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1 Wołyniak (Giżycki J. M.). Wiadomości o dominika -
nach prowincyi Litewskiej, część 1, Kraków, 1917, p. 170–
172; Brensztejn M . Zarys dziejow ludwisarstwa na 
ziemiach b. Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wilno, 1924; 
Valančius M. Pastabos sau pačiam, 1929; Kvik - 

Palėvenės miestelio (Kupiškio r.) puošmena ir dvasinis traukos centras – 
vienabokštė, grakšti Šv. Dominyko, Šv. Pranciškaus ir Šv. Lauryno titulo bažnyčia 
ir prie jos stovintys, kadaise dominikonų ordinui priklausę gyvenamieji bei ūkiniai 
trobesiai. Ansamblis, traukiantis vietos gyventojų bei pravažiuojančiųjų žvilgsnius, 
nė kiek ne mažiau intriguoja ir mokslininkus, besistengiančius perprasti nuo XVII a. 
paskutinio ketvirčio iki mūsų dienų besirutuliojančią jo istoriją. 

Palėvenės dominikonų ir jiems priklausiusių architektūros ir dailės vertybių 
raida, dvasinė, kultūrinė ir ūkinė veikla jau ne kartą aptarta istorikų ir dailės 
tyrinėtojų publikacijose1 arba žinybų archyvuose saugomose rankraštinėse studi-

lys B. Lietuvos bažnyčios, t. 4: Panevėžio vyskupija, 
Čikaga, 1984, p. 265–268; Baliulis A. Iš Kupiškio ir  
apylinkių praeities, Kupiškio kraštas, Vilnius, 1997, 
p. 81–89; Panevėžio vyskupija, Vilnius, 1998, p. 223–
231; Klajumienė D. Palėvenės buvęs dominikonų 
vie nuolynas ir Šv. Dominyko bažnyčia. Lietuvos 
vie nuolynai. Vadovas, Vilnius, 1998, p. 182–188; 
Petkus V. Dominikonai Lietuvos kultūroje, Vilnius, 
2004, p. 505–524; Palėvenės link. Kupiškio rajonas 
(tekstų autoriai: A. Martinka, N. Ratkienė), Indra, 
2005; Pacevičius A. Vienuolynų bibliotekos Lietuvoje 
1795–1864 metais: dingęs knygos pasaulis, Vilnius, 
2005, p. 73, 82, 91, 109, 118, 131, 150, 180, 192.

Palėvenės bažnyčios ir buvusio dominikonų vienuolyno pastatų ansamblis. 
2008 m. A. Jonušytės nuotr. 
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jose2. Duomenų apie bažnyčią ir vienuolyną galima rasti enciklopedinio pobūdžio 
leidiniuose ir žinynuose.3 Puikų akį traukiantį ansamblį ir jo meno vertybes ne 
kartą įvairiais aspektais aptarė XX a. periodinių leidinių publikacijų autoriai.4 
Tačiau išlikę gausūs archyviniai šaltiniai tyrinėtojams leidžia nustatyti vis naujus 
ar patikslinti jau žinomus Palėvenės dominikonų istorijos faktus.

Šio straipsnio autorė, remdamasi archyviniais šaltiniais ir istoriografija, dar 
2009 m. paskelbė dominikonų ansamblio architektūros raidos ir dailės paminklų 
apžvalgą5, tačiau peržiūrėti bažnyčioje saugomi dokumentai (tarp kurių yra XIX a. 
pirmosios pusės ir XX a. pirmosios pusės inventorių, XX a. pajamų ir išlaidų knygų 
bei parapijos tarybos protokolų6) bei nuo 2005 m. vykdomi bažnyčios restauravimo 
darbai leidžia ankstesnį straipsnį papildyti naujais duomenimis, ypač apie laikotarpį 
po vienuolyno uždarymo XIX a. antrojoje pusėje.

Palėvenės dominikonų ansamblio ankstyvąjį raidos etapą išsamiai pristato 
Algirdo Baliulio tyrinėjimai.7 Istorikas, remdamasis Palėvenės dvaro, bažny čios 
ir vienuolyno, dominikonams pri klau-
siusių dvarų inventoriais, fundatorių 
ir geradarių testamentais ir Deltuvos 
bažnyčios dokumentais, teigia, kad 
Ukmergės žemės teismo teisėjas Lau-
rynas Mykolas Odlianickis-Počobutas 
1671 m. gegužės 15 d. nupirko Palėvenės 
dvarą iš Jono Krivševskio ir tais pačiais 
metais padėjo bažnyčios pamatus. Po 
dvejų metų, 1673-iaisiais, su žmona Ma-
rijona Siesickaite surašė fundacinį raštą 
dominikonams, kurį 1676 m. lapkričio 
13 d. patvirtino Vilniaus vyskupas Mi - 
kalojus Steponas Pacas ir Seimas.8 Šie 
1676 m. yra laikomi dominikonų Palė-
venėje įsikūrimo pradžia, pastaroji da-
ta nurodoma ir Lietuvos dominikonų 
Šv. Angelo Sargo provincijos kronikoje9, 
ji įrašyta ir apie 1672 m. nutapyto 
fundatoriaus portreto dešiniajame apa-
tiniame kampe10. Tais pačiais 1676 m. 
ant jau kadaise sumūrytų pamatų pra - 
dėta statyti bažnyčia. Fundatorius testa - 
mente nurodė, kad norįs būti palai-
dotas Palėvenės bažnyčioje šalia sūnaus 
Jono ir jai mūryti devynerius metus 
skiriąs nemažas pinigų sumas. Tačiau 
kai 1688 m. vasario 28 d. fundatorius 
mirė, bažnyčia dar nebuvo baigta statyti 
ir pinigų tolesnėms statyboms skyrė 
dominikonų geradario antroji žmona 

2 Racevičienė A. Buvusio dominikonų vienuolyno 
istoriniai tyrimai [mašinraštis]. Kupiškio rajono 
kultūros skyrius.

3 Palėvenė. Lietuvių enciklopedija, t. 21, Bostonas, 
1960, p. 416; Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos 
katalikų bažnyčios. Žinynas, Vilnius, 1993, p. 254–255; 
Jankauskas V. [Palėvenė, Žemutinė Palėvenė, Pau-
lianka]. Vienuolyno ir bažnyčios istorija. Bažnyčios 
architektūra ir dekoras, Kupiškėnų enciklopedija, t. II 
(K–P), Vilnius, 2012, p. 516–522.

4 Valančius M. Palavėnes Kliosztorius, Tėvynės Sar-
gas, 1900, Nr. 8, p. 23–25; Ir Palėvenėje šv. Antanas, 
Šv. Pranciškaus varpelis, 1933 m. liepos mėn. Nr. 7; 
Nezabitauskas A. Palėvenė, Komunizmo keliu [Ku-
piškis], 1966 m. kovo 17 d., p. 4; Genytė D. Po 
giedančiais skliautais, Kupiškėnų mintys, 1991 05 18; 
Minkevičius J. Palėvenės architektūrinis ansamblis 
turi sušvisti, Archiforma, 2007, Nr. 4 (40), p. 89–92.

5 Klajumienė D. Palėvenės dominikonų ansamblio 
architektūros raida ir dailės paminklai, Kupiškis. 
Gamtos ir istorijos puslapiai, Kupiškio etnografijos 
muziejus, 2009, p. 303–320.

6 Už leidimą susipažinti su šiais dokumentais nuo-
širdžiai dėkoju Aldonai Ramanauskienei.

 Pastarųjų dokumentų pagrindu buvo parengtas ir 
Violetos Aleknienės straipsnis „Palėvenės miestelis 
1911–1940 m.“ (Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai, 
Kupiškio etnografijos muziejus, 2009, p. 269–302). 
Šiame straipsnyje naudotasi tiek archyviniais do-
kumentais, tiek ir publikuotomis žiniomis.

7 Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, 
Kupiškio kraštas, Vilnius, 1997, p. 81–89.

8 Ten pat, p. 81.
9 Litua Militiae Angelico Praedicatoriae per Magnum 
Ducatum Lithuaniae, Samogitiae, Livoniae clangentia 
seu Provincia Lituaniae S. Angeli Custodis, Sacri Ords 
Praedicator 1706–1824 [Rankraštis], l. 193. Kopija 
D. Klajumienės asmeniniame archyve.

10 Provincijos dvaras: XVIII–XX a. istorinis portretas ir 
taikomoji dailė Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkiniuose, 
Parodos katalogas (rengėjai Lijana Birškytė-Klimienė 
ir Vidas Poškus), Vilnius, 2005, p. 48–49 .
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Kotryna Tiškevičiūtė. Deja, ir jai užbaigti statybų nepavyko. Po jos mirties 1690 m. 
bažnyčios statybų darbai dėl Šiaurės karo, krašto suirutės ir maro kuriam laikui 
sustojo11, buvo atliekami tik nedideli bažnyčios puošybos ir vienuolyno plėtimo 
darbai. Apie tai liudija fragmentiškai išlikęs 1693 ir 1694 m. išlaidų sąrašas, ku-
riame tarp vyraujančių išmokėjimų už maisto produktus yra keletas žinučių apie 
bažnyčios ir vienuolyno puošybos elementus ar naujų vienuolyno pastatų rentimą. 
1693 m. gruodžio mėnesį buvo daromas užraktas ciborijai12, 1694 m. sausį pirktos 
dvi nedidelės metalinės žvakidės13, kovo mėnesį statyta vienuolyno pirtis14, balandžio 
mėnesį auksakaliui užsakyta šlakstytuvė (trybularz)15.

Ukmergės žemės teismo aktų 1690 m. išraše apie Deltuvos bažnyčią A. Baliulis 
rado ypač vertingų faktų Palėvenės bažnyčios istorijai. Remdamasis tuo dokumentu 
istorikas iškėlė hipotezę, kad tiek Palėvenės, tiek Deltuvos bažnyčias galėjęs projektuoti 
tas pats, deja, nežinomas, architektas.16 Vis dėlto įdomi A. Baliulio mintis ateityje 
turėtų būti kruopščiai analizuojama ir tikrinama, nes kiek trikdo tai, kad Palėvenės ir 
Deltuvos bažnyčios skyrėsi tiek plano struktūra, tiek statybų medžiagomis. Palėvenės 
bažnyčia buvo projektuota ir statyta mūrinė, o Deltuvos – medinė. Antras įdomus 
tame dokumente minimas faktas nurodo, kad altoriai statomai Palėvenės bažnyčiai 
buvo užsakyti pas Vilniaus drožėjus.17 Daugiau šį faktą patvirtinančių dokumentų 
kol kas surasti nepavyko, tačiau žinoma, kad XVII a. ir XVIII a. pirmojoje pusėje 
Vilniaus drožėjai garsėjo bažnytiniais dirbiniais ir ypač altoriais, todėl visai tikėtina, 
jog ir besikuriantys Palėvenės dominikonai nusprendė į juos kreiptis. Reikia pastebėti, 
kad įrašai įvairiuose archyviniuose dokumentuose rodo, jog Palėvenės dominikonai 
tiek XVII a. pabaigoje, tiek XVIII a. palaikė glaudų ryšį su Vilniaus konventu ir iš 
šio miesto parsigabeno ne vieną bažnytinio meno kūrinį.

Remiantis Palėvenės dominikonų surašyta konvento istorija18, 1751 m. vienuolyno 
ir bažnyčios inventoriumi19 ir A. Baliulio tyrinėjimais20 galima įsivaizduoti XVIII a. 
pirmojoje pusėje vykusius didžiulius 
bažnyčios ir vienuolyno plėtimo bei 
gražinimo darbus. Šiek tiek atsigavę po 
Šiaurės karo bei krašto suirutės, įvairių 
geradarių paramos dėka Palėvenės do-
minikonai toliau tęsė XVII a. pabaigoje 
nutrūkusią bažnyčios ir vienuolyno 
statybą. 1725 m., vienuolynui vadovau-
jant priorui Juozui Skavronskiui, buvo 
pabaigtas statyti virš pagrindinio fasado 
iškilęs bažnyčios bokštas.21 Naujieji 
Noriūnų dvaro savininkai Danielius 
Stachovskis (Stakauskas), o nuo 1723 m. 
Jonas Bucholcas bažnyčios kairiajame 
šone pradėjo mūryti Jėzaus Kristaus 
koplyčią, kurią iki XVIII a. vidurio 
pabaigė Vilniaus pavaivadis Mykolas 
Rapolas Šumskis22. Jono Zaso lėšomis 
1751 m. koplyčioje įrengtas altorius23. 

11 Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, p. 82.
12 1693–1694 m. Palėvenės dominikonų išlaidų sąrašas, 
LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 412, l. 147.

13 Ten pat, l. 148v.
14 Ten pat, l. 150.
15 Ten pat, l. 150v.
16 Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, p. 82.
17 Ten pat.
18 Palėvenės dominikonų vienuolyno dokumentų 
rinkinys, LVIA, f. 1282, ap. 1, b. 10147, l. 205–228v.

19 Palėvenės dominikonų vienuolyno ir bažnyčios 
1751 m. inventorius, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, 
l. 93–132.

20 Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, p. 81–89.
21 Palėvenės dominikonų vienuolyno ir bažnyčios 
1751 m. inventorius, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2; 
Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, p. 82.

22 Palėvenės dominikonų vienuolyno dokumentų rink-
inys, LVIA, f. 1282, ap. 1, b. 10147, l. 205; Palėvenės 
dominikonų vienuolyno ir bažnyčios 1751 m. inven-
torius, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, l. 93; Baliulis A. 
Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, p. 82.

23 Palėvenės dominikonų vienuolyno ir bažnyčios 
1751 m. inventorius, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, l. 95; 
Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, p. 82.
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Iki XVIII a. vidurio Ukmergės pilies teismo raštininkas Mykolas Lučka išmūrijo 
koplyčią, kuri geradario garbei buvo pavadinta Šv. Mykolo vardu ir joje buvo 
įrengti du – Šv. arkangelo Mykolo ir Šv. Antano – altoriai.24 

Ne kartą jau minėtas 1751 m. inventorius yra ankstyviausias žinomas archy-
vinis dokumentas, išsamiai aprašantis Palėvenės dominikonų vienuolyno ir bažnyčios 
išvaizdą. Nors jis surašytas praėjus daugiau nei 70 metų po vienuolių Palėvenėje 
įkūrimo, neblogai atspindi ankstyvąjį ansamblio raidos etapą ir bažnyčios interjero 
vaizdą iki XVIII a. antrosios pusės rekonstrukcijų. Kaip pažymima dokumente, 
Palėvenės dominikonų bažnyčia pašventinta dominikonams ypač svarbių šventųjų 
Dominyko ir Pranciškaus bei fundatoriaus Lauryno Mykolo Odlianickio-Počobuto 
garbei – Šv. Lauryno titulu. Inventoriuje palyginti išsamiai aprašyti aštuoni altoriai 
ir du procesijų altorėliai.25 Tiesa, matyt, vėliau kito žmogaus ranka padarytas įrašas 
apie devintą Šv. Tomo (Akviniečio?) altorių. Nurodoma, kad Tomo Mackevičiaus 
rūpesčiu 1765 m. šio altoriaus paveikslas uždengtas sidabro aptaisais.26 Dalis 1751 m. 
aprašytų altorių (didysis ir trys šoniniai) greičiausiai buvo tie, kurie dar XVII a. 
pabaigoje buvo užsakyti pas Vilniaus drožėjus. Jų įvardijimas dokumente kaip 
senoviško darbo (staroswieckiej roboty) tik patvirtina šį spėjimą, kadangi XVIII a., 
kai jau buvo pasikeitusios altorių komponavimo ir dekoravimo mados, tuo terminu 
archyviniuose dokumentuose buvo vadinami XVII a. sukurti ankstyvojo baroko, 
ypač drožtiniai, altoriai, glaudžiai komponuoti palei statinių sienas. Tokių altorių 
išliko labai nedaugelyje Lietuvos bažnyčių.

1751 m. dokumente rašoma, kad Palėvenės bažnyčios didysis altorius dar 
„geradarių fundatorių“ statytas ir paauksuotas. Jame, pirmajame tarpsnyje, yra 
šv. Jono Krikštytojo paveikslas, o virš jo – paveikslas, vaizduojantis simbolinę 
sceną – legendinį šv. Dominyko ir šv. Pranciškaus susitikimą ir apsikabinimą dėl 
krikščioniškos pasaulio reformos ir išgelbėjimo, vadinamasis Stemus Simul (Stosime 
kartu). Dokumente pažymima, kad šis paveikslas nutapytas Vilniuje.27 Antrasis 
aprašomas Švč. Mergelės Marijos altorius. Jis „senoviško darbo“, paauksuotas, 
pirmajame tarpsnyje įkomponuotas stebuklais garsėjantis Švč. Mergelės Marijos 
paveikslas su sidabriniu paauksuotu aptaisu. Šalia paveikslo kabo įvairių formų 
votai ir 4 veidrodėliai. Antrajame tarpsnyje – Švč. Trejybės paveikslas. Trečiasis 
altorius – vienatarpsnis, skirtas vienuolijos patriarchui šv. Dominykui su jo paveikslu, 
kuriame šventasis pavaizduotas su individualiais atributais – lelija ir knyga. Jėzaus 
vardo mūrinėje koplyčioje buvo du al-
toriai: Jėzaus Kristaus ir Sopulingosios 
Dievo Motinos. Pirmasis – Jono Zaso 
rūpesčiu 1751 m. pastatytas. Jame stovi 
nuo seno stebuklais garsėjanti, XVII a. 
išdrožta Nukryžiuotojo Jėzaus skulptūra. 
Apie ją Vilniaus dominikonas Juozapas 
Griga lius Tomas Šymakas 1755 m. rašė28, 
kad ji LDK generolo Marsono buvo 
parvežta iš Italijos ir pastatyta Viešintų 
koplyčioje, o jai sugriuvus – perkelta į 
dvarą. XVIII a. dvarą ėmė valdyti Sta - 

24 Palėvenės dominikonų vienuolyno ir bažnyčios 
1751 m. inventorius , LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, 
l. 95v; Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, 
p. 82.

25 Palėvenės dominikonų vienuolyno ir bažnyčios 
1751 m. inventorius, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, 
l. 94–96.

26 Ten pat, l. 94v.
27 Ten pat, p. 93v.
28 Szymak J. T. G. Prerogatywa zakonu Kaznodziejskiego 
z Faworów, łask y dobrodziejstw osobliwszych, sobie od 
swey Matki y Opiekunki, Nieba y Ziemi Królowey SS. 
Maryi Panny dotąd świadczonych Z Kronik domowych 
zebrana <...> Wilno, druk WW. XX. Franciszkanów, 
1755.
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chovskiai, kurie prie Palėvenės bažnyčios 
primūrijo Jėzaus Kristaus koplyčią, ir 
tapusi našle Stachovskienė į jos altorių 
įkėlė stebuklais garsėjančią skulptūrą.29 
Dailės istorikė Regimanta Stankevičienė, 
analizavusi malonėmis garsėjančios Nu - 
kryžiuotojo figūros plastiką, patvirtino,  
kad tai vienas įspūdingiausių Išganytojo 
kančią vaizduojančių XVII a. kūrinių, 
tačiau labiau tikėtina, jog su kur tas ne  
Italijoje, bet Lietuvos Didžiojo je Kuni-
gaikštystėje arba jai gretimame krašte.30 
Šie legendą apie skulptūros kilmę pa-
neigiantys faktai nė kiek ne menkina 
nuo seno sklidusią stebuklingo atvaiz-
do šlovę, kurią patvirtina ir Palė venės  
bažnyčios 1751 m. inventoriuje aprašo-
mi gausiai skulptūrą puošę vo tai.31 Toje 
pačioje koplyčioje buvęs So pulingo sios  
Dievo Motinos altorius api būdinamas 
kaip nedidelis, jo pirmajame tarpsnyje 
kabėjęs Dievo Motinos, ant rankų laikan-
čios Jėzų Kristų, atvaizdas, o antrajame – 
šv. Tadą vaizduojantis paveikslas.32 
Penktasis bažnyčios altorius, įvardytas 
kaip „senoviško darbo“, buvo skirtas 
dominikonų vienuolės mistikės šv. Kotrynos Sienietės garbei ir turėjo tą šventąją 
vaizduojantį paveikslą. Tokio pat „senoviško darbo“ ir, matyt, panašios struktūros 
buvo ir šeštasis – Šv. Hiacinto altorius, taip pat turėjęs tik vieną titulinį paveikslą.33 
Dar du altoriai buvo Mykolo Lučkos iš - 
mūrytoje dešiniojoje Šv. Mykolo kop - 
lyčioje. Pirmasis koplyčios fundatoriaus  
garbei – skirtas šv. arkangelui Mykolui 
su tituliniu ir Jėzaus Kristaus paveikslais. 
Antrasis – Šv. Antano altorius su tituli-
niu paveikslu pirmajame tarpsnyje ir gar - 
saus pamokslininko dominikono šv. Vin-
cento Ferariečio paveikslu antra jame  
tarpsnyje.34 Reikia pastebėti, kad iki 
XVIII a. vidurio Palėvenės bažnyčios alto-
rių iko nografinė programa jau buvo be -
veik susiformavusi ir nors vėliau puo šy - 
bos elementai buvo ne kartą atnauji na mi  
ir perdarinėjami, buvo stengiamasi išlai - 
kyti svarbiausias pamaldumo tradicijas.

Stebuklais garsėjanti Jėzaus Kristaus skulptūra 
kairiosios koplyčios altoriuje. XVII a.  
2011 m. D. Klajumienės nuotr.

29 J. G. T. Šymako 1755 m. veikalą yra išvertusi ir 
išanalizavusi dailės istorikė Regimanta Stankevičienė. 
In: Stankevičienė R. Stebuklingi Lietuvos domi-
nikonų provincijos paveikslai, Paveikslas ir knyga. 
LDK dailės tyrimai ir šaltiniai, Vilniaus dailės aka-
demijos darbai, t. 25, Vilnius, 2002, p. 195–206; Šy-
makas Juozas Tomas Grigalius Švč. Mergelė Marija 
Pamokslininkų Ordiną Puošia įvairiomis Relikvijo  - 
mis ir savo bei sūnaus stebuklingais paveikslais 
(vertė Regimanta Stankevičienė), Paveikslas ir knyga. 
LDK dailės tyrimai ir šaltiniai, p. 207–222.

30 Dailės istorikės Regimantos Stankevičienės pasisaky-
mas dokumentiniame filme „Palėvenės dominikonų 
vienuolynas ir bažnyčia“ (Vilniaus dailės akademija, 
2008).

31 Palėvenės dominikonų vienuolyno ir bažnyčios 
1751 m. inventorius, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, 
l. 95, 98.

32 Ten pat, l. 95.
33 Ten pat, l. 95v.
34 Ten pat.
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1751 m., be minėtų altorių ir dviejų procesijų altorėlių, bažnyčioje dar buvo 
dažyta ir pasidabruota sakykla, prie zakristijos stovėjo fundatorių ložė ir ant sienos 
kabėjo fundatoriaus portretas, buvo didesnių ir mažesnių suolų, dvi klausyklos, 
vargonų balkonėlyje stovėjo pozityvu vadinami nedideli dar geri vargonai. Po 
bažnyčios grindimis įrengti keturi laidojimo rūsiai.35

Pastebėtina, kad vėlesniuose Palėvenės dominikonų bažnyčios dokumentuose 
minimi tik trys laidojimo rūsiai.

Pereinant prie bažnyčios XVIII a. antrosios pusės dekoro aprašymo, keliais 
bruožais reikėtų nušviesti vienuolyno pastatų raidą.36 Kur pirmuosius metus po 
fundacijos gyveno dominikonų vienuoliai – nėra žinoma. Galbūt glaudėsi fundatorių 
dvare, nes mūrinis vieno korpuso vienuolyno pastatas buvo pradėtas statyti tik 
1690 m., o pabaigtas 1701 m. Antrasis vienuolyno korpusas, kuriame buvo įrengtas 
refektorius (valgomasis), pradėtas statyti 1704 m., o pabaigtas tik 1744 metais. 
1746 m. buvo pastatytas medinis dengtas koridorius nuo vienuolyno iki zakristijos 
durų su keliais kambariais. 1751 m. vienuolyno aprašyme taip pat užfiksuota, kad 
iki tų metų beveik visose dviejų korpusų celėse buvo pastatyta po krosnį. Pati 
puošniausia buvo prioro celė, į kurią šviesa patekdavo pro didelį langą, o sienas 
puošė 15 paveikslų, iš kurių 3 buvo Kristaus ir Dievo Motinos atvaizdai, o likę 
12 vaizdavo apaštalus ir evangelistus. Celėje taip pat stovėjo lova ir krosnis, sta-
las su stalčiais ir dvi jam pritaikytos taburetės, klauptas melstis, o virš jo kabėjo 
Sopulingosios Dievo Motinos paveikslas. 
1804 m. inventoriuje atsispindi, kad 
prioro celė buvo dar patogiau įrengta. 
Joje atsirado dar vienas stalas, oda ap-
trauktas krėslas, tačiau minima mažiau 
tapybos darbų ir jie yra kiti nei 1751 m. 
minėti. XIX a. pradžioje virš prioro 
stalo kabėjo Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo prasidėjimo paveikslas ir trys 
portretai: du fundatorių Počobutų, o 
trečiasis – fundatoriaus žmonos sesers.37 

35 Ten pat, l. 96–96v.
36 Vienuolyno pastatų raida neblogai atspindėta 
Palėvenės konvento kronikoje, kituose XVII–XIX a. 
archyviniuose šaltiniuose. Jais remdamasi išsamiai 
vienuolyno pastatų raidą yra aptarusi A. Racevičienė 
rankraštyje „Buv. Palėvenės dominikonų vienuolyno 
istoriniai tyrimai“, kuris saugomas Kupiškio rajono 
kultūros skyriuje. Taip pat apie svarbiausias vie-
nuolyno statybas minėtuose straipsniuose yra rašę 
A. Baliulis, J. Minkevičius.

37 Palėvenės dominikonų bažnyčios ir vienuolyno 
1804 m. inventorius, Vilniaus universiteto bibliotekos 
Rankraščių skyrius (toliau – VUBR), f. 4-A2328, l. 3v.

Pirmasis ir antrasis 
vienuolyno korpusai, 
2008 m. vaizdas. 
D. Klajumienės nuotr.



7

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ISTORIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,  
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2014 12 18.

Altoriaus likučiai vienuolyno pirmojo aukšto 
koridoriuje. 2008 m. A. Cicinsko nuotr.

Saulės laikrodžio likučiai išorinėje  
vienuolyno sienoje. 2011 m. vaizdas. 
D. Klajumienės nuotr.

Celė vienuolyno antrajame aukšte.  
2008 m. A. Cicinsko nuotr.
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Iš šios celės galima buvo patekti į kamarą ir dormitorijų (vienuolių miegamąjį). 
Dormitorijuje buvęs laikrodis su spintos pavidalo aprėminimu (zegar z szufladoju).38 
Antrosios vienuolyno linijos koridoriuje priešais celes buvo nedidelis Švč. Mergelės 
Marijos altorius su mūrine grakštaus sarkofago formos mensa ir pagal vėlyvojo 
baroko madą ant sienos nutapytu, siaurame koridoriuje vietos neužimančiu, bet 
puošniai atrodančiu retabulu39. Išorinėje šio korpuso sienoje buvo įtaisytas saulės 
laikrodis. Tiek laikrodžio, tiek koridoriaus altoriaus likučius galime pamatyti dar 
ir šiandien. Trečiasis bažnyčios link vedantis korpusas išmūrytas 1778–1779 m., 
o pabaigtas įrengti 1787–1788 m., jame, kaip sausiausiame, įrengta biblioteka. 
Knygos istorikas Arvydas Pacevičius yra pastebėjęs, kad paprastai bibliotekos vie-
nuolynuose būdavo įrengiamos virš refektorijų, tačiau retkarčiais pasitaikydavo ir 
išimčių. Viena jų buvo ir Palėvenės vienuolynas, kuriame refektorijus ir biblioteka 
buvo atskiruose korpusuose.40 XIX a. pradžioje minima, kad užbaigto vienuolyno 
prieangyje tarp vienuolyno ir bažnyčios buvo pakabinti keli paveikslai.41 Visuose 
trijuose vienuolyno korpusuose, įskaitant kamaras ir sandėliukus, buvo 38 kam-
bariai.42 Nors dokumentuose neužsimenama, bet dėka XX a. 8-ajame dešimtmetyje 
darytų vienuolyno polichrominių tyrimų ir atidengtų nedidelių fragmentų galima 
teigti, kad XVIII a. celių ir koridorių sienos buvo ištapytos dominikonų šventųjų 
figūromis, siužetinėmis ir ornamentinėmis kompozicijomis. 1804 m. aprašyme minima,  
kad virš noviciato durų įkomponuotas 
šv. Dominyko paveikslas.43 XVIII a. 
antrojoje pusėje jau buvo susiformavęs 
dviaukštis laužyto plano vienuolyno 
gyvenamasis mūras su pusiau užda ru 
kiemu. Netoliese buvo ūkinis kie mas, 
apsuptas mūrinių ir medinių tro be - 
sių – arklidės su vežimine44, virš jų – 
mansarda vaistažolėms džiovinti, svir-
no, rūkyklos, tarnų namo. Ūkinio kie - 
mo viduryje buvo iškastas šulinys ir 
uždengtas stogeliu. Prie vienuolyno 
veikė mokykla, o miestelyje vienuoly -
nas turėjo 1744 m. statytą mūrinę smuk - 
lę su dviem arklidėmis, špitolę, du 
davatkų namus.45 Dokumentuose mini-
ma, kad vienuoliai buvo pasistatę ma-
lūną ir kalvę.46

Plėsdami ūkinius ir gražindami 
gyvenamuosius pastatus, vienuoliai ne - 
apleido ir bažnyčios. Remdamiesi Palė-
venės konvento istorija47 ir 1758–1785 m. 
pajamų ir išlaidų knyga48 galime re -
konstruoti didžiulius bažnyčios išgra-
žinimo darbus, vykusius XVIII a. antro-
joje pusėje.

38 Palėvenės dominikonų vienuolyno ir bažnyčios 
1751 m. inventorius, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, 
l. 98v–101.

39 Ten pat.
 Tokio tipo altoriai XVIII a. ir XIX a. pirmojoje 
pusėje buvo ypač populiarūs Lietuvos bažnyčiose, 
koplyčiose ir vienuolynuose. Apie tai plačiau: 
Klajumienė D. Tapyti altoriai XVIII a.–XIX a. I p.: 
nykstantys Lietuvos bažnyčių dailės paminklai, Vilnius, 
2006.

40 Apie tai plačiau: Pacevičius A. Vienuolynų bibli-
otekos Lietuvoje 1795–1864 m., Vilnius, 2005.

41 Palėvenės dominikonų vienuolyno ir bažnyčios 
1751 m. inventorius, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, 
l. 98v–101.

42 Palėvenės dominikonų vienuolyno dokumentų 
rinkinys, LVIA, f. 1282, ap. 1, b. 10147, l. 205–205v; 
Palėvenės dominikonų vienuolyno 1820 m. vizitaci-
jos aktas, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 222, l. 373–381a; 
Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, p. 86–87.

43 Palėvenės dominikonų bažnyčios ir vienuolyno 
1804 m. inventorius, VUBR, f. 4-A2328, l. 3v.

44 Palėvenės dominikonų vienuolyno 1758–1785 m. 
pajamų ir išlaidų knygoje apie užmokestį už 
arklidžių statybą rašo 1784 m. lapkričio mėnesį. 
In: Palėvenės dominikonų vienuolyno 1758–1785 m. 
pajamų ir išlaidų knyga, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 13, 
l. 203.

45 Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, p. 86.
46 Palėvenės dominikonų vienuolyno dokumentų 
rinkinys, LVIA, f. 1282, ap. 1, b. 10147, l. 205v.

47 Ten pat, l. 205–229.
48 Palėvenės dominikonų vienuolyno 1758–1785 m. 
pajamų ir išlaidų knyga, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 13.
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Anksčiausiai, 1757 m., pastatytas naujas didysis altorius. Apie tai užsiminta 
konvento kronikoje.49 1758–1785 m. pajamų ir išlaidų knygoje „Išlaidų“ skiltis, 
atskleidžianti darbus bažnyčioje, pradedama tik nuo 1762 m. kovo mėnesio įrašų, 
todėl apie didžiojo altoriaus darbus bei meistrus duomenų nėra. Čia fiksuojama, 
kad prie statomų šoninių mūrinių altorių ir sakyklos dirba skulptorius Jurgis 
Mažeika (Jerzy Możeyko) ir Butkevičius (Butkiewicz)50, vadinamas „šlifuotoju“. 
Prie jų nuolat minimi mūrininkai Ignotas ir Baltramiejus bei plytų gamintojas 
Martynas51, paveikslams rėmus daręs stalius Teodoras52. 1763 m. birželio mėnesį 
pabaigti Šv. Hiacinto ir Šv. Kotrynos altoriai ir sakykla. Tuomet Butkevičiui, kuris 
dirbdamas drauge su J. Mažeika altorius, sakyklą, galbūt ir Jėzaus Kristaus koplyčios 
fundatorių ložę padengė dirbtinio marmuro paviršiais, sumokėta 150 auksinų.53 
Dar kelios smulkios išmokos „šlifuotojui“ Butkevičiui minimos ir 1763 m. gruodžio 
mėnesio išlaidose.54 Ilgiausiai, nuo 1762 m. rugsėjo, kai minimi altoriaus pradžios 
darbai, iki 1766 m. gegužės J. Mažeika dirbo prie kairiosios koplyčios Jėzaus Kris-
taus altoriaus.55 Matyt, 1751 m. inventoriuje minėtas tais metais pastatytas Jėzaus 
altorius koplyčioje buvo laikinas ir neatitiko kitų naujų bažnyčios altorių meninio 
lygio, kad praėjus 11 metų imtas statyti naujas. Pabaigus visus užsakytus darbus, 
skulptoriui J. Mažeikai galutinai sumokėta 320 auksinų.56 Palėvenės bažnyčioje 
sakyklos ir altorių sukūrimas yra kol kas žinomas ankstyviausias šio meistro dar-
bas. Nors 1766 m. gegužės mėnesį parašyta, kad Mažeikai sumokama už visus 
bažnyčioje atliktus darbus, bet galbūt menininkas dar kurį laiką gyveno Palėvenėje, 
nes pajamų ir išlaidų knygoje paminėtas tų metų gruodžio mėnesį ir 1767 m. kovą, 
kai nudažė ir paauksavo karstą.57 Nuo 1777 iki 1780 m. jis minimas Tytuvėnų 
bernardinų vienuolyno bažnyčios kronikoje kaip trijų naujai statomų presbiteri-
jos altorių pastatymo meistras, o po 
to iki 1794 m. kūrė Telšių bernardi-
nams.58 Reikia pastebėti, kad Palėvenės 
bažnyčios altorių ir sakyklos ansamblio 
architektūrinė ir skulptūrinė raiška turi  
labai daug plastikos panašumų su Tytu-
vėnų bernardinų bažnyčios altoriais.

Naujiesiems, XVIII a. šeštajame ir 
septintajame dešimtmečiais pastatytiems 
altoriams papuošti buvo užsakomi ir kai 
kurie nauji paveikslai. Tai rodo minėtos 
pajamų ir išlaidų knygos įrašai. Tiesa, 
dokumente nėra konkrečių paveikslų 
pavadinimų. 1764 m. sausio mėnesį du 
kartus po 16 auksinų sumokėta „už  
glo bėjų paveikslėlius“.59 1769 m. kovo 
mė nesį už du „globėjų“ paveikslėlius  
su mokėti tik 3 auksinai.60 Nedidelis už -
mokestis anoniminiam dailininkui ro -
do, kad tai buvęs atlygis už nutapytus 
visai mažus paveikslėlius, o gal tik 

49 Palėvenės dominikonų vienuolyno dokumentų 
rinkinys, LVIA, f. 1282, ap. 1, b. 10147, l. 215v.

50 Manytina, kad Palėvenėje kartu su J. Mažeika prie 
altorių statymo dirbęs „šlifuotojas“ Butkevičius gali 
būti tapatinamas su lipdytoju Juozapu Butkevičiumi, 
kuris 1767 m. kovo 22 d. minimas Vilniaus magis-
trato teismo byloje. Apie J. Butkevičių rašyta: Lietuvos 
dailininkų žodynas, t. 1: XVI–XVIII a., Vilnius, 2005, 
p. 79.

51 Palėvenės dominikonų vienuolyno 1758–1785 m. 
pajamų ir išlaidų knyga, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 13, 
l. 64.

52 Ten pat, l. 69v.
53 Ten pat, l. 72.
54 Ten pat, l. 74.
55 Ten pat, l. 66v, 72, 72v, 73, 89v.
56 Ten pat, l. 89v.
57 Ten pat, l. 91v, 93.
58 K la jumienė D. Bažnyčios altorių, sakyklos, 
krikštyklos plastika ir ikonografinė programa, 
Tytuvėnų bernardinų bažnyčia ir vienuolynas, Vilnius, 
2004, p. 119–146; Lietuvos dailininkų žodynas, p. 179; 
Butrimas A. Telšiai: sakralinis kompleksas Insulos kal -
voje, Vilnius, 2008.

59 Palėvenės dominikonų vienuolyno 1758–1785 m. 
pajamų ir išlaidų knyga, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 13, 
l. 74v.

60 Ten pat, l. 106v.
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1757 m. Jurgio Mažeikos pastatytas Didysis altorius (centre).  
2013 m. A. Jonušytės nuotr.

Šv. Hiacinto altorius (kairėje) ir Šv. Kotrynos altorius ir sakykla.  
2008 m., 2011 m. D. Klajumienės nuotraukos
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už senesnių paveikslų pataisymą ir nežinia kam jie buvo skirti – bažnyčiai ar 
vienuolyno celėms papuošti. Už darbą 1768 m. kovo, gegužės ir liepos mėnesiais 
tapytojui Jokūbui Žoltovskiui (Jakub Żołtowski) sumokėta nemaža suma, t. y. 101 
auksinas ir 15 grašių.61 1770 m. liepos mėnesį dar randame įrašą apie 5 popie-
rinius paveikslėlius, už kuriuos sumokėta 16 auksinų ir 10 grašių.62 Tapytojui „už 
paveikslus“ 16 auksinų sumokėta ir 1772 m. kovo 25 d.63

Konvento kronikoje rašoma, kad, statant altorius, kartu buvo užsakomi ir kiti 
bažnyčios įrangos elementai arba tvarkomi senieji. 1764 m. kovo mėnesį įsigytas 
krėslas64, tų pačių metų liepos mėnesį remontuoti vargonėliai65, 1765 m. balandžio 
ir gegužės mėnesiais mokėta už klausyklų darymą, rugpjūčio mėnesį – už naują 
žalvarinę šlakstytuvę, mažus bažnyčios varpelius ir 8 dideles alavines žvakides66, 
lapkritį pastatyta krosnis naujojoje zakristijoje67. 1766 m. sausio mėnesį 86 auksinai 
sumokėti už bažnytinių taurių paauksavimą, 376 auksinai – už Vilniuje perlietą 
varpą ir 56 auksinai kalviui – už to paties varpo apkaustymą.68 Tų pačių metų 
gegužės mėnesį buvo vykstama į Vilnių mišių taurių pagaminimo ir paauksavimo 
reikalu ir už jas sumokėta 155 auksinai ir 12 grašių.69 1767 m. padirbinti suolai, 
laiptai prie altorių, klausyklos.70 1769 m. rugsėjo mėnesį vėl iš Vilniaus parsivežamos 
angliško alavo žvakidės, už kurias sumokėta 288 auksinai, ir 88 auksinus kainavusi 
auksakalio padirbinta sidabrinė šlakstytuvė.71 1771 m. kovo mėnesį remontuoti 
vargonai (arba pozityvas) ir už tai vargonų meistrui sumokėti 144 auksinai.72 Medinę 
baliustradą priešais didįjį altorių 1775 m. balandžio mėnesį pabaigė staliai Stanislo-
vas ir Jonas, už ką jiems buvo sumokėti 64 auksinai.73 1780 m. rugsėjo mėnesį už 
2 auksinus įsigyta Jėzaus skulptūra ir 
dvi alavinės žvakidės už 9 auksinus.74 
1781 m. vasarį iš Vilniaus parsigabentas 
signatūrinis varpas, kainavęs 46 auksi-
nus ir 18 grašių75, 1782 m. liepos mėnesį 
padarytas suolas vienuolių chorui76, o 
rugsėjo mėnesį suremontuoti vargonai.77 
1783 m. už 40 auksinų įsigyta įvairių 
varinių daiktų bažnyčiai ir didžiajam 
altoriui78 ir galiausiai 1784 m. sausio 
mėnesio įrašas byloja, kad iš Vilniaus 
parsivežti du varpeliai bažnyčiai.79

1758–1785 m. pajamų ir išlaidų 
knygos „Pajamų“ skiltis suteikia nemažai 
informacijos apie palaidojimus Palėve-
nės bažnyčios rūsiuose ir šventoriuje. Iš 
įrašų matyti, kad būti palaidotiems po  
bažnyčios grindimis galėjo sau leisti 
tik didikai, šios šventovės geradariai  
ir globėjai, kitiems už kur kas mažesnį  
mokestį buvo išskiriama vieta švento-
riuje.80 Pavyzdžiui, už Pauliaus Nagėlos 
(Pawieł Nagieła) palaidojimą bažnyčioje 

61 Palėvenės dominikonų vienuolyno 1758–1785 m. 
pajamų ir išlaidų knyga, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 13, 
l. 101, 102, 102v; Lietuvos dailininkų žodynas, p. 277.

62 Palėvenės dominikonų vienuolyno 1758–1785 m. 
pajamų ir išlaidų knyga, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 13, 
l. 114.

63 Ten pat, l. 124v.
64 Ten pat, l. 76.
65 Ten pat, l. 78v.
66 Ten pat, l. 84.
67 Ten pat, l. 86.
68 Ten pat, l. 87.
69 Ten pat, l. 89.
70 Palėvenės dominikonų vienuolyno dokumentų 
rinkinys, LVIA, f. 1282, ap. 1, b. 10147, l. 217.

71 Palėvenės dominikonų vienuolyno 1758–1785 m. 
pajamų ir išlaidų knyga, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 13, 
l. 107.

72 Ten pat, l. 144.
73 Ten pat, l. 143v.
74 Ten pat, l. 174.
75 Ten pat, l. 177.
76 Ten pat, l. 185
77 Vargonų meistrui už taisymo darbus ir medžiagas 
sumokėta 170 auksinų. In.: Palėvenės dominikonų 
vienuolyno 1758–1785 m. pajamų ir išlaidų knyga, 
LVIA, f. 696, ap. 2, b. 13, l. 186.

78 Ten pat, l. 195.
79 Ten pat, l. 196v.
80 Ten pat, l. 1–60.
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1763 m. liepos mėnesį dominikonai gavo 
80 auksinų, už pono Pulikovskio (Pu-
likowski) palaidojimą – 100 auksinų81, 
o 1765 m. už šviesiausiojo pono Baltra-
miejaus Ciemnolenkio (?) (Ciemnoł[ę]ki) 
laidotuves ir už 120 mišių už jo sielą 
sumokėta 240 auksinų82. Tuo tarpu už 
1765 m. bažnyčios šventoriuje laidojant 
Žemaičių seniūno žmonos tarnaitę 
gauti tik 6 auksinai ir 10 grašių.83 Deja, 
bažnyčios rūsiai dabar yra užmūryti ir 
kitokių patvirtinimų nei rašytiniai apie 
laidojimus aptikti nepavyko. Bažnyčios prieangio dešiniojoje sienoje yra vienintelė 
išlikusi epitafinė lenta, kurioje įrašyta, kad čia ilsisi 1840 m. mirusi ponia Rozalija 
Kvintaitė Ruseckienė. 

Kaip matyti iš aptartų dokumentų įrašų, Palėvenės dominikonų ansamblis 
XVIII a. paskutiniame ketvirtyje jau buvo susiformavęs, klestėjo ir buvo išpuoštas 
laikantis vėlyvojo baroko ir rokoko stilistikos. Vėliau tas vaizdas buvo papildytas 
ir kito tik labai nežymiai. 

Palėvenėje visi bažnyčios interjero dekoro elementai, kaip yra įprasta vėlyvojo 
baroko dailei, tarpusavyje susieti plastiniais ir prasminiais ryšiais. Altorių paveikslai, 
skulptūros ir lipdyti horeljefai akcentuoja katalikiško tikėjimo tiesas, dominikonų 
maldingumo kryptį, o herbiniai ženklai išreiškia pagarbą Palėvenės dominikonų 
ir bažnyčios koplyčių fundatoriams. Pagrindinis bažnyčios akcentas, presbiterijoje 
pastatytas didysis altorius, atskyręs centrinę erdvę nuo vienuolių choro, savo 
puošyboje išreiškė Senojo ir Naujojo Testamentų jungtį. Senąjį Testamentą pirma-
jame tarpsnyje simbolizuoja išraiškingos dviejų karalių – Melchizedako (kairėje) ir 
Dovydo (dešinėje) – skulptūros. Centrinę pirmojo tarpsnio dalį puošusi ant drobės 
tapyta Jėzaus krikšto Jordano upėje scena buvo tarsi Senojo ir Naujojo Testamentų 
temų jungtis. Antrąjį altoriaus tarpsnį puošia kryžius su Nukryžiuotojo skulptūra, o 
jo šonuose – sėdinčių keturių evangelistų figūros. Meninę ir ikonografinę didžiojo 
altoriaus raišką papildo antrojo tarpsnio ažūre matoma šviesa, sklindanti pro apvalų 
langą presbiterijos galinėje sienoje, ir virš jo komponuota Glorija, kurią sudaro 
debesų, spindulių ir angelų galvučių spalvintas reljefinis vainikas aplink Jėzaus 
Kristaus monogramą IHS. Su didžiuoju altoriumi taip pat siejasi ir reljefas, vaizduo-
jantis šv. Dominyko ir šv. Pranciškaus apsikabinimą, vadinamąją simbolinę Stemus 
Simul sceną, įkomponuotas presbiterijos triumfo arkos plokštumoje. Kaip žinoma, 
anksčiau bažnyčioje stovėjusiame didžiajame altoriuje buvo to paties pavadinimo ant 
drobės tapytas paveikslas, išreiškęs legendoje užfiksuotą žmonijos išgelbėjimą per 
du tvirčiausius katalikybės ramsčius žemėje – dominikonų ir pranciškonų ordinų 
įkūrėjus. Po šv. Dominyko ir šv. Pranciškaus figūromis, kartuše įkomponuotas 
Palėvenės dominikonų fundatoriaus 
Ukmergės žemės teismo teisėjo Lauryno 
Mykolo Odlianickio-Počobuto herbi - 
nis ženklas Pogonia I: geltonos spalvos 

Rozalijos Kvintaitės-Ruseckienės epitafinė lenta. 
2008 m. D. Klajumienės nuotr.

81 Ten pat, l. 16.
82 Ten pat, l. 19.
83 Ten pat, l. 19v.
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skyde iš dešinės į kairę pavaizduota 
iš debesies išlindusi šarvuota ranka, 
laikanti kalaviją.84

Didžiojo altoriaus šonuose įkom - 
ponuoti altoriai, skirti dviejų svarbių  
dominikonams šventųjų garbei: deši-
nėje – dominikonų ordino įkūrėjui 
šv. Do minykui, o kairėje – mokyčiausiam 
dominikonui, bažnyčios mokytojui 
šv. Tomui Akviniečiui. Šių altorių 
struktūra vienoda: pirmųjų tarpsnių 
centrinė plokštuma skirta tituliniams 
paveikslams, kurie iš šonų įrėminti 
piliastrų ir kolonų vertikalėmis. Pirmą 
ir antrą tarpsnius jungia laužyti anta-
blementai. Antrieji altorių tarpsniai – 
piliastrais ir sėdinčių angelų figūrėlėmis 
įrėmintos langų angos. Altoriai viršuje 
užbaigti reljefiniais lipdiniais – rokailių 
ornamentų apsuptyje įkomponuotais 
individualiais šventųjų atributais. 

Kairėje bažnyčios pusėje, šalia za - 
kristijos, buvo įkomponuota ant klau syk - 
los stovinti sakykla, kurios baldakimo 
tipo stogelis papuoštas ant Žemės ru-
tulio stovinčio pamokslaujančio domini-
kono figūra. Kadangi nėra pavaizduota 
individualių atributų, sunku įvardyti, 
kuris konkretus dominikonų šventasis 

Stemus Simul scena 
presbiterijos triumfo 
arkoje. 2008 m. 

84 Dabar autentišką herbinio ženklo vaizdą kiek gadina 
uždažymas, kuris geltoną skydo foną pavertė rau-
donu, o šarvais dengtą ranką pavaizdavo lyg esant 
nuogo kūno.

Šv. Dominyko altorius.  
2011 m. D. Klajumienės nuotraukos
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čia pavaizduotas. Istoriografijoje ši skulptūra įvardijama skirtingai. Ji vadinama ir 
šv. Dominyku, ir šv. Hiacintu, ir šv. Vincentu Ferariečiu. Galima tik pasakyti, kad 
pamokslų sakymu tarp dominikonų garsėjo šv. Vincentas Ferarietis ir šv. Domi-
nykas, todėl jie dažniausiai vaizduojami puošiant šio ordino bažnyčių sakyklas.

Šalia sakyklos įkomponuotas Palėvenės dominikonų fundatorės, antrosios 
Lauryno Mykolo Odlianickio-Počobuto žmonos Kotrynos Tiškevičiūtės dvasinės 
globėjos Šv. Kotrynos del Ricci altorius (tarpukario dokumentuose klaidingai va-
dintas šv. Teresės vardu85), kuriam puošybos prasme porą sudaro priešais jį, kitoje 
navos pusėje, įkomponuotas Šv. Hiacinto altorius. Jie taip pat dviejų tarpsnių. 
Kairysis pirmajame tarpsnyje papuoštas dominikonų šventosios mistikės Kotrynos 
del Ricci, o antrajame – mergelės kankinės šv. Kotrynos Aleksandrietės paveikslais. 
Altorius vainikuotas titulinę šventąją simbolizuojančiu reljefiniu atributu – erškėčių 
vainiku.86 Dešinysis šios poros altorius pirmajame tarpsnyje turi pirmojo lenkų 
dominikono šv. Hiacinto paveikslą, antrajame – Kristaus sekėjos ir pagalbininkės 
šv. Marijos Magdalietės tapytą atvaizdą, o vainikuotas šv. Hiacinto individualaus 
atributo – monstrancijos – reljefu. 

Aprašytieji du altoriai komponuoti šalia šoninių koplyčių. Kairėje bažnyčios 
pusėje, Jėzaus Kristaus koplyčioje, buvo pastatyti du altoriai. Vienas dedikuotas 
Išganytojui Jėzui Kristui, kitas – garsiam dominikonų pamokslininkui šv. Vincentui 
Ferariečiui. Virš koplyčios arkos patalpintas reljefas, vaizduojantis Kristaus kančios 
atributus. Ypatingu puošnumu pasižymi Jėzaus Kristaus altorius. Ištaigingo lipdyto 
baldakimo apsuptyje, pirmojo tarpsnio centre, buvo pakabinta stebuklais pagarsėjusi, 
XVII a. sukurta Nukryžiuotojo skulptūra. Jos šonuose tarp kolonų įkomponuotos 
keturios skulptūros, vaizduojančios dvi prie nukryžiuoto Kristaus gedinčias mo-
teris – švč. Mergelę Mariją ir šv. Mariją Magdalietę bei du apaštalus – šv. Petrą 
ir šv. Paulių, kurie krikščioniškoje ikonografijoje svarbūs kaip Kristaus mokiniai ir 
sekėjai. Taip pat, anot legendos, šv. Petras ir šv. Paulius suteikė šv. Dominykui 
pamokslavimo teisę, todėl dažnai vaizduojami dominikonų bažnyčių puošyboje. 
Nėra aišku, kokio šventojo atvaizdas XVIII a. paskutiniame ketvirtyje ir XIX a. 
pirmojoje pusėje puošė Jėzaus Kristaus 
altoriaus antrąjį tarpsnį. Peržiūrėtuose 
dokumentuose jo pavadinimo nepavyko 
rasti.87 Dabar antrajame tarpsnyje yra 
XIX a. antrosios pusės arba XX a. 
pradžios tapybos darbas, vaizduojan-
tis Švč. Jėzaus Širdį. Altorius viršuje 
užbaigtas lipdytu debesų ir angelų 
galvučių vainiku, kurio centre – Jėzaus 
Kristaus monograma IHS.

Prie Jėzaus Kristaus koplyčios 
galinės sienos esantis Šv. Vincento Fe-
rariečio altorius pirmajame tarpsnyje 
buvo papuoštas tituliniu paveikslu, virš  
kurio jau antrajame tarpsnyje ant ažū-
rinio vingraus postamento, pro langą 

85 1926 m. Palėvenės parapijos bažnyčios inventorius, 
Palėvenės bažnyčios archyvas.

86 Šv. Kotryna del Ricci XVI a. Italijoje gyvenusi do -
minikonė 12 metų (nuo 1542 iki 1554 m.) kiek vie - 
ną savaitę nuo ketvirtadienio pusiaudienio iki penk - 
tadienio pusiaudienio išgyvendavo stigmų atsi vė - 
rimą.

87 Buvo peržiūrėti išlikę XIX a. pirmosios pusės do -
kumentai: Palėvenės dominikonų bažnyčios ir vie-
nuolyno 1804 m. inventorius, VUBR, f. 4-A2328; 
Palėvenės dominikonų bažnyčios ir vienuolyno 
1804 m. inventorius, LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, 
l. 59a–92.

 Palėvenės dominikonų vienuolyno 1818 m. vizitacijos 
aktas, LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3662, l. 68–70v; Palėvenės 
dominikonų vienuolyno 1820 m. vizitacijos aktas, 
LVIA, f. 669, ap. 2, b. 222, l. 373–381a; Palėvenės 
parapinės bažnyčios ir dominikonų vienuolyno 
1850 m. vizitacijos aktas, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 317, 
l. 56–59.
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Nukryžiuotojo altorius Jėzaus  
Kristaus koplyčioje (viršuje kairėje).  
2008 m. A. Cicinsko nuotr.

Šv. Vincento Ferariečio altorius  
Jėzaus Kristaus koplyčioje  

Jėzaus Kristaus koplyčios  
fundatorių ir geradarių ložė.  
2011 m.  
D. Klajumienės nuotraukos
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sklindančios šviesos aureolės apsupta įkomponuota nedidelė, bet išraiškinga šv. Jono 
Nepomuko skulptūra. Altorius vainikuotas ovaliu šv. Pranciškaus paveikslėliu, kurį 
rėmina lipdytų rokailių vainikas.

Šalia Jėzaus koplyčios buvo sumūryta ložė, kurios atkaltė užbaigta itin puošniu 
kartušu su herbais. Istoriografijoje ši ložė paprastai įvardijama kaip fundatorių, turint 
omenyje dominikonų Palėvenėje įkūrėjus Počobutus. Tačiau reikia atkreipti dėmesį, 
kad XVIII a. antrojoje pusėje dekoruojant bažnyčią fundatoriaus L. M. Odlianickio-
Počobuto herbinis ženklas Pogonia I buvo įkomponuotas visų matomoje vietoje – 
presbiterijos triumfo arkos centre, o ložės kartušo kairėje yra Tiškevičių giminę 
reprezentuojantis herbinis ženklas Leliwa, dešinėje – tikriausiai Bucholcų herbas, 
kuriame vaizduojamas ant šakelės tupintis juodas paukštis su žiedu snape, to herbo 
karūnoje – tarp erelio sparnų tupinti lapės figūrėlė. Todėl neabejodami galime 
teigti, kad tai yra Jėzaus Kristaus koplyčios fundatorių ir geradarių ložė. Kaip 
jau buvo minėta, Jonas Bucholcas, XVIII a. trečiajame dešimtmetyje tapęs Noriūnų 
dvaro savininku, nuo 1723 m. bažnyčios kairiajame šone pabaigė mūryti Jėzaus 
Kristaus koplyčią, be to, jis iš Siechnevickių gavo teisę į koplyčios rūsį. Vienuolių 
pajamų ir išlaidų knygoje parašyta, kad ponia Tiškevičienė (Bucholcaitė), Žemaičių 
seniūno žmona, Jėzaus altoriui paaukojo 200 auksinų.88

Dešinėje bažnyčios pusėje, antrojoje šoninėje koplyčioje, 1757–1766 m. buvo 
pastatytas Rožinio Švč. Mergelės Marijos altorius. Šio altoriaus pastatymas ir jo titulo 
parinkimas pakeitė pirminį koplyčios pavadinimą. Iki tol fundatoriaus, Ukmergės 
pilies teismo raštininko Mykolo Lučkos garbei vadinta Šv. Mykolo vardu ir turėjusi 
to paties titulo altorių, nuo XVIII a. pabaigos imta vadinti Rožinio Švč. Mergelės 
vardu ir buvo prižiūrima prie bažnyčios veikusios to paties titulo brolijos. Galbūt 
dėl to istoriografijoje atsirado teiginių, kad prie Palėvenės bažnyčios buvo pristatytos 
ne dvi, o trys koplyčios. Reikia pastebėti, kad dominikonai išlaikė pagarbą koplyčios 
fundatoriui ir koplyčios triumfo arkos plokštumos centre, po reljefo, vaizduojančio 
Dievo Motiną su Kūdikiu, įkomponavo fundatoriaus herbinį ženklą Rola – raudono 
skydo centre esančią baltą rožę, iš kurios išlindę trys pjautuvai.89 Be to, koplyčios 
antrajame tarpsnyje įkomponuotas koplyčios globėjo šv. arkangelo Mykolo atvaiz-
das. Dabar altoriaus pirmajame tarpsnyje esantis paveikslas su sidabro aptaisu yra 
XIX a. antrosios pusės kūrinys. XIX a. dokumentuose minimas kitas – Dievo Moti-
nos atvaizdas, kurį supo 15 paslapčių.90 XIX a. viduryje šalia brolijai priklausiusio 
altoriaus stovėjo komoda su keturiais stalčiais brolijos daiktams susidėti. Ji viršuje 
buvo naudojama ir kaip krikštykla ir 
papuošta šv. Jono Kantiečio paveikslu.91

XIX a. pirmojoje pusėje Palėvenės 
dominikonai nuolat tvarkė ir gražino 
sau priklausančius pastatus. Tarp 1818 ir 
1824 m. bažnyčios šventorius buvo ap-
tvertas mūrine tvora.92 1841 m. bažnyčia 
uždengta naujomis malksnomis, 1844 m. 
išorėje, 1850 m. viduje nubaltinta, o 
karnizai ir dirbtinio marmuro paviršiai 
nuvalyti.93 Daugelio altorių didžiosios 

88 Palėvenės dominikonų vienuolyno 1758–1785 m. paja -
mų ir išlaidų knyga, LVIA, f. 696, ap. 2, b. 13, l. 14.

89 Kaip ir bažnyčios fundatoriaus herbas presbiterijos 
triumfo arkoje, taip ir šis herbas perdažant bažnyčią 
nudažytas nesilaikant heraldinio tikslumo.

90 Palėvenės parapinės bažnyčios ir dominikonų vie-
nuolyno 1850 m. vizitacijos aktas, LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 317, l. 57v.

91 Ten pat.
92 Minkevičius J. Palėvenės architektūrinis ansamblis 
turi sušvisti, p. 89.

93 Palėvenės parapinės bažnyčios ir dominikonų vi-
enuolyno 1850 m. vizitacijos aktas, LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 317, l. 57.
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Rožinio Švč. Mergelės Marijos altorius.  
2008 m. A. Cicinsko nuotr.
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Dievo Motinos su Kūdikiu horeljefas ir Ukmergės pilies teismo  
raštininko Mykolo Lučkos herbinis ženklas dešiniosios koplyčios  
triumfo arkos plokštumoje

Šv. Tomo Akviniečio paveikslas šoniniame 
altoriuje. 1849 m. 

Šv. Florijono freska presbiterijos kairėje  
šoninėje sienoje. XIX a. 2 p.  
2008 m. D. Klajumienės nuotraukos
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alavinės žvakidės 1849 m. buvo iš naujo perlietos ir tais pačiais metais Šv. Tomo 
Akviniečio altoriui nutapytas naujas paveikslas94. 1850 m. perdaryti vargonai ir 
pataisyta mūrinė šventoriaus tvora, o 1851 m. paauksuoti altorinių paveikslų rėmai.95 
Zakristijoje 1844 m. pastatyta koklinė krosnis, o 1850 m. nubaltintos sienos.96 1849 
ir 1850 m. įsigyta daug naujų liturginių drabužių, padirbintas naujas baldakimas 
procesijoms.97 1850 m. vizitacijos akte atsiranda aiški žinia apie bažnyčiai apšviesti 
naudojamus du stiklinius sietynus.98 Kada tiksliai šios prabangios apšvietimo 
priemonės įgytos, kol kas duomenų neturime, bet XIX a. antrojoje pusėje ir XX a. 
pirmojoje pusėje tie sietynai bažnyčioje vis paminimi. XIX a. viduryje suintensyvėję 
Palėvenės bažnyčios tvarkybos ir puošybos darbai gali būti susieti ir su faktu, 
kad 1849 m. maldos namams buvo suteiktas parapinės šventovės statusas.99 Tačiau 
XIX a. viduryje bažnyčios statinį smarkiai apgadino 1851 m. į ją pataikęs žaibas, 
gaisras beveik sunaikino bažnyčios bokštą, kuris atstatytas tik XIX a. paskutiniame 
ketvirtyje. Galbūt po XIX a. vidurio gaisro bažnyčios presbiterijos kairiojoje sienoje 
buvo nutapyta freska, kurioje pavaizduotas šv. Florijonas, liejantis vandenį ant 
bažnyčios, primenančios Palėvenės šventovę, stogo.100

1865-ieji buvo itin liūdni Palėvenės dominikonams. Caro valdžiai apkaltinus, kad 
vienuoliai globojo sukilėlius ir liepdavo žmonėms melstis už „Lenkijos atgaivinimą“, 
įsakė vienuolyną panaikinti, o čia buvusius 20 vienuolių iškelti į Raseinių ir Nesvyžiaus 
dominikonų bei Gardino pranciškonų vienuolynus. Prie Palėvenės bažnyčios leido pa - 
likti tik du vertus valdžios pasitikėjimo vienuolius, kurie, deja, pasirodė visiškai netin - 
kantys administruoti parapinę bažnyčią ir greitai buvo pakeisti kunigais pasau lie-
čiais.101 Kaip atrodė panaikinto Palėvenės dominikonų vienuolyno ansamblis XIX a. 
paskutiniame ketvirtyje ir XX a. pradžioje, kai klebonu buvo kun. Leonas Klenauskas,  
šiek tiek nusako kasmetinių Utenos dekano vizitacijų žinutės ir A. Baliulio bei K. Mi - 
siaus publikacijos. 1883 m. vizitacijos akte rašoma, kad sumūrytas bažnyčios bokštas, 
kuris po „kadaise“ (1851 m.) įvykusio gais - 
ro ilgą laiką neegzistavo. Be to, tais 1883  
metais įsigyti nauji varpai ir visas vienuo-
lyno stogas uždengtas malksnomis.102 Rei -
kia pastebėti, kad bokšto atstatymą pro - 
jektavęs architektas jautriai susiejo nau ją  -
sias dalis su senąja XVII a. pabaigos ir XVIII a.  
statinio dalimi. 1887–1889 m. buvo sutvar - 
kyta vienuolyno išorė, viduje įrengti kam - 
ba riai klebonui, šalia užveistas didelis so - 
das.103 1894 m. dekanas pažymi, kad visoje 
bažnyčioje įstatytos naujos durys, gautos  
4 naujos kapos ir 4 arnotai, tačiau blogos 
būklės yra bažnyčios stogas, o alto  riai ir  
sienos labai dulkėti. Tačiau deka nas pri - 
duria, kad Palėvenės klebonas pasi ruo - 
šęs padaryti, kas būtina bažnyčiai pa gra  - 
žinti.104 Vis dėlto bažnyčios stogo prob le -
ma paminėta ir 1895 m. vizitacijos akte.105 

94 Ten pat, l. 57v.
95 Ten pat, l. 57–58.
96 Ten pat, l. 58.
97 Ten pat, l. 58v.
98 Girydony szklanne na drotach... 2, Palėvenės parapinės 
bažnyčios ir dominikonų vienuolyno 1850 m. vizi-
tacijos aktas, LVIA, f. 669, ap. 2, b. 317, l. 78v.

99 Palėvenės parapinės bažnyčios ir dominikonų vie-
nuolyno 1850 m. vizitacijos aktas, LVIA, f. 669, 
ap. 2, b. 317, l. 57; Palėvenės parapinės bažnyčios 
ir dominikonų vienuolyno 1861 m. inventorius, 
LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, l. 53.

100 Šio straipsnio autorės knygoje apie XVIII a. Lie-
tuvos bažnyčių sienų tapybą yra minima ir ši Pa - 
lėvenės bažnyčios freska, bet išsamesnis tyrimas 
verčia abejoti ankstesniu datavimu ir leidžia priskirti 
XIX a. sienų tapybos pavyzdžiams.

101 Valančius M. Palavėnes Kliosztorius, p. 23–25.
102 Utenos dekanato bažnyčių 1883 m. vizitacijos aktas, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2132, l. 2.

103 Utenos dekanato bažnyčių 1887, 1888 ir 1889 m. 
vizitacijos aktai, LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2336, l. 52v, 
54v, 393.

104 Utenos dekanato bažnyčių 1894 m. vizitacijos aktas, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2486, l. 89.

105 Utenos dekanato bažnyčių 1895 m. vizitacijos aktas, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 2486, l. 174v.
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Tiek iš įrašų dokumentuose, tiek iš išlikusių dailės pa -
minklų ar architektūros detalių galima susidaryti vaizdą, kad nuo 
XX a. pradžios iki Antrojo pasaulinio karo Palėvenės ansamblis 
buvo smarkiai tvarkomas ir atnaujinamas. 1900 m. vizitacijos akte 
pažymėta, kad tais metais šventoriaus tvoroje pastatyta 14 naujų 
mūrinių Kryžiaus kelio stočių koplytėlių ir atnaujinti didieji vartai.106 Šie statiniai 
išliko iki mūsų dienų, todėl matyti, kad buvo statomi laikantis XIX a. pabaigos–XX a. 
pradžios architektūrai būdingų neogotikos formų. Ypač daug atnaujinimo darbų 
atlikta bažnyčios viduje, kai nuo 1903 m. iki 1935 m. bažnyčios klebonais buvo 
Jonas Šileika ir Juozapas Laurenčikas. Remdamasis 1909 m. susirašinėjimu bažnyčių 
remonto klausimu A. Baliulis nustatė, kad tais metais buvo remontuota bažnyčia 
ir altoriai ir tiems darbams išleista didžiulė suma – 3 000 rublių.107 Tuomet buvo 
naujai įsigyti arba „atnaujinti“ beveik visi altoriniai paveikslai, Rožinio Švč. Mergelės 
Marijos koplyčioje pastatyta istoristinių 
formų krikštykla, įsigytos trys istoris-
tinio stiliaus medinės klausyklos, bažny - 
tinių reikmenų dirbtuvėse atlietos gipsi - 
nės kryžiaus kelio stotys, vargonų balko-
nėlyje įkomponuoti nauji vargonai.108 

Kairiojoje Jėzaus Kristaus koply-
čioje prie galinės sienos esantis alto rius 
1911 m. pasipuošė Vladislovo Leš čins - 
kio (Władysław Leszczyński)109 tapytu 
šv. Vincento Ferariečio paveikslu. Auto - 
rių ir sukūrimo laiką liudija kairia jame 
apatiniame paveikslo kampe įkom po - 
nuotas parašas „Wł. Leszczynski 1911“.  

Palėvenės bažnyčios 
ir šventoriaus tvoros 
vaizdas XX a. pr. 
KEM

106 Utenos dekanato bažnyčių 1900 m. vizitacijos aktas, 
LVIA, f. 669, ap. 3, b. 276, l. 34v.

107 Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, p. 84–85.
108 Apie šiuos darbus yra užsiminta ir 2005 m. išleistoje 
knygoje „Palėvenės link. Kupiškio rajonas“.

109 Piešėjas ir tapytojas Vladislovas Leščinskis (Władys -
ław Leszczynski) gimė 1852 m. Podolėje, mirė – 
1916 m. Vilniuje. Baigė Podolės Kameneco gimnaziją, 
nuo 1870 m. mokėsi Varšuvos Piešimo klasėje. Žino - 
ma, kad po 1891 m. buvojo Kryme ir Volynėje. Apie  
1907 m. apsigyveno Vilniuje.

 Daugiausia tapė istorinio turinio paveikslus, peizažus. 
Vilniuje tapė ir restauravo bažnytinius paveikslus, 
kūrė Vilniaus krašto istoriją atspindinčias drobes. 
1907–1909 ir 1912 m. dalyvavo Lietuvos dailės drau - 
gijos parodose. Pagal: Słownik artystów polskich i 
obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.), 
t. 5 (Le–M), Warszawa, 1993, p. 67–68.
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Pagal tapybos pobūdį ir spalvinę gamą šiam iš Podolės kilusiam ir dailės mokslus 
Varšuvoje baigusiam, galiausiai Vilniuje apsistojusiam menininkui taip pat galima 
priskirti ir XVI a. dominikonės, šventosios mistikės Kotrynos del Ricci atvaizdą 
šalia sakyklos esančiame šoniniame altoriuje. Nežinomas tapytojas greičiausiai tik 
pertapė XIX a. sukurtus šv. Dominyko ir šv. Tomo Akviniečio paveikslus. Dar 
vieno menininko rankos braižas matyti žvelgiant į šv. Hiacinto ir šv. Marijos 
Magdalietės paveikslus Šv. Hiacinto altoriuje. Rožinio Švč. Mergelės Marijos alto-
riaus antrojo tarpsnio paveikslas „Šv. arkangelas Mykolas“ greičiausiai nutapytas 
XX a. ketvirtajame dešimtmetyje.

Kaip buvo minėta, XX a. pradžioje 
bažnyčioje pastatyti ir nauji vargonai. 
Skirtinguose Palėvenės bažnyčios XX a. 
pradžios dokumentuose užfiksuotos dvi 
naujų vargonų pastatymo datos – 1903 ir 
1913 m. Tačiau dažniau minimi 1913 m. 
ir teigiama, kad sukūrė Varšuvos meist - 
ras Andžejus Blombergas110. Vargonai 
turi 12 registrų, vieną manualą su peda-
lais. Tas pats meistras kiek anksčiau, 
1901 m., pastatė vargonus Skapiškyje. 
Tyrinėtojo Girėno Povilionio teigimu, 
A. Blombergo instrumentai yra profe-
sionaliai pagaminti, tačiau skambesio  
prasme kiek nuobodoki, nes yra pramo-
ninio darbo kūriniai.111 1933 m. Šv. Ka -
zimiero draugijos rūpesčiu iš Paryžiaus 
buvo pargabenta šv. Antano skulptūra.112 
Ji išliko ir stovi netoli Šv. Hiacinto alto - 
riaus. Tarpukariu ypač buvo vertinama  
Italijos ir Prancūzijos bažnytinių reik-
menų dirbtuvių produkcija. Panašaus 
tipo šventųjų skulptūras stengėsi įsigyti 
daugelis Lietuvos bažnyčių. Per Pirmąjį 
pasaulinį karą buvo išvežti ir išlydyti 
1883 m. įsigyti varpai, todėl tarpuka-
riu, 1929 m., užsakyti nauji. Jie nulieti 
Vokietijoje, „Bochum Verein“ liejykloje, 
ir pavadinti Jono ir Dominyko vardais. 
Dokumentuose užfiksuota, kad Jono 
(Joannes) varpo tonas yra „fis“ ir su šer - 
dimi sveria 912 kilogramų, o Dominy-
ko – tonas „a“, svoris 480 kg.113

1948 m. sovietų valdžiai vykdant 
Lietuvos bažnyčių nacionalizaciją, buvo 
surašytas Palėvenės parapinės bažnyčios 

110 Palėvenės vargonų pastatymo datą yra nurodę 
daugelis apie bažnyčią rašiusių autorių: Kviklys B. 
Lietuvos bažnyčios, t. 4: Panevėžio vyskupija, Čikaga, 
1984, p. 267; Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos 
katalikų bažnyčios. Žinynas, Vilnius, 1993, p. 254; 
Palėvenės link. Kupiškio rajonas, p. 56.

111 Povilionis G. Šiaurės Lietuvos istoriniai vargonai, 
Žiemgala, 2006, Nr. 1, prieiga per internetą http://
www.ziemgala.lt/z/2006_01_03.html.

112 Ir Palėvenėje šv. Antanas.
113 Palėvenės bažnyčios Turtų Valdymo Tarybos 1929 m. 
atliktų darbų surašymas, Palėvenės bažnyčios archyvas, 
byla nenumeruota.

 Apie naujų varpų įgijimą taip pat rašyta: Alek-
nienė V. Palėvenės miestelis 1911–1940 m., p. 293.

Andžejaus Blombergo firmos Varšuvoje pagaminti 
vargonai. 1913 m. 2008 m. D. Klajumienės nuotr.
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daiktų sąrašas. Tuomet, be 8 altorių, sakyklos, mūrinės 
ložės ir vargonų, buvo suskaičiuoti 75 pavadinimų daik-
tai: paveikslai, skulptūros, procesijų altorėliai, zakristijos 
baldai, liturginiai drabužiai, indai, šviestuvai ir kt. 114

Deja, sovietiniais metais vienuolyno patalpose 
įsikūręs Byčių kolūkio administracinis centras sunaikino 
daug ansamblio pastatų, o ir bažnyčiai pridarė tik 
nuostolių. 1955 m. ansamblyje kilo didžiulis gaisras, 
kurio metu sudegė daugelis medinių buvusio vienuo-
lyno pastatų, taip pat sudegė bažnyčios stogas115.

Svarbu pažymėti, kad ir sudėtingomis pokario 
sąlygomis bažnyčioje puoselėjant religinį gyvenimą 
buvo įgyta nemažai naujų įrangos, puošybos ir liturgijai 
reikalingų dalykų. Išliko sąrašas daiktų, kurie buvo 
prarasti arba įsigyti nuo 1948 m. rugpjūčio 14 d. iki 
1961 m. lapkričio 27 d.116 Matyti, kad tuomet buvo 
padaryti nauji suolai ir klauptai, įsigyti katafalko kry - 
žius, Didžiosios savaitės kryžius, 3 Velykų karsto pa-
veikslai, umbrakulis, Betliejaus komplektas, Marijos 
paveikslas „metaliniuose rėmuose su kotu“, sieninis 
laikrodis, veidrodis, nemažai liturginės tekstilės. Taip pat 
įsigyti šv. Juozapo ir šv. Kazimiero paveikslai. Iš sąrašo matyti, kad tada nebeliko 
senųjų XIX a. sietynų. Naujieji bažnyčios daiktai minimi ir vėlesniuose bažnyčios 
inventoriuose, be to, dokumentai liudija, kad bažnyčioje kartais atliekami būtiniausi 
remonto darbai (pakeičiamos grindys, dažomos ar baltinamos sienos, sutvarkomi 
aptrupėję karnizai ir kt.), tačiau stambesni projektai neatliekami.117 Atkreiptinas 
dėmesys į iki mūsų dienų bažnyčioje išlikusį procesijų skydą su Aušros Vartų 
Gailestingumo Dievo Motinos ir Jėzaus Širdies atvaizdais. Remiantis dokumen-
tais galima spėti, kad tai yra tarp 1948–1961 m. įgytų daiktų minimas „Marijos 
paveikslas metaliniuose rėmuose su kotu“, nes ikikariniuose bažnyčios inventoriuose 
šis procesijų reikmuo nebuvo įvardijamas. Įdomu, kad tokios ikonografijos ir dekoro 
skydai buvo populiarūs XX a. pirmojoje 
pusėje ir bažnytinėse dirbtuvėse gaminti 
iki Antrojo pasaulinio karo.118 Puošniu 
neobaroko stiliaus metaliniu rėmeliu ap - 
juosti skydai būdingi Kaune veikusių 
Antano Petronio dirbtuvių produkcijai.119 
Analogiškų dirbinių buvo įsigiję dauge-
lis Lietuvos bažnyčių.120 Keista tik, kad į 
Palėvenės šventovę šis procesijų skydas 
pateko palyginti vėlai, XX a. 6-ajame 
dešimtmetyje, kai dirbtuvių veik la jau  
buvo nutrūkusi. 

XX a. paskutiniais dešimtmečiais 
jau rimčiau susirūpinta ansamblio at-

Dvipusis procesijų skydas su  
Aušros Vartų Gailestingumo 
Dievo Motinos ir Jėzaus 
Širdies atvaizdais,  
Antano Petronio dirbtuvės.  
2008 m. D. Klajumienės nuotr.

114 Palėvenės parapinės bažnyčios 1948 m. inventorius, 
Lietuvos centrinis valstybės archyvas (LCVA), f. R-181, 
ap. 2, b. 140, l. 118–119.

115 Minkevičius J. Palėvenės architektūrinis ansamb -
lis turi sušvisti, p. 90.

116 Sąrašas saugomas Palėvenės bažnyčios archyve.
117 Palėvenės bažnyčios knyga 1960–1998 m., Palėvenės 
bažnyčios archyvas, byla nenumeruota.

118 Apie tai rašyta: Skirmantė Smilingytė-Žeimienė, 
Regimanta Stankevičienė, „Švč. Jėzaus Širdies kul - 
tas ir jo atspindžiai Užnemunės dailėje“, in: Užne-
munė: visuomenė ir dvasinio gyvenimo procesai, Vil-
nius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005, 
p. 186–208.

119 Antano Petronio bažnytinės įstaigos Kaune Katalogas, 
Kaunas, 1914.

120 Toks pat skydas yra netolimoje Antašavos bažny-
čioje.
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gaivinimu. Pirmas to ženklas buvo 1988 m., minint Švč. Mergelės Marijos metus, 
kunigo Stasio Zubavičiaus iniciatyva bažnyčios šventoriuje pastatytas koplyt-
stulpis.121 1993 m. paminkline lenta buvo pažymėtos Palėvenės bažnyčioje krikštyto 
žymaus architekto Lauryno Gucevičiaus 250-osios gimimo metinės. 1994 m. tvar-
kyta šventoriaus tvora. Tą patvirtina tvorą remiančiame kontraforse iš akmenukų 
sukomponuota data. Tačiau labiausiai bažnyčios atnaujinimu susirūpinta 1997 m. 
Tuomet buvo surinkta istorinė medžiaga, Vilniuje veikusio Paminklų restauravimo 
projektavimo instituto architektė Audronė Lainauskaitė parengė restauracijos projektą. 
Pirmieji darbai pradėti 1999 m. – nudažyti bažnyčios fasadai, stogas, įrengta cokolio 
hidroizoliacija su drenažu, kad bažnyčia dėl gruntinių šaltinių nedrėktų, įrengta 
šiuolaikinė, efektingai veikianti sienų mūro džiovinimo ir oro vėdinimo sistema.122 
XX a. pabaigoje susirūpinta ir sovietinės valdžios nuniokotais vienuolyno pastatais. 
XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje sutvirtinti suirę vienuolyno korpusų skliautai, 
sutvarkytas rūsys, tačiau XX a. 9-ajame dešimtmetyje atidengta sienų tapyba ne-
restauruojama sparčiai nyksta. Taip pat atstatyta arklidė su vežimine ir kampiniu 
bokšteliu, kalvė, vartai į kiemą, tačiau per tą laiką nugriuvo mediniai šoniniai vartai. 
Dabar vienuolyno pastatai atiduoti naudoti Palėvenės bendruomenei.123 Gaila, bet 
bandymai gauti ženklesnių lėšų buvusio vienuolyno gyvenamajam namui restauruoti 
ir pritaikyti iki šiol nebuvo vaisingi, todėl jis kiekvieną dieną vis labiau nyksta.

XXI a. pradžioje susirūpinta unikalaus bažnyčios barokinio altorių ansamb-
lio išsaugojimu. Kultūros paveldo departamento ir Kupiškio rajono savivaldybės 
lėšomis 2005–2009 m. restauruotas didysis bažnyčios altorius: nuo kolonų dirbtinio 
marmuro paviršiaus pašalinti vėlesni uždažymai aliejiniais dažais, nuvalyti lip-
diniai ir skulptūros, atkurti autentiški paauksuoti paviršiai. Taip pat restauruotas 
altorinis Šv. Jono Krikštytojo paveikslas. Tuo pat metu presbiterijos sienoje buvo 
atidengta ir restauruota ornamentinė sienų tapyba, sutvarkyti presbiterijos langai ir 
vitražai.124 2010–2012 m. restauruoti abipus Didžiojo altoriaus esantys Šv. Dominyko 
ir Šv. Tomo Akviniečio altoriai.125 Atliekami darbai leidžia akivaizdžiai pajusti 
atgimstančią barokinės Palėvenės bažnyčios interjero didybę ir grožį.

Apibendrinant galima pasakyti, kad Lauryno Mykolo Odlianickio-Počobuto 
ir jo žmonos Marijonos Siesickaitė 1676 m. funduotas dominikonų vienuolynas ir 
bažnyčia, nors ir XIX a. antrojoje pusėje buvo uždaryti, kunigų, parapijiečių, o atkūrus 
Lietuvos Nepriklausomybę ir paveldo-
saugos įstaigų pastangomis saugojami 
ir tvarkomi iki šiol skleidžia žinią apie  
fundatorių pamaldumą ir turtus, čia ka   -
daise rezidavusių Pamokslininkų or di  - 
no vienuolių dvasingumo idėjas.

121 Palėvenės link. Kupiškio rajonas, p. 34.
122 Minkevičius J. Palėvenės architektūrinis ansamb -
lis turi sušvisti, p. 90.

123 Ten pat.
124 Apie Palėvenės bažnyčios didžiojo altoriaus pradžią 
rašyta: Gaila Matulytė, Palėvenės bažnyčios altorius 
vėl suspindės, Kupiškėnų mintys, 2005, gruodžio 6 d.

 Apie darbų pabaigą informavo Kultūros paveldo 
departamentas: „Baigiamas Palėvenės Šv. Domininko 
bažnyčios centrinio altoriaus ir presbiterijos restau-
ravimas“. Internetinė prieiga: www.kpd.lt/lt/node/ 
1009.

125 Apie šoninių altorių restauravimo darbų eigą infor-
mavo Kultūros paveldo departamentas: „Palėvenės 
bažnyčioje restauruotas Šv. Tomo Akviniečio alto-
rius“. Internetinė prieiga: www.kpd.lt/lt/node/1878.
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