LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

Kupiškio kapinių kryždirbystės paminklai
Jolanta Zabulytė
Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas

Kupiškio krašte buvę ir esantys kryždirbystės paminklai iki šiol nesulaukė
deramo tyrinėtojų dėmesio: pavienių entuziastų dėka medžiaga rinkta 1988 metais
(autorės užfiksuoti Kupiškio, Antašavos, Šimonių, Subačiaus kapinių metaliniai
kaltiniai kryžiai), 2008–2013 m. Kupiškio etnografijos muziejaus darbuotojos Aušros
Jonušytės nufotografuoti Kupiškio ir kai kurių kitų Kupiškio rajono kapinių paminklai. Sisteminga jų fiksacija pradėta 2012–2013 m. „Versmės“ kompleksinių mokslinių
ekspedicijų metu Kupiškio ir Skapiškio seniūnijoje. Publikacijų šia tema taip pat
nėra gausu, – sovietiniais laikais apie senuosius medžio kryždirbius rašė J. Petrulis1
ir Z. Žemaitytė,2 naujai pastatytus sodybų, pakelių ir kitų vietų Kupiškio rajono
medinius paminklus aprašė minėta A. Jonušytė,3 kurios pastangų dėka išleistas
Kupiškio krašto medinius paminklus reprezentuojantis katalogas.4
Apie senuosius Kupiškio kalvius taip pat žinių nedaug – anksčiausiai apie
Petrą Buzą (1836–1916) užsiminta Zitos Žemaitytės 1966 m. straipsnyje, kuriame
pateikiama tik trumpa biografija ir paminėjimas, kad „saulutes kaldavo pasižiūrėjęs į
žmonos austus raštus“.5 Šis fragmentas minimas ir Aloyzo Buzo papasakotoje trijų
kartų Buzų kalvystės istorijoje, kurioje randame ir vertingų faktų, kad panašiai
dirbo ir brolis Juozas Buzas (gim. 1862),
o Šimonių apylinkėse esama P. Buzo
Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2014 06 10,
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų
kaltų kryžių su 1884, 1890, 1895 m.
mokslo darbų komisijos įvertintas 2014 08 14, pirmą
datomis, publikuojami du dvistiebiai
kartą paskelbtas 2014 12 31 elektroninio serialinio
brolių Buzų nukalti antkapiniai kryžiai
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas
Šimonių kapinėse.6 Kiti Kupiškio kalviai
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2014Jonas Dagys (1855–1940) ir Juozapas
7/57-240/EL.
Tilindis (mirė 1888) trumpai aptarti 1 Petrulis J. Senieji liaudies menininkai, Mokslas ir
gyvenimas, 1965, nr. 10, p. 32.
Juozo Petrulio,7 Česlovo Kontrimo ir 2 Petrulis J., Žemaitytė Z. Trys dievdirbių kartos,
Kultūros barai, 1966, nr. 4, p. 60–63.
Antano Stravinsko straipsniuose, ku3
Jonušytė A. Kryžiai, Šimonių seniūnija, Kupiškio
riuose pateiktos trumpos biografijos,
etnografijos muziejus, 2004, p. 49–52; Kupiškio krašto
paminklų vietovės, tačiau jų kūrybai
mažoji sakralinė architektūra, Kupiškis, 2005, nr. 3,
p. 87–91; Mediniai atminimo ir pagarbos ženklai,
daugiau dėmesio neskiriama, nepubKupiškėnų mintys, 2013 02 07, http://www.kmintys.
likuoti ir šių kalvių darbų pavyzdžiai.8
lt/?psl=ulycia&id=2 [interaktyvus, žiūrėta 2013 10].
Kadangi Kupiškio kapinių pamin- 4 Mediniai kupiškėnų paminklai, sud. A. Jonušytė, įv.
straipsnis A. Počiulpaitės, Kupiškio etnografijos
klai netyrinėti, šio straipsnio tikslas –
muziejus, 2005, p. 59.
išanalizuoti Kupiškio kapinių senųjų ir 5 Ž e m a i t y t ė Z . Žaismingųjų „saulučių“ kūrėjai,
Kultūros barai, 1966, nr. 7, p. 33–35. Šis tekstas atnaujai pastatytų kryždirbystės paminklų
kartotas ir Č. Kontrimo bei A. Stravinsko straipsbruožus. Uždaviniai: aptarti antkapinius
nyje „Kryžių meistrai – kalviai“ Č. Kontrimo knygoje
paminklus pagal medžiagos pobūdį, 6 Lietuvos geležiniai kryžiai, Vilnius: Mintis, 1991, p. 37.
Buzas A. Kalvių karta, Šimonių seniūnija, Kupiškio
jų struktūrą bei dekoro elementus, ap
etnografijos muziejus, 2004, p. 107, 110–111, pav. 38,
39.
žvelgti paminklus tradicijos tęstinumo
7
Petrulis J. Ten pat, p. 33.
ir kūrybinių interpretacijų aspektais, 8 Kontrimas Č., Stravinskas A. minėtas straipsnis,
p. 37–38.
įvertinti jų savitumą Aukštaitijos ir kitų
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Lietuvos regionų kontekste. Straipsnyje aptariami išlikę XIX a. II pusės–XX a.
pradžios ir vėliau pastatyti įvairių tipų paminklai.
Tyrimui naudojama autorės archyvo ir A. Jonušytės surinkta ikonografinė
medžiaga, internete patalpintos Mečislovo Sakalausko nuotraukos9 ir Lietuvos
dailės muziejaus virtualios ekspedicijos katalogas,10 Nacionalinio M. K. Čiurlionio
dailės muziejaus liaudies meno fototeka ir A. Varno rinkinys, Kupiškio etnografijos
muziejaus archyvo nuotraukos, šiai tematikai skirti piešinių ir nuotraukų albumai,
įvairių muziejų išleisti katalogai.11 Išskyrus M. ir M. Purvinų daugiamečius Mažosios
Lietuvos reformatų kapinių tyrimus, Lietuvos lieti kryžiai iki šiol mažai fiksuoti ir
tyrinėti, todėl, aptariant Kupiškio lietų paminklų bruožus, straipsnyje naudojama
asmeninio ir Jurgitos Kristinos Pačkauskienės archyvų medžiaga, internete ir leidiniuose publikuoti pavieniai pavyzdžiai. Analogiška situacija būdinga ir kaltinių
bei akmeninių kryžių atvejais, todėl straipsnyje pateikiamos išvados nėra galutinės.
Tyrime naudojami aprašomasis, analizės, tipologinis, ikonografinis, lyginamasis ir
rekonstrukcinis metodai. Bandant nustatyti kai kurių paminklų autorystę ir galėjusių
būti paminklų formas, naudojamas hipotetinis metodas.
Kaip ir kitose Lietuvos vietovėse, Kupiškio kapinėse susidurta su paminklų
datavimo problema – nemaža dalis XIX a. pabaigos–XX a. pradžios ir vėliau
pastatytų metalinių ir akmeninių kryžių yra praradę įrašus – nėra šiam tikslui
skirtų lentelių arba jų postamentuose esantys įrašai bei palaidojimo datos neretai
sunkiai įskaitomi arba sunykę. Kartais ir XX a. II pusės mediniai paminklai neturi
įrašų, todėl nustatyti tikslų vienų ar kitų tipų paminklų pastatymo laiką sudėtinga.

Lieti kryžiai
Iš ketaus lieti kryžiai Lietuvoje plito XIX a. II pusėje / pabaigoje–XX a. I
pusėje, vėliau nulietų kryžių mažai, nes po abiejų pasaulinių karų jų gamyba labai
sumažėjo. Lietų ir iš akmens tašytų kryžių gausa Kupiškio kapinėse liudija buvus
turtingą kraštą, nes masyvūs lieti ir
iš akmens kalti kryžiai buvo brangūs,
9
Svetainė „Senoji Lietuvos skulptūra, kryžiai ir kop
o nesant vietinei gamybai, kainavo ir
lytėlės“, http://www.tradicija.lt/Kryziai/Kupiskio_
kryziai_3.htm [interaktyvus, žiūrėta 2013 10].
jų transportavimas. Kupiškio kapinės
10
http://www.muziejai.lt/emuziejai/Katalogas.asp?p
įsteigtos 1818 m. ir dauguma paminklų
aroda=2&muziejus=1810&kdr=1&eksponatas=1&tpe=0
turėjo būti mediniai, todėl neišliko, o
[interaktyvus, žiūrėta 2013 10].
11
Kryždirbystė Lietuvoje, sud. A. Stravinskas, A. Bu
ankstyviausias lietas kryžius pažymėtas
račas, Vilnius, 1998; Lietuvių liaudies menas. Mažoji
1857 m. palaidojimo data (1 pav.). Ant
architektūra, t. II, Vilnius: Mintis, 1990; Mažosios
architektūros paminklų geležinės viršūnės ir kryžiai.
paminklo nėra liejyklos ženklo ir tokio
Katalogas, sud. M. Mieliauskienė, Rokiškio krašto
modelio kryžiai reti – 1831 m. pastatytas
muziejus, 2005; Molėtų krašto kalviškoji kryždirbystė,
A. K. Kyno tekstas ir piešiniai, Molėtai: Molėtų
Panevėžio senosiose kapinėse, po vieną
krašto muziejus, 2005; P e t r u l i e n ė D . Joniškio
nedatuotą esama Šiluvos (Raseinių r.)
krašto sakralinės kalvystės paminklai, Šiauliai: Joniškio
ir Biliūnų (Skapiškio sen., Kupiškio r.)
istorijos ir kultūros muziejus, 2003; Zanavykų
krašto mažoji architektūra, sud. V. Dėdynas, įv.
kapinėse.12
straipsnis J. Zabulytės, Kaunas: V3 Studija, 2009;
Kupiškio kapinėse šiandien išlikę
Čerbulėnas K. Lietuvos geležiniai kryžiai, Vilnius:
Mintis, 1996, ir kt.
53 lieti kryžiai, tačiau, pasak vietinių
12
Asmeninis archyvas, f. 2010, 2013.
gyventojų, jų, kaip ir kaltinių kryžių, 13 Informaciją suteikė A. Jonušytė, autorės pokalbis
2014 m. birželio 20 d.
būta daugiau.13 Dauguma Kupiškio ka
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pinių lietų kryžių be įrašų ir datų, o XIX a. datuoti paminklai žymi 1869, 1877,
1880 metų palaidojimus, todėl galima spėti, kad dalis jų galėjo būti atgabenti nuo
1873 m. greta Kupiškio nutiesta geležinkelio linija,14 o nuo XIX a. II pusės tokių
paminklų pagausėjimą galėjo lemti ir Kupiškio miestelio išaugimas ir pagerėjusi
gyventojų ekonominė padėtis.15 Daugiau lietų kryžių buvo pastatyta XX a. pradžioje–
I pusėje. Tai liudija 1900–1921 m. laikotarpiu pastatytų devynių datuotų paminklų
palaidojimo datos. Kupiškis XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje buvo vienas kalvystės
centrų16 ir žinoma, kad XIX a. šalia Kupiškio buvusiame Pajuodupio dvare veikė
kalvė,17 tačiau kol kas neaptikta duomenų apie vietinę lietų kryžių gamybą. Ke
leto lietų kryžių formos atitinka Kaune veikusios „Minervos“ liejyklos katalogo
modelius, tačiau nesant ant paminklų liejyklos ženklų, sunku nustatyti konkrečią
jų gamybos vietą.
Formos požiūriu lietinius kryžius galima skirstyti į du tipus: kuklaus dekoro
vientisus ir puošnius ažūrinius. Abiejų tipų kryžių skirtingas aukštis ir santykis su
postamentu: nedideli kryžiai įleidžiami į aukštesnį akmeninį arba betoninį stulpą,
rečiau – stelą, didesni – į žemesnį postamentą, rečiau įkasami tiesiai į žemę.18
Kuklaus dekoro tipas turi du variantus – paprastos formos ir su dekoratyviais
skersinių galais. Vieni tokių paprastos formos paminklų – neoromantizmui būdingas
iš nupjauto medžio kamieno išaugančio kryžiaus – šakos modelis (2 pav.). Tokių
kryžių Kupiškio kapinėse yra penki – trys nedatuoti (du su lietais įrašais „kamieno“ dalyje, tačiau be metų), du su 1869 m. ir 1900 m. palaidojimų datomis.
Šių paminklų dydžiai skirtingi, vieni grakštesni, kiti masyvesni, o vienintelis jų
dekoras – nukirstas šakas imituojantys „gumbeliai“. 1900 m. kryžiuje panaudota
kituose šio stiliaus kryžiuose rečiau aptinkama vertikalų skersinį apjuosianti medžio
šaka. Kupiškio kryžiuose nėra liejyklų ženklų, tačiau panašios formos kryžiai buvo
liejami Kauno „Minervoje“ (katalogo nr. 12, 25). Tokio modelio kryžių esama ir
kitose Aukštaitijos bei Lietuvos kapinėse, todėl galima spėti, kad jie galėjo būti
atvežti arba iš Kauno, arba iš Sankt Peterburgo, Rygos, Varšuvos, arba kitų liejyklų.
Kitų šio tipo kryžių dekoras – reljefiškai arba kiaurapjūvio ažūru dekoruoti
skersinių galai. Siluetiškas skersinių galų dekoras įvairus, tačiau esama ir kelių
vieno modelio paminklų – Kupiškio kapinėse išlikę trys retai Lietuvoje sutinkami
lieti kryžiai su skersiniuose panaudotomis riesčių ir kryželių formomis, atitinkantys
„Minervos“ katalogo nr. 17 modelį (3 pav.). Du iš jų neturi įrašų, vienas žymi
1882 m. kapą. Visų trijų kryžių skersinių galai nudažyti balta spalva, kuri suteikia
paminklui dekoratyvumo. Analogiškas paminklas su 1889 m. palaidojimo data
kol kas aptiktas tik Svėdasų kapinėse
(Anykščių r.). Kitose Lietuvos vietovėse ir
Aukštaitijoje gana dažni, tačiau Kupiškio 14 Kupiškio istorija, Graži tu mano..., http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Kupi%C5%A1kio_istorija
kapinėse reti šie modeliai: trilapių for[interaktyvus, žiūrėta 2013 10].
mos arba siluetiškomis, gotikos stilių 15 B. Kviklys nurodo, kad Kupiškio ir apylinkių žemė
buvo derlinga, buvo auginami linai, plėtojama gy
primenančiomis nežymiomis bangelėmis
vulininkystė, todėl kupiškėnai gyveno pasiturinčiai.
profiliuoti trikampiai skersinių galai
Kviklys B. Mūsų Lietuva, t. II, Čikaga, p. 631.
(trilapių formos 1907 m., trikampių – 16 Milius V., Stravinskas A. Kalviai, Tarybinė Lie
tuvos enciklopedija, t. 2, Vilnius, 1986, p. 192.
1877 m. ir nedatuotas kryžius, 4 pav.); 17 Kviklys B. ten pat, p. 630.
tik du su puošnesniu „pūstu“ reljefiniu 18 Šie bruožai būdingi ir kaltiniams kryžiams.
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ornamentu dekoruoti lieti kryžiai; vienas su dviejų riesčių ir vėduoklės deriniu. Prie
Lietuvoje retesnių šio dekoro varianto kryžių priskirtini minėtas 1857 m. paminklas (1 pav.) ir itin kuklaus dekoro nedatuotas kryžius, atitinkantis „Minervos“
katalogo nr. 1 (5 pav.) – analogiški kryžiai kol kas užfiksuoti tik Kauno Šančių ir
Troškūnų (Anykščių r.) kapinėse. Unikalus nedatuotas ir be įrašo lietas kryžius su
kaltinėmis C formos skersinių užbaigomis (6 pav.). Su kaltinėmis detalėmis lietų
kryžių Lietuvoje užfiksuoti pavieniai atvejai – kol kas žinomas tik vienas kitokio
piešinio nei Kupiškio kaltinėmis detalėmis dekoruotas lietas kryžius Troškūnų
senosiose kapinėse (Anykščių r.).19
Kiti pirmo tipo paprastos formos kryžiai turi ažūrines skersinių užbaigas.
Tai Aukštaitijoje dažnai sutinkami septyni vienodi lieti kryžiai su riestėmis formuotais ažūriniais skersinių galais,20 o retesniems pavyzdžiams priklauso kryžius
su neogotikos stilistikos smailėmis ir rozetėmis skersinių galuose (Adomėlių šeimos
kapas) – pavieniai šio modelio pavyzdžiai užfiksuoti Pasvalio (Panevėžio r.),
Viešintų ir Važdėlių (Anykščių r.) senosiose kapinėse (7 pav.).21 Kupiškio kapinėse
išlikęs kol kas kitose Lietuvos kapinėse neužfiksuotas lietas paminklas su kaltinių
kryžių ornamentą primenančiais skersinių galais, jo siluetas papildytas trumpais
tarpkryžmių spinduliais, o nugarinėje kryžmos pusėje pritvirtinta trikampyje spinduliuojanti Apvaizdos akis (8 pav.).
Šiam tipui galima priskirti ir lietų kryžių variantą, kai kiaurapjūvio ažūrais
dekoruoti tik skersinių galai ir stiebo apatinė dalis. Priešingai nei kitose Lietuvos
vietovėse, kur toks modelis gana populiarus, Kupiškio kapinėse jų yra tik du, abiejų
dekoras skiriasi smulkiomis detalėmis: nedatuoto Adomo ir Anastazijos Gabrėnų
(„ADOMAS yr ANASTAZIJA GABRENAJ“) paminklo turtingesnis stiebo dekoras –
panaudoti nedideli šoniniai ažūrai ir lieta angeliuko galvutė, o 1880 m. paminklas
kuklesnis, be šių minėtų detalių (9 pav.). Abu kryžiai turi atitikmenis „Minervos“
kataloge (nr. 8 v, nr. 31), tačiau kitose Lietuvos kapinėse, kaip ir Kupiškio atveju,
liejyklos įrašų kryžiuose nėra, todėl sunku nustatyti, ar tai Kauno liejyklos gaminiai.
Antro varianto – ažūriškų kryžių Kupiškio kapinėse mažiau ir dauguma
jų modelių sutinkami Aukštaitijos, Dzūkijos ir kitų vietovių kapinėse. Tai aštuoni
puošnūs neogotikinės stilistikos kryžiai su trilapiais skersinių galais, kurių kryžmą
supa pluoštiniai vientisi tiesūs spinduliai (palaidojimų datos – 188.../1907, 1920,
1955), ir du kryžiai, kurių skersinių vidus užpildytas smulkiu „tinkleliu“, o kryžmoje
įkomponuotas įrašams arba Nukryžiuotajam skirtas ovalas. Kupiškio kapinėse išlikę
trys Lietuvoje populiarūs neogotikinio stiliaus ornamentikos kryžiai, kurių skersiniai
užbaigiami trilapiais motyvais, o stiebo
centre esantis angeliuko galvutės liejinys 19 Palyginamoji medžiaga iš asmeninio archyvo, f. 2011,
2012.
apsuptas stilizuotų augalų vainiku (du
20
Kupiškio kapinėse tokių kryžių esama šeši, du iš
kryžiai nedatuoti, vienas žymi 1880 m.
jų pažymėti 1908, 1917 m. palaidojimų datomis.
palaidojimą). Prie retų pavyzdžių ten 21 Asmeninis archyvas, f. 2008, 2012.
22
Babtai (Kauno r.), Lietuvos nacionalinis muziejus,
ka priskirti ažūrinį neogotikinį lietą
ng. 22979, f. S. Paulauskas; Kauno Panemunės,
kryžių, atitinkantį „Minervos“ nr. 19
Sintautų (Šakių r.), Šiluvos (Raseinių r.), asmeninis
archyvas, Neverų (Rokiškio r.) kapinėse (Mažosios
modelį, – tokių pavienių paminklų kol
architektūros paminklų geležinės viršūnės ir kryžiai.
22
kas užfiksuota tik keliose kapinėse
Katalogas, sud. M. Mieliauskienė, Rokiškio krašto
muziejus, 2005, il. 82).
(10 pav.), bei vienintelį šiose kapinėse
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esantį turtingos barokinės formos modelį su gausiu augaliniu reljefu (11 pav.) –
analogiškų pavienių kryžių esama Kaltanėnų (Šalčininkų r.), Nemajūnų (Birštono r.),
Dusmenų bažnyčios šventoriaus (Trakų r.) kapinėse.23 Kitose vietovėse retesni ir
kiti du kryžiai: vienas jų su keturiais pluoštiniais tiesiais spinduliais (Domicelės
Varkalienės kapas), kitas – su dviem vynuogių kekių smulkiais motyvais kryžmoje
ir dvi palmės (?) šakas imituojančiomis „puokštėmis“. Retiems lietiems pavyzdžiams
priklauso ir tarp dviejų akmens stelų naujai įkomponuotas senas turtingos ornamentikos kryžius (12 pav.) – kol kas toks modelis aptiktas Vilniaus Rasų kapinėse,24
būta ir Radviliškyje.25 Lietus kryžius, o ypač retesnius jų modelius, reikėtų išsaugoti
kaip buvusios kryžių gamybos pavyzdžius, nes tai Lietuvos kapinių paminklų
savitumo istorijos dalis, atskleidžianti ne tik tam tikrų vietovių ekonominį lygį,
bet ir gyventojų skonį.

Kaltiniai kryžiai
Senųjų kaltinių kryžių, Lietuvoje plitusių nuo XIX a. II pusės iki maždaug XX a.
I pusės/vidurio, Kupiškio kapinėse išliko dešimt, nors 1988 m. jų būta dvidešimt
aštuoni.26 Žinant, kad XIX–XX a. pradžioje Kupiškis buvo vienas kalvystės centrų,
sunku paaiškinti, kodėl didžiausiose parapijinėse kapinėse tiek nedaug kaltinių kryžių.
Arba jų būta daugiau, bet neišliko? Viena jų negausumo galimų priežasčių gali būti
susijusi su didesne vietinių kalvių darbų paklausa kaimuose, kaimyninėse vietovėse, –
antai geležinius „ratilalius“ ir medinių paminklų „saulalas“ kalusio Juozapo Tilindžio
iš Antašavos dvaro kūrinių esama senosiose Antašavos kapinėse, Zaprūtiškėse,
Vabalninke, Daršiškių kaime,27 savito braižo geležinių kryžių autoriaus Petro Buzo
(gyveno ir dirbo Šimonyse28) kaltų kryžių išlikę ne tik Kupiškio, bet ir Anykščių
apylinkių kapinėse, o baldų apkaustus ir kryžius kalusio Jono Dagio iš Punkiškių
kaimo (Kupiškio r.), vėliau persikėlusio
gyventi į Jūžintus (Rokiškio r.), nemažai 23
Kaltanėnų, Nemajūnų paminklai – asmeninis archydarbų „nusėdo“ Jūžintų, Svėdasų, Kama
vas, f. 2011–2012, Dusmenų bažnyčios šventoriaus
kryžius, fotografuotas V. Balkūno 2010 m.
jų, Salų apylinkėse.29 Kita priežastis gali
24
Asmeninis archyvas, J. Pačkauskienės f. 2010.
būti susijusi su gyventojų teikiamais 25 Šiuo metu kryžius pakabintas ant Radviliškio baž
nyčios sienos, http://static.panoramio.com/photos/
prioritetais – XIX a. pab.–XX a. I pusėje
Kupiškio krašte klestėjo žemės ūkis, 26 original/46408719.jpg [interaktyvus, žiūrėta 2013 02].
Autorės asmeninio archyvo duomenys, fotografuota
todėl gyventojų ekonominė padėtis buvo
1988 m.
27
Kontrimas Č., Stravinskas A. Kryžių meistrai –
gana gera, o tai lėmė, kad pirmenybė
kalviai, Lietuvos geležiniai kryžiai, Vilnius, Mintis,
buvo teikiama turtinę gerovę liudijan1991, p. 38.
tiems lietiems bei iš akmens nutašytiems 28 Ten pat, p. 37; Buzas A. Kalvių karta, Šimonių
seniūnija, sud. A. Jonušytė, Kupiškio etnografijos
kryžiams. Tai rodo šių paminklų gausa,
muziejus, 2004, p. 107.
kurie tuo metu buvo brangūs ir juos 29 Stravinskas A. Meninė kalvystė, Lietuvos kalvystė,
Vilnius: Gelspa, 2004, p. 70; Petrulis J. Senieji
dažniau statė dvarininkai, miestiečiai,
liaudies menininkai, Mokslas ir gyvenimas, 1965,
dvasininkai, o po baudžiavos panaikinr. 10, p. 33.
30
Apie tokius Kupiškio krašto kalvius žr.: Matulytė G.,
nimo – ir praturtėję ūkininkai. Galima ir
Kalvystės amatas užtikrino pragyvenimą, Kupiškėnų
trečia priežastis – nemaža dalis vietinių
mintys, 2005 08 30, http://www.kmintys.lt/?psl=amatu_
gijos&id=26; Matulytė G. Pasagos – numylėtiems
kalvių galėjo specializuotis ūkio ir buiarkliams, Kupiškėnų mintys, 2005 06 28, http://www.
ties padargų, arklių kaustymo srityse
kmintys.lt/?psl=amatu_gijos&id=22 [interaktyvūs,
ir kryžių nekūrė.30
žiūrėta 2013 08].
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Išlikę datuoti senieji kaltiniai kryžiai pastatyti 1861, 1869, 1873, 1884 ir
1892 m. bei 1911 ir 1928 m. Nedatuoti kryžiai pagal stilistiką ir išorinius (korozi
jos, jungimo technikos) požymius taip pat priklauso šiam laikotarpiui, o negausūs
nauji paminklai žymi XX a. 8–10-ojo dešimtmečių palaidojimus. Formos požiūriu
pastebimas Aukštaitijai būdingas bruožas, nes vyrauja dvistiebiai kryžiai. Jų dekoro bruožai artimi kitiems Aukštaitijos šio tipo kryžiams, t. y. skersinių vidus
užpildomas S riestėmis, kartais papildytomis savitus lapelius primenančiomis
smulkiomis detalėmis, nenaudojami tiesūs tarpkryžmių spinduliai. Tačiau esama ir
originalių sprendimų: antai iš buvusių trijų išlikusių dviejų labai panašaus piešinio
kryžių31 kryžmoje panaudotas keturlapės gėlės žiedo motyvas (13 pav.), atskiruo
se paminkluose tik nežymiai skiriasi skersinių bei stiebo dalies dekoro piešinys.
Identiški kryžiai su keturlape kryžmų gėle pastatyti ir Skapiškio (Kupiškio r.)32
bei Kirdonių ir Pandėlio (1884 m., Rokiškio r.) kapinėse,33 todėl neabejotina, kad
tai yra vieno nežinomo meistro darbas. Kitų trijų buvusių vienodų dvistiebių
kryžių skersiniai dekoruoti paprastomis S riestėmis, o stiebo dalyje įkomponuota
stilizuoto augalo šaka kryžmoje užbaigiama trilapiu žiedu (14 pav.). Analogiškas
kryžius 1988 m. autorės užfiksuotas ir Antašavos bažnyčios šventoriaus kapinėse
(Kupiškio r.). Išlikęs panašaus piešinio 1928 m. kryžius su X kryželiu kryžmoje
ir 1891 m. palaidojimą žymėjęs dingęs paminklas su kryžmoje panaudotu skardos
kvadratu Nukryžiuotajam taip pat gali būti to paties kalvio darbas (15a, b pav.).
Kiti dvistiebiai kryžiai taip pat priklauso unikaliems variantams. Du Kupiškio
kapinių paminklai vertingi dėl savitos formos ir pastatymo laiko, nes tai ankstyviausi Kupiškio kapinių kaltiniai paminklai ir vieni senesnių šio tipo antkapinių
paminklų pavyzdžių Lietuvoje: tai neišlikęs 1861 metų palaidojimą žymėjęs kryžius
su skirtingu skersinių ir stiebo dekoru (16a pav.) ir tebestovintis įmantresnės formos
S riestėmis ir Marijos monograma kryžmoje dekoruotas 1869 m. kryžius (16b pav.).
Abu paminklai žymi dvasininkų kapus, todėl neatsitiktinai jų postamentų viršuje
pritvirtintos skardinės taurės, o fasadinėje pusėje išdažytos stulos juostos. Lyginant
su autorės 1988 m. užfiksuota medžiaga, neišliko ir dar du vienodi unikalaus
dekoro nedatuoti kryžiai – jų skersinių ir stiebo puošyba kol kas neturi analogų
Aukštaitijos ir Lietuvos vietovių dvistiebių kaltinių kryžių kontekste (17 pav.). Nebėra
ir dviejų, pagal stilistiką Petro Buzo kaltų dvistiebių kryžių, kurių skersinių vidus
užpildytas spiralių ir rombo formomis,
paminklus paįvairinant lietų, sidabrine 31
Abiejuose paminkluose nežymiai skiriasi tik stiebo
spalva nudažytų saulučių žiedais bei
apačioje esančių S riesčių profiliai.
savitais tarpkryžmių spinduliais (18a, 32 Asmeninis archyvas, f. 2013.
33
Mažosios architektūros paminklų geležinės viršūnės ir
b pav.).34 Analogiški paminklai 1988 m.
kryžiai. Katalogas, sud. M. Mieliauskienė, Rokiškio
krašto muziejus, 2005, pav. 118, 124.
autorės užfiksuoti ir Antašavos naujo34
Šių paminklų autorystė nustatyta remiantis A. Buzo
siose kapinėse bei Šimonių kapinėse.35
straipsnyje publikuotu analogiškos formos Šimonių
Dar vienas neišlikęs analogiškos formos
kapinėse esančiu P. Buzo nukalto kryžiaus pavyz
džiu (il. žr.: Buzas A. Kalvių karta, Šimonių seniūnija,
Kupiškio kapinių 1924 m. kryžius galėjo
sud. A. Jonušytė, Kupiškio etnografijos muziejus,
būti P. Buzo brolio arba pasekėjo darbas,
2004, pav. 38).
arba pastatytas vėliau, jau po kalvio mir- 35 Asmeninis archyvas, f. 1988.
36
Il. žr.: Buzas A. Kalvių karta..., pav. 39. Buvęs
ties (19 pav.) – tai liudija P. Buzo kaltas
Kupiškyje kryžius skiriasi tik C formos tarpkryžmių
dekoru.
identiškas paminklas Šimonių kapinėse.36
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P. Buzo arba jo brolio kalvei tenka priskirti ir 1921 m. kapą žymintį analogiškos
formos kryžių Panevėžio senosiose kapinėse.37
Visų aptartų panašios formos neišlikusių kaltinių dvistiebių kryžių matmenys
skirtingi – aukštis nuo 0,70 m iki 1,16 m, skiriasi ir skersinių ilgiai. Tai rodo, kad paminklai buvo kuriami pagal vieną piešinį, bet nenaudojant šablonų, kaip kartais yra kai
kurių kalvių praktikoje.38 Improvizacijas patvirtina ir skirtingų dekoro detalių variacijos:
skiriasi jų stiebų apačios riesčių formos, kryžmos detalės, skersinių galų profiliai arba
kryžiaus stulpinės dalies ornamentika. Svarbu ir tai, kad Kupiškio kapinių dvistie
biuose kryžiuose dažnai naudojamas skirtingas skersinių ir kryžiaus stiebo dekoras,
ir tai galima priskirti vietinių kalvių kūrybiniam braižui. P. Buzo naudotas lietas
arba iš skardos karpytas saulutes dvistiebių kryžių dekore naudojo ir kiti Aukštaitijos
krašto kalviai – XX a. 3–5-ajame deš. dirbęs A. Jurkštas (Viešintos, Anykščių r.),
anykštėnas V. Žarckus bei nežinomi meistrai. Retai Aukštaitijoje sutinkami religiniai
liejiniai panaudoti 1911 m. kaltiniame kryžiuje – jo stiebo viduryje būta dviejų lietų
angelų figūrų, tačiau šiandien liko tik nedidelės apatinės jų dalys (20 pav.).
XX a. 8–10-ajame dešimtmečiais Kupiškio kapinėse pastatyta nedaug dvistiebių
kryžių, nes sovietiniais laikais nunykusi kaltinių antkapinių kryžių tradicija Lietuvoje
neatsigauna iki šiol. Dviejų iš jų stilistika artima seniesiems kryžiams: nenaudojami
tarpkryžmių spinduliai, skersinių vidus užpildomas rombais formuotomis riestėmis
arba lenktomis formomis, panašiai į senuosius užbaigiami ir skersinių galai. Esminis skirtumas – kryžiaus stiebo apačioje nėra S riesčių (21 pav.). Lakoniški kiti
du šiuolaikiniai kryžiai, kurių dekoro komponavimo principai skiriasi: puošybos
elementai koncentruojami ne skersinių vidinėse ertmėse, o skersinių galuose,
kryžma papildoma paprastais tiesiais arba suktos geležies 1–3 spinduliais, o
kryžiaus apačia – įvairiomis „pūstomis“ formomis (22 pav.). Du nedideli dvistiebiai
kryželiai komponuoti kaip antkapinių granitinių stelų papildiniai, jų dekoras taip
pat santūrus (Jono Kriukos (1906–1989), Stefanijos Kriukienės (1910–2004) kapas).
Vienastiebių kryžių nedaug. Senųjų paprastos formos kryžių 1988 m. buvo
keturi, šiandien išlikęs tik vienas – tai kuklaus dekoro vientisos plačios geležies
juostos kryžius su itin smulkių „ratukų“ juostele skersinių galuose. 1988 m. būta
ir kito panašaus paminklo, tik tokių pat „ratukų“ nedideliu apskritimu akcentuota
kryžma.39 Kitas neišlikęs 1884 m. kryžius buvo nukaltas karkasui panaudojant
taip pat gana plačią metalo juostą, ją įrėminant storos vielos apvadais (23 pav.).
Kupiškio kapinėse išliko ir du P. Buzo kalti antkapiniai kryžiai saulutės, kuriuos
nesunku identifikuoti pagal vienodą šio kalvio stilistiką. Tenka apgailestauti, kad
abiejų paminklų postamentuose nėra
išlikę palaidojimo datų – viename nėra
jokio įrašo (kryžius stovi už Zulonų 37 Il. žr.: http://www.genealogia.okiem.pl/foto2/displayimage.php?album=260&pid=34009#top_display_
šeimos kapo), o kito postamente naujai
media [interaktyvus, žiūrėta 2013 10].
įmontuota akmens plokštė su 1935, 1942, 38 Antai Viešintose (Anykščių r.) gyvenęs ir dirbęs
A. Jurkštas kryžius kaldavo naudodamas vieną
1969 m. palaidojimo datomis (Navickų
šabloną. Plačiau žr.: Zabulytė J. Anykščių rašeimos kapas) gal dengia išlikusią senąją
jono XIX a. pab.–XX a. I pusės kaltiniai kryžiai
Aukštaitijos paminklų kontekste, Lietuvos kalviškoji
datą? (24 pav.). Palyginti su kitais datuokryždirbystė, sud. J. Zabulytė, Utena: Utenos spaustais šio kalvio kryžiais ir žinant jo mir
tuvė, 2012, p. 84.
ties datą, tikėtina, kad šie du paminklai 39 Asmeninis archyvas, f. 1988.
© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2014 12 31.

7

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

buvo nukalti XIX a. 9–10-ajame deš., vėliausiai – XX a. 1-ajame deš. (P. Buzas mirė
1916 m.). Iki šiol žinoma penkiolika P. Buzo sukurtų saulės formos antkapinių
kryžių: trys Anykščių rajone (Andrioniškio kapinės, 1886 m., Andrioniškio bažnyčios
šventorius, Troškūnų kapinės, 1882 m.), minėti du paminklai Kupiškio kapinėse,
septyni Kupiškio rajone (trys Keginių,40 du Kepurių41 ir Šimonių,42 vienas Palėvenės43
kapinėse), du 1882 m. nukalti kryžiai saugomi Lietuvos dailės muziejuje.44 Visi
šie P. Buzo kryžiai vienodos formos, tik kai kuriuose skiriasi detalės – kartais
saulės vertikalusis skersinis užbaigiamas iš dviejų apskritimų suformuota sfera su
kryželiu, apatinio skersinio šonuose tvirtinamos spindulių užbaigas atkartojančios
nulinkstančios šakelės. Rečiau skiriasi spindulių bangų intervalai, o viename Kėginių
kapinių kryžiuje panaudota originali detalė – stiebo apatinė dalis iš abiejų pusių
apsupta banguota juosta su nedidelėmis riestėmis. Lietuvos dailės muziejuje saugomos P. Buzo darbo geležinės viršūnės forma skirtinga – tiesaus profilio skersiniai
užbaigiami šakelėmis su lelijų/tulpių žiedais, jais puošiamos ir tiesių bei banguotų
spindulių užbaigos, o vietoj antkapiniuose kryžiuose pamėgtos stiebo horizontalios
detalės su dviem mažais kryželiais – savotiško „laivelio“ motyvo, pagal tradiciją
komponuojamas pusmėnulis.45 Galbūt P. Buzo kryžiuose dažnas „laivelis“ yra
geležinių viršūnių pusmėnulio interpretacija?
Tenka spėti, kad Kupiškio kapinėse išlikęs seniausias 1873 m. saulės formos
antkapinis kryžius gali būti ankstyvasis P. Buzo darbas, nes panaudota jo paminklams analogiška skersinių forma, kurią atkartoja keturi tiesūs spinduliai, apsupti
banguotais spinduliais, kryžiaus vertikalaus skersinio viršus užbaigiamas apverstos širdies lapu (25 pav.). Kita vertus, kol nėra P. Buzo autorystę patvirtinančių
duomenų, galima ir kita versija, kad šis kryžius vėlesnių metų ir nukaltas nežinomo
meistro, tik įleistas į seną postamentą.
Šiuolaikinių vienastiebių kryžių statoma mažai: vienas jų žemas, itin kuklaus dekoro (Krutovų šeimos kapas), kitų formos stilistika ir komponavimas su
granitinėmis stelomis būdingas nuo apie
XX a. 7–8-ajame deš. Lietuvos kapinėse
40
A. Jonušytės archyvas, f. 2008–2009.
paplitusioms geležinėms viršūnėms- 41 Asmeninis archyvas, f. 2013.
saulutėms. Vienos jų gana aukštos ir 42 Asmeninis archyvas, f. 1988. Šis kryžius skiriasi
nuo publikuoto Z. Žemaitytės straipsnyje (žr. 3
tampa beveik tolygiu arba vyraujančiu
išnašą) ir šiuo metu esančio Kupiškio etnografijos
paminklo elementu (Mažeikių ir Pretkų
muziejuje tam tikromis detalėmis – stiebo apačioje
nėra pritvirtintos horizontalios šakelės, skiriasi ir
šeimų, Aleksandro Dambrausko (1879–
virš jo esančio, kituose P. Buzo kryžiuose visur
1941) kapai), tačiau dažniau nedidelės
naudoto „laivelio“ su dviem kryželiais forma – jis
trumpesnis, „laivelio“ galai mažiau riesti.
geležinės saulutės įleistos granitinių
43
M. Sakalauskas, f. 1972, http://www.tradicija.lt/
stelų viršuje (Augustauskų, Juozevičių
Kryziai/Kupiskio_kryziai_3.htm.
šeimos, Buzų šeimos kapai) arba tvirti
- 44 Inventorinis numeris LDM LM 1651, http://www.
muziejai.lt/emuziejai/Eksponatas.asp?paroda=2&ek
namos stelos šone (Augustinų šeimos
sponatas=2&kodas=375&kdr=1&tpe=25 [interaktyvus,
kapas), dviejų stelų centre (Sinkevičių ir
žiūrėta 2013 10]; Inventorinis numeris LDM LM
2543, http://www.muziejai.lt/emuziejai/EksponaBukėnų šeimų kapas). Retai tarp šian
tas.asp?paroda=2&eksponatas=4&kodas=374&kdr=1&t
dienos paminklų sutinkami originalūs
pe=25 [interaktyvus, žiūrėta 2013 10].
sprendimai, vienas jų – akmens stelos 45 Inventorinis numeris LDM LM 2543, http://www.
muziejai.lt/emuziejai/Eksponatas.asp?paroda=2&ek
su niša geležiniam kryželiui variantas
sponatas=4&kodas=374&kdr=1&tpe=25 [interaktyvus,
(26 pav.).
žiūrėta 2013 10].
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1 pav. Lietas kryžius. 1857 m.

4 pav. Lietas kryžius. 1877 m.

2 pav. Lietas kryžius.

3 pav. Lietas kryžius.

Įrašo nėra

Įrašo nėra

5 pav. Lietas kryžius.

6 pav. Lietas kryžius

Įrašo nėra

su kaltinėmis skersinių
užbaigomis. Įrašo nėra.
2013 m. A. Jonušytės
nuotraukos
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7 pav. Lietas kryžius (viršuje kairėje).
Įrašo nėra
8 pav. Lietas kryžius. Senojo įrašo nėra
(akmens lentelėje iškalti naujų palaidojimų
metai)

9 pav. Lietas kryžius. Lietas įrašas
horizontalaus skersinio nugarinėje pusėje:
„KRYSZTOPAS, JOZEPOTA IR JONAS /
MERIKSAJ 1880 M.“
2013 m. A. Jonušytės nuotraukos
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10 pav. Lietas kryžius (viršuje kairėje).
Stiebo apačioje pritvirtintoje metalinėje
lentelėje išlietas įrašas: „SINPOROZIJA /
MASIULENE / Amžina atilsie /
duok [...] / weszpate“
11 pav. Lietas kryžius Įrašo nėra

12 pav. Lietas kryžius.
2013 m. A. Jonušytės nuotraukos
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13 pav. Kaltinis
kryžius

14 pav. Neišlikęs
kaltinis kryžius
(įrašo nėra).
1988 m. J. Zabulytės
nuotraukos
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15 pav.
Kaltiniai kryžiai:
a) 1928 m.
2013 m.
A. Jonušytės nuotr.;
b) 1892 m. (neišlikęs).
1988 m.
J. Zabulytės nuotr.

16 pav. Kaltiniai
kryžiai:
a) įĮrašas: „S. P. /
KS / JANUSEVICZ /
KLEBAN KUPISKI /
LET 60 / ZMARL
1861 R.“ (neišlikęs);
b) įrašas: „INDRIUS
JEWENAS / Klebonas
Kupiszkio / (kryželis)
1869 spalis m. 20 d.
Amz. 70“.
1988 m. J. Zabulytės
pieš. ir nuotr.
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17 pav. Kaltinis kryžius

18a, b pav. P. Buzo kaltiniai kryžiai (abu neišlikę, įrašų nėra).

(neišlikęs, įrašų nėra)

1988 m. J. Zabulytės nuotr nuotraukos

19 pav. Kaltinis kryžius.

20 pav. Kaltinis kryžius.

21 pav. Kaltinis kryžius.

1924 m.

1911 m.

1996 m., 2013 m. palaidojimai.

1988 m. J. Zabulytės nuotr.

2013 m. A. Jonušytės nuotr.

2013 m. A. Jonušytės nuotr.
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22 pav. Kaltinis kryžius.
1973 m., 1989 m., 2000 m. palaidojimai.
2013 m. A. Jonušytės nuotr.

23 pav. Kaltinis kryžius. Įrašas kryžmos
nugarinėje pusėje pritvirtintoje metalinėje
lentelėje: „JONAS JURENAS / 1884 /
AMŽ. 40 M. GAIŁUS / SUNUS
POVILAS / PAMINKLAN DEDAMAS“
(neišlikęs).
1988 m. J. Zabulytės nuotr.
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24 pav. Kaltinis kryžius
(viršuje kairėje). P. Buzas
25 pav. Kaltinis kryžius.
P. Buzas (?). 1873 m.

26 pav. Kaltinis kryželis.
Fabijonas Miečinskas (1875–1956).
2013 m. A. Jonušytės nuotraukos
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27 pav. Vamzdinis kryžius
(viršuje kairėje). Ona Kručaitė
(1906–1987) ir jos tėvai
28 pav. Vamzdinis kryžius.
Vareikų šeima

29 pav. Akmeninis kryžius.
1913 m. (?).
2013 m. A. Jonušytės nuotraukos
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30 pav. Akmeninis kryžius (viršuje
kairėje). 1907 m.
31 pav. Akmeninis kryžius.
Adomėlių šeimos kapas
32 pav. Akmeninis kryžius. 1928 m.
2013 m. A. Jonušytės nuotraukos
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33 pav. Stogastulpis. Pelyšių kaimas (Šimonių vls.).
Apie 1798 m. B. Buračo nuotr.
Kryždirbystė Lietuvoje, sud. A. Stravinskas, A. Buračas,
Vilnius, Seimo leidykla „Valstybės žinios“, 1998, p. 150
34 pav. Stogastulpis. Skuodinių kaimas (Kupiškio vls.).
B. Buračo nuotr. Ten pat, p. 174
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35 pav. Stogastulpis. Palėvenės kaimas (Kupiškio r.).
Lietuvių liaudies menas, Mažoji architektūra,
sud. K. Šešelgis, kn. 2, Vilnius, Vaga, 1990, il. 77
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36 pav. Medinis kryžius Kupiškio bažnyčios
šventoriuje. Apie XX a. 4-ąjį deš.
KEM archyvas, nuotraukos metrikų nėra
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37 pav. Medinis kryžius.
Brazauskų ir Vesalauskų šeimų kapas
38 pav. Stogastulpis.
Onos Kvietkauskienės (1898–1989) kapas.
2013 m. A. Jonušytės nuotraukos
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39 pav. Ričardo Jankausko (1965–1990)
kapo paminklas.
2013 m. A. Jonušytės nuotr.
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40 pav. Adelės Rastienės (1910–1985)
ir Vandos Balsienės (1942–2002)
kapo paminklas
41 pav. Pilkauskų šeimos kapo paminklas.
2013 m. A. Jonušytės nuotraukos
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Kryžiai iš vamzdžių
Vamzdinių kryžių atsiradimas ir paplitimas Lietuvoje susijęs su pokario ir
sovietiniais laikais, kai, įkūrus kolūkius, dailės ir gyventojų buitinio aptarnavimo
kombinatus, kalviai privalėjo dirbti šiose valstybinėse įstaigose, o kryžių kalyba nebuvo
pageidaujama dėl religinio turinio. Sovietmečiu kolūkiuose ir kombinatuose dirbantys meistrai kryžius gamino ne darbo metu ir dažnai slapta, pagrindine medžiaga
tapo tuo metu lengvai prieinami įvairaus diametro vamzdžiai. Jų naudojimas lėmė,
kad kryžiai nepasižymi buvusių kaltinių grakštumu, nes vyrauja grubaus karkaso
bei lengvo dekoro kontrastas, pastarasis kuklesnis ir sutinkama mažiau jo variantų
nei kaltiniuose paminkluose. Kupiškio kapinėse jų taip pat nėra daug – tik dvylika.
Ne visuose paminkluose yra įrašai, tačiau pagal esančius galima teigti, kad tokie
kryžiai šiose kapinėse statyti XX a. 7–9-ajame dešimtmečiais. Dekoro požiūriu jie
mažai skiriasi nuo kitų Lietuvos vietovių šio tipo paminklų, t. y. naudojami kuklūs
spinduliai ir plonos metalo vielos apvadai, mediniais arba metaliniais burbulais
užbaigiami skersinių galai. Pastatyta ir kitose Lietuvos kapinėse gana dažnai sutinkamas iš vieno kamieno išaugančių trijų kryžių variantas (trys paminklai). Esama ir
unikalių vamzdinių kryžių dekoro pavyzdžių – antai vietoj įprasto kryžmų apskritimo
kryžiaus centrą supa keturi apvaliai gaubti puslankiai su trumpais banguotais spinduliais (Valerijos Jurkštienės (1886–1968) kapas) arba S formos spinduliai įrėminami
kvadratu (27 pav.), arba senųjų paminklų stilistikai artimas dvistiebis kryžius su
trilapiais skersinių galais ir ažūriška kryžmos gėle (28 pav.).

Akmeniniai paminklai
Iš akmens nutašyti antkapiniai kryžiai Lietuvoje plito nuo XIX a. II pusės
(maždaug nuo 1863–1864 m.) iki XX a. I pusės–vidurio, kartais statyti ir vėliau.
Populiarios dvi pagrindinės formos – ant medžio kamieną su nukirstomis šakomis
ir šaknimis imituojančio postamento tvirtinti tokios pat formos kryžiai ir paprasti kryžiai ant akmeninio stulpo arba uolą imituojančio postamento. Kaip
buvo minėta, Kupiškio kapinėse tokių kryžių gana daug – apie penkiasdešimt.
Sprendžiant pagal paminklus su įrašais ir datomis (jų beveik pusė), seniausias žymi
1886 m. palaidojimą, daugiausia jų pastatyta XX a. 2-ajame deš. (dešimt kryžių
1913–1919 m.), mažiau – 1-ajame deš. (trys kryžiai 1907 m.), 4-ajame deš. (keturi
kryžiai 1933–1935 m.) ir 5-ajame deš. (du kryžiai 1943–1949 m.). Tradicija buvo
tęsiama ir 6–7-ajame dešimtmečiais (trys kryžiai 1965, 1973, 1976 m.) bei šiandien
(du kryžiai 1997, 2003 m.). Kaip ir kitose Lietuvos vietovėse, maždaug nuo XX a.
5–7-ojo dešimtmečių plito ir analogiškos formos betoniniai kryžiai.
Seniausias 1886 m. paminklas lakoniškos formos – tai paprastas, su neaukštu
postamentu nedekoruotas monumentalus kryžius, kokių kitose kapinėse pasitaiko
retai, nes dažniausiai paprasti, kuklūs kryžiai komponuojami su masyvesniu sta
čiakampiu arba uolos formos postamentu (tokių esama ir Kupiškio kapinėse).
Skirtingais laikotarpiais buvo populiarūs tie patys tipai, nors tik XX a. 1–3-iajame
dešimtmečiais dažniau statyti kryžiai
su trilapiais skersinių galais ant žemo 46
Kupiškio kapinėse išliko šeši tokie kryžiai ir tik
arba aukšto stulpinio postamento (1907,
trys iš jų datuoti, bet pagal atlikimo techniką ir
formos stilistiką priklauso XX a. pradžiai.
1926) (29 pav.).46
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Vienas akmeninių kryžių tipų – minėta medžio su nukirstomis šakomis
forma. Tokie paminklai Lietuvoje pradėjo plisti XIX a. pabaigoje, tačiau daugiausia jų pastatyta XX a. I pusėje. Šis bruožas būdingas ir Kupiškiui – 1907–1936
metų laikotarpiu pastatyta dešimt datuotų paminklų, jų stilistika panaši į kitų šio
laikotarpio Lietuvos kryžių. Pagal proporcijas išsiskiria du variantai: kresnesni,
kompaktiškų tūrių, kai maždaug 0,60–0,80 m neaukšti, dažniausiai apvalaus skersmens postamentai su nupjautomis šakomis ir įrašui skirta plokšte fasade derinami
su nedideliu tokios pat stilistikos kryžiumi (1923, 1925, 1936 m. paminklai, 30 pav.);
kitų paminklų „šakoti“ postamentai aukštesni (apie 1,50–2 m), įrašai iškalami ne
fasadinėje plokštėje, o stačiakampėje apatinėje cokolio dalyje, jų viršuje tvirtinamas
nedidelis „šakotas“ kryžius (31 pav.). Visi šio tipo kryžiai skiriasi proporcijomis
ir formos stilistika, todėl tai gali būti skirtingų akmentašių darbas arba atlikti
remiantis įvairiais pavyzdžiais.
Populiariausi trečiojo tipo kryžiai. Tai įvairaus aukščio ir pločio stačiakampių
postamentų ir aukštesnio arba žemesnio paprastos formos kryžiaus deriniai. Platesnių
ir žemesnių tašyto akmens postamentų fasadinės plokštumos skirtos įrašams, o
siauresnių, stulpo formos postamentų viršuje dažniausiai įrėžiama palaidojimo arba
paminklo pastatymo data, fasado plokštuma papildoma negiliais kryžiaus, dantukų,
ostijos, monstrancijos ir kitais reljefais, įrašai iškalami postamento cokolinėje dalyje
(32 pav.). Didžioji tokių kryžių dalis pastatyta XX a. pradžioje–I pusėje (trys 1907,
1910, 1913, du 1915, 1917, 1919, 1928, 1920, 1934), kiti nedatuoti, o, sprendžiant
pagal atlikimo techniką, daugumą jų atliko vietiniai meistrai. Profesionalų darbai
skiriasi tobulesne akmens paviršiaus apdorojimo technika ir architektūrinių detalių
panaudojimu (Justino Marcinkevičiaus 1917 m., Stanislovo ir Madlenos Matulionių
1913 m., Inčiūros (1847–1919) kapų paminklai). Šio tipo akmeninių kryžių tradicija,
nors ir negausiai, buvo tęsiama ir XX a. 5–8-ajame dešimtmečiais bei šiandien, ką
liudija vėliausiai pastatytas lakoniškos formos kryžius 2010 m. ant Vanagų šeimos
kapo. Maždaug nuo XX a. 5-ojo iki 9-ojo dešimtmečių tokio tipo kryžiai buvo
liejami iš betono, todėl galima kalbėti apie akmeninių kryžių tradicijos tęstinumą
kitoje medžiagoje net gūdžiais sovietmečio laikais.
Veikiausiai XX a. pabaigoje (datų įrašai sunkiai įskaitomi, matoma tik, kad
Vilių šeimos kapas) Kupiškio kapinėse pastatytas Žemaitijai būdingas akmeninis
monolitinis koplytstulpis – vientiso akmens stulpo su niša formos paminklai šiame
regione buvo statomi XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje. Kupiškio koplytstulpis
skiriasi nuo senųjų itin lakoniška šiuolaikiška forma ir kukliu viršūniniu kryželiu.
Gilioje stačiakampėje nišoje iškalta apibendrinta Rūpintojėlio skulptūra atitinka šio
šventojo talpinimo paminkluose tradiciją, o santūrios formos požiūriu – ir paminklo
stilistiką. Nedidelis koplytstulpis su bareljefine Rūpintojėlio skulptūra arkos formos
nišoje, įkomponuotas tarp dviejų granito plokščių ir sudarantis vieną kompoziciją,
pastatytas ir ant Kubilių šeimos kapo (palaidojimai 1991 ir 1996 m.). Paminklas
pasižymi dekoratyvumu, nes pagal vyraujančios plokštumos tūrį tai daugiau koplytstulpio stilizacijos variantas, būdingas šiuolaikinių meistrų braižui.
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Mediniai paminklai
Medinių paminklų Kupiškio kapinėse XX a. II pusėje–XXI a. pradžioje
pastatyta nedaug – vienas stogastulpis, aštuoni kryžiai ir vyraujančios šiuolaikinės
interpretacijos – skulptūriniai stulpai, kurių iki 2013 m. pastatyta keturiolika. Siekiant apžvelgti medinius paminklus tradicinių bruožų ir jų tęstinumo aspektu,
aptariami XIX a. pabaigos–XX a. I pusės laikotarpiu buvę pavyzdžiai. Deja, senųjų
Kupiškio kapinių paminklų – kryžių, stogastulpių – nėra užfiksuota, todėl, siekiant
apžvelgti medinių paminklų tradicijos bruožus, tenka remtis Kupiškio apylinkėse
buvusių paminklų nuotraukomis, nes kapinėse paprastai buvo statomi tai vietovei
būdingos stilistikos paminklai. Tiesa, kapinių mediniai kryžiai neretai būdavo
kuklesnio dekoro nei sodybų ar šventorių paminklai, o stogastulpiai Aukštaitijos
kapinėse buvo statomi iki XX a. pradžios, todėl tikėtina, kad Kupiškio kapinės
taip pat nebuvo išimtis.
Stogastulpių pavyzdžių aptikta vos keli, tačiau struktūros bruožai leidžia
spėti, kad Kupiškio krašte buvo statomi įvairūs jų tipai. Vienas jų – Balio Buračo
užfiksuotas ir, jo manymu, apie 1798 m. Pelyšių kaime (Šimonių vls.) pastatytas
paminklas (33 pav.). Tai vienas ankstyviausių stogastulpių Lietuvoje, nes, be jo, dar
žinomas M. Brenšteino publikuotas 1760 m. stogastulpis, buvęs Telšių parapijinėse
kapinėse.47 Įdomu tai, kad buvusiame Pelyšių stogastulpyje panaudotas apvalus
stogelis retai sutinkamas Aukštaitijoje,48 labiau būdingas Žemaitijai, todėl galima
prielaida, kad XVIII a. apvalūs arba daugiakampiai stogeliai buvo žinomi visoje Lie
tuvoje, bet ilgiausiai išliko Žemaitijoje. Palyginę su seniausiu Žemaitijos stogastulpiu
matome ir kitų panašumų – abu aukšti (apie 4–5 m), nedidelės medinės viršūnės,
gana kuklios formos geležiniai kryželiai viršuje. Pelyšių stogastulpio skirtumai –
stogelio apačioje panaudotas smulkus geometrinis dekoras ir nedidelė geometriniu
raštu dekoruota papėdė Nazariečio (?) skulptūrai. Tiesa, Telšių stogastulpyje taip
pat galėjo būti nedidelė papėdė skulptūrai, nes stulpe po stogeliu matomas tam
tikras „karnizas“. Galima spėti, kad šių paminklų išlikimą iki XX a. pradžios
galėjo lemti sakinga eglės mediena, dažnai ilgaamžiškesnė už labai tvirtą ąžuolą.
Skuodinių kaime (Kupiškio vls.) buvęs stogastulpis būdingas Utenos ir
Molėtų apskritims – nelabai aukštas (apie 2,5–3 m), kresnų formų, su gana masyviu keturšlaičiu stogeliu ir kuklia skydelio formos atrama, gana aukšta profiliuota
medine viršūne geležiniam kryžiui (šiuo atveju jo nėra – nukritęs ar nebuvo
naudojamas?) (34 pav.). Šios formos stogastulpiai J. Baltrušaičio įvardyti „grybo“
tipu, o B. Buračo 1934 m. užfiksuotas
Palėvenės kaimo aikštėje (Kupiškio r.) 47
Il. žr.: Brensztejn M. Krzyźe i kapliczki źmudzkie:
buvęs stogastulpis priklauso taip pat
Materiały do sztuki ludowej na Litwie, Kraków, 1906,
pav. 3.
Aukštaitijai būdingo „žibinto“ tipui,
48
Kitas galimas pavyzdys – prie kelio Svėdasai–
nes turi atvirą koplytėlę primenančią
Anykščiai (Anykščių r.) buvęs XIX a. vidurio–II
viršutinę dalį, suformuotą iš keturių
pusės stogastulpis, kurio stogelio forma panaši į
apvalų, tačiau konkrečiai jo formą sunku nustatyti
lenktų atramų ir papėdės (35 pav.).
dėl nepakankamai geros būklės (K. Šimonio piešinys,
Šiame stogastulpyje panaudota ir vidinė
1923 m., Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus fototeka, Lta 206).
„koplytėlės“ pertvara, atskirianti dviem
Kitas į Pelyšių panašus stogastulpis B. Buračo už
skulptūroms skirtas erdves. Galima spėti,
fiksuotas Bučiūnų kaime, Ramygalos valsčiuje (Pa
kad XIX a. pab.–XX a. I pusėje Kupiškio
nevėžio apskr.), il. žr.: Kryždirbystė Lietuvoje, p. 175.
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krašte būta ir daugiau stogastulpių, tačiau nebuvo užfiksuoti apsiribojant tik tam
tikromis vietovėmis.49
Žinomi ir pavieniai koplytstulpių pavyzdžiai – du iš Šimonių apylinkių ir po
vieną iš Nakonių (Kupiškio vls.) ir Meliūnų kaimų50 (Kupiškio r.). Šimonių valsčiuje
buvę paminklai panašūs ir gali būti vieno meistro daryti – Pelyšių kaimo paminklas puošnesnis, jo atviroje koplytėlėje „apgyvendinta“ Kristaus krikšto skulptūrinė
grupė, o prie Šimonių buvusiame koplytstulpyje – šv. Rokas.51 Nakonių koplytstulpis
statytas vėliau (apie XX a. I p. ?) ir išsiskiria puošnumu – daug vingrių ornamentų
koplytėlės viduje ir išorėje.52 Visus tris paminklus sieja koplytėlės papėdę su stulpu
jungiančios dekoratyvios puošnesnės arba kuklesnės riestės.
Senųjų medinių kryžių užfiksuota daugiau. Pagal publikuotas leidiniuose ir
Kupiškio etnografijos muziejaus archyvo fotografijas galima spręsti, kad XIX a. pab.–
XX a. I pusėje Kupiškio krašte, kaip ir visoje Rytų Aukštaitijoje, nemažai būta kryžių
su koplytėlėmis-altorėliais. Vieni jų labai puošnūs, naudojama daug dekoro detalių:
fasadinėje pusėje dažnai pridėtiniais
pjaustiniais papildyti trilapiai skersinių 49 Antai minėtame Pelyšių kaime užfiksuoti net keli
paminklai, tuo tarpu kitose vietovėse – tik pavieniai
galai, baldakimo formos stogelis, virš
pavyzdžiai.
jo – saulės formos monstrancija (rečiau – 50 Č
e r b u l ė n a s K . Min. veikalas, nr. 224.
kryželis), ažūriniais pjaustiniais puošta 51 Il. žr.: Kryždirbystė Lietuvoje, p. 231.
52
M. Sakalauskas, f. 1961, http://www.tradicija.lt/
papėdė, o koplytėlių vidines erdves užKryziai/Kupiskio_kryziai_3.htm.
pildo riestiniai ornamentai ir / arba kar- 53 Kupiškio etnografijos muziejaus archyvas (toliau –
pytos skardos apskritimais žydinčių auga- 54 KEM), GEM 1420.
„Lietuvių liaudies meno Mažosios architektūros“
lų vazose motyvai, kolonėlių viršuje
1 knygoje nurodoma, kad tai sodybos kryžius
(LLM MA, sud. K. Šešelgis, kn. 2, Vilnius, Vaga,
komponuojamos nedidelės angelų su
1990, il. 239, metrika p. 333), tačiau patikimesnė
žvakėmis figūros, kai kuriais atvejais
A. Varno rinkinio metrikos informacija, kad tai
pjaustinių ažūras vertikaliai supa ir
Kupiškio bažnyčios šventoriaus paminklas (NČDM,
AV rinkinys, nr. 1631, f. 1927), tai nurodoma ir
centrinę kryžiaus dalį. Tokie kryžiai staleidinyje Kryždirbystė Lietuvoje (p. 491). Bažnyčios
tyti Panevėžio, Anykščių, Rokiškio, Zarašventoriaus vieta patikslinta ir palyginus tvoros
formą pagal KEM archyvinę nuotrauką (už tokią
sų, Utenos kraštuose. Kupiškio valsčiuje
galimybę ir K. Gabrėno autorystės nustatymą dėkoju
53
jie užfiksuoti Duoniūnų kaime ir baž
A. Jonušytei).
nyčios šventoriuje54 (36 pav.), nežinomo- 55 Il. žr.: Kryždirbystė Lietuvoje, p. 492.
56
žr.: ten pat, p. 493.
je vietoje,55 Pelyšių kaime (1900 m.).56 57 Il.
Il. žr.: ten pat, p. 64.
K. Gabrėno darytas kryžius Tūbe 58 Il. žr.: ten pat, p. 65.
59
lio sodyboje Stičkalnyje57, apnykęs, bet 60 Il. žr.: ten pat, p. 95.
Albume Kryždirbystė Lietuvoje publikuoti du beveik
buvęs puošnus kitas K. Gabrėno paminidentiški kryžiai – vienas Noreikos sodyboje, o prie
1891 m. paminklo nurodytas tik Miliūnų kaimas
klas Pupinių kaime,58 į šiuos panašus tik
(abu p. 489). Noreikos sodybos kryžiaus kai kurios
Šablinsko 1898 metais darytas kryžius
detalės neišlikę (medinė monstrancijos saulė stogelio
viršuje, nubyrėję ir kai kurie skersinių dekoro
Pelyšių kaime,59 du panašūs kryžiai Mielementai), skiriasi ir koplytėlės vidaus dekoras –
liūnų kaime.60
1891 m. kryžiuje panaudoti du žydinčių augalų
Kiti kryžiai kuklesni – koplytėlės
vazose motyvai, Noreikos kryžiuje – vingrios riestės
(augalai vazose komponuojami arčiau fasado ir
mažesnės ir išilgintos vertikaliai, mažiau
šiame kryžiuje neišlikę?). Jeigu tai skirtingi kryžiai,
dekoruotos, kartais paprastesnių formų
Noreikos sodyboje buvęs paminklas turėtų būti
senesnis, tačiau gali būti, kad tai tas pats kryžius,
ir skersinių galai (Svidenių kaimo, Gai
tik fotografuotas vėliau. Deja, tai nustatyti sunku
61
galių kaimo kryžiai ). Naivių kaimo kryturint tik publikuotų kryžių pavyzdžius.
žiaus meistras gali būti tas pats kaip 61 Il. žr.: Kryždirbystė Lietuvoje, p. 491, 490.
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ir Kupiškio bažnyčios šventoriaus, nes koplytėlę ir dalį vertikalaus skersinio supa
panašaus ažūro skydelis bei ant horizontalaus skersinio užbaigų tupintys du
balandžiai.62
Kaip ir kitose Aukštaitijos vietovėse, Kupiškio krašte buvo naudotas ir kryžių
dekoro variantas vertikalių ažūrinių pjaustinių skydeliais įrėminant apatinę kryžmos
dalį, t. y. dekoruojant tik abi stulpo puses po Nukryžiuotuoju arba nedidele siaura
koplytėle. Tokio dekoro kryžius maždaug XX a. 4-ajame dešimtmetyje buvo pastatytas Kupiškio bažnyčios šventoriuje,63 labai panašus (tikėtina, kad to paties meistro)
ir Adomynės bažnyčios šventoriuje,64 kuklesnio dekoro 1941 m. kryžiai Radžiūnų65
ir Keršuliškių kaimuose.66 Buvo statomi ir paprasti kryžiai su burbulais arba kitais
geometriniais motyvais dekoruotais skersinių galais (Čiovydžių kaimo, 1941 m.
Žvėrių kaimo kryžiai67), kartais panaudojamas ir Aukštaitijai būdingas variantas
smulkiais geometriniais dantukais akcentuojant tik tris skersinius.68 Natūralu, kad
Kupiškio krašte dirbę kryždirbiai gaudavo užsakymų ir antkapiniams paminklams,
todėl panašios stilistikos kryžiai galėjo būti statomi ir kapinėse.
Šiandien Kupiškio kapinėse neaptinkame vietinei tradicijai būdingų dekoro
variantų, nes vyrauja paprastų formų kryžiai, pagal laidojimo datas daugiausia
pastatyti XX a. 9–10-ajame dešimtmečiais, vienas – 2005 m. Seniausias datuotas
paminklas žymi 1948 ir 1951 m. palaidojimą (Jankauskų šeimos kapas). Tai paprastos
formos neaukštas kryžius, kurio skersiniai užbaigiami stačiakampėmis lentelėmis,
o cokolinė dalis primena akmeninių kryžių postamentus, t. y. panaudotas medinis stačiakampis stulpas. Du nedideli kryželiai žymi bevardžius kapus: vieno jų
vienintelė puošmena – trilapiai skersinių galai, kito forma įdomesnė – lotyniško
kryžiaus siluetas komponuojamas iš horizontalių ir vertikalių stačiakampių lentelių,
fasadinėje pusėje jas papildant skardiniais stačiakampiais. Dviejų monumentalių kryžių
stilistika labai panaši, todėl jie gali būti daryti to paties meistro, nes trilapiuose
skersinių galuose panaudotas analogiško piešinio negilaus reljefo dekoras, vienodo
profilio stogelių medžio pjaustinys ir nedidelių šoninių skydelių geometrinis ažūras
(A. Kaleinikovo (1951–2005) kapas, 37 pav.). Formos požiūriu įdomesnis Emilijos
Stankevičienės (1903–1992) kapo paminklas – gana liauną grakštaus silueto kryžių
puošia žvaigždę primenantys skersinių galai, o stiebo apačioje esantis praplatėjimas
tampa niša nedidelei bareljefinei besimeldžiančio angelo figūrai. Kiti du nedideli
kryželiai priklauso masinei gamybai ir skirti laikinam kapo žymėjimui, tačiau
neretai liekantys nuolatiniais mirusiojo atminties paminklais. Tai neaukšti kryželiai
su profiliuotais skersinių galais ir kiaurapjūviu pjaustytais pluoštiniais spinduliais.
Panašių ir analogiškos formos kapų ženklų galima aptikti įvairiose Lietuvos kapinėse.
Kupiškio kapinėse stogastulpis pastatytas tik vienas – tai Onos Kvietkauskienės
(1898–1989) kapo paminklas. Pagirtina, kad dar XX a. pradžioje lietuviškų kapinių
savitumą lėmę stogastulpiai nepamiršti,
kita vertus, jo forma atspindi šiandienos
62
kryždirbystės tendenciją nepaisyti re 63 Il. žr.: Kryždirbystė Lietuvoje, p. 492.
KEM archyvo nuotrauka, nenumeruota.
gioninių savitumų, nes dvi šoninės sti- 64 Dr. Skaidrės Urbonienės nuotrauka, 2013 m.
lizuotų augalų su tulpių žiedais atramos 65 KEM archyvas, GEK F-1657.
66
Asmeninis archyvas, f. 1988.
ir stulpo profiliavimas buvo būdingi 67 KEM archyvo nuotrauka, nenumeruota.
Žemaitijos XIX a. pabaigos stogastul 68 KEM archyvo nuotrauka, nenumeruota.
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piams. Paskutinių XX a. dešimtmečių paminklų dekoro sampratą liudija ir seniesiems
šio tipo paminklams nebūdinga stulpo šonų puošyba pridėtiniais pjaustiniais ir
reljefiniai augaliniai motyvai cokolinėje dalyje (38 pav.).
Tradicinių koplytstulpių šiandien taip pat nestatoma, o, kaip ir visoje Lietuvoje,
Kupiškio kapinėse daugiausia pastatyta monumentalių skulptūrinių stulpų. Juos
pagal tūrio struktūrą galima skirstyti į du variantus, kurių ribos labai nežymios,
tai – koplytėlių ant žemės ir koplytstulpių interpretacijos. Pirmajam tipui priklauso
iš vientiso rąsto nišoje išskobtos bareljefinės arba apvalios, dažniausiai Rūpintojėlio,
skulptūros, dengtos dvišlaičiu arba keturšlaičiu stogeliu su geležine viršūne. Apie
1–1,5 m aukščio gana kresno arba aukštesnio (iki 2 m) paminklo apatinėje dalyje
paprastai išraižoma (rečiau talpinama metalinė lentelė su įrašu) informacija apie
mirusįjį (Aleknų šeimos, Dapšių ir Deksnių kapų paminklai (aut. R. Puškorius iš
Kretingos). Kai kuriais atvejais neaukšto paminklo tūryje vyrauja apvalaus rąsto forma,
o niša su bareljefine skulptūra primena arką (Dobrickų šeimos kapas ir 39 pav.),
todėl šiuos paminklus sąlygiškai galima priskirti ir tam tikrai žemų koplytstulpių
interpretacijai. Kartais rąstas aptašomas suteikiant vertikalaus stačiakampio formą,
kurio fasade dažniausiai išskobiamas negilus Rūpintojėlio reljefas (Pašiūnų šeimos
kapas). Kai kurie šie paminklai tik iš dalies primena koplytėles ant žemės, nes
skiriasi architektoniniai principai – buvusį namelį skulptūrai keičia monolitinis
„būstas“ – rąstas su nedidele arba gilesne, kartais tik nugarinę skulptūros dalį
dengiančia niša ir stogeliu. Panašus principas naudojamas ir kituose skulptūriniuose
stulpuose, tik naudojamas koplytstulpiams būdingas aukštis (apie 2–2,5 m), įvairus
skulptūrų dydis – vienuose jos mažesnės ir komponuojamos stulpo viršuje nišoje
(Varnauskų šeimos kapas ir 40 pav.), kituose naudojama beveik stulpo dydį atitinkanti
figūra (Lietuvos partizanams skirtas paminklas ir 41 pav.). Esama ir minimalistinių
sprendimų – antai Martinonių šeimos kapo paminklas primena santūrų monolitinį
koplytstulpį, kai rąsto viršuje išskobtoje ovalioje nišoje pastatytas nedidelis kryželis,
o vienintelė puošmena – spinduliais dekoruota geležinė viršūnė.

Išvados
Apibūdinus Kupiškio kapinių kryždirbystės paminklus galimos šios išvados:
1. Masinės gamybos lietų kryžių išlikę palyginti nemažai, o tai, kaip ir
akmeninių paminklų atveju, liudija buvus turtingą kraštą. Ankstyviausias – 1857 m.
pastatytas lietas kryžius, kiti datuoti paminklai priklauso XIX a. II pusei–XX a.
I pusei ir tai sutampa su šių kryžių paplitimu Lietuvoje. Aukštaitijoje ir kituose
regionuose plitę modeliai čia nebuvo populiarūs arba dalis jų neišliko, kai kurie
priklauso retiems, keletas – unikaliems, kitose vietovėse kol kas neužfiksuotiems
pavyzdžiams. Formos požiūriu vyrauja kuklaus dekoro vientisos juostos kryžiai, o
ažūrinio dekoro modelių mažiau ir dauguma jų neogotikos stilistikos, sutinkami
įvairiose Lietuvos kapinėse, tačiau esama ir retesnių formų.
2. XIX a. II pusės–XX a. I pusės kaltinių kryžių Kupiškio kapinėse išliko
dešimt, nors 1988 m. jų būta dvidešimt aštuoni. Seniausi datuoti paminklai žymi
1873 ir 1861 m. palaidojimus. Pagal struktūrą vyrauja Aukštaitijos regionui būdingi
dvistiebiai kryžiai. Dauguma išlikusių ir dalis prarastų kaltinių kryžių pasižymi
dekoro motyvų ir komponavimo principų savitumu, pvz., kryžma akcentuojama
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keturlapiu gėlės žiedu, skersiniuose ir stiebe naudojami skirtingo piešinio motyvai,
esama originalių skersinių vidaus dekoro pavyzdžių. Neišliko ir keletas P. Buzo
kaltų dvistiebių kryžių, tačiau esama dviejų šio kalvio darbo saulės formos
vienastiebių paminklų. Galima spėti, kad pagal stilistiką šiam autoriui priklauso ir
1873 m. pastatytas kryžius, tačiau tam patvirtinti trūksta duomenų.
Kaip ir visoje Lietuvoje, šiuolaikinių antkapinių kaltų kryžių palyginti
mažai – tik šeši. Dalies dvistiebių stilistika artima seniesiems paminklams, kiti
pasižymi lakonišku dekoru, skirtingais nei senųjų dekoro komponavimo principais.
Vienastiebių kaltų kryžių stilistika dažnai primena geležinių viršūnių-saulučių formas ir tai atspindi šiandienos Lietuvoje paplitusią tendenciją.
3. Maždaug nuo XX a. 5–6-ojo dešimtmečių Lietuvoje plitę vamzdiniai kryžiai
Kupiškio kapinėse nėra populiarūs – iki 2013 m. jų pastatyta dvylika. Pridėtinis
dekoras daugeliu atvejų panašus į kituose Lietuvos regionuose sovietmečiu kurtų
šio tipo paminklų, tačiau esama ir savitų kompozicinių sprendimų, pvz., kvadratinio „rėmo“ kryžmoje panaudojimas.
4. XIX a. II pusėje–XX a. I pusės/vidurio laikotarpiu pastatytų akmeninių
kryžių yra nemažai, kaip ir kitose vietovėse, vyrauja dvi formos – paprasti kryžiai
ant aukšto arba žemesnio postamento ir medžio kamieną su nukirstomis šakomis
imituojantis neoromantizmo stilistikos variantas. Daugumą tokių paminklų sukūrė
vietiniai meistrai. Išskirtiniu Kupiškio kapinių akmeninių kryžių bruožu galima
laikyti gana aukštus kryžius su trilapiais skersinių galais ant neaukšto postamento.
Keletas šiuolaikinių paprastų akmeninių kryžių su aukštu postamentu liudija
XIX a. tradicijos tęstinumą, tačiau esama ir improvizacijų. Tai – Žemaitijai buvusių
būdingų akmeninių monolitinių koplytstulpių variacija, stilizuotų koplytstulpių
deriniai su stelomis.
5. Pagal Kupiškio apylinkėse buvusius pavyzdžius galima teigti, kad XIX a.
pab.–XX a. I pusėje šiame krašte buvo statomi Aukštaitijai būdingi „grybo“ ir
„žibinto“ tipų mediniai stogastulpiai, mėgti puošnūs kryžiai su koplytėlėmis-altorė
liais, būta ir koplytstulpių su atviromis koplytėlėmis. Šiandien šios tradicijos bruo
žų Kupiškio kapinėse neaptikta – pastatytas tik vienas, labiau Žemaitijos paminklams
būdingas stogastulpis, monumentalių medinių kryžių nedaug, jie santūraus deko
ro, ir, kaip ir visoje šiandienos Lietuvoje, vyrauja koplytstulpių bei koplytėlių ant
žemės interpretacijos – įvairių tūrių skulptūriniai stulpai, dažniausiai su reljefiniais
arba bareljefiniais Rūpintojėliais.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje
„Kupiškis“ (vyr. redaktorė ir sudarytoja Aušra Jonušytė).
Straipsnio kalbos redaktorius Auksė Gasperavičienė, korektorë Rasa Kaðëtienë,
anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.
Straipsnis recenzuotas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.
Straipsnio priedai skelbiami atskirai tam skirtuose leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.
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Nurodymai dël straipsniø naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu bûdu panaudojant bet kurá elektroninio
serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ svetainës www.llt.lt straipsná ar jo dalá kartu su juo privaloma
skelbti leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visà nesutrumpintà pavadinimà, jo tarptautinio standartinio
serialinio leidinio numerá ISSN 2029-0799, interneto svetainës www.llt.lt pavadinimà, tomo (darbo) sutartiná
kodiná pavadinimà, straipsnio autoriø, straipsnio pavadinimà, „Lietuvos valsèiø“ serijos ir monografijos, kuriai
straipsnis parašytas, pavadinimus bei straipsnio pirmojo paskelbimo serijos monografijoje ir jo paskelbimo
svetainëje www.llt.lt datas (jei šios datos sutampa, skelbiama viena – paskelbimo svetainëje www.llt.lt data).

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2014 12 31.

32

