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1 Directorium horarum canonicarus et missarum pro 
dioecesi Telsensi in annam Domini MDCCCLIV, 
Vilnae, 1853, p. 107 (ir kiti 1855–1872 m. Telšių 
vyskupijos elenchai); Directorium horarum <…> in 
annam Domini MDCCCLXXIII, Vilnae, 1872, p. 177 
(ir kiti 1874–1912 m. Telšių vyskupijos elenchai); 
Wobolniki, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów slowianskich, Warszawa, 1893, t. 13, 
p. 725; Porijos k., Lietuvių enciklopedija, Boston, 
1961, t. 23, p. 302; Vabalninkas, Lietuvių enciklo
pedija, Boston, 1965, t. 32, p. 405; Porijai, Mažoji 
lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius, 1968, t. 2, 
p. 887; Porijai, Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 
1987, t. 3, p. 416; Kirlys M. Vabalninkas, Panevėžio 
vyskupija, Vilnius, 1998, p. 194–195 (tekstas parašytas 
1947 07 01).

2 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Chicago, 1984, t. 4, 
p. 297–298.

3 Jankevičienė A. Lietuvos medinė sakralinė architektūra 
(Vilniaus dailės akademijos darbai, t. 12), Vilnius, 
1998, p. 265; Jankevičienė A. Lietuvos medinės 
bažnyčios, koplyčios ir varpinės, Vilnius, 2007, p. 261.

4 Stankevičienė R. Procesijų altorėliai, Liaudies 
kultūra, 1991, Nr. 6, p. 14; Stankevičienė R. 
„Antakalnio Jėzaus“ skulptūra ir jos poveikis re - 
liginei Lietuvos dailei, Menotyra, 1994, Nr. 2, p. 23; 
Matušaka i tė M. Procesijų altorėliai Lietuvoje, 
Marijampolė, 1998, p. 45, il. 160. Šiam altorėliui 
sovietmečiu suteiktas vietinės reikšmės dailės 
paminklo statusas ir šifras DV 1939 (unikalusis 
kodas dabartiniame Lietuvos Respublikos kultūros 
paveldo registre 9937).

5 Paveikslams „Šv. Augustinas ir šv. Kotryna“ ir 
„Švč. Šeima“ buvo suteiktas respublikinės vertės 
dailės paminklo statusas ir šifrai DR 816 ir DR 
817, o altorėliui – vietinės reikšmės dailės paminklo 
statusas ir šifras DV 1939: Lietuvos TSR kultūros 
paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, p. 512, 699.
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dumo tradicijos.

Straipsnio objektas – Porijų kapinių koplyčia.
Tikslas – ištirti Porijų koplyčios istoriją, architektūrą, dailės ir kitą inventorių, 

taip pat pamaldumo tradicijas. Uždaviniai – surinkti ir išnagrinėti duomenis apie 
objektą teikiančius šaltinius ir literatūrą, 
atlikti lauko tyrimus, išanalizuoti pastato 
architektūrą, jo meno ir kitą inventorių 
ir įvertinti Lietuvos architektūros, dailės 
ir istorijos kontekste.

Pórijų koplyčios ir kapinių is-
torija netyrinėta. Ši koplyčia XIX a. 
ant rosios pusės–XX a. bažnytiniuose 
žinynuose, enciklopedijose ir kituose 
informaciniuose leidiniuose1 tik pamini-
ma, kartais nurodant ir jos įkūrimo 
(neteisingą) datą. Daugėliau medžiagos 
paskelbta Broniaus Kviklio „Lietuvos 
bažnyčių“ ketvirtajame tome, kuriame 
trumpai apibūdintas šventovės pastatas, 
paminėti Šv. Augustino atlaidai, keletas 
sovietmečio faktų ir publikuotos dvi 
1982 m. nuotraukos.2 Algė Jankevičienė 
šią šventovę yra paminėjusi tarp klasi-
cizmo požymių turinčių stačiakampių 
Lietuvos XIX a. koplyčių ir įvardijusi 
kelis retesnius jos tipologinius bruožus.3 
Iš Porijų koplyčios meninio inventoriaus 
į dailės istorijos mokslo apyvartą yra 
patekęs tik procesijų altorėlis su pa - 
veikslais „Jėzus Nazarietis“ ir „Švč. Mer-
gelė Marija Maloningoji“.4 Į Kultūros 
ministerijos paminklosaugos specialistų 
XX a. aštuntajame deš. sudarytus dailės 
paminklų sąrašus buvo įrašyti ir dar 
du nebeišlikę šios koplyčios paveikslai.5 
Archyviniuose šaltiniuose aptikti įrašai 
apie koplyčią leidžia patikslinti pub-



2

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. DAUJĖNAI

© 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 2015 05 14.

likuotus teiginius ir atskleisti svarbiausius koplyčios istorijos, iš dalies – pamaldumo 
ir pastato architektūros raidos bruožus. Rengiant publikaciją, atlikti natūros tyrimai, 
pravertė vietos žmonių pasakojimai.6 

Porijų kaimo kapinių koplyčia nuo įkūrimo XVIII a. iki pat 1923 m., kai ji 
atiteko naujai įkurtai Dauj¸nų parapijai, priklausė Vabalni¹ko parapijai7, plačiai 
išsidėsčiusiai balotose žemėse, aptarnavusiai itin daug tikinčiųjų, todėl turėjusiai 
kelias filijines bažnyčias ir net keliolika kapinių koplyčių. Dalis Porijų kaimo iki 
priskyrimo Daujėnų klebono žiniai priklausė Pumpėnų parapijai.8 

Ne viename leidinyje, pradedant 1873 m. skirtu Žemaičių vyskupystės elenchu, 
skelbta, kad Porijų šv. Augustino koplyčia įkurta (pastatyta) 1736 metais.9 Tačiau 
ankstesniuose šaltiniuose minima vėlesnė data ir kitoks koplyčios titulas. 1744 m. 
Vabalninko parapijos aprašyme nevardijama jokia filija ar koplyčia, nors tame pat 
Kùpiškio dekanato akte kai kurių kitų parapijų filijos ir koplyčios išvardytos.10 
Tačiau 1782 m. Vabalninko bažnyčios dekano vizitacijos akte aprašyta net 12 šios 
parapijos koplyčių ir įvardyti jų titulai, Porijų – Šv. Kotrynos. Nurodoma, kad visos 
šios koplyčios pastatytos stulpais sutvirtintų statinių tvoromis11 apjuostose kapinėse, 
kiekvienoje iš jų yra mišioms laikyti tinkamas altorius, du langai ir signatūrinio 
varpo bokštelis. Pamaldos koplyčiose laikomos už mirusiųjų sielas (Visų šventųjų 
dieną ir laidotuvių progomis) ir per titulines šventes. Būtini reikmenys į jas, išskyrus 
privalomus liturginius rūbus ir indus turinčią Uogí nių koplyčią, atvežami iš Vabal-
ninko bažnyčios.12 1820 m. šios bažnyčios 
generalinės vizitacijos akte rašoma, kad 
Porijų koplyčia medinė, 3 × 2 sieksnių 
dydžio, su geležiniu kryžiumi papuoštu 
šiaudų stogu. Jos viduje esama medinių 
grindų ir lubų, altoriaus su šv. Kotrynos 
paveikslu, užuolaidų (tam paveikslui 
dengti), užtiesalų (altoriui), signatūrinio 
ir altoriaus varpelių.13 1761 m. Porijų 
koplyčią pašventinęs kunigas Jonas Plu-
tas.14 Tad nedidelė medinė šiaudastogė 
Šv. Kotrynos koplyčia, 1761 m. jau tikrai 
stovėjusi Porijų kapinėse, iškilo tais pa - 
čiais ar metais kitais anksčiau. Joje, kaip 
buvo įprasta kaimo kapinių šventovėse, 
melstasi už mirusiuosius ir minėta titu-
linės šventosios globėjos diena. 

1849 m. kartu su Panevėžio deka - 
natui priskirta Vabalninko parapija ji ati - 
teko Telšiÿ (buvusiai Žemaičių) vys ku - 
pystei. Jos 1855–1872 m. elenchuose Pori jų  
koplyčia, kaip ir kitos šio rango Vabalnin-
ko parapijos šventovės, minima tenuro-
dant kaimo, kuriame stovi, pavadinimą 
(Pooriany arba Poorie).15 Apie tai, kad Po -

6 Koplyčią prižiūrinčio Stanislovo Davidonio, gim. 
1929 m., pasakojimai straipsnio autorei. 2011 m. 
birželio 14 d.

7 Diduma archyvinių žinių apie Porijų koplyčią aptikta 
Vabalninko bažnyčios aktuose: Vabalninko bažnyčios 
dekano ir generalinės vizitacijos aktai, 1782, 1820, 
LVIA, f. 696, ap. 2, b. 12, l. 35v–36; f. 669, ap. 2, 
b. 222, l. 123v–125.

8 S. Davidonio, gim. 1929 m., pasakojimas straipsnio 
autorei. 2011 m. birželio 14 d.

9 Directorium horarum <...> in annam Domini MDC
CCLXXIII, Vilnae, 1872, p. 177. Ta pati informacija 
kartota ir 1874–1912 m. šios vyskupystės elenchuose. 
Be to, tą pačią datą pateikia ir Konstantinas Šakenis, 
žr. Šakenis K. Vabalninkas ir jo apylinkė praeityje, 
Kaunas, 1935, p. 21; Porijos k., Lietuvių enciklopedija, 
p. 302; Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 297.

10 Kupiškio dekano vizitacijos aktas, 1744, MAVB RS, 
f. 43-3613, l. 26–26v (Vabalninko parapijos aprašymas).

11 Lenkiškai: parkaniem w szuly.
12 Vabalninko bažnyčios dekano vizitacijos aktas, 1782, 
LVIA, f. 696, ap. 2, b. 12, l. 35v–36.

13 Vabalninko bažnyčios generalinės vizitacijos aktas, 
1820, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 222, l. 125.

14 Ten pat. 1820 m. akte skelbiama, kad kun. Jonas 
Plutas 1755–1762 m. laikotarpiu ir nenurodytais metais 
pašventino dar penkias Vabalninko koplyčias, tad 
XVIII a. viduryje jų šioje parapijoje iškilo bent šešios.

15 Directorium horarum <...> in Annum Domini MDCC
CLIV, Vilnae, 1853, p. 107; Directorium horarum <...> in 
Annum Domini MDCCCLV, Vilnae, 1854, p. 103 ir taip 
toliau. Skirtumas tik tas, kad šventovių sąrašai nuo 
1868 m. skirtojo elencho (Directorium horarum <...> in 
Annum Domini MDCCCLXVIII, Petropolis, 1868) iki 
XX a. spausdinti rusų, o nuo 1911 m. – lietuvių kalba.
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rijų koplyčia vietos gyventojų pastatyta 1736 m. ir kad ji pašvęsta šv. Augustino 
garbei, pirmą kartą parašyta 1873 m. skirtame Telšių vyskupystės elenche (ir kar-
tojama beveik iki Pirmojo pasaulinio karo).16 Kuo remiantis skelbta įkūrimo data 
1736 m., išsiaiškinti nepavyko. Gal tuomet buvo įsteigtos Porijų kapinės?17

Kada iškilo dabartinis koplyčios pastatas, duomenų taip pat neaptikta. 
Apie koplyčios, jos titulo ir pamaldumo tradicijų permainas galima spręsti tik iš 
netiesioginių duomenų, pasakojimų, išlikusio paveldo ir ikonografinės medžiagos. 

1929 m. gimusio vietos gyventojo Stanislovo Davidonio uošvis pasakojęs, 
kad tuomet, kai jis dar buvo vaikas (XIX a. pab.–XX a. pr.), jų namuose nakvojo 
„toks žmogus“, kuris kalbėjo, kad Porijuose kadaise buvusi maža koplyčia. Kartą 
bemedžiodamas ją aptikęs Joniškėlio dvarininkas Karpis, vieta jam labai patikusi ir 
jis pastatęs naują didesnę šventovę. O po senąja koplyčia sukilėliai kadaise slėpę 
ginklus.18 Šiame pasakojime veikiausiai glūdi ne vienas tiesos grūdas, bet jį išlukštenti 
sunku. Miške esanti atoki koplyčia labai tiko slaptavietei, tačiau šio krašto žmonės, 
pradedant Tado Kosciuškos vadovaujamu 1794 m. sukilimu, dalyvavo daugelyje 
prieš Rusijos imperiją nukreiptų akcijų, taip pat ir abiejuose XIX a. sukilimuose.19 
Tad nežinoma, per kurį jų slėpti ginklai ir ar tikrai po senąja šventove? Neaišku 
ir tai, kuris ponas Karpis galėjo perstatyti koplyčią. Joniškėlį ilgai valdę Karpiai 
dvarų bei žemių turėjo ir kitose Pasvalio krašto vietose. Konstantino Šakenio 
duomenimis, Porijai 1782 m. priklausė 
Karpiams, bet 1855 m. juos jau valdė 
ponas Sarcevičius.20 Tačiau XIX a. ant-
rojoje pusėje Karpiai tebeturėjo netolimą 
Gulbinėnų dvarą, gal turėjo kokių nors 
valdų ir greta Porijų. Be to, kuris nors 
iš jų galėjo pastatyti ne dabartinę, 
o pirmąją Porijų koplyčią (pasakoji-
muose įvykių chronologija retai išlieka 
nuosekli). 

Jau minėta, kad 1873 m. koply-
čia jau vadinta Šv. Augustino titulu ir 
joje minėta šio šventojo diena. Kada 
ji pakeitė senąją Šv. Kotrynos šventę, 
nenustatyta, tačiau vienas iš koplyčioje 
buvusių paveikslų rodo, kad vienu 
metu Pórijuose melstasi abiem šiems 
šventiesiems. 1964 m. tuometės Kultūros 
ministerijos paminklosaugos specialis - 
tai Porijų koplyčioje aptiko, aprašė ir  
nufotografavo du primityviai aliejumi  
ant drobės tapytus apnykusius paveiks-
lus: „Šv. Augustinas ir šv. Kotryna“ ir 
„Šv. Šeima“21 (1972 m. jie buvo įtraukti 
į dailės paminklų sąrašą, bet 1980 m. 
iš jo išbraukti).22 Nedidelis paveikslas 

16 Directorium horarum <...> in annum Domini MDC
CCLXXIII, p. 177.

17 Nuo 1873 m. skirto elencho skelbta, jog net penkios 
Vabalninko koplyčios įkurtos 1736 m., dvi – 1746 m., 
po vieną – 1716, 1726, 1755 ir 1766 metais. Nė viena  
iš šių datų nesutampa su ankstesniuose dokumen-
tuose įrašytais koplyčių konsekravimo metais. Elen-
chuose skelbtas koplyčių įkūrimas vis kas dešimt 
metų leidžia kalbėti arba apie parapijoje vykusį tam 
tikrą sistemingą procesą (kapinių steigimą?), arba 
apie tų datų nepagrįstumą.

18 S. Davidonio pasakojimas straipsnio autorei. 2011 m. 
birželio 14 d. Įvardijimas „toks žmogus“ rodo, jog 
kalbama ne apie saviškį, giminaitį, o apie prašalaitį, 
darbo ieškantį amatininką ar kitą keliauninką. Visai 
gali būti, jog tai buvo šiuose kraštuose lankęsis 
garsusis knygnešys Jurgis Bielinis, kuris domėjosi 
istorija, publikavo stebuklingosios netolimų Daujėnų 
Jėzaus statulos legendą. Žinoma, įrodymų, kad tai 
jis Davidonio uošvio namuose kalbėjo apie Porijų 
koplyčią, nėra.

19 Šakenis K. Vabalninkas ir jo apylinkė praeityje, 
p. 80–92 ir kiti.

20 Ten pat, p. 50.
21 LTSR kultūros ministerijos Muziejų ir kultūros 
paminklų skyriaus mokslinės ekspedicijos meno 
paminklams tirti ir registruoti dienynas, 1964 m., KPC 
KOPA, p. 3–4 (toliau – Dienynas, 1964). Nurodyta, 
kad „Šv. Augustino ir šv. Kotrynos“ matmenys 
170 × 80 cm, o „Šv. Šeimos“ – 98 × 80 cm.

22 Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1973, 
p. 512 (šifrai DR 816; DR 817); Lietuvos Respublikos 
istorijos ir kultūros paminklų sąrašas, Vilnius, 1993, 
p. 398–399. Išbraukimo priežastis – 1978 m. minėti 
paveikslai Porijų koplyčioje neberasti.
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„Šv. Šeima“23 įrašų neturėjo, o gerokai didesnio, veikiausiai pirmam altoriaus tarpsniui 
nutapyto „Šv. Augustino ir šv. Kotrynos“ paveikslo apačioje buvo galima perskaityti 
ne tik lotyniškus pavaizduotųjų vardus – „S. Augustinus.“ ir „S. CATARINA.“ – 
bet ir aukojimo įrašą lenkų kalba: „Fundator. Augustyn / Fiodorowicz / 1830“ 
(„Įsteigėjas Augustinas Federavičius, 1830 [m]“).24 Tad pamaldumo šv. Augustinui 
Porijų koplyčioje pradžia sietina su šio aukotojo iniciatyva pagerbti savo dangiškąjį 
globėją. Išlikęs keliais dešimtmečiais vėlesnis koplyčios altoriaus paveikslas skir-
tas jau vien šv. Augustinui. XX a. viduryje Porijų šventovėje pamaldos vykdavę 
laidotuvių progomis, taip pat per Šv. Augustino šventę ir Šeštines.25 

Šeštinėms – Kristaus į dangų Žengimo šventei skirto paveikslo, regis, neturėta, 
tačiau koplyčioje būta kitokių Išganytojo ir Švč. Mergelės Marijos atvaizdų. Iš XIX a. 
buvo paveldėtas jau minėtas šio šimtmečio viduriu ar trečiuoju ketvirčiu datuoja-
mas procesijų altorėlis su Jėzaus ir Marijos maloningumą ryškinančiais paveikslais. 
Sovietmečiu koplyčioje ant sienos kabojo Švč. Jėzaus Širdies atvaizdo reprodukcija 
arba fotografija.26 Antram altoriaus tarpsniui skirtas XX a. tarpukariu nutapytas 
šv. Kazimiero paveikslas rodo, kad tuomet itin išaugęs pamaldumas šiam Lietuvos 
globėjui pasiekė ir Pórijus. Tad, kaip buvo įprasta kaimo kapinių šventovėse, be 
mirusiesiems palydėti ir pagerbti skirtų mišių, Porijuose puoselėtas pamaldumas 
tituliniam, laiko būvyje pasikeitusiam šventajam. Melstasi Jėzui, Švč. Mergelei, o 
nuo XX a. – ir Lietuvos bei jos jaunimo globėjui. 

Dabartinė koplyčia ne kartą remontuota. XX a. ketvirtajame deš. stogas buvęs 
šiaudinis27, vėliau, gal dar iki Antrojo pasaulinio karo, pastatas uždengtas malksno-
mis. Po karo, sovietmečiu, visos Lietuvos kapinių koplyčios buvo uždarytos. Pasak 
S. Davidonio, 1950 m. Porijų koplyčioje dar vykę mišios, o 1953 m. pamaldų jau 
nebebuvę. Kurį laiką šventovė stovėjusi neužrakinta, nykstanti, į ją netgi važiuota 
„papijokauti“.28 Tačiau ilgamečio Daujėnų klebono (1977–2000) kun. Gaudento Ikamo 
pastangomis sovietmečiu, iki 1982 m., Porijų kapinės aptvertos nauja metaline tvora, 
koplyčia suremontuota, uždengta šiferiu ir joje vėl atšvęsti Šv. Augustino atlaidai.29 
Tai išskirtinis dalykas, nes tuomet tikintiesiems neveikiančių (neveikė visos, tik 
vienoje kitoje leista šarvoti mirusiuosius) koplyčių remontuoti nebuvo leidžiama, 
valdžios dėmesio tekdavo tik kai kurioms architektūros paminklais paskelbtoms 
koplyčioms. Atgimimo metais, 1989–1990-aisiais, vietos gyventojų suaukotomis lėšomis 
Porijų koplyčia vėl suremontuota. Vietoje senųjų langų sudėti nauji, padaryti Ste-
pono Bernadicko, pakeista jau papuvusi 
lauko sienų apkala ir koplyčia nudažyta. 
Viduje paklotos naujos grindys, sienos 
ir lubos išmuštos presuotu kartonu ir  
išdekoruotos daujėniškių Povilo Gailiū-
no su žmona.30 

Kapinės su koplyčia stovi į piet-
vakarius nuo Porijų kaimo, šiaurinėje 
jį beveik siekiančios Žaliosios girios 
atšakoje, lygioje laukymėje. Nuo kaimo 
į koplyčią veda kelias per Balčiškius ir 
speciali jo atšaka. Prieš kapinaites su 

23 Kartotekos kortelė DV 817 su Mečislovo Sakalausko 
1964 m. nuotrauka, KPC KOPA; Dienynas, 1964, p. 4.

24 Kartotekos kortelė DV 816 su M. Sakalausko 1964 m. 
nuotrauka, KPC KOPA; Dienynas, 1964, p. 3. „Šv. Au-
gustino ir šv. Kotrynos“ matmenys – 170 × 80 cm.

25 S. Davidonio pasakojimas straipsnio autorei. 2011 m. 
birželio 14 d.

26 Matoma 1982 m. nuotraukoje, žr. Kviklys B. 
Lietuvos bažnyčios, p. 298.

27 S. Davidonio pasakojimas straipsnio autorei. 2011 m. 
birželio 14 d.

28 Ten pat.
29 Ten pat; Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 297–298.
30 S. Davidonio pasakojimas straipsnio autorei. 2011 m. 
birželio 14 d.
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koplyčia plyti eglėmis gaubiama aikštė. Tai apie 1937 m. Porijų pradžios mokyklos 
mokinių talkos metu apsodinta, jau ir pašventinta, tačiau taip ir neužlaidota nau-
joji Porijų kapinių dalis. Jos pakraštyje vienišas rymo iš metalo lietas gebenėmis 
dekoruotas kryžius virš betoninio postamento. Iš toliau koplyčią slepia medžiai. 
XX a. ketvirtajame dešimtmetyje, kai miškas aplink ją buvo jaunas, perregimas, 
šventovės vietą rodė trys senųjų kapinių priekiniuose kampuose kilusios brandžios 
eglės.31 Dvi iš jų tebeošia, bet trečioji, susijusi su tragišku atsitikimu, jau nupjauta. 
Senojoje kapinių dalyje laidota iki 1944 metų.32 Joje stovi akmeninių ir metalinių 
paminklų, seniausio jų data – 1879 metai. Ankstesnių, veikiausiai medinių, nebelikę. 
Anksčiau kapines supęs akmenų aptvaras.33 Dabartinė jos tvora – skersiniais su-
tvirtintos stačių strypų grotos su apskritimų juosta viršuje. Prieš koplyčią įrengti 
dvivėriai grotų vartai, įstatyti į medinius stulpus (jų profiliuotos viršūnės 2011 m. 
jau buvo apnykusios). 

Kapinių ašyje iškilusi medinė Porijų koplyčia orientuota įprastai – altoriumi į 
rytus. Tai nemažas 12,60 m ilgio ir 7,45 m pločio stačiakampis pastatas, užbaigtas 
savita – dvisiene – apside, kurioje yra trikampė zakristija. Pagrindiniame fasade 
kyšo gana reto tipo portikas: keturi nevienodu žingsniu (vidurinis siauresnis) 
išdėlioti jo stulpai tesiekia durų viršų ir remia išorėn išsikišantį chorą, kurio siena 
sujungta su trikampe pastogės skydo plokštuma. Šį fasadą išskiria ir sudėtingesnė 
tūrių struktūra, ir nemažos gana puošnios durys, trys trikampiu išdėstyti langai 
bei bokštelis ant šelmens. Vienvėrių durų lauko pusę puošia dekoratyvi lentelių 
apkala: viršus sudalytas į kelis briaunotu rombu papuoštus laukelius, žemiau pro-
filiuotos lentelės sudaro stambų rombo raštą su segmentine rozete centre. Pastogės 
skyde įrengtas taisyklingas aštuonkampis langelis, žemiau, ties choru, dvi taip pat 
aštuonkampės, tik gulsčios nedidelės angos. Šoninėse koplyčios sienose yra po 
du didelius gana aukštai įstatytus langus, o įstrižosiose zakristijos sienose – po 
mažesnį ir žemiau įdėtą langą. Jie visi stačiakampiai, bet su nukirstais viršutiniais 
kampais, tad tarsi gaubti. Dabartiniai koplyčios langai yra ankstesniųjų vietoje, bet 
jų forma pakeista – iki XX a. pab. remonto visi jie buvo stačiakampiai.34 Koplyčios 
lauko sienos apkaltos gulsčiomis lentelėmis, tik fasadinė navos ir choro siena – 
stačiomis. B. Kviklio skelbtos XX a. devintojo deš. nuotraukos rodo, kad tuomet 
koplyčios fasado apkalos struktūra buvo ta pati, bet šoninės ir apsidės sienos 
buvo apdailintos stačiomis lentelėmis. Tačiau kažin ar ir jos bebuvo pirminės. 
Dabar koplyčia dengta šiferiu, tik kvadratinio plano bokštelis apkaltas skarda ir 
užbaigtas piramidiniu tos pat medžiagos stogu. Jo viršuje kyla medinė profiliuota 
smailė su geležiniu kryžiumi. Po šiferiu išlikę malksnų stogo fragmentų. Pastogės 
konstrukcijose yra naujų XX a. pab. intarpų; jie netinkamai paruošti (panaudoti 
nenužievinti rąsteliai, kurie medienos kenkėjais gali užkrėsti visus medinius statinio 
elementus) ir nesistemiškai įmontuoti. Choro ir skydo sienos karkasinės struktūros, 
bet korpuso sienos veikiausiai rąstinės. 

Bokštelio geležinis kryžius – lie - 
tuvių liaudies kalvystės tradicijas ati-
tinkantis šventovės eksterjero akcen-
tas. Neryškių lotyniškųjų proporcijų 
kryžius dvijuostis, su nemažomis šakų 

31 Ten pat.
32 Porijos k., Lietuvių enciklopedija, p. 302; Kviklys B. 
Lietuvos bažnyčios, p. 298.

33 S. Davidonio pasakojimas straipsnio autorei. 2011 m. 
birželio 14 d.

34 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 298.
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užbaigomis ir pavieniais vingiuotais spinduliais. Šakų galuose pritaisyti puslankio 
gaubiami širdžių smaigaliu į išorę motyvai panašūs ir į besiskleidžiančius žiedus, 
viršutinis jų papildytas kryželiu. Neilgą vienjuostę stiebo apačią kadaise kirto 
mėnulio ragas. Nesant senos ikonografinės medžiagos, kryžių datuoti sunku. Ke-
liomis detalėmis tesiskiriantis jo analogas – apie 1880 m. nukaltas Vandžiógalos 
(Kauno r.) bažnyčios kryžius35 leistų manyti, kad ir Porijų kryžius pagamintas XIX a. 
antrojoje pusėje. Kita vertus, jis gali būti nukaltas pastato atnaujinimo metu – XX a. 
tarpukariu arba net apie 1982 m., bet pagal senesnį pavyzdį. 

Koplyčios nava šviesi, erdvi, plati (800 × 675), užsibaigianti zakristiją atri-
bojančia siena, prie kurios prigludęs vienintelis koplyčios altorius. Į dešinę nuo 
jo – atvira įėjimo į zakristiją arka, į kairę – aukštai iškirsta anga pamokslininkui, 
kuriam stovėti zakristijos pusėje sumeistrauta „sakykla“ – laiptai ir platforma. 

Altorius įrengtas ant erdvios dviejų pakopų pakylos su nukirstais prieki-
niais kampais. Įprastą tūrinę mensą atstoja naujas lentynos pavidalo stalviršis, ant 
jo yra į pakopą gėlėms ir žvakidėms sustatyti įterpta kukli stačiakampė, karnizu 
teapdailinta tabernakulio spintelė. Iš šios pakopos, dviejų neorderinių kolonų ir 
dviejų puskolonių šonuose bei jų laikomo fragmentinio karnizo ir sudarytas pirmas 
altoriaus tarpsnis su vieta paveikslui „Šv. Augustinas“. Antras tarpsnis visai pa-
prastas – plokštumą paveikslui „Šv. Kazimieras“ gaubia šoninės mentės ir į lubas 
įnyrantis karnizėlis. Altorius turi senų 
(tabernakulis su pakopa, puskolonės su 
kapiteliais ir kolonų liemenys) ir XX a. 
atnaujinimų metu padarytų detalių.36 
Dėl dabartinio aukštesnio grindų ir 
žemesnio lubų lygio koplyčios erdvė 
tapusi ankštesne, pakitę ir altoriaus 

Koplyčios didžiųjų durų fragmentas

Koplyčios kryžius

35 Kontrimas Č. Lietuvos geležiniai kryžiai, Vilnius, 
1991, il. 211.

36 Visas altoriaus aukštis – 390, pirmo ir antro tarpsnių 
aukštis – 270, stalviršis 238 × 120, tabernakulis – 
52 × 52 × 38 cm. Altoriaus portatilis saugumo 
sumetimais vietoje nelaikomas, atvežamas tik mišių 
progomis.
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Koplyčios vidus su altoriumi

Zakristijos fragmentas Buvęs koplyčios procesijų altorėlis
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proporcijos. 1982 m. dar tebebuvo, imituojant neobaroko stiliaus drožinius, XIX a. 
antrojoje pusėje iliuziškai (ant kontūrinių medinių skydelių?) tapyti sparnai.37 Šie 
altoriaus vaizdą papildę elementai neišliko. Altoriaus medinės žvakidės naujos, 
ištekintos XX a. pabaigoje.

Gana ryškus galinės sienos ir dailiai atliktas, bet nestilingas šoninių sienų 
dekoras su altoriumi nedera. Ateityje, naujinant koplyčios puošybą, reikėtų paieškoti 
buvusios polichromijos likučių, pasitarti su senosios architektūros ir dailės specialistais 
ir pritaikyti paprastesnį, bet meniškesnį ir nuosaikų koplyčios stilių atitinkantį dekorą. 

Virš koplyčios durų įrengtas minėtas į lauko pusę išsikišantis choras su 
statokais laiptais prie šiaurinės pastato sienos. Iš navos atrodantis žemas, iš tiesų 
choras erdvus, nes viršuje neatitvertas nuo pastogės. Navoje stovi XX a. pir-
mosios pusės medinė dažyta atviroji – krėslo su priedėliais formos – klausykla 
su rėminėmis įsprūdinėmis durelėmis ir viršutinėje dalyje banguotai išpjautomis 
šoninėmis sienelėmis, kuriose įtaisyti apskriti langeliai su apvadais ir spindulių 
rašto grotelėmis.38 Koplyčioje pastatyta XX a. pab. padarytų paprastų suolų. Navos 
sąskaita kiek padidintoje negilioje trikampėje zakristijoje stovi jau minėta sakyklos 
pakyla, grubaus darbo stalas ir XX a. pirmosios pusės vietos meistro pagamintas 
krėslas – liaudiškas baldas su lentiniu pasėstu, kiek gaubtais porankiais, kiaurarašte 
atkalte ir kojas sutvirtinančiais skersiniais. Zakristijos pietryčių kampe prie įėjimo 
angos įterptas pasėstas ir virš jo sienoje išpjauta dabar užkalta anga sudarė su-
maniai įrengtą senąją klausyklą, kuri neužėmė navos erdvės. 

Iš negausaus koplyčios dailės paveldo vertingiausias dekoratyvus ir spalvin-
gas procesijų reikmuo – altorėlis su paveikslais „Jėzus Nazarietis“ ir „Švč. Mergelė 
Marija Maloningoji“.39 Tai nežinomo meistro ar meistrų (staliaus-drožėjo ir tapytojo) 
XIX a. vid. arba trečiajame ketvirtyje sukurtas kompleksinis liaudies dailės kūrinys. 
Altorėlio viršutinė dalis – retabulas dekoruotas stilizuotų rožių ir karpytų lapų 
drožiniais bei apnykusia tūrine karūna. 
Paveikslų kompozicija paprasta (centre, 
lygiame fone, pavaizduota viena figūra), 
piešinys apibendrintas, primityvus, tapy - 
ta negausiomis ryškiomis spalvų plotmė - 
mis. Išganytojo paveikslas – ma lonėmis  
garsios Daujėnų Jėzaus Naza riečio statu - 
los (Daujėnų Jėzaus) atvaiz das vienoje  
pusėje suderintas su kitapus esančiu 
Marijos Maloningosios paveikslu40, tad 
siejamos Jėzaus ir Ma rijos glo bos idėjos. 

Primityviosios tapybos kūriniai 
buvo ir minėti senieji nežinomo vietos 
meistro paveikslai „Šv. Augustinas ir 
šv. Kotryna“ ir „Šv. Šeima“.41 Ir da-
bartinius koplyčios altoriaus paveikslus, 
didesnį – „Šv. Augustino“42 ir mažesnį – 
„Šv. Kazimiero“43, tapė neprofesionalūs 
dailininkai. Tapinius sieja rėmimasis 

37 Porijų koplyčios presbiterijos fragmento 1982 m. 
nuotrauka, žr. Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, p. 297.

38 Klausyklos matmenys – 185 × 100 × 105 cm.
39 1964 m. aptiktas Porijų koplyčioje (Dienynas, 1964, 
p. 3–4), 1983 m. šio straipsnio autorės matytas 
priglaustas Daujėnų bažnyčioje, o 2010 m. saugotas 
Pasvalio klebonijoje.

40 Pamaldumas Švč. Mergelei Marijos Maloningosios 
atvaizde, kuris nuo 1832 m. plito kartu su Nekaltojo 
Prasidėjimo medalėliu, vadintu ir Stebuklinguoju, 
Paryžiaus arba Marijos Maloningosios medalėliu. 
Apie tai plačiau žr.: Stankevičienė R. Marijos 
Maloningosios siužetas Lietuvos liaudies dailėje, 
Menotyra, 1999, Nr. 2, p. 14–32.

41 1964 m. duomenimis (Dienynas, 1964, p. 3–4), 
paveikslo „Šv. Augustinas ir šv. Kotryna“ matmenys 
buvo 170 × 80 cm, o „Šv. Šeimos“ – 98 × 80 cm. 
Abu tapyti aliejumi ant drobės.

42 Drobė, aliejus. 102 × 70,3 cm. Saugomas be rėmų, 
į koplyčią atgabenamas tik pamaldų proga.

43 Drobė, aliejus. 62 × 42,7 cm. Mediniuose rėmuose, 
įstiklintas, kitoje pusėje sutvirtintas senų dokumentų 
(„Daujėnų R. K. Bažnyčios Įeinamųjų raštų knygos 
nuo 1903 m.“) viršeliais. Į koplyčią atgabenamas 
tik pamaldų proga.
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poligrafiniais pavyzdžiais, kruopšti, į piešinio spalvinimą panaši atlikimo ma-
niera ir santūriai sentimentali nuotaika, nors tai ne vieno asmens ir ne to paties 
laiko darbai. Šv. Augustino atvaizdas nutapytas XIX a. antrojoje pusėje pagal 
nenustatyto liturginio leidinio (Mišiolo?) iliustraciją arba maldingą paveikslėlį. Juo 
sekant parinktos spalvos: vyrauja aukso ir vario tonai, papildyti balta, pilka ir 
juoda spalvomis. Vyskupo rūbus dėvintis Bažnyčios daktaras pavaizduotas arkos 
fone, sėdintis soste ant pakylos, laikantis teologijos mokslo ir Dievo meilės atribu-
tus – knygą ir strėlėmis pervertą širdį. Priekyje gotiškuoju šriftu įrašytas vardas 
„St. Augustinus“ ir nutapytas juodas erelis, kuris nėra šiam šventajam būdingas 
atributas. Gal sekant baroko tradicija, erelis simbolizuoja gebėjimą aukštai pakilti 
ir būti arti saulės. Šv. Augustino atvaizdas sukurtas gana įgudusio meistro, kuris 
galėjo būti ištapęs ir altoriaus sparnus. Šv. Kazimiero atvaizdas XX a. tarpukariu 
nutapytas kito dailininko mėgėjo. Rusvų tonų fone stilizuotu išdailintu piešiniu 
ir dekoratyviai derančiomis raudona, balta, geltona ir žalia rūbų bei atributų 
spalvomis išryškintas krucifiksą ir leliją laikantis ir maldoje galvą Nukryžiuotojo 
link nuolankiai palenkęs jaunas ir švelnus šv. Kazimieras. Nuosekliai sekta kuriuo 
nors iš XIX a. pab.–XX a. pirmosios pusės plitusių šios kompozicijos paveikslėlių.44

Koplyčioje tebėra liaudiška XIX a. antrosios pusės Nukryžiuotojo skulptūrėlė, 
pritvirtinta prie anksčiau veikiausiai procesijose naudoto kryžiaus, dabar kabančio 
prie įėjimo.45 Kryžius sunertas iš profiliuotų dailylenčių, jo atšakos užbaigtos ant-
galiais ir bumbulais, o stiebo viršuje pritaisyta dvišaka vėliavėlė. Kryžius baltas, jo 
priedėliai ir skulptūra XX a. pab. naujai nudažyti bronzos pudros dažais ir nulakuoti. 
Senojoje Žemaičių vyskupystėje XVIII a. pab.–XX a. pirmojoje pusėje sklidusio tam 
tikro Nukryžiuotojo skulptūrų tipo pavyzdys – Jėzaus atvaizdui būdinga prakauli 
paryškintais sąnariais figūra, judesio ekspresija, nuotaikos dramatizmas, taip pat 
liaudies dailei būdingi bruožai – perkeistos proporcijos ir dekoratyvios detalės. 

Kitokio senojo inventoriaus beveik neliko. Tik palėpėje riogso senasis medi-
nis juodai dažytas katafalkas (sunėrimo būdu sukonstruota trijų pakopų pakyla, 
ji viename gale platesnė ir čia su nukirstais dviejų apatinių pakopų kampais), o 
zakristijoje laikomos keturios medinės juodos žvakidės iš jo komplekto. Aukšti 
dvitarpsniai žvakidžių stiebai, iš diskų ir paįstrižai įstatytų trijų strypelių-kojelių 
sudaryti cokoliai ir dubenėlio formos vaškinės – tekinti, profiliuoti. Katafalkas ir žva - 
kidės XIX a. ketvirtojo ketv.–XX a. pirmojo ketv. darbo. Koplyčioje tebesaugomas ir 
medinis XX a. pirmosios pusės pulpitas.46 Jis apvedžiotas kutais, viršus apmuštas rudu 
aksomu, apkraštuotas sidabraspalviu galionu ir papuoštas mulinė siūlais siuvinėtu 
kryžiumi, kurį užpildo punktyriniai dygsniai ir apgaubia stilizuotos gėlių šakelės. 

Seniausias daiktas – zakristijos 
varpelio funkcijai pritaikytas Valdajuje 
iš bronzos išlietas rusiškas kinkinio 
varpelis geležiniu liežuviu.47 Jo forma 
tipiška: viršugalvis plokščias, liemuo 
kiek įgaubtai platėja ir pakopėle apačioje 
pereina į gaubtą graižą, kurį perimetru 
juosia įrašas: „МАСТЕРЪ: ФИЛИПЪ: 
ТЕРСКОИ + „ВЪ ВАЛДАЕ + 1802 Г+“48 

44 Šventojo Kazimiero gerbimas Lietuvoje, Vilnius, 2009, 
il. 26, 28, 36, 37.

45 Kryžiaus matmenys – 135 × 58, Nukryžiuotojo 
figūrėlės – 45 × 30,7 × 8 cm. Skulptūrą reikėtų 
restauruoti: nuskilęs jos kairės plaštakos fragmentas, 
atsipalaidavusi kairio peties ir rankos sandūra.

46 Pulpito aukštis 21, viršus – 38,5 × 38 cm.
47 Varpelio aukštis 8,5, apačios skersmuo – 11,4 cm, 
pakabos matmenys – 10,5 × 21 × 4 cm.

48 Graikiškojo kryželio formos skirtukų atšakos įgaubtai 
platėja, o visas kryželis įkomponuotas į apskritimą.
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(Meistras Filipas Terskojus Valdajuje 
1802 m.). Tai pirmojo Rusijoje kinki-
nio varpelius signatūra ir data ėmusio 
ženklinti meistro Filipo Terskojaus lie-
jinys. Varpelis įtvirtintas į seną, geležimi 
apkaustytą medinę pakabą (ant geležinio 
smaigo užnertą volelį su stamboka 
stačiakampe atsvara). 

Koplyčią supančiose kapinėse 
stovi keli tipiški XIX a. ketvirtojo ket-
virčio granito kryžiai (vienas jų itin 
grakštus, kitas – trilapiais galais) virš 
masyvesnių postamentų ir dešimtmečiu 
kitu vėlesnis medžio kamieną imituo-
jantis nedideliu kryžiumi užbaigtas 
paminklas. Dailiai ištašytu ir nušlifuo-
tu akmeniniu kryžiumi išsiskiria pa-
minklas, kurio postamente yra sunkiai 
įskaitomas atminimo įrašas: „190(0) 
TU / SPOCIWA / RAHELA / DOWO-
NEWA“ („1900 [m.] Čia ilsisi Rachelė 
Davainienė“). Kiti paminklai sudaryti iš 
granitinio arba betoninio postamento ir 
ketinio kryžiaus ornamentuotais galais. 
Jų įrašai – „S. P. / ALZBIETA / NIA-
WIAKE / NIA MIRIA / 1893 M“, „ŠAUČIŪNU / ŠEIMA“ (?) ir „JUOZAPA 
MAtIeKA / ir JA PAMILIJA / 1933“ – teikia duomenų apie vietos gyventojus. 

XX a. pab. Porijų kapinėse pastatytas metalinis paminklas trims kovotojams 
už Lietuvos laisvę. Jis užbaigtas kryžiumi, papuoštas skydu su vyčio reljefu ir 
graviruotu įrašu: „JIE BUVO IŠTIKIMI NEPRIKLAUSOMAI / LIETUVAI / MA-
SILIONIS STEPAS / BUBREVIČIUS PRANAS / GARBAŠAUSKAS EDVARDAS / 
ŽUVO 1945.VI.29.“ 

Apibendrinant galima teigti, kad iki 1761 m. įkurta ir tais metais pašventinta 
medinė Vabalninko parapijos Porijų šv. Kotrynos kapinių koplyčia XIX a. buvo 
perstatyta ir pakeitė titulą, o 1923 m. buvo priskirta Daujėnų parapijai, kurioje 
tebėra iki šiol. Dabartinė Porijų šv. Augustino koplyčia pastatyta po 1820 m., 
manoma, kad XIX a. viduryje ar trečiajame ketvirtyje, remiantis klasicizmo stiliaus 
sakralinės architektūros tradicija. Ją atitinka stačiakampis, trikampe zakristija papildy-
tas koplyčios planas, klasicistinio portiko pavyzdžiu sukomponuotas fasadas49 ir 
pirminiai stačiakampiai langai. Nors šventovės stulpai ir pastogės skydas traktuoti 
liaudiškai ir praradę profesionaliajai klasicizmo architektūrai būdingas ypatybes ir 
detales, jie suteikia pastatui savitumo. 
Algės Jankevičienės duomenimis, be 
Porijų, žinoma tik viena – Juciūnų (Jo - 
navos r.) – dvisieniu altoriaus gale už - 

Partizanų Stepo Masilionio, Prano Bubrevičiaus  
ir Edvardo Garbašausko paminklas Porijų kapinėse

49 Jankevičienė A. Lietuvos medinė sakralinė architektūra, 
p. 265; Jankevičienė A. Lietuvos medinės bažnyčios, 
koplyčios ir varpinės, p. 260–261.
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baigta koplyčia. Koplyčios su fasade choro iškyšuliais papildytais portikais XIX a. 
kartais statytos: tokios buvo ar tebėra Deltuvos (Ukmergės r.), Truskavos (Kėdainių r.), 
Juciūnų (Kėdainių r.), Tirkšlių (Mažeikių r.) ir Ančiškių (Biržų r.) koplyčios.50 
Pavyzdžiu vėlesnei Porijų šventovei galėjo būti toje pat Vabalninko parapijoje 
XVIII a. įkurta ir apie 1820 m. perstatyta (tuomet naujai pašventinta51) Ančiškių 
koplyčia. Porijų koplyčios interjero erdvės struktūra išliko autentiška. Pirminė, arba 
su senomis dalimis, negausi jos kuklių formų įranga: altorius, choras, sakykla, 
sieninė klausykla. Koplyčios dailės vertybės negausios, kai kurios jų („Šv. Šeimos“ 
ir „Šv. Augustino ir šv. Kotrynos“ paveikslai) prarastos arba (procesijų altorėlis 
su Jėzaus Nazariečio ir Marijos Maloningosios paveikslais) saugomos nebe šioje 
koplyčioje. Išlikę objektai (varpelis, du paveikslai, kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, 
bokštelio kryžius, keli baldai) yra meno amatų, liaudies meistrų ir mėgėjų dailės 
kūrybos pavyzdžiai. Kai kurie pastato elementai (šiferio stogas, presuoto kartono 
vidaus apkala) neatitinka pirminių ir, susidarius galimybėms, keistini. Tirtina, ar 
nėra išlikusio ankstesnio sienų dekoro. Porijų kapinių senieji antkapiniai pamink-
lai teikia duomenų apie krašto XIX a. pab.–XX a. pirmosios pusės memorialinius 
mažosios architektūros statinius ir apylinkių gyventojus. Koplyčia svarbi vietos 
bendruomenei kaip jos dvasinio gyvenimo tradicijų atspindys ir dabarties savastis.

Išvados
Porijų kapinių koplyčia yra klasicizmo stiliaus tradicijų paveiktas, bet ir 

savitų bruožų turintis XIX a. (antrosios pusės?) liaudiškos medinės sakralinės 
architektūros pavyzdys. Istorinę, meninę arba tipologinę vertę turi ir jos kukli įranga, 
negausus inventorius (altorius, baldai, reikmenys, dailės kūriniai). Porijų kapinių 
ir jų koplyčios istorijoje atsispindi vietos žmonių pamaldumo tradicijos, taip pat 
Lietuvos ir Bažnyčios Lietuvoje istorija: okupacijos, kova už laisvę, administracinės 
permainos, asmenų ir bendruomenių iniciatyvos ir kita. 

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Daujėnai“ (vyr. redaktorius ir sudarytojas Antanas Šimkūnas).

Straipsnio kalbos redaktorė Auksė Gasperavičienė, korektorë Rasa Kaðëtienë, 
anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

Straipsnis recenzuotas ne maþiau kaip dviejų mokslininkø ekspertø.

Straipsnio priedai skelbiami atskirai tam skirtuose ðio leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.

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 svetainás  
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).

50 Ten pat.
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l. 123v–125.


