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Už pa lių kryž dir bys tės pa min klai
Jo lan ta Za bu ly tė

Ry tų Aukš tai ti jos kryž dir bys tės pa min klų – me di nių sto gas tul pių, kop lyt-
stul pių ir kry žių bruo žai trum pai ap tar ti An ta no Rūkš te lės, Jo no Gri niaus, Ilo nos 
Bu rins kai tės, šių ei lu čių au to rės, es mi nius me ta li nių kal ti nių kry žių sa vi tu mus api-
bū di no An ta nas Stra vins kas1, ta čiau Už pa lių vals čiaus re li gi niai pa min klai ty ri nė to jų 
dė me sio ne su lau kė. Šis straips nis – pir mas ban dy mas ati džiau ap žvelg ti įvai rių 
ti pų šio kraš to re li gi nius pa min klus, ap ta riant ne tik me di nius, bet ir ne ty ri nė tus 
me ta li nius – lie tus, kal tus bei vamz di nius – kry žius.

Eks pe di ci jos me tu pa aiš kė jo, kad vals čiu je yra 36 jau se niai ne vei kian čios se-
no sios kai mų ka pi nai tės, se niū no Vy to Jur kos rū pes čiu su re gist ruo tos ir pa žy mė tos 
me di niais žy me ni mis. Ant kal ve lių aukš to mis pu ši mis ar ki tais me džiais ap au gu sio se 
ka pi nai tė se daž niau siai iš li kę tik pa vie niai XIX a. pab.–XX a. pr. pa min klai – ne di-
de li kal ti me ta li niai kry žiai ant aukš to ar ba že mes nio ak me ni nio stul po, re čiau – ant 
pa na šios for mos be to ni nio pos ta mento. Ne ma žai se nų jų me ta li nių pa min klų esa ma 
Už pa lių pa ra pi jos ka pi nė se. Kai ku rie XIX a. pab.–XX a. pr. ge le ži niai kal ti kry žiai 
ant aukš tų pos ta mentų te bes to vi prie na mų pa ke lė se ir žy mi kai mo pra džią bei pa-
bai gą (Li kan čiai, Kuš nie riū nai) ar ba ty liai ry mo prie iš tuš tė ju sių so dy bų (Trum pė liai). 

Kaip ir vi so je Lie tu vo je, nuo XX a. de šim to jo de šimt me čio sta to ma daug me-
di nių pa min klų. Pa gal se ną ją tra di ci ją kry žiai sto vi pa ke lė se prie kai mų (Ka niū kai, 
Bu tiš kiai, Kė piai, Puo džiai, Vi lu čiai), prie gy ve na mų jų na mų (Už pa liai, Bu tiš kiai, 
Gai žiū nai), žy mi pa lai do ji mus Už pa lių ka pi nė se; me di niai Ro mu al do Šul co dar bo 
sto gas tul piai žen kli na re li gi nes, is to ri nes ir ki tas lan ky ti nas vie tas (Kro ku lės šal ti-
nis, Ly gia miš kio, Šei my niš kių, Žai biš kių pi lia kal niai, kon glo me ra to ato dan ga ir kt.), 
yra jų ir pa ke lė se (Trum pė liai ir kt.) ar prie gy ve na mų jų na mų, pri va čio se val do se 
Šven to sios pa kran tė je (Ba jo rai), tri aukš tis sto gas tul pis puo šia ir Už pa lių mo kyk los 
vi di nį kie mą. Di de lė da lis nau jų me di nių kry žių kai mo ben druo me nių pa stan go mis 
pa sta ty ti vie toj so viet me čiu nu griau tų ar ba su ny ku sių pa min klų, ki ti sta ty ti in di vi-
du a lio mis in ten ci jo mis – no rint ap si sau go ti nuo va gių (Dau jo čių šei ma, Už pa liai), 
pa žy mint skau džios ava ri jos vie tą (prie 
ke lio Už pa lių mies te lio pa kraš ty je). 

Straips nio tiks las – ap žvelg ti Už-
pa lių vals čiaus re li gi nius pa min klus. 
Už da vi niai: ap tar ti Už pa lių vals čiaus 
pa min klus pa gal me džia gos po bū dį 
(me ta li niai lie ti, kal ti niai ir vamz di niai 
kry žiai; me di niai sto gas tul piai, kop lyt-
stul piai ir kry žiai) ir pa gal for mą ir de ko-
ro ele men tus, o sie kiant iš skir ti tra di ci jos 
tęs ti nu mo ir nau jo vių bruo žus, pa min klai 
ap žvel gia mi ir for mų rai dos as pek tu. 
Ty ri mo me to dai – ap ra šo ma sis, ana li zės, 
is to ri nis, ti po lo gi nis, ly gi na ma sis.

 Straips nis „Ver smės“ lei dyk lai įteik tas 2011 01 26, 
se ri jos „Lie tu vos vals čiai“ Lie tu vos lo ka li nių ty ri-
mų moks lo dar bų ko mi si jos įver tin tas 2011 05 19, 
pir mą kar tą pa skelb tas 2011 10 26 elek tro ni nio se-
ria li nio lei di nio „Lie tu vos lo ka li niai ty ri mai“, ISSN 
2029–0799 vi sa teks tė je sve tai nė je www.llt.lt.

1 Rūkš te lė A. Lie tu vių tau to dai lė, Kau nas, 1929; Rūkš-
te lė A. Vil niaus kry žiai, Kau nas, 1937; Gri nius J. 
Lie tu vių kry žiai ir kop ly tė lės, LKM Aka de mi jos 
Met raš tis, Ro ma, 1970; Bu rins kai tė I. Ma žo ji sak-
ra li nė ar chi tek tū ra, Ry tų Aukš tai ti jos tra di ci nė kai mo 
ar chi tek tū ra, Vil nius, 2009; Za bu ly tė J. Lie tu vos 
me di niai pa min klai (XIX a. pab.–XXI a. pr.), Lie tu
vos tau to dai li nin kų są jun gos sve tai nė [http://www.
lie tu vos tau to dai le.lt/in dex.php?op tion=com_con-
tent&task=view&id=217&Ite mid=0]; Lie tu vių liau dies 
me nas. Ma žo ji ar chi tek tū ra (įva di nis A. Stra vins ko 
straips nis), kn. 3, Vil nius, 1992.
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Me ta li niai kry žiai
Lietiketaus kry žiai Lie tu vo je pra dė ti sta ty ti XIX a. pir mo je pu sė je (dau giau sia 

šio lai ko tar pio kry žių bu vo sta ty ta ir iš li ko Že mai ti jo je), vi so je Lie tu vos te ri to ri-
jo je pa pli to XIX a. ant ro jo je pu sė je, bu vo te bes ta to mi ir XX a. pra džio je. Už pa lių 
vals čiaus ka pi nė se iš li kę ne ma žai šiuo lai ko tar piu iš lie tų pa min klų. Dau giau sia jų 
te bes to vi Už pa lių ka pi nė se, po vie ną ar du kai mų ka pi nai tė se (Gai lie šio nys, Pil ve-
liai, Il čiu kai). Lie ti ma sy vūs pa min klai, kaip ir šiuo lai ko tar piu po pu lia rūs ak me ni-
niai me džio ka mie no su nu kirs to mis ša ko mis for mos kry žiai, bu vo bran gūs, to dėl 
juos iš ga lė jo sta ty ti tik dva si nin kai, vie nuo liai ir tur tin gi gy ven to jai – dva ri nin kai, 
stam būs ūki nin kai. Ne ma ža da lis Už pa lių ka pi nė se sto vin čių lie tų kry žių pa gal 
for mą ir pa lai do ji mo da tas ati tin ka nuo 1862 m. iki 1905 m. kry žius lie ju sios Kau-
no „Mi ner vos“ ga mi nius, o vie nas jų, su sker si nio nu ga ri nė je pu sė je iš lie tu įra šu 
„CIE NIOM S. P. KA ZI MIER ZA DAPS ZE WIC ZA/ 1861 R. CZERW CA 26 D.“, ga li 
bū ti vie nas pir mų jų šios ga myk los pa min klų2 bei vie nu iš anks ty viau sių da tuo-
tų lie tų kry žių Ry tų Aukš tai ti jo je (1 pav.). „Mi ner vos“ ga mi nių esa ma įvai rio se 
Lie tu vos mies tų, mies te lių ir kai mų ka pi nė se, to dėl for mos po žiū riu šie Už pa lių 
pa min klai neiš si ski ria, ta čiau ga li ma pa brėž ti to kių kry žių gau są vie no se ne di de lio 
mies te lio ka pi nė se, o tai ro do, kad XIX a. pa bai go je ir XX a. pra džio je šis kraš tas 
eko no miš kai kles tė jo. Šį fak tą liu di ja ir iš li kęs lie tų kry žių pa sta ty mo lai kas – 1879, 
1884, 1885, 1889, 1891–1894, 1896, 1899, 1901–1926 me tai.

„Mi ner vos“ ir ki tų XIX a. pa bai gos lie jyk lų kry žiams bū din gas to me to is-
to riz mo, kon kre čiai – ne ogo ti kos, re čiau – ne oba ro ko sti liaus de ko ras, ku rį ga li ma 
skirs ty ti į ke lis ti pus. Pir ma jam pri klau so ne di de li ar ba aukš ti ma sy vūs vien ti so 
me ta lo juos tų kry žiai su si lu e tiš kai pro fi liuo tais ažū ri niais tri la piais, ke tur la piais ar 
ki tos for mos sker si nių ga lais (1, 2 pav.). Kar tais ving riais or na men tais de ko ruo ja ma 
ir kry žiaus stie bo apa čia, kryž ma pa pil do ma ne di de liais sti li zuo tais pluoš ti niais 
spin du liais. Ant ra jam ti pui pri klau so Lie tu vo je gan re tas pa pras tos for mos lie to 
kry žiaus ir rel je fi nės skulp tū ros de ri nys. Toks 1893 m. pa min klas su prie kry žiaus 
pa ri mu siu an ge lu už fik suo tas ir Už pa lių ka pi nė se (3 pav.). Ana lo giš kas pa min klas 
XX a. pa bai go je sto vė jo Ši mo nių ka pi nė se (Ku piš kio r.)3, ta čiau Už pa lių pa min kle 
pa nau do tas spal vi nis kon tras tas – juo das kry žius ir si dab ri nės Nu kry žiuo to jo bei 
an ge lo fi gū ros su tei kia jam de ko ra ty vu mo. Už pa lių ka pi nė se, kaip ir ki to se Lie tu vos 
ka pi nė se, daž nai ap tin ka mas ir tre čia sis ti pas – ažū ri niai lie ti kry žiai, ku rių sker-
si nių erd vės už pil dy tos įvai riais or na men tais. Ažū ri nių kry žių de ko ro mo ty vai ir 
kom po na vi mo prin ci pai la bai įvai rūs, ta čiau ga li ma iš skir ti po pu lia riau sius Už pa lių 
ka pi nių pa min klų va rian tus: kai nau do ja mi vien ti sų juos tų sker si niai, o sker si nių 
ga lai ir kry žiaus stie bo apa ti nės da lies vi di nė erd vė bei kry žiaus apa čia už pil do ma 
ving riais ries ti niais mo ty vais, ne re tai stie be kom po nuo ja ma ir spar nais ap sup ta an-
ge liu ko gal vu tė (4 pav.); ki tais at ve jais ma žes nio ar ba di des nio kry žiaus sker si nių 
ir stie bo vi di nės erd vės už pil do mos ažū ri niu or na men tu, stie bo da lis po kryž ma 
pa pil do ma sti li zuo tais spin du liais ap-
sup tu ne di de liu vai ni ku (5 a, b pav.; 
1884 m. pa min klas Gai lie šio nių ka pi nė se 
ir kt.) ar ba pa grin di nį kry žiaus de ko rą 

2 Nors ga myk los įkū ri mo da ta lai ko ma 1862 m., 
ofi cia liuo se jos do ku men tuo se nu ro do mi 1860 m.

3 As me ni nis ar chy vas, fo togr. 1989 m.



3

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. UŽPALIAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
notaro 2011 10 21, internete nuolat skelbiamas nuo 2011 10 26.

1 pav. 1861 m., Už pa lių ka pi nės.  
Už ra šas: CIE NIOM S.P. / KA ZI MIER ZA 
DAPS ZE WIC ZA 1861 R. CZERW CA 26 D. 

2 pav. 1903 m., Už pa lių ka pi nės („Mi ner va“, 
nr. 10 v) 

3 pav. 1893 m., Už pa lių ka pi nės 4 pav. Už pa lių ka pi nės, („Mi ner va“, nr. 8 v)
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su da ro puoš nūs ke tur la pio for mos sker si nių ga lai ir ne di de li pluoš ti niai kryž mos 
spin du liai (5 c pav.). Pa si tai ko ir iš skir ti nių, ori gi na laus de ko ro lie tų ažū ri nių kry-
žių, kaip an tai grakš čios for mos 1896 m. kry žius su nu lū žu siu sker si niu Už pa lių 
ka pi nė se (6 a pav.), ki tas – su mon tuo tas iš dvie jų skir tin gų mo de lių Il čiu kų ka pi-
nė se (6 b pav.; plg. su 5 b pav. ir 4 pav. stie bo apa ti nės da lies vi daus de ko ru). 
Dar vie nas Il čiu kų ka pi nių lie tas kry žius taip pat su konst ruo tas iš skir tin gų kry žių 
da lių, ta čiau ben drą pa min klo kom po zi ci ją ar do ver ti ka liam sker si niui pa nau do ta 
dy džiu ir sti lis ti ka skir tin ga ki to mo de lio stie bo da lis. 

Už pa lių ka pi nė se te bes to vi ir trys ki to se Lie tu vos se no sio se ka pi nė se la bai 
re ti ki to kios for mos lie ti kry žiai. Tai ro man tiz mo epo chai bū din ga pa min klo ale go-
ri ja – iš nu kirs to me džio iš au gan ti ša ka-kry žius (7 pav.). Nors pa min kluo se nė ra 
pa lai do ji mo da tų, ga li ma spė ti, kad tai ga li bū ti „Mi ner vos“ ga mi niai (ka ta lo go nr. 
25), nes vė liau, ypač XX a. 6–8 de šimt me čiais, Lie tu vos ka pi nė se pli to su vi rin ti iš 
vamz džių ana lo giš kos for mos kry žiai. 

Lie ti kry žiai įleis ti į aukš tus ar že mes nius ta šy to ak mens pos ta mentus, ki ti 
tu ri apa ti nę dė žės for mos lie tą da lį, ku rio je daž nai pa teik ta in for ma ci ja apie mi-
ru sį jį (var das, pa var dė, mir ties da ta ir am žius), ki ti teks tai (pra šy mas pa si mels ti 
ir pan.). Kar tais lie ti įra šai len te lė se yra ak me ni nio pos ta mento fa sa de ar ba lie-
to kry žiaus stie bo apa čio je. Kai ku rie įra šai itin įdo mūs, nes už ra šy ti tar miš kai, 
kaip an tai: „JLSE DA MA TAM / GRA BI / SZAU KIU IR MEL DŽIU / TA VI / 

5 pav. a) Už pa lių ka pi nės, Rei ka lų šei mos ant ka pis (se niau sias pa lai do ji mas 1877 m.), b) 1883 m., 
Pil ve lių kai mo ka pi nės, c) 1929 m., Už pa lių ka pi nės. Už ra šas: VA LIE RI JA RA ŠI LY TE / AMŽ  
28 M. MI RĖ 1929 III 7 D. / IL SĖ KIS VIEŠ PA TY JE / LAUK DA MA MŪS / NU LIŪ DĘ TĖ VAI
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PA SI MELSK UŽ MA NI / AN NA JNDRAS ZIO TE / ISZ ZEI BOS ZKIŲ / MI RUS 
1891 M.“, „S. P. / PO TO KRI ŽIU PA KA WO TAS DWI SE SE RAS / AGO TA DUL-
KE NIE / BAR BO RA UBO RO WICH“, „KA RA LUS SON KLA DAS / 34 M. NO MI RA 
7 GRUODZ JA 1880 M.“

Kaltikryžiai Lie tu vo je pra dė ti sta ty ti apie XIX a. vi du rį, ta čiau mies tų, 
mies te lių ir kai mų ka pi nė se pa pli to XIX a. ant ro jo je pu sė je, kai pa dau gė jo me ta lo 
ža lia vos ir kai muo se iš au go kal vių skai čius. Kal ti ant ka pi niai kry žiai bu vo sta to mi 
maž daug iki XX a. 3–4 de šimt me čių, vė liau juos pa kei tė pra dė ję plis ti vamz di niai 
pa min klai. Ly gi nant su XX a. pir mo sios pu sės pa min klais, XIX a. pa bai gos kal ti 
kry žiai tu ri dau giau re gio ni nių bruo žų: Že mai ti jo je, iš da lies Dzū ki jo je ir Sū du vo-
je, bu vo po pu lia res ni vie nas tie biai (ant vien ti sos ge le žies juos tų lo ty niš ko kry žiaus 
kar ka so tvir ti na mi įvai rūs ries ti niai lanks ty tos, suk tos ge le žies or na men tai), Aukš-
tai ti jo je ir Klai pė dos kraš te – dvis tie biai kry žiai (iš dvie jų me ta lo stry pų for muo ja-
mas tuš čia vi du ris kry žius, jo vi di nės erd vės už pil do mos įvai rių for mų lanks ty tos, 
suk tos ge le žies mo ty vais). Už pa lių vals čiaus XIX a. ant ro sios pu sės–XX a. pir mo sios 
pu sės pa min klai at spin di Ry tų Aukš tai ti jai bū din gus bruo žus, t. y. vy rau ja dvis-
tie biai kry žiai, o vie nas tie biai ga na re ti ir vi sa da įleis ti į aukš tą ak me ni nį stul pą. 
Pa gal for mą Už pa lių vals čiaus vie nas tie bius kry žius ga li ma skirs ty ti į ke lis ti pus. 

Pir ma jam pri klau so iš siau ros ar ba pla tes nės ge le žies juos tos nu kal ti ne di-
de li pa pras tos for mos kry žiai (1896 m. Gas pa ro Vaš ke lio ka pas Už pa lių ka pi nė se, 

6 pav. a) 1896 m., Už pa lių ka pi nės. Už ra šas: „S+P /  
GAS PA RAS SA GA DI NAS / SE TE RE GIAV“, b) Il čiu kų  
kai mo ka pi nės

7 pav. Už pa lių ka pi nės, Jo no 
ir Mo ni kos San klo dų ka pas
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1923 m. pa min klas Trum pė lių ka pi nė se), 
kar tais la ko niš kas ge le žies juos tų si lu e tas 
pa į vai ri na mas kuk liai pro fi liuo jant sker-
si nių ga lus (Vi lu čių, Ka niū kų, Už pa lių ka pi nės; 8 a pav.), re čiau ir plo nais ban-
guo tais 4 spin du liais kryž mo je (1939 m. Ka zio Vi lu čio ka pas Už pa lių ka pi nė se).4 

Ant ra jam ti pui pri skir ti ni vie nas tie biai kry žiai su spin du liais, ku rių sti lis ti-
ka ar ti ma me di nių pa min klų ge le ži nėms vir šū nėms-sau lu tėms. To kie vir šū ni niai 
ak me ni nių stul pų kry žiai ga na re ti – pa vie niai te bes to vi Už pa lių (8 b pav.) ir 
1884 m. pa min klas iš li kęs Kuš nie riū nų ka pi nė se.5 Nors kai ku riuo se pos ta mentuose 
nė ra iš kal tų (ar ne iš li ko) pa sta ty mo da tų, re mian tis Kuš nie riū nų ir to kiais pa čiais 
Pet re šiū nų (1887 m., Ro kiš kio r.)6, Ta ral džių (Ro kiš kio r.)7, Ši mo nių (Ku piš kio r.)8, 
dviem Drus kių (Ši mo nių apskr., Ku piš kio r.)9 ka pi nių kry žiais, jų nu ka li mą drą siai 
ga li ma pri skir ti XIX a. pa bai gai. Ga li bū ti, kad šiuos Ro kiš kio, Ku piš kio ir Ute nos 
kraš tuo se pa sta ty tus kry žius nu ka lė tas 
pats, de ja, šian dien ne ži no mas meist ras. 

Vie nas tie bių ti po kry žius pa sta ty-
tas ir Kai my nų kai mo ka pi nai tė se. Nors 
ir nė ra pa lai do ji mo da tos, iš de ko rui 
pa nau do to „ko rio“ for mos tin klo juos tų 
ga li ma spręs ti, kad tai vei kiau siai XX a. 
ant ro jo je pu sė je nu kal tas kry žius. To kiu 
at ve ju šis pa min klas ver tin gas kaip re-
tų šiuo lai ki nių kal tų ant ka pi nių kry žių 
pa vyz dys. Pa vie niai šiuo lai ki niai kal ti 
vie nas tie biai kry žiai pa sta ty ti ir Už pa lių 

4 Šio pa min klo aukš tas ak me ni nis pos ta mentas ir 
įra šas at ro do la bai nau jai, to dėl sun ku nu sta ty ti, 
ar tai se no jo pa min klo ko pi ja, ar at nau jin tas se-
na sis ant ka pi nis stul pas.

5 Kuš nie riū nų sen ka piuo se iš li kęs kry žius pa veik tas 
ko ro zi jos ir nu kri tęs, vie la pri riš tas prie pos ta-
mento, to dėl bū ti nas šio kal to kry žiaus iš sau go-
ji mas mu zie ju je.

6 Gaš kai tė R. Ka pi nės: Obe liai, Kriau nos, Vil nius, 
2009, p. 857.

7 Kon tri mas Č. Lie tu vos ge le ži niai kry žiai, Vil nius, 
1991, il. 274 (pie šė Č. Kon tri mas, 1978 m.).

8 As me nins ar chy vas, fo togr. 1989 m.
9 Lie tu vių liau dies me nas, Ma žo ji ar chi tek tū ra, Vil nius, 
1992, t. 3, il. 628, 629.

8 pav. a) 1884 m., Už pa lių ka pi nės,  
b) XIX a. pab., Už pa lių ka pi nės
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ka pi nė se – tai Gra žių šei mos ant ka pis (1985, 1990, 2004 m. pa lai do ji mai), ku ria me, 
kaip ir dau ge ly je di džių jų mies tų ka pi nių, kal tas kry žius kom po nuo ja mas tarp 
dvie jų ver ti ka lių ak mens plokš čių. Gan aukš to kry žiaus sti lis ti ka šiek tiek pri me na 
XIX a. Že mai ti jos vie nas tie bius kar tu ir 
me di nių vir šū nių sau lu tę – ma sy viais 
C mo ty vais pa į vai ri nant sker si nius ir 
tie sius spin du lius, su ku ria mas sti li zuo to 
au ga lo žie do si lu e tas (9 pav.). Vaš ke-
lių ir Tar vy dų šei mų ant ka py je (1982, 
1989 m. pa lai do ji mų da tos) ke tu rios 
ge le ži nės sau lu tės pri tvir tin tos ant ne-
aukš to ho ri zon ta laus pos ta mento ša lia 
ak mens plokš tės, ki ta me pa min kli nia me 
ak me ny je įleis ta vie na me ta li nė sau lu-
tė. XX a. 8–9 de šimt me čiais Lie tu vos 
mies tų ir mies te lių ka pi nė se kal tų ge-
le ži nių sau lu čių kom po na vi mas ša lia 
pa min kli nių ak mens ste lų ar ba ant jų 
bu vo la bai po pu lia rus, ta čiau Už pa lių 
ka pi nė se to kie pa vyz džiai re ti. Sa vi tą 
se nų jų vie nas tie bių kry žių de ko ro in-
ter pre ta ci ją iliust ruo ja šiuo lai ki nė mis 
tech no lo gi jo mis at lik ti 3 ne di de li kry žiai 
Už pa lių ka pi nė se – du iš jų įleis ti tie-
siai į že mę (Al bi no Glins kio ir Ze no no 
Gra žio ka pai), ki tas pa kei tė bu vu sį se ną 
dvis tie bį kry žių 1909 m. pa min kle (10 
a, b pav.). 

9 pav. Gra žių  
šei mos ka pas,  
Už pa lių ka pi nės

10 pav. Jo no Gai džio (mi ru sio 188... m.) 1909 m. 
ant ka pis su a) se nuo ju kry žiu mi (1998 m. nuo tr.), 
b) nau ju kry žiu mi (2010 m. nuo tr.)
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Dvis tie biai kry žiai dau giau sia bu vo sta to mi ka pi nė se, ta čiau yra jų ir pa ke-
lė se prie kai mų ir so dy bų. For mos po žiū riu Už pa lių vals čiaus dvis tie biai kry žiai 
pa na šūs į ki tų Ry tų Aukš tai ti jos ir Dzū ki jos vie to vių kry žius – pa na šiais ries ti niais 
S mo ty vais už pil do mos vi di nės kry žiaus ert mės, taip pat už bai gia mi sker si nių ga-
lai (1 lent.). Pa gal vi daus ert mių de ko ro ele men tus Už pa lių vals čiaus dvis tie bius 
ge le ži nius kry žius ga li ma skir ty ti į tris ti pus. 

Pir ma jam pri klau so re tai esan tys kry žiai, ku riuo se ge o met ri niais iš lanks ty tais, 
re čiau tie siais suk tos ge le žies stry pais su ku ria mas la ko niš kas, san tū rus de ko ras 
(1 lent., a). Kaip ir ki tuo se Lie tu vos re gio nuo se, daž niau siai ap tin ka mas ant ra sis 
ti pas, kai pa grin di nis vi di nių ert mių ažū ras ku ria mas S mo ty vais, kar tais jį pa pil-
dant ma žes nė mis to kios pat for mos „ša ke lė mis“ (1 lent., b; 10 a, 13 pav.). To kių 
kry žių de ko ra ty vu mas pri klau so nuo spi ra lių po bū džio – ma žiau už suk ti S mo ty vo 
ga lai su tei kia kry žiaus de ko rui la ko niš ku mo ir leng vu mo, la biau su suk tos spi ra lės 
su ku ria tan kes nį ažū rą (11 pav.). Tre čia jam ti pui pri klau so sti li zuo tų au ga lų mo-
ty vų pa nau do ji mas (1 lent., c; 12, 13 pav.10). To kie kry žiai Lie tu vo je ga na re ti ir 
kiek vie no iš jų de ko ras uni ka lus. 

Už pa lių ge le ži nių dvis tie bių kry žių kryž mos ne de ko ruo ja mos spin du liais, iš sky-
rus vie ną Už pa lių ka pi nių pa min klą, ku rio kryž mo se pa nau do ti C ir trum pų tie sių 
spin du lių de ri niai. Kar tais kryž mą pa brė žia iš skar dos iš pjau tas di des nis ar ma žes nis 
lo ty niš kas kry žius, ne di de lės skar dos plokš te lės su sto ge liais Nu kry žiuo ta jam. Už pa-
lių ka pi nė se iš li kęs pa min klas su ge le ži niuo se kal tuo se kry žiuo se re tai pa si tai kan čia 
gan ma sy via skar di ne kryž mos kop ly tė le 
(13 pav.). De ja, kry žius nu kri tęs nuo pos-
ta mento ir jo ne iš sau go jus ga li pra žū ti... 
Šiuo lai ki nį kryž mos pa puo ši mo va rian tą, 
jo je pri tvir ti nant lie tą sau lu tę, ma to me 
Gai ga lių kai mo ka pi nių pa min kle. 

1 len te lė. Kal tų  
kry žių sker si nių 
vidaus ir jų ga lų 
de ko ras

10 Trum pė lių kai mo kry žiaus de ko ras ir sker si nių ga-
lai ana lo giš ki kaip ir 1924 m. Žarc kaus nu kal ta me 
Anykš čių se nų jų ka pi nių kry žiu je, ski ria si tik de-
ta lės – ki toks stie bo apa čios de ko ras, nė ra an ge lo 
fi gū ros (as me ni nis ar chy vas, fo togr. 1989 m.), tad 
abu šie pa min klai ga li bū ti nu kal ti to pa ties meist ro.
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Dau gu ma ge le ži nių kry žių tu ri įvai riai de ko ruo tas apa ti nes da lis: daž niau siai 
S mo ty vais for muo ja ma pa pras to ar su dė tin ges nio si lu e to sa vi ta „va za“ (2 lent., 
a), re čiau nau do ja mi ving rūs su dė tin ges nio lanks ty mo si lu e tai (2 lent., b) ar ba tik 
dvi at ra mos (2 lent., c – 1, 2), kai ku rios pri me na lie tų kry žių apa ti nes stie bo da-
lis (2 lent., c – 3), pa si tai ko ir ori gi na lių, su kry žiaus de ko ro mo ty vais de ri na mų 
va rian tų (2 lent., c – 4, 5, 6). 

11 pav. Sa te re čiaus kai mo 
ka pi nės

12 pav. 1889 m., Il čiu kų  
kai mo ka pi nės, pos ta mentas 
apie 3,5 m 

13 pav. 190(4?) m.,  
Už pa lių ka pi nės 

2 len te lė. Kal tų kry žių  
apa ti nės da lies de ko ras
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Už pa lių vals čiaus dvis tie biai kry žiai iš si ski ria dar vie nu bruo žu – čia ap tik ti 
net ke li kry žiai su an ge lų fi gū ro mis. Ne di de li lie ti šven tų jų fi gū rų rel je fai gan daž ni 
XIX a. pa bai gos–XX a. pra džios Že mai ti jos re gio no (Ra sei nių, Kel mės r.) vie nas tie-
biuo se, re čiau dvis tie biuo se kry žiuo se. Čia po pu lia rūs Die vo Mo ti nos su kū di kiu, 
Pie tos siu že tai, pa si tai ko ir ki ti šven tie ji – šv. Bar bo ra, šv. Pran ciš kus, šv. Ma ri ja 
Mag da lie tė, apaš ta lai11, kar tais ap tin ka mi ir iš skar dos kar py ti tri mi tuo jan tys an ge lai.12 
Aukš tai ti jo je to kie lie ti re li gi niai rel je fai kry žių de ko re ne bu vo nau do ja mi, iš sky-
rus an ge lų fi gū rė les ar ba an ge liu kų gal vas su spar nais. Už pa lių pa ra pi jos ka pi nė se 
iš li kę trys dvis tie biai kry žiai ir vie nas vamz di nis kry žius su an ge lų fi gū rė lė mis: 
dvie jų dvis tie bių ir vamz di nio kry žiaus stie buo se po Nu kry žiuo tuo ju pri tvir tin ti lie ti 
dvie jų be si mel džian čių an ge lų rel je fai (14 pav.)13, ki to 1907 m. dvis tie bio kry žiaus 
stie bo apa čio je klū po kar py tos skar dos 
be si mel džian čio an ge lo si lu e tas. La bai 
pa na šios for mos, tik grakš tes nis an ge las  
stie be po Nu kry žiuo tuo ju yra ir kry žiu je 
prie Jo no Vaš ke lio so dy bos Trum pė liuo se  
(15 pav.). Nas vai čių kai mo ka pi nai čių 

14 pav. Lie ti be si mel džian tys 
an ge liu kai, kry žiaus frag men tas, 
Už pa lių ka pi nės

15 pav. Jo no Vaš ke lio so dy ba, 
kry žius prie na mo ke liu ko  
pu sė je, Trum pė lių kai mas

16 pav. Nas vai čių kai mo  
ka pi nės (kry žiaus frag men tas)

11 Pla čiau apie tai žr.: Pač kaus kie nė J. K. Lie ti rel-
je fai kal viš ko je kryž dir bys tė je, Tau to dai lės met raš tis, 
2008, nr. 15–16.

12 As me ni nis ar chy vas, fo togr. 1999 m., 2006 m.
13 Vamz di nio kry žiaus vie nas iš dvie jų an ge liu kų 
nu lū žęs.
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pa min kle pa nau do tas ki tas va rian tas – tai kry žiaus sker si niuo se abi pus Nu kryžiuo to jo 
pri tvir tin tos dvi lie tos an ge liu kų gal vos su spar nais (16 pav.). Trys lie tos an ge liu kų 
gal vos ant vi sų kry žiaus sker si nių yra ir Ši mo nių ka pi nių (Ku piš kio r.) 1892 m. 
dvis tie bia me kry žiu je.14 To kių pa vyz džių Ry tų Aukš tai ti jos ka pi nė se ga li bū ti ir 
dau giau. Nors dau gu ma šių Už pa lių vals čiaus kry žių ne tu ri da tų (kai kurių įra šai 
la bai su ny kę ir ne iš skai to mi), pa gal sti lis ti ką ir pos ta mentus jie pri klau so tam pa čiam 
lai ko tar piui, t. y. XIX a. ant ra jai pu sei–XX a. pra džiai. Lie tų be si mel džian čių an ge lų 
fi gū ros ge le ži niuo se kry žiuo se su si ję su to pa ties lai ko tar pio Ry tų Aukš taiti jo je, ypač 
Ute nos ap skri ty je, sta ty tų me di nių kry žių de ko ro tra di ci ja: iki 1910 m. dauge ly je 
Ute nos kraš te sta ty tų A. De vei kio kry žių kop ly tė lės apa čio je ar ba ant dvie jų ko lo nų  
vir šaus yra be si mel džian čių an ge lų fi gū ros15, dau ge ly je ne ži no mų meist rų su kur tų 
Ute nos, Ro kiš kio ap skri čių me di nių kry žių kop ly tė lių-al to rė lių ko lo nų vir šu je daž niau-
siai ma to me be si mel džian čius16, re čiau su žva kė mis ran ko se an ge lus.17 Šių me di nių 
kry žių pa sta ty mo lai ko tar pis, ap iman tis 1874–1928 me tus, su tam pa su ge le ži nių kry-
žių kal di ni mo lai ku, to dėl ne nuos ta bu, kad me di nių kry žių de ko ro ele men tai bu vo 
per kel ti į ki tos me džia gos pa min klus. Tai pa tvir ti na ir me di nėms kry žių fi gū roms 
ana lo giš ka lie tų bei iš skar dos kar py tų an ge liu kų for ma ir po zos po pu lia ru mas 
(be si mel džian tys). Vie nas iš se niau sių – 1874 m. me di nių kry žių su iš pjaus ty tais 
me di niais be si mel džian čių an ge lų si lu e tais už fik suo tas bū tent iš Už pa lių vals čiaus 
Il čiu kų ka pi nių18, ki ti kry žiai su an ge lais sto vė jo ir Ka niū kų, Už pa lių ka pi nė se.19

Ry tų Aukš tai ti jos ge le ži niuo se ant ka pi niuo se kry žiuo se esan čios lie tos spar-
nuo tos an ge liu kų gal vos taip pat ati tin ka me di nių pa min klų tra di ci ją – kai ku riuo se 
XIX a. pa bai gos–XX a. pra džios sto gas tul piuo se ir me di nių kry žių kop ly tė lių-al-
to rė lių apa čio je bu vo iš dro žia mos ba ro ko sti liui bū din gos an ge liu kų gal vu tės su 
spar ne liais. Ana lo giš ka si tu a ci ja bū din ga ir Že mai ti jai – tri mi tuo jan tys an ge lai bu vo 
po pu lia rūs me ta li nė se me di nių pa min klų vir šū nių vė ja ro dė se20, to dėl jų at si ra di mas 
ir ge le ži niuo se ant ka pi niuo se kry žiuo se sa vai me su pran ta mas reiš ki nys. 

Šiuo lai ki niai kal ti ant ka pi niai dvis tie biai kry žiai Už pa lių vals čiaus ka pi nė se 
la bai re ti – tik du kry žiai pa sta ty ti ant Ta mo šiū nų šei mos ka po. Jų sti lis ti ka ski-
ria si nuo se nų jų dvis tie bių kry žių: vi di nės rė mų erd vės pa lik tos tuš čios, kryž mos 
puoš tos prie ap skri ti mo pri tvir tin tais tie siais ir suk tos ge le žies spin du liais, stie bo 
apa čia pa pil dy ta dviem skir tin go mis 
de ta lė mis – ving riu žy din čios gė lės 
mo ty vu bei ries ti nių for mų ažū ru. Tai 
ro do, kad šiuo lai ki niai kal viai ir už sa ko-
vai ne si re mia se nų jų pa min klų da ry mo 
tra di ci ja, o lais vai in ter pre tuo ja kal ti nių 
ant ka pi nių kry žių for mas. 

Vamzdiniųkryžių Už pa lių vals-
čiu je nė ra gau su, dau giau sia jų XX a. 
4–7 de šimt me čiais pa sta ty ta Už pa lių 
pa ra pi jos ka pi nė se, ke le tas – Už pa lių 
sta čia ti kių ka pi nė se. Jų sta ty mo lai kas 
su tam pa su vi so je Lie tu vo je to kių kry-
žių pa pli ti mo lai ku.21 For mos po žiū riu 

14 As me ni nis ar chy vas, fo togr. 1989 m.
15 Iliust ra ci jas žr.: Se no ji liau dies skulp tū ra Ute nos kraš
to ty ros mu zie ju je, ka ta lo gas, Ute na, 2002, il. 12, 13, 
14, 15, 19, 21, 22, psl. 27, 29, 34.

16 Iliust ra ci jas žr.: Kryž dir bys tė Lie tu vo je, Vil nius, 1998.
17 Iliust ra ci jas žr.: Kryž dir bys tė Lie tu vo je, Vil nius, 1998: 
1898 m.

18 Iliust ra ci ją žr.: Kryž dir bys tė Lie tu vo je, Vil nius, 1998, 
p. 519.

19 Žr. 41 ir 42 nuo ro dą.
20 Iliust ra ci jas žr.: Kon tri mas Č. Ge le ži niai Lie tu vos 
kry žiai, Vil nius, 1991, il. 57, 96, 103, 116.

21 Dau gu ma Už pa lių ka pi nių vamz di nių kry žių ne tu ri 
įra šų apie pa lai do ji mus, o ki tuo se įra šy tos pas ku ti nį 
pa lai do ji mą žy min čios XX a. 10 de šimt me čio da tos 
ga li bū ti vė les nės nei pa min klas (pvz., Brau ky lų šei-
mos ka pas su 1958 ir 1996 m. pa lai do ji mų da to mis).
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ga li ma iš skir ti ke le tą ti pų. Pir ma sis, po-
pu lia rus vi so je Lie tu vo je, – tai pa pras ti, 
iš vamz džių su vi rin ti kry žiai, nu da žy ti 
tam sia spal va su švie siai da žy tu Nu-
kry žiuo tuo ju kryž mo je (pa lai do ji mų 
da tos 1943, 1954). Kai ku rie iš jų tu ri 
bum bu lais ar ne di de liais kū giais pro-
fi liuo tus sker si nius, re čiau – iš vie los 
lanks ty tus tri la pio for mos or na men tus. 
Ke le tas to kių kry žių pa sta ty ta Už pa lių 
pa ra pi jos ir Už pa lių sta čia ti kių ka pi nė se. 
Ant ro jo ti po kry žiuo se nau do ja mi si lu e tą 
pa pil dan tys de ko ro ele men tai – kryž mos 
vir šu je kom po nuo ja mi trys il gi spin-
du liai ir dvi spi ra lė mis už si bai gian čios 
„ša kos“ stie be (Sei bū čių šei mos ka pas), 
juo da me kry žiu je bal ta spal va da žy tas 
kryž mos ap skri ti mas su trum pais tie siais 
spin du liais de ri na mas su stie bo apa čios 
bal to mis lenk to mis de ta lė mis (Jo no An-
ta na vi čiaus ir Ba nio Kip ri jo no ka pas) 
ar ba aukš to je ak mens ste lo je įleis to ne-
di de lio juo do vamz di nio kry žiaus kryž-
mą su pa švie saus me ta lo ap skri ti mas 
su trum pais tie siais spin du liais (Jur gio 
La pie nio ka pas (1866–1938). Tre čia jam 
ti pui pri klau so kry žiai, ku rių vi sos da-
lys įrė mi na mos me ta lo juos to mis (ar ba 
sto ra vie la), taip su švel ni nant gan gru bų 
vamz džių si lu e tą. Kar tais prie me ta lo 
juos tų kryž mos da ly je tvir ti na mi ne di-
de li spin du liai ir ap skri ti mas, ažū riš ki 
sker si nių ga lai, ki tos pa pil do mos de ta lės 
(17 pav.). Ket vir ta jam ti pui pri klau so 
įvai riai de ko ruo tos kry žių gru pės, t. y. 
iš vie no nu kirs to „me džio“ iš au gan tys 
du (Pil ve lių kai mo ka pi nės) ar ba trys 
vamz di niai kry žiai (du pa min klai Už-
pa lių ka pi nė se, 18 pav.). 

Ry tų Aukš tai ti jos XIX a. antro sios 
pu sės pa min klai iš si ski ria dar vie nu 
ypa tu mu – Ute nos, Ku piš kio, Ro kiškio, 
Anykš čių, Du se tų kraš tuo se bu vo sta-
to mi aukš ti, daž nai iki 3 met rų ta šy ti 
ak me ni niai stul pai su ge le ži niais kry-

17 pav. Brau ky lų šei mos ka pas.  
Už pa lių ka pi nės

18 pav. Už pa lių ka pi nės. 2010 m.  
S. Bal čiū no nuo tr.
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žiais vir šū nė je. To kių pa min klų kil mę ga lė jo lem ti ama tų plėt ra, t. y. kai muo se 
pa dau gė jus kal vių, ku rie, be me ni nės kal vys tės, ga mi no ir įvai rius dar bo įran kius, 
at si ra do ga li my bė vys ty tis ir ak men ta šys tei. Ki ta ver tus, ne ma žes nę įta ką ga lė jo 
tu rė ti ir pa min klų tra di ci jos spe ci fi ka – Ry tų Aukš tai ti jo je il giau siai Lie tu vo je, iki 
XX a. pra džios, bu vo sta to mi aukš ti me di niai sto gas tul piai, to dėl ak me ni niai stul pai 
su ge le ži niais kry žiais ga li bū ti nau jo je me džia go je sa vi tai in ter pre tuo ta se no sios 
tra di ci jos for ma. Šią ver si ją pa tvir ti na ana lo giš kos kai ku rių ak me ni nių stul pų ir 
me di nių sto gas tul pių ge le ži nių vir šū nių for mos (Ute nos r. Už pa lių, Kuš nie riū nų 
ka pi nių, Anykš čių r. An drio niš kio baž ny čios šven to riaus, De bei kių, Če ko nių kai mų, 
Svė da sų ka pi nių pa min klai ir kt.). Ki ta ver tus, obe lis kus pri me nan čių ak me ni nių 
ant ka pi nių stul pų kil mė ga li bū ti su si ju si ir su Aukš tai ti jo je pli tu sio is to riz mo, 
šiuo at ve ju ne ok la si ciz mo, for mo mis, ta čiau ši ver si ja rei ka lau ja at ski ro šio sti liaus 
po vei kio XIX a. ant ro sios pu sės pa min klams ty ri mo. 

XIX a. pa bai gos ir XX a. pra džios ak me ni niai stul pai ski ria si aukš čiu ir 
si lu e tu: vie ni jų grakš tūs ir aukš ti (2,50–3 m, vie nas aukš čiau sių – apie 3,50 m 
Il čiu kų ka pi nė se, 12 pav.), ki ti stam bes nių tū rių ir že mes ni (apie 1,50–2 m). Aukš-
tie ji stul pai daž nai tu ri dvi, re čiau tris da lis, t. y. apa ti nė je de da mas vie nas di-
des nis ar ba du ak mens blo kai, kaip ir kla si ki nė se ko lo no se tam pan tys sa vi ta ba ze 
smai lė jan čiam stul pui (3 len te lė, 1). Ga li bū ti, kad toks bū das pa si telk tas sie kiant 
pa sta ty ti kuo aukš tes nį stul pą. Ki tais at ve jais aukš tas stul pas su da ry tas iš dvie jų 
kom po nen tų – apa ti nės „ba zi nės“ ir vir šu ti nės smai lė jan čios da lies, ku ri fa sa di nė je 
pu sė je ta šy tais kar ni zais skai do ma į „laip tus“, re čiau į at ski rus rė mus (3 lent., 2; 
19 pav.). Daž nai stul pas už bai gia mas pa pras tu ly giu vir šu mi (3 lent., 1, 4) ar ba 
pa brė žia mas siau res niu ar ba pla tes niu sta čia kam piu ap va du, ku ria me kar tais iš ka la-
ma pa min klo pa sta ty mo da ta22 (3 lent., 2, 3). Ana lo giš ki si lu e to for ma vi mo bruo žai 
bū din gi ir že mes niems ak me ni niams bei nuo XX a. pra džios pra dė ju siems plis ti 
be to ni niams pos ta mentams (3 lent., 5–7). Šios tra di ci jos bruo žus ma to me ir Už pa-
lių sta čia ti kių ka pi nė se – ke li me ta li niai sta čia ti kių kry žiai įleis ti į to kius pa čius 

22 Pa si tai ko at ve jų, kad 
pos ta mento vir šu je 
(kar tais apa čio je) iš-
kal ta me tais vė les nė 
da ta nei kar tu su teks-
tu pos ta mento fa sa de 
iš kal ta mir ties da ta.

3 len te lė. Kal tų ir lie tų kry žių pos ta mentų for mos. (Lentelės su da ry tos 
au to rės pa gal Už pa lių eks pe di ci jos me tu už fik suo tus pa min klus)
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ne aukš tus stul po for mos pos ta mentus. Pos ta mentų fa sa di nės plokš tu mos vi du ry je 
ar ba apa čio je iš ka la mi mi ru sie siems skir ti įra šai (kai ku rie sun kiai be įskai to mi), 
kar tais ir da tos bei rel je fi niai re li gi niai sim bo liai – grai kiš kas, lo ty niš kas kry žius, 
lieps no jan ti šir dis, tau rė, Kris taus mo nog ra ma IN RI. 1929 m. pa lai do ji mą žy min tis 
be to ni nis pa min klas su lie tu kry žiu mi iš si ski ria ori gi na lia de ta le – stul po apa čio je 
yra gi li ni ša, ku ri, spren džiant pa gal jos dy dį, ga lė jo bū ti skir ta ne iš li ku siai re li-
gi nei skulp tū rai (5 pav. c). 

La bai re tai se nie ji kal ti kry žiai tu ri že mus pos ta mentus. Už pa lių ka pi nė se 
vie nas kal tas kry žius įleis tas į lie tiems pa min klams bū din gos for mos me ta li nį dė žės 
for mos pos ta mentą (Ve lu čių šei mos ka pas)23, ki ti du tu ri Ry tų Aukš tai ti jai bū din-
gus kal tus pos ta mentus su 4 ko jo mis – to kie pa min klai ne re tai sta to mi tiesiai ant 
že mės ar ba plokš čio ak mens (Už pa lių ir Kuš nie riū nų ka pi nės, 20 pav.). Vė les ni 
vamz di niai kry žiai, kaip ir XX a. pa bai gos– XXI pra džios me ta li niai kal ti kry žiai, taip 
pat įlei džia mi tie siai į že mę, re čiau – į že mą ak me ni nį ar ba be to ni nį pos ta mentą.

Dar vie nas svar bus se nų jų me ta li nių kry žių bruo žas – jų ir pos ta mentų dy-
džių san ty kis: aukš tų ak me ni nių stul pų 
vir šu je sta to mi ne di de li, apie 1–1,20 m 
kry žiai, že mes niuo se pos ta mentuose 
įlei džia mi apie 1,20–1,50 m aukš čio kry-
žiai, ant že mų pos ta mentų ma to me gan 
aukš tus, apie 2 m me ta li nius kry žius. 

19 pav. 1905 m. 
kry žius pa ke lė je prie 
so dy bos Kuš nie riū nų 
kai me

20 pav. Kuš nie riū nų 
kai mo ka pi nės

23 Nors pir mas pa lai do ji mas žy mi 1995 m. da tą, ant-
ka pi nis kal tas kry žius ga li bū ti nau jai nu da žy tas 
XX a. pra džiai pri klau san tis pa min klas. Ana lo giš kas 
1920 m. kal tas kry žius sto vi ir An ta ša vos (Ku piš-
kio r.) baž ny čios šven to riu je (As me ni nis ar chy vas, 
fo togr. 1989).
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Me di niai pa min klai

Se nų jų XVI I I– XIX a. pra džios Lie tu vos stogastulpių pa vyz džių esa ma la bai ne-
daug. Vie ni jų – 1915–1933 m. Ba lio Bu ra čo už fik suo ti 1838 m. De gė sių ir 1847 m. 
Ka niū kų sen ka pių pa min klai (21 a, b pav.). Nors pa min klai XX a. pra džio je jau bu vo  
ap ny kę, iš li ku sios de ta lės liu di ja, kad jų  
bū ta dvi aukš čių. Pa gal pro por ci jas struk-
tū ro je vy rau ja apa ti nis ke tur šlai tis sto ge-
lis su ries to mis at ra mo mis, o ne di de lis  
vir šu ti nis sto ge lis su ver ti ka lio mis kolo-
nė lė mis dar niai pa pil do ir pra tę sia aukš tą 
pa min klą. XX a. pra džio je šio ti po sto-
gas tul piai sto vė jo Uk mer gės, Ro kiš kio ir  
Za ra sų ap skri ty se24, ir juos pie šu sio Fran-
cis ko Kšyv dos-Pol kov skio nuo mo ne, pri-
klau so la bai se nam pa min klų ti pui.25 Tai 

21 pav. a) De gė sių kai mo sen ka piai, sto gas tul pis. 1838 m. (LLM MA, T 1, il. 81. 1924 m.  
B. Bu ra čo nuotr.), b) Ka niū kų sen ka piai (KL, Vil nius, 1998, p. 164. A. Var no rin ki ny je šios 
nuo trau kos met ri ko je pa žy mė ta, kad sto gas tul pis pa sta ty tas 1847 m., kry žiai – 1871, 1874, 
NČDM, A. Var no rin ki nys, nr. 887, fo togr. 1925).

24 Brens ztejn M. Krzyźe i kap lic zki źmudz kie: Ma te
riały do sztu ki lu do wej na Lit wie, Kraków, 1906, lent. 
XXII nr. 40, lent. XXI nr. 39 (Za ra sai); Juo di nių 
k., Ka ma jų vls., Ro kiš kio aps. (Na cio na li nio M. K. 
Čiur lio nio mu zie jaus liau dies me no sky riaus fo to-
te ka (to liau NČDM), Lta 546, 1923 m. K. Ši mo nio 
pie ši nys), Ka vars ko mst., Uk mer gės (dab. Anykš čių) 
aps. (NČDM, Lta 791, 1927 m. J. Bu ra čo pie ši nys), 
Še šuo liai, Uk mer gės aps. (A. Ja ro še vi čius, Lie tu vių 
kry žiai, Vil nius, 1912, pieš. 28) ir kt.

25 Kszyv da-Pol kow ski Fr. Krzyźe na Lit wie: Ry so wał 
dla J. hr. Przeździec kie go z Ra kis zek la tem r. 1908, 
Kraków, 1910. Šiuos api bū di ni mus au to rius nu ro do 
po pa min klų iliust ra ci jo mis, pus la piai ne nu me ruo ti.
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liu di ja ir šio dai li nin ko al bu me nu ro dy tos 1820–1867 m.  
da tos. Pa na ši sto gas tul pių struk tū ra Ry tų Aukš tai ti jos  
kraš tuo se iš li ko ir XIX a. pa bai go je–XX a. pra džio je, nors  
bu vo sta to mi ir dvie jų tri jų aukš tų sto gas tul piai su pa-
laips niui į vir šų ma žė jan čiais vie no dos for mos stoge liais ir 
lenk to mis at ra mo mis. XIX a. sto gas tul pių tradi ci nė struk-
tū ra ir de ko ras bu vo iš lai ky ti Šei my niš kių kai me sto vė ju-
sia me sto gas tul py je, tik, skir tin gai nuo se nų jų, ne di de lis 
pa min klo aukš tis su tei kė jam ma sy vu mo.26 Nors nežino-
ma šio pa min klo pa sta ty mo ir už fik sa vi mo da ta, pagal   
jo būk lę ga li ma spręs ti, kad pri klau sė maž daug XX a. 3–4 de šimt me čio lai ko tar piui. 

XX a. pa bai go je pa sta ty tų tra di ci nių sto gas tul pių Už pa lių vals čiu je nė ra daug. 
Tai Šei my niš kių kai mo pa ke lė je 1991 m. pa sta ty tas sto gas tul pis Sau sio 13-ajai at-
min ti (nau jas at sta ty tas bu vu sio jo vie to je?), pro fe so riui Ka ziui Pa kštui (1893–1960) 
skir tas sto gas tul piams artimas koplytstulpis su atvira koplytėle prie ke lio Ali-
nau kos kai me (au to rius R. Šul cas) ir tri jų aukš tų sto gas tul pis Už pa lių vi du ri nės 
mo kyk los vi di nia me kie me (2002 m., au to rius R. Šul cas). Šei my niš kių sto gas tul pio 
struk tū ra ar ti ma XIX a. pa min klams, 
tik ski ria si de ta lės: pa nau do tas ne ge le-
ži nis, o me di nis vir šū nės kry žius, taip 

26 Iliust ra ci ją žr.: Se no ji liau dies skulp tū ra Ute nos kraš
to ty ros mu zie ju je, ka ta lo gas, 2002, p. 103.

22 pav. 1991 m. sto gas tul pis 
pa ke lė je. Šei my niš kių kai mas 

23 pav. Sto gas tul pis pa ke lė je. 
De gė sių k. Au t. R. Šul cas

24 pav. Kop lyt stul pis su  
at vi ra kop ly tė le, Ali nau kos k. 
Au t. R. Šul cas
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pat me di niams kry žiams bū din gas stul po de ko ras – lenk tais dan tu kais de ko ruo ti 
šo nai, vi sos stul po pu sės iš rai žy tos au ga li niais or na men tais; skir tin gai nuo se nų jų 
sto gas tul pių, pa pė dės ge o met ri nių for mų ažū ras pjaus ty tas ne kiau rap jū vio, o rel-
je fi ne tech ni ka (22 pav.). Ali nau kos paminklas taip pat tra di ci nių for mų, tik ne tu ri 
ge le ži nės vir šū nės ir, kaip ne re tai pa si tai ko šiuo lai ki niuo se pa min kluo se, stul po 
fa sa de nau do ja mi rel je fiš ki už ra šai ir sti li zuo tas au ga li nis de ko ras. 

Šiuo lai ki nėms sto gas tul pių in ter pre ta ci joms pri klau so R. Šul co ir Už pa lių 
vi du ri nės mo kyk los dro žė jų su kur ti pa min klai – pa ke lė je prie De gė sių kai mo 
(skir tas čia gi mu siam Lie tu vos ka riuo me nės įkū rė jui Jo nui Gal vy džiui-By kaus kui 
(1864–1943), Kro ku lės šal ti nio, Šei my niš kių pi lia kal nio ir ki to se is to ri nes vie tas žy-
min čio „Už pa lių ta ko“ (2000–2001) pa sta ty ti ne aukš ti ąžuo lo rąs tai, ku rių fa sa di nė se 
plokš tu mo se iš rai žy ti pa sta ty mo in ten ci jos teks tai, vir šus už bai gia mas ap va liais, 
dau giau Že mai ti jos se nie siems sto gas tul piams bū din gais sto ge liais ir pro fi liuo ta 
aukš ta me di ne vir šū ne, kaip ir ki tuo se R. Šul co dar buo se, be ge le ži nės ar me di nės 
sau lu tės (23 pav.). Sti li zuo to sto gas tul pio va rian tą ga li ma įžvelg ti Bu tiš kio Vla do 
(1932–2007) pa min kle (Už pa lių ka pi nės), stul po su ni ša ti pas sa vi tai in ter pre tuo-
tas Al fon so Ju zu lė no (1922–2007) pa min kle (Už pa lių 
ka pi nės) – be si su kan čios juos tos mo ty vu de ko ruo tas 
ne aukš tas stul pas už si bai gia ni ša su Rū pin to jė liu ir 
gan ma sy via ge le ži ne vir šū ne. 

Skulptūriniaistulpai (ar ba stul pi nės skulp tū ros), 
ne re tai li te ra tū ro je klai din gai va di na mi sto gas tul piais, 
re čiau kop lyt stul piais, taip pat pri klau so se no sios tra di ci-
jos šian die ni nei in ter pre ta ci jai, ku rios pra di nin ku ga li ma 
lai ky ti ži no mą dro žė ją Ipo li tą Už kur nį. Šv. Ka zi mie rui 
skir tas pa min klas sto vi Už pa lių baž ny čios šven to riu je, 
šv. Izi do riui – Vik to ri jos Jo va rie nės so dy bo je (abu Sta-
nis lo vo Ka ra naus ko dar bo), ta čiau dau giau sia šio ti po 
pa min klų pa sta ty ta Už pa lių ka pi nė se. Tai S. Ka ra naus ko 
su kur ti du pa min klai – 1863 m. su ki li mo va dui Po vi lui 
Čer vins kiui (1984) ir Šat kų šei mai (1971). Pas ta ra sis dvi-
pu sis – fa sa di nė je pu sė je vien ti so me džio rąs to ni šo je 
iš drož ta šv. Jo no Ne po mu ko skulp tū ra, ki to je – sė jė jas 
(šv. Izi do rius?) (25 pav.). Ki tuo se ant ka pi niuo se skulp-
tū ri niuo se stul puo se iš drož tas Rū pin to jė lis (Ku lie šiaus 
(1927–2007) ka pas), Die vo Mo ti na su kū di kiu, Nu kry-
žiuo to jo gal va. 

Sun ku nu sta ty ti, ar Už pa lių vals čiu je bu vo po pu-
lia rūs koplytstulpiai, nes iš li ku sios ži nios la bai men kos, 
ta čiau, spren džiant pa gal ki tus Ry tų Aukš tai ti jos re gio-
nus, ga li ma teig ti, kad šio ti po pa min klai ne bu vo to kie 
po pu lia rūs kaip sto gas tul piai ir kry žiai. Ži no ma, kad 
Trum pė lių kai me 1863 m. gi męs Fe lik sas Vaš ke lis (mi ręs 
Ba jo rų kai me po 1932 m.) po 1888 m. gais ro Už pa lių 
mies te lio aikš tė je pa sta tė kop lyt stul pį su šv. Flo ri jo nu. 

25 pav. Skulp tū ri nis stul pas. 
S. Ka ra naus kas. Už pa lių  
ka pi nės. 1971 m. 
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Pa min klo pa grin dą su da rė aukš tas še šia kam pis stul pas 
su kvad ra ti ne įstik lin ta kop ly tė le (jo je Nu kry žiuo to jo 
fi gū ra) ir gan ma sy via šv. Flo ri jo no fi gū ra virš jos.27 
1933 m. jo vie to je bu vo pa sta ty tas be to ni nis pa min-
klas su dviem ba rel je fais – kry žių ne šan čiu Kris tu mi 
ir šv. Flo ri jo nu (au to rius ne ži no mas), ku ris 1963 m. 
so vie tų val džios bu vo nu griau tas, 1991 m. at sta ty tas 
pa ra pi jos kle bo no Juo za po Šums ko ini cia ty va.28

Ne re tai kop lyt stul piai su šv. Jo no Ne po mu ko 
ar ba Jė zaus Krikš to gru pe bu vo sta to mi prie van dens 
tel ki nių, tad Už pa lių vals čius ne bu vo iš im tis – šian dien 
jau ne iš li ko dar 1970 m. Bu tiš kių kai me prie upe lio 
sto vė jęs me di nis kop lyt stul pis29 (bu vu sios skulp tū ros 
siu že tas ne ži no mas, ta čiau ga lė jo bū ti Ne po mu kas) ir 
kop ly tė lė ant stul po su šv. Jo no sta tu lė le prie Ud rokš-
lio upe lio, ne to li P. Kuo sos na mų.30

Šiuo lai ki nių kop lyt stul pių taip pat nė ra daug. 
Už pa lių ka pi nė se pa sta ty tas ne aukš tas kop lyt stul pis su 
at vi ra kop ly tė le (Al do nos Klo vie nės (1936–1982) ka pas) 
struk tū ros po žiū riu ar ti mas se na jai tra di ci jai, tik vie-
toj re li gi nės skulp tū ros „de ga“ me di nė am ži no ji ug nis 
(26 pav.); tra di ci nių for mų kop lyt stul pis su at vi ra kop-
ly tė le ir Rū pin to jė liu puo šia Vik to ri jos Jo va rie nės kie mą 
(S. Ka ra naus kas, 2004). Kop lyt stul pių in ter pre ta ci jai pri-
klau so A. Klo vo pa min klas prie Už pa lių mo kyk los, skir tas pro fe so riams K. Pa kštui, 
P. Jo de lei ir A. Žvi ro nui at min ti (1990). Mo nu men ta liai Rū pin to jė lio skulp tū rai vie toj 
na me lio for mos kop ly tė lės pa nau do ta erd vi ni ša su dvi šlai čiu sto ge liu ir var pu 
bei ge le ži ne vir šū ne. To kios sti lis ti kos dar bai – skulp tū rai nau do jant ni šas vie toj 
kop ly tė lės – po pu lia rūs tarp šian die nos 
kryž dir bių ir su da ro at ski rą tra di ci nių 
kop lyt stul pių in ter pre ta ci jos ti pą. 

Už pa lių vals čiaus mediniaikry
žiai, kaip ir šio kraš to sto gas tul piai, 
pri klau so se niau siems pa vyz džiams 
Lie tu vo je. Iki šiol ži no mas se niau sias 
šio vals čiaus pa min klas – maž daug iki 
1995 m. Vais kū nų ka pi nė se sto vė jęs 
apie 4 m aukš čio ap ny kęs pu ši nis kry-
žius su įrėž ta 1844 m. da ta.31 Kai ku rie 
XX a. pir mo jo je pu sė je už fik suo ti se nie ji 
kry žiai pa sta ty ti 1864–1874 m. Tai Už-
pa lių mies te ly je sto vė jęs 1864–1874 m. 
kry žius32, kry žiai su 1847 m. ir 1871 m. 
da to mis Ka niū kų (21 b pav.)33, 1872 m. 
De gė sių34, 1874 m. Il čiu kų ka pi nė se.35 

27 Se no ji liau dies skulp tū ra Ute nos kraš to ty ros mu zie ju je..., 
p. 13, iliust ra ci ja p. 63.

28 Bal čiū nas S., Ku lie šie nė V. Už pa liai. Mū sų sva
jo nių kraš tas, Vil nius, 1999, p. 92–95.

29 Pa tei kė jas Sta nis lo vas Bal čiū nas, gim. 1943 m. 
Trum pė lių k., Už pa lių vls., au to rės po kal bis 2010 
11 09.

30 Pa tei kė ja Al do na Prans kū nai tė-Ki lie nė, gim. 1928 m., 
už ra šė Re gi na Ta mo šiū nai tė-Abu kaus kie nė 2002 
04 22.

31 Ala vi nė kan čia ir ge le ži nė vir šū nė sau go mi Už pa-
lių mo kyk los mu zie ju je. Kry žiaus sker si nis bu vo 
nu kri tęs, o il ga am žiš ku mą lė mė pa min klui pa rink ta 
sma lin ga pu šis. Pa tei kė jas Už pa lių se niū nas Vy tas 
Jur ka, gim. 1948 m. Gai ve nių k., Sal du tiš kio apyl., 
au to rės po kal bis 2010 12 15.

32 A. Var no rin ki nys, nr. 639, NČDM.
33 A. Var no rin ki nys nr. 887, fo togr. 1925, NČDM 
(kry žių pa sta ty mo da tos nu ro dy tos met ri ko je).

34 A. Var no rin ki nys nr. 904, fo togr. 1925, NČDM.
35 Kryž dir bys tė Lie tu vo je..., p. 519.

26 pav. A. Klo vie nės ka po  
pa min klas
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Ki ti sta ty ti XIX a. ant ro jo je pu sė je. Tai 1885 m. kry žiai 
Už pa lių ka pi nė se36 ir ūki nin ko Jur gio Sir vy džio so dy bo je 
De gė sių kai me37, du kry žiai su 1887 m. da ta Už pa lių 
ka pi nė se38, 1888 m. kry žiai ūki nin ko Jo no Dul kės so-
dy bo je De gė sių kai me (27 pav.) ir ūki nin kės Sa kal ni-
kie nės kie me Už pa liuo se39, 1893 m. Už pa lių ka pi nė se 
(29 pav.). Šiam lai kui ga li pri klau sy ti ir bu vę kry žiai 
Ka niū kų kai me prie ke lio Jo no Miš ki nio lau kuo se40 ir 
ūki nin ko Vi lu čio kie me Už pa liuo se41, kry žiai su an ge-
lais ant ko lo nų Už pa lių42 ir Ka niū kų ka pi nė se.43 Kaip 
ir vi so je Lie tu vo je, iki Ant ro jo pa sau li nio ka ro kai mo 
ben druo me nių jė go mis kry žiai bu vo sta to mi kai mų 
pra džio je (kar tais ir pa bai go je) ir bu vo va di na mi kai mo 
kry žiais. Ži no ma, kad apie 1930 m. de ko ruo tas kry žius 
bu vo pa sta ty tas Puo džių kai me (pa tre šęs dar sto vė jo 
apie 1985 m.)44, 1939 m. – Ga runkš čio že mė je Ka niū-
kų kai mo pra džio je (da rė Fe lik sas Gai dys iš Puo džių 
kai mo).45 Iki šių die nų ge rai iš li kęs pri žiū ri mas Ga li nių 
kai mo kry žius (1938 m.), tar pu ka riui ga li pri klau sy ti ir 
ap ny kęs pa pras tos for mos me di nis kry žius prie ke lio, 
žy min tis bu vu sios so dy bos vie tą Trum pė lių kai me. 

XIX a. ant ro jo je pu sė je for mos po žiū riu vy ra vo 
kry žiai su tri la piais sker si nių ga lais ir ne di de lė mis, 
Ry tų Aukš tai ti jai, o ypač Ute nos kraš tui, bū din go mis 
kop ly tė lė mis-al to rė liais (27 pav.). Ten ka ma ny ti, kad, be 
de ko ruo tų, bu vo sta to mi ir pa pras tos for mos kry žiai, 
ta čiau jų XX a. pra džios et no gra fai pa pras tai ne fik suo da-
vo. Prie pa pras tes nio de ko ro kry žių ga li ma pri skir ti du 
pa na šius, vei kiau siai to pa ties meist ro kur tus kry žius, 
ku rių vie nas bu vo Už pa liuo se (1864–1874), ki tas Jo no Miš ki nio lau kuo se prie ke lio 
Ka niū kų kai me (28 pav.). Pa grin di nį jų de ko rą su da ro pri dė ti nė mis vin giuo to mis 
juos to mis puoš ti sker si niai ir sa vi tas „kar ni zas“ – pus ru tu liais de ko ruo ta stul po vir-
šu ti nė da lis. Ki ti kry žiai su ne di de lė mis 
sta čia kam pė mis kop ly tė lė mis-al to rė liais, 
ku rių ko lo nas už bai gia si lu e tiš kai pjaus-
ty ti an ge lai, kry že liai ar ba žva kės, al to rių 
bal da ki mą imi tuo jan tys sto ge liai Nu kry-
žiuo ta jam, vi si sker si niai ir stul pas de ko-
ruo ti ažū ri niais dan tu kais ar ba ki to kiais 
pjaus ti niais, bū din gi Ute nos apy lin kių 
kryž dir biams, ku riems įta ką da rė šia me  
kraš te dir bu sio A. De vei kio (XIX a. vid.– 
1929) kū ry bi nis brai žas. Be šių, aptinka-
ma ir ori gi na laus de ko ro kry žių, kaip 
an tai Už pa lių ka pi nė se bu vę trys kry-

36 A. Var no rin ki nys nr. 623, fo togr. 1924, NČDM.
37 Dir bo Mar ty nas Sir vy dis, A. Var no rin ki nys nr. 
861, fo togr. 1925, NČDM.

38 Kryž dir bys tė Lie tu vo je..., p. 520, p. 521; Lie tu vių liau
dies me nas. Ma žo ji ar chi tek tū ra, Vil nius, 1970, t. 2, 
il. 191.

39 A. Var no rin ki nys nr. 619, fo togr. 1924, NČDM.
40 A. Var no rin ki nys nr. 902, fo togr. 1925, NČDM.
41 A. Var no rin ki nys nr. 627, fo togr. 1924, NČDM.
42 A. Var no rin ki nys nr. 621, fo togr. 1924, NČDM.
43 Kryž dir bys tė Lie tu vo je..., p. 444.
44 Pa tei kė jas Už pa lių se niū nas Vy tas Jur ka, au to rės 
po kal bis 2010 10 15.

45 Ta mo šiū nai tė-Abu kaus kie nė R. Ka niū kų kry žius, 
ran kraš tis, 2002, p. 2, 3.

27 pav. 1888 m. kry žius  
ūk. Jo no Dul kės so dy boje,  
De gė sių k., Už pa lių vls.,  
Ute nos apskr., Dul kės Ra po lo  
(tė vo) da ry tas (NČDM, 
A. Var no rin ki nys, nr. 908, 
fo togr. 1925)
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žiai: 1887 m. pa min klo at vi ro na me lio for mos kop ly tė lės šo nai de ko ruo ti ažū ri niais 
sti li zuo tais au ga li niais pjaus ti niais46, 1893 m. kry žiaus kop ly tė lės-al to rė lio pa pė dė 
tu ri sto gas tul pių at ra mas (29 pav.)47, o 1887 m. kry žius iš si ski ria sa vi tu kryž mos 
ak cen tu – kryž mos kop ly tė lė pa keis ta ver ti ka liu, re li gi ne ta py ba pa į vai rin tu sky du.48 

XX a. ant ro sios pu sės– XXI a. pra džios me di nius kry žius pa gal san da rą for-
muo jan čius ele men tus ga li ma skirs ty ti į ke tu ris ti pus. Pir ma jam pri klau so pa pras ti 
be de ko ro kry žiai, ku rių dau gu mos si lu e tą pa pil do tri la piai sker si nių ga lai. Toks 
kry žius sto vi prie ke lio ša lia dvie jų so dy bų Šei my niš kių kai me, 2009 m. dar bu vo 
ir Gai žiū nų kai me (Juo za po Za bu lio nio sta ty tas kry žius), ta čiau da bar be li ko tik 
sta čia kam pis me di nis kry žiaus pos ta mentas. Sa vi tą kom po zi ci ją re gi me Mar tin-
čiū nų kai me – įam žin da mi 1952 m. rug sė jo 21 die ną žu vu sių par ti za nų Vy tau to 
Abu kaus ko-Lais vu čio (gim. 1930 m.) ir Ju liaus Si ru čio-Ei mu čio (gim. 1931 m.) 
at mi ni mą, bro liai Jo nas ir Gin tau tas Abu kaus kai pa pras tą me di nį kry žių ati da vė 
dvi ša kio ąžuo lo „ran koms“ (30 pav.). 

Ant ra sis ti pas – kai si lu e te vy rau ja lo ty niš kas kry žius su tri la piais sker si nių 
ga lais, o vi si kry žiaus kraš tai ar ba trys sker si niai de ko ruo ja mi ge o met ri niais dan tu-
kais, stul pas kar ni zais skai do mas į dvi ar 
ke lias da lis. Kar tais to kių kry žių stul pų 
fa sa duo se yra rel je fi niai įra šai, da tos, 
au ga li nio or na men to mo ty vai (Puo džių 
kai mo kry žius kryž ke lė je, P. Pals kis, 
1990; Šei my niš kių kai mo kry žius pa-

46 Iliust ra ci ją žr.: Se no ji liau dies skulp tū ra Ute nos kraš
to ty ros mu zie ju je..., p. 135; Kryž dir bys tė Lie tu vo je..., 
p. 520.

47 Toks kryž mų kop ly tė lių ir sto gas tul pių at ra mų de-
ri ni mas bū din gas ir ki tiems Ute nos kraš to kry žiams.

48 Iliust ra ci ją žr.: Kryž dir bys tė Lie tu vo je..., p. 521.

28 pav. Kry žius  
ūk. Jo no Miš ki nio 
lau kuo se prie ke lio. 
Ka niū kų k. (NČDM, 
A. Var no rin ki nys, 
nr. 902, fo togr. 1925)

29 pav. 1893 m.  
kry žius. Už pa lių  
ka pai (NČDM, 
A. Var no rin ki nys, 
nr. 620, fo togr.  
1924; KL, Vil nius, 
1998, p. 520)
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ke lė je, 1991; Ka zio Šuls kio (1921–1944) 
ant ka pi nis kry žius Už pa lių ka pi nė se, 1990  
(31 pav.). Šiam ti pui pri klau so ir dvie jų 
sker si nių kry žius Už pa lių ka pi nė se, ku-
rio apa ti nis ne di de lis sker si nis, skir tin-
gai nei XIX a. pa bai gos dvi kryž miuo se 
kry žiuo se, va din tuo se ka ra vy kais, yra ne 
po vir šu ti niu sker si niu, o stul po apa čio je. To kią pa min klo struk tū rą ga lė jo lem ti 
įra šas me di nė mis rai dė mis – ver ti ka liai iš dės ty ti žo džiai DIE VE ir GINK, o ho ri-
zon ta lia me sker si ny je – LIE TU VĄ („Die ve/gink/Lie tu vą“). 

Tre čia jam ti pui pri klau so kry žiai, ku rių si lu e tą pa pil do ne tik tri la piai ga lai 
ir ge o met ri niai dan tu kai, bet ir kryž mos kop ly tė lės. Kry žius su ne di de le įstik lin ta 
kop ly tė le ir me di niu kry že liu sto vi prie Nar bu čio so dy bos Už pa liuo se, ne aukš tas 
me di nis kry žius su Ute nos kraš tui bū din gas tra di ci nes kop ly tė les-al to rė lius imi tuo-
jan čia kop ly tė le ir de ko ra ty vi nė mis te kin to mis ko lo nė lė mis žy mi Ša ra kaus kų šei mos 
ka pą Už pa lių ka pi nė se (1996 ir 1998 m. pa lai do ji mai). Šia me kry žiu je pa nau do ta 
ir ki ta se nie siems Ute nos kraš to kry žiams bū din ga de ta lė – kop ly tė lės sto ge lio vir-
šu je yra os ti ją sim bo li zuo jan ti ne di de lė me di nė sau lė (32 pav.). Ne aukš tas me di nis 
kry žius su kiau rap jū viu de ko ruo tu sto ge liu drož tam Nu kry žiuo ta jam pa sta ty tas ir 
Už pa lių sta čia ti kių ka pi nė se (A. Ko lo vos (1889–1978) ka pas).

Ket vir ta sis ti pas pats gau siau sias, tai kry žiai su spin du liais. Pa gal de ri nius 
su ki tais kry žiaus san da ros ele men tais, juos ga li ma skirs ty ti į tris va rian tus, kai 

30 pav. Kry žius par ti za nų at mi ni mui. 2002 m. 
Mar tin čiū nų k. 2010 m. V. In dra šiaus nuotr. 

31 pav. K. Šuls kio sim bo li nis ka pas Už pa lių 
ka pi nė se. 1990 m. Įra šas: ŠULS KIS KA ZYS /  
1921–1944 / NE ŽI NOM KUR ŽU VĘS
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32 pav. Ša ra kaus kų šei mos ka pas.  
Už pa lių ka pi nės

33 pav. Už pa liai, pa ke lės kry žius:  
a) vi sas kry žius, b) frag men tas 

nau do ja mi: 1) tik spin du liai ir sto ge lis 
Nu kry žiuo ta jam, 2) spin du liai ir kryž-
mų kop ly tė lė, 3) spin du liai jun gia mi su 
kryž mos ap skri ti mu. 

Pir mo jo va rian to kry žiams bū din ga 
spin du lių for mų įvai ro vė: tie sūs pro fi-
liuo ti spin du liai, su for muo jan tys kvad ra-
to si lu e tą, pa nau do ti Ire nos Va na gie nės 
so dy bos kry žiu je (Mi kė nų kai mas, apie 
1996 m., au to rius Ri man tas Ba nys iš 
Svė da sų)49, bal ti pla tė jan tys „lie žu vė lių“ 
for mos ne di de li spin du liai de ri na mi su 
bal ta Nu kry žiuo to jo fi gū ra (Kė pių kai mo 
kry žius) ar ba for muo ja mas kry žius-sau lė 
(Bu tiš kiai), ne re tai pa nau do ja mi pluoš ti niai 
spin du liai su tul pių žie dų mo ty vais (prie 
O. Gal vy dai tės-Bač kie nės na mų Už pa-
liuo se; 33 il.) ar ba iki ge o met ri nių for mų 
sti li zuo ti pluoš ti niai spin du liai (Dau gi lis). 

Dau giau sia pa sta ty ta kry žių, ku-
riuo se kryž mų kop ly tė lė de ri na ma su įvai-
rių for mų spin du liais, kar tais jun gia mais 
ir su ne di de liu kryž mų dis ku. Už pa lių 
ka pi nė se sto vi net ke li la bai pa na šūs, vei kiau siai to pa ties meist ro da ry ti ne aukš ti 
kry žiai su at vi ro mis kop ly tė lė mis, ku rių sto ge liai sa vi tai imi tuo ja XIX a. pa bai gos 
me di nių kry žių kop ly tė lių sto ge lių sti li zuo tus bal da ki mus. Sto ge liai kar tu su tri la-

49 Pa tei kė ja Ire na Va na gie nė, gim. 1937 m. Mi kė nų k., 
au to rės po kal bis 2010 07 02.
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piais sker si nių ga lais ir pluoš ti niais au ga li niais spin du liais su da ro dar nią kom po-
zi ci ją (Pat ko čiū nų, Dru tei kių, Apo kų šei mų, D. Šir ku vie nės ka pai ir kt., 34 pav.). 
Kar tais tik ge o met ri niais dan tu kais de ko ruo tos sta čia kam pės ar ba tra pe ci jos for mos 
at vi ros kop ly tė lės de ri na mos su tie siais ar ba pluoš ti niais spin du liais (Vi lu čių kai-
mo kry žius, 1991 m., dir bo P. Ka ziū nas; Bu tiš kių kai mo kry žius; Di džio kų šei mos 
ka pas Už pa lių ka pi nė se) ar ba kop ly tė les imi tuo jan ti for ma, kai dvi šlai tis sto ge lis 
su dviem te kin to mis ko lo no mis su da ro rom bą (Ma ri jo nos Rep šie nės (1885–1945) 
ka pas Kai my nų ka pi nė se). Pas ta ruo ju at ve ju ne aukš to pa min klo san da ro je vy rau ja 
kop ly tė lė, o ją juo sian tys spin du liai tik pa pil do pa min klo si lu e tą (35 pav.). 

Daž nai pa si tai ko ir tre čia sis va rian tas, kai kryž mų ap skri ti mas jun gia mas su 
spin du liais. Se niau sias toks pa min klas žy mi Mar ty no Klum ros (1880–1950) ka pą 
Pil ve lių ka pi nė se, o jo am žių ro do ne tik pa lai do ji mo da ta, bet ir sa ma nos – pro 
jų dan gą jau sun ku įžvelg ti dan tu kais de ko ruo tą ap skri ti mą su tul pė mis žy din čiais 
spin du liais (36 pav.). Ki tuo se kry žiuo se kryž mų ap skri ti mas spin du liuo ja trum pais 
pla tė jan čiais spin du liais (Sta nis lo vė nų šei mos ka pas Už pa lių ka pi nė se) ar ba dan tu kais 
de ko ruo tas ap skri ti mas puo šia mas au ga li niais pluoš ti niais spin du liais (Už pa lių ka pi-
nės), kar tais ap skri ti mą kei čia kvad ra tas su tie siais pro fi liuo tais spin du liais (Ka niū kų 
kai mo kry žius, 1991). Prie šio kry žių puo ši mo va rian to pri skir ti ni ir kry žiai, ku rių 
kryž mas už pil do ban go mis iš pjaus ty tos len tos-„sky dai“, su tei kian tys pa min klams 
mo nu men ta lu mo (Kon stan ci jos Rep šie nės (1877–1943) ka pas Už pa lių ka pi nė se). 

Pluoš ti niai spin du liai su tul pių žie dais pa nau do ti me di nia me kry žiu je ir sta-
čia ti kių ka pi nė se – jie de ri na mi su gan di de liu or na men tuo tu sto ge liu ir sky do 
for mos kop ly tė le bei kryž mos dis ku (Glad ki nų ka pas). Ki ta ver tus, pa gal kry žiaus 
vir šu ti nės da lies pro por ci jas per di de lis ir gan aukš tai įleis tas sta čia ti kių kry žiams 
bū din gas sker si nis ar do pa min klo vien ti su mą. Šis kry žius, kaip ir sta čia ti kių ka pi nių 
me di nis pa min klas su de ko ruo tu sto ge liu, ver tin gi kaip ki tos kon fe si jos ti kin čių jų 
pri si tai ky mo prie vie ti nių kryž dir bys tės tra di ci jų pa vyz džiai. 

Ket vir ta sis ti pas gan ne gau sus – tai kry žiai su skulp tū ri niu de ko ru. Ne aukš-
tas, kom pak tiš kų tū rių kry žius su rel je fiš kai iš drož tu Nu kry žiuo tuo ju žy mi Ve ru tės 
Jak šie nės (1921–1997) ka pą Už pa lių ka pi nė se, žu vu siems už Tė vy nę at min ti skir tas 
mo nu men ta lus kry žius su fa sa di nė je pu sė je iš drož tu lai mi nan čio Kris taus rel je fu 
sto vi Kuš lių kai mo pa ke lė je. Iš da lies šiam ti pui pri skir ti nas ir miš rios puo šy bos 
kry žius Už pa lių ka pi nė se – ne aukš to kry žiaus rąs te iš skap tuo ta dvi pu sė kop ly tė lė 
su Rū pin to jė liu ir Ma lo nin gą ja Ma ri ja, o kryž mas pa pil do ar fos si lu e to pluoš ti niai 
spin du liai, sklin dan tys iš kryž mų rom bo. 

At ski ro dė me sio ver ti vi so je Lie tu vo je pa pli tę lai ki nie ji me di niai pa lai do ji mų 
žen klai, ku rių dau gu mos for ma – kry žiai. To kių pa min klų sti lis ti ka daž nai vie-
no da, nes jie ga mi na mi se ri ji niu bū du, ta čiau Už pa lių ka pi nė se pa si tai kė ir gan 
re ta kry žiaus su pla čiu ap skri ti mu for ma. Ne re tai to kie lai ki ni pa min klai tam pa ir 
pa sto viai siais ka pų žen klais, kaip an tai Gai lie šio nių kai mo ka pi nai tė se ša lia se no 
1884 m. ak me ni nio stul po su lie tu kry žiu mi po ka ry je pa lai do to par ti za no Ba lio 
Vai čiū no ka pą žy mi jo se se rų pa sta ty ta pro fi liuo ta len ta su lie ta ge le ži ne vir šū ne.50 

Už pa lių vals čiaus me di niams kry-
žiams dau ge liu at ve jų bū din gi dan tu kais 
ar ba ir au ga li niais dro ži niais de ko ruo ti 

50 Pa tei kė ja Te re sė Al va Ši mo ne lie nė (Ri mei ky tė), gim. 
1935 m., au to rės po kal bis 2010 07 02.
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34 pav. 1972 m. Ber na ta vi čiaus Gvi do ka pas. Už pa lių ka pi nės

35 pav. Lan ge vi čių šei mos ka pas. Už pa lių ka pi nės

36 pav. Mar ty no Klumbos (1880–1950) ka po kry žius Pil ve lių ka pi nė se 
(frag men tas). Nuo trau kos ir len te lių pie ši niai – str. au to rės
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stul pai, laip tuo ti ar ba pa pras ti kar ni zai. Kai ku rie kry žiai itin puoš nūs (33 pav.). 
Pa ke lių pa min klai sta to mi aukš ti, kar tais iki 6 met rų, kai tuo tar pu ka pi nių kry žiai 
nė ra aukš ti – dau gu ma jų maž daug 2–2,50, re čiau iki 3 m, to dėl at ro do kres no ki. 

Dau gu ma šiuo lai ki nių me di nių pa ke lių kry žių kai mo ben druo me nių ir in di-
vi du a lių žmo nių ini cia ty va yra at sta ty ti vie toj so viet me čiu nu griau tų ar ba su ny ku-
sių pa min klų. Pa ke lių kry žiai ne tik žy mi kai mo pra džią ar ba pa bai gą, bet yra ir 
kai mo ben druo me nės, iš ki tų mies tų at vyks tan čių ar ti mų jų, re li gi nių ir vals ty bi nių 
šven čių pro go mis lan ko ma vie ta. Ši pa gar ba at si spin di ir kry žių ap lin ko je – kaip 
ir se nai siais lai kais, pa min klai ap tve ria mi me di nė mis tvo re lė mis, so di na mos ir pri-
žiū ri mos gė lės. 

At sta tant pa min klus, ne re tai pa ren ka ma ki ta nei bu vu sio ji vie ta ir nau ja 
kry žiaus for ma. Vie nas iš pa vyz džių – Ka niū kų kai mo kry žius (1991 m., au to rius 
Pet ras Ke mek lis). Vie toj se no jo su ny ku sio 1939 m. kai mo kry žiaus at sta ty tam Ka-
niū kų kai mo kry žiui pa rink ta vie ta kai mo pra džio je prie ka pi nių, nes iš si plė tus 
kai mui, se no ji vie ta bu vo už sta ty ta (iki Ant ro jo pa sau li nio ka ro vie nas iš dvie jų 
kai mo kry žių sto vė jo prie Skar džiaus na mų). Nors pa min klo at sta ty mo ini cia to riais 
bu vo Juo zas Skar džius ir Ba lys Mi kė nas, sta ty mo dar bais rū pi no si vi sa kai mo ben-
druo me nė.51 Bu vu sius kai mo kry žius prie in di vi du a lių so dy bų dau giau sia at sta to 
jų šei mi nin kai, kaip an tai Ra moš kų so dy bo je (Dau gai lių kai mas) 1997 m. sta tant 
nau ją kry žių, Ra moš kie nės žen tas Vir gi li jus Ka la dė pa rin ko jam vie tą ne to li gy ve-
na mo jo na mo, nes so viet me čiu nu griu vu sio kry žiaus vie ta da bar už sta ty ta ūki niais 
pa sta tais. Kry žių da rė Sa ba liaus kas iš Šiau lių, ku ris ir kry žiaus de ko rą pa rin ko.52 
Vie toj se no jo su ny ku sio Kai my nų kai mo kry žiaus, sto vė ju sio prie ke lio kai mo pra-
džio je, šian dien pa sta ty tas nau jas prie Va na gų šei mos na mų. So dy bos šei mi nin kas 
Juo zas Stu kas (gim. 1905 m.) dar so viet me čiu se ną jį kry žių su pjaus tė ir su kū re no, 
pa si ža dė jo pa sta ty ti nau ją, ta čiau prieš mir tį tė ve lio pa ža dą įvyk dė duk tė su vy ru 
apie 1996 m. – pa gal už sa ko vų no rą Ri man tas Ba nys iš Svė da sų iš dro žė spin du-
liais de ko ruo tą kry žių, pa na šų į sto vin tį Ku ni giš kių kai me, nors se no jo kry žiaus 
bū ta pa pras tos for mos, be pa puo ši mų. Ir sto vė jo ki ta pus ke lio prie di de lio kle vo, 
o nau ją jį sta tė ne to li gy ve na mo jo na mo, kad ir kai my nas Lat vė nas ma ty tų.53 

Iš va dos
Ap žvel gus Už pa lių vals čiaus re li gi nius pa min klus, ga li ma teig ti, kad:
- Šia me vals čiu je iš li kę ne ma žai XIX a. ant ro sios pu sės–XX a. pra džios lie tų 

ke taus ir kal tų kry žių. Dau gu mos lie tų kry žių for mos pa pli tu sios vi so je Lie tu vo-
je, o kai ku rie iš jų gali būti lie ti Kau no „Mi ner vos“ fab ri ke. Ta čiau pa si tai ko ir 
ori gi na lių spren di mų. Vie ni to kių, kai kry žius mo de liuo ja mas iš dvie jų pa min klų 
da lių. Kal tų kry žių for mos at spin di Ry tų Aukš tai ti jai bū din gus bruo žus – vy rau ja 
ne di de li dvis tie biai kry žiai ant aukš tų 
ak me ni nių stul pų, de ko rui nau do ja mi 
įvai rios kon fi gū ra ci jos S mo ty vai, la bai 
re tai kryž ma pa pil do ma spin du liais. Iš-
skir ti nis Už pa lių vals čiaus kal tų kry žių 
bruo žas – gan daž nai pa si tai kan tis lie tų 
ir iš skar dos pjaus ty tų an ge liu kų fi gū rų 

51 Pa sa ko jo Juo zas Skar džius, gim. 1931 m., už ra šė 
Re gi na Ta mo šiū nai tė-Abu kaus kie nė 2002 04 22. Ta-
mo šiū nai tė-Abu kaus kie nė R. Ka niū kų kry žius, 
2002, ran kraš tis, p. 1.

52 Pa tei kė jas Vir gi li jus Ka la dė, gyv. Dau gai lių k., au-
to rės po kal bis 2010 07 02.

53 Pa tei kė ja Ire na Va na gie nė (Stu kai tė), gim. 1937 m. 
Mi kė nų k., au to rės po kal bis 2010 07 02.
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ir gal vų su spar ne liais pa nau do ji mas, ku riam įta kos tu rė jo to me to Ute nos kraš tui 
bū din ga me di nių kry žių de ko ro tra di ci ja. Vie nas tie bių kal tų kry žių nė ra daug, o 
ke le tas re tų ge le ži nių vir šū nių sti lis ti kos pa min klų tu ri ati tik me nis su pa vie niais 
ki tų Ry tų Aukš tai ti jos vie to vių kry žiais.

- Nuo XX a. ant ro sios pu sės Lie tu vo je pa pli tę vamz di niai kry žiai ne bu vo 
la bai po pu lia rūs Už pa lių vals čiaus ka pi nė se, jų puo šy bos prin ci pai pa na šūs kaip 
ir ki to se Lie tu vos vie to vė se.

- Ypa tin gas Už pa lių vals čiaus XIX a. ant ro sios pu sės ge le ži nių pa min klų 
bruo žas – la bai aukš ti ak me ni niai stul pai, kar tais sie kian tys nuo 2,50 iki 3,50 m. 
Tai at spin di Ry tų Aukš tai ti jos pa min klams bū din gus bruo žus, be to, kaip ir lie tų 
bei kal ti nių kry žių gau sa, ro do bu vu sį šio re gio no aukš tą pra gy ve ni mo ly gį. 

- Prie šin gai nei XIX a. pa bai go je, Už pa lių vals čiu je me di nių sto gas tul pių ir 
kop lyt stul pių sta to ma ne daug, vy rau ja skulp tū ri niai stul pai ir kry žiai. Kaip ir vi so je 
šian die nos Lie tu vo je, de ko ro po žiū riu vy rau ja kry žiai su spin du liais, ta čiau tę sia ma 
ir Ry tų Aukš tai ti jai, ypač Ute nos kraš tui bū din gų kry žių sti lis ti ka – nau do ja mos 
ne di de lės kop ly tė lės-al to rė liai, ažū ri nė vi sų kry žiaus da lių or na men ti ka, kry žiaus 
stul pas skai do mas pa pras tais ar ba de ko ruo tais kar ni zais.

Su trum pi ni mai
NČDM – Na cio na li nis M. K. Čiur lio nio dai lės mu zie jus
LLM MA – Lie tu vių liau dies me nas. Ma žo ji ar chi tek tū ra
KL – Kryž dir bys tė Lie tu vo je.
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