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PANEVĖŽIO KRAŠTO KRYŽDIRBYSTĖS
TRADICIJŲ APŽVALGA

Dr. Skaidrė Urbonienė
Lietuvos istorijos institutas

Panevėžio krašto kryždirbystė susilaukė pakankamai daug tyrinėtojų 
dėmesio. Apie Panevėžio krašto dievdirbius ir kryždirbius rašė Juozas 
Petrulis1, Irena Kostkevičiūtė2, šių eilučių autorė3. Raguvos apylinkių 
kryždirbystę aptarė Alė Počiulpaitė4, Panevėžio krašto mūrines koplytėles – 
Marija Kuodienė5. M. Kuodienė parašė ir išsamų įvadą Panevėžio muziejaus 
sakralinės skulptūros katalogui, kuriame daug dėmesio skiriama ir Panevėžio 
krašto kryždirbystės paminklams aptarti6. Todėl savo straipsnyje nusprendžiau 
pažvelgti į Panevėžio krašto XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės 
kryždirbystės paveldą per jį XX a. pirmojoje pusėje fiksavusių tyrinėtojų 
ikonografinį palikimą. Aptarsiu žymiausius tyrėjus, kryptingai rinkusius ir 
fiksavusius kryždirbystės paminklus visoje Lietuvoje. 

Straipsnyje apsiribojama dabartinio Panevėžio rajono teritorija. XX 
a. pirmosios pusės tyrinėtojų piešinių ir fotografijų metrikose nurodytas 
tuo metu egzistavęs administracinis suskirstymas – Panevėžio 
apskritis ir jai priklausę valsčiai. Tuo metu Panevėžio apskritis apėmė 
didelę teritoriją, į kurią įėjo dabartinis Kupiškio, Anykščių, kurį 
laiką ir Biržų, dalis Radviliškio, Pakruojo, Pasvalio rajonų. Šių vietų 
kryždirbystės paminklai turi savitų bruožų, suformavusių būtent tos 

1 J. P e t r u l i s, Medžio drožėjai, Upytė, Vilnius: Mintis, 1986, p. 83–86.
2 I. K o s t k e v i č i ū t ė, Vincas Svirskis, Vilnius: Vaga, 1966.
3 S. U r b o n i e n ė, Dievdirbiai. Aukštaitija, Liaudies kultūra, 1999, Nr. 5, p. 48–50.
4 A. P o č i u l p a i t ė, Raguvos kryžiai, Raguva, Vilnius: Versmė, 2001, p. 650–672.
5 M. K u o d i e n ė, Panevėžio apylinkių mūrinės koplytėlės, Aukštaičių tapatumo paieš�
kos. Straipsnių rinkinys, Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2006, p. 113–121.
6 M. K u o d i e n ė, Sakralinė medžio skulptūra Panevėžio kraštotyros muziejuje, Sa�
kralinė medžio skulptūra Panevėžio kraštotyros muziejuje, sudarė Vitalija Vasiliauskaitė, 
Vilnius [i. e. Panevėžys]: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2009, p. 5–15.
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vietovės kryždirbystės „veidą“. Kadangi straipsnyje siekiama apžvelgti 
Panevėžio krašto kryždirbystės bruožus, todėl rašant jį buvo atsirinkti 
objektai iš tų vietovių, kurios priklauso dabartiniam Panevėžio rajonui7. 
Buvo įdomu išsiaiškinti, kokie dabartinio Panevėžio rajono kryždirbystės 
paminklai patraukė XX a. pirmosios pusės tyrinėtojų žvilgsnį. 

Iš pradžių pažvelkime į kadaise didelio susidomėjimo sulaukusį 
(ir vėliau aktualumo nepraradusį) dailininko Antano Jaroševičiaus 

(1870–1956) albumą „Lietuvių kryžiai“8. Prakalboje Jaroševičius 
rašė: „Nesitikėdamas, jogei kada teks spauzdinti surinktųjų kryžių 
piešinėliai, aš dariau juos išpradžios keliais brūkšneliais, kad bent 
ką komponuojant lengviau būtų atsiminti matytosios formos arba 
ornamentų motyvai. Bet veikiai įsitikinau, kad to neužtenka, ir tada 
ėmiau akylai piešti, stengdamasis visa, kas dailininkui gali būti 
svarbu, kiek galint tiksliau nuvaizdinti. Per kelerius metus man 
prisirinko to materijalo gana didelis pluokštas, ir aš sumaniau parodyti 
jį visuomenei. Plunksna padaręs kryžių piešinėlių 30 kartonų išstačiau 
juos 1910 metais IV liet. dailės parodoj. Kitais metais išstačiau (tokių-
pat) kartonų apie penkias dešimtis. Kaip pirmaisiais, taip ir antraisiais 
metais laikraščiai atkreipė į juos domą, o Dailės Draugija pasisiūlė 
man išspauzdinti visus tos rųšies mano darbus. [...] Tie kryžiai surinkti 
nuo 1904–1911 m. Kauno gubernijoje, daugiausia Panevėžio ir Šiaulių 
apskrityse, šiek-tiek ir Vilniaus gub., ir apima tik mažą dalelę Lietuvos 
kryžių. Čia nėra nei Žemaičių, nei Prūsų Lietuvos, nei Suvalkų gub. 
Ne vienam gali pasirodyti, kad būtų geriau buvę tą darbą atlikus su 
fotografija, bet aš taip nepadariau dėlto, kad tie kryžiai augšti ir kad 
tankiai aparatu negalima pasiekti jų koplytėlių, ypač ornamentų, kurie 
fotografijoj dažniausiai visiškai pranyksta.“9

7 Pvz., jei buvo nurodyta apskritis ir  valsčius, tai atrinkti objektai iš tų valsčių, kurie 
dabar priklauso Panevėžio rajonui – tai Krekenavos, Miežiškių, Naujamiesčio, Piniavos, 
Raguvos, Ramygalos, Smilgių, Velžio.
8 Lietuvių kryžiai, surinko A. Jaroševičius, įžangą parašė J. Basanavičius, Vilnius: Lietu-
vių dailės draugija, 1912.
9 Ten pat, p. 35–36 [kalba netaisyta]. 
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Jaroševičiaus albume yra per 20 iliustracijų, kuriose pavaizduoti 
buvusios Panevėžio apskrities paminklai. Tačiau apžvelgsiu paminklus 
tik iš tų vietų, kurios įeina į dabartinio Panevėžio rajono teritoriją. 
Tokių iliustracijų yra šešios.

1 iliustracijoje (Jaroševičiaus albumo – 15 il.) pavaizduoti du 
paminklai – koplytstulpis (1) ir stogastulpis (2). Abu panašūs tiek 
dekoru, tiek koplytėlės forma, tačiau antrasis, nors ir turi gana aiškiai 
suformuotą koplytėlę, vis dėlto yra stogastulpis – tai parodo skulptūrų 
tvirtinimo būdas: jos prikaltos prie konstrukcijos pagrindo – stiebo. 

2 iliustracijoje (Jaroševičiaus albumo – 16 il.) matyti du stogastulpiai, 
kurių forma ir dekoras panašūs į 1-oje iliustracijoje pavaizduotų 
paminklų. Kiek skiriasi antrasis stogastulpis – jo pastogėlė paremta 
vielinėmis atramėlėmis. 

1 il. Koplytstulpis ir 
stogastulpis. Panevėžys, 
Kauno gub. Iš: Lietuvių 
kryžiai, Vilnius: Lietuvių 
dailės draugija, 1912 
[Metodinis leidinys 
tautodailininkui: Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos 
respublikinė valdyba, spaudai 
parengė F. Marcinkas, 
1990].

2 il. Stogastulpiai. 
Panevėžys, Kauno gub. Iš: 
Lietuvių kryžiai, Vilnius: 
Lietuvių dailės draugija, 
1912 [Metodinis leidinys 
tautodailininkui: Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos 
respublikinė valdyba, 
spaudai parengė 
F. Marcinkas, 1990].

3 il. Stogastulpiai ir kryžius. 
Panevėžys, Kauno gub. Iš: 
Lietuvių kryžiai, Vilnius: 
Lietuvių dailės draugija, 
1912 [Metodinis leidinys 
tautodailininkui: Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos 
respublikinė valdyba, 
spaudai parengė 
F. Marcinkas, 1990].



5

3 iliustracijoje (Jaro-
ševičiaus albumo – 18 
il.) pavaizduoti trys 
paminklai: panašus į jau 
aptartus stogastulpis,  
kryžiaus fragmentas (2) 
ir labai aptrūnijęs, be 
stogelio stogastulpis (3). 

4 iliustracijoje (Jaro-
ševičiaus albumo – 33 
il.) matome dviaukštį 
stogastulpį (1) ir apirusio 
stogastulpio stiebą be 
stogelio (2). 

5 ir 6 iliustracijose 
(Jaroševičiaus albumo – 56  
ir 57 il.)  matome penkių 
kryžių, besiskiriančių de-
koru, piešinius. 

Antanas Jaroševičius 
savo sudarytame albume 
pateikė būdingiausius 
Panevėžio kraštui pa-
minklus. Iš jo piešinių 
matyti, kad Panevėžio 
krašte XX a. pradžioje 
vyravo stogastulpiai ir 
kryžiai, nedaug buvo 
statoma koplytstulpių. 
Vyravo vienaaukščiai 
stogastulpiai, bet buvo 

4 il. Stogastulpiai. 
Panevėžys, Kauno gub. Iš: 
Lietuvių kryžiai, Vilnius: 
Lietuvių dailės draugija, 
1912 [Metodinis leidinys 
tautodailininkui: Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos 
respublikinė valdyba, 
spaudai parengė 
F. Marcinkas, 1990].

5 il. Kryžiai. Panevėžys, 
Kauno gub. Iš: Lietuvių 
kryžiai, Vilnius: Lietuvių 
dailės draugija, 1912 
[Metodinis leidinys 
tautodailininkui: Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos 
respublikinė valdyba, 
spaudai parengė 
F. Marcinkas, 1990].

6 il. Kryžiai. Panevėžys, Kauno gub. Iš: Lietuvių 
kryžiai, Vilnius: Lietuvių dailės draugija, 1912 
[Metodinis leidinys tautodailininkui: Lietuvos 
tautodailininkų sąjungos respublikinė valdyba, spaudai 
parengė F. Marcinkas, 1990].
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statoma ir dviaukščių. Pavaizduotų paminklų forma ir ornamentika 
būdinga vidurio ir šiaurės Lietuvai: atviros koplytėlės, kurių stogeliai 
paremti profiliuotomis medinėmis kolonėlėmis (rečiau – lenktomis 
vielinėmis atramėlėmis), karnizus puošia kiaurapjūviu geometriniais 
motyvais pjaustytos lentelės. Iš pateiktų iliustracijų matyti, kad 
Panevėžio apylinkėms XX a. pradžioje buvo būdingi paprastų formų, 
kuklaus dekoro kryžiai.

Dabar pažvelkime į fotografijų rinkinius. Tarpukario Lietuvoje 
išsiskiria trys pagrindiniai memorialinių paminklų fotografai – Adomas 
Varnas, Balys Buračas ir Ignas Končius.

Dailininko Adomo Varno tarpukariu sukauptas memorialinių 
paminklų iš visos Lietuvos rinkinys yra pagrindinis šaltinis kryždirbystės 
tyrinėtojams. Pirma mintis apie kryžių fotografavimą ir škicavimą 
Adomui Varnui kilo dar 1905 m. Jis pats pasakojo: „Kryžiais buvau 
susidomėjęs nuo 1905 m. studijuodamas Krokuvoje, užtikau bibliotekoje 
lenkų kalba parašytą Vandalino Šukevičiaus knygą apie lietuviškus 
kryžius. Ji man padarė didelį įspūdį. 1905 m. vasarą prieš pat revoliuciją 
su dailininkais Petru Rimša ir Adalbertu Staneika išsirengėme į kelionę 
po Lietuvą. Mano tikslas buvo daugiau pažinti kryžius. [...]. Aš turėjau 
fotoaparatą, tada dar nebuvo filmų, o tik fotografavimui naudojami 
stiklai. Ant kupros nešiausi 40 svarų krovinį: fotoaparatą, stiklus 
nuotraukoms, aparato kojas, nešiausi ir dažus bei įtaisus piešti. Šioje 
kelionėje padariau apie porą šimtų nuotraukų: kryžių, senų bažnytėlių 
ir vietovių apylinkių. [...]. Tada nuėjome kelio tarpą nuo Suvalkų iki 
Marijampolės, paskui per Vilkaviškį, Naujamiestį, Šakius pasiekėme 
Jurbarką, toliau Nemunu plaukėme į Tilžę, po to pėsti nukeliavome į 
Palangą (per sieną), vėliau priėjome Plungę, Telšius, Šiaulius, Joniškį, 
Panevėžį, Ukmergę ir Vilnių. Beveik visą laiką ėjome pėsti.“10

Sistemingai fotografuoti kryžius Varnas ėmėsi XX a. 3 dešimtmetyje. 
Kryžius ir koplytėles jis fotografavo 1921–1926 (su vienerių metų 

10 A. Varno interviu Juozui Prunskiui, Draugas, 1960-03-16.
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pertrauka) ir 1929 metais, padarė apie 2300 nuotraukų. Panevėžio 
krašte jis pabuvojo 1926 m. 

Tačiau dėl teisybės dera pasakyti, kad Varnas ne tik pats fotografavo, 
tačiau į savo rinkinį įtraukė ir vietinių fotografų bei kraštotyrininkų 
fotografijas. Todėl tas 2300 vnt. nuotraukų rinkinys nėra vien Varno 
darbas11. Į šį rinkinį taip pat buvo įtrauktas Prano Mašioto rinkinys, 
dalis Kazio Šimonio rinkinio, Balio Buračo, talkininkavusio Varnui 
1924–1928 m., fotografijos. 

Rašydamas negatyvų metrikų sąsiuvinius Varnas retai kada pažymėdavo 
fotografijų autorius. Todėl atsekti autorystę yra keblu. Žinoma, kad 
1927–1928 m. besimokydamas Panevėžio mokytojų seminarijoje bei 
vadovaudamas Tautotyros ir senienų rinkimo draugijai jam keletą nuotraukų 
atsiuntė būsimas vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų, etnologas Jonas 
Balys12. Yra išlikę 1927 m. A. Varno ir J. Balio laiškai, kuriuose Varnas moko 
Balį fotografijos gudrybių, nurodo, kokios turi būti metrikos, kad nuotraukos 
turėtų mokslinę ir istorinę vertę13. Nors Varnas ir nebuvo patenkintas Balio 
fotografijų kokybe, vis dėlto keletą nuotraukų iš Panevėžio apylinkių paėmė. 
Tačiau metrikose nėra pažymėta Jono Balio pavardė. 

Kiek lengviau atsekti žymaus kraštotyrininko, vieno iš etnografinės 
fotografijos pradininkų Balio Buračo darbus, patekusius į A. Varno 
fotografijų rinkinį, nes 1998 m. buvo išleistas leidinys Kryždirbystė 
Lietuvoje14, kuriame publikuojamas visas Buračo kryždirbystės fotografijų 
palikimas. Varno rinkinyje rastos vos kelios Buračo nuotraukos, 
darytos Panevėžio apylinkėse. 

11 Pagrindinis Adomo Varno fotografijų ir negatyvų palikimas saugomas Lietuvos nacio-
naliniame ir Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuose. 
12 Jonas Balys gimė 1909 m. liepos 2 d. Krasnavoje, Kupiškio valsčiuje, Panevėžio 
apskrityje. Nuo 1948 m. gyveno JAV, mirė 2011 m.
13 Jono Balio laiško juodraštis dailininkui Adomui Varnui [1927 m.], Lietuvos nacionali�acionali�
nės Martyno Mažvydo bibliotekos Retų knygų ir rankraščių skyrius (toliau – LNB RKR), f. 
168, b. 60; Adomo Varno laiškai Jonui Baliui, 1927 m., LNB RKR, f. 168, b. 83.
14 B. B u r a č a s, Kryždirbystė Lietuvoje, sudarė A. Stravinskas, A. Buračas, Vilnius: 
Valstybės žinios, [1998].
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Į A. Varno rinkinį įtrauktose trijose Prano Mašioto 1901–1902 m. 
fotografuotose nuotraukose užfiksuoti trys skirtingi paminklai – trijų 
aukštų koplytėlė (7 il.), koplytstulpis (8 il.) ir kryžius (9 il.).  Deja, metrikos 
labai  lakoniškos, nurodyta tik tai, kad fotografuota „Panevėžio ap.“ 
[apskrityje], todėl neaišku, ar šie paminklai stovėjo dabartinio Panevėžio 
rajono teritorijoje. Kryžių, statytą 1882 m., Gitėnų ir Kerblonių kaimo 
(Miežiškių vls.) kapuose 1927 m. nufotografavo B. Buračas (10 il.). 
Rinkinyje taip pat yra Tiltagalių kaimo stogastulpio, fotografuoto 1927 m., 
nuotrauka (11 il.). Ši fotografija išsiskiria išsamia metrika, kuri byloja, 
jog stogastulpis statytas 1867–1877 m. laikotarpyje. Jį „dirbęs to pat 
kaimo ūkininkas Kazimieras Šaparius, miręs prieš 20 m.“ Gali būti, 

7 il. Koplytėlė Panevėžio 
apskrityje. P. Mašioto nuotrauka 
1901–1902 m. Iš: Adomas 
Varnas. Krzyże litewskie, red. 
J. Ostaszewska-Nowicka, 
Poznań: Księgarnia Świętego 
Wojciecha, 2005, p. 108, il. 24.

8 il. Koplytstulpis 
Panevėžio apskrityje. 
P. Mašioto nuotrauka 
1901–1902 m. Lietuvos 
nacionalinis muziejus 
(toliau – LNM).

9 il. Kryžius ūkininko 
kieme. Panevėžio aps. 
P. Mašioto nuotrauka 
1901–1902 m. LNM
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kad šios gana prastos kokybės nuotraukos autorius yra Jonas Balys. 
Spėjimą pagrindžia ir fotografavimo metai, ir gana detali metrika, 
už ką, kaip minėta, Balys buvo Varno pagirtas. Rinkinyje matome 
kelis Vinco Svirskio (1835–1916) darytus paminklus, stovėjusius 
Ramygalos valsčiuje: koplytstulpį Dvariškių kaime (12 il.), kurį 1924 m. 
nufotografavo Balys Buračas, ir kryžių Gudelių kaime, fotografuotą 
1924 m. Tai tiek Panevėžio rajono paminklų pavyko surasti A. Varno 
rinkinyje. 

Tačiau šiek tiek daugiau Panevėžio krašto kryždirbystės paminklų 
nuotraukų, darytų B. Buračo, pateko į jau minėtą leidinį Kryždirbystė 

10 il. Kryžius Gitėnų ir Kerblonių kaimo 
kapuose, Miežiškių vls., Panevėžio aps. 
B. Buračo nuotrauka, 1927 m. Iš: Buračas 
B., Kryždirbystė Lietuvoje, sudarė 
A. Stravinskas, A. Buračas, Vilnius: 
Valstybės žinios, [1998], p. 493. 

11 il. Stogastulpis (1867–1877 m.) Tiltagalių 
k. kapuose, Panevėžio aps. Fotografuota 
1927 m. LNM.
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Lietuvoje. Keletą jų, kuriose užfiksuoti 
būdingiausi šio krašto paminklai, ir 
aptarsiu.

B. Buračas sakralinius mažosios 
architektūros paminklus fotografavo 
visoje Lietuvoje. Jo paties užmanymas 
buvo „suformuoti kiek įmanoma 
vientisesnį Lietuvos dievdirbystės ir 
kryždirbystės vaizdą“15. Žvelgiant į 
didžiulį jau minėtą leidinį, galima teigti, 
kad tai jam pavyko. 

Tad ką gi fiksavo Balys Buračas 
Panevėžio krašte? Daugiausia jis čia 
nufotografavo stogastulpių ir kryžių. 
Šių vietų stogastulpiai pasižymi 
lakoniškomis formomis, saikingu 
dekoru. Vyrauja keturkampio skers-
pjūvio stiebai su keturšlaičiais sto-
geliais, paremtais medinėmis arba 
metalinėmis atramomis (13, 14 il.). 
Išsiskiria Bučiūnų kaimo stogastulpis 
su daugiašlaičiu stogeliu (15 il.). 

Buračui pavyko Akmenių kaime 
nufotografuoti kryžių (16 il.), savo forma ir dekoru būdingą Rytų 
Lietuvai – konkrečiai Utenos apylinkėms, kur tokio tipo kryžius darė 
garsus dievdirbys ir kryždirbys Antanas Deveikis (XIX a. vid. – 1929). 
Išsiskiria ir gausiai reljefu dekoruoti neogotikinių motyvų Ramygalos 
bažnyčios šventoriaus (17 il.) ir Kunigiškių kaimo (18 il.) kryžiai.  

15 B. B u r a č a s, Kryždirbystė Lietuvoje, p. 9.

12 il. V. Svirskio dirbtas koplytstulpis 
Dvariškių k. laukuose, Ramygalos 
vls., Panevėžio aps. B. Buračo 
nuotrauka, 1924 m. Iš: Adomas 
Varnas. Krzyże litewskie, red. J. 
Ostaszewska-Nowicka, Poznań: 
Księgarnia Świętego Wojciecha, 
2005, p. 280, il. 91.
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Buračas nufotografavo tik vieną koplytstulpį – dviaukštį, stovėjusį 
Ramygaloje prie gyvenamojo namo (19 il.). 

Panevėžio apylinkėse Buračas rado ir keletą Svirskio kūrinių. Tai 
daugiausia Krekenavos ir Ramygalos apylinkių kaimuose stovėję 
paminklai16. Kaip minėta, kelios jų (t. y. Svirskio kūrinių) nuotraukos 
pateko ir į A. Varno albumą.

Pažymėtina, kad Buračui pavyko užfiksuoti vos ne pusę iš 200 
Svirskio sukurtų paminklų ne tik Panevėžio, bet ir Kėdainių, Kauno, 

16 B. B u r a č a s, Kryždirbystė Lietuvoje, p. 41, 45, 46, 47.

13 il. Stogastulpis 
Pakalniškių k., Panevėžio 
aps. B. Buračo nuotrauka. 
Iš: Buračas B., 
Kryždirbystė Lietuvoje, 
sudarė A. Stravinskas, A. 
Buračas, Vilnius: Valstybės 
žinios, [1998], p. 175.

14 il. Stogastulpis 
Panevėžio kapinėse. B. 
Buračo nuotrauka. Iš: 
Buračas B., Kryždirbystė 
Lietuvoje, sudarė A. 
Stravinskas, A. Buračas, 
Vilnius: Valstybės žinios, 
[1998], p. 176.

15 il. Stogastulpis Bučiūnų 
k., Panevėžio aps. B. Buračo 
nuotrauka. Iš: Buračas B., 
Kryždirbystė Lietuvoje, 
sudarė A. Stravinskas, A. 
Buračas, Vilnius: Valstybės 
žinios, [1998], p. 175.
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Raseinių apskrityse. Tačiau svarbiausia, kad Buračas dvipusius ar 
keturpusius paminklus fotografavo iš kelių pusių, taip įamžindamas 
visą Svirskio paminklų vaizdą. Dauguma Svirskio paminklų jau 
sunykę, tačiau padedant B. Buračo fotografijoms galima ne tik grožėtis, 
bet ir tyrinėti turbūt garsiausio ir talentingiausio Lietuvos dievdirbio – 
Vinco Svirskio kūrybą. 

Buračas autentiškai ir tiksliai fiksavo tikrovę, todėl jo nuotraukos 
pasižymi dokumentalumu ir informatyvumu. Iš Buračo fotografijų 
galime spręsti apie paminklų konstrukciją, puošybą, nustatyti jų 
paplitimą atskiruose Lietuvos regionuose. Buračas stengėsi paminklus 

16 il. Kryžius Akmenių 
k., Panevėžio vls. ir aps. 
B. Buračo nuotrauka. Iš: 
Buračas B., Kryždirbystė 
Lietuvoje, sudarė 
A. Stravinskas, A. Buračas, 
Vilnius: Valstybės žinios, 
[1998], p. 576.

17 il. Kryžius Ramygalos 
bažnyčios šventoriuje. 
B. Buračo nuotrauka. Iš: 
Buračas B., Kryždirbystė 
Lietuvoje, sudarė A. 
Stravinskas, A. Buračas, 
Vilnius: Valstybės žinios, 
[1998], p. 493.

18 il. Kryžius Kunigiškių k., 
Panevėžio aps. B. Buračo 
nuotrauka. Iš: Buračas B., 
Kryždirbystė Lietuvoje, 
sudarė A. Stravinskas, A. 
Buračas, Vilnius: Valstybės 
žinios, [1998], p. 494.
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fotografuoti iš arti, kad aiškiai matytųsi jų 
konstrukcija, detalės. Tačiau yra fotografuotų 
ir iš toliau, išryškinančių paminklų siluetą 
peizažo fone. Iš tiesų dauguma Buračo 
fotografijų ne tik dokumentalios, bet ir 
meniškos. Visur subtiliai komponuojamas 
kadras. Matome, kaip gražiai dera paminklai 
aplinkoje, kaip dangaus fone išryškėja 
grakščios kaimo kalvių nukaltos viršūnės, 
o koplytėlėse rymo įvairūs šventieji. Taip 
viename paminkle įamžinami skirtingų 
meistrų – dailidės, skulptoriaus ir kalvio – 
darbai. 

Beliko apžvelgti trečiojo tyrinėtojo – 
profesorius Igno Končiaus17 – fotografijas. 
I. Končius taip pat buvo vienas iš pirmųjų, 
pradėjusių (dar 1911 m.) nuosekliai 
fotografuoti kryžius ir koplytėles. Ypač 
daug kryžių ir koplytėlių Žemaitijos ir 
kituose Lietuvos regionuose jis fotografavo 
1932–1940 metais. Nors daugiausia dėmesio 
profesorius skyrė Žemaitijai, tačiau jo 
keliauta ir Aukštaitijoje, Suvalkijoje. Iš fotografijų metrikų matyti, kad 
Panevėžio krašte jis pabuvojo 2 kartus – 1936 ir 1939 m.

Končius lankėsi Ramygalos ir Vadoklių apylinkėse. Ramygalos 
valsčiuje, Okainių kaime, nufotografavo du Svirskio kūrinius (kryžių 
ir koplytstulpį), tarp jų – tą patį koplytstulpį, kurį dešimtmečiu 

17 I. Končius (1886 m. liepos 31 d. Purvaičiuose, Telšių raj. – 1975 m. vasario 19 d. Pu-
tname, JAV) – fizikas, etnografas, Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas. Jo nuotraukų 
negatyvų ir pozityvų yra Sankt Peterburgo valstybiniame etnografijos, Lietuvos naciona-
liniame, Kauno M. K. Čiurlionio dailės, Šiaulių „Aušros” muziejuose. 

19 il. Koplytstulpis 
Ramygaloje. B. Buračo 
nuotrauka. Iš: Buračas B., 
Kryždirbystė Lietuvoje, 
sudarė A. Stravinskas, A. 
Buračas, Vilnius: Valstybės 
žinios, [1998], p. 228.
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anksčiau įamžino ir Buračas. Šį paminklą Končius irgi nufotografavo 
iš kelių pusių. Dar užfiksavo keletą paprastų, beveik nepuoštų kryžių. 
Pažymėtini tik keli, kurių kryžmų galai baigiasi dantytomis užbaigomis, 
iš toli sudarančiomis žvaigždės motyvą (20, 21 il.). Vadoklių kapinėse 
nufotografavo paprastą, bet papuoštą skulptūromis antkapinį kryžių (22 
il.). Tai dievdirbio ir kryždirbio Jono Urbono (1862–1946) iš Karvedžių 
kaimo kūrinys. Končius taip pat įamžino du kryžius su vadinamaisiais 
altorėliais kryžmose (23 il.), būdingus Kupiškio, Anykščių valsčiams. 
Taigi tų vietovių kryždirbių įtaka pasiekė ir Panevėžio apylinkes. O galbūt 
čia dirbo kryždirbiai iš tų valsčių. Jam pavyko nufotografuoti ir vieną 
koplytėlę medyje (24 il.), ko nefiksavo nei Varnas, nei Buračas. Pakelėje 
Ramygala–Panevėžys berymantis aukštas dviaukštis stogastulpis taip 
pat neliko Končiaus nepastebėtas (25 il.). 

20 il. Kryžius Vadoklių 
kapinėse, Panevėžio aps. I. 
Končiaus nuotrauka, 1939 
m. LNM.

21 il. Kryžius sodyboje. 
Pakelė Ramygala–
Panevėžys. I. Končiaus 
nuotrauka, 1936 m. LNM.

22 il. Kryžius Vadoklių 
kapinėse. Meistras Jonas 
Urbonas. I. Končiaus 
nuotrauka, 1939 m. LNM.
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Končius kryžius fotografavo kiek kitaip nei Varnas ir Buračas. 
Jam rūpėjo apimti daugiau aplinkos, todėl ne visada jo nuotraukose 
gerai matyti paminklo dekoras. Tačiau jo nuotraukos teikia daug kitos 
informacijos – būtent apie to paminklo būtį: kur jis stovėjo, kaip buvo 
įkomponuotas sodybos ar kitoje erdvėje, į kurią pusę orientuotas, kaip 
tvarkoma jo aplinka. Končiaus nuotraukos pasižymi ir informatyviomis 
metrikomis. Jei paminkle būdavo išlikusių skulptūrėlių, Končius 
visada stengėsi metrikoje jas sužymėti. 

Apžvelgėme tik nedaugelį Panevėžio rajono paminklų. Vis 
dėlto nemažai jų liko mano minėtų tyrinėtojų nenufotografuotų, 
nenupieštų, ne visuose kaimuose ir miesteliuose jie pabuvojo. Vienų 
paminklų jie nepamatė, kiti išdygo jau po jų apsilankymo. Ne tik 

23 il. Kryžius 
Vadoklių kapinėse, 
Panevėžio aps. I. 
Končiaus nuotrauka, 
1939 m. LNM.

24 il. Koplytėlė medyje. Pakelė 
Ramygala–Panevėžys. I. Končiaus 
nuotrauka, 1936 m. LNM.

25 il. Stogastulpis 
pakelėje Ramygala–
Panevėžys. I. Končiaus 
nuotrauka, 1936 m. 
LNM.
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mano aptarti asmenys stengėsi įamžinti kryžius Panevėžio krašte, šio 
krašto užfiksuotų paminklų iš tikrųjų yra daugiau. Tačiau straipsnio 
tikslas buvo pažvelgti būtent į šių tyrinėtojų palikimą, iš kurio, kad 
ir negausaus, vis dėlto galime daryti išvadas apie Panevėžio krašto 
kryždirbystės bruožus. 

Čia, kaip ir visoje Aukštaitijoje, vyravo kryžiai ir stogastulpiai, 
koplytstulpių ir koplytėlių užfiksuota vos keletas. Šių vietų kryžiai 
pasižymi paprastomis formomis, kukliu dekoru, kuris dažniausiai 
koncentruojasi kryžmų galuose ar ties kryžmų centru. Kryžmos centre 
įkomponuojama koplytėlė su nukryžiuoto Kristaus figūrėle arba 
Nukryžiuotojo figūrėlė kalama tiesiai prie stiebo, o ją dengia stogelis 
(kartais gana puošnus). Kai kada kryžių stiebe išskobiama niša 
skulptūrėlei arba ant stiebo suformuojama koplytėlė. Kukliai puošiami 
tarpkryžmiai (arba jie visai nepuošiami), kartais profiliuotomis 
lentelėmis gražinamos kryžmų ir stiebo briaunos. Kryžių šakų galai 
puošiami profiliuotomis ar rutulio pavidalo užbaigomis. Pažymėtinas 
vienas kryžmų galų profiliavimas – dantytos užbaigos, iš toli 
sudarančios žvaigždės motyvą. Tokius kryžmų galus nufotografavo 
Končius, Buračas ir vėlesnio laikotarpio fotografai, panašius nupiešė 
Jaroševičius. Tad galima sakyti, kad tai Panevėžio krašto kryžių 
bruožas. Kaip matyti iš Končiaus nuotraukų, vietiniams kryždirbiams 
darė įtaką ir Kupiškio bei Anykščių rajono kryždirbių pamėgtas 
kryžiaus su altorėliu tipas – tai puošnūs, masyvūs paminklai, kurių 
kryžmoje komponuojama altoriaus pavidalo koplytėlė su plastiškai 
modeliuotais altorėlių karnizais ir draperiškomis jų stogelių linijomis, 
primenančiomis baldakimą. Tokių kryžių dekoras turtingas simboliniais 
motyvais, skulptūriniais ir dekoratyviniais elementais. Vis dėlto 
kažkokio ypatingo kryžių tipo Panevėžio krašte nebuvo sukurta. Keli 
neogotokiniais motyvais išsiskiriantys kryžiai greičiau yra išimtis nei 
būdingas bruožas. 

Stogastulpiai – vienaaukščiai ir keliaaukščiai, savo formomis 
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ir dekoru būdingi platesniam regionui – tokių buvo ir šiaurės bei 
rytų Lietuvoje. Tai aukšti, maždaug 7–8 metrų paminklai, kurių 
konstrukciją sudaro lygus, rečiau profiliuotas stiebas ir vienas ar keli 
atviras pastogėles formuojantys atramėlėmis paremti stogeliai. Tarp 
vienaaukščių statinių būta labai paprastų formų, kurių konstrukciją 
sudaro stiebas ir lėkštas piramidės formos stogelis (kaip Tiltagalių 
k. stogastulpis – 11 il.). Dekoratyvesni yra tie stogastulpiai, kurių 
stogelį prilaiko atramėlės, dažnai profiliuojamos arba išgaubiamos ir 
užriečiamos galuose, sujungiamos profiliuotais karnizais ir ažūrinėmis 
tvorelėmis. Keliaaukščiai stogastulpiai paprastai yra išraiškingo 
grakštaus silueto statiniai. Jų tūriai lengvi, paminklai formuojami 
iš dviejų ar trijų viena virš kitos iškylančių pastogėlių, jų dekoras 
santūrus arba labai turtingas. Būta ir stogastulpių skardiniais stogeliais, 
paremtais vielinėmis atramėlėmis.

Koplytstulpiai irgi neišsiskiria iš viso Aukštaitijos konteksto. 
Jų Panevėžio krašte būta nedaug, vyravo paprastų formų, kuklaus 
dekoro paminklai. Būdingas pavidalas, kurio konstrukcijoje galima 
įžvelgti tiek koplytstulpiams, tiek stogastulpiams būdingų bruožų. 
Šių paminklų koplytėlė formuojama apie stiebą, kuris dalija jos tūrį 
į 4 dalis, atskirtas ažūrinėmis arba aklinomis vidinėmis pertvaromis 
(1–4, 13 il.). Būta ir koplytstulpių su įstiklintomis koplytėlėmis, labiau 
būdingų Žemaitijai (8, 19 il.).

Apibendrinant tai, kas pasakyta, verta sugrįžti prie vieno iš Adomo 
Varno veiklos etapų. Tai yra – prie jo iniciatyva sukurtų kryžių 
projektų. 1928 m., kai Lietuva šventė Nepriklausomybės dešimtmetį, 
Kauno karo muziejaus direktorius Vladas Nagevičius inicijavo akciją, 
raginančią visoje Lietuvoje statyti puošnius kryžius. Jis pakvietė Varną 
„vesti kryžių statymo ir restauravimo propagandą“18. T. y. Nagevičius 
sumanė teikti meistrams paslaugą – kryžių brėžinius. Varnas sutiko juos 

18 P. K-n a s, „Tegul Lietuva pasipuošia milijonu lietuviškų kryžių!“: pasikalbėjimas su 
dailininku Varnu. Gražios Karo Muziejaus pastangos, XX amžius, 1939, Nr. 102, p. 7.
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parengti, nes jautėsi puikiai pažįstąs atskirų 
regionų kryžių specifiką, jų stilistinius 
savitumus ir noriai to ėmėsi. Varnas 
pasakojo: „Aš pasirinkau maždaug 18 
rajonų skirtingo braižo kryžių, juos truputį 
praturtindamas padariau jų projektus, kad 
staliai galėtų su visomis išpjovomis ir t. 
t. padaryti.“19 Dabar šie brėžiniai saugomi 
Vytauto Didžiojo karo muziejuje (išlikę 
36). Tai kryžių, stogastulpių, koplytstulpių 
projektai, kuriuos pagal Varno nurodymus 
bei jo surinktas kryžių fotografijas nubraižė 
Kauno meno mokyklos mokiniai. Projektai 
buvo parengti labai kruopščiai, paminklo 
brėžinys pateikiamas iš priekio ir profiliu, 
pridedamas ir metalinės viršūnės piešinys, 
nurodoma, kokiam Lietuvos rajonui 
paminklas skiriamas, kas tą projektą 
nubraižė. Projektai buvo siuntinėjami po 
visą Lietuvą. Visuomenė į tai atsiliepė – 
Varnas teigė, kad Lietuvoje šios akcijos 
metu buvo pastatyta apie 1000 kryžių20, 
kurie buvo vadinami Dešimtmečio arba 
Nepriklausomybės kryžiais.

Panevėžio kraštui Varnas parengė 4 
projektus. Trys iš jų skirti iškart dviem 
rajonams: tai koplytstulpio brėžinys 
Nr. 7, pavadintas „Kryžiaus braižinys 
Panevėžio–Ukmergės rajonui“, kurį 

19 Z. Ž e m a i t y t ė, Adomas Varnas, Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 138.
20  Ten pat, p. 139.

26 il. Fotografuota parodoje 
„1928-ieji: naujas etapas Lietuvos 
kryždirbystėje“ 2007 m. 
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nubraižė Petras Tarabilda. Kito koplytstulpio brėžinys Nr. 29, 
pavadintas „Kryžiaus braižinys Panevėžio–Šiaulių rajonams“, kurį 
nubraižė Povilas Andrejauskas. Ir trečiasis – kryžiaus projektas Nr. 
33, pavadintas „Kryžiaus braižinys Šiaulių–Panevėžio rajonams“ su 
paantrašte „Radviliškio–Šeduvos–Rozalimo ir kit. vls.“, kurį nubraižė 
Halina Naruševičiūtė. Ir tik vienas brėžinys buvo skirtas konkrečiai 
vien Panevėžio rajonui. Tai triaukščio stogastulpio brėžinys Nr. 18, 
pavadintas „Kryžiaus braižinys Panevėžio rajonui“, kurį nubraižė 
Povilas Andrejauskas (26 il.). 

Kaip matėme, Varno fotografijų rinkinyje Panevėžio rajono 
paminklų labai nedaug. Matyt, neturėdamas ką pasiūlyti Panevėžiui 
iš savo sukaupto fotografijų archyvo, Varnas atrinko artimų šiam 
kraštui regionų paminklus, todėl ir skyrė šiuos projektus iškart 
dviem rajonams. Antai koplytstulpiui (projektas Nr. 7) nubraižyti, 
matyt, buvo pasirinktas 1901 m. Prano Mašioto nufotografuotas 
koplytstulpis (8 il.). Tai artimiausias savo forma ir dekoru statinys 
brėžinyje pavaizduotajam. Tačiau detalės imtos ir iš kitų regionų 
paminklų, pvz., kolonėlės, geležinė viršūnė – iš Radviliškio rajono 
paminklų. Pagal šį projektą buvo padirbtas koplytstulpis Radviliškio 
rajono Sidabravo bažnyčios šventoriuje. O tokio tipo koplytstulpiai, 
kaip nubraižyta projekte Nr. 29, buvo paplitę Šiaulių apskrityje – 
Varno nuotraukų rinkinyje yra nufotografuota labai panašių paminklų 
Joniškio, Gruzdžių, Šiaulių valsčiuose. O štai kryžiaus brėžiniui Nr. 
33 sukurti Varnas panaudojo Šiaulių ir Panevėžio apskričių (dabartinių 
Šiaulių, Radviliškio, Pakruojo r.) kryžius. Pagal projektus Nr. 29 ir 33 
padaryto paminklo nepavyko rasti.

Ir tik vienas triaukščio stogastulpio brėžinys, kaip minėta, buvo 
skirtas konkrečiai tik vienam Panevėžio rajonui (26 il.). Nors Panevėžio 
krašte ir būta triaukščių stogastulpių, bet jie buvo kur kas kuklesni, 
o brėžinyje pavaizduotasis tiesiog puošte išpuoštas drožiniais. Tarp 
Varno nuotraukų panašiausias yra stogastulpis iš Vabalninko (27 il.), 
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tačiau irgi gerokai kukliau puoštas. Geležinė 
viršūnė nubraižyta pagal Utenos apskrities 
Vyžuonų valsčiuje stovėjusio stogastulpio 
viršūnę (28 il.). 

Tačiau šis brėžinys Panevėžio krašte 
(ir ne tik) sulaukė didelio pasisekimo. 
Matyt, panevėžiškiams norėjosi turėti 
puošnų paminklą, todėl noriai ėmėsi Varno 
pasiūlytojo, kad ir sukomponuoto iš kitų 
rajonų paminklų detalių. Pagal šį projektą 
stogastulpiai buvo pastatyti Krekenavoje 
(29 il.), Paįstrio kaime (30 il.), pačiame 
Panevėžyje (31 il.). 

Šį brėžinį „pasisavino“ ne tik kiti Aukštaitijos 
rajonai – anykštėnai (Svėdasuose), pasvaliečiai 
(Pumpėnuose), biržiečiai (Vabalninke), bet 
ir žemaičiai (Kretingos r.). O ypač pamėgo 
suvalkiečiai (Šakių rajone buvo pastatyti bent 
trys tokie stogastulpiai), irgi stokoję tradicinių 
puošnių paminklų.

27 il. Stogastulpis 
Vabalninko kapinėse, Biržų 
aps. Fotografuota 1927 m. 
LNM.

28 il. Stogastulpis Kaliekių k., Vyžuonų 
vls., Utenos aps. Iš: Adomas Varnas. 
Krzyże litewskie, red. J. Ostaszewska-
Nowicka, Poznań: Księgarnia Świętego 
Wojciecha, 2005, p. 87, il. 3.
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31 il. Stogastulpis, statytas 1928 m., 
Panevėžyje. B. Buračo nuotrauka, 

1932 m. Iš: Buračas B., Kryždirbystė 
Lietuvoje, sudarė A. Stravinskas, 

A. Buračas, Vilnius: Valstybės žinios, 
[1998], p. 203.

29 il. Stogastulpis, statytas 
1928 m., Krekenavoje. P. 
Peleckio nuotrauka. PKM.

30 il. Stogastulpis, 
statytas 1928 m., 

Paįstrio k. kapinėse 
(perkeltas iš kaimo), 

Panevėžio r. 
P. Peleckio nuotrauka. 

PKM.
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THE REVIEw Of CROSS MAKING TRADITIONS 
IN PANEVĖŽYS REGION

Dr. Skaidrė Urbonienė
The Lithuanian Institute of History

The elements of cross making in the district of a present Panevėžys in the first 
half of the 20th century are reviewed in the article. The monuments of cross making 
are discussed through drawings and photographs of the researchers of the first part 
of the 20 th century. first of all the drawings of Antanas Jaroševičius are looked 
through. Then, the collections of three main photographers (in between the two 
world wars) of memorial monuments Adomas Varnas, Balys Buračas and Ignas 
Končius are reviewed. After discussing the heritage of the researchers, the most 
possible features and unique elements typical for cross making in Panevėžys Region 
are looked through. 

Here, as all over Aukštaitija Ethnographic Region, crosses and road side poles 
prevailed, wayside shrines and small chapels were rare. The crosses in these places 
have simple forms, little decorations which are mainly concentrated by the ends of 
crosspieces or in the centre of crosses. A small chapel with the shape of the crucified 
Christ is integrated in the middle of the cross or the statue is fixed on the pole which 
is covered by a small roof (sometimes rather decorative). Sometimes a small niche 
for a small sculpture is spooned out or a small chapel is formed on the pole.   Places 
between crosses are modestly (sometimes no decorations) decorated, sometimes the 
edges of crosspieces and poles are decorated by trimmed plates. The trimmed edges 
are most typical feature for this region: ragged finishing, making the motive of a star 
from far away. The type of the cross with a small altar, the most favorite one for the 
cross makers from Kupiškis and Anykščiai districts did the greatest influence to the 
local cross makers. These were very much decorative, huge monuments with altar 
shape small chapel fixed in the crossing place. This small chapel had plastically 
formed altar cornices and drapery lines of their roofs reminding of a baldachin. The 
décor of such crosses is rich in symbolic motives, sculptural and decorative elements. 
However, there were no special type of crosses in Panevėžys Region.  

One and many storey wayside pole shrines with roofs prevailed widely also 
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in Northern and Eastern Lithuania. These are tall monuments of 7-8 meters, the 
construction of which is compiled of a flat, rarely trimmed pole and one or several 
staked up small roofs forming open small sheds. Many storey wayside pole shrines 
usually are expressive and elegant buildings. Their size is light, the monuments are 
formed from two or three sheds rising above each other, their decorations are very 
moderate or very rich. 

wayside pole shrines are typical to Aukštaitija Ethnographic Region. There 
were very little of them in Panevėžys Region. The monuments of simple forms and 
moderate decorations prevailed.  The shape typical to the constructions of wayside 
pole shrines and wayside pole shrines with roofs was a reality. The small chapel of 
the above mentioned monuments is formed around the pole which divides its size 
into 4 parts. It is separated by openwork or blank work inner walls. There also used 
to be wayside pole shrines with glassed-inn small chapels. These were more typical 
for Žemaitija Ethnographic Region. 
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