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Seminaras „Sūduvos  
kryždirbystė“ Marijampolės 
kraštotyros muziejuje
Danutė KATKUVIENĖ
Marijampolės kraštotyros muziejus

Liepos 16–20 d. Marijampolės 
kraštotyros muziejuje Sūduvos krašto 

kryždirbiai ir visi besidomintieji mūsų 
krašto kryždirbyste susibūrė į Lietuvos 
liaudies kultūros centro organizuotą 
seminarą „Sūduvos kryždirbystė“. Šį 
seminarą vedė Lietuvos liaudies kultūros 
centro vyriausioji specialistė dr. Alė 
Počiulpaitė. Seminare dalyvavo ne tik 
muziejininkai, bet ir kultūros centrų, 
bibliotekų, regioninio parko darbuotojai 
ir medinių kryžių meistrai.

P irmąją dieną seminaro dalyviai galėjo susipažinti su mūsų  
 muziejaus fonduose saugoma 50 medinių skulptūrėlių 

kolekcija. Daugelis šių skulptūrėlių padarytos XIX a. pab. Daugelio 
skulptūrėlių meistrai nežinomi.

Kitą dieną seminaro dalyviai lankėsi Vilkaviškio vyskupijos mu-
ziejuje. Muziejaus vadovas Justinas Sajauskas maloniai papasa-
kojo apie saugomus eksponatus, jų patekimo į muziejų istoriją. 
Gaila, kad šis muziejus neturi įrengtos ekspozicijos ir visi čia sau-
gomi eksponatai neprieinami kiekvienam lankytojui. Eksponatai, 
pasak Justino Sajausko, gauti iš Vilkaviškio vyskupijos bažnyčių, 
kaip seni ir jau nereikalingi daiktai. 
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Seminar “Sūduva Cross Crafting“ in Marijampolė Land Lore 
Museum
Danutė KATKUVIENĖ

On 16-20 July Sūduva Land cross crafters and all interested 
in our Land in cross crafting came together to Marijampolė 
Land Lore Museum to take part at a seminar “Sūduva Cross 
Crafting“ organised by Lithuanian Folk Culture Centre. This 
seminar was moderated by Dr. Alė Počiulpaitė, senior spe-
cialist of Lithuanian Folk Culture Centre. The seminar was 
attended not only by the museum specialists, but also those 
from Culture Centres, Libraries, Regional Park, as well as the 
wooden cross crafters.
During this one week seminar the participants not only liste-
ned to the lectures delivered, but also they investigated the 
museum collections’ materials, took part at the three prac-
ticums. The trips to the old Marijampolė cemeteries, Liudvi-
navas the old and the new small town cemeteries, Šunskų 
small town cemeteries were organised.  The exhibition of 
“Sūduva Land Crosses“ by the museum photographer Romas 
Linionis photographs was held during the seminar. There was 
a presentation of publications dating to the several previous 
years of publishing on the cross Sūduva Land:  “Most Fa-
mous Monuments of Small Architecture at Zanavykai Land“, 
“Crosses and Cross Crafters of Kazlų Rūda Land“, “Kalvarija 
Land Crosses, Roadside Poles with Statuette of a Saint  
(crafted of wood), Roof Poles, Chapels“. 
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Šunskų miestelio kapinėse
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mų, kuriuos seminaro dalyviams skaitė viešnios iš Vilniaus: I. Se-
liukaitė (Lietuvos kultūros ministerija), pranešimas „Kryždirbystė 
dabartinės kultūros kontekste“; T. Jurkuvienė (Lietuvos liaudies 
kultūros centras), pranešimas „Mediniai kryžiai Suvalkijoje“;  
N. Marcinkevičienė (Lietuvos liaudies kultūros centras), prane-
šimas „Kryždirbystės papročiai“; S. Urbonienė (Lietuvos naci-
onalinis muziejus), pranešimas „Suvalkijos liaudies skulptūros 
bruožai“. Keturias paskaitas seminaro dalyviams kryždirbystės 
tema perskaitė šio renginio iniciatorė dr. A. Počiulpaitė (Lietuvos 
liaudies kultūros centras): 1. „Kryždirbystės objektų formos ir 
fiksavimo pagrindai“, 2. „Medinių liaudies paminklų raidos as-
pektai tradicijų šviesoje“, 3. „Liaudies meistro kūrybos specifika, 
kūrybinės raiškos specifika ir analizė“, 4. „Kryždirbystės paveldo 
išsaugojimo (senųjų kryžių remonto, restauravimo) problemos ir 
perspektyvos“.

Į savaitę trukusį seminarą susirinkę dalyviai ne tik klausė pas-
kaitų ir tyrinėjo muziejų fondų medžiagą, bet ir dalyvavo trijuose 
praktiniuose užsiėmimuose. Buvo organizuotos išvykos į se-
nąsias Marijampolės kapines, Liudvinavo senąsias ir naująsias 
miestelio kapines, Šunskų miestelio kapines. Dalyviai, remda-
miesi dr. A. Počiulpaitės parengtomis anketomis, mokėsi aprašyti 
kapinių kryžius, stogastulpius, koplytstulpius. Šios praktinės pa-
mokos buvo ypač naudingos renkantiesiems istorinę medžiagą 
ir fotografijas. 

Vakarą seminaro dalyviai maloniai praleido pas Sūduvos kraš-
to kryžių meistrą Klemensą Kvainauską, kuris mielai vedžiojo po 
savo dirbtuves, rodydamas ir pasakodamas, kaip ąžuolo kamie-
nas meistro rankose virsta kryžiumi. Nemažai jo išdrožtų kryžių 
mena jau išnykusių mūsų krašto kaimų istorijas, puošia bažnyčių 
šventorius. 

Pagal parengtą seminaro programą vienas vakaras buvo skirtas 
senajam giedojimui. Seminaro dalyviai susitiko su Brukų kaimo 
moterimis, kurios dar prisimena ir moka giedoti senąsias gies-
mes, kurios buvo giedamos prie kaimo kryžių per gegužines. 

Seminaro metu vyko muziejaus fotografo Romo Linionio fo-
tografijų paroda „Sūduvos krašto kryžiai“, buvo pristatyti per 
pastaruosius kelerius metus išleisti leidiniai apie Sūduvos krašto 
kryžius: „Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros pa-
minklai“, „Kazlų Rūdos krašto kryžiai ir kryždirbiai“, „Kalvarijos 
krašto kryžiai, koplytstulpiai, stogastulpiai, koplytėlės“. 

Šis seminaras – tai didžiulė teorinė ir praktinė pagalba visiems 
šios srities darbuotojams.         
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Paskaitų akimirka

Naujoje  
ekspozicijoje – 
bajorų kultūros  
atspindžiai
Zita PIKELYTĖ

P anevėžio kraštotyros muziejaus  
 filiale atidaryta nauja nuolatinė 

ekspozicija „Upytės bajorai“. Pirmą 
kartą muziejaus gyvavimo istorijoje 
tiek dėmesio skiriama krašto bajorijai. 
Ekspozicija įrengta istoriniame name – 
seniausiame archyvo pastate Lietuvoje, 
įtrauktame į valstybės saugomų kultūros 
paveldo objektų sąrašą, seniausiame 
Panevėžio pastate. 

TRUMPA PASTATO ISTORIJA

T eismo, kartu ir teismo archyvo, pastato būtinybė Panevėžyje  
 iškilo, kai po 1564–1566 m. administracinės ir teismų 

reformos Panevėžys tapo Upytės pavieto centru ir teismo vieta. 
Iš pradžių teismai ir seimeliai vyko Panevėžio dvare, bet ten trūko 
vietos, tad 1569 m. Liublino seime svarstytas Upytės pavieto 
teismo pastatų klausimas. Remiantis 1588 m. išleistu III Lietuvos 
Statutu, teismų dokumentai turėjo būti sudėti į dėžes ir užrakinti 


