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Šio straipsnio tyrimų tikslas ir uždaviniai – ištirti visų Kupiškio krašto sakra-
linių pastatų ir parapijos trobesių architektūrą, nustatyti jų urbanistinius ryšius. 
Remiantis archyviniais šaltiniais ir istoriniais duomenimis, ikonografine medžiaga 
ir natūros tyrimais, atlikti objektų formų analizę, nustatyti jų vertę ir atskleisti 
savitus bruožus; nustatyti išnykusių pastatų stovėjimo vietas ir iš ikonografinės 
medžiagos atkurti jų architektūrą.

Tyrimų metodai: istorinis – ikonografinis, aprašomasis – analitinis, lygina-
masis, rekonstrukcinis (atkuriamasis). Papildomi specifiniai tyrimo metodai: pastatų 
dokumentavimas ir fotofiksacija.

Raktiniai žodžiai: bažnyčia, koplyčia, varpinė, sinagoga, šventorius, parapijos 
trobesiai.

Kupiškio valsčius šiaurėje ribojasi su Vabalninko ir Pandėlio, rytuose – su 
Panemunėlio ir Kamajų, pietuose – su Šimonių ir Viešintų, o vakaruose – su 
Subačiaus ir iš dalies – Vabalninko 
valsčiais (1 pav.). Sakraliniai pastatai 
stovi Kupiškyje, Bagdonyse, Palėvenė-
je, Palėvenėlėje ir Uoginiuose; visos 
vietovės priklauso Kupiškio rajonui, 
tačiau Uoginiai yra už buvusio Ku-
piškio valsčiaus ribos. Kupiškis yra 
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vidurinėje, Bagdonys ir Palėvenėlė šiaurinėje, o Palėvenė – pietinėje valsčiaus 
dalyje. Katalikų bažnyčios stovi Kupiškyje, Palėvenėje ir Palėvenėlėje; sentikių 
cerkvė yra Bagdonyse, o kapinių koplyčia – Uoginiuose; taip pat Kupiškyje yra 
išlikę du buvusių sinagogų pastatai. 

Kupiškio valsčiaus sakralinių pastatų architektūra kompleksiškai netyrinė-
ta. Daugiausia tyrinėtojų dėmesio sulaukė Palėvenės bažnyčios ir dominikonų 
vienuolyno pastatų kompleksas. Palėvenės bažnyčios ir vienuolyno architektūrą 
tyrinėjo Vladimiras Zubovas ir Klemensas Čerbulėnas1, apie šį ansamblį rašė Jonas 
Minkevičius2, Palėvenės bažnyčia ir vienuolynas bei Palėvenėlės varpinė minimi 
Lietuvos architektūros istorijos II tome3, o Uoginių koplyčia – Algės Jankevičienės 
monografijoje4. Palėvenės ansamblio dailės paminklus tyrinėjo Dalia Klajumienė5. 
Kupiškio bažnyčia minima Lietuvos architektūros istorijos III tome6. Marija Ru-
peikienė tyrinėjo Kupiškio sinagogų architektūrą7. Palėvenės sakralinio ansamblio 
kūrimosi istorija aprašyta ir leidinyje „Lietuvos vienuolynai“8. Kupiškio miesto 
istoriją tyrinėjo Algirdas Baliulis9; detalius šio miesto urbanistikos tyrimus atliko 
Algimantas Miškinis10. A. Baliulis atliko ir Palėvenės bei Palėvenėlės vietovių is-
torinius tyrimus. Pagrindiniai leidiniai, kuriuose pateiktos trumpos istorinės žinios 
apie Kupiškio apylinkių bažnyčias, yra 
B. Kviklio knygos11, „Lietuvos katalikų 
bažnyčių žinynas“12 bei leidinys „Pa-
nevėžio vyskupija“13.

KUPIŠKIS. Kupiškis yra šiaurry-
tinėje Lietuvos dalyje, pusiaukelėje tarp 
Panevėžio–Rokiškio ir Biržų–Pasvalio 
kelių. 2001–2004 m., vykdant Vidurio 
Lietuvos urbanistikos paveldo papildo-
mus tyrimus, Kupiškį tyrinėjo architektė 
Nijolė Steponaitytė: nustatė saugotinos 
teritorijos ribas, vertingus plano ir tū-
rinės-erdvinės kompozicijos elementus 
bei pasiūlė miestui suteikti savivaldybės 
reikšmės kultūros vertybės statusą14.

Anksčiausiai, tačiau netiesiogiai  
Kupiškis paminėtas 1480 m., o 1529 m. 
jau vadinamas miesteliu. 1561–1565 m. 
minimas Kupiškio valsčius15. Žemėla-
piuose vietovė anksčiausiai pažymė-
ta 1578–1580 m.16 Kupiškio seniūnas 
Aleksandras Korvin-Gosievskis 1616 
06 13 fundacijos aktu įsteigė bažny čią,  
kuriai Zigmantas Vaza skyrė Pyragių  
kaimą; nurodoma, kad medinei baž ny - 
čiai skirta pagonių žiny čios vieta (į  
šiaurę nuo miestelio). 1678 m. bažny-
čios žemėje stovėjo špitolė17. 1721 m. 

1 Zubovas V. Lietuvos XVII a. architektūra ir vietinių 
tradicijų raida, Lietuvos TSR architektūros klausimai, 
3, Vilnius, 1966, p. 399; Čerbulėnas K. Lietuvos 
vėlyvojo baroko architektūros bruožai, Lietuvos TSR 
architektūros klausimai, 2, Vilnius, 1964, p. 213.

2 Minkevičius J. Palėvenės architektūros ansamblis 
turi sušvisti, Archiforma, 2007, nr. 4 (40), p. 89–92.

3 Lietuvos architektūros istorija. Nuo XVII a. pradžios iki 
XIX a. vidurio, Vilnius, 1994, t. II, p. 118–120, 433.

4 Jankevičienė A. Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios 
ir varpinės, Vilnius, VDA leidykla, 2007, p. 268.

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

6 Lietuvos architektūros istorija. Nuo XIX a. II-ojo de-
šimtmečio iki 1918 m., Vilnius, 2000, t. III, p. 237, 
239, 248–249.

7 Synagogues in Lithuania. A–M. A Catalogue, Vilnius, 
Academy of Arts Press, 2010, p. 277–278.

8 Lietuvos vienuolynai. Vadovas, VDA, 1998, p. 182–188.
9 Baliulis A. Iš Kupiškio ir apylinkių praeities, 
Kupiškio kraštas, Vilnius, 1997.

10 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo 
vertybės, Vidurio Lietuvos miestai ir miesteliai, Vilnius, 
2009.

11 Kviklys B. Lietuvos bažnyčios, Chicago, 1985, t. 4; 
Kviklys B. Mūsų Lietuva, Vilnius, Mintis, 1991, 
t. II, 2-oji (fotogr.) laida.

12 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios 
[žinynas], Vilnius, Pradai, 1993.

13 Panevėžio vyskupija. Istoriniai duomenys, pastoracinė 
veikla, Vilnius, Lietuvių katalikų mokslo akademija, 
1998.

14 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos..., p. 243.
15 Baliulis A. Iš Kupiškio ir..., p. 48.
16 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos..., p. 219.
17 Ten pat, p. 219–220; Baliulis A. Iš Kupiškio ir..., 
p. 65–67.
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bažnyčios in ventoriuje nurodyta, kad bažnyčia sena, begriūvanti, statyta seniūno 
Jono Tyzenhauzo rūpesčiu ir valsčiaus lėšomis; klebonija, kuri anksčiau stovėjo prie 
bažnyčios, du kartus sudegusi, todėl klebonas ją pastatė palivarke už miestelio18. 
1765 m. inventoriuje rašoma, kad 1746 m. medinė bažnyčia suremontuota Ukmergės 
seniūno B. Tyzenhauzo lėšomis, šalia aptverto šventoriaus stovi klebonija, o prie 
jos – arklidėlė, du svirneliai ir špitolė19. 1770 m. inventoriuje minimas kiauras 
bažnyčios stogas, griūvanti šventoriaus tvora ir nauja špitolė20. 1775 m. bažnyčios 
inventoriuje minima, kad nauja medinė kryžiaus plano Mykolo Arkangelo titulo 
bažnyčia pastatyta 1746 m. klebono Gaiževskio iniciatyva; taip pat nurodyta, kad 
prie bažnyčios yra erdvios kapinės. Rašoma, kad špitolės fundacijos nėra, bet 
minimas klebonijos sklype stovintis namas, kuriame gyvena vienas vyras ir dvi 
moterys. Klebonija sena, medinė; prie jos yra svirnelis, arklidė ir daržas, o Ku-
piškio gale, prie Kupos upelio, 1631 m. įkurtas palivarkas21. 1775 05 15 Kupiškio 
klebonas Tadas Milošas gavo atsiųstus iš Varšuvos Vilniaus vyskupo I. Masalskio 
klausimus, į kuriuos atsakydamas minėjo parapijos žemes, esamus dvarus, pastatus 
ir gyventojus; atsakymuose dar paminėta, kad nėra altarijos ir cerkvių22. 1781 m. 
bažnyčios inventoriaus nuoraše minimi fundacijos dokumentai, išrašyti iš Diecezi-
jos archyvo. Bažnyčia apibūdinta gana detaliai – ji nelabai sena, medinė, didelė, 
kryžiaus plano, su dviem koplyčiomis; langų yra 13, grindys lentų ir iš akmenų, 
lubos – lentų. Po presbiterija įrengtas rūsys, į kurį patenkama per angą, esančią 
po altoriaus mensa; rūsyje telpa 30 karstų. Bažnyčia nekonsekruota, vietoj alto-
rių – popieriniai apmušalai, ant kurių nutapyti paveikslai, o chore yra paprastas 
penkių balsų pozityvas. Minima, kad šventoriaus tvora vietomis išgriuvusi ir yra 
trys didelės akmenų krūvos, paruoštos statybai. Špitolė taip pat jau griūvanti, 
nors neseniai statyta. Klebonija nauja, 1780 m. pastatyta priešais bažnyčią; prie jos 
neseniai užveistas vaismedžių sodas (minimos obelys, kriaušės, slyvos ir vyšnios, 
taip pat agrastai, žemuogės, rožės). Dar viena klebonija stovėjo valdinių sklype23. 
1781 m. degant miesteliui, sudegė bažnyčia ir klebonijos sodyba bei visi parapijos 
trobesiai, špitolė24. 1803 m. inventoriuje nurodyta, kad 1791 m. pastatyta bažnyčia 
(1781 m. sudegus senajai) kunigaikštienės Čartoriskos ir parapijiečių lėšomis. Ji 
pastatyta ant gerų mūro pamatų ir yra 18 sieksnių, 9 uolekčių ilgio ir 9 sieksn., 
1 uol. pločio. Priekyje yra kolonos, o viršuje kyla dengtas skarda kupolas su 
kryžiumi. Bažnyčioje yra 13 žaliai dažytų langų, trys altoriai, išgelbėti iš senosios 
degusios bažnyčios; chore stovi penkių registrų remontuotinas pozityvas ir du 
nauji trimitai. Aptvertame šventoriuje stovėjo stulpinė varpinė, kurioje kabojo du 
iš Rygos atvežti varpai ir vienas po gaisro pasiskolintas iš Šimonių bažnyčios. 
Taip pat minimi seni klebonijos ir špitolės pastatai25. 1812 m. inventoriuje rašoma, 
kad bažnyčia statyta prieš 20 metų, o 1800 m. pastatyta nauja medinė klebonija, 
dengta malksnomis ir turinti 10 langų; 
viduje sudėtos lentų grindys ir stovi 
dvi juodų koklių krosnys. Klebonijoje 
du kambariai skirti klebonui, du – vi-
karui, o vienas – tarnams; iš priemenės 
patenkama į virtuvėlę su padėkline. 
Netoliese stovėjo iš apvalių rąstų su-

18 Ten pat, p. 220.
19 Baliulis A. Ten pat, p. 68.
20 Ten pat, p. 69.
21 LVIA, f. 694, ap. 1, b. 3465, l. 26–26v.
22 Baliulis A. Ten pat, p. 69.
23 Ten pat, p. 70–71.
24 Miškinis A. Lietuvos urbanistikos..., p. 221.
25 Baliulis A. Ten pat, p. 71–72.
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ręstas svirnelis, o šalia – griūvanti arklidėlė ir vežiminė, dengtos bendru stogu. 
Prie klebonijos buvo daržas daržovėms ir antrasis, kuriame augo keletas senų 
obelų. 1811 m. atsirado špitolė, statyta klebono Antano Sebastijanskio rūpesčiu; joje 
gyveno 10 elgetų ir trys invalidai. Panašios žinios pateiktos ir 1817 m. inventoriu-
je26. 1825 m. inventoriuje minima, kad 1791 m. statyta bažnyčia 1816 m. apkalta 
malksnomis. Šventorius aptvertas akmens mūro tvora, dengta malksnų stogeliu; iš 
miesto ir klebonijos pusių buvo įrengti statinių vartai. Šventoriuje 1819 m. parapi-
jiečių lėšomis sumūryta iš akmens ir plytų trijų tarpsnių varpinė, dengta skarda. 
Apatiniame tarpsnyje įrengtas bažnytinių daiktų sandėlis, o viršutiniame – kabojo 
varpai. Klebonija 1818 m. apkalta lentomis. Už šventoriaus vartų, priešais bažny-
čią minimas mūro rūsys, virš kurio iki 1781 m. gaisro stovėjo senoji klebonija. 
Už varsto nuo bažnyčios yra parapijos kapinės, kurių pusė aptverta akmenimis 
su samanomis; kapinių viduryje 1820 m. pastatyta šešiakampė medinė koplyčia, 
apkalta lentomis. Paminėta ir 1800 m. pastatyta klebonija bei 1811 m. atsiradusi 
špitolė27. 1842–1843 m. Kupiškio dvaro inventoriuje nurodyta, kad klebonija su-
ręsta iš pušinių rąstų, 9 × 5 sieksnių dydžio, dengta malksnomis; joje yra keturi 
kambariai, virtuvė ir trys sandėliukai. Taip pat minimas svirnas, suręstas iš tašytų 
sienojų, 3,5 × 3,5 sieksnių dydžio, su keturiais aruodais, dengtas šiaudais. Taip 
pat yra vežiminė, tvartelis ir arklidė – po vienu stogu, kiti ūkio trobesiai. 1844 m. 
inventoriuje nurodyta, kad bažnyčia 53 Vilniaus uolekčių28 ilgio ir 28 uol. pločio, 
o siauresnė presbiterija – 17 uolekčių. Klebonija išlikusi ta pati, statyta 1800 m., 
28,5 × 16,5 Vilniaus uolekčių dydžio. Prie jos stovėjo svirnelis, vežiminė ir arklidė, 
buvo ledainė, tvarteliai, mūro rūsys, likęs po 1781 m. sudegusia klebonija. Špi-
tolė (statyta 1811 m.) jau buvo supuvusi, todėl klebono Gasparo Dulskio lėšomis 
1836 m. iš naujo perstatyta, 9 × 4,5 sieksnių dydžio, dengta šiaudais29. Vėlesniuose 
bažnyčios inventoriuose esama nuorodų, kad antroji medinė, su mūro pamatais 
bažnyčia (sudegus pirmajai) pastatyta 1791 m. vietos gyventojų; 1817 m. prie 
bažnyčios minima iš akmens sumūryta varpinė30. 1851 08 21 bažnyčia pašventinta.

Išliko apie 1862 m. dailininko Alfredo Riomerio senosios bažnyčios piešinys 
ir 1913 m. varpinės nuotrauka31 bei 1903 m. darytos nuotraukos, kai buvo pradėta 
statyti naujoji bažnyčia32. Senoji bažnyčia buvo pastatyta (ar perstatyta) klasiciz-
mo epochoje. Sprendžiant iš istorinės nuotraukos, matyti, kad jos architektūrą 
dar įtakojo ir baroko stilius. Bažnyčia su dviem dekoratyviais vingraus silueto 
bokšteliais, kylančiais dvišlaičio stogo kraigo galuose, ir plastiškų formų aukštu, 
siaurėjančiu į viršų, frontonu. Langai nedideli, stačiakampiai, smulkiai sudalyti, 
su siaurais apvadais, o vargonų choro 
langas buvo stačiakampis – porinis. 
Varpinė buvo stulpinė, trijų siaurėjan-
čių tarpsnių, dengta keturšlaičiu stogu; 
vidurinis jos tarpsnis aukščiausias, o 
viršutinis – žemiausias. Apatinis tarps-
nis akmens mūro, su kampinėmis tin-
kuotomis mentėmis; jis be langų, tik 
pagrindiniame fasade yra plačios durys. 
Vidurinis tarpsnis su siauromis aukš-

26 Ten pat, p. 72–73.
27 Ten pat, p. 73.
28 Vilniaus uolektis – istorinis ilgio matas, lygus 
66–71 cm.

29 Baliulis A. Ten pat, p. 74.
30 LVIA, f. 693, ap. 2, b. 283, l. 5–10.
31 Publikuojami leidinyje: Miškinis A. Lietuvos ur-
banistikos..., p. 222–223.

32 Nuotraukos saugomos Kupiškio etnografijos mu-
ziejuje ir publikuotos knygoje: Kupiškis. Gamtos ir 
istorijos puslapiai, Kupiškio etnografijos muziejus, 
2009, p. 205.
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tomis stačiakampėmis akustinėmis atviromis angomis, pro kurias matyti varpas. 
Ažūrine medine tvorele pridengta tik apatinė angos dalis; viršų juosia išsikišęs 
profiliuotas karnizas. Viršutinis varpinės tarpsnis be angų, tik su apskritomis 
nišelėmis. Varpinė buvo nesudėtingų klasicistinių formų; ji nugriauta 1935 m., 
kadangi 1931 m. įkėlus varpus į bažnyčios bokštus, tapo nereikalinga.

1897 m. duotas leidimas statyti naują bažnyčią. Jos projektą parengė Rygos 
politechnikos instituto prof. Konstantinas Rončevskis. Statybos darbai pradėti 
1900 m., apgaubiant senąją medinę bažnyčią, kuri 1903 m. nugriauta, o iš jos 
medžiagos pastatytas laikinas pastatas ir kapinių koplyčia. Bažnyčia baigta statyti 
ir pašventinta 1914 m.; 1921 09 07 vyskupas P. Karevičius konsekravo bažnyčią33.

1964 m. atliktas dalinis bažnyčios stogo remontas, sutvarkytos choro grindys. 
Nemažai remonto darbų atlikta klebono Klemenso Gutausko rūpesčiu (klebonavo 
1964–2000 m.). 1969 m. dekoruotas bažnyčios vidus, 1970 m. pastatyti vargonai, 
vėliau – tvarkytas stogas, padarytos naujos gipsinės kryžiaus kelio stotys, bokšte 
įrengtas kambarys choristams. 1976 m. perdengtas bažnyčios stogas, sutvarkyti 
bokšteliai, padaryti ketveri geležiniai šventoriaus vartai; 1979 m. sutvarkytas 
presbiterijos stogas, o 1983 m. – tvarkytas bažnyčios stogas. 1990 m. įdėti antrieji 
langai, restauruoti vargonai. Bažnyčios stogas buvo remontuojamas ir 1993 m., 
o 1994 m. remontuotas stogas ir bokštas, apskardinti kontraforsai, skirta lėšų 
altarijos remontui, 1995 m. – remontuotos bažnyčios grindys34. Vėliau, 2001 m., 
atnaujintas bažnyčios prieangis, įrengtas butas vargonininkui. 2002 m. atgautas 
klebonijos namas, kuris sovietmečiu buvo paverstas daugiabučiu, atliktas kapitali-
nis zakristijos remontas, padaryti akmeniniai laiptai, tvarkytas šventorius. 2003 m. 
padaryti nauji takai ir įrengti laiptai. Kupiškio dekano klebono Vlado Rabašausko 
pastangomis atlikti remonto ir statybos darbai buvusioje klebonijoje, ir 2005 m. 
pabaigoje pastate įsikūrė parapijos namai35.

Dabar Kupiškyje yra katalikų bažnyčia, keli parapijos namai bei ūkiniai 
trobesiai ir du buvusių sinagogų pastatai. Bažnyčia ir parapijos pastatai išsidėstę 
šiaurinėje istorinio miesto dalyje, o sinagogos – vidurinėje, arčiau buvusios tur-
gaus aikštės. Katalikų kapinės įkurtos rytiniame miestelio pakraštyje, Kapų gatvės 
gale; senųjų žydų kapinių vieta ir antrųjų kapinių liekanos yra kairiajame Kupos 
krante, į rytus nuo Gedimino gatvės (2 pav.).

Šventorius su bažnyčia įsiterpęs tarp Gedimino, Muziejaus, Pergalės ir Kapų 
gatvių; netoliese aplink šventorių išsidėstę ir bažnyčiai priklausę ar priklausantys 
pastatai (3 pav.).

Kristaus Žengimo į dangų bažnyčia stovi vidurinėje šventoriaus dalyje, pa-
grindiniu fasadu atgręžta į pietus. Ji monumentalaus tūrio, dvibokštė, trinavė, 
pseudobazilikinės erdvės. Bažnyčia sumūryta iš raudonų plytų, netinkuota, su 
akmens blokų cokoliu. Planas kryžiaus formos, su gilia presbiterija, užbaigta trisiene 
apside, kurios šonuose simetriškai pristatytos vienodo dydžio patalpos: priean-
gis ir zakristija; virš prienavio įrengtas 
vargonų choras. Ties presbiterija pla-
ną kerta siauras vienanavis transeptas, 
formuojantis kryžmą; jos galuose yra 
nedidelės koplyčios, užbaigtos, kaip ir 

33 Miškinis A. Ten pat, p. 229, 231.
34 Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai, Kupiškio etno-
grafijos muziejus, 2009, p. 244.

35 Ten pat, p. 246.



6

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 2016 08 08.

apsidė, nuožulniomis šoninėmis sienomis (4 pav.). Pagrindinis 
bažnyčios fasadas simetriškas, su trijų tarpsnių bokštais kam-
puose. Pirmojo bokštų tarpsnio kampus rėmina kontraforsai, 
vidurinę dalį akcentuoja aukštas triforinis langas, o viršų 
juosia arkinių nišelių eilė. Bokštų antrojo tarpsnio stilistika 
paprastesnė: kampus remia kontraforsai, vidurinėje dalyje 
yra siauras arkinis langelis, o viršų juosia smulkus arkatūrinis frizas. Viršutinis 
bokštų tarpsnis su nusklembtais kampais, todėl atrodo siauresnis; lengvumo įspū-
dį sustiprina ir įgilintomis arkutėmis paaukštintos akustinės smailiaarkės angos. 
Bokštų gana aukštus piramidinius stogus pridengia ir jų plokštumas vainikuoja 
originalios „karūnos“ – ažūriniai trikampiai frontonėliai, pagyvinti kampiniais 
bokšteliais. Bokštus jungianti vidurinė dalis dvitarpsnė, užbaigta trikampiu skydu 
ir virš jo kylančiu siauru ažūriniu bokšteliu su kryžiumi. Skydo šonus pagyvina 
arkatūrinės nišelės, o jų viršuje įkomponuotas apskritas langelis. Apatinį vidurinės 
dalies tarpsnį skaido aukštos arkinės nišos, o simetrijos ašį akcentuoja perspekty-
vinis portalas, apgaubtas aukštu trikampiu skydu; tarpsnio viršų juosia smulkūs 
dantukai. Durys dvivėrės, įsprūdinės, puoštos drožiniais ir rėminamos 3/4 kolonė-
lėmis. Antrajame vidurinės dalies tarpsnyje dominuoja aukšta ir plati smailiaarkė 
niša, kurioje įkomponuoti poriniai smailiaarkiai triforiniai choro langai, sujungti 
apskrita nišele. Tarpsnio šonus skaido stačiakampės vertikalios ir horizontalios 
įdubos. Šoninius bažnyčios fasadus skaido laiptuoti keturių pakopų kontraforsai, 
užbaigti bokšteliais su apskardintomis viršūnėmis; tarp jų aukštose nišose įterpti 
triforiniai langai. Šalia presbiterijos išsikiša kryžma – aukšti koplyčių tūriai, kurių 

2 pav. Kupiškio  
plano schema  
su pažymėtais  
sakraliniais objektais. 
Sudarė A. Rupeika
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vidurinėse plokštumose įkomponuotos aukštos smailiaarkės 
nišos, o nuožulniose, šoninėse – triforiniai langai. Pastogę juosia 
laiptuotas keturių plytų eilių karnizas su dantukais. Trisienė 
apsidė kiek žemesnė, remiama kontraforsais, su aklina vidurine 
plokštuma, kurioje įkomponuota smailiaarkė niša; šonines jos 
plokštumas skaido aukšti smailiaarkiai langai. Zakristijos ir 

3 pav. Kupiškio 
bažnyčios statinių 
komplekso ir parapijos 
trobesių situacijos 
plano schema.  
Sudarė A. Rupeika
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prieangių smailiaarkiai langai išdėstyti dviem eilėmis; arkinė 
jų dalis apjuosta iškiliais plytų apvadais. 

Interjeras šviesus ir saikingai dekoruotas pastelinėmis 
spalvomis, su dominuojančiais geometriniais motyvais. Vertikali 
bažnyčios erdvė ritmiškai suskaidyta į travėjas, kurios suskliaustos smailėjančiais 
kryžminiais skliautais su nerviūromis. Navas skiria keturios poros stulpų, užbaigtų 
kapiteliais, į kuriuos remiasi smailėjančios ramstinės arkos. Šoninių navų sienas 
skaido piliastrai, kuriuos su stulpais taip pat jungia arkos. Abipus presbiterijos, 
virš zakristijos ir prieangio įrengtos ložos, o virš jų susidariusios trikampės plokš-
tumos užpildytos siužetine tapyba. Sakykla pritvirtinta kairėje pusėje, prie antrosios 
stulpų poros; ji medinė, neogotikinių formų, su baldakimu. Yra penki mediniai 
neogotikinių formų altoriai. Esama duomenų, kad altoriai ir sakykla pagaminti 
Šiauliuose, Zagorskio dirbtuvėje36. Vargonų chorą akcentuoja į centrinę navą kiek 
išsikišusi laužyto kontūro (su plačia vidurine ir siauromis šoninėmis plokštumomis) 
atraminė siena; jos plokštumų kampus rėmina piliastrai, o viršutinę dalį skaido 
siauros vertikalios nišelės. Interjerui puošnumo teikia skliautus paryškinančios 
nerviūros, stulpų kapitelių ir piliastrų lipdiniai, apskritus langelius pagyvinantys 
vitražai. Bažnyčia neogotikinių formų; jos išorės architektūra ir interjeras bei jo 
įranga stilistiškai artimi.

Šventorius lygaus reljefo, gana taisyklingos daugiakampio formos, kurią iš 
dalies formavo Gedimino gatvės laužyta linija. Jis aptvertas aukšta betonine tvora, 
sudaryta iš horizontalios cokolio juostos, vertikalių stulpelių ir juos jungiančios 
ažūrinės dalies. Cokolis aklinas, siauri 
stulpeliai pagyvinti įdubomis, juos jun-
gianti ažūrinė lietinė tvorelė suskaidyta 

36 Lietuvos architektūros istorija. Nuo XIX a. II-ojo de-
šimtmečio..., p. 239.

4 pav. Kupiškio  
bažnyčios planas. 
Sudarė A. Rupeika
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siauromis smailėjančių arkučių angelėmis. Didieji vartai įrengti priešais pagrindinį 
bažnyčios fasadą. Jie trijų nedengtų angų, kurias rėmina skirtingo aukščio ir storio 
stulpai. Viduriniai stulpai aukštesni ir platesni, užbaigti keturšlaičiais stogeliais. 

Šventoriaus pakraščiuose, šalia medžių, pastatyti keli smulkieji sakraliniai 
akcentai. Kairėje pusėje, netoli pagrindinių vartų, šalia stovi trys paminkliniai 
kryžiai. Pirmasis – medinis monumentalių formų drožinėtas kryžius užapvalintais 
galais ir su stambia Nukryžiuotojo figūra prie kryžmos; kiek žemiau, nišelėje, stovi 
Marijos reljefinis atvaizdas. Pritvirtintoje metalo plokštėje įrašas „Caritas“ 1990“. 
Šalia pastatytas aukštas granito paminklas su kryžiumi37. Trečiasis – ant paaukštinto 
betoninio pagrindo pritvirtintas metalo kryžius su įrašu „Fund. KONSTANTINAS 
TUCZIUS“. Dešinėje vartų pusėje, šalia tvoros, palaidoti septyni klebonai; jų kapai 
aptverti bendra žema ažūrine metalo tvorele. Toliau, priešais šoninio rytų fasa-
do duris, stovi medinis stogastulpis su balta Šv. M. Marijos skulptūra ir užrašu 
„LIETUVOS KARDINOLO V. SLADKEVIČIAUS VIZITACIJOS ATMINIMUI. 1988 
MARIJOS METAI“. Šalia šoninių šventoriaus vartelių, vedančių prie parapijos 
namų, pastatytas lakoniško silueto medinis kryžius užapvalintais galais ir su Nu-
kryžiuotojo figūra kryžmoje. Prie kryžiaus pritvirtinta metalo plokštelė su įrašu 
„Ateitininkai 2006“. Antrasis panašus medinis kryžius pastatytas rytiniame apsidės 
šone, su lentele „TRETININKŲ 2006“. Vakariniame apsidės šone stovi paminklas 
tremtiniams, sudarytas iš įmūrytų plokščių su jose iškaltais vardais ir pavardė-
mis; užrašas skelbia: „PASAKYK TU LIETUVAI SUGRĮŽĘS, KAD JOS VARDĄ 
MIRDAMAS TARIAU. 1941–1953.“ Už šio paminklo 1994 m. pastatytas medinis 
kryžius, puoštas drožiniais, su koplytėle kryžmoje: „KRISTAUS KRYŽIUS TURI 
BŪTI ĮSPAUSTAS Į KIEKVIENO TIKINČIOJO ŠIRDĮ“ (Jonas Paulius II). Kryžiaus 
viršuje įrašyta: „1993 POPIEŽIUS JONAS PAULIUS II APLANKĖ LIETUVĄ.“ 
Kryžiaus apačioje įrašas: „1994 ŠEIMOS METAI“.

Už šventoriaus tvoros, kairėje pusėje, tarp gatvės ir didžiųjų vartų, šalia 
laiptų, vedančių tiesiai į bažnyčią, pastatytas medinis stogastulpis – drožinėtas 
ąžuolo kamienas, dekoruotas ąžuolo lapais, su Rūpintojėlio reljefu viršuje ir 
Aukštaitės reljefine figūra, kuri iškeltoje rankoje laiko simbolinį žiburį. Stogastul-
pio apačioje pritvirtinta lentelė, kurioje įrašytas tekstas: „1941-ŲJŲ IR POKARIO 
METŲ STALINIZMO AUKOMS – TREMTINIAMS. BROLIAI IR SESĖS, TREMTIES 
VERGIJA PAŽYMĖTĄ PER AUDRĄ, PER DARGANAS NEŠKIM MEILĖS ŽIBURĮ 
LIETUVAI. 1989 m. BIRŽELIO 14 d.“

Dar vienas medinis lakoniškų formų kryžius stovi prie Kapų gatvės, į šiaur-
ryčius nuo šventoriaus. Kryžius iškeltas ant trapecijos formos betono pagrindo, 
prie kurio pritvirtinta metalo plokštė su užrašu: „PIRMOJO PASAULINIO KARO 
VOKIEČIŲ KARIŲ KAPAI SAUGOMI VALSTYBĖS.“ Vokiečių karių kapinės buvo 
įrengtos į šiaurę nuo klebonijos sodybos, už jos sodo. Jos tęsėsi išilgai Kapų gatvės 
apie 68 metrus; rytinė kapinių kraštinė buvo 8 m pločio, o vakarinė – 18,50 m 
(5 pav.). Išliko istorinė nuotrauka, kurioje užfiksuotas kapinių vaizdas38. Kapinės 
buvo aptvertos medine ažūrine tvora, 
sudaryta iš įvairiomis kryptimis sudėtų 
ir sujungtų apskritų rąstų bei rąste-
lių – vertikalių, horizontalių (viršutinių 

37 1999 m. kryžių, skirtą Kupiškio parapijai, pastatė 
V. Jasinskas.

38 Nuotrauka iš asmeninio Petro Kaminsko archyvo.
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ir apatinių) ir sukryžiuotų (vidurinės dalies). Aukšti, vienos 
angos dvivėriai vartai ir jų varčios taip pat buvo suformuoti 
iš įvairaus storio apskritų rąstų ir rąstelių. Angą rėminančius 
rąstus vainikavo trikampė viršūnė su nuožulniomis jungtimis 
ir sutvirtino viršutinis horizontalus rąstelis, paremtas įstrižais 
spyriais; tarpą tarp horizontalių rąstų užpildė kryžminės 
jungtys. Varčios tokio aukščio kaip tvora ir buvo sudarytos iš 
vertikalių, horizontalių ir kryžmai sudėtų apvalių rąstelių. Prie trikampės viršūnės 
pritvirtinta lentelė, kurioje įrašyta „FUR UNS“. Kapinėse stovintys keli kryžiai 
sukalti iš medinių rąstelių.

Buvusi senoji klebonija (dabar – parapijos namai) stovi už rytinių šoninių 
šventoriaus vartelių, statmenai bažnyčiai, sklype, esančiame tarp Kapų ir Atgimi-
mo gatvių. Paskutinė klebonija šioje vietoje pastatyta tarpukariu ir vėliau buvo 
perstatyta. Dabartinis pastatas (baigtas statyti 2005 m.) monumentalaus tūrio, 
dviaukštis, metalo čerpių stogais. Pastatas mišrių konstrukcijų: vidurinė dalis (se-
niausia) suręsta iš sienojų ir apkalta lentomis, o vėliau pristatyti galai sumūryti 
iš raudonų plytų, netinkuoti. Architektūra nesudėtinga – lygias sienų plokštumas 
skaido nedideli stačiakampiai langai; vietomis langų ašys aukštuose nesutampa. 

Statmenai buvusiai klebonijai, į pietryčius nuo jos, galu atgręžtas į Atgimimo 
gatvę stovi medinis namas – perstatytas buvęs svirnas (Nr. 3A) aukštu dvišlaičiu 
stogu. Trobesys buvo padidintas, įstatyti trieiliai langai, įrengtos patalpos pastogėje. 

Dar vienas klebonijai priklausęs ūkinis trobesys stovėjo į rytus nuo jos, tarp 
Kapų ir Atgimimo gatvių (žinoma tik trobesio vieta – žr. 3 pav.).

Kupiškio parapijai priklausė ir namas Kapų g. 8. Šį namą įsigijo Kupiškio 
klebonas Vladislovas Kupstas, o vėliau jį nusipirko K. Gutauskas. Prie namo 

5 pav. Kupiškio 
bažnyčios aplinka 
tarpukariu (vokiečių 
karių kapinių  
eskizinis planas). 
KEM
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pagrindinio fasado pritvirtinta lentelė skelbia: „ŠIAME NAME 1964–2002 M. 
GYVENO KUPIŠKIO RAJONO GARBĖS PILIETIS, KUPIŠKIO PARAPIJOS KLE-
BONAS IR DEKANAS, MONSINJORAS KUNIGAS KLEMENSAS GUTAUSKAS 
(1915–2002).“ Namas nedidelio sudėtinio tūrio, vienaukštis, su pastoge ir dviem 
prieangiais, dengtas aukštu dvišlaičiu raudonų metalo čerpių stogu. Jis suręstas 
iš sienojų ir apkaltas horizontaliai lentutėmis. Pagrindinio fasado vidurinėje dalyje 
yra vienšlaitis įstiklintas prieangis, o šonuose – po platų trieilį stačiakampį langą. 
Galiniai fasadai su dviem langais ir mažesniu stačiakampiu langu trikampiame 
skyde. Namo architektūra nesudėtinga, būdinga nedidelių miestelių tradicinės 
architektūros statiniams.

Kiti parapijos pastatai išsidėstę prie Pergalės ir Gedimino gatvių. Svarbiausias 
iš jų – buvusi parapijos mokykla (dabar muziejus), stovinti Gedimino ir Muziejaus 
gatvių sankirtoje, priešais bažnyčios šoninį vakarų fasadą (Gedimino g. 2). Pirmo-
sios žinios apie Kupiškio parapijos mokyklą randamos 1636 m. Vladislovo Vazos 
rašte, kuriame patvirtinama 1616 m. Zigmanto III privilegija Kupiškio bažnyčiai39. 
1678 m. bažnyčios žemėje minima ne tik špitolė, bet ir mokykla. Parapinė mokykla, 
stovinti priešais varpinę, minima ir 1721 m. bažnyčios inventoriuje40. Per 1781 m. 
gaisrą mokykla sudegė iki pamatų (kartu su klebonijos trobesiais) ir kurį laiką 
tinkamo pastato neturėjo; dar 1823 m. pabaigoje ji buvo įsikūrusi nepatogiame 
name. Naujos mokyklos steigimu rūpinosi Ukmergės apskrities garbės globėjas 
Feliksas Siesickis, pasiūlęs Kupiškio dvaro savininkui A. Čartoriskiui įsteigti Lan-
kasterio sistemos mokyklą. 1823 m. rudenį A. Čartoriskio lėšomis buvo sumūrytas 
pastatas, į kurį 1824 m. pradžioje persikėlė parapinė mokykla. Pastatas buvo pri-
taikytas Lankasterio bendro mokymo sistemai – kai vienas mokytojas vadovauja 
visų moksleivių tarpusavio mokymams41. Pamokoms buvo skirta didelė salė (į ją 
patekdavo iš gatvės), o mažesnė patalpa – mokytojo butui, į kurį patekdavo iš 
kiemo pusės. Buvo dėstomos lenkų ir rusų kalbos, lotynų gramatika, aritmetika, 
geografija, religija, daržininkystė ir kt. Mokykla šiame pastate veikė iki 1909 m. 
(1863–1864 m. buvo rusų mokykla). Po to jame įsikūrė špitolė (senelių prieglau-
da) ir pastatas buvo perplanuotas: salė suskaidyta į keturias patalpas, o mažesnė 
patalpa į dvi dalis; tarp jų esantis koridorius padalytas pusiau. 1944 m. pastatas 
pritaikytas stalių dirbtuvėms; 1949 m. atlikta rekonstrukcija, išgriautos pertvaros, 
pakeistos kai kurių vidaus durų vietos. Vėliau, apie 1960 m., įrengtos patalpos 
pastogėje ir iškastas nedidelis rūsys. Nuo 1971 m. pastatas buvo nenaudojamas. 
1972 m. Paminklų konservavimo institute pradėta ruošti pastato restauravimo 
dokumentacija42. 1982 m. pagal architekto A. Klimkos projektą buvusi mokykla 
pritaikyta etnografijos muziejui ir prie senojo pastato vakarų pusės priglaustas 
naujas priestatas. Buvusi valsčiaus mokykla pripažinta turinti architektūrinę, isto-
rinę vertę ir 1997 11 12 įrašyta į LR kultūros vertybių registrą, suteikiant kultūros 
vertybės statusą (S 322).

Dabar buvusioje parapinėje moky-
kloje įrengtas muziejus; prie jo šoninio 
vakarų fasado pristatytas laiptuoto pla-
no kontūro priestatas. Pastato tūris ir 
fasadai liko nepakitę. Pastatas vientiso 

39 KTU ASI. Byla Nr. 14. Firkovičius R. Kupiškio 
valsčiaus mokykla. Gedimino g. 2, p. 94.

40 Baliulis A. Iš Kupiškio ir..., p. 67.
41 KTU ASI. Byla Nr. 14. Firkovičius R. Ten pat, 
p. 93–94.

42 Ten pat, p. 92–93.
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tūrio, vienaukštis, dengtas aukštu keturšlaičiu čerpių stogu. 
Sienos sumūrytos iš akmenų ir skaldos, o detalės ir dekoro 
elementai – iš plytų, tinkuoti. Planas stačiakampis; pirminis 
suplanavimas buvo asimetrinis, dvigalis: su skersiniu korido-
riumi, į kurį patenkama iš gatvės ir kiemo per priešpriešiais 
įrengtas duris. Vienoje koridoriaus pusėje yra nedidelė patal-
pa su dvejomis durimis (joje buvo mokytojo butas), o kitoje 
pusėje – erdvi patalpa, kurioje vykdavo pamokos (6a pav.). Fasadai nesudėtingos 
architektūros, tektoniški. Abiejų šoninių fasadų kompozicija tokia pati; vienodi ir 
galiniai fasadai. Visų fasadų kampus rėmina stambūs, perstumti tinkuoti rustai, o 
pastogę juosia siaura frizo trauka ir profiliuotas karnizas. Pagrindinis rytų fasadas 
atgręžtas į Gedimino gatvę. Jis be cokolio, asimetriškas, su portalu dešiniajame 
šone (6b pav.). Portalą akcentuoja puskolonės ir rėmina tinko apvadai, su laiptuotu 
tiesiu sandriku; durys dvivėrės, įsprūdinės. Abipus portalo dešinėje fasado pusėje 
yra vienas, o kairėje – trys stačiakampiai langai; jie sudalyti rėmais į aštuonias 
dalis ir apjuosti tinko apvadais su tiesiais sandrikais. Antrasis, atgręžtas į kie-
mą fasadas panašus, tik su cokoliu ir priestatu, priglaustu prie buvusio portalo. 
Galiniai šiaurės ir pietų fasadai simetriški, su dviem stačiakampiais langais; dėl 
reljefo nuolydžio juose atsiranda aukštėjantis vakarų kryptimi (kiemo pusėn) co-

6 pav. Kupiškio  
parapijos mokykla 
(dab. muziejus):  
a – planas,  
b – pagrindinis  
fasadas. KTU ASI

a

b
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kolis. Pastatas santūrių klasicistinių formų, kurias pagyvina nelygi įvairiaspalvė 
akmenų mūro faktūra su smulkiais skaldos intarpais ir baltai tinkuotų detalių 
kontrastinė jungtis. 

Į šiaurės rytus nuo buvusios parapijos mokyklos, į šiaurę nuo bažnyčios, 
prie Pergalės gatvės (Nr. 1), įkurta dabartinė klebonijos sodyba – gyvenamasis na-
mas ir du ūkiniai pastatai, sudarantys pusiau uždarą kiemą. Namas (buv. altarija) 
vienaukštis, su rūsiu, sudėtinio tūrio, kampinio plano. Jis sumūrytas iš plytų, 
tinkuotas, trišlaičiu skardos stogu. Pagrindinis pietryčių fasadas asimetriškas su 
durimis dešiniajame šone ir dviem trieiliais langais, kurie remiasi į plačią viršutinę 
trauką. Kiemo fasadų langus rėmina bendra siaura palangių trauka, o dėl reljefo 
žemėjimo atsiranda paaukštintas cokolis. Namo architektūra nesudėtinga, funkci-
onali. Abu ūkiniai statiniai sumūryti iš baltų silikatinių plytų (pirmajame yra ir 
raudonų plytų mūro), netinkuoti, dengti skarda. Pirmasis ūkinis statinys pastatytas 
lygiagrečiai namui; jis ištęsto plano, su siauresne vidurine dalimi, dengtas trišlai-
čiu stogu. Pagrindiniame fasade yra dveji dvivėriai vartai, durys ir du nedideli 
stačiakampiai langai; vartai apkalti lentutėmis, sudarančiomis rombus. Galinis, 
atgręžtas į gatvę fasadas simetriškas, su dviem kvadrato formos langeliais. Antra-
sis ūkinis pastatas stovi statmenai namui; jis nedidelio tūrio, stačiakampio plano, 
dengtas keturšlaičiu stogu. Mažojo ūkinio pastato pagrindinis fasadas simetriškas, 
su keturiais stulpeliais, remiančiais išsikišusį stogo šlaitą. Fasado vidurinėje da-
lyje yra dvivėriai vartai; jie mediniai, apkalti lentutėmis, sudarančiomis rombų 
ornamentą. Sprendžiant iš pagrindinio fasado kompozicijos, tarsi siekta imituoti 
medinių svirnų architektūros formas.

Kiti bažnyčiai priklausantys pastatai stovi Gedimino gatvėje, į pietus nuo 
bažnyčios, priešais pagrindinį jos fasadą. Bažnyčios namas Gedimino g. 10 į gatvę 
atgręžtas šoniniu rytiniu fasadu. Jis nedidelio sudėtinio tūrio, vienaukštis, su 
pastoge, dengtas dvišlaičiu šiferio stogu; yra du prieangiai. Namas suręstas iš 
sienojų ir apkaltas lentomis horizontaliai. Pagrindinis, atgręžtas į gatvę fasadas 
asimetriškas, su uždaru dvišlaičiu prieangiu kairiajame šone; prieangio skydelis 
apkaltas vertikaliomis lentutėmis. Dešinėje prieangio pusėje yra du stačiakam-
piai, skirtingų pločių langai, apjuosti siaurais lentų apvadais su profiliuotomis 
viršutinėmis prikaltėmis. Kairėje prieangio pusėje – langas platesnis, be apvadų. 
Analogiški nauji langai yra ir galiniame pietų fasade. Antrasis galinis (šiaurės) 
fasadas asimetriškas, su uždaru vienšlaičiu prieangiu dešiniajame šone ir vienu 
langu kairėje pusėje; prieangį apšviečia du siauri langai. Šio fasado cokolis aukš-
tėja vakarų kryptimi, o langus juosia lentų apvadai su profiliuotomis prikaltėmis 
(tokie kaip pagrindinio fasado dešinėje pusėje); trikampis skydas apkaltas skardos 
lakštais. Matyti, kad namo dešinioji (šiaurinė) pusė (iki prieangio) – senesnė, o 
prieangis ir pietinės dalies langai buvo pakeisti.

Bažnyčios namas Gedimino g. 12 į gatvę atgręžtas galiniu rytiniu fasadu. 
Jis sudėtinio tūrio, vienaukštis, su pastoge, dvišlaičiu šiferio stogu. Namas su-
ręstas iš sienojų; sienos apkaltos lentomis horizontaliai, o kampai ir trikampiai 
skydai – vertikaliai. Planas labai ištęstas, su dviem prieangiais ir keliais įėjimais. 
Pagrindinis, atgręžtas į gatvę fasadas su trimis skirtingo dydžio langais (du langai 
yra nauji); senasis langas sudalytas rėmeliais į keturias dalis, o naujieji – vientisi. 
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Fasadas užbaigtas trikampiu skydu, kurio vidurinėje dalyje 
yra platus stačiakampis langas, o kampuose – maži rombo 
formos langeliai. Šoninius fasadus skaido vertikalios sąvaržos 
ir juosia išsikišę pastogės karnizai, kurie remiasi į skersinių 
sijų galus; dominuoja nauji, nesuskaidyti rėmeliais langai. Prie 
abiejų šoninių fasadų pristatyti vienšlaičiai uždari prieangiai; pietų fasade yra 
kelios durys. Pastato tūris ir plano struktūra su keliais įėjimais – artimi špitolėms. 

Bažnyčios namas (špitolė) Gedimino g. 3 stovi šonu į gatvę ir galiniu šiauriniu 
fasadu atgręžtas į bažnyčią. Špitolė buvo medinė; jos sienos apmūrytos XX a. 9-ajame 
dešimtmetyje. Špitolės tūris išliko; greičiausiai ir pusvalminė stogo forma yra auten-
tiška, tačiau sienos dabar apmūrytos baltomis silikatinėmis plytomis. Pastato tūris 
sudėtinis, su prieangiu ir dviem priestatais. Pagrindinis fasadas su dvišlaičiu uždaru 
prieangiu vidurinėje dalyje; langai skirtingų dydžių – dvieiliai ir trieiliai. Skirtingi 
langai yra ir galiniuose fasaduose – pietinio fasado didesni, trieiliai, o šiaurinio 
fasado – mažesni. Prie šoninio (rytų) kiemo fasado dešiniojo šono pristatytas prie-
angis, virš kurio įrengtas balkonas, o kairiajame šone pristatytas vienšlaitis prieangis 
su durimis, vedančiomis į rūsį. Šiuo metu špitolė praradusi autentišką architektūrą. 

Kupiškyje iki šių dienų išliko dviejų buvusių mūrinių sinagogų pastatai 
(vadinamos Didžioji ir chasidų sinagogos), esantys L. Stuokos Gucevičiaus aikštėje 
(Nr. 3A ir 3B) (7 pav.). Yra duomenų, kad 1682 m. vyskupas Mikalojus Pacas 

7 pav. Kupiškio  
sinagogų situacijos  
planas. Sudarė 
A. Rupeika
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Kupiškio žydams leido turėti sinagogą; ji minima 1721 m. 
bažnyčios inventoriuje ir klebono Petro Kazimiero Roniškos 
1722 m. prieraše (prirašytame prie 1721 m. inventoriaus)43. 
Kupiškio miestelyje stovinčią sinagogą 1775 m. mini ir kle-
bonas Tadas Milošas44. 1866 m. sudarytame Kupiškio plane 
matyti dvi sinagogos – mūrinė (šiaurinė) ir medinė (pietinė) (8 pav.). Nemažas 
žydų kapinių plotas pažymėtas pietinėje plano dalyje, į pietus nuo Kupos upės, 
ir glaudžiasi prie pagrindinės miestelį šiaurės–pietų kryptimi kertančios gatvės45. 
Yra duomenų, kad Kupiškyje XIX a. susikūrė ir chasidų bendruomenė46.

Išlikusioje istorinėje 1928 m. nuotraukoje47 užfiksuotos visos trys greta stovė-
jusios sinagogos. Jos pastatytos taip, kad sudaro pusiau uždarą kiemą. Šiaurinėje 
pusėje pastatyta Didžioji sinagoga, lygiagrečiai jai – pietinė, o tarp jų vakarų pusė-
je – chasidų maldos namai. Didžioji sinagoga statyta baroko epochoje ir, matyt, buvo 
vasarinė, skirta iškilmingoms progoms bei šventėms. Ji dviaukštė, vientiso tūrio, 
artimo kvadratui plano, su vidiniais 
laiptais. Nuotraukoje matyti Didžiosios 
sinagogos pietų fasado fragmentas. Fa-
sado pirmojo aukšto (cokolio) sienos 
tinkuotos, o antrojo – sumūrytos iš ak - 
menų, remiasi į cokolio trauką ir skai-

43 Baliulis A. Ten pat, p. 67–68.
44 Ten pat, p. 69.
45 LVIA, f. 525, ap. 2, b. 810, l. 1.
46 Synagogues in Lithuania. A-M. A Catalogue, Vilnius 
Academy of Arts Press, 2010, p. 273.

47 Nuotrauka saugoma Kupiškio bibliotekoje.

8 pav. Kupiškio 
miestas 1866 m. 
planas. LVIA, f. 525, 
ap. 2, b. 810, l. 1
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domos aukštais langais su pusapskri-
tėmis sąramomis; jie smulkiai sudalyti 
rėmeliais į dešimt dalių. Langus juosia 
raudonų plytų apvadai, kurie remia-
si į aukštus skiriančią lygią trauką. 
Kairiajame šone yra durys, užbaigtos 
pusapskrite arka. Pastogę juosia išsikišęs 
karnizas, matyti medinių gegnių galai. 
Sinagogos vyrų salės planas, atrodo, 
buvo ištęsto stačiakampio formos, su 
keturiomis kolonomis vidurinėje dalyje, 
žyminčiomis bimos vietą; salę apšvietė 
dvylika langų, aron kodešas stovėjo prie 
rytinės sienos suformuotame vidurinia-
me plačiausiame tarplangyje. Sinagoga 
buvo apgriauta Antrojo pasaulinio karo 
metu. 1947 m. darytoje nuotraukoje 
matyti, kad liko tik pastato sienos ir 
rytinio fasado frontonas; jo vidurinėje 
dalyje buvo apskritas langas, o kam-
puose – rombo formos langeliai. Po 
karo frontonas nugriautas ir pristatyta 
pastogė; cokolyje iškirstos stačiakam-
pės angos, pakeista vidaus struktūra. 
1950 m. buvusioje sinagogoje įsikūrė 
kultūros namai, kraštotyros muziejus ir 
biblioteka, kuriai 1985 m. atiteko visas 
pastatas. 1972 m. pagal K. Lukoševi-
čiaus projektą pietinėje pusėje pastatytas 
žemesnis priestatas. Didžioji sinagoga 
buvo svarbus miestelio aplinkos for-
mantas – monumentalus jos tūris išsi-
skyrė iš aplinkinio apstatymo ir buvo 
matomas iš tolimesnių perspektyvų.

Šiuo metu buvusioje Didžiojoje 
sinagogoje (L. Gucevičiaus a. 3A) įreng-
ta biblioteka. Pastatas yra sudėtinio 
tūrio, dviaukštis, su pastoge, dviejų 
pakopų pusvalminiu skardos stogu; 
sienos tinkuotos, o mezoninų – apkaltos 
lentomis. Pritaikant pastatą naujai pa-
skirčiai, padaryta nemažai vidaus pakeitimų. Išliko pagrindinis, artimas kvadratui 
plano kontūras, keturios vyrų salės kolonos, matyti vestibiulio kolonos, rėmusios 
moterų galeriją (9a, b pav.). Prie Didžiosios sinagogos pietvakarių kampo ir iš 
pietų pusės glaudžiasi priestatas, jungiantis ją su antrąja išlikusia (chasidų) sina-

9 pav. Kupiškio Didžioji sinagoga: a – 1-ojo 
aukšto planas, b – 2-ojo aukšto planas. Sudarė 
A. Rupeika
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goga. Dabar sinagogos pietinio fasado (atgręžto į L. Gucevičiaus a.) apatinę dalį 
dengia žemas priestatas, sumūrytas iš raudonų plytų, kampus riboja mentės. Virš 
priestato, antrajame aukšte, yra šeši langai, užbaigti pusapskritėmis sąramomis, 
o viršuje kyla medinis vienšlaitis mezonino tūris. Galinis rytų fasadas dviaukštis 
su pastoge, užbaigta trapeciniu skydu. Fasado kampus riboja mentės, aukštus 
skiria ištisinė trauka, į kurią remiasi antrojo aukšto langai; jie aukšti, užbaigti 
pusapskritėmis arkomis ir išdėstyti simetriškai – po tris, vienodais atstumais, su 
platesniu viduriniu tarpu. Pastogėje yra šeši stačiakampiai langai, o pirmasis – 
cokolinis aukštas yra aklinas, tik su segmentinėmis durimis, iškirstomis vidurinėje 
dalyje, buvusioje aron kodešo vietoje. Šoninis šiaurės fasadas dviaukštis, su kam-
pinėmis mentėmis ir užbaigtas vienšlaičiu mediniu mezoninu, kuriame yra šeši 
stačiakampiai langai. Kairėje fasado pusėje arkiniai langai išdėstyti tik antrajame 
aukšte, o dešinėje pusėje angos išdėstytos dviem lygiais: pirmajame aukšte yra 
stačiakampė durų anga ir du stačiakampiai langai, o antrajame – du arkiniai 
langai. Galinis vakarų fasadas su kampinėmis mentėmis ir užbaigtas trapeciniu 
skydu, kuriame yra šeši stačiakampiai langai. Antrąjį aukštą skaido šeši aukšti 
langai su pusapskritėmis arkomis; skirtingai nei rytų ir šiaurės fasaduose, čia 
nėra horizontalios tarpaukštinės traukos, į kurią remiasi minėtų fasadų angos. 
Pirmajame vakarų fasado aukšte yra keturi stačiakampiai langai, o prie fasado 
dešiniojo šono priglaustas žemas priestatas, jungiantis Didžiąją sinagogą su antrąja 
sinagoga. Šiuo metu jau sudėtinga atkurti pirminę sinagogos plano struktūrą.

Chasidų sinagoga buvo nedidelio vientiso tūrio, vienaukštė, kvadratinio pla-
no, aukštu keturšlaičiu skardos stogu. Išlikusioje istorinėje nuotraukoje užfiksuota 
sinagogos rytų fasado vidurinė dalis su platesniu tarplangiu, prie kurio vyrų 
salėje glaudėsi aron kodešas. Matyti, kad sinagogos cokolis sumūrytas iš akmens, 
o sienos – raudonų plytų, netinkuotos. Rytų fasadą skaidė horizontali trauka, į 
kurią rėmėsi aukšti langai, užbaigti pusapskritėmis sąramomis; langus juosė siau-
ri plytų apvadai. Sinagogos pastogę juosė platus profiliuotas karnizas. Chasidų 
maldos namų architektūra buvo panaši į Didžiosios sinagogos.

10 pav. Kupiškio 
chasidų sinagogos  
planas. Sudarė 
A. Rupeika
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Dabar buvusi Chasidų sinagoga (L. Gucevičiaus a. 3B) – gamybinės paskirties 
pastatas, be stiliaus bruožų. Jo fasadai tinkuoti, tūris – sudėtinis, su priestatais, 
keturšlaitis stogas dengtas šiferiu. Išliko plano kontūras, o angų forma, dydis 
ir vietos – pakeistos. Vakarų pusėje yra dvi skirtingo ploto patalpos, o rytinėje 
dalyje – ištęsto stačiakampio formos salė, prie kurios rytinės sienos priglaustas 
priestatas jungia pastatą su buvusia Didžiąja sinagoga (10 pav.). Sinagogos fasadų 
kampus riboja mentės, pastogę juosia siauras dviejų traukų karnizas; visos angos 
yra stačiakampės. Rytų fasadas dabar aklinas, be angų; kairėje fasado pusėje 
glaudžiasi raudonų plytų priestatas, jungiantis abi sinagogas. Vakarų fasade yra 
tik vienas langas, o kairiajame šone stovi laikinas lentų priestatas.  Šiaurės fa-
sadas – su dvejais dvivėriais vartais ir langu; dešiniajame šone priglaustas baltų 
silikatinių plytų priestatas. Daugiausia angų yra pietų fasade. Jis asimetriškas, 
su durimis ir penkiais langais. Interjerai sunaikinti, galima pamatyti tik buvusių 
arkinių angų fragmentus; vienoje iš vakarų patalpų matyti aukštos arkinės nišos.

Trečioji (išnykusi) pietinė sinagoga buvo aukštesnė už chasidų maldos namus 
ir žemesnė už Didžiąją sinagogą. 1928 m. nuotraukoje užfiksuotas šiaurės fasa-
do fragmentas. Matyti, kad sinagoga sumūryta iš raudonų plytų, netinkuota, su 
akmens mūro cokoliu. Fasado dešinėje pusėje langai išdėstyti dviem lygiais; jie 
stačiakampiai, apjuosti iškiliais plytų apvadais. Kairioji fasado pusė vienaukštė, 
su aukštais smailėjančių arkų langais, apjuostais siaurais plytų apvadais. Fasado 
kampą žymi rustai, pastogę juosia profiliuotas kelių plytų eilių karnizas. Nuo-
trauka blogos kokybės, todėl neaišku, kokia paskirtis dešiniajame kampe esančio 
tinkuoto stulpo – gal tai vienas iš stulpų, laikiusių antrojo aukšto moterų galeriją 
arba vakarų fasade esančio portalo iškyša. Sprendžiant iš eklektiškos pastato ar-
chitektūros, trečioji sinagoga buvo pastatyta XIX a. pabaigoje; 1866 m. ir 1869 m. 
planuose toje vietoje dar pažymėta medinė sinagoga48.

1936 m. pastatyta mūrinė žydų pirtis; žydų špitolė ir kapinės buvo Gedi-
mino gatvėje, į pietus nuo Kupos49. Iki šių dienų išliko buvusios žydų pradinės 
mokyklos pastatas, stovintis pietinėje Pajarskio gatvės pusėje (Nr. 3), kiek nutolęs 
į vakarus nuo Sinagogos gatvės. Pastatas sudėtinio tūrio, su mezoninu, aukštu 
dvišlaičiu stogu, kampinio plano. Sienos sumūrytos iš raudonų ir baltų plytų 
(tinkuotas tik pagrindinio fasado pirmasis aukštas). Pagrindinis, atgręžtas į gatvę 
fasadas asimetriškas, su durimis kairiajame šone ir keturiais stačiakampiais langais, 
kurių viršutinė dalis pabrėžta siaurais tinko apvadais; stogo šlaite iškilęs vien-
šlaitis mezoninas, su trimis stačiakampiais langais. Prie namo pagrindinio fasado 
pritvirtinta lentelė: „ŠIAME NAME 1950–1980 m. BUVO UGDYMO ĮSTAIGA.“

Kupiškyje buvo dvejos žydų kapinės. Pirmosios žydų kapinės (ankstyvesnės) 
įkurtos kairiajame Kupos krante, tarp Gedimino, Krantinės ir Užkapio gatvių (šios 
kapinės yra ir 1866 m. Kupiškio plane). Šiuo metu yra likusi ir pažymėta tik ka-
pinių vieta. Antrosios kapinės nutolę į rytus nuo pirmųjų, kiek atokiau nuo Kupos 
upės, aukštumoje, pietinėje Krantinės gatvės pusėje, gana erdvioje teritorijoje. Iki 
šių dienų išliko vos keliolika paminklų. 
Antrosios senosios žydų kapinės, turin-
čios istorinę vertę, įrašytos į Kultūros 
vertybių registrą (L 167).

48 LVIA, f. 525, ap. 2, b. 810, l. 1; b. 814, l. 1.
49 Mišk in is A. Lietuvos urbanistikos..., ten pat, 
p. 234–235.
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Kupiškio senoji bažnyčia. 1903 m. 

Kupiškio bažnyčios statyba.  
Pirmame plane – varpinė. 1903 m.  
KEM
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Kupiškio bažnyčios  
pagrindinis fasadas. 
2014 m. 

Kupiškio bažnyčios šoninis 
ir apsidės fasadai. 2014 m. 
A. Rupeikos nuotraukos
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Kupiškio bažnyčios interjeras.  
2012 m.  
A. Rupeikos nuotraukos
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Kupiškio šventoriaus didieji vartai.  
2013 m. M. Rupeikienės nuotr.

Kupiškio šventoriuje stovintys trys kryžiai.  
2014 m. A. Rupeikos nuotr.
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Kupiškio šventoriuje septynių 
kunigų kapai. 2014 m.  

Kupiškio šventoriaus  
stogastulpis. 2014 m.  
A. Rupeikos nuotraukos
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Kupiškio šventoriaus  
Ateitininkų kryžius.  
2012 m. 

Kupiškio šventoriaus  
kryžius su koplytėle.  
2014 m. 

Kupiškis. Stogastulpis  
už šventoriaus tvoros.  
2014 m.  
A. Rupeikos nuotraukos 
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Kupiškio šventoriuje paminklas  
tremtiniams.  
2014 m. A. Rupeikos nuotr.
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Kupiškis. Kryžius 
prie Kapų gatvės 
(vokiečių karių  
kapinių vietoje). 
2014 m.  
A. Rupeikos nuotr.

Kupiškio vokiečių  
karių kapinės.  
Istorinė nuotrauka  
iš Petro Kaminsko 
asm. archyvo
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Kupiškio parapijos namai  
(buv. klebonija). 2014 m. 

Kupiškio buv. klebonijos svirnas  
(dabar – gyvenamasis namas). 2014 m.  
A. Rupeikos nuotraukos
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Kupiškis. Namas 
Kapų g. 8. 2013 m. 
M. Rupeikienės nuotr.

Kupiškio etnografijos  
muziejus (buv. 
parapijos mokykla). 
2014 m. 

Kupiškio etnografijos 
muziejaus priestatas. 
2014 m.  
A. Rupeikos  
nuotraukos
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Kupiškio dab. klebonija.  
2014 m. 

Kupiškio klebonijos ūkiniai  
trobesiai. 2014 m.  
A. Rupeikos nuotraukos
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Kupiškis. Namas 
Gedimino g. 10. 
2013 m.  
M. Rupeikienės 
nuotr.

Kupiškis. Namas 
Gedimino g. 12. 
2012 m. 

Kupiškis. Namas 
Gedimino g. 3  
(buv. špitolė). 
2014 m.  
A. Rupeikos  
nuotraukos
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Kupiškio trys  
sinagogos. KEM 

Kupiškio Didžioji 
sinagoga. 2013 m. 
M. Rupeikienės 
nuotr.

Kupiškio Didžiosios 
sinagogos vidus. 
2012 m.  
A. Rupeikos nuotr.
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Kupiškio chasidų sinagoga.  
2013 m. M. Rupeikienės nuotr.

Kupiškio žydų mokykla.  
Pajarskio g. 3. 2013 m.  
A. Rupeikos nuotr.
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Kupiškio žydų kapinių vieta.  
2012 m. 

Kupiškio senosios žydų kapinės.  
2012 m.  
A. Rupeikos nuotraukos
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Žydų pirties griuvėsiai išliko dešiniajame Kupos krante, priešais kultūros 
namus, esančius kitoje upės pusėje.

BAGDONYS – kaimas, esantis 7 km į šiaurryčius nuo Kupiškio, abipus 
kelio Kupiškis–Pandėlys, kairiajame Lėvens krante; per kaimą teka Mituva (Lėvens 
intakas). Sentikių bendruomenė apie 1800 m. įkurta Kauniškio, sentikių vadintame 
Čekaučiškių kaime (nuo Bagdonių nutolusiame maždaug 3 km); teigiama, kad 
čia buvo ir maldos namai, kurie 1850 m. nugriauti „dėl senumo“, bei kapinės. 
XIX a. antrojoje pusėje sentikiai melstis vykdavo į Bagdonių kaimą. Žinoma, kad 
1909 m. čia stovėjo mediniai maldos namai, kurie sudegė per Pirmąjį pasaulinį 
karą50. 1933 08 02 Bagdonių sentikių parapijos komiteto nariai rašė prašymą Miškų 
departamento direktoriui, kad pageidauja gauti „palengvintomis sąlygomis, o jei ga-
lima, tai ir veltui“ iš miškų urėdijos, Viešintų girininkijos, Pelyšių kaimo, reikiamą 
kiekį medžiagų Bagdonių maldos namams atstatyti. Rašte minima, kad Čekaučiš-
kių (Kauniškio) kaime jie pasistatė tik laikiną namelį, kuriame nesutelpa visi jų 
bendruomenės nariai51. 1938 m. sentikių bendruomenės pastangomis Bagdonyse 
pastatyti mūriniai maldos namai; sovietmečiu jų sienos paremtos kontraforsais. 
1980 m. netoli maldos namų įkurtos kapinės.

Senosios sentikių kapinės liko Kauniškio kaime52. 1996 12 23 Kauniškio kaimo 
kapinės įrašytos į LR kultūros paveldo registrą; joms suteiktas memorialinės ver-
tybės statusas (L 285). Kapinės yra šiaurinėje Kauniškio kaimo dalyje, į vakarus 
nuo kelio Kupiškis–Lebedžiai, apie 100–130 m nutolusios į rytus nuo Kupiškio 
marių. Kapinės aptvertos lauko akmenų tvora, akmenys sukrauti laisvai, nenau-
dojant skiedinio. Šiuo metu tvora vietomis apgriuvusi, vartų stulpai taip pat likę 
be viršūnių. Vartai sudaryti iš dviejų kvadratinio skerspjūvio stulpų ir dvivėrių 
varčių. Stulpai sumūryti iš raudonų plytų, su akmenų ir skaldos intarpais vidurinėje 
dalyje, netinkuoti. Tokios nesudėtingų konstrukcijų tvoros, sudarytos iš įvairaus 
dydžio lauko riedulių, kurie sukrauti nenaudojant jokios rišamosios medžiagos, 
yra vienos seniausių.

Sentikių cerkvė stovi Bagdonių kaimo šiaurinėje dalyje. Į šiaurę nuo jos yra 
buvusios sodybos liekanos, o netoliese, į šiaurryčius nuo cerkvės, yra ir kapinės 
(11 pav.). Cerkvė pagrindiniu fasadu atgręžta į pietvakarius, o šoniniu pietryčių 
fasadu – į Kauniškio gatvę. Ji vienbokštė, nedidelio tūrio, dvišlaičiu skardos stogu. 
Sienos sumūrytos iš akmenų, o detalės – raudonų plytų; bokšto fasadai apkalti 
skarda. Planas stačiakampis, su vienomis durimis (12 pav.). Skersine medine 
pertvara atskirtas priesienis, kurio kairėje pusėje esantys laiptai veda į bokštą; iš 
priesienio į salę įrengtos plačios dvivėrės vidurinės ir dvejos siauros šoninės du-
rys – vyrams ir moterims. Pagrindinis fasadas simetriškas, be langų ir užbaigtas 
trikampiu frontonu. Simetrijos ašyje yra portalas su segmentine sąrama, o fron-
tono viršuje – nedidelis stačiakampis langas; durys dvivėrės, medinės, apkaltos 
lentomis „eglute“. Virš stogo kraigo kyla dvitarpsnis aštuonkampio skerspjūvio 
bokštas, dengtas kūginiu stogeliu, su 
aštuongaliu ažūriniu kryžiumi. Apati-
nis bokšto tarpsnis platesnis, aklinas, 
o viršutiniame yra keturios akustinės 
stačiakampės angos, pridengtos gro-

50 Барановский В., Поташенко Г. Староверие 
Балтии и Польши. Краткий исторический и био
графический словарь, Aidai, 2005, с. 49.

51 LCVA. f. 391, ap. 4, b. 156, l. 26.
52 Барановский В., Поташенко Г. Ten pat, с. 49–50.
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11 pav. Bagdonių  
sentikių cerkvės  
situacijos plano schema

12 pav. Bagdonių  
sentikių cerkvės planas.  
Sudarė A. Rupeika
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Senosios Kauniškio kaimo sentikių  
kapinės. 2014 m. 

Bagdonių sentikių cerkvė. 2012 m.  
A. Rupeikos nuotraukos
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Bagdonių sentikių cerkvės  
vidus. 2012 m. 

Bagdonių sentikių cerkvės  
namas. 2014 m. 
A. Rupeikos nuotraukos
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telėmis. Kiti cerkvės fasadai paremti platėjančiais į apačią kontraforsais. Galinis 
fasadas aklinas, simetriškas, skaidomas trimis kontraforsais ir užbaigtas trikampiu 
frontonu; virš stogo kraigo kyla siauras žemas bokštelis su aštuongaliu ažūriniu 
kryžiumi. Šoniniai fasadai nevienodi. Atgręžtas į pietryčius (ir į gatvę) fasadas 
paremtas trimis kontraforsais, tarp kurių yra po du langus su segmentinėmis 
sąramomis. Antrasis šoninis (šiaurės vakarų) fasadas skaidomas keturiais kon-
traforsais ir trimis segmentinių arkų langais. Fasadų kampus paryškina raudonų 
plytų intarpai, imituojantys rustus, o langus juosia raudonų plytų apvadai. Visus 
fasadus juosia raudonų plytų frizas ir karnizas: šoninių fasadų platesnis, sudarytas 
iš 6 plytų eilių su dvieiliais dantukais, o galinių fasadų – susidedantis iš 5 plytų 
eilių, su paprastais, vienaeiliais dantukais.

Cerkvės viduje dominuoja salės erdvė, dengta cilindriniu skliautu. Rytiniame 
salės gale atskirta ir vienu laipteliu pakelta nuo grindų platforma – presbiterija, 
skirta apeigoms; jos šonai aptverti medine plokščių baliustrų tvorele. Sienos lygios; 
viršutinė jų dalis tinkuota, o apačia apkalta vertikaliai lentomis. Galinė šiaurryčių 
siena, prie kurios įrengtos lentynos ikonoms laikyti, visa apkalta vertikaliomis len-
tomis; liturgijos reikmenys paprastų formų. Abiejose salės pusėse išdėstytos kelios 
suolų eilės, lygiagrečios presbiterijai; prie abiejų šoninių salės sienų glaudžiasi 
ištisinės suolų eilės, statmenos presbiterijai. Grindys lentų. Cerkvės architektūra 
lakoniška, funkcionali; jos fasadų kompozicija būdinga Lietuvos sentikių cerkvėms – 
su aklinu rytų fasadu ir su skirtingu langų skaičiumi šoniniuose fasaduose. 

Prie cerkvės greičiausiai buvo įkurta šventiko sodyba. Į šiaurę nuo cerkvės, už 
šventoriaus tvoros, matyti buvusio namo pamatų žymės. Sodybos vakarų pusėje 
išliko šulinys, o į rytus nuo jo, statmenai pamatams, stovi nedidelio tūrio medinis 
trobesys, kuris, matyt, priklausė cerkvei. 

PALĖVENĖ yra šalia kelio Kupiškis–Subačius, dešiniajame Lėvens upės 
krante, 7 km į pietvakarius nutolusi nuo Kupiškio. Sakralinių pastatų komplek-
sas: bažnyčia, vienuolynas su ūkiniais pastatais ir klebonija su ūkiniu trobesiu 
yra vidurinėje Palėvenės dalyje. Bažnyčios ir vienuolyno kompleksas išsidėstęs 
erdviame sklype, prie Vienuolyno gatvės. Bažnyčia stovi pietinėje komplekso da-
lyje, ūkiniai pastatai – šiaurinėje, o vienuolynas įsiterpęs tarp bažnyčios ir ūkinių 
statinių. Šventorių nuo vienuolyno skiria tvora; tvoros jungia ir vienuolyną bei 
visus tris ūkinius statinius, kurie įjungti į tvoros perimetrą ir pastatyti taip, kad 
sudaro du susijungiančius kiemus – švarųjį (vienuolyno kiemą) ir ūkinį (13 pav.). 
Palėvenės dominikonų vienuolyno ansamblis (bažnyčia, vienuolynas, ūkinis pas-
tatas) pripažintas turintis architektūrinę, istorinę ir urbanistinę vertę; 1997 12 31 
kompleksas įrašytas į LR kultūros vertybių registrą, suteikiant kultūros paminklo 
statusą (G 168 KP).

1671 m. Palėvenės dvarą įsigijo Laurynas Mykolas Odlianickis-Počobutas, 
Ukmergės žemės teismo teisėjas ir 1673 m. kartu su žmona Marijona Siesickaite  
užrašė dominikonams. 1676 m. fundacinį raštą patvirtino Vilniaus vyskupas 
M. S. Pacas ir Seimas. Bažnyčia pradėta mūryti 1676 m.; darbus turėjo vykdyti  
ir Palėvenės dvaro kaimų valstiečiai. Statyba užtruko iki XVII a. pabaigos, o 1725 m. 
bokštas uždengtas skarda; vidaus įren - 
gimo darbai užtruko dar ilgiau53. Baž- 53 Baliulis A. Ten pat, p. 81–82.
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nyčia buvo nedidelė, vienanavė, užbaigta trisiene apside, su 
siauresniu už navą, žemu (18 m aukščio), pereinamu bokštu – 
varpine. XVIII a. pradžioje pristatytos koplyčios (greičiausiai 
ir zakristija), o XVIII a. viduryje už Didžiojo altoriaus – ne-
taisyklingo plano vienuolių choro patalpa. Teigiama, kad 
„kiek pakrypęs į šoną vienuolių choras tarsi simboliškai vaizduoja 
Nukryžiuotojo galvą“, o požeminis koridorius jungė chorą su vienuolynu54. Jėzaus 
koplyčią pradėjo mūryti Noriūnų dvaro savininkas Danielis Stachovskis, o baigė – 
Vilniaus pavaivadis Mykolas Rapolas Šumskis; yra duomenų, kad šv. Mykolo 
koplyčia sumūryta Vladislovo Mykolo Lučkos, Ukmergės pilies teismo raštininko, 
lėšomis. XVIII a. viduryje bažnyčia remontuojama, jos stogas uždengtas malksno-
mis, o koplyčių – lentomis; Jono Zaso lėšomis įrengtas Jėzaus koplyčios altorius. 
Tuo metu bažnyčioje ir koplyčiose buvo devyni altoriai ir du altorėliai55. 1804 m. 
inventoriaus duomenimis, bažnyčioje yra 14 langų, už altoriaus – vargonų choras; 
minima, kad bažnyčios stogas naujas, 1798 m. dengtas malksnomis ir dažytas rau-
donai. Bokštas (varpinė), kuriame kabo trys varpai ir varpelis, dengtas skarda; jo 
viršus dažytas žaliai, o apačia (esanti arčiau bažnyčios stogo) – raudonai56. 1848 m. 
bažnyčios ir vienuolyno kronikoje rašoma, kad bažnyčia 20 × 8 sieksnių dydžio, 
nekonsekruota, tik pašventinta, šventųjų Dominyko, Pranciškaus ir Lauryno var-
do57. 1850 m. vizitacijos akte nurodyta, 
kad bažnyčia 30 × 15 uolekčių dydžio, 
o vienuolių choras – 6 × 5 uolekčių, 
grindys marmuro; po bažnyčia yra trys 
rūsiai. Minima, kad 1841 m. bažnyčia 

13 pav. Palėvenės 
bažnyčios ir  
vienuolyno komplekso  
situacijos planas. 
Sudarė A. Rupeika

54 Lietuvos architektūros istorija. Nuo XVII a. pradžios 
iki XIX a. vidurio, Vilnius, 1994, t. II, p. 118.

55 Baliulis A. Ten pat, p. 82.
56 Ten pat, p. 83–84.
57 Ten pat, p. 84.
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Palėvenės bažnyčia.  
2012 m.  
A. Rupeikos nuotr.
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Palėvenės bažnyčios 
vidus. 2012 m. 

Palėvenės bažnyčios 
vidaus fragmentas – 
sakykla. 2012 m. 
A. Rupeikos  
nuotraukos
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Palėvenės šventoriaus  
didieji vartai ir 
kryžiaus kelio stotis. 
2012 m. 

Palėvenės šventoriaus 
kryžius. 2012 m. 
A. Rupeikos  
nuotraukos



43

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 2016 08 08.

Palėvenės šventoriaus stogastulpis. 2012 m.  
A. Rupeikos nuotr.

Palėvenės stogastulpis už šventoriaus tvoros.  
2013 m. M. Rupeikienės nuotr.

Palėvenės lavoninė. 2012 m.  
A. Rupeikos nuotr.
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Palėvenės vienuolyno pietų korpusas.  
2012 m. 

Palėvenės vienuolyno šiaurės korpusas.  
2012 m. M. Rupeikienės nuotraukos
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Palėvenės svirnas. 2012 m. 

Palėvenės arklidė-vežiminė.  
2012 m.  
A. Rupeikos nuotraukos
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Palėvenės vienuolyno vidaus kiemo tvora. 
2012 m. A. Rupeikos nuotr. 

Palėvenės klebonijos sodyba. 2013 m.  
M. Rupeikienės nuotr.
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dengta malksnomis, 1844 m. išbaltinta jos išorė ir viduje pastatyta koklių krosnis. 
1850 m. išbaltintas bažnyčios vidus ir zakristija, perdirbti vargonai, suremontuota 
ir uždengta čerpėmis šventoriaus tvora. Rašoma, kad bažnyčioje yra 12 langų, 
sudalytų į šešis kvadratus, o virš centrinio altoriaus – nedidelis spalvoto stiklo 
langelis58. 1861 m. ir 1873 m. inventoriuose minimi 8 altoriai, trys rūsiai: po 
centriniu altoriumi ir po koplyčiomis, kuriuose buvo laidojama59. 1883 m. parapi-
jiečių lėšomis atstatytas žaibo (1851 m.) sudegintas bokštas, nupirkti nauji varpai. 
1901 m. šventoriaus tvoroje pastatyta 14 mūrinių koplytėlių ir vartai; 1909 m. 
remontuota bažnyčia ir altoriai, pastatytas bažnyčios tarnų namas60. Skirtingai 
nurodomi vargonų pastatymo metai: minimi 1903 m. ir 1913 m. Kunigo Jono 
Šileikos pastangomis perdažytas bažnyčios vidus ir varpinė; 1919 m. bažnyčia 
buvo tvarkinga, o klebonija apleista, drėgna ir šalta. 1926 m. kunigas Juozapas 
Laurenčikas aprašė bažnyčią, jai priklausančius pastatus ir teritoriją. Inventoriuje 
rašoma, kad bažnyčia su rūsiu, dengta lentutėmis, o bokštas – skardos, raudonai 
dažytas; zakristijos, presbiterijos ir koplyčių grindys medinės, o kitur – cemento. 
Minimi 8 altoriai, 5 klausyklos, krikštykla, stovinti Švč. M. Marijos koplyčioje; 
choras aptvertas medine tvorele ir remiamas dviem mūro stulpais, o presbiteriją 
nuo navos skiria metalo grotelės61. 1933 m. suremontuotas zakristijos rūsys, o 
jos supuvusios grindys pakeistos naujomis; aliejiniais dažais nudažyta bažnyčios 
sienų apačia (iki 0,5 m aukščio), sutvarkytos pagrindinės durys, nuo miestelio 
pusės nutinkuota šventoriaus tvora. 1936 m. apdengta pusė zakristijos stogo62. 
Po Antrojo pasaulinio karo bažnyčia apdegė ir remontuota klebono Pranciškaus 
Masilionio pastangomis63. 1999 m. buvo nudažyti bažnyčios fasadai. 2005–2009 m. 
pagal architektės Astos Meškauskienės projektą vyko centrinio altoriaus ir pres-
biterijos sienų tapybos konservavimo ir restauravimo darbai. Vėliau, iki 2011 m., 
buvo restauruojami Šv. Dominyko ir Tomo Akviniečio altoriai. Bažnyčios vidaus 
tvarkymo darbai vykdomi ir šiuo metu (2013 m.).

Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčia stovi šventoriaus šiaurrytinėje dalyje, ato-
kiau nuo gatvės, atgręžta į ją šoniniu šiaurės vakarų fasadu. Bažnyčia vienbokštė, 
vienanavė, halinė. Ji sumūryta iš plytų (cokolis – akmens mūro), tinkuota, dengta 
skardos stogais. Planas netaisyklingo kryžiaus formos, su dviem koplyčiomis ir 
asimetriškai – prie vakarinės koplyčios pristatyta zakristija (14a pav.). Priekyje 
išsikiša siauresnis už navą bokštas, o už apsidinės dalies – kiek siauresnis už bokš-
tą – netaisyklingas penkiasienis vienuolių choras. Pagrindiniame fasade dominuoja 
monumentalių proporcijų bokštas, dengtas aukštu, imituojančiu kupolą išgaubtu 
keturšlaičiu stogu, virš jo kylančiu kvadratinio skerspjūvio „žibintu“ ir piramidine 
smaile su kryžiumi. Stogo šlaitus pagyvina liukarnos, aprėmintos piliastrais ir 
trikampiais sandrikais. Bokštas dviejų tarpsnių, su paaukštintu – portalo aukščio 
cokoliu, dalomu stambiais išilginiais 
rustais. Į siaurą cokolį skiriančią trauką 
remiasi plačios kampinės lizenos, dalo-
mos išilginiais rustais, ir portalo viršų 
akcentuojantis trikampis sandrikas. Por-
talo šonus rėmina stilizuoti dorėninio 
orderio piliastrai; dvivėrių durų angą 

58 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 317, l. 56–59.
59 LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, l. 53–59, 710–713.
60 Baliulis A. Ten pat, p. 84–85.
61 Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai, Kupiškio etno-
grafijos muziejus, 2009, p. 290–291.

62 Ten pat, p. 293, 295.
63 Misius K., Šinkūnas R. Lietuvos katalikų bažnyčios 
[žinynas], Vilnius, Pradai, 1993, p. 254–255.
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14 pav. Palėvenės bažnyčia:  
a – planas. Braižė A. Rupeika;  
b – skersinis pjūvis. KTU ASI 
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užbaigia pusapskritė sąrama su raktu. Bokšto pirmojo tarpsnio simetrijos ašyje 
trimis lygiais išdėstytos siauros arkinės angos (kai kurios yra užmūrytos) ir aps-
krita niša, apjuosta iškiliais rustuotais tinko apvadais. Viršutinis bokšto tarpsnis 
gerokai žemesnis už pirmąjį; jo kampus pabrėžia poriniai piliastrai, tarp kurių 
įkomponuotos aukštos akustinės angos, užbaigtos pusapskritėmis sąramomis ir 
apjuostos iškiliais rustuotais tinko apvadais su raktais. Tarpsnį užbaigia lygus 
frizas ir išsikišęs karnizas. Šoniniuose fasaduose horizontali apskardinta trauka 
atskiria kiek platesnį cokolį, į kurį remiasi koplyčių kampus žymintys platūs 
piliastrai; viršų juosia siaura frizo trauka ir profiliuotas karnizas. Šoninių fasadų 
langai skirtingų matmenų, užbaigti segmentinėmis sąramomis; koplyčių langai 
yra žemesni už navos langus. Prie vakarų fasado koplyčios priglaustos žemos 
zakristijos kampus pabrėžia piliastrai, viršų juosia profiliuotas karnizas. Apsidės 
fasadų sienos lygios, be cokolio; viršų juosia frizas ir profiliuotas karnizas. Vidu-
rinėje apsidės plokštumoje, virš lango, segmentinėje nišoje įkomponuotas apskritas 
langas, pagyvintas spalvotais stiklais, vidurinėje dalyje sudarančiais kryžių.

Interjeras pasižymi asimetrija ir puošniomis plastiškomis, būdingomis rokoko 
stiliui formomis. Asimetrija dominuoja ir bažnyčios erdvės sprendimuose – kiek 
skiriasi navos ir koplyčių aukščiai bei skliautų formos (14b pav.). Svarbiausi in-
terjerą formuojantys komponentai – aštuoni altoriai, didikų ložė ir sakykla, pri-
dengta baldakimu su apačioje esančia klausykla, sudaro vientisos kompozicijos 
erdvinį kompaktišką ansamblį; prie sakyklos sienos pritvirtinta plokštė su įrašu 
„Aš esu Kelias, Tiesa ir Gyvenimas“. Visi minėti interjero akcentai išdėstyti taip, 
kad neskaidytų bažnyčios erdvės; jie tarsi susilieja su sienomis ir tampa integralia 
jų reljefinio dekoro dalimi. Vyrauja sudėtingų laužytų formų orderio elementai, 
kuriuos papildo plastiškos skulptūros, reljefai, kartušai ir pan. Navą dengia cilin-
drinis su lunetėmis skliautas, o koplyčias – kryžminiai skliautai; navos ir koplyčių 
kampus paryškina piliastrai, sujungti ramstinėmis skliautų arkomis. Vargonų choras 
išsikiša į navą ir yra paremtas dviem aštuonkampiais stulpais. Choro sienelė lau-
žyto kontūro, su konsoline vidurine dalimi, aklina, puošta lipdinių girliandomis; 
vargonų prospektas stilizuotų orderinių formų. Prienavio dešinėje sienoje esančioje 
segmentinės formos nišoje pritvirtinta vario plokštė, kurioje išgraviruotas archi-
tekto Lauryno Gucevičiaus portretas, Vilniaus katedros bendras vaizdas ir įrašas: 
„1753 M. RUGPJŪČIO 5 D. ŠIOJE BAŽNYČIOJE KRIKŠTYTAS LAURYNAS GU-
CEVIČIUS.“ Bažnyčios išorė nevientisa: santūrios barokinės formos disonuoja su 
labai aukštu istorizmo laikotarpio eklektinės architektūros bokštu. Interjero erdvė 
kompaktiška ir jauki; ją formuojantys svarbiausi liturginiai objektai ir plastiški 
dekoratyviniai akcentai sudaro stilistiškai vientisą ansamblį. Bažnyčią tyrinėjusio 
K. Čerbulėno teigimu, interjere esančios skulptūros nėra aukšto meninio lygio, 
bet liaudiškų rokoko formų ir atliktos ne vieno, o kelių Vilniaus skulptorių64.

Šventorius netaisyklingo daugiakampio plano, lygaus reljefo; jo pakraščiai 
apsodinti medžiais. Teigiama, kad šven-
torius buvo aptvertas akmens mūro, tin-
kuota tvora, dengta lentutėmis. Tvoroje 
buvo įrengtos kalvarijos su medinėmis 
durimis; jų paveikslai tapyti aliejiniais 

64 Čerbulėnas K. V. 491. Bažnyčia ir vienuolynas 
Palėvenėje. KTU ASI temos: Medžiaga Lietuvos 
TSR kultūros paminklų sąvado 4 tomui. Ataskaita. 
Akmenės, Kupiškio, Mažeikių, Rokiškio rajonai, 
Kaunas, 1983, p. 30.
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dažais ant drobės ir įtaisyti mediniuose rėmuose po stiklu. Šventoriuje minimi 
keturi mediniai kryžiai ir mūrinė lavoninė, kurioje yra dvi patalpos; viena patalpa 
apšviečiama pro atviras duris, o antroji turi du nedidelius langelius. Iš gatvės į 
šventorių vedė geležiniai vartai; dar dveji rakinami vartai įrengti iš kitos pusės65. 
1992 m. parengtas šventoriaus tvoros tvirtinimo projektas, paremiant ją akmens 
mūro kontraforsais66; 1994 m. atlikti tvoros tvarkymo darbai.

Dabar šventorius aptvertas nevientisa tvora. Jos rytinė ir pietinė kraštinės 
aklinos, akmens mūro; rytinė tvoros linija tinkuota iš šventoriaus pusės, o pietinė 
tvoros kraštinė iš išorės paremta kontraforsais. Kitos dvi tvoros linijos, kuriose 
įkomponuota keturiolika Kryžiaus kelio stočių, uždaro šventorių iš šiaurės (nuo 
vienuolyno kiemo) ir vakarų (nuo gatvės) pusių. Šios tvoros kraštinės sudarytos 
iš dviejų dalių: cokolinės – aklinos, tinkuotos ir viršutinės – ažūrinės, sudarytos 
iš mažų rombelių. Kryžiaus kelio stotys pritvirtintos prie tvorą kertančių vertikalių 
stačiakampių stulpelių, virš tvoros peraugančių į šešiakampius, kurių viršutinius 
kampus pabrėžia piliastrėlius imituojantys dekoro elementai, vidurinę dalį užpildo 
reljefinės smailiaarkės tinko plokštumos, o viršų vainikuoja trikampiai skydeliai 
ir piramidiniai skardos stogeliai su ažūriniais kryžiais. Didieji šventoriaus vartai 
įrengti ne priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, bet priešais šoninį bokšto fasadą, 
iš Vienuolyno gatvės. Vartai trijų uždarų angų, rėminamų keturiais šešiakampiais 
stulpais; stulpai vienodo aukščio, tačiau viduriniai storesni. Angos užbaigtos pus-
apskritėmis sąramomis ir aprėmintos tiesiais antstatais, virš kurių, stulpų simetrijos 
ašyse iškelti siauresni už stulpus šešiakampiai bokšteliai, vainikuoti trikampiais 
skydeliais ir dengti smailėmis su kryžiais. Vidurinė vartų anga platesnė ir aukštesnė, 
su dvivėrėmis metalo varčiomis. Vartų kompoziciją užbaigia vidurinius bokštelius 
jungiantis stilizuotas frontonėlis. Vartų stulpų ir bokštelių stilistika artima tvoros 
vertikalių stulpelių formoms; naudojami analogiški dekoro elementai.

Šventoriuje, tarp bažnyčios ir pagrindinių vartų, abipus tako, stovi du 
vertikalūs sakraliniai dekoratyviniai akcentai – kryžius ir stogastulpis. Kryžius 
medinis, drožinėtas; prie kryžmos pritvirtintas Nukryžiuotasis, pridengtas stogeliu, 
o kiek žemiau – koplytėlė. Stogastulpis puoštas balta Švč. M. Marijos skulptūra 
ir angelų galvutėmis. Apačioje yra užrašas „MARIJA, GLOBOK LIETUVĄ. 1988“. 
Už stogastulpio, šiaurvakariniame šventoriaus kampe yra šulinys. Dar vienas sto-
gastulpis su nišoje patalpinta reljefine figūra pastatytas už šventoriaus ribų, tarp 
tvoros ir Vienuolyno gatvės, skirtas Palėvenės miesteliui. Apatinėje stulpo dalyje 
įrašyta: „PALĖVENĖS MIESTELIS 1586–2006. DIEVE, LAIMINK PALĖVENĖS 
GYVENTOJUS.“

Istoriniuose šaltiniuose minima šventoriuje esanti lavoninė (dabar – ūkinis 
pastatas) stovi už šventoriaus tvoros, priešais pietinį vienuolyno korpusą, vie-
nuolyno kiemo pietvakariniame kampe. Tai vėliausiai, XIX a., statytas komplekso 
statinys. Numatyta pastatą restauruoti ir nugriauti menkaverčius priestatus. Pastatas 
su dviem priestatais iš šiaurės ir pietų pusių (buvo vientiso tūrio), keturšlaičiu 
šiferio stogu. Jis sumūrytas iš akmenų 
skaldos ir raudonų plytų, netinkuotas. 
Šiuo metu matyti tik vienas autentiškas 
fasadas, atgręžtas į rytus ir į vienuolyną. 

65 Kupiškis. Gamtos ir istorijos puslapiai, p. 291.
66 VAA. F 2 838-11. Palėvenės bažnyčios šventoriaus 
tvoros tvirtinimas. Architektūrinė-statybinė dalis. 
Aut. A. Lainauskaitė, A. Balkus, Vilnius, 1992.
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Jis simetriškos kompozicijos, skaidomas dviem horizontaliomis siauromis raudonų 
plytų traukomis, į kurias remiasi trys nišos, užbaigtos pusapskritėmis sąramomis 
su raktais; fasado kampus rėmina siauros raudonų plytų lizenos. Vidurinėje nišoje 
yra durys, o šoninėse buvo langai (dabar užmūryti). Pietų ir šiaurės fasadai su 
baltų silikatinių plytų priestatais. Matyti, kad lavoninė iškyla aukščiau už tvorą; 
jos visų fasadų viršų juosė siauros raudonų plytų traukos (dabar šiaurės fasadas 
iki viršaus užstatytas vienšlaičiu baltų silikatinių plytų priestatu).

Palėvenės dominikonų vienuolynas su ūkio pastatais yra į šiaurę nuo bažnyčios; 
nuo gatvės abu kiemus skiria tvoros. 1751 m. bažnyčios inventoriuje rašoma, kad 
yra keturkampio plano vienuolyno pamatai, tačiau fundatoriai sumūrijo tik vieną 
korpusą. Iš vėlesnių aprašymų galima numanyti, kad tas korpusas nuo Lėvens 
upės buvo baigtas statyti 1701 m. prioro Hiacinto Kmitos. 1704 m. prioras Modes-
tas Joteika išmūrijo virtuvę su rūsiu. Vėliau, 1739 m. vienuolyno statyba rūpinosi 
prioras Tomas Demontavičius, tačiau daugiausia nuveikė 1742 m. atvykęs prioras 
Augustinas Hlaskis. Jis įrengė plytinę, išdegė plytų, parūpino akmenų, kalkių, 
žvyro ir 1744 m. sumūrijo virtuvės reikmenų sandėlį, virtuvę ir koridorių iki 
jos; taip pat sumūrijo skliautus, o 1745 m. nutinkavo korpusą nuo Lėvens upės 
pusės. 1746 m. pastatė medinį dengtą laikiną koridorių, vedantį nuo vienuolyno 
iki zakristijos durų (kad nereikėtų iš vienuolyno į bažnyčią vaikščioti per lietų). 
1750 m. paruošė medžiagas ir buvo pradėtas mūryti refektoriumas ir jam lygiagretus 
koridorius. 1751 m. Hlaskis perdavė vienuolyną naujajam priorui ir nurodė tęsti 
darbus – sumūryti skliautus ir uždengti malksnomis stogą. 1751 m. pirmajame 
korpuse buvo 9 celės, dvi virtuvės, nebaigtas refektoriumas, su dviem rūsiais po 
juo ir miegamasis, o antrajame aukšte – salė su dviem langais. Antrasis korpusas 
su koridoriumi buvo medinis, o neseniai sumūrytas trečiasis – su dviem langais; 
sodas buvo atgręžtas į Lėvens pusę67. 1742–1751 m. dar pastatyti du svirneliai, 
arklidė ir ratinė; teritorijoje buvo šulinys, į miestelio pusę vedė tvirti vartai. 1751 m. 
paskirtas naujasis prioras Alanas Žaba rūpinosi tik bažnyčios remontu. 1775 m. 
sumūrytas trečiasis vienuolyno korpusas (prioras buvo Pranciškus Kochanskis), o 
1789 m. – vienuolyno svirnas68. Esama duomenų, kad 1775 m. vienuolyne gyve-
no dešimt vienuolių ir klierikas; laikinai gyveno ir vienas pasaulietis69. 1804 m. 
inventoriuje rašoma, kad vienuolynas mūrinis, skliautuotas, dengtas malksnomis. 
Į vienuolyną patenkama iš zakristijos, o prie bažnyčios esančiame korpuse yra 
vartai, kad galėtų eiti procesija. Už vienuolyno tvoros minima mūrinė oficina su 
ratine ir svirnas. Miestelyje vienuolynas turėjo mūrinę smuklę, špitolę, du davatkų 
namus ir namą, kuriame gyveno mūrininkas Andrius Blaževičius; jis nemokėjo 
nuomos, nes mūrydavo vienuolyne70. 1820 m. vizitacijos akte rašoma, kad 1779 m. 
vienuolynas baigtas statyti, 12 × 6 sieksnių dydžio; jis trijų korpusų (pietinis, 
kuriame įrengta biblioteka – trumpiausias). Vienuolyne buvo 38 patalpos (su ka-
maromis ir sandėliukais); koridoriai siauri, plytų grindimis. Kieme stovėjo mūrinė, 
netinkuota arklidė ir ratinė, bendru čerpių stogu su viršuje įrengta pastoge, skirta 
vaistažolėms džiovinti. Priešais ratinę 
stovėjo tokių pat matmenų mūrinis, 
malksnų stogu svirnas su rūsiais po juo, 
o kiemo viduryje – šulinys su stogeliu. 

67 Baliulis A. Ten pat, p. 85.
68 Ten pat, p. 86.
69 Ten pat, p. 83.
70 Ten pat, p. 86.
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1818–1819 m. bažnyčia ir vienuolynas aptverti tvoromis; dalis tvoros mūryta iš 
akmenų, o vietomis – plytų. Vieni tvoroje įrengti vartai vedė į bažnyčią, o an-
trieji – į vienuolyną. Minima ir prie vienuolyno buvusi mūrinė, dengta čerpėmis, 
15 × 7 sieksnių dydžio smuklė (su dviem arklidėmis), statyta 1744 m.71 1861 m. 
vizitacijos akte nurodyta, kad vienuolynas geros būklės, dengtas malksnomis; 
jame yra 16 celių72. 1865 m. generalgubernatoriaus įsakymu vienuolynas uždary-
tas, vienuoliai perkelti į Raseinių, Kalvarijos, Nesvyžiaus ir Gardino vienuolynus; 
pastatas laikinai perduotas policijai, o biblioteka (1872 m.) – Vilniaus švietimo 
apygardai. Manoma, kad vėliau pastate buvusi klebonija, nes 1883 m., kai buvo 
atstatomas bažnyčios bokštas, vienuolyno stogas dengtas malksnomis73. Klebonija, 
buvusi vienuolyno gyvenamojoje dalyje, minima 1926 m. rašytame inventoriuje; ji 
naudojo 16 kambarių (iš 32 esančių). Vargonininko bute buvo keturi kambariai, 
o dalis patalpų paverstos sandėliais. Minimi ūkiniai pastatai – klojimas, svirnas 
su rūsiu, daržinė, tvartai su diendaržiu – dengti bendru stogu; vienuolyno kieme 
stovėjo šulinys. Klebonui J. Laurenčikui tvarkyti parapijos reikalus padėjo Palė-
venės bažnyčios komitetas (išrinktas 1920 m.). Bendru komiteto narių sutarimu 
1922 m. nutarta remontuoti ir lentutėmis apdengti kleboniją, sutvarkyti tvartus. 
1926 m. pataisytas ištrupėjęs klebonijos mūras ir tinkas, nubaltintos kalkėmis išorės 
sienos, skardos stogas aliejiniais dažais nudažytas raudonai. 1927 m. uždengta 
dalis klebonijos, o iš kiemo pusės – ūkinių pastatų stogai. 1928 m. pataisomi 
aptrupėję vienuolyno pamatai, pastatoma nauja veranda į sodo pusę, permūrija-
ma dalis klojimo sienos, o po parapijos sale įrengiamas rūsys ledams. 1932 m. 
klebono bute ir svečių kambaryje pastatytos koklių krosnys74. 1934 m. bažnyčios 
komitetas nutarė špitolės neremontuoti, o vienuolyne įrengti tris butus ir padaryti 
atskirą įėjimą; juose turėjo gyventi vargonininko, zakristijono ir špitolninko šeimos. 
1934 m. baigta dažyti šventoriaus tvora, vienuolyne įrengta špitolė, uždengtas 
svirno stogas ir sutaisyti aruodai. 1936 m. remontuoti kiaulių tvartas ir karvidė. 
1937 m. medinis šventoriaus stogelis pakeistas cementiniu. 1938 m. vienuolyno 
sode, kurį prižiūrėjo bažnyčios tarnai, pasodinta vaismedžių: 12 obelų, 16 slyvų 
ir 4 vyšnios75. 1935 m. nuotraukoje, kurioje užfiksuota Grakauskų šeima, matyti 
špitolės fasado fragmentas: siena, suręsta iš pjautų sienojų, ir nedidelis stačiakampis 
langas su langinėmis ir plačiais apvadais, su tiesiais sandrikais76.

1991 m. architektas R. Racevičius atliko vienuolyno architektūrinius tyrimus77. 
Buvo išskirti trys pastato statybos etapai: XVIII a. I pusė, XVIII a. pabaiga, XIX a. 
I pusė. Tyrėjo duomenimis, ankstyviausias – rytinis vienuolyno korpusas (esantis 
Lėvens upės pusėje) statytas 1690–1701 m. Jis buvo vienaukštis su dviaukščiais 
bokšteliais šiaurės ir pietų galuose. Išli-
ko vienaukštė dalis ir pietinis bokštelis. 
Korpuso plano struktūra aiški, būdinga 
vienuolynams, o fasado elementai ir 
detalės – su baroko stiliaus bruožais; 
celėse ir koridoriuose yra sieninės ta-
pybos liekanų. Apie 1704 m. pradėta 
antrojo – ūkinio korpuso statyba: su-
mūrytas rūsys, pastatyta virtuvė su di - 

71 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 222, l. 373–381.
72 LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 2, l. 53–59.
73 Baliulis A. Ten pat, p. 87–88.
74 Kupiškis. Gamtos ir… p. 291–293.
75 Ten pat, p. 294–295, 297.
76 Nuotrauka saugoma Kupiškio etnografijos muzie-
juje ir publikuojama leidinyje Kupiškis. Gamtos ir 
istorijos puslapiai, Kupiškio etnografijos muziejus, 
2009, p. 288.

77 VAA. F 2-838-3. Racevičius R. Buv. Palėvenės 
Dominikonų vienuolynas. Architektūriniai tyrimai.
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džiuoju kaminu ir pakloti pamatai visam korpusui. Darbus sustabdė prasidė-
jęs karas ir maras; antrojo korpuso statyba buvo tęsiama 1740–1750 m. Išliko 
rūsys, virtuvė, šeimyninė patalpa ir pirmojo aukšto sienos su angų žymėmis 
bei nukapotų (statant antrąjį aukštą) karnizų ir sandrikų liekanos. Antrajame 
statybų etape, nuo 1750 m., statybos darbai vyko toliau ir buvo suformuotas 
trijų korpusų dviaukštis pastatas: pristatytas antrasis aukštas virš pirminio rytų 
korpuso (iki bokštelio aukščio) ir jame suplanuotos celės; korpuso pietiniame 
gale įrengti laiptai į antrąjį aukštą. Antrojo, ūkinio korpuso vakarų pusėje, už 
virtuvės, numatyta refektoriumo patalpa, su skliautine perdanga (išliko skliautinių 
lubų liekanos), o virš jos – salė. Tačiau sumanymas buvo pakeistas, šios patal-
pos padidintos, atsisakyta skliautinių perdangų ir įrengti laiptai (liko tik laiptų 
pėdsakai) į antrąjį aukštą. Užstatant antrąjį aukštą, panaikintas pirminis karnizas 
ir pirmojo aukšto langų apvadai su sandrikais. Dėl statybos darbų nutraukimo 
ir pakeistos plano struktūros ši vienuolyno dalis labiausiai nukentėjo. Antruoju 
periodu pastatytas dviaukštis pietinis korpusas, kurio vakarinėje dalyje pristatyta 
medinė galerija jungė vienuolyną su bažnyčia; antrajame aukšte buvo įrengtos 
celės. Apie 1770 m. pradėta statyti mūrinė tvora: pradžioje aptvertas šventorius, 
o vėliau – vienuolyno teritorija ir pradėti mūryti ūkiniai statiniai – arklidė su 
kalve ir vežiminė. Tarp kalvės ir vežiminės buvo įrengta įvažiavimo anga, dengta 
cilindriniu skliautu. 1958 m. kalvė ir įvažiavimo anga sugriuvo, liko tik skliauto 
fragmentai ir 1930 m. darytos fotonuotraukos. Apie 1789 m. tvoros rytų kraštinėje 
(nuo Lėvens upės pusės) pastatytas svirnas su rūsiu. Trečiajame statybos etape 
daromi pertvarkymai vienuolyno viduje: pirmojo korpuso šiauriniame gale įrengti 
laiptai, o antrojo korpuso vakarų dalyje laiptai panaikinami ir padaromos naujos 
pertvaros, pakeičiant suplanavimą. 1864 m. vienuolynas uždarytas ir dalis patal-
pų pritaikytos bažnyčios reikmėms. Pirmojo korpuso apatinio aukšto šiaurinėje 
pusėje vietoj lango įrengtos durys (į upės pusę), o antrajame aukšte, nugriovus 
skliautinę perdangą, vietoj dviejų celių įrengta salė; padidintos trijų langų angos 
ir įrengtos durys į rytinį balkoną. Vienuolyno kieme pastatytas pagalbinis pasta-
tas – lavoninė, skirtas mirusiesiems laikyti. Trečiasis ūkinis statinys greičiausiai 
statytas po 1885 m., kai ūkinis kiemas priklausė miškų inspektoriui. Po 1926 m. 
svirne įrengta parapijos salė, iš rytų pusės pristatyta medinė galerija su laiptais 
ir iškirstos durys į svirną. Po karo vienuolynas paverstas daugiabučiu, o ūkiniai 
statiniai – sandėliais. 1960 m., sugriuvus įvažiavimui į arklides, jų anga buvo 
užmūryta ir iškirsti nauji vartai tvoroje.

1991 m. buvo parengti vienuolyno konstrukcijų tyrimai78 ir restauravimo bei 
pritaikymo koncepcija79. Siekiama atkurti vienuolyno plano struktūrą, celes, laiptus 
ir buvusią krosnių sistemą, skliautus 2-ajame aukšte, restauruoti angas bei nišas, 
atstatyti bokštelį. Numatyti keli pastato pritaikymo variantai: 1) vienuolynui, 2) pa-
rapijos ar senelių namams, 3) kūrybinių 
sąjungų namams, 4) poilsio namams,  
5) turizmo centrui. Numatyta restau-
ruoti ir ūkinius pastatus: svirną-malūną 
bei vežiminę-arklides, įrengiant svirne 
salę (svirno rūsyje pirtį ir sandėlį), o 

78 VAA. F 2 838-5. Balkus A. Palėvenės Dominikonų 
vienuolyno konstrukcijų tyrimai, Vilnius, 1991.

79 VAA. F 2 838-9. Palėvenės buv. dominikonų 
vienuolyno ATV 491 restauravimo ir pritaikymo 
koncepcija. Aut. A. Lainauskaitė, R. Vasiliaus-
kienė, Vilnius, 1991.
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atstatytoje malūno dalyje – katilinę. Vidurinėje vežiminės-arklidės dalyje (nugriautoje 
1960 m.) numatyta atkurti įvažiavimo bromą, o pastogėje įrengti patalpas sargui. 
Buvusios lavoninės pastate numatyta įrengti muziejų ar suvenyrų krautuvėlę ir 
nugriauti menkaverčius priestatus.

1992 m. parengtas šventoriaus tvoros tvirtinimo projektas80. Numatyta tvorą 
tvirtinti lauko akmenų kontraforsais, įrengiant polinius gręžtinius pamatus.

1992–1993 m. atlikti vienuolyno sieninės tapybos cheminiai tyrimai ir pa-
rengti pasiūlymai tapybos konservavimui81. Manoma, kad vienuolyno patalpos 
dekoruotos po 1779 m. Sienų tapyba buvo nuolat veikiama drėgmės. Iki šių dienų 
išliko tik tapybos fragmentai.

2004 08 25 Panevėžio vyskupijos kurija parengė raštą „Dėl Palėvenės vie-
nuolyno paskirties“, kurį pasirašė vyskupas Jonas Kauneckas ir Kupiškio rajono 
meras Leonas Apšega. Jame apibrėžtas pagrindinis pastato pritaikymo tikslas: 
vienuolynas privalo atlikti religinę, kultūrinę ir poilsinę paskirtį. Remiantis tuo 
tikslu suformuluota gana plati vienuolyno pritaikymo koncepcija: 1) vienuolynas 
ir poilsiavietė: numatyta įrengti kelias celes vienuoliams, valgomąjį, koplytėlę ir 
keliolika kambarių žmonių (tarp jų – daugiavaikėms šeimoms) poilsiui, klasę ir 
žaidimų (pvz., teniso, kompiuterių) kambarius, 2) patalpos muziejui, kur turėtų būti 
eksponuojami bažnytiniai rūbai, indai bei išvežti iš Palėvenės bažnyčios paveiks-
lai, kryžiaus kelio stotys ir pan., 3) biblioteka ir sąjūdžio, žymiausių kupiškėnų 
memorialinis kampelis (pvz., medžiaga apie architektą Lauryną Gucevičių ir pan.), 
4) liaudies meno muziejus. Kitame pastate siūloma įrengti valgyklą arba restora-
ną su kavine, skirtą ne tik poilsiautojams. Taip pat numatyta įrengti dirbtuves 
jaunimui (atvykę poilsiauti galėtų mokytis lipdyti ar tapyti) bei nedidelę sulčių 
gamybos įmonę. Prie pastato, kuriame bus valgykla, reikėtų įrengti automobilių 
stovėjimo aikštelę. Devynių ha žemės plote siūloma įkurti parką, kurį puoštų 
religinio ir tautinio pobūdžio paminklai. Netoli upės, iškasus tvenkinį, galima 
veisti žuvis. Manoma, kad tokią gražią aplinką, kurioje jungiasi gamta, menas ir 
tikėjimas, žmonės pamėgtų ir mielai Palėvenėje lankytųsi.

Dominikonų vienuolynas pastatytas į šiaurę nuo bažnyčios; jis sudėtinio tūrio, 
dviaukštis, sudarytas iš trijų korpusų. Pietinis, trumpiausias vienuolyno korpu-
sas sutampa su šventoriaus tvora, rytinis korpusas tęsia tvoros rytų kraštinę, o 
šiaurinis korpusas atgręžtas galu į Vienuolyno gatvę ir atskiria švarųjį ir ūkinius 
kiemus. Korpusai sumūryti iš raudonų plytų, sienos buvo tinkuotos, stogai dvi-
šlaičiai ir trišlaičiai, o pietų korpuso vakarinis stogo galas – pusvalminis. Pastato 
planas – netaisyklingos U raidės formos, su pusiau uždaru kiemu. Vienuolyno 
suplanavimas – vienpusis koridorinis; į viena eile išdėstytas patalpas patenkama 
iš koridorių, atgręžtų į kiemą (15a pav.). Pirmajame (rytų) korpuse buvo celės, 
pietiniame – biblioteka, o šiauriniame, plačiausiame – virtuvės patalpos su refek-
toriumu; prie šio korpuso galo vakarų 
pusėje priglaustas platesnis dviaukštis 
priestatas, skirtas parapinei mokyklai. 
Pastato sienos buvo lygios, pastogę 
juosė profiliuotas karnizas (yra karnizo 
fragmentai); rytinio korpuso kampinių 

80 VAA. F 2 838-11. Lainauskaitė A., Balkus A. 
Palėvenės bažnyčios šventoriaus tvoros tvirtinimas. 
Architektūrinė-statybinė dalis, Vilnius, 1992.

81 VAA. F 1019, ap. 11, b. 3532. Rauckienė N. Pa-
lėvenės Dominikonų vienuolyno sieninės tapybos 
cheminiai tyrimai, Vilnius, 1993.
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15 pav. Palėvenės vienuolynas:  
a – planas, b – skersinis pjūvis.  
KTU ASI
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bokštelių ir rytinio fasado pirmojo aukšto langus pabrėžė tiesūs sandrikai. Dau-
guma vidaus patalpų dengtos cilindriniais ir kryžminiais skliautais, yra sieninių 
nišų (15b pav.). Dabar vienuolynas nugyventas ir nenaudojamas, sienų paviršiai 
vietomis be tinko, stogai dengti šiferiu. Pradėti pastato restauravimo darbai.

Vienuolyno ūkiniai trobesiai pastatyti į šiaurę nuo vienuolyno, iš trijų pusių 
juosė ūkio kiemą ir sutapo su komplekso tvoros kraštinėmis. Bendras trijų korpusų 
planas sudarė U raidės formą. Iki šių dienų išliko tik du korpusai – rytinis ir 
vakarinis; šiaurinio juos jungusio trobesio yra tik šiaurinės sienos, sutampančios 
su tvora, fragmentai. Rytinėje tvoros linijoje stovi buvęs svirnas. Pastato šiaurinėje 
dalyje buvo įrengtas malūnas, o pietinėje – svirnas. Numatyta atkurti buvusią plano 
struktūrą ir senąsias angas. Pastatas vientiso tūrio, vienaukštis, su rūsiu, keturšlaičiu 
metalo čerpių stogu. Jis sumūrytas iš raudonų plytų, netinkuotas. Planas ištęstas 
stačiakampis, trys patalpos išdėstytos viena eile; vidurinėje dalyje įrengti laiptai, 
vedantys į rūsį. Rūsyje yra penkios patalpos, su laiptais ir skersiniu koridoriumi 
vidurinėje dalyje. Į dvi patalpas patenkama iš koridoriaus, o kitos yra pereinamos; 
į pietinę patalpą yra durys iš galinio pietų fasado. Svirne numatyta įrengti salę su 
pagalbinėmis patalpomis, o šiaurinėje dalyje – katilinę. Rūsio patalpose įrengiama 
pirtis su sandėliais ir katilinė. Pagrindiniame fasade yra ketverios durys. Kairiajame 
šone esančios dvivėrės medinės durys užbaigtos segmentine sąrama; kitos durys 
vienvėrės, medinės, įstatytos į stačiakampes angas. Tarpuose tarp vienvėrių durų, 
fasado viršutinėje dalyje išdėstyti apskriti langeliai, o apačioje remiasi į grindinį 
maži rūsio langeliai, užbaigti pusapskritėmis arkutėmis. Dešiniajame fasado šone 
yra du stačiakampiai langai ir mažas rūsio langelis. Galiniame pietų fasade yra 
durys į rūsį ir apskritas viršutinis langelis. Pastato pastogę juosia profiliuotas kar-
nizas. Viduje rūsio patalpas (išskyrus katilinę) dengia cilindriniai skliautai. Svirno 
architektūra nesudėtinga; originalumo jam teikia maži langeliai.

Priešais svirną stovi antrasis ūkinis trobesys, uždarantis ūkio kiemo vakarų 
kraštinę. Jame buvo arklidė ir vežiminė bendru stogu. Šiaurinėje pastato pusėje 
buvo arklidė ir kalvė, o pietinėje – vežiminė. Abi trobesio dalis jungė prava-
žiavimas – broma, kuri buvo sugriauta (dabar ji atstatyta). Pastatas vienaukštis, 
su dviaukščiu rizalitu, sumūrytas iš raudonų plytų ir akmens mūro, vietomis 
tinkuotas, aukštu keturšlaičiu lentučių stogu. Planas ištęstas stačiakampis, suda-
rytas iš dviejų dalių, sujungtų pravažiavimu. Patalpos išdėstytos viena eile, į jas 
patenkama iš ūkio kiemo pusės. Virš  pravažiavimo, antrajame aukšte, įrengtos 
patalpos. Pagrindinis, atgręžtas į kiemą rytų fasadas su dviaukščiu rizalitu vidu-
rinėje dalyje, užbaigtu trikampiu frontonu, kuriame yra apskrita angelė. Fasadą 
ir rizalito kampus skaido piliastrai; yra trys plačios įvažiavimo angos, užbaigtos 
segmentinėmis sąramomis, ir stačiakampė durų anga. Pagrindiniame fasade yra 
tik du nedideli langeliai – stačiakampis ir užbaigtas pusapskrite sąrama; rizalito 
antrąjį aukštą apšviečia du stačiakampiai langai. Panašus ir antrasis šoninis, at-
gręžtas į gatvę fasadas, tačiau jame yra tik viena, vidurinė įvažiavimo anga ir du 
nedideli stačiakampiai langeliai; rizalitas yra toks pat kaip ir pagrindinio fasado. 
Galiniai šiaurės ir pietų fasadai aklini. Pastato pastogę ir rizalitą juosia profiliuotas 
karnizas. Ūkinį trobesį pagyvina rizalitas ir arkinės angos; jo architektūra įvairesnė 
nei buvusio svirno. Į pietus nuo šio ūkinio pastato yra šulinys. 
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Vienuolyno kiemą juosianti tvora nevienalytė. Vietomis ji tinkuota, iš išorės 
dalis tvoros paremta kontraforsais; priešais vienuolyną esanti vidaus kiemo vaka-
rinė tvoros kraštinė sumūryta iš raudonų plytų, netinkuota, suskaidyta giliomis 
segmentinių arkų nišomis.

Į vakarus nuo šventoriaus tvoros, priešingoje Vienuolyno gatvės pusėje, yra 
klebonijos sodyba, kurioje stovi namas ir ūkinis trobesys (16 pav.). Klebonija pagrin-
diniu fasadu atgręžta į gatvę. Ji sudėtinio tūrio, su dviem prieangiais, vienaukštė, 
su pastoge, dengta aukštu dvišlaičiu šiferio stogu. Pastato cokolis akmens mūro, 
sienos suręstos iš sienojų ir apkaltos lentomis horizontaliai, o kampai – vertikaliai. 
Pagrindinis fasadas su asimetriškai kairiajame šone pristatytu prieangiu, trišlaičiu 
stogeliu. Namo langai platūs, trieiliai ir siauresni; o galinių fasadų trikampių 
skydų kampuose išdėstyti maži trikampiai langeliai. Ūkinis trobesys pastatytas į 
vakarus nuo namo, lygiagrečiai jam. Jis sudėtinio tūrio, su vienšlaičiais priestatais 
prie galinių fasadų. Trobesio cokolis akmens mūro, sienos suręstos iš sienojų ir 
apkaltos lentomis horizontaliai; dvišlaitis stogas dengtas šiferiu. Pagrindiniame 

16 pav. Palėvenės 
klebonijos sodybos 
situacijos plano  
schema. Sudarė 
A. Rupeika
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fasade yra dvivėriai vartai, durys ir horizontalus stačiakampis 
langas. Klebonijos pastatų architektūra nesudėtinga, būdinga 
miestelių sodybų trobesiams.

PALĖVENĖLĖ įsikūrusi abipus kelio Kupiškis–Alizava, 
7 km į šiaurę nutolusi nuo Kupiškio; kaimo rytiniu pakraš-
čiu teka Lėvuo, o vakarų pusėje – Nadžiupis. Bažnyčia su 
šventoriumi ir vartais-varpine yra pietiniame kaimo gale, Lė - 

17 pav. Palėvenėlės 
bažnyčios statinių 
ir parapijos trobesių 
situacijos planas. 
Sudarė A. Rupeika
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vens gatvės rytų pusėje, o klebonija su ūkiniu trobesiu stovi priešpriešiais, va-
karinėje gatvės pusėje (17 pav.). Palėvenėlės bažnyčios kompleksas (bažnyčia ir 
vartai-varpinė) pripažintas turintis architektūrinę, istorinę ir urbanistinę vertę; 
1997 12 31 jis įrašytas į LR kultūros vertybių registrą, suteikiant kultūros vertybės 
statusą (G 169 K).

Palėvenėlėje 1769 m. pastatyta medinė koplyčia. Jai sudegus, Palėvenėlės 
dvaro savininkas Kazimieras Maigis (Moygis) fundavo mūrinės bažnyčios statybą. 
Ji statyta 1802–1803 m. (kaip kapinių ir dvaro koplyčia) ir 1808 m. buvo pašven-
tinta82. 1820 m. vizitacijos akte nurodyta, kad koplyčia stovi prie kelio, netoli 
Palėvenėlės dvaro, 8 × 4 3/4 sieksnių dydžio, dengta čerpėmis, su mediniu, ap-
skardintu kryžiumi virš frontono. Pagrindiniame vakarų fasade buvo dvivėrės durys; 
viduje – skliautinės lubos ir medinės grindys. Šventorius aptvertas akmens mūro 
tvora, kurioje stovi varpinė-vartai, su keturiais stulpais, čerpių stogeliu83. 1830 m. 
vizitacijos akte rašoma, kad koplyčia 28 × 14 uolekčių dydžio, keturkampė, be 
prieangio ir bokšto, dengta čerpėmis, su 9 langais; po ja yra du rūsiai, kuriuose 
palaidoti fundatoriai. Abipus presbiterijos yra zakristijos, o virš jų – galerijos84. 
1873 m. inventoriuje koplyčia jau vadinama bažnyčia, 9 × 5 sieksnių dydžio, 
dengta čerpėmis, presbiteriją skiria staliaus darbo grotelės; minima tik viena za-
kristija (kairioji) su dviem langais. Bažnyčios lubos ir grindys lentų. Minima nauja 
klebonija, du nauji svirnai, vežiminė su arklide; visi pastatai dengti šiaudais85. 
Bažnyčią ir varpinę tyrinėjusio K. Čerbulėno teigimu, bažnyčios sienos yra akmens 
mūro ir pradžioje buvo netinkuotos, apie XIX a. vidurį dešinioji zakristija nu-
griauta ir atstatyta tik 1911–1914 m. kunigo Švoinickio iniciatyva; plokščios lubos 
pakeistos mediniais cilindriniais skliautais86. 1924 m. uždengtas skarda bažnyčios 
stogas. 1926 m. bažnyčia tapo parapine. 1928 m. remontuotas pagrindinis fasadas, 
pakeista jo kompozicija. 1946 m. vietoj medinių vartų varčių nukalti geležiniai; 
1942–1948 m. atstatyti ir apkalti skarda per karą nugriauti bokšteliai87.

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia stovi Lėvens upės slėnyje, buvusio šventoriaus 
vidurinėje dalyje, pagrindiniu fasadu atgręžta į šiaurės vakarus. Bažnyčia bebokštė, 
vienanavė, halinė; stogo kraigo galuose kyla nedideli bokšteliai. Ji su žemu akmens 
mūro tinkuotu cokoliu (aukštėjančiu pietų kryptimi), medine perdanga, dvišlaičiu 
ir vienšlaičiais skardos stogais. Bažnyčios planas netaisyklingos T raidės formos, 
užbaigtas tiesia apside; abipus presbiterijos glaudžiasi skirtingo dydžio stačiakampės 
zakristijos. Plano priekyje palikta tik siaura – simbolinė prienavio erdvė, kurios 
kairėje pusėje įrengti laiptai į vargonų chorą (18a pav.). Pagrindinio fasado kampus 
rėmina rustuoti piliastrai ir vainikuoja aukštas frontonas, užbaigtas pusapskrite 
viršūne, su maža trikampe angele; viršuje kyla vingraus silueto apskardintas 
dvitarpsnis bokštelis su kupoliuku ir 
ažūriniu kryžiumi (18b pav.). Fasadą į 
tris dalis (vidurinė – plačiausia) skaido 
dorėninio orderio piliastrai, jungiami 
segmentinėmis arkomis, ir juosia ly-
gus frizas, užbaigtas profiliuotu, puoštu 
dantukais, karnizu. Vidurinės plokštu-
mos ašyje yra plati segmentinė portalo 

82 Baliulis A. Ten pat, p. 89.
83 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 222, l. 301–302.
84 LVIA, f. 669, ap. 2, b. 241, l. 330.
85 Baliulis A. Ten pat, p. 90.
86 Čerbulėnas K. V. 493. Bažnyčia ir varpinė – vartai 
Palėvenėlėje. KTU ASI 1983 m. ataskaita Akmenės, 
Kupiškio, Mažeikių, Rokiškio rajonų architektūros 
paminklai, p. 34–35.

87 Baliulis A. Ten pat, p. 91.
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18 pav. Palėvenėlės 
bažnyčia: a – planas. 
Sudarė A. Rupeika;  
b – pagrindinis  
fasadas  
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Palėvenėlės bažnyčios 
šoninis ir apsidės 
fasadai. 2012 m. 
M. Rupeikienės  
nuotraukos 

Palėvenėlės bažnyčios 
pagrindinis fasadas. 
2012 m. 
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Palėvenėlės bažnyčios vidus.  
2012 m.  
A. Rupeikos nuotraukos
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Palėvenėlės varpinės  
vidus. 2012 m. 
M. Rupeikienės  
nuotraukos

Palėvenėlės varpinė. 
2012 m. 
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Palėvenėlės klebonija. 2012 m. 

Palėvenėlės klebonijos ūkinis trobesys. 2012 m.  
M. Rupeikienės nuotraukos
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Palėvenėlės bažnyčios  
namas. 2012 m. 
A. Rupeikos nuotr.

Palėvenėlės bažnyčios  
rūsys. 2012 m. 

Palėvenėlės bažnyčios  
namas. 2012 m. 
M. Rupeikienės  
nuotraukos
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anga, su dvivėrėmis durimis, apjuosta siauru tinko apvadu su raktu; durys apkaltos 
lentomis vertikaliai ir sutvirtintos viršutinėmis ir apatinėmis horizontaliomis jung-
timis. Virš durų įkomponuotas horizontalus stačiakampis porinis vargonų choro 
langas, apjuostas apvadais su kampinėmis užkarpomis; langą vizualiai pratęsia 
į karnizą atremti piliastrėliai ir tarp jų įterptas pusapskritis langelis. Pagrindinio 
fasado siaurose šoninėse plokštumose yra aukštos ir gilios segmentinės nišos, 
apjuostos siaurais apvadais, su platesniais viršutiniais šonais. Apsidės (pietryčių) 
fasadas aklinas, užbaigtas aukštu trikampiu frontonu, kurio vidurinę dalį skaido 
mentės, sujungtos trikampe viršūne; susidariusioje nišoje įkomponuotas dviejų da-
lių langas su segmentine sąrama. Fasado vidurinės dalies apačioje įmūryta juodo 
granito plokštė su įrašu „GROBOWIEC RODZINY PELISKICH“. Matyti, kad prie 
apsidės šonų priglausti vienšlaičiai priestatai – nevienalaikiai: skiriasi jų fasadų 
kampų užbaigimas ir langų įkomponavimas. Abu su nedideliais stačiakampiais 
langais; kiek mažesnis stačiakampis langelis yra ir dešiniojo priestato trikampiame 
frontonėlyje. Šio priestato sienos lygios, o kairiojo – fasadų kampai paryškinti 
piliastrais. Virš stogo kraigo kyla mažas apskardintas bokštelis su ažūriniu kryžiu-
mi. Šoniniai fasadai panašūs, su trimis stačiakampiais langais, apjuostais siaurais 
tinko apvadais, su platesniais viršutiniais kampais (18c pav.). Apsidę ir šoninius 
fasadus juosia bendras profiliuotas karnizas.

Interjere dominuoja vientisa navos erdvė, dengta mediniu cilindriniu skliautu. 
Šonines sienas skaido dvi poros stambių piliastrų: pirmoji jų pora yra šalia zakristijų 
durų, o antroji – pirmajame tarplangyje nuo pagrindinių durų; šoninių sienų viršų 
juosia profiliuotas karnizas. Presbiteriją nuo navos skiria ažūrinė apskritų baliustrų 
tvorelė. Trys klasicistinių orderinių formų altoriai pastatyti prie apsidės sienos, 
per visą jos plotį: centrinis – plačiausias priglaustas prie sienos, o šoniniai – kiek 
pasukti didžiojo altoriaus kryptimi, kampu į sienas. Vargonų choras labai siauras, 
remiasi į du stulpus, sujungtus segmentinėmis arkomis, ir į šonines navos sienas. Jis 

18 pav. Palėvenėlės 
bažnyčia: c – šoninis 
fasadas. KTU ASI
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aptvertas ažūrine tvorele, kurios viduri-
nėje dalyje įkomponuotas neogotikinių 
formų vargonų prospektas. Zakristijų 
lubos medinės, su atviromis sijomis. 
Palėvenėlės bažnyčia nesudėtingų kla-
sicistinių formų, artimų neprofesiona-
liosios, etninės architektūros statiniams; 
priekinio frontono ir bokštelių siluetuo - 
se jaučiama ir baroko stiliaus įtaka. In-
terjere vyrauja primityvios klasicistinės 
formos, o vargonų prospekto kompo-
zicijoje atsispindi istorizmo laikotarpio 
viduramžių formų stilistika.

Vartai-varpinė 1803 m. pastatyti 
priešais pagrindinį bažnyčios fasadą, 
atgręžti į Lėvens gatvę ir į trikampio 
formos aikštelę, suformuotą tarp gatvės 
ir šventoriaus tvoros. Varpinė artimo 
kvadratui plano, atvira (19a pav.). Ji 
stulpinės konstrukcijos – sudaryta iš 
keturių stulpų, be sienų, keturšlaičiu 
skardos stogu, su viršuje kylančiu mažu 
kūginiu bokšteliu ir ažūriniu kryžiumi; 
viršų juosia profiliuotas karnizas. Stul-
pai sumūryti iš plytų, tinkuoti, kvad - 
ratinio skerspjūvio. Du priekiniai stul-

19 pav. Palėvenėlės vartai-varpinė: a – planas. 
Sudarė A. Rupeika; b – pagrindinis fasadas. 
KTU ASI
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pai pastatyti tvoros linijoje ir sujungti pusapskrite arka; tarp stulpų įstatyti dvivėriai 
ažūriniai metalo vartai, o vieneri siauri metalo varteliai priglausti prie kairiojo 
stulpo ir tvoros (19b pav.). Kita stulpų pora pastatyta lygiagrečiai pirmiesiems ir 
yra su platesniais cokolio pagrindais. Į visus stulpus remiasi ir juos jungia dvi 
medinių sijų poros. Viena išilginė sija, į kurią remiasi kelios skersinės sijelės, yra 
varpinės ašyje; nedidelis žalvario varpas pakabintas ant metalo strypų, pritvirtintų 
prie dviejų kairiosios pusės sijelių. Varpinė-vartai yra primityvios klasicizmo archi-
tektūros pavyzdys; jos formos artimos tradicinėms etninės architektūros varpinėms.

Šventoriaus (ir kapinių) tvora akmens mūro, su vienšlaičiu nuolydžiu į švento-
riaus vidų. Šventorių juosusi tvora buvo taisyklingo, artimo kvadratui, keturkampio 
formos; jos pakraščiuose buvo laidojama. Šventoriaus reljefas banguotas, žemėja 
pietų kryptimi. Dviejų pietų pusės tvoros kraštinių (pietryčių ir pietvakarių) liko 
tik žymės. Praplėtus kapines pietų pusėn – upės link, atsirado naujos, rytų ir 
pietryčių, tvoros kraštinės.

Klebonijos sodyba įkurta į vakarus nuo varpinės-vartų, priešingoje Lėvens 
gatvės pusėje. Klebonija stovi lygiagrečiai gatvei, o ūkinis trobesys – statmenai 
klebonijai ir gatvei. Klebonija sudėtinio tūrio, vienaukštė, su pastoge ir akmens 
mūro cokoliu, aukštu dvišlaičiu skardos stogu. Sienos suręstos iš sienojų ir ap-
kaltos horizontaliai lentomis; pastato kampai ir galinių fasadų  trikampiai skydai 
apkalti vertikaliai (tik skydų viršaus apkalimas – horizontalus). Planas ištęstas 
stačiakampis, su durimis šoniniuose fasaduose ir vienšlaičiu prieangiu. Pagrindi-
nis pietryčių fasadas simetriškas, skaidomas dviem vertikaliomis sąvaržomis, tarp 
kurių yra durys ir abipus jų – prieangį apšviečiantys langai. Fasado šonuose yra 
po du stačiakampius langus, apjuostus siaurais apvadais su tiesiomis viršutinė-
mis prikaltėmis, imituojančiomis sandrikus; pastogėje matyti skersinių rąstų galai. 
Galiniai fasadai simetriški, su dviem stačiakampiais langais ir mažesniu langu 
trikampiame skyde. Galiniame pietų ir šoniniame kiemo fasaduose dėl reljefo 
žemėjimo atsiranda paaukštintas akmens mūro cokolis. Dabar pastatas nugyventas 
ir nenaudojamas, su užkaltomis angomis.

Ūkinis trobesys buvo nedidelio vientiso tūrio; vėliau iš rytų ir pietų pusių 
priglausti laikini priestatai. Statinys suręstas iš sienojų, stačiakampio plano, dengtas 
dvišlaičiu skardos stogu. Rytinis priestatas pastatytas iš šiferio lakštų, o pietinis – 
lentų; abu vienšlaičiais šiferio stogais. Ūkinio trobesio fasadai aklini, be angų, 
tik pagrindiniame šiaurryčių fasade yra vienerios durys. Nedidelis langelis galėjo 
būti galinio, pietryčių fasado skyde. Trobesys yra nugyventas ir nenaudojamas.

Dauguma bažnyčiai priklausiusių ar priklausančių pastatų stovi toje pačioje 
gatvės pusėje, kaip bažnyčia, nutolę į šiaurę ir į rytus nuo šventoriaus tvoros. 
Atokiau, į šiaurę nuo bažnyčios, šonu atgręžtas į Lėvens gatvę stovi namas, ku-
riame galėjo būti špitolė. Jis sudėtinio tūrio – su priestatu iš kiemo pusės, ištęsto 
plano, su dviem įėjimais. Namo cokolis akmens, sienos rąstų, sukirstų į kertes, ir 
apkaltos lentomis horizontaliai, o kertės – vertikaliai. Visi fasadai asimetriški, su 
nedideliais stačiakampiais langais, aprėmintais tiesiais apvadais; šoniniai apvadai 
prailginti, o  viršutiniai – su siauromis juostinėmis prikaltėmis. Galinių fasadų 
skydus skiria siauri stoginukai. Namo architektūra nesudėtinga, būdinga provin-
cijos miestelių pastatams.
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Du mediniai trobesiai stovi šalia šventoriaus tvoros. Jie nedidelio tūrio, sta-
čiakampio plano, dengti dvišlaičiais šiferio ir skardos stogais. Viename jų įrengtas 
rūsys, į kurį patenkama per uždarą, kiek siauresnį už trobesio plotį, dvišlaitį 
mūro prieangį. 

Nedidelis namas pastatytas ežero pakrantėje, galu į ežerą, ant aukšto šlaito. 
Jis suręstas iš rąstų, kampuose sujungtų į sąsparas, ir dengtas dvišlaičiu šiferio 
stogu. Planas stačiakampis, su atviru prieangiu galiniame pietryčių fasade. Sienos 
rąstų, neapkaltos, tik trikampiai galinių fasadų skydai apkalti lentomis vertikaliai. 
Namas primityvios architektūros, su nedideliais stačiakampiais langais. 

Originalesnės architektūros namas, kuriame gyveno bažnyčios tarnai, stovi 
arčiau bažnyčios, už šventoriaus tvoros, pagrindiniu pietvakarių fasadu atgręžtas 
į šoninį (šiaurryčių) bažnyčios fasadą. Jis nedidelio sudėtinio tūrio: su prieangiu 
ir priestatu prie šoninių fasadų, dengtas dvišlaičiu skardos stogu. Namo cokolis 
paaukštintas, sumūrytas iš akmenų, sienos suręstos iš sienojų, sujungtų į sąspa-
ras. Pagrindinis fasadas asimetriškas, su dvišlaičiu įstiklintu pieangiu vidurinėje 
dalyje; abipus prieangio yra po vieną nedidelį stačiakampį langą. Prieangio sienos 
vienodo aukščio su namo sienomis, tik jo stogelis kiek žemesnis už namo stogą; 
trikampiame skyde yra stačiakampis langelis. Prieangio langai smulkiai sudalyti 
stačiakampiais ir kvadratėliais, o viršutinė dalis – smailėjančiomis arkutėmis. Gali-
nis pietryčių fasadas simetriškas, su vienu langu. Antrojo galinio (šiaurės vakarų) 
fasado šonuose asimetriškai įkomponuoti langas ir mažas langelis, o trikampiame 
skyde yra stačiakampis langas. Galinių fasadų skydus skiria stoginukai. Visus 
langus, išskyrus skydo langelius, dengia dvivėrės langinės. Kiek skiriasi dešiniosios 
namo pusės langai: jų apatinės prikaltės puoštos riestiniu ornamentu. Pagrindinį 
ir abu galinius fasadus pagyvina sienų apatinės dalies vertikalus apkalimas: jis 
tęsiasi nuo cokolio iki langų apačios, kur lentučių sandūras pridengiančios siauros 
lentjuostės susijungdamos formuoja pusapskrites arkutes. Namui dekoratyvumo 
teikia ir skirtingo intensyvumo (šviesios ir tamsios žalios spalvos) fasadų plokš-
tumų ir dekoro elementų spalvinis derinys. Šis namas architektūra išsiskiria iš 
kitų aplinkinių trobesių.

UOGINIAI – kaimas, nutolęs 13 km į šiaurės vakarus nuo Kupiškio ir yra 
už buvusio valsčiaus teritorijos ribų, tačiau šiuo metu priklauso Kupiškio seniū-
nijai. Uoginiuose stovi kapinių koplyčia, kuri 1929–1940 m. priklausė Kupiškio 
dekanatui. Koplyčia stovi visai šalia buvusio Kupiškio valsčiaus teritorijos, todėl 
aplinkinių kaimų tikintieji mėgdavo joje lankytis. Uoginių kaimo koplyčia, turinti 
istorinę, meninę, architektūrinę vertę, įrašyta į Kultūros vertybių registrą (S 524). 

Kapinės įkurtos kaimo vakarinėje dalyje, šalia Muziejaus ir Karjero gatvės 
sankirtos, toje vietoje, kur Karjero gatvė daro staigų posūkį pietų kryptimi, ap-
gaubdama iš dviejų pusių kapines. Kapinių teritorija stačiakampio plano, su dviem 
nukirstais kampais pagrindinėje (šiaurinėje) tvoros kraštinėje (20 pav.). Kapinės 
aptvertos dvejopa tvora. Dominuoja aklina, sumūryta iš akmenų, su vienšlaičiu 
nuolydžiu į kapinių vidų; kapinių pietvakarių kampas aptvertas ažūrine tvora, 
sudaryta iš betono stulpelių, sujungtų trimis horizontalių metalinių vamzdžių 
eilėmis. Tvoroje yra treji vartai; dveji įrengti priešpriešiais, trumposiose tvoros 
kraštinėse, o treti – šoninėje, vakarinėje tvoros linijoje. Pagrindiniai vartai įrengti 
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šiaurinėje tvoros kraštinėje, atgręžtoje į Muziejaus ir Karjero 
gatves. Vartų anga plati, rėminama dviem stambiais, stačia-
kampio skerspjūvio stulpais, sumūrytais iš akmenų (vidurinė 
dalis) ir raudonų plytų; virš stulpų iškelti metalo kryžiai. 
Viršuje stulpus jungia ir angą uždaro segmentinė arka, kurios 
centre kyla ažūrinis metalo kryžius. Vartai uždaromi dvivėriais, 

20 pav. Uoginių  
kapinių koplyčios 
situacijos plano  
schema. Sudarė 
A. Rupeika
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aukštėjančiais į centrą, ažūriniais metalo varteliais. Varčios kompozicijoje pabrėžta 
vidurinė dalis, akcentuota skrituliu, su šešiais spinduliais ir jo viduje įkomponuota 
stilizuota tulpe; į skritulį remiasi ir visi konstruktyviniai vartelius formuojantys 
metalo strypai. Kiti dvivėriai vartai paprastesni, įterpti tarp akmens mūro tvoros 
ir betono stulpelio. Jie sudaryti iš metalinių vertikalių kampuočių, sutvirtintų 
horizontaliomis jungtimis ir užbaigti trikampėmis viršūnėmis. Uoginių kapinės, 
vadinamos Amžinybės kalneliu, pripažintos turinčios istorinę vertę; 1996 09 27 
jos įrašytos į LR Kultūros vertybių registrą (L 170).  

Koplyčia stovi vidurinėje kapinių dalyje, pagrindiniu fasadu atgręžta į 
piet ryčius. Ji sudėtinio tūrio, su prieangiu ir mažu bokšteliu – varpinėle. Sie-
nos suręstos iš sienojų ir apkaltos vertikaliai lentomis su lentjuostėmis, stogas 
dengtas skarda, su viršuje kylančiu kryžiumi. Koplyčios planas aštuonkampis, su 
išsikišusiu atviru stačiakampiu prieangiu (21 pav.). Šalia durų, dešinėje pusėje, 
įrengti laipteliai veda į siaurą chorą. Pagrindinis fasadas simetriškas, su smarkiai 
išsikišusiu, atviru dvišlaičiu prieangiu, žemesniu už sienas ir paremtu keturiais 
stulpeliais – portiko imitacija; durys dvivėrės, apkaltos vertikaliai. Prieangio stul-
peliai nežymiai „profiliuoti“ – nusklembti jų vidurinės dalies kampai. Dešinėje 
durų pusėje, ant sienos, pritvirtinta drožinėta atminimo lenta su įrašu: „ŠIOJE 
KOPLYČIOJE 1803–1807 m. LAIKYDAVO MIŠIAS POETAS – KUNIGAS ANTANAS 
STRAZDAS.“ Virš prieangio kyla nedidelis kvadratinio plano ažūrinis bokštelis, 
dengtas dvišlaičiu skardos stogeliu su 
kryžiumi; pro atviras angas, užbaigtas 
karpytomis arkutėmis, matyti kabantis 
varpas. Koplyčios langai užbaigti seg-
mentinėmis sąramomis ir apjuosti sta-
čiakampiais apvadais: šoniniai apvadai 
tiesių lentų, apatinių prikalčių lentutės 
su išgaubtais galais ir siaura palangių 
trauka, o viršutinę siaurą prikaltę re-
mia simbolinės gembės. Visų fasadų 
kampus akcentuoja jų viršuje pritvir-
tintos trumpos dekoratyvinės lentutės 
drožinėtais galais. Pastogę juosia lygus, 
nedaug išsikišęs karnizas. 

Koplyčios vidaus erdvė vientisa, 
dengta lygiomis medinėmis lubomis, 
sienos apkaltos horizontaliomis lentu-
tėmis; grindys lentų. Apsidinė dalis 
kiek pakelta ir atskirta tvorele, suda-
ryta iš plokščių drožinėtų baliustrų. 
Prie aklinos apsidės sienos pastaty-
tas altorius. Jis remiasi į lubas ir yra 
modernių orderinių formų. Virš durų 
įrengta siaura konsolinė choro erdvė, 
aptverta ažūrine medine tvorele. Uogi-

21 pav. Uoginių kapinių koplyčios planas.  
Sudarė A. Rupeika
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Uoginių kapinių tvora  
su vartais. 2012 m. 

Uoginių kapinių koplyčia. 
2012 m.  
A. Rupeikos nuotraukos
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Uoginių kapinių koplyčios  
vidus. 2012 m.  
A. Rupeikos nuotraukos
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nių koplyčia – etninės architektūros, rečiau sutinkamo centriško plano koplyčios 
pavyzdys, su klasicizmo stiliui būdingu keturstulpiu „portiku“.

Apibendrinant galima teigti, kad Kupiškio krašte yra vertingų kultūros 
paveldo objektų, turinčių ne tik išliekamąją istorinę vertę, bet pasižyminčių ir 
išskirtinėmis architektūros formomis bei reikšmingomis urbanistinėmis savybėmis. 
Seniausias ir vertingiausias Kupiškio krašto architektūros ir urbanistikos paveldo 
objektas – Palėvenės bažnyčios ir vienuolyno pastatų kompleksas, turintis kultū-
ros paminklo statusą. Kiti vertingi Kupiškio krašto kultūros paveldo objektai – 
Kupiškio buvusi parapijos mokykla, Palėvenėlės bažnyčia su varpine, Uoginių 
kapinių koplyčia yra pripažinti kultūros vertybėmis ir pasižymi originaliomis 
architektūros formomis. 

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Kupiškis“ (vyr. redaktorė ir sudarytoja Aušra Jonušytė).

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

Straipsnis recenzuotas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.

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