryžminio skerspjūvio stulpų, dengtų keturšlaičiais
stogeliais. Tarp aukštesnių stulpų, plačioje vidurinėje angoje įstatyti platūs dvivėriai
ažūriniai metalo vartai, o šonuose yra žemesnės ir siauresnės vienvėrės varčios.
Antrieji vartai panašūs, tik dviejų atvirų
angų, įrėmintų dviejų aukštų ir dviejų
36
B a l i u l i s A., M i š k i n i s A. Kamajai, p. 93, 95,
žemesnių raudonų plytų stulpų, o tarp
100–101.
dvivėrės vartų angos ir siaurųjų vartelių 37 Panevėžio vyskupija, p. 610.
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Kamajų šventoriaus
kampiniai vartai

Kamajų šventoriaus
antrieji vartai

Kamajų šventoriaus
varteliai.
2016 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Kamajų šventoriaus paminklas. 2011 m.
Kamajų šventoriaus stogastulpis. 2011 m.

Kamajų šventoriaus koplytėlė. 2016 m.
M. Rupeikienės nuotraukos
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yra ažūrinės tvoros intarpas; stulpai be kryžių. Tretieji, pagalbiniai varteliai įrengti
aklinoje tvoros linijoje, už bažnyčios apsidės. Jie siauri, užbaigti segmentine sąrama.
Angą rėmina raudonų plytų stulpai, sujungti siauru antstatu, dengtu dvišlaičiu
stogeliu. Šventoriaus reljefas gana lygus, kiek žemėjantis link tvoros; didžiausias
jo nuolydis juntamas už bažnyčios apsidinės. Šventoriaus pakraščiuose yra kapų,
pastatyta smulkiųjų sakralinių objektų: rūpintojėlis, medinis stogastulpis ir koplytėlė;
2013 m. pastatytas koplytstulpis. Rūpintojėlis užkeltas ant aukšto tinkuoto kvadratinio skerspjūvio pagrindo, pagyvinto siauromis smailiaarkėmis nišomis. Medinis
stogastulpis su drožinėtu Angelu, žaislais ir viršuje kylančiu kryžiumi-saulute, stovi
prie vaiko kapo. Medinė monumentalių formų koplytėlė, dengta dvišlaičiu stogeliu,
su viduje patalpintu Rūpintojėliu, pastatyta rytinėje šventoriaus dalyje. Ji skirta
tremtinių Černių atminimui. Ant paaukštinto stačiakampio pagrindo yra įrašas:
MŪSŲ KAPAS – ŠALČIO PASTOGĖ. MŪSŲ KRYŽIUS – ŠVENTA LIETUVA.
Iš tremties negrįžę JUOZAS ČERNIUS, 1872 – KAMAJAI–NEMENIŪNAI. 1952 –
Komija-Siziabsk. ONA ČEPUKAITĖ-ČERNIUVIENĖ. 1876 – KAMAJAI–NEMENIŪNAI. 1957 – NOVOSIBIRSKO SR.
PRAEITIES, ATMINTIES IR
TĖVYNĖS IŠVEŽTI NEGALIMA (A.
Jankus)
ATA.
NAPALYS ČEPUKAS. 2013 m.
šventoriaus rytinėje pusėje, šalia kapinių, pastatytas medinis drožinėtas
koplytstulpis Šv. Jonui; jo autorius
tautodailininkas Narcizas Vilutis. Koplytstulpis pastatytas ant žemo, prie jo
nederančio keraminių plytelių pagrindo.
Klebonijos sodyba. 1709 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad Kamajų
klebonija sudegė, o klebonas gyvena
Salų dvaro rūmuose38. 1820 m. bažnyčios
vizitacijoje minimas geros būklės klebono
namas, stovintis ant aukšto akmens mūro
pamato, 9,5 × 6,0 sieksnių dydžio, dengtas šiaudų stogu, su kaminu. Priemenės
durys dvivėrės, o namo užpakalinėje
pusėje įrengta galerija. Medinė klebonija
su akmens mūro pamatais, pastatyta
1759 m., minima 1889 m. Kamajų bažnyčios inventoriuje39. Rašoma, kad 1884 m. Kamajų šventoriaus kryžius. 2016 m.
prie klebonijos galo (nuo bažnyčios pusės) M. Rupeikienės nuotr.
pristatyti du kambariai ir sandėliukas.
Namas yra dviejų galų; šeši kambariai
38
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 555, l. 1.
priklauso klebonui, o du – vikarui. Visų 39 1889
m. Kamajų bažnyčios inventorius, saugomas
kambarių lubos ir sienos tinkuotos ir
Kamajų bažnyčios archyve.
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tapetuotos, o grindys – dažytos. Langų yra 19; jie su dvigubais rėmais ir lamperijomis, dažyti baltais aliejiniais dažais. Visos 11 durų su geležiniais vyriais, kabliais
ir vidiniais užraktais. Klebonijoje stovėjo trys koklių ir dvi plytų krosnys; iš lentų
buvo pristatytas prieangis, apšviestas keturių langų ir dengtas gontais. Po anksčiau
statytu klebonijos galu įrengtas nedidelis rūsys; jo durys senos, be užrakto. Medinė
klebonija neišliko. Mūrinė klebonija ir keli ūkiniai trobesiai pastatyti 1912 m., klebono
Vincento Velžio pastangomis40. Ji mūrinė, dengta skarda; klebonijos sodybos beneficija
turi 52 ha žemės41. 1958 04 16 surašytas Kamajų parapijos turtas, priklausęs bažnyčiai
1940 m. Nurodyta, kad parapijai priklausė 52,1 ha žemės ir išvardinti keturi pastatai:
klebonija – raudonų plytų, vieno aukšto, 27 × 13 m; špitolė – rąstų, vieno aukšto,
14 × 8 m; parapijos salė – rąstų, vieno aukšto, 18 × 8 m; senelių prieglauda – rąstų,
vieno aukšto, 20 × 7 m42.
Dabar klebonijos sodyboje stovi buvusi mūrinė klebonija, dabartinė klebonija
(klebono namas), špitolė ir ūkinis trobesys; yra antrojo ūkinio trobesio liekanos. Šalia
klebonijos sodybos, tarp Kraštinės gatvės ir tako, vedančio link mūrinės klebonijos
ir šventoriaus vartų, įrengta gėlėmis
apsodinta trikampio formos aikštelė,
kurioje stovi medinis, meniškai drožinėtas kryžius, aptvertas medine tvorele.
Jo stiebas sudalytas į tris tarpsnius,
drožinėtas. Puošniausias viršutinis
tarpsnis su kryžma; jis dekoruotas
kryželių motyvais, o prie kryžmos yra
reljefinė Nukryžiuotojo figūra. Mūrinė
klebonija (senoji) stovi Kraštinės g. 4, už
pietinės šventoriaus tvoros linijos, tarp
A. Strazdo aikštės ir Strazdo gatvės. Ji
pastatyta statmenai bažnyčiai, atgręžta į
ją pagrindiniu (šoniniu) fasadu. Klebonija
vientiso tūrio, stačiakampio plano, vienaaukštė, su žemu cokoliu ir mezoninu
(pristatytu vėliau). Pastatas sumūrytas
iš raudonų plytų, netinkuotas, dengtas
dvišlaičiu šiferio stogu. Jo planas ištęstas
stačiakampis, su dviem įėjimais; įvairaus
dydžio patalpos išdėstytos dviem eilėmis,
abipus išilginio koridoriaus; skersinėje
simetrijos ašyje, šalia pagrindinių durų
yra platus prieangis, sujungtas su ko- Kryžius už šventoriaus. 2016 m.
ridoriumi (10a pav.). Fasadų kampus M. Rupeikienės nuotr.
įrėmina mentės, peraugančios į kvadratinio skerspjūvio bokštelius, užbaigtus
trikampiais skydeliais; cokolis sumūrytas 40 B a l i u l i s A., M i š k i n i s A. Kamajai, p. 104; K v i k 
l y s B. Kamajai. Šv. Kazimiero bažnyčia, p. 188.
iš akmenų ir vienos eilės raudonų plytų. 41 Panevėžio
vyskupija, p. 611.
Pagrindinis šiaurės fasadas simetriškas, 42 LCVA, f. R-181, ap. 1, b. 109, l. 18.
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10a pav. Kamajų
senosios klebonijos
planas. Sudarė
A. Rupeika

Kamajų senoji
klebonija

Kamajų senosios
klebonijos langas.
2016 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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10b pav. Kamajų
senosios klebonijos
vakarų fasadas.
Sudarė A. Rupeika

su stačiakampe portalo anga vidurinėje dalyje; durys dvivėrės, medinės, su įstiklinta
viršutine dalimi. Fasadą skaido mentės ir stačiakampiai langai, pagyvinti laužyto
kontūro baltais sandrikais su raktais, puoštais reljefinėmis liūtų galvomis. Mentes
jungia arkatūrinės frizo juostos, sudarytos iš pusapskričių arkučių; frizą užbaigia
karnizas su dantukais. Virš stogo kyla vienšlaitis mezoninas. Antrasis šoninis (pietų)
fasadas, atgręžtas į klebonijos sklypo gilumą, paprastesnis: jo siena lygi, langai be
dekoro elementų. Tik fasado viršų juosia platus frizas, sudarytas iš laužyto kontūro
vertikalių įdubų. Virš stogo, kaip ir pagrindiniame fasade, kyla vienšlaitis mezoninas.
Abu galiniai fasadai panašūs, simetriški, su trimis stačiakampėmis angomis, kurių
viršų pabrėžia laužyto kontūro sandrikai su raktais. Rytų fasado simetrijos ašyje yra
durys, o vakarų fasadas – su trimis langais (10b pav.). Fasadai vainikuoti trikampiais
frontonais, kurių šonus juosia arkatūros, sudarytos iš pusapskričių arkučių. Frontono
vidurinėje dalyje yra du poriniai stačiakampiai langai, o viršuje – apskritas langelis;
abu langus jungia bendras viršutinės dalies apvadas. Pastatas su originaliais dekoro
elementais, jo vertę menkina vėlesni mezoninai ir iš dalies užmūrytos angos.
Dabartinė klebonija (klebono namas) stovi Kraštinėje gatvėje (Nr. 6), už vakarinės šventoriaus tvoros linijos, atgręžta į bažnyčią šoniniu rytų fasadu. Pastatas
Kamajų klebonija.
2016 m.
M. Rupeikienės
nuotr.
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nedidelio sudėtinio tūrio, su mezoninu, dengtas aukštu dvišlaičiu šiferio stogu.
Jis suręstas iš sienojų ir horizontaliai apkaltas lentomis. Pagrindinis pietų fasadas
simetriškas, su vienšlaičiu uždaru prieangiu vidurinėje dalyje ir virš jo iškilusiu
vienšlaičiu mezoninu. Prieangio vidurinėje dalyje yra durys, o jų šonuose – dvieiliai
stačiakampiai langai. Pagrindinio fasado šonuose, prie prieangio glaudžiasi siauresni
langai, o mezoniną apšviečia platus trieilis langas. Galinis vakarų fasadas simetriškas,
su dviem dvieiliais stačiakampiais langais ir platesniu trieiliu langu trikampiame
skyde. Antrasis, galinis rytų fasadas asimetriškas, su durimis vidurinėje dalyje ir
dviem siaurais stačiakampiais langais kairiajame šone; šalia durų glaudžiasi mažas
prieangio langelis. Namo architektūra nesudėtinga, būdinga provincijos miesteliams.
Kiti klebonijos sodybos trobesiai. 1820 m. vizitacijoje minima ir daugiau bažnyčiai
priklausančių trobesių43. Rašoma, kad nuo gyvenamojo namo 28 žingsnių atstumu,
kairėje pusėje stovėjo du svirnai, ratinė, dvi arklidės – visi pastatyti ant mūro
pamatų ir dengti vienu stogu. Svirnai buvo su dviem priesvirniais, o ratinė – su
dvivėriais vartais. Už bažnyčios, klebonijos žemėje stovėjo vargonininko namas.
1889 m. bažnyčios inventoriuje, be klebonijos, dar minimi 10 įvairios paskirties
trobesių44. 1. Medinis tarnų namas su pastoge, statytas 1874 m., dengtas gontais,
su akmens mūro kaminu. Kairėje namo pusėje – du maži kambariai, su medinėmis
grindimis ir sena koklių krosnimi. Kitoje pusėje – virtuvė su geležine virykle, du
kambarėliai su paprasta plytų krosnimi ir sandėliukas. Visos durys su geležiniais
vyriais ir kabliais, be užraktų. Nurodyta, kad yra penki langai ir keturios durys.
Po namu įrengtas nedidelis rūsys, su senomis durimis ir vidiniu užraktu. 2. Du
grūdų sandėliai, statyti 1860 m. iš akmenų, dengti vienu malksnų stogu, ir šalimais
medinis svirnas, taip pat dengtas malksnomis. Trobesių lubos ir grindys lentų,
durys su geležiniais vyriais, kabliais ir vidiniais užraktais. 3. Už mūrinių grūdų
sandėlių – medinė daržinė su akmens mūro stulpais, dengta šiaudais; durys su geležiniais vyriais ir kabliais. 4. Mūrinis dviaukštis pastatas, kuriame po vienu gontais
dengtu stogu įrengtos arklidė, ratinė ir tvartai. Visos durys su geležiniais vyriais ir
kabliais, o arklidės – su vidiniu užraktu. 5. Senas supuvęs tarnų namas, be durų ir
langų, paverstas malkų ir rakandų sandėliu. Kitoje klebonijos pusėje užveistas sodas,
kuriame auga 60 įvairių rūšių vaismedžių. Kiti klebonijai priklausantys trobesiai
pastatyti bažnyčios žemėje. 6. Už vaismedžių sodo, šalia kelio stovi senas medinis
bažnyčios tarnų namas ir mažas svirnas, dengti bendru šiaudų stogu. 7. Priešais
senąjį namą 1882 m. pastatytas naujas didelis bažnyčios tarnų namas, dengtas
gontų stogu, su dviem akmens mūro kaminais. Name yra 8 nedideli kambariai,
keturios plytų krosnys, trylika langų (iš jų šeši su dvigubais rėmais), septynios
durys su geležiniais vyriais ir kabliais. Čia gyveno vargonininkas, zakristijonas ir
varpininkai. 8. Už vaismedžių sodo stovi senas supuvęs Kamajų altarijos namas,
dengtas šiaudais, su akmeniniu kaminu. Viename jo gale – du kambariai ir sandėliukas; jų sienos tinkuotos, grindys iš lentų. Koklių krosnis sena, beveik sugriuvusi;
yra penki langai, o durys su geležiniais vyriais ir kabliais. 9. Netoli altarijos stovi
seni, šiaudais dengti trobesiai: svirnas,
sandėlis, ratinė, du maži tvartai. Jų 43 1820 m. Kamajų bažnyčios vizitacijos dokumentai,
saugomi Kamajų bažnyčios archyve.
durys su geležiniais vyriais ir kabliais, 44 1889 m. Kamajų bažnyčios inventorius, saugomas
o ratinės – su vidiniu užraktu. 10. Už
Kamajų bažnyčios archyve.
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11 pav. Kamajų
medinės bažnyčios
sklypo situacijos
planas. Pagal
1892 m. Kamajų
planą sudarė
A. Rupeika

bažnyčios, jos žemėje stovi senas namas, svirnas, du maži tvartai ir yra nedidelis
sodas. Visi šie trobesiai ir sodelis priklausė dvarininkui Zigizmundui Rakovskiui,
buvusiam Kamajų vargonininkui. 1881 m. juos įsigijo Kamajų klebonas. 1892 m.
plane šalia šventoriaus išdėstyti bažnyčiai ir klebonijai priklausę pastatai: penki
namai, trys svirnai, trys kluonai, keturi tvartai, trys sandėliai ir keturi neįvardinti
trobesiai; šalia Šetekšnos stovėjo nedidelė pirtis (11 pav.). Iš 1892 m. plane pažymėtų trobesių iki šių dienų greičiausiai išliko trys, o ketvirtojo – tik liekanos. Už
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Kamajų špitolė.
2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.

šventoriaus tvoros, į pietus nuo bažnyčios pažymėtas kvadratinio plano statinys –
išlikęs akmens mūro sandėlis, pastačius naują tvorą atsidūręs šventoriuje. Antrasis
pastatas – špitolė, vadinama namu, 1892 m. plane parodyta toje vietoje, kur stovi
ir dabar – kampu atgręžta į aikštę, ir yra panašaus dydžio kaip dabartinis pastatas.
Trečiasis trobesys – 1892 m. plane 5 numeriu pažymėtas tvartas, pastatytas prie
pietinės sklypo ribos. Jo padėtis sutampa su dabar klebonijos sodyboje stovinčiu
akmens mūro trobesiu. Į šiaurę nuo jo išlikę nedidelio ūkinio trobesio fragmentai
greičiausiai priklauso vienam iš buvusių svirnų. Tarpukariu klebonijos sodyboje
stovėjo dideli akmens mūro skarda dengti tvartai ir akmens mūro čerpėmis dengtas
svirnas; kiti ūkiniai trobesiai buvo mediniai, dengti malksnomis45.
Špitolė pastatyta į pietvakarius nuo mūrinės klebonijos, A. Strazdo aikštės ir
Kraštinės gatvės sankirtoje (A. Strazdo a. 13), kampu atgręžta į aikštę. Špitolė (4
elgetoms) minima jau 1635 m., įsteigus bažnyčią, o 1745 m. duomenimis, ji nuo
seno stovėjo prie kelio į Svėdasus. Vėliau špitolei skirtas sklypas šalia klebonijos,
o ankstesnysis špitolės sklypas atiteko dvarininkui J. Petkevičiui46. Špitolė prie klebonijos ir šalia jos stovintis didelis brolijos namas minimi 1790 m., o iki 1860 m.
klebonijos sodyboje buvo pastatyta nauja dvigalė špitolė (altarijos namas buvo
senas); nauja špitolė pastatyta iki 1888 m.47 Yra duomenų, kad 1937 m. pastatyta
medinė špitolė, kurioje gyveno 26 elgetos48. Kitur rašoma, kad 1937 m. špitolė
perstatyta, yra su dviem kambariais pastogėje ir turi 16 × 8 m dydžio susirinkimų
salę; špitolė dengta čerpėmis, o pastogė – skarda49. Dabar pastatas vienaaukštis,
su pastoge, sudėtinio tūrio, labai ištęsto stačiakampio plano, dengtas dvišlaičiu
šiferio stogu. Sienos suręstos iš sienojų ir horizontaliai apkaltos lentomis; dėl reljefo
cokolis aukštėja rytų kryptimi. Pastato šiaurės rytų galas kiek vėliau pratęstas, prijungus mūrinę dalį. Pagrindinis šiaurės
vakarų fasadas asimetriškas, su dviem
45
vienšlaičiais uždarais prieangiais ir kai- 46 Panevėžio vyskupija, p. 611.
B a l i u l i s A., M i š k i n i s A. Kamajai, p. 92–94.
rėn pusėn aukštėjančiu cokoliu. Kairė
je 47 Ten pat, p. 95, 101–102.
fasado pusėje yra durys ir trys platūs 48 Ten pat, p. 105; K r i š č i ū n a s J. Kamajų bažnyčios
archyvas. Trumpa Kamajų bažnyčios istorija, rankr.,
stačiakampiai trieiliai langai su siau1940, p. 6,
rais tiesiais apvadais, o dešinėje – abu 49 Panevėžio vyskupija, p. 611.
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Kamajų klebonijos
tvartas. 2016 m.
M. Rupeikienės nuotr.

prieangiai ir du siauri stačiakampiai langai, kurių šoniniai apvadai pratęsti, o
jų galai nusmailinti. Abu prieangiai be langų; mažasis yra su vienomis durimis,
o platesnysis – su dvejomis. Antrasis šoninis (pietryčių) fasadas skaidomas retai
išdėstytomis vertikaliomis sąvaržomis. Kairioji fasado pusė su dviem dvieiliais
langais; jie apjuosti apvadais su pailgintais šonais, o dešiniosios pusės langai platesni, trieiliai, su lygiais apvadais. Šoninius fasadus juosia siauras lentų karnizas.
Galinis šiaurės rytų fasadas aklinas, sumūrytas iš blokelių; mediniame trikampiame
skyde yra stačiakampis dvieilis langas. Galinis pietvakarių fasadas asimetriškas, su
dviem dvieiliais stačiakampiais langais ir panašiu, tik mažesniu langu trikampiame
skyde. Špitolė – būdingo šiai pastatų grupei tūrio ir plano, tradicinės architektūros.
Ūkiniai klebonijos sodybos trobesiai stovėjo arti šventoriaus; daugiausia jų buvo
sutelkta už pietinės šventoriaus tvoros, kiti stovėjo šiauriniame klebonijos sklype
(žr. 11 pav.). Išlikęs ūkinis trobesys – tvartas glaudėsi prie pietinio sklypo krašto;
į rytus nuo jų, prie upės, stovėjo pirtis. Tvartas vientiso tūrio, ištęsto stačiakampio
plano, dengtas aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Sienos akmens mūro ir skaldos,
paremtos kontraforsais, trikampiai galinių fasadų skydai vertikaliai apkalti lentomis.
Pastogę juosia dvieilis, galais ir šonais sumūrytų raudonų plytų karnizas; nedideli
stačiakampiai langeliai aprėminti raudonų plytų apvadais. Į šiaurę nuo tvarto,
šalia mūrinės klebonijos, į rytus nuo jos, stovi baltų silikatinių plytų nedidelio
tūrio ūkinis pastatas, dengtas plokščiu stogu. Jo sienose matyti stambių tašytų
akmenų ir skaldos mūro intarpų, kurie yra čia stovėjusio klebonijos ūkinio trobesio
(greičiausiai svirno) liekanos.
Kamajų miestelio architektūra. Į pietvakarius nuo bažnyčios ir klebonijos
sodybos trobesių yra A. Strazdo aikštė. 1933 m., minint poeto ir kunigo Antano
Strazdo 100-ąsias mirties metines, aikštės vidurinėje dalyje įrengtas skveras ir pastatytas paminklas, kurio autorius – A. Aleksandravičius. Paminklas, kurio viršuje
pastatytas bronzinis A. Strazdo biustas – su aukštu pjedestalu, sudarytu iš trijų
skirtingo aukščio tašytų akmenų blokų, šonuose paremtų žemesniais siaurais tašytų akmenų blokeliais, imituojant stilizuotus kontraforsus. Paminklas pakeltas ant
plačios paaukštintos platformos, apsodintos gėlėmis ir aprėmintos siaurais tašytų
akmenų blokais; priekyje įrengtos trys laiptų pakopos. 1980 m., be Kamajų gatvių
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tinklo ir aikštės formos, buvo numatyta
saugoti ir aikštės kapitalinio užstatymo
fragmentus: du akmens mūro XVIII a.
pastatus aikštės pietų šone, XVIII a.
statytos austerijos likučius, esančius
vakarų pusėje, bažnyčią su šventoriaus
statiniais ir klebonijos sodybos trobesius, esančius šalia aikštės. Tuo metu
tvarkyta ir paminklo aplinka. 2002 m.
UAB „Archinova“ (projekto vadovas
A. Gvildys) parengė Kamajų aikštės
remonto-restauravimo darbų projektą.
Buvo numatyta išsaugoti istorinę aikštės erdvę, restauruoti akmens dangą,
atkurti lietaus latakų sistemą; naujai
asfaltbetoniu perklotas gatvių dangas
numatyta aprėminti betono trinkelių
juostomis, taip paryškinant skirtumus
tarp senosios ir naujųjų dangų. Aikštės
vidurinėje dalyje esantį skverą planuota
išskirti šaligatvio plytelių danga, o jo
takus iškloti trinkelėmis ir akmenų
danga bei sutvirtinti A. Strazdo paminklo pamatus, pastatyti suoliukus.
Už paminklo, šiaurinėje aikštės dalyje
projektuotos mašinų parkavimo vietos.

Paminklas A. Strazdui Kamajų aikštėje. 2016 m.

Kamajų bendras aikštės vaizdas. 2011 m.
M. Rupeikienės nuotraukos
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Numatyta restauruoti Rudžių gatvės lauko akmenų dangą, įrengti šaligatvius Vilniaus g. atkarpoje tarp aikštės ir savivaldybės pastato. Aikštė buvo tvarkoma. Šiuo
metu iš trijų aikštės pusių (pietų, vakarų ir rytų) prie pastatų paliktas akmens
mūro grindinys, kuris tęsiasi iki Vilniaus, Salų ir Strazdo gatvių. Vidurinė aikštės
dalis išskirta betono trinkelėmis ir apjuosta trinkelių takais; plotai tarp jų apsodinti
veja, o pietų pusėje įrengti gėlynai.
Dabartinis A. Strazdo aikštės apstatymas gana chaotiškas, su retai išdėstytais
pastatais (12 pav.). Šiaurinėje aikštės pusėje šonais atgręžti į aikštę stovi trys pastatai. Pirmasis – galu atgręžtas į Rudžių gatvę – medinis vienaaukštis namas, o kiti
du – dviaukščiai mūriniai, statyti sovietmečiu, apie 1970 m., tipinės architektūros.
Lyginant su istoriniais Kamajų planais, matyti, kad 1800 m. šioje vietoje stovėjo
penki namai (keturi galais į aikštę), 1892 m. – keturi, šonais atgręžti į aikštę, o
1935 m. vienas sklypas jau tuščias. Rytinėje aikštės pusėje, kur paliktas neužstatytas akmenų grindinys, rausvomis trinkelėmis išskirtame skritulio formos plote
stovi šulinys; jis apskrito plano, dengtas dvišlaičiu mediniu stogeliu. 1972 m. čia
pastatyta tipinė mūrinė dviaukštė elektros tinklų bazė su butais. Aikštės pietiniame
ir vakarų šonuose stovi seniausi miestelio pastatai. Vakarinėje aikštės pusėje, ties
Salų g. pradžia, stovi vertikalus dekoratyvinis akcentas – Kamajų miestelio ženklas. Jis
pastatytas 1991 m., minint Kamajų įkūrimo 450-ąsias metines, autoriai – architektas
Kazys Šešelgis ir tautodailininkas N. Vilutis. Ženklas simetrinės
kompozicijos, medinis, sudarytas iš trijų dalių ir pastatytas ant 12 pav. Kamajų
sumūryto stačiakampio skerspjūvio pagrindo. Šonus rėmina centrinės dalies
aukšti koplytstulpiai, dengti kryžminiais dvišlaičiais stogeliais, planas. Sudarė
pridengiančiais medines skulptūrėles. Jungiamoji vidurinė dalis A. Rupeika
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Kamajų aikštės
šiaurinė pusė.
2016 m.

Šulinys rytinėje
Kamajų aikštės
pusėje. 2016 m.

Kamajų miestelio
ženklas. 2008 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Kamajų aikštės
vakarinė pusė su
buvusia austerija
Kamajų aikštės pietų
pusė. Dešinysis
akmens mūro pastatas

Kamajų aikštės pietų
pusė. Kairysis akmens
mūro pastatas.
2011 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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žemesnė, sudaryta iš profiliuoto stulpelio ir žemesnių šoninių lentelių, priglaustų
prie koplytstulpių. Vidurinio stulpelio viršuje, ant platesnio stačiakampio skerspjūvio
pagrindo įrėžta – 450 (miestelio sukakties metai), o ant drožinėtų lentelių – 1541
ir 1991; paminklo apačioje, per visą jo plotį pritvirtinta jungiamoji lenta, su įrašu:
KAMAJAI. Vakariniame aikštės šone, istoriniame 1892 m. plane pažymėti trys
simetriškai stovintys pastatai: vidurinis pastatas stambaus tūrio, T raidės plano –
buvusi dvaro austerija, kurios vidurinės dalies rizalitas remiasi į aikštę, o austerijos
šonuose, atitraukti nuo aikštės užstatymo linijos, stovi du panašaus dydžio namai.
Palikti neužstatyti plotai tarp namų ir aikštės, greičiausiai buvo skirti vežimams
stovėti. Iki šių dienų išliko tik vidurinė ir kairioji austerijos dalys; dešiniojo sparno
vietoje pastatyti simetrinio plano kultūros namai. Austerija tapo asimetrinio kampinio
plano, su išsikišusiu priekin siauru rizalitu. Pastatas vienaaukštis, su pastoge, sienos
sumūrytos iš akmenų ir skaldos, o pastogės frontonai vertikaliai apkalti lentomis;
dvišlaičiai stogai dengti čerpėmis. Dauguma angų pakeistos, prie durų pristatytas
atviras dvišlaitis prieangis – pastato architektūrai svetimas elementas. Pietinėje
aikštės kraštinėje įrengta turgelio vieta, o Vilniaus gatvės ir aikštės sankirtoje (abipus Vilniaus gatvės), stovi du akmens mūro pastatai. Jie atgręžti šonais į aikštę, o
galiniais fasadais į Vilniaus gatvę. Pastatai sumūryti iš akmenų ir skaldos, dengti
dvišlaičiais stogais. Greičiausiai šie pastatai buvo panašūs. Dabar jų architektūra
skiriasi. Daugiau autentiškų elementų matyti dešiniajame pastate (A. Strazdo a. 8).
Atgręžtas į aikštę fasadas simetriškas, su durimis vidurinėje dalyje ir nedideliais
stačiakampiais langais šonuose. Stačiakampę portalo angą įrėmina mentės, jungiamos tiesiu profiliuotu sandriku, langai sudalyti į šešias dalis ir apjuosti plačiais
tinko apvadais; pastogę juosia karnizas su dantukų imitacija. Prie dešiniojo pastato
galo priglaustas siauresnis priestatas jungia jį su dviaukščiu mūriniu, tipinės architektūros statiniu. Antrasis šoninis fasadas su nedideliais stačiakampiais langais.
Galinis, atgręžtas į Vilniaus gatvę fasadas – su vienu nedideliu langu ir užbaigtas
trikampiu frontonu, apkaltu vertikaliomis lentomis su nusmailintais galais; frontono
vidurinėje dalyje yra vertikalus stačiakampis langas. Kairiojo namo (A. Strazdo a.
9) architektūra buvo panaši; atrodo, kad skyrėsi tik langų apvadai – jie sumūryti
iš gelsvų plytų, netinkuoti. Dabar namo pagrindinio fasado langai padidinti, o
prie durų pristatytas atviras dvišlaitis prieangis disonuoja su portalo aprėminimu
ir pastato architektūra.
Pavaikščiojus miestelio gatvėmis, galima pastebėti ir įdomių tradicinės architektūros medinių namų, išsiskiriančių originaliomis detalėmis. Iš aikštės šiaurės
kryptimi leidžiasi Rudžių gatvė; ji kerta Šetekšnos upę, nuvingiuoja į Rudžius ir
pasuka į vakarus link Panemunėlio. Sodybos išsidėstę netolygiai, namai atgręžti į
gatvę šonais arba galais ir nuo jos nutolę nesilaikant bendros užstatymo linijos.
Namas, pažymėtas 3 numeriu, stovi atokiau nuo gatvės, šonu į ją, aukštumoje, nes
į sklypo gilumą reljefas aukštėja. Jis su vienšlaičiu prieangiu, kurio trieilius langus
puošia drožinėti apvadai: viršutiniai pagyvinti smulkiu kiaurapjūviu ornamentu, o
apatiniai dekoruoti riestinėmis prikaltėmis; kiti namo langai su simetriniu ornamentu drožinėtomis viršutinėmis prikaltėmis, išryškinta iškilia vidurine dalimi. Šalia,
arčiau gatvės stovintis namas Nr. 5 nedidelio tūrio, be dekoro elementų. Namas
Nr. 9 stovi galu į gatvę. Jis vientiso tūrio, ištęsto stačiakampio plano, dengtas
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2021 06 16.

30

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KAMAJAI

Kamajų Rudžių g.
namai Nr. 3 ir 5.
2008 m.

Kamajų Rudžių g.
namas Nr. 9.
2016 m.

Kamajų Rudžių g.
namas Nr. 11.
2008 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Kamajų Rudžių g.
namas Nr. 13

Kamajų Rudžių g.
namas Nr. 20.
2016 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos

dvišlaičiu šiferio stogu. Namo sienas skaido sąvaržos, nedideli dvieiliai langai su
tiesiais apvadais. Šalia pagrindinio fasado durų yra siauras vertikalus prieangio
langelis. Namo Nr. 11 langų apvadai su profiliuotomis viršutinėmis prikaltėmis –
sandrikų imitacija, o namo Nr. 13 galinio gatvės fasado trikampis skydas apkaltas
vertikaliomis lentomis su nusmailintais galais. Priešingoje, lyginių numerių gatvės
pusėje namas Nr. 12 stovi atokiau nuo gatvės, šonu į ją; jis yra su nedideliais
langais, kuriuos pagyvina drožinėtos apatinės prikaltės. Už jo esantis namas Nr.
14 yra nedidelio tūrio, stovi prie gatvės, galu į ją; jo sienas skaido sąvaržos, šalia
durų yra mažas prieangio langelis. Galu į gatvę atgręžtas ir namas Nr. 20. Tai
greičiausiai vienas iš seniausių šios gatvės namų. Jo cokolis iš akmenų, langai
nedideli, su nesudėtingais apvadais – jie lygūs, tik šoninių lentų galai pratęsti ir
nukirsti. Namo galinio fasado trikampis skydas apkaltas vertikaliomis lentomis su
nusmailintais galais, o šoniniuose fasaduose matyti skersinių sijų ir gegnių galai.
Rudžių gatvė iki 22 namo grįsta akmenimis, o toliau nutiestas žvyrkelis. Vingiuotas
akmenimis grįstas kontūras, nelygus banguotas sklypų reljefas, įvairi namų padėtis
ir skirtingi atstumai nuo užstatymo linijos teikia gatvei tapybiškumo.
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Kamajų Salų g.
namas Nr. 9.
2016 m.
M. Rupeikienės nuotr.

Rudžių gatvė išeina į A. Strazdo aikštę, iš kurios prasideda Salų gatvė. Jos
pradžia apstatyta gana chaotiškai, o toliau nuo centro vyrauja palyginti tankus ir
taisyklingas apstatymas. Šios gatvės mediniai namai gana panašūs, nesudėtingos
architektūros. Daugumos namų langų apvadai tiesūs, be dekoro elementų, tik jų
šoninės lentos pratęstos, su nukirstais galais. Kiek išsiskiria namas Nr. 9. Jis ištęsto
plano, medinis, su aukštu dvišlaičiu prieangiu; langus pagyvina tiesūs sandrikai,
o trikampiame prieangio skyde yra rombo formos langelis. Šalia jo stovintis namas
Nr. 11 taip pat medinis, su skirtingo dydžio langais; jo priekyje išsikiša dvišlaitis
mezoninas. Už šio namo Salų gatvė keičia kryptį – pasuka labiau į šiaurę, o jos
reljefas leidžiasi.
Iš aikštės rytų kryptimi nutiesta Strazdo gatvė. Nuo aikštės jos reljefas leidžiasi. Dešinėje, lyginių numerių pusėje stovi mediniai, nedidelio tūrio, nesudėtingos
architektūros namai. Jie vienaaukščiai arba su mezoninais; plačius trieilius langus
juosia lygūs apvadai, kurių šoninės lentos dažniausiai pailgintos, su nukirstais arba
užapvalintais galais. Kairėje, nelyginių numerių pusėje, gatvės pradžioje stovi trys
mediniai namai, išsiskiriantys iš kitų. Namas Nr. 3 stovi šonu į gatvę; jo sienos
apkaltos vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis, o galinio fasado skydas – stačiomis, nusmailintais galais lentomis. Nedideli stačiakampiai langai remiasi į bendrą
horizontalią trauką, o virš durų įkomponuoti du maži horizontalūs langeliai. Šalia,
galu į gatvę atgręžtas namas Nr. 5 (buvęs žydo namas) yra platesnis už kitus.
Namo galiniame fasade yra net keturi po du sugrupuoti langai, kurių langinės
liečiasi, o trikampiame skyde telpa du stačiakampiai langai. Langus juosia nesudėtingi, bet gana originalūs apvadai: viršutiniai platesni už langus, užapvalintais
galais – sandrikų imitacija, o šoniniai – pratęsti, taip pat užapvalintais galais; prie
langų pritvirtintos langinės, su siaura ažūrine viršutine juostele (analogiški, tik
mažesni langai yra ir trikampiame skyde: jų apvadai tokie patys, tik be langinių).
Namo pastogę juosia išsikišęs profiliuotas karnizas. Tarp šio ir gretimo namo yra
didelis tarpas. Namas Nr. 7 – kampinio plano; jo langai su tiesiais apvadais, imituojančiais sandrikus. Toliau toje pačioje gatvės pusėje, atokiau nuo gatvės, šonu į
ją pastatytas pieno supirkimo punktas. Jis mūrinis, nedidelio tūrio, kampinio plano,
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Kamajų Strazdo g.
namas Nr. 3

Kamajų Strazdo g.
namas Nr. 5

Kamajų Strazdo g.
namas Nr. 5.
2008 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Kamajų Strazdo g.
namas Nr. 7.
2008 m.

Kamajų pieno
supirkimo punktas.
2016 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos

dengtas aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Pagrindinis fasadas su durimis vidurinėje
dalyje ir plačiais stačiakampiais langais šonuose; prie durų suformuotas atviras
platus prieangis, paremtas mediniais stulpeliais ir pridengtas pratęstu stogo šlaitu,
su viduriniu dvišlaičiu stogeliu. Tarp namo Nr. 7 ir pieno supirkimo punkto,
sklypo gilumoje stovi ištęsto stačiakampio plano akmens mūro pastatas – klebonijos
tvartas, kurio pietų fasadas matomas nuo Strazdo gatvės.
Priešingoje, lyginių numerių gatvės pusėje, už namo Nr. 12 prasideda Šetekšnos gatvė, o už tilto, nutiesto per Šetekšnos upę, kairėje pusėje į Strazdo
gatvę atsiremia K. Narkevičiaus gatvė. Ji apstatyta netolygiai. Dešinėje, lyginių
numerių pusėje yra tik du namai, stovintys arti gatvės, šonais į ją. 4 numeriu
pažymėtas – dailininko Jokūbo Zovės namas; jis skiriasi iš kitų, nes pastatytas iš
betono blokelių. Namas kryžminio plano, su dvišlaičiu mezoninu, dengtas aukštu
dviejų pakopų skardos stogu. Pagrindinis fasadas simetriškas, su durimis vidurinėje dalyje ir plačiais trieiliais stačiakampiais langais šonuose. Portalas užbaigtas
pusapskrite sąrama, durys dvivėrės medinės, įsprūdinės, paaukštintos pusapskričiu
langu. Virš durų, antrame aukšte įrengtas balkonas, aptvertas ažūrine metalo tvo© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
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Kamajų
K. Narkevičiaus g.
namas Nr. 4.
2016 m.

Kamajų
K. Narkevičiaus g.
ūkinis trobesys.
2016 m.

Kamajų
K. Narkevičiaus g.
namas Nr. 1.
2008 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Kamajų
K. Narkevičiaus g.
namas Nr. 3

Kamajų
K. Narkevičiaus g.
namas Nr. 7.
2008 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos

rele. Fasadus juosia karnizas, imituojantis dantukus, mezonino viršų puošia trys
dekoro elementai – reljefiniai rombai su rozetėmis vidurinėje dalyje ir karnizas su
vertikaliomis įrėžomis bei skrituliais. Šalia namo augo senas medis, kurio kamieno
viršuje buvo gandrų lizdas (liko tik kelmas). Paskutinis šios gatvės dešiniosios
pusės trobesys – nedidelio vientiso tūrio ūkinis trobesys. Jis suręstas iš apvalių rąstų, sukirstų į kertes ir dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. Pagrindiniame fasade yra
durys, prie kurių stogo šlaitas paremtas vienu stulpeliu. Kairioji, nelyginių numerių
K. Narkevičiaus gatvės pusė apstatyta netolygiai: pradžioje keturi namai (Nr. 1,
3, 5 ir 7) pastatyti chaotiškai ir nevienodai nutolę nuo gatvės. K. Narkevičiaus g.
namas Nr. 1 medinis, monumentalaus tūrio, vienaaukštis, ištęsto kryžminio plano,
su pastoge. Sienos apkaltos vertikaliomis lentjuostėmis, o platūs trieiliai langai
apjuosti apvadais su profiliuotomis viršutinėmis prikaltėmis – sandrikų imitacija.
Pagrindinio fasado vidurinėje dalyje išsikiša sienų aukščio dvišlaitis prieangis; panašus prieangis yra ir šoniniame kiemo fasade. Namas Nr. 3 – senasis knygnešio
Konstantino Narkevičiaus namas. Jis stovi atokiau nuo gatvės, kampu į ją ir yra
ištęsto plano, su dvišlaičiu prieangiu kiemo pusėje. Namo sienas skaido vertikalios
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Kamajų Strazdo g.
namas Nr. 17.
2016 m.
M. Rupeikienės nuotr.

sąvaržos, imituojančios piliastrus. Toliausiai nuo gatvės pastatytas namas Nr. 5; jis
nedidelio vientiso tūrio. Įdomiausias buvo namas Nr. 7, pastatytas arti gatvės, galu
į ją. Jis senas, ištęsto plano, apkaltas vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis. Namo
langai nedideli, šešių stiklų, remiasi į bendrą horizontalią trauką ir buvo apjuosti
plačiais lentų apvadais su trikampių sandrikų imitacija. Galinio fasado skydą skyrė
stoginukas, dengtas stiegėmis (2016 m. namo architektūra jau pakitusi). Toliau, iki
K. Narkevičiaus gatvės pabaigos visi namai stovi tvarkingai, vienoje linijoje ir yra
panašūs, su mezoninais.
Už tilto, nuo K. Narkevičiaus ir Strazdo gatvių sankirtos toliau einant Strazdo
gatve, dešinėje jos pusėje yra tik trys namai. Kairioji (nelyginių numerių) gatvės
pusė apstatyta tankiau. Įdomiausias – namas Nr. 17, atgręžtas šonu į gatvę. Jis
vienaaukštis, su dvišlaičiu mezoninu ir penkiasieniu prieangiu, virš kurio įrengtas
balkonas. Namo langų apatinės prikaltės drožinėtos riestiniu ornamentu, trikampis
mezonino skydas apkaltas „eglute“; jame esantis mažas stačiakampis langelis taip
pat apjuostas apvadais su drožinėta apatine prikalte. Dešinėje gatvės pusėje yra
Kamajų kapinių
vartai. 2016 m.
M. Rupeikienės nuotr.
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kapinės. Jų pagrindiniai vartai asimetrinės kompozicijos, dviejų angų: plačiais dvivėriais metaliniais ažūriniais įvažiavimo vartais ir siaurais varteliais. Įvažiavimo anga
atvira, įrėminta plačių stačiakampio plano stulpų. Jie sumūryti iš plytų, tinkuoti,
dviejų tarpsnių. Apatinis tarpsnis su nusklembtais kampais, užbaigtas dvieilėmis
traukomis; vartelių anga ir niša iškirstos asimetriškai – tarpsnio šonuose ir užbaigtos smailėjančiomis arkomis. Antrieji stulpų tarpsniai siauresni, stačiakampio
skerspjūvio, užbaigti dvitraukiais karnizais ir dengti dvišlaičiais stogeliais su metalo
kryžiais-saulutėmis. Kairiojo stulpo nišoje pritvirtintas ažūrinis metalo kryžius, o
dešiniajame stulpe – įrengti metaliniai ažūriniai varteliai. Iš kapinių pusės vartų
stulpų plokštumos aklinos, tinkuotos. Galima prielaida, kad anksčiau vietoje nišos
taip pat buvo įrengti siauri varteliai.
Iš aikštės pietų kryptimi nutiesta Vilniaus gatvė veda prie Kamajų dvaro
sodybos ir Kariūnų, kur įkurta girininkija. Vilniaus gatvės pradžią iš abiejų pusių įrėmina jau minėti du panašūs akmens mūro pastatai (A. Strazdo a. 8 ir 9),
atgręžti į aikštę šonais, o į Vilniaus g. galais, taip sudarydami tarsi vartus, pro
kuriuos iš aikštės įvažiuojama į šią gatvę. Dešinėje gatvės pusėje stovintis medinis
namas Nr. 6 priklauso A. Strazdo gimnazijai; jame įkurtas neformaliojo ugdymo
skyrius. Pastatas monumentalaus tūrio, vienaaukštis, su dvišlaičiu mezoninu, dengtas aukštu dvišlaičiu stogu; šalia jo pastatyta medinė vyro skulptūra su pelėda
virš galvos. Kairėje Vilniaus gatvės pusėje, maždaug už 5 namo, sklypo gilumoje
stovėjo medinė sinagoga. Ji Kamajuose minima jau 1745 m., o 1825 m. Rokiškio
grafystės inventoriuje rašoma, kad miestelyje stovėjo sinagoga, žydų špitolė ir pirtis;
1860 m. taip pat paminėta sinagoga50. Ji yra pažymėta ir 1892 m. plane. Sinagoga
nugriauta Antrojo pasaulinio karo metu; jos atvaizdų rasti nepavyko. Šiuo metu
Vilniaus gatvėje dominuoja mediniai tipinės architektūros namai, pastatyti vienoje
užstatymo linijoje. Panašių sodybinių namų, statytų sovietmečiu, galima rasti ir
kitose vakarinės miestelio dalies gatvėse.
Įdomių medinių namų galima pamatyti ir skersinėse gatvelėse. Originalios
architektūros, tačiau labai nugyventas namas, pažymėtas 5 numeriu, stovi Liepų
gatvėje. Jis medinis, kryžminio plano, su dviaukščiu dvišlaičiu prieangiu pagrindiKamajų Vilniaus g.
namas Nr. 6.
2016 m.
M. Rupeikienės nuotr.

50
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Kamajų Liepų g.
namas Nr. 5.
2016 m.
M. Rupeikienės nuotr.

niame fasade ir dvišlaičiu mezoninu šoniniame kiemo fasade. Namo cokolis akmens
mūro, sienų apačia apkalta vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis, sudarant arkutes,
o galinių fasadų trikampiai frontonai sudalyti smulkiomis plokštumomis ir apkalti
kelių krypčių lentelėmis. Vidurinėje frontono dalyje yra stačiakampis langas, o jo
šonuose ir viršuje įkomponuoti trikampio formos langeliai. Langai remiasi į bendrą
horizontalią trauką; dabar dominuoja lygūs apvadai, bet prie kai kurių langų išliko
ir profiliuotos viršutinės prikaltės – sandrikų imitacija. Prieangis uždaras; jo abiejų
aukštų kampai apdailinti vertikaliomis lentomis ir imituoja piliastrus, o vidurinė
įstiklinta dalis sudalyta rėmeliais; virš dvivėrių durų esantis stačiakampis langas
suskaidytas smulkiais spinduliais, kurie remiasi į pusapskritę plokštumą. Pirmojo
aukšto prieangio stiklai sudalyti nesudėtingai – į skirtingo dydžio stačiakampius,
o antrojo aukšto – sudėtingiau: išliko įstiklinta viršutinė prieangio dalis su rombų, trikampių ir siaurų stačiakampių formos stiklų dalijimu. Nors pastatas labai
apleistas, matyti, kad tai buvo gražus, subtiliai ir profesionaliai dekoruotas namas.
Tarp Kaštonų ir Liepų gatvių įkurtos žydų kapinės. 1991 m. V. Kundelis
parengė jų gerbūvio sutvarkymo projektą. Kapinių teritorija – netaisyklingo dauKamajų senosios žydų
kapinės. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.
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giakampio formos, aptverta ažūrine vielos tinklo tvora, pritvirtinta prie betono
stulpelių. Vartai platūs, dvivėriai, mediniai. Jie sudaryti iš vertikalių stulpelių,
sujungtų horizontaliais ir įžambiais, kryžmai sujungtais obliuotais tašais (2016 m.
vartų jau nebuvo). Kapinėse išliko antkapinių paminklų.
Kamajų dvaro sodyba įkurta Kariūnų kaime, į pietus nuo miestelio, ties kelių,
vedančių į Duokiškį ir Svėdasus, sankirta, rytinėje kelio pusėje. Susidariusioje sankirtos aikštelėje 2001 m. už parapijiečių lėšas pastatytas meistro V. Narbučio sukurtas
metalinis kryžius. Greičiausiai jis buvo pastatytas, siekiant užkirsti kelią nelaimėms,
įvykusioms šioje avaringoje sankryžoje. Literatūroje minima, kad apie 1888 m. čia
buvo pastatytas didelis kryžius baudžiavos panaikinimui pažymėti (sovietmečiu jis
nuverstas). 1634 m. dvaro sodyboje stovėjo keturi seni ūkiniai trobesiai ir namelis,
o prie Šetekšnos – vandens malūnas51. 1680 m. dvaro inventoriuje minimi mediniai,
malksnomis dengti įvažiavimo vartai. Stovėjo dideli malksnomis dengti rūmai su
veranda, akmeninis rūsys, du svirnai, buvo pirtis su alaus darykla, dar du svirnai ir
arklidės prie jų; nuo arklidžių einant į dvarą – dveji tvartai. Dvare stovėjo rūmeliai,
dvi medinės daržinės52. 1860 m. sodyboje stovėjo didelis namas ir ūkiniai trobesiai.
1713 m. minimi dvaro sodybos vartai. Visi pastatai (išskyrus rūmus) buvo seni,
dengti šiaudais, o 1724 m. duomenimis – rūmas senas, o kiti pastatai daugiausia
nauji53. 1800 m. plane dvaro sodyba jau didelė; joje pažymėta 16 pastatų. 1907 m.
Kamajų dvarą (kartu su kitais Rokiškio apskrities dvarais) įsigijo R. Pšezdzieckis.
1921 m. dvaras buvo nuomojamas, jame surašyti šie statiniai: trys gyvenamieji namai,
svirnas ir daržinė po vienu stogu, svirnas, dvi daržinės, trys tvartai, pirtis, ledainė
ir rūsys54. 1922 m. Kamajų dvaras atiteko valdžiai. Jį išparceliavus, dvaro savininkui
R. Pšezdzieckiui palikta 8 ha žemės, o 1924–1927 m. dvaro žemių skirta daugiau
kaip šimtui miestelio ir apylinkių gyventojų; 1940 m. dvaro sodybos griuvėsiuose
pastatytas „naujas dvarelis“55. Dvaro sodyba įkurta atokiau nuo kelio; dabar joje stovi
šeši statiniai: rūmai, ledainė, tvartas, svirnas, yra ūkinio pastato liekanos ir vandens
bokštas (13 pav.). Rūmai pastatyti rytinėje sodybos dalyje, pagrindiniu vakarų fasadu atgręžti į kelią. Jie kompaktiško tūrio, vienaaukščiai, su kryžmai susikertančiais
dvišlaičiais mezoninais. Pastato cokolis žemas, sumūrytas iš akmenų ir plytų, sienos
rąstų, apkaltos įvairių krypčių lentomis, dvišlaičiai stogai neaukšti. Pagrindinis fasadas buvo simetriškas (dabar jo dvivėrės durys kiek patrauktos dešinėn pusėn nuo
simetrijos ašies) su atviru vienšlaičiu prieangiu, virš kurio buvo įrengtas balkonas.
Fasado apačia (tarp cokolio ir langų horizontalios traukos) apkalta vertikaliomis,
o viršutinė dalis, iki prieangio viršaus ir mezoniną skiriančios traukos – horizontaliomis lentomis. Likusios šoninės fasado plokštumos – nuo mezonino apačios iki
pastogės karnizo – apdailintos įstrižai susikertančiomis lentelėmis; šias dalis juosia
išsikišę profiliuoti karnizai, virš kurių matyti iškilę pusapvaliai stoglangiai. Langai
nauji, stačiakampiai, trieiliai ir dvieiliai.
Mezonine yra durys ir du dvieiliai sta51
čiakampiai langai; jo siena apkalta ho- 52 Ten pat, p. 92.
XVII a. Lietuvos inventoriai, dokumentų rinkinys,
rizontaliomis lentomis. Antrasis šoninis
sud. K. J a b l o n s k i s ir M. J u č a s , Vilnius, 1962,
p. 331.
(rytų) fasadas panašus, tik be prieangio,
53
B a l i u l i s A., M i š k i n i s A. Kamajai, p. 92–93.
vienas langas trieilis, kiti – dvieiliai, o 54 LCVA, f. 1248, ap. 14, b. 435, l. 3, 10.
mezonine nėra durų. Galiniai fasadai 55 B a l i u l i s A., M i š k i n i s A. Kamajai, p. 104, 106.
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Kryžius prie Kamajų–Duokiškio sankryžos.
2016 m. A. Rupeikos nuotr.

13 pav. Kamajų dvaro sodybos plano schema.
Sudarė A. Rupeika
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Kamajų dvaro rūmai.
2016 m.
M. Rupeikienės nuotr.
Kamajų dvaro ledainė

Kamajų dvaro tvartas.
2011 m. A. Rupeikos
nuotraukos
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panašūs. Pietų fasadas simetriškas, su trimis trieiliais langais ir dviem siauresniais
langais, apšviečiančiais mezoniną. Šiaurės fasade yra keturi dvieiliai langai. Rūmai
buvo perstatyti ir neteko dalies autentiškumo. Ledainė pastatyta lygiagrečiai rūmams,
į pietryčius nuo jų. Ji vientiso tūrio, stačiakampio plano, apie 8 × 11 m dydžio,
vienos patalpos, dengta aukštu pusvalminiu šiferio stogu. Pastatas žemu akmens
mūro cokoliu, sienos akmens mūro ir molio plytų, galinių fasadų skydai – mediniai;
perdangų nėra – likę tik skersinės medžio sijos. Pagrindiniame šiaurės fasade yra
platūs dvivėriai mediniai vartai; fasado kampai sumūryti iš akmenų, o siena buvo
molio plytų, tinkuota (dabar apgriuvusi sienų dalis sumūryta baltomis silikatinėmis
plytomis). Fasado trapecijos formos skydas apkaltas kelių krypčių lentomis: vidurinė
plokštuma, kurioje yra stačiakampis langas – horizontaliai, o šoninės dalys – vertikaliai ir įstrižai. Antrasis galinis (pietų) fasadas aklinas, be langų. Jis sumūrytas
iš akmenų ir skaldos, su išsikišusiomis priekin kampinėmis mentėmis; trapecijos
formos skydas apkaltas kaip ir pagrindiniame fasade. Šoniniai fasadai su kampinėmis
akmens mūro mentėmis; jų sienos sumūrytos iš molio plytų ir nutinkuotos. Rytų
fasade yra nedidelis stačiakampis langelis, o vakarų fasadas aklinas. Ledainė – senas
pastatas, statytas greičiausiai antroje XVIII a. pusėje. Šiaurinę sodybos dalį tarsi
uždaro labai ištęsto plano tvartas, pastatytas statmenai rūmams, į šiaurės vakarus
nuo jų ir galu atgręžtas į kelią. Jis buvo sumūrytas iš akmenų ir raudonų plytų;
dabar trūkstamos sienų dalys užpildytos baltomis silikatinėmis plytomis, aukštas
pusvalminis stogas dengtas šiferiu ir vietomis yra įgriuvęs. Šoniniuose fasaduose
išdėstyti nedideli langeliai, užbaigti segmentinėmis sąramomis. Galiniame rytų fasade
yra platūs dvivėriai vartai ir naujai iškirstos dvi angos (greičiausiai autentiška yra
anga, įrengta fasado simetrijos ašyje). Fasadą vainikuoja trapecinis, karkasinės –
fachverkinės konstrukcijos frontonas, suskaidytas stačiais ir vienu horizontaliu medžio tašais, o plotai tarp jų užpildyti raudonų plytų
mūru ir nutinkuoti; frontone simetriškai įkomponuoti Kamajų dvaro tvarto vidus.
du stačiakampiai langai. Vakarų galinio fasado trape- 2016 m.
cijos formos skydas apkaltas vertikaliomis lentomis.
Viduje tvartas išilgai sudalytas dviem stulpų eilėmis į Kamajų dvaro klėtis. 2011 m.
tris dalis; lygią lubų perdangą laiko stulpai, į kuriuos A. Rupeikos nuotraukos
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remiasi išilginės sijos; konstrukciją sutvirtina skersinės Kamajų dvaro ūkinis trobesys.
sijos, atremtos į šonines akmens mūro sienas ir stulpus. 2011 m. A. Rupeikos nuotr.
Dabar tvarto architektūra pakitusi. Į pietus nuo tvarto,
priešais jį, stovi svirnas ir yra ūkinio statinio liekanos. Kamajų dvaro vandens
Svirnas atgręžtas galu į kelią. Jis šoninis, vientiso tū- bokštas. 2016 m.
rio, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu. Sienos suręstos iš M. Rupeikienės nuotr.
sukirstų į kertes sienojų ir suskaidytos vertikaliomis
sąvaržomis; išsikišę kerčių sijų galai apdailinti vertikaliomis lentomis (kairėje pusėje
priglaustas lentų priestatas). Planas stačiakampis, dviejų patalpų; dabar priesvirnio
nėra, tačiau skersinių, priekin išsikišusių sijų galuose matyti buvusių ir stogo šlaitą
rėmusių priesvirnio stulpelių vietos. Pagrindiniame fasade yra dvejos durys. Prie
kairiųjų glaudžiasi smulkiai rėmeliais sudalytas langas. Ūkinis statinys buvo vientiso
tūrio, ištęsto stačiakampio plano, sumūrytas iš akmenų ir skaldos. Dabar liko tik
akmens mūro sienų fragmentai, paremti žemais kontraforsais; trūkstamos sienų dalys
sumūrytos iš baltų silikatinių plytų; perdangos ir stogo nėra. Tarp ūkinio statinio
ir ledainės yra vandens bokštas.
Už dvaro, kiek toliau į pietus nutolusi nuo miestelio, Kariūnuose įkurta
Kamajų girininkija. Sodyba yra šalia kelio, vedančio į Svėdasus, vakarinėje jo puKamajų girininkijos
sodyba. 2016 m.
M. Rupeikienės nuotr.
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Kamajų girininkija.
2008 m.
A. Rupeikos nuotr.

sėje. Girininkijos teritorija gražiai sutvarkyta, apsodinta medžiais ir krūmais. Šalia
įvažiavimo, dešinėje namo pusėje, ant vejos, lankytojus pasitinka trijų medinių
skulptūrų kompozicija: dominuoja vertikalus vidurinis akcentas – stogastulpis, kurio
nišose patalpinti drožinėti vyro ir pelėdos reljefai, o stogastulpio šonuose pastatytos
moters ir vaiko skulptūros. Kiek atokiau stovi medinė pavėsinė, dengta keturšlaičiu
stogeliu. Girininkijos namas medinis, vienaaukštis, su mezoninu ir prieangiais.
DUOKIŠKIS – kaimas Rokiškio rajone, nutolęs 9 km į pietus nuo Kamajų, pietrytiniame Kamajų valsčiaus pakraštyje. Kaimą juosia Bedugnio ir Uosinto
ežerai, Duokiškio tvenkinys ir Uosijos upė. Kelias į Duokiškį veda nuo Kamajų
dvaro sodybos sankryžos. Duokiškyje yra katalikų bažnyčia, varpinė, sandėlis ir
dvi klebonijos. Bažnyčios statinių kompleksas, apsuptas netaisyklingo daugiakampio
plano šventoriaus, stovi ties Bedugnio ir Uosinto gatvių sankirta, jos vakarų pusėje.
Klebonijos nuo šventoriaus nutolę į rytus ir į šiaurės rytus (14 pav.).
1796 m. minima medinė Duokiškio koplyčia, kuri 1906 m., pastačius bažnyčią
nugriauta, o jos altoriai ir įranga perkelti į bažnyčią56. 1921 m. pagal papildytą
1912 m. inventorių sudarytas Duokiškio bažnyčios inventorius57. Jame rašoma, kad
bažnyčia statyta 1906 m. kunigo Kazimiero Mačianio rūpesčiu, parapijos lėšomis
ir aukomis. Ji medinė, 31 × 9 m dydžio, susideda iš presbiterijos, navos, choro ir
dviejų zakristijų. Bažnyčia su bokštu, dengta malksnomis, o bokštas – skarda; ant
stogo ir bokšto yra keturi geležiniai kryžiai. Bažnyčioje yra 15 langų ir 6 durys,
skliautai ir pušinių lentų grindys. Rašoma, kad didysis altorius padarytas iš pušies,
puoštas kolonomis ir drožiniais, vietomis paauksuotas; jame yra du paveikslai – Nukryžiuotojo ir Šv. Onos. Tabernakulis pušinis, paauksuotas, su durelėmis ir užraktu.
Abu šoniniai altoriai taip pat iš pušies, su kolonomis, paauksuoti. Presbiterijoje, prie
didžiojo altoriaus, stovi medinė krikštykla, kurioje yra aliuminio indas su dangčiu.
Sakykla medinė, dekoruota drožiniais ir paauksuota. Yra penkios klausyklos: dvi
uosinės puoštos drožiniais, dvi pušinės – dažytos, o viena pušinė nedažyta. Presbiterija atskirta nuo navos mediniais,
tekintais ir dažytais „kroteliais“ (t. y. 56 M i s i u s K., Š i n k ū n a s R. Lietuvos katalikų bažnyčios
(žinynas), Vilnius, 1993, p. 298.
baliustrų tvorele). Choras paremtas 57 1921 m. Duokiškio bažnyčios inventoriaus sąrašas,
mediniais stulpais. Jame stovi aštuonių
saugomas Kamajų bažnyčios archyve.
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balsų vargonai. 1927 m. bažnyčią lankė Panevėžio 14 pav. Duokiškio bažnyčios
vyskupas. Jo vizito ataskaitoje rašoma, kad bažnyčios statinių ir klebonijos trobesių
išorė naujai dažyta aliejiniais dažais; numatyta stogą situacijos plano schema.
uždengti skarda ir nudažyti aliejiniais dažais58. 1947 m. Sudarė A. Rupeika
Duokiškio administratorius kun. Mykolas Mikeliūnas
mini, kad 1938 m. bažnyčios stogą cinkuota skarda uždengė kunigas K. Turla ir
kad bažnyčios vargonai paprasti, šešių balsų, be pedalų, J. Garalevičiaus firmos59.
Šv. Onos bažnyčia statyta 1904–1906 m. (pagrindinio fasado cokolyje pažymėti
1904 m.). Ji stovi šventoriaus vidurinėje, aukščiausioje dalyje, pagrindiniu fasadu
atgręžta į šiaurės rytus ir pasukta kampu į Bedugnio gatvę. Bažnyčia vienbokštė,
vienanavė, halinė. Sienos suręstos iš sienojų ir apkaltos vertikaliomis lentomis su
lentjuostėmis, cokolis akmens mūro, žemas, tinkuotas; dvišlaičiai stogai dengti
skarda. Planas ištęstas, dvigubo kryžiaus formos, užbaigtas tiesia apside (15 pav.).
Vidurinėje plano dalyje išsikiša stačiakampės koplyčios, o presbiterijos šonuose
glaudžiasi simetriški stačiakampiai prieangio ir zakristijos priestatai. Prienavio
kairiajame šone įrengti laiptai į vargonų chorą. Pagrindinis fasadas simetriškas, su
plačia stačiakampe durų anga, apjuosta lygiais lentų apvadais su tiesiu sandriku;
aukštos dvivėrės durys apkaltos vertikaliai, virš jų pritvirtintas medinis krucifiksas, puoštas drožiniais su tulpių motyvais. Fasadą vainikuoja trikampis frontonas,
kurio simetrijos ašyje dviem lygiais išdėstyti stačiakampiai langai: apatinis – platus
porinis, o virš jo – siauresnis, dvieilis. Virš stogo kraigo kyla aštuonkampio plano
apskardintas (anksčiau jis buvo apkaltas horizontaliomis lentomis) bokštelis,
58
1927 m. vizito ataskaita, saugoma Kamajų bažnyčios
dengtas piramidiniu stogeliu su mažu
archyve.
kupoliuku ir kryžiumi. Šoniniuose fa- 59 Panevėžio vyskupija, p. 620.
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15 pav. Duokiškio
bažnyčios planas.
Sudarė A. Rupeika

Duokiškio bažnyčia
iš rytų pusės

Duokiškio bažnyčia
iš vakarų pusės.
2011 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Duokiškio bažnyčios interjeras.
2011 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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saduose išsikiša aukšti koplyčių tūriai ir žemi prieangio bei zakristijos priestatai,
dengti dvišlaičiais stogais; sienas skaido aukšti stačiakampiai langai su lygiais
apvadais ir tiesiais sandrikais, o koplyčių galiniai fasadai ir trikampiai frontonai
aklini, be langų. Apsidės fasadas taip pat be langų, su Krucifiksu vidurinėje dalyje, vainikuotas trikampiu frontonu. Ant stogo kraigo pastatytas žemas ažūrinis
kvadratinio plano bokštelis, kurio keturis medinius stulpelius jungia segmentinės
lentų sąramos ir dengia keturšlaitis stogelis su kryžiumi; viduje kabo nedidelis
varpas. Bažnyčios pastogę juosia išsikišęs karnizas.
Interjere dominuoja navos erdvė, dengta mediniu cilindriniu skliautu, kurio
išilginę ašį žymi apskritų rozečių eilė; prieangio lubos lygios. Koplyčios kiek žemesnės, nuo navos atskirtos plačiomis pusapskritėmis arkomis; jų lubas taip pat
dengia mediniai cilindriniai skliautai. Prie kairiosios navos sienos, šalia koplyčios,
glaudžiasi sakykla. Ji aštuonkampio plano, pakelta ant kvadratinio skerspjūvio
stulpo, su baldakimu. Bažnyčioje yra trys orderinių formų altoriai. Vargonų choras
aptvertas aklina lentų tvorele ir remiasi į keturis aštuonkampio skerspjūvio stulpus;
prospektas medinis, orderinių formų. Navos ir koplyčių sienas juosia profiliuotas
karnizas, tapytas panaudojant meandro ir dantukų motyvus. Bažnyčia originalaus
plano ir vidaus erdvės, tradicinės architektūros.
1921 m. bažnyčios inventoriuje minima medinė, 18 metrų aukščio malksnomis
dengta varpinė, ant jos stogo – geležinis kryžius; joje buvo trys varpai, kuriuos
išsivežė rusai (prie jų lipama mediniais laiptais). Rašoma, kad varpinės būklė
gana gera; jos durys dvigubos, su užraktu. 1912 m. ji buvo apdrausta nuo gaisro
ir įkainota 300 rublių. Varpinė stovi rytiniame šventoriaus kampe, atokiau nuo
tvoros, pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurės rytus. Ji uždara, sudaryta iš dviejų
vienodos formos tūrių ir yra trijų į viršų žemėjančių tarpsnių, dengta keturšlaičiu
šiferio stogu su kryžiumi. Varpinės cokolis – akmens mūro, karkasinės konstrukcijos; sienos apkaltos stačiomis lentomis su lentjuostėmis. Planas kvadratinis, su
plačia durų anga (16a pav.). Pagrindinis fasadas simetriškas, su stačiakampe anga,
aprėminta tiesiais apvadais; dvivėrės durys apkaltos
horizontaliomis lentelėmis ir paaukštintos plačiu stačiakampiu langeliu, apjuostu tiesiais apvadais su trikampio
sandriko imitacija (16b pav.). Tarpsnius skiria išsikišę
apskardinti karnizai. Pirmasis tarpsnis labai aukštas,
o antrajame yra nedidelė stačiakampė akustinė anga,
aprėminta tiesiais apvadais, pro kurią matyti varpas.
Trečiasis tarpsnis kiek siauresnis už pirmuosius; jo
karnizą kirto antrojo tarpsnio akustinė anga, kurios
viršutinė dalis dabar uždengta. Akustinė anga buvo
aukštesnė už dabartinę angą ir tęsėsi iki trečiojo tarpsnio
vidurio. Kiti fasadai panašūs į pagrindinį, identiški,
tik jų pirmieji tarpsniai aklini. Viduje – viena patalpa,
su laiptais dešinėje durų pusėje. Iš varpinės plano ir
pjūvio matyti, kad jos karkasą sudaro vertikalūs rąstai ir rąsteliai, sujungti horizontaliais, sukryžiuotais ir 16a pav. Duokiškio varpinės
įžambiais ryšiais. Varpinės kampuose ir abipus durų planas. Sudarė A. Rupeika
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stovi stambūs vertikalūs rąstai, o kitų trijų sienų šeši vertikalūs
tarpiniai rąsteliai yra mažesnio skerspjūvio. Vertikalius rąstus
jungia horizontalūs ryšiai (16a, c pav.). Varpinė tradicinės
architektūros, derančios prie bažnyčios formų.
1921 m. inventoriuje rašoma, kad už bažnyčios yra
medinė, 10,90 × 5,42 m dydžio, malksnomis dengta lavoninė.
Jos būklė gera, yra du langai ir lentų grindys; durys rakinamos spyna. Lavoninė (koplyčia, sandėlis) stovi vakariniame
šventoriaus kampe, į šiaurės vakarus nuo bažnyčios apsidės
ir pratęsia tvorą. Ji vientiso tūrio, ištęsto stačiakampio plano,
dengta dvišlaičiu šiferio stogu. Pastato cokolis akmens mūro,
suręstas iš sienojų ir apkaltas stačiomis lentomis su lentjuostėmis. Pagrindinis pietryčių fasadas atgręžtas į bažnyčią. Jis

16b pav. Duokiškio
varpinės fasadas.
Sudarė A. Rupeika
Duokiškio varpinė.
2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.
16c pav. Duokiškio
varpinės pjūvis.
Sudarė A. Rupeika

Duokiškio lavoninė.
2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.
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simetriškas, su dvejomis durimis vidurinėje dalyje ir dviem langais šonuose;
durų ir langų viršutinės linijos sutampa.
Durys dvivėrės, apkaltos horizontaliai ir apjuostos tiesiais apvadais su
siauromis profiliuotomis viršutinėmis
prikaltėmis – sandrikų imitacija. Langai
dvieiliai, šešių stiklų, apjuosti tokiais
pačiais kaip durys apvadais. Kiti fasadai aklini, be angų; galinių fasadų
trikampiai frontonai atskirti stoginukais
ir apkalti taip pat kaip fasadai. Fasadus juosia smarkiai išsikišęs karnizas.
Sandėlis (lavoninė, koplyčia) tradicinės
architektūros, kuri artima bažnyčios ir
varpinės formoms.
1921 m. inventoriuje rašoma, kad
bažnyčios šventorius užima 1 861 kv. m
plotą ir yra naujai aptvertas medinių
statinių tvora; jame yra keli mediniai
ir mūriniai paminklai. Didieji vartai
mediniai, su užraktu; be jų, dar yra treji
mažesni varteliai: dveji – už bažnyčios, o vieni – šalia varpinės.
Dabar šventorius aptvertas ažūrine metaline tvora, į jos cokolį
įmūryti vertikalūs metalo strypai, sujungti viršutiniais ir apatiniais horizontaliais ryšiais; jo reljefas banguotas ir žemėja link
tvoros. Šventoriaus pakraščiai apsodinti medžiais, šalia tvoros
yra kapų, o priešais pagrindinį fasadą pastatyta koplytėlė. Ji medinė, dviejų tarpsnių, užbaigta piramidiniu stogeliu, vainikuotu
karūna su kryžiumi. Apatinį tarpsnį pagyvina siaurų vertika-

Duokiškio šventoriaus
koplytėlė. 2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.

Duokiškio šventoriaus
vartai. 2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2021 06 16.

52

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KAMAJAI

lių lentelių apkalas su smailiaarkėmis
nišelėmis. Antrasis tarpsnis siauresnis,
su segmentinėmis arkomis, užbaigtomis įstiklintomis plokštumomis; viduje
stovi Šv. M. Marijos skulptūra. Viršų
juosia išsikišęs karnizas, kurio kampus
akcentuoja žemi kvadratinio skerspjūvio
bokšteliai su piramidiniais stogeliais ir
kryžiais, o pagrindinį fasadą pabrėžia
trikampis frontonėlis su kryžiumi. Frontonėlio šonus ir stogelių briaunas puošia
smulkūs drožiniai. Šventoriuje yra treji
vartai. Pagrindiniai vartai (nuo bažnyčios
pagrindinio fasado veda į Bedugnio
gatvę) – vienos plačios atviros angos,
kurią įrėmina kvadratinio skerspjūvio
betono stulpai, užbaigti keturšlaitėmis
viršūnėmis su kryžiais. Angoje įstatyti
dvivėriai ažūriniai vartai. Panašūs ir
mažieji, siauri varteliai, įrengti tvoroje
šalia varpinės ir sandėlio: juos įrėmina
tokie patys stulpai, tik žemesni ir be
kryžių. Už šventoriaus tvoros, priešais Kryžius už Duokiškio šventoriaus. 2011 m.
pagrindinius vartus, abipus tako, stovi M. Rupeikienės nuotr.
kryžius ir paminklas. Kryžius puošnus,
aptvertas lentų tvorele ir yra panašios stilistikos kaip Kamajų kryžius, stovintis
taip pat už šventoriaus, priešais didžiuosius vartus. Du pagrindiniai kryžiaus stiebo
tarpsniai puošti drožiniais, prie kryžmos – Nukryžiuotojo figūra, pridengta dvišlaičiu drožinėtu stogeliu. Prie kryžiaus pritvirtintas užrašas: „Kristau, Tu tremtinių
paguoda. 1991. Balčiūnai“.
1921 m. inventoriuje minimos ir 2 160 kv. m dydžio kapinės, nuo bažnyčios
nutolusios 250 m, o nuo gyvenamųjų trobesių – 150 m. Jos aptvertos medine stačių
lentų tvora; vartai mediniai, su užraktu. Dalis kapinių teritorijos yra nepašventinta: joje laidojami ne katalikai, nekrikštyti kūdikiai ir savižudžiai. 1943 m. kapinės
tvarkytos ir medine tvora aptvertos naujosios kapinės60.
1889 m. sudarytame inventoriuje išvardinti penki Duokiškio klebonijai priklausę
trobesiai61. 1. Medinis gyvenamas dviejų galų namas, dengtas šiaudais, visai senas,
griūvantis. Viename gale yra kambarys ir sandėliukas, stovi sena, iš molio krėsta
krosnis; yra keturi maži langai ir durys su geležiniais kabliais. Kitas namo galas
negyvenamas, naudojamas sandėliavimui; yra šeši langai ir visai sugriuvusi molio
krosnis. 2. Trys senos medinės grūdų klėtys, dengtos bendru šiaudų stogu; lubų
nėra, grindys iš lentų, durys su geležiniais kabliais, be užraktų. 3. Arklidės 60 Vizitacijos dokumentų duomenys, saugomi Kamajų
bažnyčios archyve.
ir keturi galvijų tvartai, dengti bendru 61 1889 m. Kamajų bažnyčios inventorius, saugomas
šiaudų stogu. 4. Daržinė šienui. 5. KluoKamajų bažnyčios archyve.
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nas su džiovykla. Visi trobesiai seni, persikreipusiomis ir sutrūnijusiomis sienomis,
sulaužytomis durimis; geresnė būklė tik grūdų svirno. 1921 m. inventoriuje minima
klebonija, špitolė, penki ūkiniai trobesiai, šulinys ir dvi „išeinamosios vietos“. Klebonija suręsta iš pušies, ant mūro pamatų, be rūsio; išorės sienos apmuštos lentomis,
o vidaus – tinkuotos, lubos iš lentų, grindys pušinių lentų. Ji 22 × 10 m dydžio,
aštuonių kambarių ir dviejų prieškambarių; turi 24 duris ir 18 langų, tris koklių
krosnis, o virtuvėje – plytų pečių. Rašoma, kad stogas dengtas malksnomis, kiek
papuvęs. 1912 m. ji apdrausta nuo gaisro ir įkainota 2 600 rublių. Bažnyčios tarnų
namas (špitolė) suręstas iš pušies, be mūro pamatų, 17 × 9 m dydžio. Sienos išorėje
lentomis neapmuštos, vidus netinkuotas, lubos lentų. Pusė namo dengta šiaudais,
o kita pusė – malksnomis. Name įrengta susirinkimų salė, du prieškambariai ir du
butai, kuriuose yra po du kambarius ir sandėlis; grindų nėra. Name yra 10 durų
ir 10 langų, viena didelė ir dvi mažos krosnys. Namo būklė vidutinė, 1913 m. jis
apdraustas nuo gaisro ir įkainotas 500 rublių. Penki ūkio trobesiai: tvartas, arklidės,
kūtė, vežiminė ir daržinė, dengti vienu šiaudų stogu ir yra 44 × 10,5 m dydžio,
su keturiomis užrakinamomis durimis. Tvartas ir arklidės suręsti iš pušinių rąstų,
akmens mūro pamatais, lentų lubomis. Vežiminė ir daržinė sukaltos iš pušinių lentų,
be lubų. 1913 m. trobesys apdraustas nuo gaisro ir įkainotas 1 000 rublių. Malkinė
sukalta iš papenčių, 15 × 10 m dydžio, su vienomis durimis, dengta šiaudų stogu.
Kamara suręsta iš pušinių sienojų, be pamatų, 10 × 8 m dydžio, dengta šiaudais;
išorės sienos neapkaltos, o vidaus – netinkuotos, lubos – lentų. Trobesys su dvejomis
durimis ir vienu langu, yra plytų krosnis. Klėtis 8,54 × 7,77 m dydžio, suręsta iš
pušinių rąstų, akmeniniais pamatais, pušinėmis lentų lubomis ir grindimis, dengta
šiaudais; yra vienos durys su užraktu. 1913 m. apdrausta nuo gaisro ir įkainota
300 rublių. 1921 m. minima ledainė sumūryta iš akmenų, cementinėmis grindimis,
6 × 4 m dydžio, su vienomis rakinamomis durimis; joje įrengti vamzdžiai ištekėti
vandeniui (kainavo 15 000 auksinų). Pastatas apipiltas žeme ir apdėtas velėna;
viduje minimos trys geležinės sijos. 1927 m. Panevėžio vyskupo ataskaitoje minima,
kad klebonija gera, neseniai remontuota. Prie 1932 m. vizitacijos pažymėta, kad
klebonas gerai prižiūri beneficinius trobesius, remontuojami tvartai ir ruošiamasi
špitolės statybai. 1941 m. remontuoti tvartai ir pastatyta nauja kiaulidė, uždengta
dalis klojimo stogo. 1942 m. vėl dengiama dalis klojimo stogo – taip uždengta
pusė viso stogo; kiek vėliau uždengta ir tvarto stogo dalis. 1958 m. surašytas iki
1940 m. Duokiškio parapijai priklausęs turtas: 9 ha žemės, klebonija – vienaukštė,
18 × 10 m dydžio, statyta iš rąstų ir svirnas – vienaukštis, rąstinis, 8,6 × 6,5 m
dydžio; buvo paruošta medžiaga špitolės statybai62.
Klebonija stovi priešais varpinę, kitoje Bedugnio gatvės pusėje, lygiagrečiai
gatvei, atgręžta į ją pagrindiniu šiaurės vakarų fasadu. Ji monumentalaus sudėtinio
tūrio, vienaaukštė, su mezoninu ir dviem prieangiais. Sienos suręstos iš sienojų ir
horizontaliai apkaltos lentomis, aukšti dvišlaičiai stogai dengti šiferiu. Pagrindinis
fasadas simetriškas, su dvišlaičiu uždaru įstiklintu prieangiu ir dvišlaičiu mezoninu
virš jo. Prieangio šonuose ir mezonine yra po du plačius stačiakampius dvieilius
langus, apjuostus siaurais tiesiais apvadais pratęstomis šoninėmis lentelėmis. Šoninis pietryčių fasadas simetriškas, su
šešiais dvieiliais langais; mezonine yra 62 LCVA, f. R-181, ap. 1, b. 109, l. 18.
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Duokiškio I klebonija.
2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.

du langai ir durys tarp jų (yra buvusio balkono žymės). Galinis šiaurės rytų fasadas su dvišlaičiu uždaru prieangiu vidurinėje dalyje ir plačiais dvieiliais langais
fasado šonuose bei mezonine. Antrasis galinis fasadas asimetriškas, su durimis
dešiniajame šone, dvieiliu langu kairiajame šone ir dviem langais mezonine; šalia
durų yra siauras priemenę apšviečiantis langas. Klebonija sovietmečiu perstatyta.
Jos langai buvo siauresni, šešių stiklų, aprėminti apvadais su tiesiais sandrikais63.
Antroji, dabartinė klebonija stovi kiek toliau nuo bažnyčios, į šiaurės rytus
nuo jos, pagrindiniu, šoniniu pietryčių fasadu atgręžta į Strazdo gatvę. Ji sudėtinio tūrio, vienaaukštė, su mezoninu ir prieangiu. Sienos suręstos iš sienojų ir
horizontaliai apkaltos lentomis, aukštas dvišlaitis stogas dengtas šiferiu. Langai
stačiakampiai, trieiliai, apjuosti siaurais lentų apvadais su pailgintais šonais. Pagrindiniame fasade yra vienšlaitis prieangis, o mezonine virš jo įrengtas balkonas,
aptvertas ažūrine metalo tvorele. Galinių fasadų trikampių skydų vidurinėje dalyje
yra po trieilį stačiakampį langą, o kampuose išdėstyti maži trikampiai langeliai.
Namo architektūra nesudėtinga, būdinga sodybiniams namams. Duokiškyje buvo
ir špitolė, stovėjusi už pieninės. Tai buvo medinis, ištęsto plano, dvigalis trobesys.
Duokiškio II klebonija.
2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.

63
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Memorialinė K. Šešelgio sodyba.
Tarp Kamajų ir Petrošiškio, apie 600 m
į šiaurę nuo kelio ir apie 3 km į šiaurės vakarus nuo Kamajų yra Žeimių
kaimas, kuriame gimė Kazys Šešelgis
(1915–1998) – inžinierius architektas, habilituotas daktaras, apdovanotas valstybinėmis premijomis ir Lietuvos Kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu.
K. Šešelgio sodybos vietą rodo medinis
koplytstulpis, pastatytas 2008 m. Jis santūriai dekoruotas ir dengtas keturšlaičiu
stogeliu su kryžiumi-saulute. Sodybą
projektavo pats K. Šešelgis (tai buvo
pirmas jo darbas). Dabar joje stovi du
namai – mūrinis bei medinis – ir du
ūkiniai pastatai. Prie mūrinio namo
pagrindinio (galinio) fasado pritvirtintos dvi plokštės. Vienoje (pritvirtintoje
namo šone), pavaizduotas K. Šešelgio
portretinis reljefas ir įrašyta: „KAZIO
ŠEŠELGIO MEMORIALINĖ SODYBA.
ŠIOJE SODYBOJE GYVENO, O VĖLIAU VASARODAVO PROFESORIUS, HAB. DAKTARAS KAZYS ŠEŠELGIS 1915–1998.
Antroje plokštėje, pritvirtintoje po kairiuoju fasado langu įrėžta:
„ŠIS NAMAS PASTATYTAS 1931 m., RESTAURUOTAS 2002–
2004 m. RESTAURAVO VALENTAS ŠNIOKA IR RIMANTAS
STEPUTAITIS. RESTAURACIJĄ FINANSAVO ALGIMANTAS
ŠEŠELGIS“. Namas pastatytas prie įvažiavimo į sodybos kiemą, dešinėje pusėje. Jis vienaaukštis, akmens mūro cokoliu,

K. Šešelgio sodybos
koplytstulpis.
2016 m.
A. Rupeikos nuotr.

K. Šešelgio sodybos
mūrinis namas.
2016 m.
A. Rupeikos nuotr.
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K. Šešelgio sodybos
medinis namas

K. Šešelgio sodybos
ūkinis trobesys.
2016 m. A. Rupeikos
nuotraukos

dengtas dvišlaičiu stogu; sienos plytų, tinkuotos, langai stačiakampiai, skirtingo
pločio. Medinis namas vienaaukštis, su pastoge, kampinio plano, dengtas dvišlaičiu
stogu. Namo sienos apkaltos horizontaliomis, o trikampiai galinių fasadų skydai ir
prieangio skydelis – vertikaliomis lentomis su nusmailintais galais. Pagrindiniame
fasade yra atviras dvišlaitis, sienos aukščio prieangis, kurio stogelį remia keturi
stulpeliai. Namo langai stačiakampiai, siauri ir dvieiliai, apjuosti lentų apvadais
su drožinėtomis apatinėmis prikaltėmis; šoniniai apvadai pailginti, o jų galai –
užapvalinti. Prieangio skyde yra pusapskritis langelis, puoštas plačiais spindulių
apvadais ir drožinėta apatine prikalte. Namas statytas sekant tradicinėmis lietuvių
etninės architektūros formomis. Ūkinis trobesys sudarytas iš medinės ir mūrinės
dalių, ištęsto stačiakampio plano. K. Šešelgio memorialinė sodyba – svarbi iš Kamajų krašto kilusio architekto istorinė įamžinimo vieta.
DVARŲ SODYBOS. Kamajų valsčiuje būta nemažai dvarų. Be minėtos Kamajų dvaro sodybos, dar yra žinomi šie dvarai: Davainiškio, Greviškių, Gudiškio,
Petrošiškio, Purpiškio, Salų, Urboniškio. Dauguma šių dvarų sodybų pastatų sunyko,
kai kuriose yra tik buvusių pastatų liekanos. Geriausiai išsilaikė ir yra didžiausias
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Salų dvaras, į kurį iš Kamajų miestelio aikštės veda Salų gatvė. Važiuojant į Salas,
pirmiausia pravažiuojami Petrošiškio ir Greviškių dvarai.
Petrošiškio dvaras įkurtas pietinėje kelio Kamajai–Salos pusėje, šalia Petrošiškių
ežero. XIX a. jis priklausė grafams Tyzenhauzams, o XX a. pradžioje – Reinoldui
Pšezdzieckiui64. 1925 m. dvaro centrą su žeme ir 10 pastatų iš varžytinių įsigijo
inžinierius Aleksandras Putrimas. Dvaras buvo labai apleistas. Naujasis savininkas
suremontavo ir perstatė pastatus, tvarkė ir modernizavo ūkį, įvedė elektrą; jis taip
pat užsiėmė šviečiamąja ir labdaringa veikla. Dvaro nuosmukis prasidėjo 1945 m.,
kuomet sovietų valdžia jį nacionalizavo ir perdavė Petrošiškio tarybiniam ūkiui65.
Dabar dvaras priklauso Irmantui Tarvydžiui.
Buvusio dvaro teritorijoje stovėjo du gyvenamieji pastatai (rūmai ir kumetynas) ir penki ūkiniai trobesiai (klėtis, kiaulidė, tvartas ir du rūsiai). Reprezentacinė dvaro sodybos dalis, kurioje yra du gyvenamieji pastatai, klėtis ir rūsys, yra
atokiau nuo kelio ir aptverta tvora. Tarp tvoros ir kelio stovi trys ūkiniai pastatai.
Ketvirtas ūkinis trobesys – klojimas, stovėjęs kitoje kelio pusėje, neišliko (17 pav.).
17 pav. Petrošiškio
dvaro sodybos
situacijos plano
schema. Sudarė
A. Rupeika

Lietuvos dvarai ir pilys,
Kaunas, 2015, p. 82.
65
Ten pat.
64
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Petrošiškio dvaro
tvartas

Petrošiškio dvaro
buvusi kiaulidė

Petrošiškio dvaro
rūsys.
2016 m. A. Rupeikos
nuotraukos
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Arčiausiai kelio, šonu stovi didžiausias ūkinis pastatas – tvartas. Jis vientiso tūrio,
stačiakampio ištęsto plano, dengtas aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Pastato cokolis
sumūrytas iš akmenų, sienos sudarytos iš stambių akmens mūro stulpų, o tarpai
tarp jų sumūryti raudonomis plytomis, tinkuoti; aukšti trikampiai galinių fasadų
skydai apkalti stačiomis lentomis. Pagrindiniame pietų fasade yra treji dvivėriai
mediniai vartai, sienas skaido maži stačiakampiai langeliai. Antrasis šoninis (šiaurės)
fasadas su nedideliais stačiakampiais langais. Galiniame vakarų fasade yra dvivėriai mediniai vartai. Statmenai tvartui pastatyta buvusi kiaulidė. Pastatas vientiso
tūrio, stačiakampio plano, dengtas aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Jo architektūra
buvo panaši į tvarto. Dabar autentiški liko tik akmens mūro stulpai. Trečiasis
ūkinis statinys – rūsys stovi galu į kelią. Jis labai ištęsto plano, naujai sumūrytas
iš smulkių skaldytų akmenų ir dengtas segmento formos stogu.
Rūmai restauruoti ir skirti reprezentacijai. Jie sudėtinio tūrio, vienaaukščiai,
su mezoninu ir priestatu, dengti aukštais dvišlaičiais stogais. Sienos sumūrytos iš
plytų, tinkuotos. Visų fasadų kampus rėmina piliastrai, o pastogę juosia frizo trauka
ir profiliuotas karnizas, vietomis pridengtas stogo šlaitu; langų palangės uždengtos
marmuru. Pagrindiniame šiaurės fasade dominuoja dviaukštis rizalitas, užbaigtas
trikampiu frontonu, kurio timpane įkomponuotas pusapskritis langelis, apjuostas
tinko apvadais su raktu. Rizalito kampus rėmina didžiojo orderio piliastrai, portalą pabrėžia keturių jonėninių kolonų portikas, remiantis antrojo aukšto balkoną,
aptvertą baliustrų tvorele. Rizalito antrojo aukšto angos be apvadų, tik su siauru
tinko rėmeliu ir raktais, o pirmojo aukšto – ir be raktų; durys dvivėrės, įstiklintos,
puoštos metalo dekoru. Pagrindinio fasado vienaaukščius sparnus skaido stilizuoti
piliastrai, nedidelius stačiakampius langus pagyvina raktai, kurie remiasi į fasadą
juosiantį siaurą frizą. Galinis rytų fasadas simetriškas, piliastrų skaidomas į tris
plokštumas, kuriose išdėstyti nedideli stačiakampiai langai, apjuosti siaurais tinko
apvadais su raktais. Fasadas vainikuotas trikampiu frontonu; timpano vidurinėje
dalyje yra platus stačiakampis langas, o virš jo – pusapskritis langelis su tinko
apvadu ir raktu. Fasado vaizdą gadina prie timpano pritvirtinti keturi stambūs oro
kondicionieriai. Galinis vakarų fasadas su vienaaukščiu priestatu, virš kurio įrengta
terasa, aptverta baliustrų tvorele. Šoniniame pietų fasade dominuoja dviaukštis
mezonino tūris ir pusapskritė vienaaukštė uždara verandos iškyša, skaidoma 3/4
jonėninių kolonų, tarp kurių įkomponuoti langai, o vidurinėje dalyje yra dvivėrės
durys. Antrame aukšte, virš verandos įrengta terasa, aptverta baliustrų tvorele.
Nuo rūmų pietų fasado verandos nutiestas takas veda prie ežero; pietų pusėn
sodybos reljefas žemėja. Rūmai atnaujinti, laikantis buvusių pastato proporcijų,
angų dydžių ir jų formų.
Klėtis stovi statmenai rūmams, dešinėje jų pusėje. Ji akmens mūro cokoliu,
suręsta iš sukirstų į kertes sienojų ir dengta aukštu dvišlaičiu stogu. Klėtis šoninė, ištęsto stačiakampio plano, su prieklėčiu, kurio lubas remia 10 kvadratinio
skerspjūvio stulpelių. Pagrindiniame fasade yra trejos durys, rombų raštu apkaltos
lentomis, o kairiajame šone – stačiakampis dvieilis langas, kurio stilizuoti apvadai
imituoja piliastrus ir tiesius sandrikus. Toks pat langas įrengtas galiniame fasade ir
jo aukštame trikampiame skyde. Kumetyno vietoje pastatytas naujas namas, kuriame
gyvena dvaro savininkas su šeima. Jis pastatytas į šiaurės rytus nuo rūmų, statmenai
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Petrošiškio dvaro
rūmų pagrindinis
fasadas

Petrošiškio dvaro
rūmų pietų fasadas

Petrošiškio dvaro alėja.
2008 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos
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Petrošiškio dvaro
klėtis

Petrošiškio dvaro
namas.
2008 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos

Petrošiškio dvaro
rūsys. 2008 m.
A. Rupeikos nuotr.
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jiems. Namas sudėtinio tūrio, vienaaukštis, su mezoninu ir atviru prieangiu. Sienos
sumūrytos iš plytų, tinkuotos, stogas aukštas, keturšlaitis, laužyto kontūro – tarsi
čiukurinio stogo imitacija. Pagrindinis fasadas su išsikišusiu priekin dviaukščiu
dvišlaičiu rizalitu ir atviru dvišlaičiu prieangiu, kurio trikampį frontoną remia dvi
kolonos; prieangio šlaitus ir karnizą puošia dantukai. Rizalito kampus rėmina perstumti rustai, viršų vainikuoja pertrauktas trikampis frontonas, puoštas dantukais.
Namo architektūra nevientisa, eklektinė, su kičo elementais. Pagrindinio fasado
vidurinė aukšta dalis imituoja klasicizmo stiliaus formas, tačiau didelis apskritas
langas – svetimas elementas (būdingesnis bažnyčių architektūrai – vargonų chorui
apšviesti), įstiklinta kampinė fasado plokštuma atspindi šiuolaikinės architektūros
madas, o stogas suformuotas, remiantis senųjų tradicinių medinių kaimo trobesių
stogų konstrukcijomis. Į rytus nuo rūmų, kalvelėje, įrengtas nedidelis rūsys, sumūrytas iš akmenų. Išorėje matyti tik akmens mūro sienos fragmentai ir medinės
rūsio durys, kurių anga užbaigta segmentine sąrama ir aprėminta raudonomis
plytomis. Buvusi didžiulė Petrošiškio dvaro sodybos teritorija gražiai sutvarkyta,
apželdinta, įrengti takai veda prie pastatų ir ežero.
Greviškių dvaras buvo įsikūręs tarp Petrošiškio ir Salų, šiaurinėje kelio pusėje.
Dvaras priklausė Reinoldui Pšezdzieckiui. 1923 m. matininkas Vladas Olšanskas
sudarė dvaro žemių parceliacijos planą. Greviškių dvaras buvo paskelbtas Greviškių
kaimu66. Dabar nuo Petrošiškio–Salų kelio matomas atokiau, galu stovintis dvaro
sodybos tvartas. Jis labai ištęsto T raidės plano, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu.
SALOS yra vakarinėje valsčiaus dalyje. Jos įkurtos Dviragio ežero pusiasalyje
ir yra apie 9 km į vakarus nuo Kamajų. XVII–XVIII a. tai – Biržų kunigaikštystės
dvaras, priklausęs Radviloms, kurie jame negyveno ir dvaras buvo nuolat įkeičiamas
įvairiems asmenims. 1635 m. Kristupas Radvila jį įkeitė pulkininkui Mikalojui Korfui
(Vendeno kaštelionui). XVIII a. Salos įkeičiamos Tomaševičiams ir Marikoniams.
1762–1855 m. Salas valdė Marikonių giminės atstovai. Nuo 1762 m. iki mirties dvarą
valdė Marcijonas Marikonis, o 1786 04 29, jo sūnums pasidalijus turtą, jis atiteko
Ignotui Marikoniui, tačiau iki 1792 12 26 faktiškai jį valdė Benediktas Marikonis67.
1795 m. Ukmergės pavieto bajorų sąrašo duomenimis, Salose gyveno viengungis
Greviškių dvaro
tvartas. 2016 m.
A. Rupeikos nuotr.

LCVA, f. 1250, ap. 4,
b. 10/132.
67
KTU ASI, b. 22, Isto
riniai tyrimai, Salos,
buv. dvaro pastatų ansamblis ir parkas, Rokiškio raj., Baliulis A.,
p. 84.
66

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2021 06 16.

63

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KAMAJAI

Ignotas Marikonis, kuris 1806 05 14 tapo dvaro savininku, įsigijęs jį iš Dominyko
Radvilos. XIX a. pradžioje dvare veikė viena pirmųjų Lietuvoje muzikos mokyklų,
įsteigta I. Marikonio (turėjusi orkestrą ir chorą), kuriai vadovavo S. Jurgelionis
(mokykla uždaryta po 1831 m. sukilimo). Po I. Marikonio mirties, 1822 m. dvaras
testamentu atiteko Ignoto pusbroliui Benediktui Marikoniui, Užnerio pavieto maršalkai
(buvo keli Benediktai ir Ignotai Marikoniai), kuris jį įkeitė Peterburgo globos tarnybai68. Vėliau dvarą paveldėjo Liucijonas Marikonis ir 1855 m. jį pardavė Reinoldui
Tyzenhauzui už 250 000 rublių. Pagrindiniai ansamblio pastatai, matyt, pastatyti
valdant Marikonims. Nuo 1889 m. Salas valdė R. Tyzenhauzo sesuo M. Pšezdzieckienė. Greičiausiai tuo metu, užbaigus statyti bažnyčią, buvo rekonstruojami ir
dvaro pastatai. Po Pirmojo pasaulinio karo Salos atiteko Lietuvos valstybei; dvare
įkurta mergaičių žemės ūkio mokykla, o 1924 02 29, dvarą perdavus Antalieptės
žemės ūkio mokyklos vedėjui A. Čeičui, jame veikė žemės ūkio mokykla69. Buvo
surašyti dvare esantys pastatai: trys gyvenamieji namai, 2/3 namo, namas ir daržinė
po vienu stogu, namas su tvartu pusrūsyje, du svirnai, kalvė, trys daržinės, 2/3
daržinės, penki tvartai, tvartelis, klojimas, kalkinė, pavietis70. Po Antrojo pasaulinio
karo ansamblis priklausė Salų tarybiniam ūkiui; jame buvo įkurtas žemės ūkio
technikumas, o 1979–1989 m. veikė žemės ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo
mokykla. 1992 04 07 Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu (Nr. 256), Salos
įtrauktos į Neprivatizuotinų teritorijų dvarų sodybų sąrašą ir į dvarų programą.
Iki 2003 m. dvare buvo Salų pagrindinė mokykla. Nuo 2004 m. Salos tapo tam
tikru kultūros židiniu – čia vyksta įvairūs susitikimai ir renginiai bei muzikos
festivaliai. Iš Salų kilusios kalbininkės Ginos Kavaliūnaitės ir jos vyro lingvisto
iš Belgijos prof. Akselio Holvoeto iniciatyva, nuo 2005 m. čia kasmet rengiamos
tarptautinės vasaros kalbotyros mokyklos (Academiae Grammaticorum Salensis).
Salų dvaro pastatų ansamblis ir parkas sovietmečiu buvo įrašyti į Respublikinės reikšmės architektūros paminklų sąrašą (AtR 136). Ansamblį sudarė
aštuoni pastatai (rūmai, prievaizdo namas, pirtis-skalbykla, svirnas-ledainė, kalvė,
du kumetynai, tvartas) ir parkas. Nuo 1997 12 31 Salų ansamblis, turintis architektūrinę, istorinę ir kraštotyrinę vertę, įrašytas į Lietuvos Respublikos kultūros
paveldo registro kompleksų sąrašą; jam suteiktas G122K12 numeris.
Dabar Salų ansamblį sudaro 11 pastatų: rūmai, prievaizdo namas, pirtisskalbykla, svirnas-ledainė, kalvė, du kumetynai, tvartas, rūsys-sandėlis, bažnyčia,
koplyčia ir parkas. Ansamblio pastatai išsidėstę Dviragio ežero pietinėje pakrantėje (18 pav.). Pagrindiniai pastatai išdėstyti į vakarus nuo bažnyčios, stovinčios
centrinėje ansamblio dalyje, ties susidariusia gatvių sankirta ir aikštele; į rytus
nuo jos tęsiasi parkas. Prie gatvės esantys statiniai pastatyti šonais, lygiagrečiai
gatvei, o stovintys arčiau ežero – orientuoti taip, kad jų ašys būtų lygiagrečios
arba statmenos pakrantei.
Rūmai – svarbiausias ansamblio akcentas – stovi vakarinėje parko dalyje, netoli
ežero, prie šlaito, pagrindiniu fasadu atgręžti į šiaurę, o pietų fasadu – į ežerą.
1766 m. rūmai buvo mediniai, su mūrine
galerija ir dviem rūsiais. Mūriniai pa68
Ten pat.
statyti greičiausiai po 1806 m. Seniausia 69 Ten pat, p. 85.
yra pietinė jų dalis, kurioje įrengti du 70 LCVA, f. 392, ap. 1, b. 1062, l. 87.
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XVIII a. pirmosios pusės rūsiai, perdengti cilindriniais skliautais
su lunetėmis (19b pav.). XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje
rūmai rekonstruoti: pakeista plano struktūra – pastatas tapo
asimetriškas, su šone esančiu pagrindiniu įėjimu; pristatytas
portikas, fasadų plokštumos suskaidytos piliastrų. XIX a. antroje
pusėje rūmai perstatyti ir įgijo eklektikos bruožų: pratęsti abu
šoniniai sparnai, išgriautos kapitalinės sienos, sunaikinta originali
tapyta cilindrinė perdanga. Tuo metu beveik visiškai susiformavo ir vakarų sparno planinė struktūra su nevientisu kai kurių
patalpų architektūriniu sprendimu, atsirado neogotikiniai su
profiliuotomis nerviūromis skliautai. Vietoje buvusio rizalito prie
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18 pav. Salų dvaro
sodybos situacijos
plano schema.
Sudarė A. Rupeika

19b pav. Salų dvaro
rūmų rūsio planas.
Braižė A. Rupeika

65

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KAMAJAI

pietų fasado pristatyta išorinė siena – su puskolonėmis, atiku 19A pav. Salų
ir frontonu. Vakarų sparne išgriautos senos perdangos ir įreng- dvaro rūmų I a.
tos naujos, apie 60 cm žemiau. 1924 m. Salų dvaro rūmų ryti- plano schema (pagal
nėje pusėje įsikūrė Liaudies mokykla, vidurinėje dalyje – 1924 m. archyvinį
mergaičių namų ūkio mokykla, o vakarinę dalį buvo užėmęs brėžinį). Braižė
klebonas (19A pav.)71. 1927 m. sumūryta laiptinė ir įrengta tri- A. Rupeika
būna su metaline baliustrada. 1977 m. parengtas rūmų restauravimo projektas, kurio autoriai – architektė G. Kirdeikienė ir konstruktorius A. Balkus.
Rūmai vieno ir dviejų (pietų pusėje) aukštų, su mezoninu ir rūsiais. Jie
statyti iš plytų, tinkuoti, perdangos medinės ir gelžbetonio; stogai dvišlaičiai ir
trišlaičiai, dengti skarda. Planas netaisyklingas, asimetriškas; vakarų pusėje jis
dvipusis koridorinis, o rytinėje dalyje patalpos pereinamos, sujungtos anfiladiškai
(19a pav.). Vidurinėje dalyje per vestibiulį ir nedidelį, koridoriaus pločio tamburą
patenkama į pietų pusėje esančią didžiąją salę, prie kurios įrengta į ežerą atgręžta
terasa. Abipus salės įrengtos mažesnės patalpos; į rytinę patenkama iš salės ir iš
lauko, o į vakarinę – iš koridoriaus. Šiaurinėje pusėje, per šalia vestibiulio įrengtą
patalpą patenkama į rytų sparne esančias rotondą ir buvusią koplyčią bei kitas
pereinamąsias patalpas. Pagrindinis fasadas su monumentaliu šešių dorėninių kolonų (16 modulių aukščio) portiku, laikančiu platų antablementą, vainikuotą gana
žemu trikampiu frontonu; frizas sudalytas į triglifus ir metopas, dekoruotas rozetėmis (19c pav.). Vidurinės dalies pirmojo aukšto angos užbaigtos pusapskritėmis
sąramomis; vienaaukščių sparnų plokštumas skaido dorėninio orderio piliastrai ir
dvieiliai, sudalyti į šešias dalis stačiakampiai langai, aprėminti profiliuotais apvadais. Pastogę juosia platus profiliuotas karnizas. Kiti fasadai eklektiški, pakeisti
vėlesnių rekonstrukcijų metu. Ypatinga formų įvairovė būdinga į ežerą atgręžtam
(pietų) fasadui: jame dėl nelygaus reljefo atsiranda cokolinis aukštas. Vidurinė šio
fasado dalis dviaukštė, simetriška, horizontaliai skaidoma tarpaukštine trauka ir
vainikuojama atiku bei trikampiu frontonu. Vertikaliai pirmąjį aukštą skaido 71 LCVA, f. 392, ap. 1, b. 1062, l. 95.
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19a pav. Salų dvaro rūmų I a. planas
19c pav. Salų dvaro pagrindinis rūmų fasadas.
Braižė A. Rupeika
Salų dvaro rūmų pagrindinis fasadas. 2016 m.
M. Rupeikienės nuotr.
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19d pav. Salų dvaro
rūmų pietų fasadas
19e pav. Salų dvaro
rūmų vakarų fasadas.
Braižė A. Rupeika

puskolonės, o antrąjį – piliastrai; pirmojo aukšto langus rėmina siauri apvadai ir
tiesūs sandrikai su stilizuotomis gembėmis, o antrojo aukšto langai yra su palangių
traukomis ir raktais (19d pav.). Šoniniai sparnai skirtingos stilistikos, suskaidyti:
arčiau fasado vidurio vyrauja lygios plokštumos su dvieiliais langais, paryškintais
tiesiais sandrikais. Kairioji sparnų pusė daloma pusapskričių piliastrų, tarp kurių
išdėstyti platūs langai, užbaigti pusapskritėmis sąramomis su raktais. Pietų fasado
cokolinis aukštas sumūrytas iš stambių plytų, o virš langų esančios arkinės nišos
sudalytos rustais. Galinis, rytų fasadas asimetriškas, su žemu prieangiu, dengtu
plokščiu dvišlaičiu stogeliu, kurį laiko keturios plonos medinės kolonėlės su drožinėtomis konsolėmis; antrajame plane yra uždaras prieangis su plačiais laiptais.
Galiniame vakarų fasade taip pat neišvengta tam tikro formų margumo ir asimetrijos – iškirsti įvairių dydžių langai, kurių linijos nesutampa, skirtingi pastogės
karnizai, atsiranda dalinė frizo juosta (19e pav.).
Rūmų patalpų interjeruose išliko vertingi klasicizmo bei istorizmo laikotarpio sienų bei lubų skliautų tapybos fragmentai, frizų juostos, patalpas puošiantys
karnizai bei medinės interjero detalės – durys, apvadai, arkinės angos, inkrustuoto
parketo fragmentai ir pan. 1983 m. E. Vaitulevičienė atliko rūmų patalpų polichromijos tyrimus72. Didžiojoje salėje rasta tapybos fragmentų, kuriuose vyrauja karo
tematika – šarvai, ietys, šalmai, skydai, kardai ir pan. Sienas juosia tapyti frizai,
o virš durų įkomponuotos kaspinų ir
stilizuotų augalinių motyvų girliandos. 72 PKI, f. 5-3149.
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Salų dvaro rūmų
interjero skliautas.
2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.

Karinės atributikos daromą poveikį sustiprina palubėje ir ant sienos įkomponuotos
liūtų galvos ir paįvairina kaspinai bei stilizuoti augaliniai motyvai. Tarp minėtų
motyvų galima įžiūrėti ir LDK herbą su Vyčiu. Originalus koplyčios architektūrinis
sprendimas; jos lubos dengtos kryžminiu skliautu su nerviūromis, kurių centrą
pabrėžia profiliuotas skritulio formos plotas. Patalpos sienose ir lubose rasta polichromijos fragmentų. Tyrėjos nuomone, koplyčios skliautuose buvo dekoratyvinė
figūrinė arba simbolinė tapyba; sienoje rasta buvusios iliuzinės tapybos fragmentų –
vaizduota gotikinė arka, imituojanti perspektyvinį portalą. Rytų sienoje vėliau buvo
iškirstos durys ir nugriauta šalia stovėjusi krosnis. Šalia koplyčios esančios rotondos architektūrinis sprendimas taip pat originalus. Ji stačiakampio plano, apjuosta
ovalu išdėstytomis aštuoniomis jonėninio orderio kolonomis, kurias jungia platus
architravas, dekoruotas lipdiniais ir vainikuotas sferiniu skliautu. Rotondos skliautų
tapyba buvo sunaikinta. Tarp rotondos ir vestibiulio esanti patalpa – kvadratinio
plano, su pietvakarių kampe stovinčia baltų koklių krosnimi, kurios kampus rėmina jonėninio orderio piliastrai su kaneliūromis, o viršų vainikuoja stačiakampis
frontonas su dantukais. Šios patalpos lubų veidrodiniame skliaute rasti dekoro
elementai – rozetės bei augalinių motyvų fragmentai. Mažojo tambūro, esančio
tarp vestibiulio ir didžiosios salės, sienose yra pusapskritės nišos, o cilindriniame
skliaute – tapytos rozetės; virš durų įkomponuoti simetriškos kompozicijos augalinių
motyvų ornamentai. Koridorių dengiantys cilindriniai skliautai suskaidyti į tris eiles
ir iliuzine tapyba sudalyti į kesonus. Nesudėtingų tapybos fragmentų – ornamentinių
frizų bei karnizų rasta ir kitose pirmojo bei antrojo aukšto patalpose – pastogėje
frizas buvo dekoruotas augaliniais ir drugelių motyvais, o karnizas puoštas jonikais
ir pan. 1985 m. buvo parengti svarbiausių rūmų patalpų sieninės dekoratyvinės
tapybos restauravimo projektai73. Rūmai – monumentalaus tūrio pastatas, kuriam
būdinga formų ir detalių įvairovė, su klasicistiniu pagrindiniu fasadu ir istorizmo
laikotarpio priestatais; interjere persipina vertingi klasicizmo epochos bei istorizmo
laikotarpio tapybos fragmentai ir neogotikai būdingos formos bei detalės, o didžioji
salė dekoruota, remiantis riterių salių
73
PKI, f. 5-3245, f. 5-3638.
pavyzdžiais.
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Prievaizdo namas stovi atokiau nuo
kitų ansamblio pastatų, į šiaurvakarius
nuo rūmų, prie kelio, pagrindiniu fasadu
atgręžtas į šiaurę. Jis statytas greičiausiai
XVIII a. gale arba po 1806 m. 1924 m.
namas buvo su dviem prieangiais; ja
me gyveno nuomininkai. Namo plano
struktūra dar nepakeista: vidurinėje
dalyje buvo priemenė, rūkykla ir virtuvė, o šonuose išdėstyti keturi erd
vūs pereinami kambariai (20A pav.)74.
1971 m. parengtas namo restauracijos
ir pritaikymo vaikų darželiui projektas75. 1985 m. atlikti namo konstrukcijų
tyrimai ir parengtas restauravimo arba
pritaikymo butams projektas76. Namas
vienaaukštis, su aukšta pastoge; sienų
ir stogo aukščių santykis – 3:4. Pamatai
ir kampai sumūryti iš akmenų, sienos
nedegto molio plytų, tinkuotos. Stogas
keturšlaitis, netaisyklingos formos, dengtas šiferiu; jo šlaituose įrengti trikampio
formos stoglangiai. Planas lygiagretainio
formos, su kaminu-virene centre, apie
kurį išdėstytos pereinamos patalpos, jau
suskaidytos pertvaromis; yra dvejos durys – šiaurės ir pietų pusėse (20a pav.).
Fasadai nesudėtingos kompozicijos, su
kampinėmis akmens mūro mentėmis ir
lygiomis sienų plokštumomis, kuriose
išdėstyti stačiakampiai langai, aprėminti
lygiais apvadais. Pagrindinis šiaurės
fasadas simetriškas ir buvo su mediniu

20A pav. Salų dvaro prievaizdo namo plano
schema (pagal 1924 m. archyvinį brėžinį).
Braižė A. Rupeika

20a pav. Salų dvaro prievaizdo namo planas.
Braižė A. Rupeika

20b pav. Salų dvaro
prievaizdo namo
pagrindinis fasadas.
Braižė A. Rupeika

LCVA, f. 392, ap. 1,
b. 1062, l. 100.
75
PKI, f. 2.284-13/3553.
76
PKI, f. 2. 284-128, f. 2.
284-131.
74
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Salų dvaro prievaizdo
namas. 2016 m.
M. Rupeikienės nuotr.

20c pav. Salų dvaro
prievaizdo namo
vakarų fasadas.
Braižė A. Rupeika

uždaru įstiklintu prieangiu vidurinėje dalyje, dengtu dvišlaičiu stogeliu (prieangis
nugriautas); dvivėrės durys medinės, įsprūdinės, paaukštintos siaura įstiklinta trijų
langelių juosta, kuri remiasi į siaurą frizo trauką (20b pav.). Fasado šonuose yra
po vieną nedidelį stačiakampį langą su šešiais stiklais. Kiti fasadai asimetriški.
Šoninis pietų fasadas buvo su žemu mediniu, horizontaliai apkaltu vienšlaičiu
prieangiu (nugriautas), kurį apšvietė nedidelis langelis; abipus durų įvairiais atstumais išdėstyti stačiakampiai dvieiliai langai. Galinis rytų fasadas su trimis, o
vakarų fasadas – tik su vienu langu (20c pav.). Pagrindinį ir galinius fasadus juosia
kampinių menčių nekertanti siaura frizo trauka ir profiliuotas karnizas. Prievaizdo
namas primityvių tradicinės architektūros formų; išsiskiria neįprasta plano forma
ir įdomia plano struktūra.
Svirnas-ledainė stovi į šiaurvakarius nuo rūmų, atgręžtas į juos pagrindiniu
rytų fasadu. Jis pastatytas po 1806 m. statmenai skalbyklai, lygiagrečiai mažajam
kumetynui ir yra tarsi kompozicinė ašis už jo, arčiau ežero stovintiems ūkiniams
trobesiams – skalbyklai ir kalvei. 1971 m. V. Vaicekauskas parengė svirno-ledainės
pritaikymo sporto salei projektą77. Pastatas vienaaukštis, paaukštintu cokoliu ir pastoge. Cokolis akmeninis, pirmojo aukšto
sienos ir perdangos medinės, dvišlaitis 77 PKI, f. 2. 284-14.
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21 pav. Salų dvaro
svirno-ledainės planas.
Braižė A. Rupeika

Salų dvaro svirnasledainė. 2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.

stogas dengtas šiferiu. Planas stačiakampis, su išoriniais laiptais rytų pusėje ir
prie jų esančia priemene, atskirta skersinių kapitalinių sienų, kurios dalija pastatą
į tris beveik lygias, pertvaromis suskaidytas dalis (21 pav.). Pagrindiniame simetriškame rytų fasade dominuoja aukštas stogas ir įėjimą pabrėžiantys, vienšlaičiu
stogeliu dengti laiptai. Šoniniame vakarų fasade žemėjant reljefui išryškėja cokolinis
aukštas. Galiniai šiaurės ir pietų fasadai panašūs, su nedideliais pirmojo aukšto ir
pastogės langais. Fasadus kiek pagyvina trikampiai skydai, apkalti vertikaliomis,
nusmailintais galais lentomis. Pastatas nesudėtingų monumentalių formų, darnių
proporcijų; jis be aiškių stiliaus žymių, platesne cokoline dalimi.
Pirtis-skalbykla stovi ežero pakrantėje, į pietvakarius nuo rūmų, pagrindiniu
fasadu atgręžta į šiaurę. Ji statyta po 1806 m. Pastatas remontuotas 1972 m. pagal
PKI architektės R. Kaulavičiūtės parengtą projektą ir jame įrengti keturi butai.
Pastatas monumentalių formų, vienaaukštis, su aukšta pastoge. Pamatai ir kampai
(išskyrus rytinį) sumūryti iš akmens, sienos plytų, tinkuotos, perdangos gelžbetonio
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22 pav. Salų dvaro
pirties-skalbyklos
planas. Braižė
A. Rupeika

Salų dvaro pirtisskalbykla. 2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.

(buvo medinės), pusvalminis stogas dengtas šiferiu. Planas stačiakampis, dvigalis,
su dviem įėjimais, įrengtais trumpojoje ašyje; patalpos išdėstytos dviem eilėmis,
vidurinėje dalyje yra dvi priemenės ir laiptai (22 pav.). Vienoje prieangio pusėje
buvo pirtis, o kitoje – skalbykla ir stalių dirbtuvės. Fasadai nesudėtingos kompozicijos, su kampinėmis (išskyrus rytų) akmens mūro mentėmis. Šoniniai šiaurės ir
pietų fasadai panašūs: dominuoja aukštas stogas, su iškilusiu mediniu pastogės
tūriu (mezoninu); skiriasi tik pastogės langų skaičius – šiaurės fasade jų yra trys,
o pietų – tik vienas platus langas. Sienų plokštumos lygios, su durimis vidurinėje
dalyje, kurių šonuose išdėstyta po du stačiakampius langus. Galinis rytų fasadas
simetriškas, su stačiakampiais langais pirmajame aukšte ir pastogėje. Galinis vakarų
fasadas asimetriškas su viena anga pastogėje ir pietų pusėn aukštėjančiu akmens
mūro cokoliu. Pirtis-skalbykla yra primityvios tradicinės architektūros pastatas. Jos
architektūra pasikeitė po 1973 m. remonto ir keičiantis savininkams vis tebekinta.
Kalvė stovi į pietvakarius nuo rūmų, prie ežero, pagrindiniu fasadu atgręžta į
rytus. Manoma, kad tai seniausias dvaro sodybos pastatas, statytas XVIII a. pabaigoje
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23 pav. Salų dvaro
kalvės planas. Braižė
A. Rupeika

Salų dvaro kalvė.
2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.

ar XIX a. pradžioje; pirminė jo paskirtis – medžioklės namelis. 1971 m. perstatyta
pagal PKI architekto V. Vaicekausko parengtą restauravimo ir pritaikymo gyvenamajam
namui projektą. Pastatas vienaaukštis, nedidelio vientiso tūrio, su pastoge. Cokolis
akmens, aukštėjantis pietų pusėn, sienos plytų, tinkuotos, perdangos gelžbetoninės,
dvišlaitis stogas dengtas šiferiu. Planas stačiakampis, viengalis, artimas kvadratui,
su vienomis durimis, sudalytas skersinės ir išilginės kapitalinių sienų; vėliau pertvaromis suskirstytas į mažesnes pereinamas patalpas (23 pav.). Pagrindinis fasadas
su durimis kairiajame šone ir plačiu trieiliu langu dešinėje. Galinis šiaurės fasadas
su vienu stačiakampiu langu ir pusapskričiu langeliu trikampiame skyde, apjuostu
tinko apvadais. Antrajame šoniniame (vakarų) ir galiniame (pietų) fasaduose yra po
platų trieilį langą. Šoninius fasadus juosia profiliuotas karnizas. Kalvė be stiliaus
bruožų; ji be kampinių akmens mūro menčių, būdingų ūkiniams dvaro pastatams.
Kumetynas I (mažasis) stovi ūkinėje dvaro sodybos dalyje, į vakarus nuo
rūmų, lygiagrečiai svirnui bei kalvei ir statmenai pirčiai-skalbyklai. Jis stovi šlaite,
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24A pav. Salų dvaro mažojo kumetyno plano schema (pagal 1924 m.
archyvinį brėžinį). Braižė A. Rupeika

24a pav. Salų dvaro mažojo kumetyno planas. Braižė A. Rupeika

24b pav. Salų dvaro mažojo kumetyno vakarų fasadas. Braižė A. Rupeika
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Salų dvaro mažasis
kumetynas. 2011 m.

Salų dvaro mažojo
kumetyno galinis
fasadas. 2016 m.
M. Rupeikienės
nuotraukos

ant Dviragio ežero kranto, atgręžtas į ežerą galiniu pietvakarių fasadu. Statytas
po 1808 m. 1924 m. pastatas nuomotas; jame buvo trejos durys, dvi priemenės
ir skersinis koridorius78 (24A pav.). 1970 m. atlikti pastato matavimai. 1977 m.
buvo parengtas restauravimo ir pritaikymo kitai paskirčiai projektas. Kumetynas
monumentalaus tūrio, dengtas aukštu pusvalminiu šiferio stogu, kuriame įrengti
įgilinti stoglangiai. Pastato cokolis ir kampai sumūryti iš akmenų, sienos plytų,
tinkuotos; cokolis aukštėja ežero pusėn ir pietiniame gale jo sienų kampai paremti
kontraforsais. Planas ištęstas stačiakampis, asimetriškai suplanuotas; vidurinėje dalyje išilgine ir skersinėmis sienomis atskirtas prieangis ir šalia jo kambarys, o už
jų – įrengtos dvi erdvios pereinamos patalpos. Šiaurinėje prieangio pusėje patalpos
buvo išdėstytos dviem eilėmis ir sujungtos anfiladiškai. Pietinėje pusėje buvo viena
erdvi patalpa (vėliau pertvaromis suskirstyta į mažesnes). Pastato planas buvo suskaidytas pertvaromis (24a pav.). Pakito ir architektūra: pakeistos kai kurios angos,
atsirado stoglangiai; sumažintas pagrindinio fasado prieangis ir pan. (24b pav.). Pagrindiniame pietryčių fasade yra dvejos
dvivėrės durys ir dvieiliai stačiakampiai 78 LCVA, f. 392, ap. 1, b. 1062, l. 102.
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2021 06 16.

76

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KAMAJAI

langai (beveik visi langai – nauji). Šoniniame šiaurės vakarų fasado cokoliniame
aukšte įrengtos durys; pirmąjį aukštą skaido stačiakampiai langai. Galinis šiaurės
rytų fasadas su simetriškai išdėstytais skirtingų dydžių stačiakampiais langais ir
maža stačiakampe anga trapecinio skydo viršuje. Pastatas netekęs autentiškumo;
jo architektūrą gadina naujai iškirstos angos ir skirtingi langai.
Kumetynas II (didysis) pastatytas į šiaurės vakarus nuo rūmų ir nuo pirmojo
kumetyno, vakarinėje sodybos pusėje, tarp prievaizdo namo ir tvarto, prie gatvės,
į ją atgręžtas pagrindiniu fasadu; už kumetyno yra šlaitas, o apačioje – ežeras.
Statytas po 1808 m. 1924 m. pastato vakarų pusėje įkurta liaudies mokykla, o rytinį
sparną užėmė nuomininkai79 (25A pav.). 1972 m. pagal architekto V. Vaicekausko
projektą parengtas pastato restauravimo ir pritaikymo mokymo ir gyvenamoms
patalpoms projektas. Remontuojant medinės perdangos pakeistos gelžbetoninėmis.
Pakeitus pastato paskirtį, vidus perplanuotas. Vėliau pastate įrengta parduotuvė.
Pastatas vienaaukštis, su pastoge ir nedideliu rūsiu. Cokolis ir pastato kampai
akmens mūro, sienos plytų, tinkuotos; perdangos – gelžbetonio plokštės, dvišlaitis, gegninės konstrukcijos stogas labai aukštas, dengtas šiferiu. Planas kampinis,
L raidės formos, su mediniais laiptais. Abu jo korpusai kapitalinių sienų dalomi
išilgai; pereinamos patalpos buvo išdėstytos dviem eilėmis ir sujungtos anfiladiškai
(25a pav.). Pagrindinis šiaurės fasadas simetriškas, su viduriniu rizalitu, išryškintu
didžiojo orderio portiko, vainikuoto trikampiu frontonu, kurį laiko dvi kolonos,
o kampus įrėmina akmens mūro stulpai. Vidurinėje rizalito dalyje yra medinės
dvivėrės durys, o šonuose ir antrame aukšte išdėstyti nedideli stačiakampiai langai,
sudalyti į šešias dalis (25b pav.). Vienaaukščius pagrindinio fasado sparnus skaido
stačiakampiai langai, kurie remiasi į profiliuotą frizo trauką; stogo šlaite įrengti
du įgilinti stoglangiai. Galinio vakarų fasado skydas buvo apkaltas vertikaliomis
lentomis. Kiti fasadai lakoniškesni, su stačiakampiais langais (25c pav.). Kiek išsiskiria šoninis rytų fasadas, kurį pagyvina vidurinėje dalyje, prie durų įrengtas
atviras vienšlaitis medinis prieangis ir prie jo vedanti, priglausta prie sienos, ilga
akmeninių laiptelių eilė, prasidedanti nuo kairiojo pastato kampo. Kumetyno
pastogę juosia platus trijų traukų karnizas, virš stogo matyti įgilinti stoglangiai.
Buvęs kumetynas – vertingas dvaro komplekso pastatas, kurio eksterjere susipina
tradicinei architektūrai būdingi bruožai su klasicizmo stiliaus elementais. Jame
išliko daugiau autentiškų architektūros detalių, nei mažajame kumetyne; pastato
architektūrą menkina užtinkuotos akmens mūro plokštumos.
Tvartas stovi ūkinės dalies vakariniame pakraštyje, prie gatvės, šalia didžiojo
kumetyno. Statytas po 1808 m. Sovietmečiu sienų dalis sumūryta iš silikatinių ir
geltonų plytų, užmūryti šiauriniai įvažiavimo vartai, prakirsta naujų vartų ir durų.
1970 m. remontuotas pagal PKI architekto A. Lagunavičiaus parengtą restauravimo
ir pritaikymo Žemės ūkio technikumo poreikiams projektą. Pamatai akmens mūro,
juostiniai, sienos mišrių konstrukcijų: raudonų ir nedegtų molio plytų, tinkuotos,
su netinkuotais akmens mūro intarpais ir rąstinės. Perdangos mišrios: medinės
sijos ir gelžbetonio, stogas gegninės konstrukcijos, dvišlaitis, dengtas šiferiu. Planas
sudarytas iš keturių korpusų, supančių erdvų stačiakampį uždarą vidaus kiemą, į
kurį buvo įvažiuojama iš pietų pusės
ir per rytinį korpusą. Tvartas labai nu- 79 LCVA, f. 392, ap. 1, b. 1062, l. 99.
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25A pav. Salų dvaro
didžiojo kumetyno
plano schema (pagal
1924 m. archyvinį
brėžinį). Braižė
A. Rupeika

25a pav. Salų dvaro
didžiojo kumetyno
planas. Braižė
A. Rupeika
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25b pav. Salų dvaro
didžiojo kumetyno
pagrindinis fasadas.
Braižė A. Rupeika

Salų dvaro didysis
kumetynas. 2011 m.
M. Rupeikienės nuotr.

25c pav. Salų dvaro
didžiojo kumetyno
vakarų fasadas.
Braižė A. Rupeika

Salų dvaro didžiojo
kumetyno fasadų
fragmentas. 2016 m.
M. Rupeikienės nuotr.

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2021 06 16.

79

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KAMAJAI

Salų dvaro tvartas

Salų dvaro tvarto
fasado fragmentas

Salų dvaro tvarto
medinė diendaržio
fasado siena.
2016 m. A. Rupeikos
nuotraukos
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gyventas, apgriuvęs. Šiaurinis (gatvės) fasadas sudarytas iš dviejų atskirų korpusų,
dengtų dvišlaičiais stogais, su vakarų pusėn aukštėjančiu akmens mūro cokoliu.
Sienas ritmiškai skaido akmens mūro stulpai, tarp kurių išdėstyti nedideli stačiakampiai langeliai. Panašus rytinio korpuso fasadas, tik jo vidurinėje dalyje yra plati
segmentinė įvažiavimo į diendaržį anga ir iškirstos kelios durys. Skiriasi vakarų
fasado architektūra: dominuoja šoniniai aklini akmens mūro rizalitai, kurių išoriniai
kampai užbaigti 3/4 apskritais stulpais, o vidiniai stulpai yra kvadratinio skerspjūvio.
Vidurinė rizalitų dalis užbaigta laiptuotu trikampiu skydu; akmens mūro sienose
yra mažų apskritų angelių žymės. Vidurinė vakarų fasado dalis skaidoma akmens
mūro stulpais, tarp kurių išdėstyti maži stačiakampiai langeliai. Pietų fasado sieną
remia kontraforsai. Cokolyje buvo išdėstytos nedidelės angos su segmentinėmis
sąramomis, o viršutinėje fasado dalyje – poriniai stačiakampiai langeliai. Vidiniai
diendaržio fasadai apgriuvę. Pietų korpuso vidinis kiemo fasadas skaidomas tinkuotų
plytų stulpų, o tarpai tarp jų užpildyti aklinomis rąstinėmis sienomis. Diendaržis
buvo grįstas lauko akmenimis, o stogai dengti skiedromis. Tvartas buvo labai didelis, su diendaržiu, mišrių konstrukcijų; jis itin monumentalaus tūrio ir originalios
architektūros. Dabar tvartas netekęs autentiškumo ir labai apleistas.
Rūsys-sandėlis pastatytas į pietryčius nuo rūmų, ant šlaito, tarp viršutinio
parko tako ir ežero. Statytas po 1806 m., ilgai stovėjo nenaudojamas ir apgriuvęs.
Pastato pamatai akmens mūro ir plytų, sienos plytų, apgriuvusios, perdanga – cilindriniai skliautai su lunetėmis, apgriuvusi; stogas buvo dvišlaitis. Planas ištęstas
stačiakampis su vienomis durimis; viduje buvo viena patalpa, kuri vėliau sudalyta
pertvaromis. Fasadus užstojo šlaitas. Pietų fasadas buvo aukštesnis už kitus, su dviem langais. Vakarų fasade buvo durys. Salų dvaro rūsysPastatas be stiliaus bruožų. Jis buvo vertinamas kaip dvaro sandėlis. 2016 m.
komplekso dalis. Liko tik pastato griuvėsiai.
A. Rupeikos nuotr.
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Bažnyčios statinių kompleksas, įkurtas tarp Kaštonų ir Parko gatvių – svarbus
Salų dvaro urbanistinis komponentas, užimantis vidurinę sodybos teritorijos dalį
(26 pav.). 1922 m. Salų bažnyčios inventoriuje rašoma, kad 1781 m. grafo Marikonio
lėšomis čia pastatyta pirmoji medinė bažnyčia80. 1943 m. surašytame inventoriuje
minima medinė koplyčia, statyta prieš 1775 m. grafo Marikonio lėšomis81. Šv. Kryžiaus bažnyčia, apjuosta šventoriaus, stovi tarp Kaštonų ir Parko gatvių, į šiaurės
rytus nuo rūmų. Ji pastatyta 1887–1888 m. grafienės Marijos Pšezdzieckos rūpesčiu,
pagal austrų architekto Georgo Vernerio (Werner) iš Tirolio projektą82. 1893 m.
inventoriuje rašoma, kad bažnyčia dar nebaigta – be lubų, neapkaltos vidaus
sienos, tačiau yra grindys ir stovi keturių registrų vargonai. 1895 m. dvarininko
Konstantino Pšezdzieckio lėšomis uždengtas stogas. 1909 m. inventoriuje pažymėta,
kad didysis altorius įrengtas 1901 m. parapijiečių lėšomis, kairysis – 1889 m., o
dešinysis – 1900 m.83 Išliko 1939 m. bažnyčios matavimo brėžiniai, kuriuos atliko
statybos technikas Juozas Sabalys84. Bažnyčia stovi vidurinėje šventoriaus dalyje,
pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurę. Ji vienbokštė, trinavė, pseudobazilikinės erdvės. Sienos suręstos iš sienojų ir apkaltos vertikaliomis lentomis su lentjuostėmis;
tik bokšto viršutinis tarpsnis apkaltas horizontaliomis lentomis. Stogai ir bokšteliai
dengti skarda. Planas kryžiaus formos, jį užbaigia tiesi apsidė, kurios plotis sutampa
su vidurinės navos pločiu; priekyje išsikiša siauresnis už vidurinę navą bokštas
(27a pav.). Abipus presbiterijos glaudžiasi nedidelės (šoninių navų pločio), žemos,
artimos kvadratui prieangio ir zakristijos patalpos. Bažnyčios sienų plokštumos lygios, be vertikalių sąvaržų, tik skaidomos siaura horizontalia trauka, į kurią remiasi
langai ir durų angų viršus. Pagrindinis fasadas simetriškas, su išsikišusiu priekin
trijų tarpsnių bokštu, užbaigtu aukšta smaile su kryžiumi (27b pav.). Fasado šonuose yra po smulkiai sudalytą smailiaarkį langą. Bokšto tarpsnius skiria profiliuoti
karnizai, o kampus rėmina piliastrai. Apatinis tarpsnis kiek aukštesnis; simetrijos
ašyje yra dvivėrės, horizontaliai apkaltos durys, paaukštintos smailiaarkiu langu ir
pridengtos vienšlaičiu stogeliu. Bokšto antrojo tarpsnio ašyje yra apskritas vargonų
choro langas-rožė ir data: 1888, o viršutiniame tarpsnyje – porinės smailiaarkės
akustinės angos, pridengtos horizontaliomis medinėmis grotelėmis. Virš karnizo,
bokšto kampuose kyla liekni kvadratinio skerspjūvio pinakliai, dengti smailėmis su
kryžiais. Šoninių fasadų sienas skaido smailėjančių arkų langai; priekin smarkiai
išsikiša koplyčių tūriai, dengti aukštais dvišlaičiais stogais (27c pav.). Koplyčių
vidurinės plokštumos langai aukštesni ir platesni, o trikampiame frontone išdėstyti
trys siauri ir aukšti smailiaarkiai langeliai. Apsidės fasadas simetriškas, užbaigtas
tiesia siena, kurioje yra du smailiaarkiai langai, o virš jų – apskritas langas (toks,
kaip vargonų choro pagrindiniame fasade). Prie apsidės šonų glaudžiasi žemesni
priestatai. Virš apsidės stogo kyla žemas kvadratinio skerspjūvio bokštelis, dengtas keturšlaičiu stogeliu su kryžiumi.
Bokštelis vieno tarpsnio, su atviromis 80 1922 m. inventorius, saugomas Salų bažnyčios archyve. Jis sudarytas remiantis 1914 m. inventoriumi
segmentinių arkų angomis (27d pav.).
ir lyginant jį su esama padėtimi.
Interjero erdvę skaido trys poros 81 1943 m. inventorius, saugomas Salų bažnyčios
archyve.
kryžminio skerspjūvio stulpų, sujungtų
82
Duomenys iš 1943 m. Salų bažnyčios inventoriaus.
segmentinėmis arkomis. Prie kairiojo 83 KTU ASI, b. 35, p. 53.
pirmosios poros stulpo pritvirtinta sa 84 LCVA, f. 1622, ap. 3, b. 224, l. 53.
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26 pav. Salų bažnyčios statinių ir klebonijos trobesių situacijos plano
schema
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27a pav. Salų
bažnyčios planas.
Sudarė A. Rupeika

27b pav. Salų
bažnyčios pagrindinis
fasadas. 1939 m.
matavimų brėžinys
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Salų bažnyčios
statinių kompleksas.
2011 m.
A. Rupeikos nuotr.
27c pav. Salų
bažnyčios šoninis
fasadas. 1939 m.
matavimų brėžinys
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Salų bažnyčios
apsidės fasadas.
2011 m.
A. Rupeikos nuotr.

27d pav. Salų
bažnyčios apsidės
fasadas. 1939 m.
matavimų brėžinys
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Salų bažnyčios interjeras.
2016 m. A. Rupeikos nuotraukos
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kykla su baldakimu. Prienavio siena abipus dvivėrių durų suskaidyta poriniais
piliastrais, į kuriuos remiasi skliautų arkos. Lubos suskliaustos kryžminiais skliautais
su profiliuotomis briaunomis ir apkaltos dviejų krypčių lentelėmis; prienavio lubos
lygios. Navų sienas skaido piliastrai, į kuriuos remiasi skliautų arkos. Sienų apačia
iki langų apkalta horizontaliomis lentomis, o aukščiau – vertikaliomis. Bažnyčioje
yra trys neogotikinių formų altoriai; koplyčiose šalia šoninių navų altorių pastatyti ir nedideli altorėliai. Navą nuo presbiterijos skiria medinių baliustrų tvorelė.
Vargonų choras įrengtas virš prienavio ir aptvertas plokščių baliustrų tvorele;
prospektas – neogotikinių formų. Bažnyčia – istorizmo laikotarpio pastatas, kurio
architektūroje dominuoja neogotikinės formos. Tačiau fasaduose esama ir orderio
elementų: bokšto kampus rėmina orderiniams pastatams būdingi piliastrai; tokių
elementų esama ir interjere.
Koplyčia (sandėlis) pastatyta rytinėje šventoriaus dalyje, statmenai bažnyčiai,
pagrindiniu fasadu atgręžta į vakarus. Ji vientiso tūrio, stačiakampio, užbaigto trisiene apside, plano, dengta dvišlaičiu, o apsidė – trišlaičiu šiferio stogais (28 pav.).
Koplyčios sienos suręstos iš tašytų sienojų ir apkaltos vertikaliomis lentomis su
plačiomis lentjuostėmis. Pagrindiniame fasade yra dvivėrės durys, apkaltos rombų
raštu, o šalia jų yra dar vienos, siauresnės (vėliau iškirstos) durys. Fasadą vainikuoja
trikampis skydas, kuriame įrašyta data – 1781; virš dvivėrių durų buvęs nedidelis
stačiakampis langelis užkaltas lentomis. Šoniniai fasadai be angų. Apsidės fasado
vidurinė plokštuma aklina, o įžambiose sienose yra po nedidelį smulkiai sudalytą
langą, užbaigtą segmentine sąrama. Fasadus juosia profiliuotas karnizas. Viduje –
viena patalpa; joje stovėjo altorius. Koplyčia lakoniškų etninės
28 pav. Salų
architektūros formų.
Šventorius netaisyklingo šešiakampio plano, aptvertas koplyčios planas.
akmens mūro tvora, kurioje yra treji vartai; tvora pridengta Sudarė A. Rupeika
vienšlaičiais betono stogeliais (anksčiau buvo dengta čerpėmis),
su nuolydžiu į šventoriaus pusę. Priešais pagrindinį fasadą, Salų šventoriaus
jo šonuose simetriškai įrengti dveji vartai, atgręžti į Kaštonų ir koplyčia. 2016 m.
Parko gatves. Jie panašūs, vienos angos. Atviras plačias angas M. Rupeikienės nuotr.
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rėmina mūriniai, tinkuoti kvadratinio Salų šventoriaus kryžius
skerspjūvio stulpai, dengti keturšlaičiais
skardos stogeliais; prie stulpų pritvirtinti Salų šventoriaus paminklas.
dvivėriai ažūriniai metalo vartai. Tretieji 2011 m. A. Rupeikos nuotraukos
siauri varteliai įrengti vakarinėje tvoros
kraštinėje, priešais bažnyčios vakarų koplyčią. Jų angą taip pat rėmina tinkuoti
mūro stulpai, tik žemesni nei pagrindinių vartų. Šventoriaus priekinėje dalyje,
bažnyčios pagrindinio fasado šonuose stovi ąžuolinis kryžius ir paminklas; kapų
esama šiaurinėje dalyje ir pietiniame šventoriaus kampe. Kryžius pastatytas 1987 m.,
krikščionybės 600 m. jubiliejaus proga; jo autorius – Kazys Nemanis iš Panevėžio.
Kryžius medinis, drožinėtas, su Nukryžiuotuoju prie kryžmos, pridengtu puošniu
dvišlaičiu stogeliu. Prie vidurinės stiebo dalies pritvirtintos keturios koplytėlės, o
apačioje išskobtose nišose patalpintos Rūpintojėlio (priekyje) bei Mergaitės su tautiniais rūbais ir gėle reljefinės figūrėlės; kryžiaus apačioje, po Rūpintojėlio niša įrėžti
metai: 1387–1987. Paminklas pastatytas 1976 m. Ant aukšto betoninio postamento
iškelta Šv. M. Marijos statula, dažyta baltais aliejiniais dažais. Priekyje pritvirtinta
marmuro plokštė su įrašu: TIE, KURIE DIDVYRIŠKAI KOVOJO UŽ LAISĘ IR
ŽUVO LAUKUOS GIMTUOS IR TOLI, LAUKIA IŠ JŪSŲ SUKALBANT „SVEIKA
MARIJA“. 1945.III.3. KARE ŽUVUSIAM SŪNUI VLADUI. ONA KISIELIENĖ.
Klebonijos trobesiai. 1922 m. inventoriuje rašoma, kad klebonija užima dvaro
rūmų vakarinę pusę85. Patalpų būklė bloga: yra išdaužytų langų, suardytų krosnių,
85
1922 m. inventorius, saugomas Salų bažnyčios
supuvusių lubų lentų. Stovi vadinama
archyve. Jis sudarytas remiantis 1914 m. inven„naujoji“ medinė špitolė, statyta 1909 m.
toriumi ir lyginant jį su esama padėtimi.
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parapijiečių lėšomis (kainavo 1 827 rb 46 kp). Ji – 24 × 15 m dydžio, 3 m aukščio,
su 20 langų ir keturiomis išorinėmis durimis; sienos lentomis neapmuštos, stogas
dengtas malksnomis. Špitolėje yra 6 kambariai, trys prieškambariai, virtuvė ir po
du mažus ir didelius sandėlius; kambariai šildomi trimis krosnimis, duonkepės
krosnys taip pat trys. Už „naujosios“ špitolės stovi senoji špitolė. Ji 14 × 9 m
dydžio, 5 m aukščio (statybos metai nežinomi). Trobesio pamatai sulindę į žemę,
perdangos įlinkę, sienos supuvusios ir sukrypusios, iš išorės apmuštos stačiomis
lentomis; yra 7 langai ir vienos išorės durys. Viduje yra dvi duonkepės krosnys
ir viena krosnis kambariams šildyti. Viename špitolės gale gyvena špitolninkas, o
kitame – pavargėliai. Tuo metu klebonijai priklausė ir keli ūkio trobesiai: a) klojimas,
stovintis už didžiojo parko, suręstas iš papuvusių rąstų, 17 × 4 m dydžio, dengtas
malksnomis; b) tvartas ir daržinė, dengti bendru malksnų stogu, su papuvusiomis
ir sukrypusiomis sienomis; c) klėtis (kartu su dvaro svirnu); d) vežiminė, suręsta
parapijiečių lėšomis iš stačių lentų, 8,5 × 6 m dydžio; e) „gurbeliai“ vargonininkui
ir zakristijonui, suręsti parapijos lėšomis iš senų apipuvusių rąstų, 10 × 5 m dydžio,
dengti šiaudais. Klebonijos sodyba nuo bažnyčios pusės aptverta medinių statinių
tvora. 1958 m. duomenimis, iki nacionalizacijos Salų parapijai priklausė 8 ha žemės
ir klebonija. Ji buvo vienaaukštė, 20 × 10 m dydžio, statyta iš rąstų86. Dabar yra
du klebonijos pastatai. Senoji (didžioji) klebonija statyta tarpukariu, į šiaurės rytus
nuo šventoriaus, kiek atokiau nuo Parko gatvės, atgręžta į ją ir į šventorių pagrindiniu pietvakarių fasadu. Ji sudėtinio tūrio, su trimis prieangiais, vienaaukštė, su
pastoge, dengta dvišlaičiu skardos stogu. Cokolis sumūrytas iš akmenų ir plytų,
sienos suręstos iš sienojų ir horizontaliai apkaltos lentomis. Pagrindinis fasadas
simetriškas, su dvišlaičiu, sienos aukščio įstiklintu prieangiu vidurinėje dalyje;
stogo šlaite įrengti įgilinti stoglangiai. Fasado šonuose išdėstyta po tris plačius
trieilius langus; jie apjuosti apvadais su tiesiais sandrikais ir riestiniu ornamentu
drožinėtomis apatinėmis prikaltėmis. Šoninis kiemo fasadas su dviem vienšlaičiais
uždarais prieangiais; vidurinėje dalyje išdėstyti platūs trieiliai ir dvieiliai langai,
apjuosti tokiais pat apvadais, kaip pagrindiniame fasade. Galinis šiaurės vakarų
fasadas simetriškas, su trimis trieiliais langais ir tokiu pat langu trikampiame skySalų didžioji
klebonija. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.

86
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29 pav. Salų klebonijos planas.
Sudarė A. Rupeika

Salų mažoji klebonija. 2011 m.
A. Rupeikos nuotr.
30 pav. Salų klebonijos langas.
Sudarė A. Rupeika

de. Galinis pietryčių fasadas asimetriškas, su keturiais skirtingų dydžių langais,
apjuostais vienodais apvadais; dešinysis šoninis siauras langas apšviečia prieangį.
Pastato pastogę juosia siauras išsikišęs karnizas. Klebonija – tradicinės, būdingos
provincijos miesteliams architektūros.
Mažoji klebonija (dabartinė) stovi priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, kitoje
Kaštonų gatvės pusėje, pagrindiniu fasadu atgręžta į gatvę. Ji 1953 m. kunigo Broniaus Novelskio pastangomis perstatyta iš senos špitolės. Pirmajame aukšte buvo
įrengti septyni kambariai, virtuvė, vonia ir sandėliukas su laiptine87. Klebonija yra
nedidelio sudėtinio tūrio, su dviem prieangiais, vienaaukštė, su pastoge, dengta
aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Plane patalpos išdėstytos dviem eilėmis, pereinamos
(29 pav.). Cokolis akmens mūro, sienos rąstinės, apkaltos horizontaliomis lentomis.
Pagrindinis pietų fasadas simetriškas, su sienos aukščio dvišlaičiu prieangiu vidurinėje dalyje; prieangio durys dvivėrės,
įsprūdinės. Fasado šonuose išdėstyta po 87 Duomenys iš 1989 m. sudaryto Salų parapijos
du nedidelius stačiakampius dvieilius
inventoriaus, saugomo bažnyčios archyve.
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langus, apjuostus originaliais drožinėtais apvadais: jų šoninių Salų dvaro parko
lentų galai užapvalinti, o viršutinės prikaltės – trikampių alėja. 2016 m.
sandrikų imitacija, puoštos kiauraraščiu drožinėtomis smul- M. Rupeikienės nuotr.
kiomis geometrinėmis detalėmis (30 pav.). Abu galiniai (rytų
ir vakarų) fasadai vienodi, su dviem dvieiliais langais ir platesniu trieiliu langu
trikampiame skyde; langų apvadai tokie pat, kaip pagrindiniame fasade. Šoninis
šiaurės fasadas asimetriškas, su plačiu vienšlaičiu uždaru prieangiu. Namas darnių
proporcijų, su originaliu langų dekoru. Kieme, priešais namą, lygiagrečiai jam,
stovi ūkinis trobesys.
Parkas išsidėstęs rytinėje pusiasalio dalyje, palei pietinį ežero krantą; jis tęsiasi
nuo rūmų rytų pusėn ir užima apie 7 ha plotą. Manoma, kad jis įkurtas ne vėliau
kaip XVII a. ir vadintas sodu. 1766 m. dvaro inventoriuje nurodyta, kad sode auga
liepos ir tuopos, taip pat įvairūs vaiskrūmiai ir vaismedžiai. Rašoma, kad sodas
suplanuotas kvadratais, liepos susodintos eilėmis. Parką prižiūrėjo sodininkas, kuris
gyveno prie ežero, mediniame name su rūsiu. XIX a. parke buvo žvėrynas, stovėjo
medžioklės namelis88. Parko reljefas gana lygus, su nedideliu nuolydžiu į ežero
pusę. Jis mišraus plano – vyrauja geometrinė struktūra ir peizažinis apželdinimas.
Kompozicijos centras pabrėžtas elipsės formos parteriu, įrengtu priešais rūmus
ir apsodintu gėlėmis. Čia susikerta ir pagrindinės parko ašys: skersinė, vedanti
trumpąja rūmų ašimi link ežero ir išilginė – pagrindinė alėja, lygiagreti ežerui.
Įdomus parko kompozicijos elementas – vakarinėje dalyje suformuota apžvalgos
ir poilsio kalvelė, esanti prie ežero, kranto. Tankiausiai medžiais apsodinta rytinė
parko dalis. Vyrauja vietinių medžių rūšys: paprastasis klevas ir ąžuolas, mažalapė
liepa, drebulė, eglė; yra ir introdukuotų medžių: vakarinė tuja, sibirinis maumedis, pilkoji tuopa. Bosketai sudaryti iš
vienos arba dviejų–trijų medžių rūšių. 88 KTU ASI, b. 22, p. 87–88.
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Mišraus plano Salų parkui savitumo teikia banguotas reljefas, ežero pakrantė ir
milžiniškos pilkosios tuopos. Salų dvaro ansamblis sukurtas vėlyvojo klasicizmo
laikotarpiu, jo pastatai išdėstyti šiam stiliui nebūdinga laisva kompozicija, kurią,
matyt, lėmė gamtinės sąlygos – vingiuota ežero pakrantė ir nelygus reljefas. Pagalbiniai ansamblio pastatai turi tradicinei etninei architektūrai būdingų bruožų.
Apibendrinant galima teigti, kad Kamajų apylinkėse yra vertingų urbanistikos
ir architektūros paveldo objektų. Svarbiausi jų – Kamajų miestelis su saugotina
centrinės aikštės aplinka, istoriniais prie jos stovinčiais pastatais ir bažnyčios statinių kompleksu, Salų dvaro pastatų ansamblis su bažnyčios statinių kompleksu,
Petrošiškio dvaro rūmai, Duokiškio sakralinių statinių kompleksas.

Straipsnis spausdintas „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje „Kamajai“,
Vilnius, Versmė, 2016, p. 1107–1146 (vyr. redaktorius ir sudarytojas
Venantas Mačiekus).
Straipsnio kalbos redaktoriai Juozas Misevičius, Vincenta Velžytė, korektorë
Rasa Kašėtienė, anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.
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