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Kupiškio valsčiaus liaudies architektūra
Jonas Minkevičius 

Įvadas
Kupiškio valsčius yra Lietuvos etnografinės Šiaurės vakarų Aukštaitijos zonos 

dalis, buvusios sėlių genties, ankstyvaisiais istoriniais laikais, matyt, besiribojusios 
su Nalšios žeme, pietvakarinis pakraštys, turintis ne tik visai šiai zonai būdingų 
bendrumų, bet ir įvairių vietinių savitų istorinių, lingvistinių, kultūrinių ir ar-
chitektūrinių savybių. Kupiškio krašto liaudies architektūra kaip viena sudėtinių 
Lietuvos etnoso materialinės ir dvasinės kultūros apraiškos formų klostėsi vei-
kiama viso komplekso vietinių gamtinių sąlygų, istorinių aplinkybių ir socialinių 
ekonominių veiksnių. Šio krašto istorinę architektūrinę visumą sudaro kraštovaiz-
dis, urbanistika, monumentaliųjų istorinių stilių architektūros objektai ir liaudies 
architektūra. Pati seniausia, iš dalies iki šiol išlikusi yra vadinamoji žemės archi-
tektūra – piliakalniai, pilkapiai, papiliai. Urbanistikai priklauso miestelių ir kaimų 
tinklas ir suplanavimas. Monumentalioji mūrinė ir medinė architektūra daugiausia 
telkėsi miesteliuose ir dvaruose. Ją dažnai kūrė profesionalūs architektai. Liaudies 
architektūra, kurta savamokslių vietinių meistrų, išlaikiusi daugiausia savitų ir 
autentiškų vietinių bruožų, buvo ir ilgiausiai išliko – iki pat senuosius kaimus 
išskirstant į vienkiemius XX a. pirmojoje pusėje, taip pat ir vėliau, – valsčiaus 
kaimuose ir mažuose miesteliuose.

Šio darbo pagrindinis objektas ir tyrimo tikslas kaip tik ir yra Kupiškio 
krašto liaudies architektūra ir jos istoriškai kintančios būdingos savybės. 

Tikslingai ir išsamiai kupiškėnų liaudies architektūra dar nebuvo nagrinėta, 
bet atskiri kraštotyrininkai yra pateikę nemažai duomenų (Balys Buračas, Elvyra 
Glemžaitė-Dulaitienė). Pamažu įvairios mokslo ir mokymo institucijos ekspedicijose 
sukaupė nemažai tuo metu dar išlikusios autentiškos medžiagos (KPI Architektūros 
fak., LMA Istorijos i-tas ir kt.), kuria naudojamasi ir šiame darbe. 

Nuo 1944 m. sovietų okupuotoje Lietuvoje ypač sparčiai naikinant senojo 
tradicinio kaimo ūkio, buities ir architektūros liekanas, negausūs mokslo įstaigų 
specialistai suprato jų istorinę, kultūrinę ir estetinę vertę ir pagal galimybes dėjo 
pastangas jas fiksuoti ir nagrinėti, bet vis dėlto negalėta tinkamiau įforminti ne-
grįžtamai išnykstančios istorinės epochos pėdsakų. Buvo apsiribojama daugiau 
fragmentiškais ir neišsamiais kai kurių senųjų kaimų ir sodybų architektūriniais 
apmatavimais ir kitokiais fiksavimais. Atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais 
šią medžiagą papildė Kupiškio etnografinio muziejaus darbuotojai.

Priešistorinio, archajinio laikotarpio  
architektūros formavimasis
Visa architektūrinė statybinė kūryba, kurios seniausią ir svarbiausią dalį 

sudaro gyvenamasis būstas, kyla iš paties žmogaus egzistencijos būtinybės ir kom-
pleksinio poreikio. Ši kūryba pašaukta žmogaus buvimo Žemėje fizinei ir dvasinei 
egzistencijai palaikyti, formuoti ir plėtoti. Visa tai užprogramuota ontologiškai, 
nepriklausomai nuo mūsų pačių valios, todėl neišvengiama ir nekvestionuojama. 
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Tačiau žmogui suteikta laisvos valios galia, kuri leidžia jam pačiam rinktis gy-
venimo tikslus, taip pat priemones ir etines pozicijas savo gyvenamosios erdvės 
formavimo atžvilgiu. Pasirinkimo etape dėl žmogaus dualistinės prigimties susiduria 
daugybė prieštaringų poreikių ir veiksnių, kurie sudaro dvi pagrindines grupes: 
materialines pragmatines ir dvasines kultūrines, o dar labiau apibendrinant – ra-
cionalistines ir iracionalistines. Santykiai tarp jų lemia įvairių kūrybos variantų 
galimybes, iš kurių savo ruožtu išplaukia ir didžiulis atitinkamų formų spektras. 

Po ledynmečio, paleolito epochoje, klajoklių medžiotojų grupės kūrėsi laikinose 
stovyklose prie upių ir ežerų. Vėliau, mezolite, žmonių gausėjo ir susidariusios 
gimininės bendruomenės naujajame akmens amžiuje – neolite (IV–II tūkst. pr. Kr.) 
ėmė gyventi sėsliai. Vertėsi ne tik medžiokle ir žvejyba, bet ir žemdirbyste bei 
gyvulininkyste. Tuomet Lietuvos kraštovaizdyje ryškėjo pirmieji žmogaus sukurti 
ir erdvėje organizuoti kompoziciniai dariniai – kalvų gyvenvietės, kurių stati-
niai buvo mediniai. Neolito pabaigoje ėmė kisti gyvenviečių pobūdis. Be atvirų, 
negynybinių, atsirado įtvirtintų gynybinių gyvenviečių su karkasiniais mediniais 
pastatais, žemės pylimais, tvoromis  ir apsauginiais grioviais. 

Kraštovaizdžio architektūros ir archeologijos paminklai – piliakalniai, pilkapiai, 
papilių gyvenviečių liekanos atstovauja archajiškiausiai šios srities paveldo daliai. 
Ant piliakalnių stovėjo medinės pilys, o jų papėdėse buvo gyvenvietės – papiliai. 
Senosios gyvenvietės prie piliakalnių daugiausia pradėjo steigtis jau pirmaisiais 
amžiais po Kristaus1. Kupiškio krašte detaliai tyrinėtas tik Kerelių piliakalnis (I–
II tūkst. pr. Kr.–IX a.) Kupos upės aukštupyje. Visi kiti piliakalniai dar netyrinėti: 
Kupiškio, Gaigalių, Papilių, Aluotų (Druskių), Bakšėnų, Skverbų, Vaduvų. Numaty-
tai įtvirtinti dvarvietei jau istoriniais laikais priklauso supilta Mirabelio aikštelė su 
kampiniu bastionu. Didžiausias yra Kupiškio piliakalnis ties Lėvens upės ir Aukš-
tupio santaka (aikštelė 110 × 40 m) su dvigubais šlaitiniais pylimais. Tyrinėtame 
Kerelių piliakalnyje (aikštelė 30 × 18–24 m pločio) nustatyti trys susidarę kultūriniai 
sluoksniai: pačiame seniausiame, apatiniame, sluoksnyje rasti I tūkst. pr. Kr. antrajai 
pusei būdingi daiktai iš akmens ir kaulo (pentiniai kirviai su skylėmis, kaltai, ylos, 
skaptai, ietigaliai, strėlės ir kt.)2. Įrankiai aiškiai liudija apie statybų darbą ir gynybą.

Piliakalnis jau pirmajame laikotarpyje buvo pradėtas tvirtinti grioviu ir medine 
užtvara iš gana storų (apie 30 cm) stulpų su tarpais. Šalia griovio jau buvo 12 
gyvenamųjų pastatų su atvirais židiniais, apdėtais ratu dideliais akmenimis. Pastatai 
buvo antžeminio tipo, nedideli, keturkampio plano, stulpinės-pėdinės konstrukci-
jos. Ypač išsiskyrė du apskrito plano pastatai. Seniausias buvo aikštelės viduryje. 
Jis turėjo du stulpaviečių ratus. Didysis išorinis ratas buvo apie 6 m skersmens, 
o jo viduje – mažesnis – apie 3,5 m. Vidinis ratas buvo iš dvigubų kuolų. Tarp 
abiejų ratų buvo 50–70 cm tarpas žmogui praeiti. Vidinio rato siena, matyt, buvo 
uždara, išpinta šakomis, o išorinė – lyg koks peripteris – tik atramos. Du platūs 
įėjimai buvo priešingose pastato pusėse. Stogas galėjo būti keturšlaitis, apvalintais 
kampais. Jo šelmenį turėjo laikyti per-
metis. Statinio paskirtis neaiški. 

Vidurinis sluoksnis teikė daugiau 
duomenų. Ankstesni mediniai įtvirti-
nimai buvo sudegę ir pastatyti nauji. 

1 Daugudis V. Senoji medinė statyba Lietuvoje, Vilnius, 
1982, p. 37–38.

2 Grigalavičienė E. Kerelių piliakalnis, Kupiškio 
kraštas, Vilnius, 1997, p. 37–47.
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Ypač žymus buvo vienas stačiakampio plano stulpinės konstrukcijos gyvenamasis 
namas (5,5 × 3,5 m), stovėjęs galu į šlaitą. Jis liudija jau aiškiai susiklosčiusį tipišką 
piliakalnio gyvenamojo namo planą: didžioji patalpa – pirkia su atviru židiniu, 
mažesnė patalpa be židinio ir atviras kampinis prieangis – lėpis. Priekinėje namo 
pusėje buvo atskira patalpa. Rasti 7 tokio tipo pastatai. Jie priklausė skirtingiems 
periodams, bet išlaikė vienodą planą. Įėjimai į juos buvo kampe.

Kerelių piliakalnio gyvenamieji namai, kaip rodo platesni etnografinių tyrimų 
duomenys, pasižymi seniausiais bruožais: pagrindinis įėjimas yra galinėje pusėje, 
pusiau atviras prieangis – lėpis – dengiamas galinio fasado šlaito nuolydžiu, prie 
namo šonų prišliejami pastoginiai tvarteliai, viduje – atviras židinys. Namai dengti 
keturšlaičiais stogais, o ties šlaitų susikirtimu buvo skylė dūmams išeiti. Tokio 
plano gyvenamieji namai Lietuvoje buvo statomi dar ir XVII a. Jie išlaikė būdingą 
patalpų suskirstymą: didžioji troba – pirkia, kamara, lėpis, kūtė3. Panašių pastatų 
būta ir kitose Aukštaitijos, taip pat kaimyninės Latvijos vietose. Šiuo laikotarpiu 
(I tūkst. po Kr. pr.) statytas antrasis apskrito plano statinys (2,6 m skersmens). 
Jo sienos buvo iš stačių, smailiais galais, apvalių rąstų (20 cm storio), sustatytų 
dviem eilėmis vienas greta kito. Išskirtinai tvirta sienų konstrukcija rodytų, kad 
čia buvo gynybinės arba religinės paskirties piliakalnio ir jo papilio statinys. 
Tuo metu jau gana plačiai naudoti metaliniai darbo įrankiai – peiliai, kaltai, 
ylos, adatos. Aptiktas net įmovinis skaptas – vedega medžiui skobti. Gyventojai 
geležį gamino iš vietinių balų rūdos. Rasta metalurgijos įrenginių – krosnelių, 
gargažių, liejinių.

Paskutiniame periode, matyt, gresiant itin dideliems pavojams (IV–VI a. 
po Kr.), piliakalnis gerokai sustiprintas: paaukštinti pakraščiai, supilti galiniai 
pylimai, būta akmeninių grindinių. Dėl to sumažėjusioje aikštelėje buvo statomi 
nauji pastatai, net išilgai ties aikštelės viduriu. Tuo metu piliakalnis jau nebebuvo 
pagrindinė gyvenvietė. Dauguma žmonių gyveno nebe piliakalnyje, bet apylinkėje. 
Jie gamino dar daugiau geležies ir žalvario dirbinių – ginklų ir darbo įrankių. 
Rastas siauraašmenis pentinis geležinis kirvis, pjautuvėliai, žalvariniai papuošalai. 
Būta dailės kūrinių iš smiltainio plokštelių ir raižytų akmeninėje plokštėje (brie-
džio siluetas). Jie liudija aukštesnį estetikos lygį ir svarbią dailės kūrinių reikšmę 
vietos žmonių dvasinėje kultūroje ir religijoje. Kerelių piliakalnis, be perstojo 
gyvavęs apie tūkstantį metų, paskutiniame periode (VI a.) buvo sudegintas. Gali 
būti, kad tai susiję su tautų kraustymosi laikotarpio užpuolimais. Po to žmonės 
kūrėsi toliau nuo piliakalnio, gretimose vietovėse. 

Piliakalnio radiniai davė daug žinių apie ankstyvąją statybą, architektūrinę 
ir dailės kultūrą šiame besiformuojančiame sėlių genties regione. Dabar jis lieka 
reikšmingas archeologinis, žemės architektūros ir kultūrinio kraštovaizdžio elementas. 
Kitų šio krašto piliakalnių tyrimai neabejotinai dar labiau papildytų ir praturtintų 
mūsų žinias apie priešistorinę archajinę Kupiškio krašto kultūrą ir statybų pobū-
dį. Kitur Rytų Lietuvoje taip pat tuo 
metu statyti panašūs statiniai įtvirtintose 
gyvenvietėse ant kalvų. Tokios gyven-
vietės priskiriamos karingoms gyvulių 
augintojų bendruomenėms4.

3 Grigalavičienė E. Ten pat, p. 46.
4 Daugnora L. , Gir in inkas A. Rytų Pabaltijo 
bendruomenių gyvensena XI–II tūkst. pr. Kr., Vilnius, 
2004.
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Istorinis laikotarpis (iki XX a. vid.)
Kraštovaizdžio kaita
Besikuriant Lietuvos valstybei, daugėjo piliakalnių ir šalia jų įtvirtintų papilių 

medinių gyvenviečių. Sparčiau plito prekyba ir amatai, kurie pamažu atsiskyrė 
nuo žemės ūkio ir davė akstiną formuotis urbanizacijai – miestams ir miesteliams. 
XIV–XV a. atėjusi Lietuvon krikščionybė ir su ja susijusi etinių vertybių sistema 
taip pat padėjo suardyti archajinį, iki tol gamtos kulto persisunkusį kraštovaizdį, 
pakeitė jo pobūdį. Ikikrikščioniškajai bendruomenei gamta buvo kupina šventumo. 
Ji buvo sudievinta ir sudvasinta, iškelta į sakralinį vaizdinį. Pats kraštovaizdis ir 
jo atskiri gamtiniai elementai – miškai, girios, stambūs medžiai, akmenys, upės, 
ežerai – buvo suvokiami kaip dievybių buveinė. Iš tokios pažiūros kilo ir senoji 
elgesio etika, ir apsigyvenimo struktūra, kuria rėmėsi gamtinės aplinkos zonavi-
mas į dvi pagrindines – neliečiamas, šventas, ir galimas naudoti darbines vietas. 
XV–XVI a. įbaudžiavinus laisvus kaimų žmones, pamažu buvo didinamos feo-
dalinės prievolės valstiečiams, steigiami dvarai, statomi miestai su jų funkciniais 
ir erdviniais akcentais – bažnyčiomis, malūnais, karčemomis, prekybos pastatais. 
Ekonominiai ir kiti pragmatiniai veiksniai įgavo vyraujančią reikšmę. 

Dėl žmonių ūkinės veiklos pamažu susiklostė du pagrindiniai kraštovaizdžio 
tipai: natūralus ir sukultūrintas. Iki šiol natūralaus, žmogaus veiklos nepaliesto 
kraštovaizdžio, kaip ir kitur Lietuvoje, Kupiškio krašte nebeliko. 

Miesteliai ir kaimai iki XX a.
Kupiškio krašto miesteliai ir kaimai urbanistiniu požiūriu turi daug tipiš-

kų bendrų bruožų su daugeliu kitų, ypač Aukštaitijos, kaimų ir miestelių, bet 
veikiant daugiausia gamtinei aplinkai, išsiskiria ir vietinėmis savybėmis. Kaimo 
gyvenvietės ir jų sodybos iki XVI a. vidurio plėtojosi savaimingai, nevaržomos 
kokių nors administraciniu būdu nustatytų planavimo reikalavimų. Kaimai buvo 
laisvos planinės struktūros, prisitaikę prie gamtinės aplinkos – padriki ir kupetiniai. 
Stovėjo ir atskirų vienkiemių5. Iki valakų žemės reformos (XVI a. vid.) jau buvo 
susiklostę trys skirtingos socialinės struktūros kaimo gyvenviečių tipai: dvarai, 
bajorkaimiai (bajorkiemiai) ir valstiečių kaimai.

Dvarai formavosi bajorų kiemų pagrindu nuo XIV a. pab.–XV a., kada di-
dieji kunigaikščiai už ištikimą tarnybą pradėjo dovanoti bajorams domeno žemes 
kartu su jose buvusiais valstiečiais. Dvarų sodybų suplanavimas buvo laisvas, 
nereguliuojamas, su daugeliu įvairios ūkinės paskirties pastatų. Vėliau dvarų 
valdose ėmė kurtis ir papildomi ūkiniai vienetai su palivarkais (Pamarnakių, 
Liudvinavo, Uoginių, Didžprūdėlių, Šmaragdavos, Lailūnų ir kt.). Iš Kupiškio 
krašto dvarų seniausias žinomas Kupiškio dvaras, priklausęs valdovo domenui. 
Minimas nuo 1480 m. Jis buvo Pajuodupėje6. Nuo XVI a. pr. daugėjo privačių 
dvarų (Mituvos, Palėvenės, Butkūnų, 
Kandrėnų, Salamiesčio, Kuosėnų, Za-
sinyčių ir kt.). Valakų reforma dvarų 
sodybų, taip pat ir palivarkų supla-
navimo nereguliavo.

5 Šešelgis K. Savaimingai susiklostę kaimai, Vilnius, 
1988, p. 12.

6 Jankauskas V. Dvarai, Kupiškėnų enciklopedija, 
Vilnius, 2006, t. I, p. 362.
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Smulkiųjų bajorų gyvenvietės – bajorkaimiai, akalicos buvo artimos padri-
kiems kaimams. Valakų reformos reguliavimas, kaip ir dvarų, jų nelietė (Butkūnai, 
Duorpiai, Kalnagaliai, Intapai, Pamarnakiai, Kiaulėnai, Mieleikiškis ir kt.). Išskyrus 
kai kurių dvarų centrines sodybas, miestelių, bajorkaimių ir kaimų pastatus statė 
vietiniai liaudies meistrai pagal susiklosčiusias statybos tradicijas ir funkcinius 
poreikius, todėl pastatų tipologija, vietinės statybinės medžiagos (medis, molis, 
akmuo), planinė struktūra ir architektūros formos buvo labai artimos, daugiausia 
skyrėsi tik apimtimi, dydžiais ir dekoratyvumo laipsniu. 

Kaimų (sodžių) architektūra
Kaimų (sodžių) planinė struktūra
Dauguma Kupiškio krašto kaimų – sodžių, kurių fragmentai išliko iki 

mūsų laikų, kaip ir visoje Lietuvoje, buvo sukurti prievartiniu administraciniu 
būdu, Vakarų Europos pavyzdžiu LDK vykdant Valakų reformą (nuo 1557 m.). 
Žemėvaldžiams siekiant gauti daugiau pajamų, buvo kuriamos koncentruotos, tai-
syklingai išmatuotos kaimo gyvenvietės, į kurias buvo sukelti iki tol buvę laisvai 
išsimėčiusių vienkiemių arba padrikų kaimų įbaudžiavinti valstiečiai (priklausę 
valdovo žemėvaldai, privačioms bajorų valdoms, Bažnyčios vyskupijoms), paski-
riant šeimai (dūmui) prievolę dirbti po valaką (apie 20–24 ha) trilaukio principu, 
pailgais rėžiais sudalytos žemės. Dažniausiai vidurinėje kaimo žemių dalyje buvo 
įrengiama kaimo gyvenvietė – gyvenamųjų sodybų užimtas plotas, kuris taip pat 
buvo sudalytas siaurais sodybiniais rėžiais (apie 48–50 m pločio). Kaime radika-
liai pakito gyvenimo sąlygos. Priklausomai nuo valakų skaičiaus, kūrėsi sodybos 
(10–20). Kai kurie valakai laikui bėgant buvo skaidomi, todėl kaimų planinė 
struktūra nebuvo pastovi, nors išlaikė pirmykštį taisyklingą ansamblinį pobūdį.

Kaimo planinės struktūros pagrindą sudarė kelias – gatvė (ulyčia) ir sta-
tmenai jai išmatuoti žemės rėžiai. Pagrindinė kompozicinė ašis buvo kelias, ėjęs 
per visą kaimo žemės plotą. Dažniausiai jis buvo tiesus, bet, priklausomai nuo 
vietos aplinkybių, kartais šiek tiek vingiavo (Jurėniškiai, Kiaulėnai, Kėginiai, 
Laičiai ir kt.). Kaimo gyvenvietės sodybos buvo išdėstytos vienoje arba abiejose 
kelio pusėse viena prie kitos. Pastatų skaičius ir dydis priklausė nuo šeimininko 
socialinės ir turtinės padėties. Kaimų galuose pamažu įsikurdavo bežemiai žmo-
nės – kampininkai, grytelninkai, atitarnavę carinėje kariuomenėje rekrūtai. Paprastai 
sodybos pastatai stovėjo dviem eilėmis išilgai rėžio. Sodybos erdvė buvo zonuo-
jama laikantis funkcinio tikslingumo ir estetinės darnos principų. Pastatai buvo 
kiek atitraukti nuo kelio – gatvės. Gyvenamieji namai ir priešais juos buvusios 
klėtys stovėjo galais į gatvę. Tarp jų susidarė gerasis kiemas su vaismedžių sodu 
ir smulkesniais statiniais (rūsiu). Čia buvo ir šulinys su svirtimi. Toliau už gerojo 
buvo ūkinis kiemas – diendaržis su tvartu ir kluoniena su klojimu, daržine ir 
kitais statiniais (žardu). Sodybų rėžių gale išsidėstę kluonai sudarydavo galinę 
kaimo eilę. Dar toliau už kluonų kai kur sodybose būdavo pirtys ir jaujos. Tarp 
pirkios ir kelio buvo gėlių darželiai, taip pat stogastulpis, koplytstulpis ar kryžius 
ties gatve. Sodybas nuo kelio skyrė tvoros su vartais. Tvoros dažnai skirdavo ir 
vidinius kiemus. Vartai buvo ir kaimo kelio galuose. Tai buvo nauja taisyklingos 
gyvenvietės forma – gatvinė rėžinė gyvenvietė – kaimas, sodžius. Jų dydis buvo 
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įvairus – nuo kelių valakų su sodybomis (Ožkiniai, Kalnuočiai, Labdiškis ir kt.) 
iki didelių (Migonys, Kikonys, Laičiai, Gyvakarai ir kt.). Tokio tipo standarti-
zuota kaimų planinė struktūra, be abejo, nebuvo autentiška vietinės urbanistinės 
kultūros išraiška. Gatviniai rėžiniai kaimai vyravo iki pat XX a. 1-ojo ketvirčio, 
kai Nepriklausomoje Lietuvoje prasidėjo Žemės reforma ir masinis senųjų kaimų 
skirstymas į vienkiemius, nors jau 1861 m. baudžiavos panaikinimas leido pradėti 
naują kaimiškų ūkių raidos etapą, atkuriant valstiečių savarankiškumą, jų priva-
čios nuosavybės institutą, taip pat vėlesnės reformos (1906 m., Stolypino), o tai 
lėmė palaipsnį kaimų sodybų retėjimą ir jų planinės struktūros kitimą. Valstiečiai, 
atsiradus galimybei, pamažu ėmė keltis iš gatvinių rėžinių kaimų į vienkiemius. 

Be gatvinių rėžinių kaimų, kai kur atsirado užusienių – mažų kaimelių tarp 
kaimų susidariusiuose žemės plotuose (Vilkiškiai, Kreiveniškiai, Krapivna, Marginė 
ir kt.). Jų planinė struktūra kartais būna laisvesnė (palei kelią), bet artima kitoms 
gatvinėms rėžinėms gyvenvietėms. 

Administracinė ūkinė valakų reforma labai apribojo ir suvaržė kaimo valstiečių 
sodybų ir kaimų gyvenviečių laisvesnį tvarkymą, mažai beliko vietos jų ūkinei 
ir kūrybinei iniciatyvai pasireikšti. Siauri, schemiškai sudalinti rėžiai priverstinai 
diktavo pastatų išdėstymo sąlygas, menkino jų erdvinio funkcinio ir architek-
tūrinio estetinio formavimo galimybes. Vis dėlto net ir šiomis labai ribotomis 
aplinkybėmis dirbę liaudies meistrai siekė ir sugebėjo kiek įmanoma racionaliau 
ir estetiškiau suplanuoti ir sutvarkyti savo darbo ir gyvenamąją aplinką, sukurti 
palankesnį mikroklimatą ir jaukumą. Pabrėžtina, kad būtent kompleksinis pačių 
sodybų vidinis funkcinis sutvarkymas ir jų estetinė išraiška sudaro pagrindinį 
sodybos architektūrinio erdvinio autentiškumo turinį. 

XIX a. pobaudžiaviniu laikotarpiu laisvėjanti privati iniciatyva ir tobulėjan-
ti technika lėmė naujas gyvenimo aplinkybes. Ėmė kisti ir komunikacijos, kelių 
tinklas bei jų pobūdis. Atsirado geležinkelis ir stotys. Didėjo teritorinė įvairovė, 
plėtėsi statybos, smulkėjo kraštovaizdžio mastelis. Kaime tebevyravo tradicinė 
medinė architektūra, bet ėmė rastis ir daugiau įvairesnių pavienių molio, akmens, 
dolomito ir mišrių konstrukcijų pastatų. 

Pastatų tipai
Pastatų tipai, jų utilitarinės funkcinės  
ir architektūrinės meninės savybės
Kupiškėnų senųjų kaimų sodybose buvo dviejų pagrindinių funkcinių tipų 

pastatai – gyvenamosios ir ūkinės paskirties. Pirmaujančią padėtį pagal savo funk-
cinę paskirtį ir reikšmę kaimo planinėje struktūroje ir sodybose pagrįstai užėmė 
gyvenamieji namai ir klėtys. 

Gyvenamieji namai (pirkios, gryčios)
Gyvenamųjų namų formavimasis ir jų tipai
Architektūrinė forma visada pirmiausia remiasi racionalistiniu praktinės 

paskirties pagrindu ir kartais tenkinasi vien tiktai juo, bet nuostabiausia yra tai, 
kad vadovaudamasi giliaisiais žmogaus dvasiniais estetiniais poreikiais ji peršoka 
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racionalistines ribas ir kuria papildomus, praktiškai nebūtinus arba ne būtiniau-
sius, utilitariškai nepaaiškinamus, tarsi nereikalingus elementus. Šie papildomi 
elementai – tai įvairūs architektūrinių dalių pagražinimai, puošyba, sekanti grožio, 
estetikos dėsniais ir užimanti labai reikšmingą vietą visoje architektūros sferoje. 

Architektūrinės erdvinės formos, kaip ir jų puošyba, nors ir remiasi kai 
kuriais nuolatiniais principais, neišvengiamai sąlygojamos istorinio laiko, gyveni-
mo ekonominių, socialinių ir techninių sąlygų, taip pat fiziškai neišmatuojamų, 
bet už juos aukštesnių pasaulėžiūros, etikos principų ir estetinių idealų. Lietuvių 
tautos ilgo formavimosi laikotarpiu taip pat pamažu keitėsi gyvenamųjų būstų 
formos ir savybės.

Iki XIV–XV a. pagrindinis gyvenamojo būsto tipas visoje Lietuvoje buvo 
medinis keturkampio plano namas su viena didele patalpa, atviru ugniakuru, 
dengtas plačiu keturšlaičiu stogu. 

Kupiškio krašte liaudies mediniai gyvenamieji namai – pirkios (tarmiškai 
vadinamos gryčiomis) su krosnimis kaip naujas būsto tipas, negalutiniais duo-
menimis, iš namo su ugniaviete atsirado apie XVI–XVII a.7, bet galėjo jų būti ir 
anksčiau, nes Vilniuje tokių būstų liekanų su storomis lentų grindimis rasta jau 
iš XIII–XIV a.8 Kokia buvo jų puošyba, duomenų nėra.

Kupiškėnų tradicinių pirkių susidarymas ir jų architektūrinė evoliucija siejasi 
su Valakų reforma ir administraciniu rėžinių kaimų atsiradimu (XVI a.). Ribota 
rėžinių kaimų ir jų sodybų planinė struktūra darė įtaką pirkių vietai ir jų archi-
tektūriniam erdviniam bei puošybiniam pobūdžiui. Iki XIX a. pabaigos susiformavo 
trys pirkių tipai – viengalės, dvigalės ir kryžminės (kryžavos)9. Viengalės turėjo dvi 
pagrindines patalpas – pirkią su moline krosnimi ir priemene. Kartais priemenė 
išilgine kryptimi pastatyta siena dalijama pusiau ir atsiskiria maltuvė ar kamara. 
Tokie namai buvo būdingi kampininkams, sklypininkams. Prie jų pirkių galo 
būdavo priduriami nedideli ūkiniai trobesiai: tvartelis, daržinė po vienu stogu. 
Dvigalių pirkių planas jau esti trijų skersinių dalijimų: viduryje yra erdvi prie-
menė su atskira maltuve, kamara, o iš abiejų jos pusių – kitos patalpos: viename 
gale – pati pirkia, kitame – seklyčia (stancija) svečiams. XIX a. antrojoje pusėje 
dvigalių pirkių planas darosi sudėtingesnis, atsiranda daugiau dalijimų ir patalpų, 
kartais panaudojama net pastogė – įrengiamas antrasis aukštas (salkos, mezoninas, 
Jurėniškių k.). Išskirtinę vietą kupiškėnų gyvenamųjų namų tipologijoje užima 
kryžminio plano (kryžavi) namai. Jie stovėjo kai kuriose turtingesnėse sodybose 
(Gyvakarų k., Byčiuose, Kuosėnuose, Šapaluose ir kt.). XIX a. vid. ir antrojoje 
pusėje jų planas yra kryžminis arba nevisiškai kryžminis. Juose ties dvigalio namo 
viduriu sodo pusėn (uždurėlin) statmenai pristatytos patalpos gyventi arba daiktams, 
maisto produktams sudėti, kartais ir virtuvei įrengti. Visų tipų gyvenamieji namai 
buvo šlaitiniais šiaudiniais stogais (ke-
turšlaičiais, čiukuriniais, dvišlaičiais). 
XIX a. pab.–XX a. pr. atsirado lentelė-
mis, skiedromis dengtų stogų, o XX a. 
4 deš. – čerpėmis, kurios kartais buvo 
spalvotos. Iš spalvotų čerpių ant stogų 
kai kada buvo sudėstomos šeimininkų 

7 Žilėnas J. Lietuvių liaudies tradicinių gyvenamųjų 
namų susiformavimas, Iš lietuvių kultūros istorijos, 
Vilnius, 1958, t. I, p. 146.

8 Tautavičius A. Vilniaus pilies teritorijos archeo-
loginiai kasinėjimai, Valstybinės LTSR architektūros 
paminklų apsaugos inspekcijos metraštis, Vilnius, 1960, 
p. 10.

9 Lietuvių liaudies architektūra, Vilnius, 1965, t. I, p. 57. 
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monogramos, statybos data, estetiškai paįvairinančios pastatų ir sodybų išvaizdą. 
Senuosiuose gyvenamuosiuose namuose lentų grindų dažniausiai nebuvo. Jas atstojo 
plūktinė molio asla. Medinės grindys kaimo pirkiose plito nuo XIX a. vidurio. 

Gyvenamųjų namų puošybos ypatumai kaimo  
ir sodybos kontekste
Senojo gatvinio rėžinio kaimo struktūroje sodybos buvo išdėstytos prie gatvės. 

Pirkios padėtis ir vieta kaimo gatvės (ulyčios) atžvilgiu lėmė ir jos puošybos pobūdį. 
Pirkių galiniai ir nuo kiemo pusės šoniniai fasadai buvo geriausiai apžvelgiami 
iš gatvės, ir tai skatino šeimininkus juos puošti10. Šis bruožas išliko gyvybingas 
iki šiol. Puošyba, turint galvoje visą sunkią anuometinę kaimo gyvenimo tikrovę, 
pirmiausia reiškė žmonių kultūrinio, dvasinio, kūrybinio prado gyvybingumą, gilų 
grožio psichinės, dvasinės reikšmės suvokimą.

Pastato architektūrinės erdvinės ir puošybinės formos turi individualią vidinę 
prasminę, o seniau ir mitologinę11 reikšmę ir per ją vykdo komunikacijos funkciją 
tiek tarp žmonių ir architektūros, tiek ir per architektūrą bei puošybą tarp tų 
pačių žmonių. Taip gyvenamojo namo puošyba įgauna draugiškumo, svetingumo, 
patrauklaus džiugesio ženklo pobūdį ir kartu semantinę, susiejančią šiuos ženklus 
su prasminėmis reikšmėmis vertę, neatskiriant jų nuo viso kompleksinio kaimo 
architektūrinės ir gamtinės aplinkos konteksto.

Puošyba labiausiai pabrėžiami atskiri gyvenamojo namo elementai – lan-
gai, įėjimas, pastogės skydas ir iš dalies sienų plokštumos. Kartu su visų kaimo 
ir sodybos pastatų masteliu, ritmu, spalvomis, apželdinimu ir siluetu jie tampa 
vientiso architektūrinio ansamblio struktūros, prasminio ir estetinio potencialo 
sudedamąja dalimi. 

XIX–XX a. pirmojoje pusėje susidarė trys pagrindiniai langų puošybos tipai: 
1. Puošiama tik lango apvado viršutinė dalis – viršlangis ir šoninių lentelių 

apatiniai galai. 
2. Puošiama tik lango apvado apatinė dalis – palangė. 
3. Puošiami ir viršutiniai, ir apatiniai langų apvadai. Šoninės langinės taip 

pat sudaro lango apdailos dalį ir kartais pasižymi ne tik konstrukcine, bet ir 
ornamentine estetika12.

Didžiąją dalį kupiškėnų tradicinių pirkių langų papuošimų sudaro 1 ir 3 
tipai. 2 puošybos tipas yra senesnis ir paprastesnis už kitus, nes atsirado tada, kai 
dūminių pirkių krosnis keitė pažangesnis šildymas, žemi pirkių stogai nyko ir atsi-
dengė aukštesnės sienų plokštumos, leidusios geriau matyti ne tik langų apačias – 
palanges. Tiek viršutiniai, tiek apatiniai langų apvadai puošiami dviem variantais: 
ornamentuojant patį apvadą arba prie apvado dar prikalant ornamentuotą lentą.

Patys puošybiniai elementai esti 
labai įvairūs, bet juos galima suskirstyti 
į tris svarbiausias grupes: 1. Saviti, ori-
ginalūs, Kupiškio apylinkėms būdingi, 
liaudiški ornamentai, 2. Turintys istori-
nių stilių bruožų, 3. Mišrūs, kūrybiškai 
interpretuoti.

10 Dulaitienė-Glemžaitė E. Kupiškėnų senovė, Vilnius, 
1958, p. 85. 

11 Klimka L. Lietuvių namai: papročiai ir tikėjimai, 
Medinė architektūra Lietuvoje, Vilnius, 2002, p. 12–15. 

12 Minkevič ius J . Gyvenamųjų namų puošybos 
savybės, Gyvenamieji kupiškėnų trobesiai, Kupiškio 
etnografijos muziejus, 2011, p. 14. 
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Vieni savičiausių, vertingiausių, iki šiol išlikusių yra įspūdingais riestiniais 
kiaurapjūviais padabinti Felikso Balaišio Laukminiškių k., tulpiniu banguotu kiau-
rapjūviu papuošti Joanos Šešelgienės Jurėniškių k., Petro Jurgelionio Čiovydžių k., 
Naivių k. Stefos Aldonos Rudienės (su širdelės motyvu) gyvenamųjų namų langai, 
Terpeikių k. Jono Viliaus Šateikos namo prieangio puošmenos, Puponių k. Janinos 
Pečiulienės, Alfredo Šimonio namų pjaustytų lentelių apvadai. Ryškių istorinių 
stilių, ypač istorizmo, klasicizmo bruožų, turi Salamiesčio mstl. buv. Vėjelio, 
dabar Valerijos Žurauskienės, Kupiškio m. Jono Jakučio, Maksvyčių k. Akvilės 
Dūdienės, Naivių vnk. Jono Jakšto, Šimonių mstl. Genutės Zulonaitės, Subačiaus 
geležinkelio stotyje – trijų savininkų namų langai. Jų puošyba yra aiškiai paveikta 
XIX–XX a. pr. knyginių pavyzdžių ir iš dalies – dvarų ir bažnyčių pastatų. 

Kartu buvo labai paplitusi miš-
rioji – liaudiška ir istoristinė – langų 
ir kitų elementų puošyba13. Ją kone 

Jono Jakšto pirkia 
Naivių kaime.  
Perstatyta  
apie 1922 m.  
2007 m.  
Aušros Jonušytės 
nuotraukos. KEM

Alfredo Šimonio 
pirkia Puponių kaime. 
Statyta apie 1925 m. 

13 Lietuvių liaudies architektūra, Vilnius, 1965, t. I, 
112 pav., 5 pvz.
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standartiškai naudodami platino namus statę arba perdirbdavę meistrai, vienur 
kitur interpretuodami, pridėdami savos kūrybos bruožų: Subačiaus g. st. Gintaro 
Masilionio namo langai su širdelių motyvais; Miliūnų kaime Domo Masiulionio 
namo langai su šoninėmis klasicistinėmis vazelėmis ir banguotu viršlangiu, Di-
džprūdžių k. Dalios Beleckienės, Naivių k. Domo Tunkevičiaus, Gyvakarų k. ir 
Subačiaus mstl. Skardžių gyvenamųjų namų langai su lygiais klasicistinio stiliaus 
karnizais. Pokarnizinis frizas kartais puošiamas liaudišku kiaurapjūviu ornamentu 
(Suvainių k. I) arba paliekamas tuščias. 

Dažnai naudojami kupiškėnams būdingi langų apvadai su kiauromis ir ne-
kiauromis apskritomis ir keturkampėmis skylutėmis, kurios sudaro įvairias kom-
pozicijas. Langų rėmai ir papuošimai visada dažomi baltai, tik langinėms kartais 
naudojamos dvi kontrastingos spalvos. Taip langai ne tik dekoru, bet ir koloristika 
ryškiai išsiskiria tamsių sienų fone ir tampa (juo labiau jeigu sienos neapmuštos 
dažytomis lentomis) pagrindiniais spalviniais akcentais viso kaimo ar vienkiemio 
ansamblyje, esmingai praturtindami jo ritminę ir dekoratyvinę išraišką. Jų akcentinės 

Dalios Beleckienės 
pirkia Didžprūdžių 
kaime. Statyta  
1900 m. 2009 m.  
A. Jonušytės  
nuotraukos. KEM

Buvusi Domo  
Masiulionio pirkia  
Miliūnų kaime. 
Statyta 1924 m. 
2011 m. 



11

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 29.

reikšmės nekeičia net ir namų sienų apmušimas lentomis, kuris esti dviejų tipų: 
apmušamas visas sienų paviršius arba tik jų apatinė dalis. Apmušimų viršutinė 
riba pabrėžiama karnizu ir pokarnizine arkutėmis pjaustyta lenta, kurie papildo 
fasadų grožį. Prie to prisideda ir pastoginiai skydai su papuoštais langeliais. 

Ne mažiau dėmesio skiriama įėjimų puošybai. Durys pabrėžia labai svarbią 
ne tik fizinę, bet ir psichinę ribą, skiriančią vidų nuo išorės, o jų puošyba savita 
kalba išreiškia sodybos prestižą, pagarbą ir svetingumą. Tačiau jos puošiamos 
laikantis kito principo – sutelkiant dekorą į durų plokštumą, sudėstant lenteles 
geometriniais ornamentais: rombais, gimbutėmis, kvadratėliais, ir išlaikant kons-
trukcinę tektoniką. Pamažu dėl miestų įtakos plito ir įsprūdinės durys. Kartu 
labai plačiai naudojami prieangiai – įstiklinti (Didžprūdžiai), kartais su spalvotais 
stiklais14 ir atviri (Terpeikiai, J. V. Šateikos) gonkeliai, kurių tūrinė struktūra ir 
dekoras itin stipriai pabrėžia įėjimo vietą. Jų puošyba sutelkta į viršutinę dalį – 
stogelio paskliautę, vėjalentes ir įstiklinimo rėmus. Jeigu gonkeliai atviri, dažnai 
profiliuojami visi keturi atraminiai stulpeliai ir visuomet apkalamas lentelėmis – 
kartais kiaurapjūvėmis – apatinis tarpsnis. Šiuo atžvilgiu kupiškėnų gonkeliai yra 
artimi kitoms aukštaičių vietovėms, bet pasižymi individualia dekoro įvairove ir 
proporcijų grožiu.

Kupiškėnų tradicinių gyvenamųjų namų puošyba Lietuvos mastu yra pasiekusi 
aukščiausią meninį lygį. Ji yra darnios, harmoningos ir prasmingos architektūrinės 
visumos dalis, savitos kūrybinės minties išraiška, kurioje slypi didžiulė istorinė, 
kultūrinė, meninė, pažintinė ir edukacinė vertė. 

Klėtys
Klėtys kaimo ir sodybos kontekste
Klėtis (kup. klatis) agrarinės kultūros gyvenviečių kontekste užima ypatingą 

vietą. Tai yra kaimo sodybos atskiras ūkinis trobesys grūdams, maisto produktams, 
drabužiams laikyti, taip pat, ypač vasa-
rą, poilsiui, poguliui, miegoti. Pastatas 
nešildomas. Naudotas baltų teritorijoje 

14 Buv. Didžprūdėlių k. Montrimo sodybos gyvena-
majame name. 

Jono Viliaus Šateikos  
pirkios Terpeikių  
kaime gonkeliai.  
Pirkia statyta  
1915 m. 2011 m.  
A. Jonušytės nuotr. 
KEM
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(sodybose, piliakalniuose, pilyse nuo I tūkst.). Labai reikšmingas, statomas prie 
gerojo, švariojo kiemo. 

Senųjų kupiškėnų kaimų standartinei planinei vadinamajai gatvinei rėžinei 
struktūrai stipriai saistant pastatų išdėstymo vietą ir sodybos planą, susidarė lini-
jinis sodybų tipas su šiek tiek skirtingais trobesių sustatymo variantais. Dėl rėžių 
siaurumo sodybų pastatai buvo statomi galais į kelią. Prie kelio stovėjo du funk-
ciniu ir estetiniu atžvilgiu svarbiausi ir reprezentatyviausi pastatai – gyvenamieji 
namai ir klėtys, kuriuos skyrė gerasis, arba švarusis, kiemas. Klėtys visuomet buvo 
priešais gyvenamąjį namą. Paprastai prie klėčių esti sodai su vaismedžiais. Kiti 
ūkiniai trobesiai eile tęsėsi rėžiu tolyn. Klėtys yra vienos gražiausių, savito tipo, 
labiausiai išpuoselėtų sodybos trobesių. Rėžinio kaimo kelio atžvilgiu klėtys kartu 
su gyvenamaisiais namais sudaro ritminę eilę: troba – klėtis, troba – klėtis, kuri 
formavo sodžiaus centrinės kompozicinės ašies erdvinį ir architektūrinį estetinį 
pobūdį ir vaizdą. Šie palei kelią esantys pastatai, taip pat kryžiai, tvoros, medžiai 
ir gėlių darželiai buvo didžiausi erdviniai estetiniai sodžiaus ansamblio akcentai. 
Kitų sodybos ir viso sodžiaus ūkinių pastatų architektūrinė estetinė išraiška buvo 
kur kas mažesnė. Tik vėliau, XIX–XX a. kaimams skirstantis į vienkiemius, kurie 
turėjo erdvius kiemus, klėčių vieta ėmė kisti – jos pradėtos statyti ir kiemo šone, 
statmenai gyvenamajam namui, tačiau dėl to jų tradicinė funkcinė ir estetinė 
reikšmė sodyboje nė kiek nesumažėjo. 

Klėčių tipai
Sulig ūkio dydžiu ir turtingumu istoriškai susidarė kelių planinių ir erdvi-

nių tipų klėtys15. Seniausias ir paprasčiausias klėčių tipas yra stačiakampio plano, 
vienos patalpos klėtis. Jos stovėjo daugiausia mažažemių valstiečių sodybose. 
Vienos patalpos klėčių esti du variantai: šoninės ir galinės. Klėtys visuomet turi 
stulpinius arba bestulpius stogu užleistus prieklėčius. Šoninio tipo klėtyse prie-
klėčiai ir durys esti iš pastato šono, o galinio tipo – iš galo. Kupiškio krašte, 
išskyrus labai retus atvejus (išlikusi Pelyšių k. Vlado Dagio galinė klėtis), buvo 
statomos šoninio tipo klėtys (Lukonių k. Stasės Gnižinskaitės klėtis; Pelyšių k. 
Julijos Elenos Keršienės klėtis; Terpeikių k. Vidmanto Savicko klėtis; Puponių I k. 
Emilijos Merkienės klėtis; Miškonių k. Alberto Kondrato klėtis; Kreipšių k. Alfredo 
Buškos klėtis; Byčių k. klėtis).

Antras klėčių tipas yra šoninės dvilypės klėtys. Jos yra nelaužyto, stačiakampio, 
pailgo plano ir turi dvi atskiras, simetriškai rąstų siena atskirtas patalpas – klėtis, 
į kurias iš prieklėčio veda atskiros durys. Viduje jos įėjimo tarpusavyje neturi. Šios 
klėtys yra skirtingos paskirties: viena esti grūdinė, su vienaaukščiais ir dviaukščiais 
įvairių rūšių grūdų aruodais, kita, vadinamoji geroji, – maistui, įvairiai mantai, 
išeiginiams drabužiams pasidėti, poilsiui. Čia esti lova, spinta, skrynios, kuparai, 
lentynos (Karaliūnų k. Stasės Kibienės klėtis; Varaniškių k. Albino Stumbrio klėtis; 
Pelyšių k. Viliaus Basecko klėtis; Oniūnų k. Leonoros Žiaunienės klėtis). Prie dvilypių 
klėčių galo kartais priduriama padarginė 
(Obonių k. Manto Gildučio klėtis). 

Trečias klėčių tipas yra šoninės 
dvilypės klėtys su padargine. Padarginė 

15 Minkevičius J . Klėčių architektūra, Kupiškėnų 
klėtys ir klėtelės, Kupiškio etnografijos muziejus, 
2013, p. 9. 
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Stasės Gnižinskaitės 
klėtis Lukonių kaime. 
Statyta apie 1900 m. 

Alfredo Buškos klėtis 
(kairėje) ir daržinė 
šalia Kreipšių kaime. 
Statyta XX a. pr. 

Albino Stumbrio 
klėtis Varaniškių  
kaime. Statyta 
1927 m.  
2012 m. A. Jonušytės 
nuotraukos. KEM
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Manto Gildučio klėtis 
Obonių kaime. Statyta 
apie XX a. pr.  

Vytauto Vėžio klėtis 
Kuosėnų kaime.  
Statyta apie  
XX a. pr. 

Tomo Stanio klėtis  
Siaurių kaime.  
Statyta apie 1918 m. 
2012 m. A. Jonušytės 
nuotraukos. KEM
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(ratinė, vazaunia) yra pastato viduryje, tarp gerosios ir grūdinės klėties. Ji skirta 
įvairiems ūkio padargams – vežėčioms, ratams, rogėms, pakinktams, žagrėms, plū-
gams, akėčioms ir kai kuriems namų apyvokos rakandams sudėti. Prieklėčiai esti 
tiktai klėtyse, o ties padargine paprastai nutrūksta, bet plati, užleista pastogė išlieka 
(vestuvinėje dainoje: „Dvi klatys iš vieno, vidury vazaunia, pripilti aruodai, neišolksi 
jauna“). Į kiekvieną patalpą iš prieklėčio veda atskiros durys. Pastatas taip pat yra 
nelaužyto, tiesaus, pailgo stačiakampio plano (Račiupėnų k. Jono Krapavicko klėtis; 
Migonių k. Petro Petrulio klėtis; Laičių k. Martyno Gedmino klėtis; Kuosėnų k. 
Vytauto Vėžio klėtis; Miliūnų k. Genės Makštelienės klėtis; Paketurių k. Dainės 
Kulešovienės ir Vyčio Petrulio klėtis; Siaurių k. Tomo Stanio klėtis). 

Ketvirtas klėčių tipas – šoninės trilypės (ar net daugiau) klėtys be padarginių 
arba padarginė pristatoma iš galo. Prieklėtis yra vientisas (1). Jų planas taip pat 
stačiakampis, tiesus. Klėčių patalpos viena nuo kitos atskiriamos kapitalinėmis 
rąstų sienomis. Jų paskirtis – grūdinės, atskiroms grūdų rūšims į aruodus supilti 

Romos Jėčiuvienės 
klėtis Terpeikių 
vienkiemyje. Statyta 
1863 m. ir perstatyta 
1913 m. 

Onos Birutės  
Čeriaukienės klėtis 
Terpeikių kaime. 
Statyta 1922 m., 
perstatyta 1935 m. 
2012 m. A. Jonušytės 
nuotraukos. KEM
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ir geroji – maistui, drabužiams sudėti, miegoti. Visos durys – iš prieklėčio pu-
sės. Viduje durų į gretimas patalpas nėra (Terpeikių k. Romos Jėčiuvienės klėtis; 
Terpeikių k. Onos Birutės Čeriaukienės klėtis). Padarginės pristatomos iš klėties 
galo arba prie kitų ūkinių pastatų – klojimo, tvarto. 

Penktas klėčių tipas yra šoninės trilypės arba daugialypės klėtys su tarp 
jų esančia padargine. Prieklėtis ties ja nutrūksta. Nors yra kelios skirtingos pa-
skirties patalpos – grūdinės ir geroji, pastatas išlaiko tiesų, stačiakampį planą 
(Svydenių k. buv. klėtys). Tai yra aukščiausia klėčių išsivystymo pakopa. Jos buvo 
statomos tik turtingesnių ūkininkų sodybose. 

Klėčių architektūrinės savybės
Klėtys pasižymi savitais, besiskiriančiais nuo kitų sodybos pastatų architek-

tūros bruožais. Jų dydis, aukštis, mastelis, dvišlaičiai stogai artimi priešais sto-
vinčiam gyvenamajam namui – trobai, bet skiriasi nuo jų planine ir konstrukcine 
sandara. Visame sodybos ansamblyje klėtys ypač išsiskiria savita priekinio fasado 
kompozicija. Klėčių architektūrinė išraiška yra sąlygota jos specifinės paskirties, 
susijusios su išskirtiniais švaros reikalavimais, gyvenimo papročiais ir tradicijomis. 
Priekiniame, į gerąjį kiemą atsuktame fasade labiausiai pabrėžiami prieklėčiai. Jie 
turi svarbią funkcinę ir estetinę reikšmę. Pagrindinė prieklėčių paskirtis – apsau-
goti įėjimus į klėtį nuo kritulių, vasarą teikti pavėsį, sudaryti papildomą erdvę 
dirbti kai kuriuos ūkinius darbus – džiovinti daiktus, laikinai pasidėti rakandus, 
padargus – kubilus, statines, bumbles, audimo stakles, bičių avilius. Prieklėčiai esti 
1–1,3 m pločio, po stogu, jų proporcijos ir elementai labai apgalvoti ir kruopščiai 
išdailinti. Ypač svarbi reikšmė tenka medinėms atramoms, šulams, stulpeliams, 
kolonėlėms. Prieklėčius dažniausiai remia dailių formų, ritmiškai išdėstyti, įvai-
riai profiliuoti, spalvingai dažyti stulpeliai, bet kartais, ypač mažesnėse klėtyse, 
jų nebūna, pakanka užleisti praplatintu stogu (Obonių k. Manto Gildučio klėtis; 
Vėželių k. klėtis).  

Labiausiai paplitęs yra keturkampių stulpelių tipas, kuris, einant kūrybinių 
paieškų keliu, ilgainiui tapo labai dekoratyvus (2). Pirmiausia akcentuojama stulpe-
lio vidurinė dalis, sudarant įvairias stačiakampes, piramidines, kūgines prizmines 
formas, kartu išlaikant konstrukcinį tvirtumą (Pelyšių k. Viliaus Basecko klėtis; 
Oniūnų k. Leonoros Žiaunienės klėtis; Račiupėnų k. Jono Krapavicko klėtis, Mi-
liūnų k. G. Makštelienės klėtis, Svydenių k. klėtys ir kt.). Pastoginiai rąstai tarp 
stulpelių, matyt, veikiant istoriniams stiliams, kai kada ištašomi žemų arkų arba 
kitokių profilių motyvais (Pelyšių k. Vlado Dagio klėtis). 

Fasadinę prieklėčių reikšmę ir grožį papildo ir pabrėžia visuomet deko-
ratyvios klėčių durys ir šalia jų esantys maži keturkampiai arba rombiniai 
langeliai profiliuotais apvadais arba be jų16. Durys daromos ypač tvirtos, su 
dvisluoksne lentų konstrukcija, kuri leidžia išorinėje pusėje iš lentelių labai 
kūrybiškai sudaryti įvairiausias geometrines figūras – saules, gimbutes, eglutes, 
rombus, kvadratus (Migonių k. Petro Petrulio klėtis; Paliepių k. klėtis; Lukonių k. 
S. Gnižinskaitės klėtis, Karaliūnų k. 
S. Kibienės klėtis, M. Virbickienės Vė-
želių k. klėtis ir kt.). 

16 Butkevičius J. Lietuvos valstiečių gyvenvietės ir 
sodybos, Vilnius, 1971, XXVII pav.
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Viliaus Jono Basecko klėtis Pelyšių kaime.  
Statyta apie XX a. pr. 

Vlado Dagio klėtis Pelyšių kaime.  
Statyta apie XX a. pr.  
2012 m. A. Jonušytės nuotraukos. KEM
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Durų lentelių dekoratyvinė struktūra, išlaikant tekto-
niškumo principą, dar labiau pagražinama atskiras lenteles 
dažant ryškiomis kontrastingomis spalvomis. Durys visuo-
met atidaromos į vidų. Jų užraktai masyvūs, kartais viduje 
daromi skląsčiai. 

Klėčių prieklėčių stulpelių ritmika, profiliavimas, durų 
ornamentinis dekoratyvumas traukia dėmesį iš tolo, turi gilesnę 
prasminę reikšmę, vykdo susiejamąją, komunikacinę funkciją 
tarp žmonių ir semantiniu požiūriu kartu su gyvenamojo namo, kiemo ir aplinkos 
grožiu išreiškia sodybos šeimininkų svetingumą, nuoširdumą ir dvasinę giedrą.

Klėčių konstrukcinė sistema artima gyvenamajam namui: sienos renčiamos iš 
apvalių ar tašytų rąstų, kurie sukertami į kertes ar sąsparas. Tačiau, atsižvelgiant 
į pastato paskirtį, turi ir specifinių savybių. Klėtys statomos be ištisinių pamatų. 

Buvusi Petro Petrulio 
klėtis Migonių kaime. 
Pasamdęs meistrus 
klėtį statė Petras 
Petrulis apie 1900 m. 
2011 m. 

Stasės Kibienės klėtis 
Karaliūnų kaime. 
Statyta apie XX a. 
3–4-ąjį dešimtm. 
2012 m.  
A. Jonušytės  
nuotraukos. KEM
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Jos su prieklėčiais pakeliamos aukščiau žemės ant akmenų, kad pro apačią ga-
lėtų prapūsti vėjas ir nedrėgtų patalpos su grūdais, taip pat leistų geriau gintis 
nuo graužikų. Sienos daromos iš pušų arba sedulų rąstų, grindys dažniausiai 
ąžuolinės, storos, skeltos arba pjautų lentų. Stogai esti įvairių formų, vyrauja 
dvišlaičiai, gegnių konstrukcijų. Skirtingai nuo kitų pastatų, saugantis nuo vagių, 
jie dažniausiai daromi iš ištisinių rąstelių, kurie sujungti su sienomis sudaro 
vientisą vidaus dėžę. Seniau stogų danga dažniausiai buvo šiaudų arba lentelių, 
o XX a. 3–4-ajame deš. atsiranda ir čerpių bei skardos dangų. Čerpių dangos, 
ypač vienkiemių sodybų klėčių, buvo dekoruojamos skirtingų čerpių spalvų or-
namentais, o kai kada ir šeimininko inicialais. XX a. vienkiemiuose atsiranda ir 
mūrinių klėčių, tačiau jos tęsia tradicinius architektūrinius planinius ir erdvinius 
sprendimus, turi prieklėčius. 

Kupiškio krašto dvarų klėtys buvo vadinamos svirnais. Jie dažniausiai buvo 
mūriniai – akmenų, dolomito, plytų ir neretai turėjo istorinių architektūrinių stilių 
formas (Antašavos, Noriūnų, Mirabelio ir kt.). 

Kupiškėnų klėtys (klatys) architektūriniu meniniu požiūriu yra ypač išvys-
tytos ir priskiriamos prie pačių gražiausių, labiausiai išpuoselėtų ūkinių pastatų 
ne tik Aukštaitijoje, bet ir visoje Lietuvoje. 

Sovietmečiu naikinant kaimo sodybas, klėčių mažai beliko. Tradicinių kai-
mo klėčių dar yra išlikę Didžprūdėlių, Bikonių, Svydenių, Gyvakarų, Migonių ir 
kituose kaimuose. 

Tvartai (kūtės, gurbai)
Tvartas yra ūkinis trobesys gyvuliams laikyti. Akivaizdu, kad jie atsirado 

tada, kai žmonės prisijaukino laukinius gyvulius ir ėmė rūpintis jų išsaugojimu ir 
išlaikymu, kad galėtų juos nuolat naudoti maistui. Rašytiniuose šaltiniuose Lietuvoje 
tvartai minimi nuo XVI a., nors jų būta daug anksčiau. Archeologiniai duomenys 
patvirtina, kad jų būta jau XIII–XIV a.17 Tiesa, dokumentuose (pvz., XVII a.) labai 
retai nurodomas tvartas kaip atskiras pastatas valstiečių baudžiauninkų sodybose, 
nes gyvenamąjį pastatą ir tvartą dažniausiai atstojo vienas namas. Tikriausiai taip 
buvo dėl valstiečių nuskurdimo baudžiavos ir karų metu. Tyrinėjimai ir išlikę 
pavyzdžiai rodo, kad lietuviai, jei tik leido ekonominės sąlygos, stengėsi statyti 
tvartus atskirai nuo gyvenamojo namo, siekdami apsaugoti juos nuo gaisro, taip 
pat higienos ir estetikos sumetimais. Šiuo atžvilgiu kupiškėnai ryškiau nesiskyrė 
nuo kitų Lietuvos regionų. 

Tvartų tipai
Visus senuosiuose kaimuose buvusius atskirai pastatytus tvartus plano 

atžvilgiu galima suskirstyti į keturis pagrindinius tipus18. Paprasčiausi ir anksty-
viausi tvartai, būdingi mažai gyvulių laikiusių valstiečių kiemams, buvę neilgi, 
keturkampio plano, vienos patalpos 
trobesiai, teturėję vienerias duris. To-
kiuose tvartuose atskiros gyvulių rū-
šys buvo atskirtos viena nuo kitos 
ne siena, bet karčių ar lentų gardais. 

17 Tautavičius A. Ten pat, p. 43. 
18 Minkevičius J. Lietuvos kaimo senųjų medinių 
ūkinių trobesių architektūra, LTSR architektūros 
paminklų apsaugos inspekcijos metraštis, Vilnius, 1960, 
p. 82. 
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Vėliau ekonomiškai stipresniuose kiemuose, kur buvo laikoma daugiau gyvulių 
ir paukščių, tvartai pailgėjo, buvo dalijami į keletą atskirų, skersinėmis sienomis 
pertvertų patalpų, kurių kiekviena turėjo išorines duris (ypač į arklidę, karvidę, 
kiaulidę). Tokie tvartai sudaro pirmą tipą. Jie buvo plačiai paplitę visos Lietuvos 
teritorijoje, taip pat ir Kupiškio krašte. Šiam tipui priklauso neretai ir Kupiškyje 
buvę nedideli tvartai su iš šono pristatytais kiaulininkais ir vištidėmis. Jų planinė 
struktūra asimetrinė – tai yra pereinamasis tipas iš tiesiųjų į dvilinkus, kampinius 
tvartus. Tačiau šie tvartai dar nėra išplėtoti ir priestatas sudaro tik vieną nedidelę 
patalpą, įrengtą praplėstoje pastogėje. Tokie priestatai iš esmės nekeičia planinės 
bei tūrinės tvarto struktūros ir silueto.

Antro tipo tvartai turi laužtą, kampinį planą. Jie buvo racionalesni už ilgus 
tiesiuosius I tipo tvartus, nes leido kompaktiškiau tvarkyti sodybą, geriau prižiūrėti 
ir apsaugoti gyvulius, sudaryti užuovėją – geresnį mikroklimatą žmogui ir gyvu-
liams. Jie buvo retesni ir sudarė diendaržinių tvartų užuomazgą (Paketurių k.). 
Trečias tipas – U raidės, pusiau uždaras diendaržinio tvarto planas. Jie buvo sta-
tomi sodybose, kur laikyta daugiau įvairių gyvulių. Stambūs galvijai turėjo atskiras 
patalpas. Užlenkti šoniniai korpusai leido sudaryti beveik uždarą diendaržį, kuris 
iš atviros pusės paprastai turėjo tvorą su vartais (Didžprūdėlių k., Paketurių k.).

Ketvirtą tipą sudaro visai uždari keturkampio plano diendaržiniai tvartai 
su atviru, nedengtu vidiniu diendaržiu (Jurėniškių k., Terpeikių k., Paketurių k. 
ir kt.). Jie priklauso paskutinei senųjų kaimų tvartų vystymosi pakopai. Šie tvar-
tai būdingi nesuskaldytų valakų valstiečių sodyboms. Diendaržiniuose tvartuose 
buvo sienomis atitvertos patalpos atskiroms gyvulių rūšims, taip pat daržinė. 
Į diendaržį patenkama per vartus. Priešais įvažiavimą dažniausiai buvo daržinė. 
Šio tipo tvartų tūris yra didelis, vaizdas labai monumentalus, bet aukščiu iš ben-
dro sodybos ansamblio neišsišoka. Dekoro elementų juose nėra. Stogai šlaitiniai, 
šiaudiniai arba vėliau kai kurie dengti lentelėmis. 

Tvartų konstrukcijoms buvo keliama daug reikalavimų. Svarbiausia – geras 
šilumos izoliavimas ir sienų bei patalpų apsauga nuo drėgmės. Todėl rąstų sienos 
visuomet gerai surenčiamos. Dažnai pamatai būna aukšti, akmeniniai, kas nedaro-

Mirabelio dvaro 
diendaržinio tvarto 
fragmentas. 1957 m. 
Elvyros Glemžaitės-
Dulaitienės nuotr. 
Kupiškio etnografijos 
muziejaus Glemžaičių 
rinkinys 
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ma kituose ūkiniuose pastatuose. Dėl to mėšlas nepasiekia ir nepūdo vainikinių 
sienojų. Tvartai, išskyrus daržines, su lubomis. Stogai visuomet šlaitiniai, gegnių 
konstrukcijos su plačiomis pastogėmis. Kartais, praplečiant pastoges, pristatomi 
mažesni ūkiniai priestatėliai paukščiams ar kitai smulkesnei faunai. 

Keliantis iš rėžinių gatvinių kaimų į vienkiemius, kur buvo daugiau so-
dybos erdvės, tvartų tipai ir konstrukcijos ėmė kisti. Atsirado plūkto molio ir 
akmeninių tvartų, o XX a. pirmojoje pusėje – plūkto molio su betoniniu karkasu 
(Didžprūdėlių k. ir kt.), su čerpių stogais. Tvartų planai vėl ėmė darytis pirmojo 
tipo, beveik vien tiesūs, pailgi, su šoninėmis durimis. 

Kluonai (klojimai)
Kluonai, klojimai – kaimų ūkiniai trobesiai šienui, javams laikyti, kulti, 

vėtyti, o jeigu juose yra jauja, tai ir džiovinti. Minimi nuo XVI a. Statomi sody-
binio sklypo gilumoje, prie ūkinio kiemo – kluono arba diendaržio. Mažažemių 
kluonai priduriami prie tvartelių. Yra du pagrindiniai kluonų tipai: seniausi su 
jaujomis, vėlesni be jaujų (XIX–XX a.). Svarbiausia planinė tūrinė ypatybė – po 
vienu stogu trys patalpos: jauja su akmenų arba plūkto molio krosnimi (javams 
ir linams džiovinti), klojimas su šalinėmis (javams sukrauti) ir peludės (pelams 
supilti)19. Pastatai pailgo stačiakampio plano, kartais su kryžmiškai išsišovusiu 
šoniniu trisieniu jaujai ar papildoma užlenkta kampine patalpa javams. Priešais 
duris ant stulpų kartais pastatoma atvira pastogė – priekluonis laikinai vežimams 
su derliumi pastatyti. Būna ir uždarų priekluonių (Naivių k.) su vienašlaičiais 
ir dvišlaičiais stogais. Senuose rėžiniuose kaimuose dėl sklypo siaurumo kluonai 
dažniausiai turėjo galinius (kartais dar ir papildomą šoninį įvažiavimus, sąlygoju-
sius jaujos vietą kluono gale. Vienkiemiuose įsigalėjo kluonai su vienu ar dviem 
įvažiavimais ilgajame fasade. Jeigu juose yra jauja, ji statoma asimetriškai kluono 
gale, o peludės būna jaujos pašonėse. Dėl erdvumo, didelės tūrinės apimties 
kluonai turi išvystytas konstrukcijas. Seniausi kluonai turėjo vienaeiles pėdines 
konstrukcijas. Vėliau susidarė platesnės dvieilės pėdinės konstrukcijos. Ant pėdžių 
yra sunertos arba užkabintos gegnės. Antrieji gegnių galai rėmėsi į sienų viršutinio 

19 Minkevičius J. Ten 
pat, p. 93.

Jonušio klojimas 
Paberžių kaime. 
Juozo Petrulio nuotr. 
Kupiškio etnografijos 
muziejaus Glemžaičių 
rinkinys 
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vainiko pagegninius rąstus. Nuo XX a. ypač išplito gegninės stogų konstrukcijos. 
Kartais buvo pereinamojo tipo ožinės ramstinės ir ožinės kryžminės nepėdinės 
konstrukcijos. Grindys – plūkto molio laitas. Vyraujantis kluono architektūrinis 
elementas yra didžiulis plačių plokštumų šiaudinis stogas (kupiškėniškai – dungtis) 
su užleistomis palėpėmis padargams, malkoms, lentoms sudėti. 

Stogų apatinę liniją suskaldo virš durų padaryti iškirpimai arba švelnūs 
pakelti išlenkimai. Stogai būna čiukuriniai, keturšlaičiai, nusklembtais galais ir 
dvišlaičiai. Kluonų siluetai ir priekiniai fasadai yra įvairūs (net 14 tipų). Vėliausi 
(XX a.) – dvišlaičiai stogai. Sienos – ręstinės ir karkasinės.

Bendrai architektūrinei sandarai būdinga frontalinė simetrinė kompozicija. 
XX a. pirmojoje pusėje, vykstant tautiniam kultūriniam sąjūdžiui, dideliuose kluo-
nuose būdavo rengiami vaidinimai (kluono teatras). XX a. vienkiemiuose kluonų 
sienos darosi aukštesnės, stogai mažesni, pastogės siauresnės, pastatai prarado 
dalį anksčiau buvusio išraiškingo monumentalumo. 

Jaujos
Jaujos buvo statomos ne tik su kluonais, bet ir kaip atskiri ūkiniai pastatai. 

Jas turėjo ne kiekvienas valstietis. Manoma, kad jos yra labai senos – išsivysčiusios 
iš duobos. Duobos – krosnimis šildomos žeminės tipo kalno atšlaitėje įrengiamos 
patalpos, kur buvo džiovinami javai. Šalia duobos buvo išlyginama aikštelė, ku-
rioje, užėjus šalčiams ir įšalus žemei, buvo kuliami javai. Jauja ir vėliau išlaikė 
savo pagrindinę paskirtį – prieš kuliant spragilais džiovinti javus, taip pat linus, 
kad juos būtų galima minti ir braukti. Atskirų jaujų planas yra stačiakampis, su 
įvažiavimu iš šono. Jis dalijamas į dvi dalis; viena dalis yra pati šildomos jaujos 
patalpa su šoninėmis peludėmis, moline krosnimi ir ardais, o kita dalis – ma-
niežinė, kurioje yra arklių sukamas maniežas linams minti20. Tokių jaujų sienos 
ir grindys esti plūktos iš molio, kad sumažintų gaisro galimybę (Vizgiūnų k; 
Pyragių k. ir kt.). 

Jos buvo statomos atokiau nuo kitų sodybos ir kaimo pastatų. Stogai gegnių, 
keturšlaičiai, su čiukurais dūmams išeiti. 

20 Minkevičius J. Ten 
pat, p. 94. 

Jauja Gudelio  
sodyboje Pyragių 
kaime. 1955 m. 
Kupiškio etnografijos 
muziejaus Glemžaičių 
rinkinys 
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Daržinės
Daržinės yra atskiri ūkiniai pastatai, statomi ties kluoniena, netoli kloji-

mų ir tvartų. Jos skirtos išimtinai šienui ir kitiems pašarams sukrauti. Daržinių 
planas labai paprastas, pailgas stačiakampis, be pertvarų. Jų konstrukcijos esti 
paprastesnės nei klojimų. Sienos būna karkasinės – stulpai ir lentos arba tarpai 
išpinami žabais. Stogai – gegnių, grindys – molinis laitas. Įvažiavimai į daržines 
būna iš šono arba iš galo. Kupiškio krašte dar buvo statomos ir pievų daržinės, 
toli nuo kaimų, šienaujamose miškų pievose, ypač drėgnose vietose, kur buvo 
sunku įvažiuoti. Į jas sukrautas šienas būdavo laikomas iki pat rogių kelio. Tokių 
daržinių sienos buvo dvejopos: suręstos iš nestorų rąstelių arba dažniau karkasi-
nės stulpinės, išpintos žabais. Įvažiavimai buvo galiniai. Stogai – gegnių, dengti 
šiaudais, dvišlaičiai, kad per galinius skydus būtų galima prikrauti pilną vidų 
šieno. Kartais skydai būdavo uždari, su didele anga virš durų  šienui sukrauti, 
kada daržinė jau buvo beveik pilna ir vežimas nebegalėjo įvažiuoti (Rudikų k.)21. 
Kitur Lietuvoje tokių daržinių nebuvo. Jų estetinei pusei statytojai neskyrė jokio 
dėmesio, nes tokios daržinės stovėjo toli nuo žmonių gyvenamųjų vietų, tačiau dėl 
savo paskirties ir įprastų statybos tradicijų jos yra panašių proporcijų ir erdvinės 
struktūros kaip ir kiti sodybų pastatai.

Pirtys
Pirtis – atskiras kaimo sodybos pastatas, skirtas švaros, higienos reikalams – 

kaitintis, vanotis, mazgotis, naudotas ir gydymui, epidemijų metu – profilaktinei 
apsaugai, karantinui. Vengiant gaisrų, jos dažnai apželdinamos ir statomos to-
liau – apie 100 m nuo sodybų, prie vandens šaltinių – upių, ežerų, kastinių kūdrų 
(sodželkų), šulinių. Kupiškėnų pirtys panašios į kitas Lietuvoje, kurios žinomos 
nuo XIII–XIV a., nors naudotos daug anksčiau. Tai buvo pirmieji šildomi akmenų 
krosnimis, dūminiai, tinkami gyventi ir javams džiovinti, statiniai. Pirčių planai 
esti stačiakampiai, 2–3 × 4–5 m, dviejų nevienodo dydžio patalpų – priemenės 
ir pirties. Didžiąją dalį, apie 2/3 ploto, užima pirtis. Pirties viduje yra reikalinga 
įranga: prie durų žema akmenų krosnis, kuri nuo XX a. pr. dažniausiai sujungta 
spiraliniais geležiniais vamzdžiais su kubilu vandeniui šildyti, pasieniais stovi 
suolai ir plautai, palubėje kartelės drabužiams ir patalynei iškaitinti. Lubose kartais 
būdavo aukštinis dūmams išleisti, bet juos išleisdavo ir per duris. Pirčių konstruk-
cija nesudėtinga. Pamatų nėra, ręstos sienos pakeltos ant akmenų, aptašyti rąstai 
suleisti į kertes, grindys lentų, lubos iš skeltų rąstelių arba lentų. Priemenė be 
lubų. Atėjus pirtin, priemenėje sudedami viršutiniai drabužiai, laikomos vantos ir 
kitas smulkus inventorius. Apšvietimui pirties sienoje iškertamas mažas langelis 
tarp dviejų rąstų. XX a. naujesnėse pirtyse atsirado didesni rėminiai langeliai. 
Stogai dvišlaičiai arba keturšlaičiai, gegnių, dengti lentomis arba šiaudais. Pagra-
žinimų nebūna, išskyrus retkarčiais truputį profiliuotus stogų vėjalenčių galus. 
XX a. vid. dar buvo tradicinių pirčių Aukštupėnų, Byčių, Didžprūdėlių, Pyragių, 
Rozalimo ir kt. kaimuose.

21 Minkevičius J. Ten pat, p. 95. 
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Gamybiniai pastatai
Kalvės
Be įprastų senųjų kaimo ūkinių pastatų, kurie buvo beveik kiekvienoje 

sodyboje, kaimuose ir miesteliuose buvo statomos ir specialios paskirties dirbtu-
vės – kalvės, skirtos įvairiems metalo įrankiams ir dirbiniams gaminti, padargams 
taisyti, arkliams kaustyti. Jos buvo anaiptol ne kiekviename kaime. Kalvystės 
amatas ir tradicijos yra labai seni. 

Metalo dirbiniai Kupiškio krašte jau buvo gaminami geležies amžiuje iš 
vietinių balų rūdos (Kerelių piliakalnio radiniai), taigi jau tuomet turėjo būti 
pirmosios kalvės. Istoriniais laikais pirmąsyk kalvė Kupiškyje paminėta 1596 m.22 
Vėliau įvairūs šaltiniai kalves nurodo daugelyje dvarų ir kaimų. Dėl gaisro 
pavojaus kalvės kaimuose buvo statomos toliau nuo sodybų, ties gatvės galu, 
o vienkiemiuose – atokiau nuo kitų sodybos pastatų, arčiau kelio ir vandens. 
Kalvės planas esti labai paprastas – keturkampis, vienos patalpos, apie 30 m2 
ploto, su plačiomis šoninėmis arba galinėmis durimis, skirtomis įtraukti didelį 
taisyti reikalingą daiktą, taip pat atidarius ir šviesai įleisti, nes kalvės paprastai 
būna be langų. Svarbiausia vidaus įranga – akmenų ir plytų žaizdras, priekalas 
ir dumplės buvo priešais duris, ties patalpos viduriu prie sienos. Vienas pakraš-
tys – užušalė – buvo skirtas medžiagoms ir įnagiams sudėti. Sienos – dažniausiai 
rąstų, iš apvalių sienojų (Žeguniuose, Pyragiuose ir kt.), bet buvo ir karkasinių, 
plūktinių molio (Kupiškyje). Stogai dvišlaičiai, dengti lentomis, skiedromis. Lubų 
nebūdavo. Kaimų ir miestelių kalvėms netaikomos kokios nors architektūrinės 
estetikos priemonės. Jos laikomos funkciniu gamybiniu pastatu, turinčiu vien 
darbinę utilitarinę paskirtį.

Malūnai
Malūnai yra statiniai, skirti grūdams malti. Lietuvoje žinomi nuo XIII a. Yra 

du pagrindiniai tipai – vandens ir vėjo malūnai. Be to, vėliau atsirado jaučių ir 
arklių varomi malūnai, o XX a. – motoriniai. Vandens malūnams įrengti reikėjo 
daryti užtvankas ant upių, o vėjo malūnams – statyti aukštus statinius su atitinkama 
mechanine įranga vėjo energijai panaudoti. Abu malūnų tipai funkcija ir forma 
ryškiai išsiskyrė gamtinėje aplinkoje ir tapo svarbiu kraštovaizdžio akcentu, bet jie 
dažniausiai būna toliau nuo kaimų ir sodybų ir su jais rečiau sudaro vieningus 
ansamblius. Vėjo malūnai monumentalia forma, dydžiu ir siluetu ypač ryškiai ir 
savitai įsijungė į miestelių ir kaimų panoramas. Besisukantys sparnai, vizualiai 
efektingai išreiškiantys kinetinę energiją, buvo unikalus reiškinys statiškoje kaimo 
panoramoje ir turėjo ypatingos reikšmės vėjinių malūnų semantiniam turiniui. 
Vėjo ir vandens malūnus, kaip verslo objektus, iki baudžiavos panaikinimo turėjo 
teisę statyti tik dvarai. Jų lakonišką architektūrinį stilių lėmė utilitarinė funkcija, 
bet kai kurie malūnai turėjo ir istorinių stilistinių elementų (istorizmo – Zasiny-
čių dv.; klasicizmo – Noriūnų dv.). 

Anksčiausiai statytas vandens 
malūnas Kupiškio seniūnijoje minimas 
1603 m. Kupiškio dvare, Pajuodupėje, 

22 Jankauskas V. Kalvystė, Kupiškėnų enciklopedija, 
Vilnius, 2012, t. II, p. 25.
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ant Juodupės upelio. Toje vietoje akmeninio malūno liekanų yra iki šiol. Kitas 
Kupiškio dvaro vandens malūnas 1776 m. buvo pastatytas Kupiškyje, ant Lėvens 
kranto, einant Zuntėn. Dar vienas didelis vėjo malūnas lauko akmenų sienomis 
buvo pastatytas prieš 1880 m. Vėliau vienas po kito miestelyje atsirado bent 
penki malūnai, bet visi išnyko, kai vienas ankstyvesnis malūnas tapo motorinis ir 
galėjo aptarnauti visą Kupiškio apylinkę23. XVIII a. ties Palėvene buvo Noriūnų 
dvaro mūriniai vandens malūnai ant Lėvens upės. Jų buvo taip pat Zasinyčių, 
Viešintų, Skapiškio, Vaduvų ir kituose dvaruose. XX a. pr. ir vėliau atsirado mo-
torinių malūnų Kupiškyje, Subačiaus g. stotyje, Skapiškyje ir kitur, net kaimuose: 
Karklynėje, Juodiniuose.

Vėjo malūnų buvo daugiau tiek miesteliuose, tiek ir kaimuose. Dažniausiai 
jie buvo mediniai (Varniškių malūnas, XX a. vid.). XX a. Kupiškyje buvo du mū-
riniai vėjo malūnai, du gariniai motoriniai ir keletas medinių, vėliau sunykusių. 

Vėjo malūnai buvo dviejų konstrukcinių tipų – stiebiniai ir kepuriniai. Vidaus 
įrenginių ir sparnų konstrukcija jie panašūs. Stiebiniai buvo gręžiojami visu korpusu 
centre statmenai stovinčiu storu stiebu (statiniu volu), kuris su lubų skerssijėmis 
laiko visą malūno konstrukcinį svorį, o rąstų karkasas formuoja išorinę sieną. 
Karkasas apkalamas lentomis arba len-
telėmis. Stiebiniai malūnai esti neaukšti 
(iki 12 m). Planas paprastai kvadratinis, 
sienos tiesios arba truputį siaurėjančios 
į viršų. Kepuriniai malūnai buvo stato-
mi dažniausiai. Mūrinių malūnų planas  
apskritas, sienos aukštos (iki 20 m), 
o apgręžimo konstrukcija yra kitokia 
negu stiebinių: atsukant sparnus prieš 
vėją, apsukamas ne visas korpusas, bet 
tik viršutinė dalis – apvalainų formų 
kepurė, šliaužianti pakraigėje įrengtu 
guoliniu taku. Kepurinių malūnų kons-
trukcijos ir medžiagos esti įvairesnės. 
Jų sienos būna iš lauko akmenų, plytų, 
dolomito, kartais molinės ir medinės, 
todėl jų architektūrinė išraiška turi dau-
giau variantų. 

XX a. įsigalėję motoriniai malūnai 
buvo įrengiami įvairių medžiagų ir 
išvaizdos pastatuose ir išskirtiniais ar-
chitektūriniais bruožais nepasižymėjo24. 
Prie gamybinių pastatų priskirtinos taip 
pat aliejinės (sėmenų aliejui spausti), 
milo vėlyklos, vilnų karšyklos (Kupiš-
kyje), bet jų buvo mažai, dažniausiai 
patalpos įrengtos kitų pastatų viduje 
arba pristatytos prie jų. 

23 Jankauskas V. Ten pat, p. 330. 
24 Andrejevas A., Morkūnas E. Vėjo malūnai, Vilnius, 
1962; Andrejevas A., Morkūnas E. Vėjo malū-
nai, Lietuvių liaudies architektūra, Vilnius, 1968, t. II.

Buvęs Petro Bočiulio malūnas Kupiškyje,  
Atgimimo g. 1989 m. Jono Anikanovo nuotr. 
KEM
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Karčemos arba užvažiuojamieji namai

Kupiškio  
užvažiuojamieji  
namai, statyti 
1870 m. Kupiškio 
etnografijos muziejaus 
Glemžaičių rinkinys

Kupiškio mieste ir kaimuose karčemos ir aludės minimos jau XVI a. pab. 
Jos buvo statomos prie kelių, sankryžų, kaimų galulaukėse ir gyvavo iki pat XX a. 
Karčemos, kaip ir visur Lietuvoje, atliko kompleksines funkcijas. Jų pagrindinė 
paskirtis buvo alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba. Be to, jos buvo ir to meto 
užvažiuojamieji namai tolimesniems keleiviams apsistoti, arkliams pailsėti, atliko 
kai kurias bendruomenines funkcijas. 

Karčemas, kaip pelningas įmones, turėjo teisę įkurti ir laikyti tik pasaulieti-
niai ir bažnytiniai dvarai, vienuolynai. Jos pradėjo nykti XIX a. pabaigoje, kintant 
susisiekimo sistemai, atsiradus geležinkeliui, taip pat dėl blaivybės sąjūdžio, bet 
kai kur išsilaikė iki Nepriklausomos Lietuvos susikūrimo. Tuo metu kaimuose jų 
jau nebebuvo. Paskutinis nebeveikiančios karčemos pastatas su ten gyvenančiomis 
buvusiomis šinkorkomis senomis žydaitėmis išliko Ožkiniuose iki 1941 m. vid. 
1933 m. Kupiškyje buvo 3 traktieriai, 4 aludės ir 30 arbatinių25.

Paprasčiausias karčemos tipas – užeigos namai – buvo vieno stačiakampio 
korpuso, dvigalis pastatas. Viename gale gyveno karčemininko šeima, buvo patalpos 
turtingesniems svečiams. Kitame gale – užkandinė, sandėlis, kartais miegamosios 
patalpos eiliniams svečiams. Sudėtingesnį planą turėjo kitas karčemos tipas – už-
važiuojamieji namai. Jie buvo stambesnio tūrio, ne tik vieno, bet ir dviejų korpusų, 
asimetriški, kartais laužtinio plano. Išskirtinis jų bruožas – viename gale buvo sta-
dola – vežiminė, ratinė, su tvarto patalpa, o kitame gale – gyvenamoji dalis, užkan-
dinė, svečių kambariai. Karčemos dažniausiai buvo medinės (Ožkinių k., Kupiškio 
mstl.), dvišlaičiais arba nusklembtais stogais, bet kai kur buvo ir mūrinių (klasicizmo 
stiliaus Zasinyčių dv.), su dideliais atvirais virtuviniais kaminais užkandinės viduje. 

Kupiškėnų liaudies architektūros tradiciniai  
funkciniai ir kūrybiniai estetiniai principai
Visa lietuvių liaudies architektūros kūryba rėmėsi trimis pagrindiniais 

reikalavimais: patogumo – funkcinio tikslingumo, ekonomiškumo ir estetikos, 
bet savitumams sukurti svarbiausią 
reikšmę turėjo keturi esminiai veiks- 25 Jankauskas V. Karčemos, ten pat, p. 43.
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niai, apibūdinantys vietines sąlygas: 1. Gamtinės-klimato sąlygos, 2. Istorinės 
aplinkybės, 3. Statybinės medžiagos ir technika, 4. Žmonių buitis, psichika, 
intelektas, papročiai. Kintant bent vienam šių veiksnių, radosi prielaidos kisti 
ir architektūros savybėms. Pastoviausias, lėčiausiai besikeičiantis veiksnys yra 
gamtinės sąlygos, į kurių sudėtį įeina klimatas ir gamtinė geografinė aplin-
ka. Visa tai kompleksiškai sąlygojo architektūros kompozicinius principus ir 
kompozicines priemones, lemiančias gyvenviečių, pastatų ir sodybų erdvinio 
formavimo pobūdį, vietinių statybinių medžiagų panaudojimo būdus, konstruk-
cines savybes, pastatų suplanavimą, stogų formą, prieangius, puošybą. Liaudies 
architektūros tyrimai rodo, kad ryškiausi ir būdingiausi kompoziciniai principai 
yra šie: 1 – architektūros ir gamtos harmoniškumas, 2 – lankstus tipiškumas, 
3 – ansambliškumas, 4 – santūrus ir tektoniškas kompozicinių meninių išraiš-
kingumo priemonių panaudojimas26. Juose slypėjo didelis funkcinis struktūrinis 
ir kūrybinis kompozicinis potencialas.

Gyvenvietės ir atskiri pastatai nuo seniausių laikų buvo statomi atsižvelgiant 
į vietovės reljefą, vandens šaltinius, saulėtumą, vyraujančius vėjus ir aplinkos 
grožį. Tai sudarė pagrindą ne tik seniausių laisvo planavimo padrikų kaimų ir 
sodybų struktūrai, bet ir vėlesnių gyvenviečių savitumui ir harmoniškumui. Kartu 
toks suplanavimas teikė daug patogumų ūkinių gamybinių procesų, priešgaisrinio 
saugumo, higieniškumo ir mikroklimato atžvilgiu. Tai sudaro 1-ojo kompozicinio 
principo – architektūros ir gamtos harmoniškumo turinį.

Lankstaus tipiškumo principas reiškia, kad atskirose etnografinėse zonose, 
taip pat ir Kupiškio krašte, per ilgą istorinį laikotarpį susiformavo saviti pagrin-
diniai gyvenamųjų namų, klėčių ir kitų pastatų tipai su įvairiais variantais. Bū-
dinga tai, kad šis tipiškumas nėra sustingęs ir monotoniškas, bet gyvas, lankstus 
ir įvairiaformis, prisitaikantis prie kintančių sąlygų ir subjektyvių poreikių. Tai 
pasiekiama taikant įvairias kompozicines išraiškingumo priemones.

Įvairiems pastatų kompleksams – sodyboms, kaimams ir didesnėms gyven-
vietėms – būdingas planinių ir tūrinių sprendimų vieningumas, nuosekli funkcinė 
jungtis, glaudus pastatų kompozicijos tarpusavio ryšys. Tokiuose kompleksuose 
labiausiai atsiskleidžia kiekvieno, kad ir nežymaus, pastato ar statinio vaidmuo, 
kompozicinė logika ir estetinė meninė vertė. Juose išryškėja kompozicinės ašys, 
raiškios perspektyvos, erdvinės tūrinės sintezės siekimas tarp atskirų pastatų, jų 
grupių ir aplinkos. Išryškėja ansambliškumo principas. 

Ketvirtas labai būdingas Lietuvos ir viso Kupiškio krašto liaudies archi-
tektūros kūrybinis principas yra saikingas ir tektoniškas kompozicinių meninių 
išraiškingumo priemonių naudojimas. Architektūra neperkraunama dekoratyviniais 
elementais, puošmenomis. Santūriai ir jautriai naudojamos spalvos, ornamen-
tas, medžiagos faktūra. Dekoratyvinius elementus siekiama  organiškai susieti 
su pastatų konstrukcine tektonine struktūra, puošiant pačius konstrukcinius 
elementus ar jų dalis, išlaikant optimalų santykį su paties statinio, sodybos ir 
aplinkos visuma. 

26 Minkevičius J. Lietuvių liaudies architektūros 
reikšmė, Lietuvių liaudies architektūra, Vilnius, 1968, 
t. II, p. 111. 
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Naujųjų kaimų sodybų ir jų pastatų  
architektūros pokyčiai nepriklausomos  
Lietuvos metais
Lietuvai išsikovojus nepriklausomybę, po 1918 m. buvo vykdoma esminė 

žemės ūkio reforma. Buvusi dvarų žemė buvo išpirkta ir išdalyta savanoriams 
kūrėjams ir kitiems valstiečiams, kaimai palaipsniui išskirstyti į vienkiemius. Senieji 
kaimai liko labai išretinti. Keldamiesi į vienkiemius valstiečiai kartais persivežda-
vo (kai kada iš dalies, ypač gyvenamuosius namus rekonstruodami) kai kuriuos 
senus medinius kaimo pastatus, bet dažniausiai statėsi naujus. 

Laisvuose vienkiemių sklypuose susidarė naujas sodybos tipas su taisyklingu 
geometriniu apstatymu, išdėstant pastatus apie vieną erdvų keturkampį kiemą. 
Sodybų planai visose etnografinėse Lietuvos dalyse, taip pat ir Kupiškio krašte, 
ėmė smarkiai vienodėti, labai sumažėjo pastatų dekoratyvumo lygis, įsivyravo 
paprasti, ekonomiški, lakoniški sprendimai. Naujų sodybų kūrimui turėjo įtakos ir 
išsimokslinusių profesionalių architektų novatoriška praktinė ir šviečiamoji veikla, 
visa kaimo švietimo sistema, pakėlusi bendrąjį techninį ir kultūrinį lygį. Prie to 
itin prisidėjo Žemės ūkio rūmai, teikdami patarimus, propaguodami spaudoje nau-
jus statybos būdus, principus ir projektus. Juose buvo siūloma daug pažangesnių 
sprendimų, atsisakyta trijų gyvenamojo namo plano dalijimų principo. Kai kurie 
projektiniai pavyzdžiai buvo panaudoti statant naujas sodybas. Vis dėlto bendri 
būdingi tradiciniai architektūriniai erdvinio planavimo, apželdinimo, zonavimo ir 
namų kompozicinės išraiškos bruožai: dvišlaičiai stogai, tūrių proporcijos, priean-
giai, lentų apmušimas, sienų ir jų elementų tektoniškas dažymas, išliko, liaudies 
architektūrinių formų pereinamumas ir jų psichologinis priimtinumas neišnyko. 
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