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straipsnyje aptariami vieno iš seniausių ir iki šiol mažai tyrinėto savitos formos Xviii a. alsėdžių medinio 
paminklo tipologijos klausimai. įvairūs autoriai nurodė skirtingus jo tipus: kryžius (Bronislovas pilsudskis 
(Bronisław piłsudski), žibuntas Mikšys), dvigubas, arba šv. Benedikto kryžius (Mykolas Brenšteinas (Michał 
Brensztejn), jonas grinius), savita namelio formos koplytėlė (jonas Balys, Bronius kviklys), stogelinis 
kryžius (juzefas perkovskis). šiandienos kryždirbystės tyrinėtojai šio klausimo nesprendė, todėl straipsnyje 
bandoma nustatyti alsėdžių paminklo tipą, iškeliamos hipotezės dėl jo dviejų skersinių paskirties. 
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iki šiol žinome du seniausius Xviii a. lietuvos medi-
nius paminklus – tai 1906 m. Brenšteino publikuotas 
1760 m. stogastulpis Telšių parapijos kapinėse [1 il.] 
ir originalios formos paminklas alsėdžiuose [2 il.]. 
Telšių kapinių paminklą Brenšteinas įvardija „sto-
giniu kryžiumi“ (krzyz daszkowy), vėliau šį pavyzdį 
publikavęs grinius – „koplytėle“1. stoginiais kryžiais 
ir šiandien neretai vadinami stogastulpiai, tad Telšių 

1 jonas grinius, „lietuvių kryžiai ir koplytėlės“, in: Lietuvių ka-
talikų mokslo akademijos metraštis, t. 5, roma: lietuvių katali-
kų mokslo akademija, 1970, pieš. 25, p. 51. pastaba: terminijos 
požiūriu grinius nėra nuoseklus – įvardydamas iliustracijas, 
dažnai ir tekste stogastulpius bei koplytstulpius vadina „koply-
tėlėmis“ arba „kryžiais“. 

paminklo tipas nekelia abejonių, ką rodo ir jo kons-
trukcija – stulpas ir stogelis. Tačiau alsėdžių paminkle 
panaudotas kryžmai komponuotų dvišlaičių stogelių 
ir dviejų horizontalių skersinių derinys neturi analo-
gų tarp kitų paminklų, todėl įvairūs autoriai įžvelgė 
skirtingus jo tipus. problemiška ir tai, kad tipologiniai 
priskyrimai nėra argumentuoti, nes daugelis autorių ir 
nekėlė tokio uždavinio. daugiau dėmesio alsėdžių pa-
minklui skyrė tik grinius ir su juo polemizavęs Balys. 
šiandienos tyrinėtojai šio klausimo taip pat nespren-
dė, todėl lietuvių kryždirbystės kontekste alsėdžių pa-
minklas liko neįvertintas. 

siekiant užpildyti likusią spragą, straipsnyje 
sprendžiami šie klausimai: kokiam tipui priklauso 
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suMMary 

The article tackles the problem of typology of one of the 
oldest monuments located at the village of alsėdžiai. 
Taking into account diverse opinions by numerous authors, 
it is currently not really possible to identify the alsėdžiai 
monument as the karavykas-type (double-bar) cross, 
unless some corroborating church documents emerge. 
when compared to other examples from the 19th century, 
the alsėdžiai monument demonstrates parallel features 
with stave crosses in samogitia and eastern lithuania, such 
as two-slope roofs in cross-wise orientation, sometimes, 
horizontal details on the vertical. The purpose of such 
is not precisely clear, therefore hypothesis is made that: 
1. by analogy with other three stave crosses with one 
horizontal short bar, the top horizontal bar of the alsėdžiai 
monument could hide an opening in the pillar; 2. the 
horizontals were possibly supposed for textiles – for 
hanging sacrifices in memory, gratitude and prayers for the 
deceased. 




