LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų
bažnyčios architektūra ir dailės kūriniai
Dalia Klajumienė

Iki pat šių dienų Kupiškio panoramoje dominuojanti neogotikinių formų
Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia yra jau trečia katalikų šventovė mieste. Pirmoji medinė buvo pastatyta 1616 m. Kupiškio seniūno Benedikto Tyzenhauzo
lėšomis, kapitaliai remontuota 1746 m. ir pašventinta Šv. arkangelo Mykolo titulu.
Gaila, tačiau 1781 m. rugpjūčio 14 d. šie maldos namai sudegė. Po dešimties
metų, 1791 m., buvo pastatyta nauja bažnyčia, kuriai suteiktas Angelų Sargų
pavadinimas. Praėjus vos šimtmečiui, kaip rodo archyviniai dokumentai ir įvairių
autorių tyrimai, XIX a. pabaigoje, ši medinė bažnytėlė jau nebepatenkino miestelio
gyventojų poreikių, nes buvo per maža, pastatas susidėvėjęs, todėl imta rūpintis
naujo statyba. Nors ir sunkiai, tačiau 1897 m. caro valdžia davė leidimą statyti
didesnę bažnyčią1.
Straipsnyje, daugiausia pasitelkiant empirinių duomenų kaupimo, stilistinės
ir istoriografijos analizės bei interviu metodus, pristatoma trečiosios, 1900–1914 m.
statytos, po Pirmojo pasaulinio karo sugriovimų tvarkytos, pabaigtos įrengti ir
1921 m. konsekruotos Kristaus Žengimo į dangų titulo bažnyčios trumpa statybų
ir įrangos istorija, architektūra ir šventovę puošiantys religinės dailės kūriniai. Renkant medžiagą ir rengiant šį straipsnį buvo tikimasi, kad pavyks aptikti naujų, dar
nežinotų faktų apie bažnyčios architektą ar dailės kūrėjus, pateikti naujesnių dailės
kūrinių interpretacijų. Reikia pasidžiaugti, kad vietos gyventojų geranoriškumo ir
aktyvumo dėka pavyko išsiaiškinti naujų faktų apie altorių statytojus ir kai kurių
bažnyčios baldų meistrus. Kruopščiai ieškota ir rasta žinotus faktus papildanti
informacija tikrai praplėtė bažnyčios puošmenų įsigijimo ir komplektavimo su
jau turėtomis vaizdą. Dabar tiksliau žinoma, kas bažnyčioje yra iš senųjų maldos
namų, t. y. turi senesnę istoriją nei dabartinė, šimtmetį žyminti šventovė, o kas
nauja ir kada įsigyta. Pastarąjį rašinį galima traktuoti kaip ankstesnių tyrinėtojų
darbų apibendrinimą ir papildymą, taip pat kaip dar vieną Kupiškio bažnyčios
architektūros ir dailės kūrinių pagarsinimą.
Bažnyčios architektūra, projekto autorystės klausimai. Kaip yra pastebėjęs
iškilus Lietuvos miestų ir miestelių urbanistikos istorijos tyrėjas Algimantas Miškinis, XIX–XX a. sankirtoje pradėta statyti naujoji mūrinė bažnyčia iš esmės 1 Katalikų bažnyčios Kupiškyje istorija jau ne kartą pristatyta mokslo straipsniuose: M i s i u s K . ,
pakeitė miestelio panoramą ir miestelio
Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios, Vilnius,
kraštovaizdžio apybraižas, kurios iki tol
Pradai, 1993, p. 253–254; Baliulis A. Iš Kupiškio
bažnyčios ir parapijos istorijos, Kupiškio kraštas,
mažai disonavo su Lėvens upės slėniu2
Vilnius, A. Varno personalinė įmonė, 1997, p. 65–74;
(1 pav.). Ji iškilo tuo metu, kai vyrauPanevėžio vyskupija: istoriniai duomenys, pastoracinė
veikla, Vilnius, Katalikų mokslo akademija, 1998,
jantis naujai statomų bažnyčių stilius
p. 167–172; Totoris A. Kupiškio bažnyčios, Kubuvo didinga neogotika. Architektūros
piškėnų enciklopedija, t. II (K–P), Vilnius, Vilniaus
dailės akademijos leidykla, 2012, p. 169–174.
istorikė Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė,
2
M i š k i n i s A . Kupiškio urbanistinės raidos iki
nusakydama Kupiškio bažnyčią, teigė,
1960 m. hipotezė, Kultūros paminklai, t. IV, Vilnius,
Savastis, 1997, p. 117–138.
kad tai kryžminio plano pseudobazilika,
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kurios tūris, fasadų struktūra ir proporcijos primena dvibokštes 1 pav. Kupiškio
barokines bažnyčias, o elementai ir detalės – neogotikiniai3 bažnyčios vaizdas
(plačiau apie tai – Marijos Rupeikienės straipsnyje). Taip pat miesto panoramoje.
atkreipė dėmesį, kad panašiai suprojektuota ir Žaslių bažnyčia 2008 m.
Kaišiadorių rajone (arch. Mieczisław Tittenbruk, stat. 1899–1902)4.
Kupiškio bažnyčios klebono ir dekano kun. Vladislovo Kupsto5 1947 m.
birželio 22 d. surašytame 12 lapų mašinraštyje pateikta daug svarbių žinių apie
šventovę. Čia paminėtas bažnyčią projektavęs architektas, trijų altorių (didžiojo
ir dviejų šoninių) ir sakyklos meistrai, tuos altorius papuošusių paveikslų dailininko pavardė. Šis vertingas šaltinis vėliau buvo cituojamas visų autorių, kokiu
nors aspektu analizavusių bažnyčią. Visas mašinraščio tekstas pagarsintas 1998 m.
pasirodžiusiame leidinyje „Panevėžio vyskupija“6.
V. Kupsto paminėta Rygos politechnikos instituto profesoriaus inžinieriaus
Konstantino Rončevskio (1875–1935) pavardė, teigiant, kad jis suprojektavo Kupiškio
bažnyčią, kol kas yra vienintelis žinomas rašytinis šaltinis, patvirtinantis šį faktą.
Visi bandymai ką nors daugiau išsiaiškinti tuo klausimu taip ir liko bevaisiai. Net
ir iš Kupiškio kilusios dailės istorikės Sigitos Samuolienės tyrimas, vainikuotas 3 Lietuvos architektūros istorija. Nuo XIX a. II-ojo denedideliu straipsniu „Kupiškio bažnyčia
šimtmečio iki 1918 m., t. III, Vilnius, Savastis, 2000,
ir latvių prof. Konstantinas Rončevskis“7, 4 p. 248.
Ten pat.
nors ir pateikė K. Rončevskio biografijos 5 Kun. Vladislovo Kupsto biografija publikuota: Kufaktų, nieko daugiau, nei žinota iki tol 6 piškėnų enciklopedija, t. II, Vilnius, 2012, p. 245.
Panevėžio vyskupija: istoriniai duomenys, pastoracinė
apie bažnyčios projektavimo aplinkyveikla, Vilnius, Katalikų mokslo akademija, 1998,
p. 167–172.
bes, neatskleidė. Tiesa, buvo išsaky7
Samuolienė S. Kupiškio bažnyčia ir latvių prof.
tas vertingas teiginys, kad „Panevėžio
Konstantinas Rončevskis, Acta Baltica ‘99, Kaunas,
vyskupijoje meistrai tradiciškai kviečiami
AESTI, 1999, p. 149–153.
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iš Latvijos“, ir pateikta pavyzdžių apie latvių architektų Florijano Vyganovskio,
Karlo Eduardo Strandmano nuveiktus darbus. F. Vyganovskis XIX a. pabaigoje–
XX a. pradžioje statė Josvainių, Pabiržės, Kamajų, Naujamiesčio bažnyčias8, todėl
S. Samuolienė iškėlė hipotezę, kad turėdamas daug darbo ir negalėdamas imtis
dar ir naujos Kupiškio bažnyčios realizavimo, pasiūlė ką tik (1898 m.) mokslus baigusį gabų Rygos politechnikos instituto absolventą K. Rončevskį. Įdomu
pastebėti, tą rodo ir kolegų latvių atlikti šio menininko biografijos tyrimai, kad
Rončevskis visą laiką labiau linko į plastinius menus nei į architektūrą, tačiau
studijoms pasirinko tuomet praktiškesne laikytą architektūros specializaciją. Baigęs
studijas, 1898–1900 m., jis dirbo Rygoje pagalbininku profesoriaus Johano Kocho
ir Oto Hofmano statybų bendrovėje. Tuo metu dalyvavo projektuojant mieste
graikų katalikų Šv. Alberto bažnyčią ir buvo apdovanotas II premija 1900 m.
dalyvaudamas Šv. Gertrūdos evangelikų liuteronų bažnyčios projekto konkurse9.
Taip pat žinoma, kad K. Rončevskis 1926 m. sukūrė Rygos gotikinės evangelikų
liuteronų Šv. Jono bažnyčios fasade buvusios skulptūros „Kristus kalėjime“ kopiją
ir XIV a. portalo kopiją10. Taigi galime teigti, kad Kupiškio bažnyčią minimas
architektas suprojektavo dirbdamas garsių meistrų Johano Kocho ir Oto Hofmano
pagalbininku ir tai bene didžiausias jo autorystę turintis realizuotas architektūrinis
projektas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad latvių tyrinėtojai iki šiol K. Rončevskį
pristato ne kaip architektą, bet kaip architektūros istoriką, dėsčiusį šią discipliną
Rygos politechnikos institute, ir skulptorių, kūrusį daugiausia portretinius biustus
ir antkapinius paminklus, o apie Kupiškio bažnyčios projektą visiškai neužsimena11. Nepaisant to, nors ir nėra kaip akivaizdžiai „sutvirtinti“ fakto, kad minimas
menininkas tikrai yra dabartinę Kupiškio bažnyčią suprojektavęs asmuo, tačiau ir
paneigti ar kaip nors tai koreguoti mes taip pat neturime pagrindo.
Altoriai ir kita įranga. Kunigas V. Kupstas rankraštyje taip pat paminėjo, kad
naujosios Kupiškio bažnyčios statybomis rūpinosi klebonas ir dekanas kanauninkas
Stanislovas Janulevičius (1839 ar 1841–1921)12. Teigiama, kad būtent S. Janulevičiaus XX a. pirmaisiais dešimtmečiais tapytas portretas puošia Kupiškio bažnyčios
zakristiją (2 pav.). Minėtas kunigas, reikia manyti, sprendė, kaip turėtų būti išgražintas maldos namų vidus, ir užsakinėjo altorius ir paveikslus garsiose tuo metu
bažnytinių reikmenų dirbtuvėse. Trys,
didysis ir du esantys šoninėse navo- 8 Lietuvos architektūros istorija. Nuo XIX a. II-ojo dese, neogotikinių formų altoriai derinti
šimtmečio iki 1918 m., t. III, Vilnius, Savastis, 2000,
prie architektūros formų, jie padirbdinti 9 p. 255.
G r i n i e v i c h I . , G r o s v a l d s I . Architektūras
Šiauliuose nuo 1894 (ar 1895 m.) veikuvēsturnieks un tēlnieks Konstantīns Rončevskis
(1875–1935), Scientific Journal of Riga Technical Unisiose Aleksandro Zaborskio dirbtuvėse,
versity, Riga, 2011, Vol. 18, p. 43.
kurios dėl įdiegtos modernios garu va- 10 Sakrālās architektūras un mākslas mantojums Rīgā,
romos technikos 1914 m. reklaminia- 11 Rīga, Neptuns, 2010, p. 66, 67.
G r i n i e v i c h I . , G r o s v a l d s I . Architektūras
me skelbime buvo pristatomos kaip
vēsturnieks un tēlnieks Konstantīns Rončevskis
(1875–1935), Scientific Journal of Riga Technical Uni„Didžiausias Lietuvoje garinis artistiškų
versity, Riga, 2011, Vol. 18, p. 43–49.
bažnytinių darbų pabrikas“, kuriame dir- 12 Apie kun. Stanislovą Janulevičių plačiau: Kupiškėnų
bo apie 120 darbininkų, o produkcija 13 enciklopedija, t. I, Vilnius, 2006, p. 526.
Smilingytė-Žeimienė S. Šiaulių bažnytinių reiįvairiose parodose buvo apdovanota
kmenų dirbtuvės 1900–1940 metais, Menotyra, 1998,
nr. 2, p. 45.
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mantė Smilingytė-Žeimienė pažymėjo,
kad „A. Zaborskis samdė gerus meistrus,
jam buvo svarbi dirbtuvės gaminio kokybė“,
be to, dirbtuvėse buvo dirbinami ne tik
altorių retabulai, mensos, bet ir skulptūros, drožiniai, paveikslai, kartais net užtiesalai14. Dailės istorikės tyrimai parodė, kad A. Zaborskio dirbtuvių altoriai,
be Kupiškio, dar papuošė Anykščių,
Smalvos, Krekenavos, Duokiškio, Pakapės, Upynos, Šiaudinės ir kt. bažnyčias.
Jie buvo pagaminti iš ąžuolo arba pušies
medžio15. Kupiškio bažnyčiai parinkti prabangesni – ąžuoliniai gaminiai16
(3a–c pav.).
Sunku pasakyti, ar tapytojas 2 pav. Bažnyčios statytojo klebono ir dekano
A. Pšeslanskis (A. Przesłański), apie kanauninko Stanislovo Janulevičiaus portretas.
kurį kol kas turime labai nedaug žinių, 2014 m.
altorių paveikslus kūrė bendradarbiaudamas su minėtomis dirbtuvėmis, ar šis užsakymas buvo Kupiškio klebono asmeninė iniciatyva. S. Smilingytė-Žeimienė ir Dalia Vasiliūnienė yra išsiaiškinusios,
kad minimas tapytojas XX a. pradžioje nutapė paveikslus Anykščių, Kupiškio ir
Žemaičių Kalvarijos bažnyčioms17. Iš tapymo metų aišku, kad pirmiausia buvo
darbuotasi Anykščių maldos namuose, keleriais metais vėliau – Kupiškio šventovėje. Čia jis nutapė, apie tai 1947 m. rašė ir V. Kupstas, didįjį altorių puošiantį
paveikslą „Jėzaus Kristaus dangun žengimas“, o šoniniams, kopijuodamas ispanų
XVII a. tapytojo Bartoloméo Estebano Murillo darbą, 1913 m. sukūrė paveikslą
„Nekaltojo prasidėjimo Švč. Mergelė Marija“ bei atkartodamas 1886 m. tapytojo
Bernhardo Plockhorsto nutapytą drobę 1914 m. sukūrė paveikslą „Šv. Angelas Sargas“18 (4a–c pav.). XX a. pradžioje šie siužetai buvo labai populiarūs ir paveikslai
dažniausiai kurti atsižvelgiant į visuotinai paplitusias spalvotas litografijas. Dėl
tos priežasties kun. V. Kupsto rankraštyje A. Pšeslanskio nutapyti paveikslai
14
vadinami „gana vykusiomis kopijomis“19. 15 Ten pat.
Ten pat, p. 46.
Alvydas Totoris „Kupiškėnų en- 16 Panevėžio vyskupija: istoriniai duomenys, pastoracinė
veikla, Vilnius, Katalikų mokslo akademija, 1998,
ciklopedijoje“ mini, kad iki Pirmojo
p. 169.
pasaulinio karo naujojoje bažnyčioje 17 Smilingytė-Žeimienė S. Lietuvos bažnyčių dailė. XX
amžiaus I pusė, Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno
suspėta ištinkuoti bažnyčios vidų, suinstitutas, 2009, p. 102, 123, 188, 200; Vasiliūniedėti grindis, įrengti altorius ir pastanė D. Žemaičių Kalvarija. Piligriminio centro istorija ir
tyti vargonus, kuriuos, deja, per karą
dailė XVII–XIX a., Vilnius, Aidai, 2010, p. 354–355.
18
Paveikslų sukūrimo laiką pirmasis nurodė V. Kupsvokiečių kareiviai sukūreno, o altorius
tas: Panevėžio vyskupija: istoriniai duomenys, pastoracinė
smarkiai apgadino20. Tenka pasakyti,
veikla, Vilnius, Katalikų mokslo akademija, 1998,
p. 169.
kad iki karo buvo pastatyti tik trys –
19
Ten pat.
didysis ir šoninių navų – altoriai, o 20 Totoris A. Kupiškio bažnyčios, Kupiškėnų enciklopedija, t. II, Vilnius, 2012, p. 173.
koplyčios tuomet liko tuščios. Alvydas
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3a–c pav. A. Zaborskio dirbtuvėse Šiauliuose
XX a. pradžioje gaminti didysis ir du šoniniai
altoriai. 2014 m.
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4a–c pav. A. Pšeslanskio
tapyti paveikslai didžiajam ir
dviejų šoninių navų altoriams.
2014 m.
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Totoris Kupiškėnų enciklopedijoje rašo, kad 1930–1932 m. kunigo Stanislovo Eduardo
Baltrimo rūpesčiu koplyčiose pastatyti Šv. Teresėlės ir Nukryžiuotojo altoriai 21.
Šio straipsnio autorei nėra žinoma, kuo remiantis tyrinėtojas tą faktą mini ir
kaip atrodė tuometiniai altoriai, bet visai įmanoma, kad tarpukariu koplyčiose
buvo įrengti paprasti, galbūt tik mensą ir paveikslus turėję altoriai. Kairiojoje
koplyčioje jis dedikuotas XX a. 4-uoju deš. labai išpopuliarėjusios šventosios –
šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės – garbei su to paties pavadinimo paveikslu. Minima
šventoji kanonizuota 1925 m., o 1931 m. į lietuvių kalbą išversta autobiografija
„Vienos sielos istorija“, prisidėjusi prie jos kulto populiarinimo. Daugelis bažnyčių
įsigijo šventąją vaizduojančių paveikslų, skulptūrų, procesijų reikmenų22, jai, kaip
ir Kupiškyje, buvo skiriami altoriai. Dešiniojoje koplyčioje, manytina, analogiškų
neįmantrių formų altorius dedikuotas Nukryžiuotajam Jėzui.
Tai, kad tarpukariu koplyčiose pastatyti altoriai buvo paprastų formų, leidžia spėti tyrimo metu paaiškėję nauji faktai. Laimingo atsitiktinumo dėka buvo
sužinota, kad šiandien koplyčiose matomi neogotikinių formų altoriai yra sukurti
ne tarpukariu, bet sovietmečiu, apie 1958–1960 m., jų meistras yra kupiškėnas
Jonas Lašukas (1913–1998), gyvenęs netoli bažnyčios, Kapų g. 523. Šį svarbų faktą
ir kitų vertingų žinių pateikė meistro vaikai ir kiti šeimos nariai24. Jie papasakojo,
kad monsinjoro Klemenso Gutausko (1915–2002) iniciatyva J. Lašukui buvo pateikti
iš Panevėžio atvežti brėžiniai, pagal kuriuos derindamasis prie didžiojo altoriaus
meistras darė koplyčių įrenginius. Altoriai buvo gaminami itin slapta, bažnyčioje
montuojami naktį dalimis. Abu naujieji altoriai, taikantis prie bažnyčios architektūros ir anksčiau statytų įrenginių, buvo sukurti neogotikinių formų, su trimis
grakščiais į viršų besistiebiančiais bokšteliais ir pinakliais, dekoruoti tituliniais,
tikriausiai iš tarpukario altorių paimtais paveikslais ir šventųjų skulptūromis (5a,
b pav.). Toks taikymasis prie XX a. pradžioje sukurtų altorių buvo ne tik siekis
išsaugoti interjero vienovę, bet taip pat suteikė viltį, kad sovietinės valdžios atstovai neatkreips dėmesio, jog bažnyčioje atliekami stambūs ir svarbūs puošybos
darbai. Siekiant, kad niekas nenukentėtų nuo sovietinės valdžios dėl šių 21 Ten pat.
darbų, nebuvo išsaugota jokių įrašų, 22 Smilingytė-Žeimienė S. Lietuvos bažnyčių dailė.
XX amžiaus I pusė, Vilnius, Kultūros, filosofijos ir
atsiskaitymo dokumentų, nuotraukų,
meno institutas, 2009, p. 154–162.
ilgą laiką niekam apie tai nebuvo pa- 23 Dabar tame smarkiai rekonstruotame name gyvena
jauniausias meistro J. Lašuko sūnus Arvydas Lašukas
sakojama, todėl apie visa tai žino ir
(gim. 1968) su šeima.
atmintyje laiko tik artimiausi žmonės. 24 Straipsnio autorė ypač dėkinga iniciatyvą parodžiusiai J. Lašuko dukrai Vytai Semenienei (gim. 1954),
Grįžtant į ankstesnius Antrojo pakuri ne tik pati prisiminė daug autentiškų faktų
saulinio karo metus, reikia paminėti,
iš tėvelio veiklos, bet taip pat pašnekino brolius
Rimantą (gim. 1946) ir Gytį (gim. 1948), kurie neretai
kad 1944 m. Kupiškio bažnyčioje sabuvo tėvo pagalbininkai ir atlikdavo nesudėtingus
kyklą pastatė A. Zaborskio tradicijas
medžio drožybos ir montavimo darbus.
tęsęs kitas meistras iš Šiaulių – Vladas 25 Istorikė Aldona Vasiliauskienė knygoje „Kupiškis.
Gamtos ir istorijos puslapiai“ (Kupiškis, Kupiškio
Čižauskas25. Kadangi XX a. pirmojoje
etnografijos muziejus, 2009, p. 202) sakyklą priskiria
pusėje meistrai nesistengė demonstruoti
pirmajam Kupiškio bažnyčios įrangos etapui, t. y.
iki 1914 m., ir teigia, kad ji pagaminta A. Zaborskio
išskirtinai savito stiliaus, o dažniausiai
dirbtuvėse kartu su trimis altoriais. Tačiau savo
dirbdavo pagal iš užsienio parsisiųstus
teiginio niekaip nepagrindžia, todėl tikslesni duomenys, manytume, užfiksuoti V. Kupsto mašinraštyje.
pavyzdžių albumus, be aptiktų finan
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5a, b pav. Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir
Nukryžiuotojo altoriai šoninėse koplyčiose,
statyti apie 1958–1960 m. Meistras Jonas
Lašukas. 2015 m.

6 pav. Kupiškio bažnyčios sakykla. 2014 m.
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sinių sutarčių ar kokių kitų panašių
dokumentų labai keblu kalbėti apie
autorystę. Sakyklos meistrą savo rankraštyje įvardijo kun. V. Kupstas, nors
apie jos meninę kokybę atsiliepė ganėtinai skeptiškai. Jis rašė: „1944 m.
įrengta nauja sakykla gotiško stiliaus, kurią
dirbo Vl. Čižauskas, Šiauliuose. Ji didelės
meninės vertės neturi, kaip darbas, atliktas
karo sąlygomis.“26 Toks santūrus vertinimas nėra itin pagrįstas, nes sakykla
padaryta derinant jos formas prie jau
buvusių bažnyčios interjero elementų,
o dekoras primena kitus, tiek Kupiškio
bažnyčios, tiek ir kitų Lietuvos šventovių neogotikinius įrenginius. Galima
būtų nebent atkreipti dėmesį į kiek
prastesnę medienos kokybę nei A. Zaborskio fabriko altorių (6 pav.). J. Lašuko artimieji prisimena, kad, darant
altorių šoninėms koplyčios, meistras kai
kurias detales padarė ir jomis papildė
karo metų sakyklą.
Manytina, kad tarpukariu Šiaulių
(V. Čižausko?) dirbtuvėse taip pat buvo 7 pav. Neogotikos formų procesijų altorėlis
įsigytas neogotikinių formų procesijų su šv. Veronikos ir šv. Kazimiero paveikslais.
altorėlis su šv. Veronikos ir šv. Kazi- 2014 m.
miero atvaizdais (7 pav.), galbūt dar
krikštykla bei procesijose naudotas skėčio pavidalo baldakimas, kurio šiandien
išlikęs bažnyčios bokšte saugomas tik medinis karkasas. Tokį patį karkasą matome
S. Smilingytės-Žeimienės straipsnyje publikuotoje V. Čižausko dirbtuvių nuotraukoje27.
Bažnyčios baldai. Atskirai reikia aptarti bažnyčios ir zakristijos baldus, kurių nemažą dalį apie 1920 m., t. y. iki Kupiškio bažnyčios konsekracijos 1921 m.
rugsėjo 7 d., pagamino vietinis stalius Jonas Jakutis (1876–1960). Tiesa, rašiusieji
apie bažnyčią ar kalbėdami apie meistrą tyrinėtojai priskiria jam tik bažnyčios
centrinėje navoje stovinčius suolus-klauptus ir šoninėse navose palei sienas stovinčias klausyklas28 (8a, b pav.). Tik
J. Jakučio dukters Felicijos prisimini- 26 Kupstas V. Kupiškio bažnyčios istorija, Kupiškis,
1947, l. 5 [mašinraštis].
muose pateikiamas kur kas platesnis 27 Smilingytė-Žeimienė
S. Šiaulių bažnytinių reidarbų apibūdinimas, nusakantis, kad
kmenų dirbtuvės 1900–1940 metais, Menotyra, 1998,
„tėvelis buvo padaręs bažnyčiai suolų ir 28 nr. 2, p. 47.
Jankauskas V. Jonas Jakutis, Kupiškis. Kultūra ir
kitokių baldų“29, o tai gali reikšti ne
istorija, Kupiškis, 2004, p. 61; Totoris A. Kupiškio
bažnyčios, Kupiškėnų enciklopedija, t. II, Vilnius, 2012,
vien tik publikacijose vis paminimus
p. 173.
suolus-klauptus ir klausyklas. Atidžiai 29 Jakutytė F. Prisiminimai apie Kupiškio kraštą ir jo
žmones, Vilnius, 2002, p. 49.
apžiūrėjus šiuos baldus ir išanalizavus
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8a, b pav. Vietinio
meistro Jono Jakučio
apie 1920 m.
pagaminti
suolai-klauptai ir
viena iš klausyklų.
2014 m.
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9a–e pav. Bažnyčios įranga ir baldai (presbiterijos baliustrada,
du klauptai zakristijoje, trivietis suolas-klauptas presbiterijos
kairėje, zakristijos spinta ir komoda), manytina, pagaminti
J. Jakučio. 2014 m.
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jų dekorą, ganėtinai tvirtai galima teigti,
kad meistras taip pat padarė presbiteriją
nuo navos skiriančią medinę baliustradą, trivietį suolą-klauptą presbiterijos
kairėje, du nedidelius klauptus, stovinčius zakristijoje, zakristijos spintą
ir komodą, kurias vainikuoja vienodos
karpytos „karūnėlės“ (9a–e pav.). Matyti, kad darant ir šiuos baldus išlaikyta
neogotikai būdingų dekoro elementų
visuma ir taikytasi prie A. Zaborskio
dirbtuvių altorių dekoro.
Kadangi J. Jakutis buvo gabus
ir dirbo įvairiose meno srityse, galima
nedrąsiai spėti, kad jis padarė ir neogotikos stilistikos velykines Kristaus
kapo sargybinių bei dviejų klūpančių
angelų figūras. Nors, žinoma, pastarosios galėjo būti ir kurių nors bažnytinių
dirbtuvių produktas. Jos profesionaliai atliktos ir puikiai tiko prie naujos
bažnyčios interjero visumos. Svarbu
atkreipti dėmesį, kad tokių stilingų 10 pav. Neogotikos stiliaus Kristaus kapo
XX a. pradžioje sukurtų velykinių de- sargybinio ir klūpančio angelo figūra. 2014 m.
koracijų iki mūsų dienų išliko tik vienetai (10 pav.). Nors jau ne kartą rašyta, bet norisi pridurti, kad J. Jakutis, kad ir
būdamas savamokslis, pasižymėjo nepaprastu smalsumu, visose pasirinktose amato
ir kūrybos srityse (buvo stalius-dailidė, fotografas30) demonstravo didžiulį talentą
ir profesionalumu nenusileido mokslų ragavusiems. Be to, atkreiptinas dėmesys,
kad suolų-klauptų dekoras labai primena meistrams Adomui Karaliui ir Jonui
Račiukaičiui priskiriamus neogotikinius suolus Miroslavo ir Gudelių (Alytaus r.)
bažnyčiose31. Tai rodo, kad tiek didesnių dirbtuvių, tiek ir pavieniui dirbę meistrai
idėjų sėmėsi iš tuo metu gausiai leistų pavyzdžių albumų ir sąsiuvinių, todėl
tarpusavyje nebendravę amatininkai sukurdavo labai panašių gaminių, besiskiriančių nebent medienos rūšimi, dydžiu ar kokiomis kitomis nežymiomis detalėmis.
1964 m. Kupiškio bažnyčios klebonu paskyrus Klemensą Gutauską, dvasininkas
energingai ėmėsi šventovės tvarkymo ir
atnaujinimo darbų. Jau anksčiau gami30
Iki Pirmojo pasaulinio karo savo veiklą reklamavo
nant koplyčios altorius patyręs vietinio
1913 ir 1914 m. parengtuose leidiniuose „Panevėžio
meistro J. Lašuko profesionalumą, apie
kalendorius“, išleistuose Juozo Masiulio knygyne
1975–1980 m. užsakė jam padaryti nese- 31 Panevėžyje.
Apie šių meistrų darbus bažnyčiose rašyta: Lietuvos
niai įsigytoms gipsinėms kryžiaus kelio
sakralinės dailės katalogas, I tomas: Vilkaviškio vyskupija,
I knyga: Marijampolės dekanatas, Vilnius, Gervelė,
stotims medinius ornamentuotus rėmus
1996, p. 69–73; Lietuvos sakralinės dailės katalogas,
(11 pav.), derančius su Jakučio darytais,
I tomas: Vilkaviškio vyskupija, V knyga: Alytaus
dekanatas, Vilnius, Savastis, 2003, p. 234–239.
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11 pav. Kryžiaus kelio stotis su J. Lašuko
apie 1975–1980 m. darytu rėmu. 2015 m.
12 pav. J. Lašuko apie 1975–1980 m.
pagaminti puošnūs suolai-klauptai presbiterijai.
2015 m.

13 pav. J. Lašuko darbo didžiosios bažnyčios
durys. 2015 m.
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lėmis ir keliomis klausyklomis bei padaryti medines pakylas po visomis, tiek po
savo, tiek ir po anksčiau darytomis. Meistras taip pat pagamino ir presbiterijoje
prie sienų įkomponavo porą suolų-klauptų su aukštomis puošniomis atkaltėmis
(12 pav.), padarė daug smulkesnių medžio dirbinių bei tvarkė medines bažnyčios
konstrukcijas ir perdangas, padirbino naujas didžiąsias šventovės duris (13 pav.).
Lašuko vaikai prisimena, kaip tėvas mirkydavo ir lenkdavo medieną dekoratyvinėms rėmų ir kitų dirbinių detalėms, kaip kruopščiai viską montuodavo preciziškai suleisdamas kampus, niekur nepalikdamas net menkiausio broko. J. Lašukui
atliekant didelius užsakymus talkino kiti vietos gyventojai. Meistro artimieji minėjo
Jono Bruškio ir Jono Blažio pavardes. Prisimena, kad J. Blažys gelbėjo darydamas
tekintas detales, kurių pats Lašukas nesiimdavo32.
XX a. pabaigoje atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, padaugėjus bažnyčioje
besimeldžiančiųjų, imta rūpintis padidinti suolų-klauptų skaičių. Siekiant išlaikyti
vieną stilių, nutarta gaminti laikantis J. Jakučio ir J. Lašuko darytų suolų pavyzdžio.
Kupiškėnui tautodailininkui medžio drožėjui Jonui Šmigelskui (gim. 1935) parengus
brėžinius, papildomus suolus apie 2000 m. pagamino vietos medienos įmonė „Slavita“33.
Vargonai. Prie pagrindinių bažnyčios įrangos elementų reikia aptarti ir vargonus. Tiesa, juos, kaip jau minėta, tik pastatytus Pirmojo pasaulinio karo metais
vokiečių kareiviai sukūreno. Tarpukariu, matyt, kitaip neišgalint, buvo įsigyti du
nedideli instrumentai, vadinamosios fisharmonijos. Viena jų pagaminta bendrojoje
Paryžiaus ir Sankt Peterburgo firmoje T. MINUS (14a, b pav.), kita – Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Bostone, Georgo Woods & Co kompanijoje (15a, b pav.). Pirmoji
galėjo būti įgyta dar iki Pirmojo pasaulinio karo, antroji – tarpukariu. Iki Pirmojo
pasaulinio karo Rusijos imperijoje buvo labai populiarios bendros Rusijos ir kitų
valstybių jungtinės kompanijos, leidusios produkciją realizuoti imperijos teritorijoje,
išvengiant nustatytų didelių muito mokesčių. Žinoma, kad garsi amerikietiškoji
Georgo Woods & Co firma nedidelius vargonėlius gamino nuo XIX a. vidurio. Jie
pasižymėjo puikiu skambesiu, o instrumento forma ir dekoras dažniausiai imitavo
istorinių stilių baldus. Be to, vargonėliai buvo puošiami specifiškai – kiaurapjūviu
dekoruotais pedalais. Yra išlikęs 1877 m. leistas firmos katalogas, kuriame galima
pamatyti panašų į esantį Kupiškio bažnyčioje instrumentą34 (16a, b pav.). XIX a.
pabaigoje siūlyti vargonėliai, jei buvo paklausūs, galėjo būti gaminami ne vieną
dešimtmetį. Kupiškio bažnyčioje esančio
instrumento tikslios pagaminimo ir įsigi- 32
Iš D. Klajumienės pokalbio Kupiškyje su Vyta Sejimo datos kol kas išsiaiškinti nepavyko.
meniene, Arvydu Lašuku ir kitais jų šeimos nariais
Antrasis pasaulinis karas, sunkūs 33 2015 m. rugsėjo 5 d.
Informaciją apie naujų suolų pagaminimą 2014 m.
pokario metai ir sovietmečio suvaržymai
rugpjūčio mėnesį straipsnio autorei pateikė Kupiškio bažnyčios zakristijonas Donatas Vilkas. Tiesa,
bažnyčioms ilgą laiką neleido Kupiškio
2015 m. Kupiškio gyventojai autorei minėjo, kad
maldos namuose atsirasti didesniam insbrėžinius parengė dailininkas Rimantas Ridikas (gim.
1960), tačiau patvirtino, kad gaminius pagamino
trumentui. Tik klebonaujant kun. Kle„Slavitos“ įmonė.
mensui Gutauskui XX a. 7–9-ąjį dešimt 34 Prieiga per internetą: http://antiquepianoshop.com/
online-museum/woods-george/ [žiūrėta 2014 08 12].
mečiais atlikti didesni bažnyčios atnauji- 35 Vasiliauskienė
A. Iš Kristaus Žengimo į dangų
bažnyčios istorijos, Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslanimo darbai (ištapyti skliautai ir sienos,
piai, Kupiškis, Kupiškio etnografijos muziejus, 2009,
įsigytos kryžiaus kelio stotys), 1970 m.
p. 244; Totoris A. Kupiškio bažnyčios, Kupiškėnų
enciklopedija, t. II, Vilnius, 2012, p. 174.
pastatyti nauji vargonai35. Iš pradžių jie
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14a pav. Bendrosios XX a. pradžios Paryžiaus ir Sankt
Peterburgo fisharmonijų kompanijos pavyzdys Kupiškio
bažnyčioje; b – firminis ženklas. 2014 m.

15a, b pav. Bostono Georgo Woods & Co kompanijos
fisharmonija ir firminis įrašas. 2014 m.
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16a, b pav. Firmos Georg
Woods & Co 1877 m.
katalogo titulinis puslapis ir
modelio Nr. 17 pavyzdys.
Žr.: http://antiquepianoshop.
com/online-museum/woodsgeorge/

17 pav. Vaizdas į didžiuosius
bažnyčios vargonus. 2014 m.
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buvo vieno manualo, o 1988 m. meistras iš Vilniaus Juozas Lekarevičius su sūnumi (taip pat Juozu) vargonus suderino, praplėtė padarydami antrą manualą (t. y.
rankinę klaviatūrą) ir, derindami prie altorių, padailino prospektą neogotikiniais
pinakliais36 (17 pav.).
Varpai. Pirmojo pasaulinio karo metu naujoji Kupiškio bažnyčia neteko ne
tik vargonų. 1915 m. rusų valdžia išsivežė buvusius tris varpus. Šis nuostolis buvo
atitaisytas tik kun. Stanislovui Baltrimui pasistengus pabaigti bažnyčios įrangos
darbus. 1930–1932 m. statant altorius koplyčiose, Vokietijos liejykloje Bochume
(Vereinigte Stahlwerke-Bochumener-Verein) už 8 805 Lt nupirkti trys iš plieno nulieti
varpai, pavadinti šv. Onos (jis didžiausias ir jam pinigų paaukojo kupiškietės),
šv. Angelo Sargo ir šv. Jono vardais37. Jie išsaugoti iki mūsų dienų (plačiau apie
tai – Ingos Cironkaitės-Bendžienės straipsnyje). Šios tik dydžiu viena nuo kitos
kiek besiskiriančios sakramentalijos38, kaip ir būdinga panašiu laiku pagal Bauhauso
mokyklos, propagavusios funkcionalizmą, nuostatas lietiems varpams, neturi beveik
jokios ornamentinės puošybos ir skaidymo. Vienintelės puošmenos – varpų vardų,
aukotojų, Kupiškio pavadinimo, nuliejimo metų ir liejyklos pavadinimo reljefai bei
graižą nuo liemens skiriančios trys reljefinės juostos. Tai tipiškas tarpukariu Bochumo susivienijimo lietų plieninių varpų
dekoras. Šios liejyklos produkcijos Lie36
Publikacijose paprastai nurodoma, kad vargonai tvartuvos bažnyčiose yra ganėtinai daug,
kyti 1990 m., tačiau 1988 m. vargonų tvarkymo data
todėl ilgą laiką tyrinėtojai, kaip pastebi
ir meistro pavardė įrašyti ant klaviatūros priekinės
sienelės prikaltoje metalinėje lentelėje. Plačiau apie
varpų paveldą analizuojantis istorikas
atliktus darbus straipsnio autorei 2014 m. rugpjūčio
Povilas Šverebas, juos vertino mažiau
mėnesį pasakojo kadaise su tėvu (mirusiu 2013 m.)
dirbęs sūnus Juozas Lekarevičius. Pastarasis iš tėvo
nei žalvarinius kitų liejyklų gaminius.
išmokęs tvarkyti ir gaminti vargonus, šiuo darbu
Nors, kaip žinoma, minimos liejyklos
užsiima iki šiol ir to moko savo aštuoniolikametį
meistrai nuolat tobulino plieninių varpų
sūnų, beje, irgi Juozą.
37
Apie varpų įsigijimą rašyta: Vasiliauskienė A.
skambumą ir norėjo pranokti švelniais
Iš Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios istorijos,
tonais pasižyminčius žalvarinius. Varpų
Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai, Kupiškis, Kupiškio etnografijos muziejus, 2009, p. 214; Totoris A.
liejimo susivienijimas Bochume veikė
Kupiškio bažnyčios, Kupiškėnų enciklopedija, t. II,
nuo 1842 m., o nebelikus jų produkciVilnius, 2012, p. 173–174.
jos paklausos, 1970 m. buvo nutraukta 38 Nors varpus įvairiuose žodynuose ir žinynuose
įprasta vadinti stacionariais muzikos instrumentais ar
serijinė gamyba ir dabar atliekami tik
mušamaisiais idiofonais, taip juos neretai vadina ir
konkretūs užsakymai39.
juos tyrinėjantys mokslininkai, šie įvardijimai labiau
tinka pasaulietinės paskirties varpams – karilionams.
Pavieniai dailės kūriniai. Be
Bažnyčių bokštuose ir varpinėse buvę ar esantys
1947 m. mašinraštyje paminėtos ir iki
stacionarūs didieji varpai yra šventinami, jiems
suteikiami šventųjų globėjų vardai, jų skambesys
mūsų dienų išlikusios bažnyčios įrangos
yra liturgijos dalis, todėl laikomi ne muzikos insir dekoro elementų, šventovėje saugoma
trumentais, bet sakramentalijomis. Apie tai plačiau
rašyta: C i r o n k a i t ė - B e n d ž i e n ė I . Skambinimas
ir daugiau bažnytinės dailės kūrinių. Dar
varpais: tradicija ir dabartis, Vilniaus universitetas,
sovietmečiu į vietinės reikšmės kultūros
Istorijos fakultetas, Istorijos teorijos ir kultūros
paminklų sąrašą buvo įtraukta nemažai
istorijos katedra, Paveldosaugos studijų programa,
magistro baigiamasis darbas (vadovė dr. Dalia
vaizduojamosios ir taikomosios bažnytiKlajumienė), Vilnius, 2012.
nės dailės: XX a. I p. skulptoriaus Petro 39 Apie liejyklą ir jos varpus Lietuvos bažnyčiose rašyta:
Šverebas P. Salantų bažnyčios varpai, varpinės ir
Rimšos sukurtas Panevėžio vyskupo Kavarpininkai, Salantų bažnyčia. Istorija, meno vertybės ir
zimiero Paltaroko bareljefas, dvi XIX a.
žmonės, sud. P. Šverebas, Vilnius, Vilniaus dailės
akademijos leidykla, 2011, p. 211–241.
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tai, keli XVIII ir XIX a. arnotai (vienas
jų – su kontušo juostų fragmentais),
trys nežinomų šventųjų skulptūrėlės ir
1884 m. datuota Nukryžiuotojo skulptūra40. Išvardytus kūrinius po dešimtmečio
paminėjo ir Bronius Kviklys knygoje
„Lietuvos bažnyčios“41, juos įvardijo ir
Alvydas Totoris „Kupiškėnų enciklopedijoje“42. Ar visos daugiau nei prieš
tris dešimtmečius užfiksuotos vertybės
išliko? O gal jų galime suskaičiuoti ir
daugiau, nes sovietmečiu tikrai ne visi
bažnyčių dailės kūriniai būdavo pripažįstama vertingais.
18 pav. Skulptoriui Petrui Rimšai priskiriamas
Vienas dažniausiai viešojoje er- Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko
dvėje pristatomų Kupiškio dailės kūri- bareljefas. 2014 m.
nių yra garsaus XX a. pirmosios pusės
lietuvių skulptoriaus medalininko Petro Rimšos (1881–1961) iš bronzos nulietas
pirmojo Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko bareljefas43 (18 pav.). Apie jį
informacijos galima rasti ne tik publikacijose, bet ir visuose internetiniuose portaluose, pristatančiuose Kupiškio bažnyčią. „Kupiškėnų enciklopedijos“ II tome
nurodoma, kad medalis sukurtas 1960 m., t. y. likus metams iki skulptoriaus
mirties44. Tačiau ši data kelia abejonių, nes yra žinoma, kad nuo 1955 m. susirgus ir ligai smarkiai progresuojant, paskutiniais metais P. Rimša dirbo nebent
padedamas menininkės Danutės Danytės-Varnauskienės ir užbaiginėjo anksčiau
pradėtas skulptūras ar medalius, nesiimdamas jokių naujų užsakymų45. Šis faktas verčia kiek abejoti garsaus meistro autoryste, nors komponavimo pobūdis,
užrašo šriftas ir primena kitus skulptoriaus medalius. Taigi medalio autorystės
klausimas vis dar lieka atviras.
Iš ankstesnių publikacijų žinoma, kad iš senosios bažnyčios buvo išsaugotos
trys XIX a. pradžioje sukurtų nežinomų šventųjų skulptūros, kurioms paveldosaugos
specialistai buvo davę sąlyginius pavadinimus „Šventasis su knyga“ (DV 1600,
uk. 9598), „Šventasis su pakelta knyga“ (DV 1601) ir „Šventasis su stula“ 40
Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius,
(DV 1599, u. k. 9597). 2014 m. apžiūrint
Lietuvos kultūros ministerija, 1973, p. 673–674.
41
Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, t. 4: Panevėžio vysbažnyčią buvo aptikti tik dviejų švenkupija, Chicago, 1984, p. 214.
tųjų su knygomis atvaizdai. Jie šian- 42 Totoris A. Kupiškio bažnyčios, Kupiškėnų enciklopedija, t. II (K–P), Vilnius, Vilniaus dailės akademijos
dien puošia šoninį bažnyčios prieangį.
leidykla, 2012, p. 174.
Deja, nepavyko sužinoti, kas nutiko 43 Sovietmečiu bareljefas buvo pripažintas vietiniu
dailės paminklu ir jam suteiktas DV 1592 numeris.
trečiajai („Šventasis su stula“) skulpDabartiniame LR kultūros vertybių registre jam
tūrai. Virš esamų drožinių ant sienos
suteiktas unikalus kodas 9590.
įkomponuotas 1884 m. sukurtas kryžius 44 Totoris A. Kupiškio bažnyčios, Kupiškėnų enciklopedija, t. II (K–P), Vilnius, Vilniaus dailės akademijos
su Nukryžiuotojo skulptūra (DV 1598,
leidykla, 2012, p. 174.
u. k. 9596). Tikslią datą nurodo pa- 45 Jaskūnaitė O. Petras Rimša, Vilnius, Mintis, 1966,
p. 16.
veldosaugos dokumentai, tačiau kuo
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remiantis tai padaryta, nustatyti nepavyko. Vis dėlto neabejotina, kad tai rodo
skulptūros plastikos savybės, kad tai XIX a. antrosios pusės vietos meistro kūrinys (19 pav.). Panašios drožybos skulptūrėlių užfiksuota ne vienoje Lietuvos
bažnyčioje, analogų galima rasti vartant „Lietuvos sakralinės dailės“ daugiatomį.
Nors į LR kultūros vertybių registrą įtrauktas tik vienas medinis kryžius su
Nukryžiuotuoju, Kupiškio bažnyčioje jų yra daugiau. Vienas puikios profesionalios
drožybos XVIII a. pabaigos Nukryžiuotojo skulptūros pavyzdys puošia kitą šoninį
bažnyčios prieangį (20 pav.), dar vienas – XIX a. antrosios pusės – ant presbiterijos sienos už didžiojo altoriaus (21 pav.). Kaip ir į Kultūros vertybių sąrašą
įtrauktasis, šie sukurti dar senajai medinei Kupiškio bažnyčiai.
Iš senosios bažnyčios išliko ir daugiau medinių dekoro ir įrangos elementų. Būtina paminėti du vėlyvojo baroko stilistikos procesijų altorėlių retabulus
ir tris suolus-klauptus. Procesijų altorėliai smarkiai sunykę, dvipusiai paveikslai
(„Šv. Ona moko Mariją“ / „Švč. Mergelė Marija su Kūdikėliu Jėzumi pamynusi
žaltį“; „Ecce Homo (Kristus su nendre)“ / „Maloningoji Švč. Mergelė Marija“) ne
kartą pertapyti, tačiau net ir esant tokios būklės matyti XVIII a. antrosios pusės
drožybos specifika ir tuo metu paveiksluose paplitusių religinių siužetų schemos
(22 pav.). Suolai-klauptai, saugomi bažnyčios prieangyje, yra XVIII a. pabaigos–
XIX a. tokių bažnytinių baldų reprezentantai ir vietinių stalių kokybiško amato
liudytojai (23 pav.).
Svarbūs senosios bažnyčios puošybą primenantys kūriniai – dabartinės
bažnyčios piliorius puošiantys penkis apaštalus vaizduojantys paveikslai. XIX a.
tapyti šventieji apaštalai Petras ir Paulius, Baltramiejus, Jokūbas Vyresnysis ir
Simonas yra nežinomo vietos kūrėjo palikimas (24 pav.). Tapybos darbai nėra
pačios geriausios būklės, autentišką braižą dengia vėlesni užtapymai, tačiau galima spėti, kad jie sukurti XIX a. pirmojoje pusėje kopijuojant garsaus klasicizmo
menininko Pranciškaus Smuglevičiaus apaštalų ciklą, sukurtą 1785 m. ir iki mūsų
dienų puošiantį Vilniaus arkikatedrą baziliką. Šio ciklo sekinių yra ne vienoje
Lietuvos bažnyčioje.
Atskirai reikia paminėti bažnyčios bokšte saugomus du XVIII a. antrosios
pusės–XIX a. arnotus ir dalmatiką. Kultūros vertybių sąraše ir publikacijose visi
liturginiai apdarai vadinami arnotais, todėl aišku, kad visi rašiusieji to fakto netikrino ir tekstilės dirbinių neapžiūrėję kartojo įsivėlusią klaidą. 2014 m. rugpjūčio
mėnesį atidžiai inventorizuojant bažnyčios dailės paveldą, buvo pastebėtas šis netikslumas. Iki mūsų dienų išlikęs vienas žydros medžiagos šonais ir šviesia kolona
papuoštas arnotas, sukomponuotas iš XVIII a. trečio ketvirčio (šonai) ir XVIII a.
8–10-ojo dešimtmečių (kolona) prancūziškų audinių, bei dalmatika – pasiūta iš
XIX a. antrame ketvirtyje Rusijoje išausto raudono gėlėto audinio (25a, b pav.).
Buvęs gedulingų pamaldų arnotas, deja, šiandien labai pažeistas saulės spindulių,
rodo aksomo medžiagos faktūros subtilumą ir šilkinės šviesesnės kolonos kontrastą
bei sidabro pinikų grožį ir yra tipiškas klasicizmo stilistikos liturginis reikmuo46
(26 pav.). Tenka tik pasakyti, kad negalima šių tekstilės vertybių laikyti
46
Už konsultaciją apie liturginę tekstilę, audinius, jų
bokšte, nes nuolat kyla grėsmė, kad
sukūrimo laiką nuoširdžiai dėkoju kolegei dr. Gabijai
Surdokaitei-Vitienei.
bus suteršti ten patenkančių paukščių,
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19 pav. Dviejų šventųjų skulptūros ir
kryžius su Nukryžiuotuoju bažnyčios
prieangyje. 2008 m.
20 pav. Nukryžiuotasis bažnyčios prieangyje,
prie laiptų, vedančių į vargonų chorą,
XVIII a. pab. 2014 m.

21 pav. Kryžius su Nukryžiuotuoju ant
presbiterijos sienos, už didžiojo altoriaus,
XIX a. antroji pusė. 2014 m.
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22 pav. Procesijų altorėlio su paveikslu „Šv. Ona
moko Mariją“ retabulas. 2014 m.
23 pav. XVIII a. pabaigos suolas-klauptas bažnyčios
prieangyje. 2014 m.

24 pav. XIX a. paveikslas „Šv. apaštalas Simonas“
ant bažnyčios pilioriaus. 2008 m.
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o ir saulės spinduliai nuolat blukina medžiagų spalvas. 25a, b pav. XVIII a. siūtas
Patartina, kad bažnyčios valdytojai šį turtą saugotų arnotas ir XIX a. dalmatika.
zakristijos komodų stalčiuose arba deponuotų į šalia 2014 m.
esantį Kupiškio kraštotyros muziejų.
Aptariant bažnyčios dailės paveldą reikia pami- 26 pav. Gedulinis klasicizmo
nėti išsaugotą nedidelę puošnią širmą, kadaise statytą stiliaus arnotas (dešinėje).
ant didžiojo altoriaus ir skirtą pridengti Švč. Sakra- 2014 m.
mentą, vadinamąjį umbrakulį. Jis tradicinės formos,
sudarytas iš ekrano ir stovo, kuris yra neįmantrus, 27 pav. XIX a. antrosios
tekintas. Ekranas – mediniame vingrių formų, tačiau pusės–XX a. pirmosios pusės
nedaug ornamentuotame rėme įtvirtinta gausiai siuvi- umbrakulis. 2008 m.
nėta tinklinė medžiaga (kanva). Jos centre – gėlėmis
apipintos mišių taurės motyvas, jį supa siuvinėtų rožių
šakelių vainikas. Dirbinys vertingas kaip kintančios
mišių liturgijos reliktas, nes, kaip žinoma, po Antrojo
Vatikano susirinkimo (1962–1965), vykdant Bažnyčios
vidaus gyvenimo ir veiklos reformą, umbrakuliai liturgijoje nebenaudojami47. Be to, šis nedidelis, jau istorija
tapęs dirbinys svarbus kaip XIX a. trečio ketvirčio
siuvinėjimo bei XX a. pirmosios pusės medžio meistrų
amato pavyzdys (27 pav.).
Kaip ir kiekvienoje Lietuvos katalikų šventovėje, Kupiškio bažnyčioje yra liturgijoje naudojamų
dirbinių iš metalo. Publikacijose minimi du XIX a.
alaviniai procesijų žibintai. Rašę autoriai tikriausiai
neteisingai nustatė medžiagą, nes žibintų iš sunkaus
ir nepatogaus nešioti metalo – alavo – 2014 m. apžiūros metu nerasta, tačiau bažnyčioje saugomi ir procesijų metu vis dar
47
Apie umbrakulius plačiau skaityti: Martinaitienaudojami keturi žalvariniai dirbtuvių
nė G. M. Lietuvos bažnyčių umbrakuliai, Kultūros
darbo žibintai. Bažnyčios bokšte saupaminklai, t. X, Vilnius, Savastis, 2003, p. 178–185.
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gomos kelios nebenaudojamos kiek skirtingų formų 28a–c pav. Alavinių
alavinės vėlyvojo baroko ir keturios vienodos klasicizmo žvakidžių pavyzdžiai. 2014 m.
stiliaus žvakidės. Žinant, kad alavo atsargos gamtoje yra beveik išsibaigusios ir naujų dirbinių jau nuo XX a. niekas nebegamina,
žvakidės ne tik reprezentuoja baroko ir klasicizmo stiliaus dirbinius, bet ir rodo
šio metalo liejimo amato galimybes (28a–c pav.). Gaila, bet apžiūrint bažnyčioje
saugomas vertybes nepavyko rasti LR kultūros vertybių sąraše įrašytų dviejų
XIX a. pirmosios pusės alavinių ampulių (DV 1593, u. k. 9591). Tenka viltis, kad
šie nedideli metalo dirbinėliai vis dėlto yra kur nors bažnyčios zakristijoje arba
bokšto „lobyne“.
Šalia pabirų įvairaus metalo dirbinių reikia paminėti ir metalinių kryžių iš
ketaus paveldą. Vienas kryžius su memorialiniu įrašu KRISTINA SASNAUCKOICZA
1890 M. saugomas bažnyčios bokšte. Jis greičiausiai parneštas iš parapijos kapinių
arba puošė kapą bažnyčios šventoriuje. Tokie kryžiai buvo liejami ir išpopuliarėjo kapinėse XIX a. viduryje–antrojoje pusėje ir buvo statomi kaip savarankiški
paminklai arba derinami su akmeniniais postamentais. Nedaug ornamentuotus,
„aklinus“, be ažūro kryžiaus stiebe, tik
su neaukštu reljefu kryžmų galuose 48 Apie alavinių antkapinių paminklų dekorą plačiau
skaityti: Pačkauskienė J. Ketaus kryžiai Lietuvos
tyrinėtoja Jurgita Pačkauskienė priskiria
kapinėse: stilius, ornamentas, simboliai, Ornamentas:
ankstyvajai (XIX a. 5-ojo dešimtmečio)
XVI–XX a. I pusės paveldo tyrimai, Vilnius, Lietuvos
kultūros tyrimų institutas, 2014, p. 260–285.
ketaus kryžių bangai48. Memorialinis
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įrašas, kuris ganėtinai primityviai įrėžtas stiebo apa- 29a, b pav. Ketaus kryžiaus
tinėje dalyje, leidžia spėti, kad kryžius ankstyvesnis viršutinė dalis ir memorialinis
įrašas stiebo apačioje. 2014 m.
nei 1890 m. įrašas (29a, b pav.).
Dar du vienodi ketaus kryžiai pritvirtinti bažnyčioje virš akmeninių vandeninių (30 pav.). Šiuo 30 pav. Ketaus kryžius virš
atveju jų monumentalios apybraižos puikiai dera prie akmeninės vandeninės
iš akmens iškaltų švęsto vandens indų. Pastarieji, (dešinėje). 2014 m.
senajai bažnyčiai paaukoti 1882 m., turi priekinėje
plokštumoje iškaltus įrašus su aukotojų pavardėmis ir datomis. Viena aukotoja
yra ta pati Kristina Sasnauskaitė (KRISTINA SASNAUCKOICZA), kurios 1890 m.
data pažymėtas kryžius saugomas bažnyčios bokšte. Tais pačiais 1882 m. Juozapas Vaitekūnas (JOZEPAS WEITEKUNAS, 1882) paaukojo kitą panašią akmeninę
vandeninę. Jos abi, kaip minėta, yra naudojamos iki šiol ir yra svarbūs Kupiškio
bažnyčių istorijos ir maldingų parapijos žmonių geradarystės liudytojai (31a, b pav.).
31a, b pav. Akmeninės
vandeninės su aukotojų
pavardėmis ir aukojimo
data. 2014 m.
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32a, b pav. 1851–1859 m. Fraže firmoje
pagamintas altoriaus kryželis ir pagaminimo
laiką bei gamintoją patvirtinantis ženklas.
2014 m.

33a, b, c pav. 1860–1896 m. Fraže firmoje
pagamintos žvakidės ir pagaminimo laiką bei
gamintoją patvirtinantis ženklas. 2014 m.
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34a, b pav. Norblin & Co firmos altoriaus
kryželis ir gamintoją žymintis ženklas. 2014 m.
D. Klajumienės nuotraukos

Aptariant bažnyčios dailės vertybes būtina paminėti altorių žvakides ir
kryželius. Ant altorių mensų pastatytos žvakidės yra garsaus nuo 1824 m. veikusio Varšuvos Juzefo Fraže (Józef Fraget) fabriko produkcija. Fabrikas gamino
stalo indus ir įrankius, bažnytinę produkciją iš vadinamojo plakiruoto sidabro
arba naujasidabrio49, kuris XIX a. išpopuliarėjo visoje Europoje. Naujasidabrio
dirbiniai nesunkiai atpažįstami, nes, be firmos ženklo, dar buvo žymimi didžiąja
N raide. Remiantis lenkų tyrinėtojos Joanos Paprockos tyrimu50, galima teigti,
kad ženklai žvakidžių ir altorių kryželių pėdose rodo, kad dalis jų, žymėtų
ovale įrašytu įrašu, nurodžiusiu fabriko pavadinimą ir plakiruoto sidabro rūšį
WARSZAWA / FRAGET / PLAQUE, pagaminti 1851–1859 m. (32a, b pav.), o
kiti, ovale žymėti firmos pavadinimu FRAGET / W / WARSZAWIE ir apačioje
horizontaliame stačiakampyje nurodant plakiruotą sidabrą PLATER, – 1860–
1896 m. laikotarpiu. Vėlesniam laikotarpiui priskiriamos kelių skirtingų modelių
žvakidės (33a–c pav.).
Atrodo, kad tam pačiam Fraže fabrikui reikia priskirti ir metalinį procesijų
kryžių, paprastai pastatomą šalia didžiojo altoriaus, o gal net ir amžinosios ugnies
lempą, kabančią presbiterijoje. Deja, nepavykus tinkamai apžiūrėti ir neradus
ženklinimo, tiksliai teigti kol kas negalime, nes gaminių modelius fabrikai dažnai
kopijuodavo vieni nuo kitų. Varšuvoje, be Fraže, dar veikė Norblinui, Michałui
Czajkowskiui ir kitiems priklausę fabrikai ir mažesnės įmonės. Būtent Norblino firmos gaminys puošia kairiosios
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės koplyčios 49 Plakiravimas [pranc. plaquer] – auksavimo ir sidabravimo technika. Tauriojo metalo sluoksniu dengiaaltorių. Tai nedidelis dailus neobaromas pigesnio metalo pagrindas (pvz., auksas arba
kinis kryželis (34a, b pav.), forma nė
sidabras ant vario). Naujasidabris – vario lydinys
su nikeliu, dažnai ir su cinko priedu. Jis mėgtas
kiek nesiskiriantis nuo minėto Fraže
dėl panašaus į sidabrą blizgesio.
firmos dirbinio. Paminėtų Varšuvos fa- 50 Piranaudotas
p r o c k a J . Srebra i platery firmy Józef Fraget,
brikų dirbinių XIX a. antrosios pusės
Warszawa, PWN, 1992.
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istorizmui būdingas dekoras ir įspausti ženklai liudija, kad jie įsigyti dar senajai
medinei Kupiškio bažnyčiai, o pastačius naująją – puikiai joje pritaikyti.
Apibendrinant Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios architektūros
ir dailės paveldo analizę galima konstatuoti, kad nors ir neturime patvirtinančių
tiesioginių dokumentų, antriniai liudijimai ir istoriniai faktai leidžia patvirtinti jau
ankstesnių tyrėjų minėtą architekto iš Rygos Konstantino Rončevskio, pateikusio
statinio projektą, pavardę. Bažnyčios vidaus įrangą ir dailės puošmenas buvo
stengiamasi komplektuoti iš dar geros būklės senosios bažnyčios dirbinių, taip
pat užsakinėti nauji, XX a. pradžioje–pirmojoje pusėje paklausūs garsių bažnytinių dirbtuvių gaminiai. Nors bažnyčia statyta ir įrengta XX a. pirmojoje pusėje,
joje išsaugoti kūriniai apima XVIII–XX a. Nors ir turėdami skirtingą meninę
vertę, jie visi savaip liudija Kupiškio bažnyčios ir parapijos istoriją, maldingumo
tradicijų tąsą.
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