
Kai miesto akmenys prabyla
2018 m. kovo 9 d. Nr. 5

 Dienos šviesą netrukus išvys 
nauja rašytojos, pedagogės, įvairių 
literatūros premijų ir konkursų 
laureatės Leonoros Stimburytės-
Jankeliūnienės knyga „Prie gele-
žingojo upokšnio“.

Joje pasakojama apie poetės 
gimtąjį kaimą – Pageležius, esan-
čius prie Geležės upelio, dalijamasi 
prisiminimais apie gyvenimą tėvų 
namuose, savo šeimą. Kaimo gro-
žis, meilė jam knygelėje apdainuo-
jami pačios autorės eilėraščiuose, 
prozos kūriniuose, sakmėse.

Leidinyje – ir krašto istorija, 
pasakojimai apie jo žmones. Anot 
autorės, kadaise klestėjusių sodybų 
vienkiemiuose dabar jau nebelieka, 
tad norisi išsaugoti ir įamžinti tai, ką 
dar turime, iš ko semiamės prisimi-
nimų, išminties, šviesos ir pilnatvės. 
Todėl ir gimė mintis išleisti knygelę, 
kurioje – ir jos kūryba, ir surinkti bei 
užrašyti istorijos faktai.

Jos gimtasis kaimas, sako auto-
rė, nuo seno vadinamas Pagelažiais 
– kito pavadinimo jo gyventojai 
nenori „prisileisti“. Knyga bus 
gausiai iliustruota nuotraukomis, 
kuriose – ir nykstantys, nebegy-
venami namai, ir naujomis spal-
vomis atsiskleidžiančios senosios 
sodybos.
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Knygoje – 
prisiminimai 
ir dabartis

Ukmergėje tebestovi namas, 
kuriame kadaise gyveno garsus 
dailininkas Eugenijus Kulvietis. Jo 
paveiksluose pavaizduoti Ukmer-
gės namai ir gatvės.

Gimė E. Kulvietis 1883 m. ba-
landžio 10 d. Panevėžio apskrityje, 
Vadoklių valsčiuje. Kilęs iš Lietu-
vos kunigaikščių Ginvilų giminės, 
kuri siekia XII amžių. Iš tos pat 
giminės kilęs Abraomas Kulvietis, 
gyvenęs 1510–1545 metais. Tikroji 
Kulviečių pavardė buvo Ginvilai 
ir A. Kulvietis save vadino Ginvill 
de Kulva. Kad nereikėtų sakyti 
Ginvila iš Kulvos, pradėta vadinti 
Kulvietis.

Rygoje baigė gimnaziją, vėliau 
mokėsi ir baigė Sankt Peterburgo 
karališkąją meno mokyklą. Buvo 
mobilizuotas ir dalyvavo Rusijos–
Japonijos kare. 1910–1914 m. gy-
veno JAV, Čikagoje dirbo fotografu, 
o vėliau tapo fotoateljė savininku. 

Kovėsi už tėvynę
1914 m. dėl tėvo ligos E. Kul-

vietis grįžo į Lietuvą ir pateko į 
pirmąją karo ugnį. Tik grįžęs įstojo 
į Panevėžio lietuvių savanorių 
batalioną ir dalyvavo kovose ties 
Panevėžiu, Ukmerge.

Kadangi už Atlanto užgyventas 
turtas ir verslas dingo, turėdamas 
šiek tiek santaupų E. Kulvietis 
nusipirko Petrapilyje fotografijos 
kabinetą. Tiesa, po kiek laiko jį 
uždarė.

Petrapilyje Kulvietis susipa-
žino su Emilija, dantų gydytoja, 
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kilusia iš Radviliškio, ir 1917 m. 
ją vedė. 

Apsigyveno Ukmergėje
1918 metais menininkas su žmona 

apsigyveno Ukmergėje, Kauno ga-
tvėje, paties suprojektuotame name. 
Susilaukė trijų vaikų: Alinos, Onos ir 
Jurgio. Netrukus Eugenijus įsidarbino 
Ukmergės valstybinėje gimnazijoje 
piešimo mokytoju, nuo 1920 metų 
vadovavo Ukmergės skautų būriui, 
aktyviai dalyvavo visuomenės gy-
venime. 1928 metais tapo Ukmergės 
amatų mokyklos direktoriumi. Nuolat 
rengė tapybos darbų parodas, buvo 
gerbiamas menininkas tarp žymių to 
meto Lietuvos dailininkų.
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Kultūros centre įvyko Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių sąjun-
gos Ukmergės filialo ataskaitų ir 
rinkimų susirinkimas. Buvę trem-
tiniai, jų vaikai, anūkai nuoširdžiai 
bendravo, dalijosi prisiminimais. 
Atvyko svečių iš Kauno, Vilniaus, 
Alytaus, Širvintų, viešėjo draugai 
iš Ukmergės krašto neįgaliųjų 
sąjungos, Gėlininkų draugijos, 
„Bočių“ bendrijos klubo „Viltis“.

Susirinkimą pradėjo LPKTS 
Ukmergės filialo pirmininkė Al-
dona Kalesnikienė. Pakvietė sugie-
doti „Tautišką giesmę“ ir pagerbti 
amžinybėn išėjusius tremtinius.

Susirinkusius dainomis pasveiki-
no svečiai iš Alytaus mišraus choro 

Tarp veiklų – ugdyti jaunimo patriotiškumą

„Atmintis“. Ukmergės filialo atas-
kaitą pristatė pirmininkė A. Kales-
nikienė. Pažymėjo, kad Ukmergės 
tremtiniai yra stiprūs ir vieningi. 
Vykdo ne tik patriotinę, bet ir kul-
tūrinę atminimo įamžinimo veiklą, 
organizuoja renginius, išvykas, edu-
kacines programas filialo nariams. 
Taip pat rūpinasi narių užimtumo 
klausimais, vykdo jaunosios kartos 
patriotiškumo ugdymą.

2016–2017 m. filialas savaran-
kiškai įvykdė 9 projektus, o su par-
tneriais – dar tris. Išleista Ukmergės 
rajono tremtinių prisiminimų knyga 
„Viltis sugrįžti“, nutarta rinkti me-
džiagą ir išleisti jos antrą dalį. Išleis-
tas lankstinukas apie filialo veiklą, 
taip pat ir filialo metraščio pirma 
dalis. Planuojama LPKTS Ukmergės 
filialo 30-mečiui, kuris bus 2019 
metais, išleisti antrą ir trečią dalis.

Suorganizuoti du respublikiniai 
renginiai: Želvoje – žuvusių partiza-
nų atminimui ir Vepriuose, kur buvo 
pastatytas ir atidengtas paminklas 

„Negrįžusiems tremtiniams“.
Renginyje dalyvavo rajono 

meras Rolandas Janickas, LPKTS 
Kauno skyriaus pirmininkė J. 
Antulevičienė, Širvintų filialo pir-
mininkė I. Vasiliauskienė.

Susirinkimo metu revizijos 
komisijos pirmininkė J. Vanagienė 
pristatė ataskaitą. Išrinkta nauja 
LPKTS Ukmergės filialo valdyba, 
revizijos komisija. Filialo pirmi-
ninkė – A. Kalesnikienė. 

Koncertavo Ukmergės kultūros 
centro mišrus choras „Tremtinys“ 
(vad. J. Juodienė), visiems gerą 
nuotaiką dovanojo kolektyvas „Py-
niava“ (vad. V. Sabaliauskienė).

Pasveikinti penkiolika naujų 
įstojusių narių. Apdovanoti du 
filialo nariai LPKTS žymeniu „Už 
nuopelnus Lietuvai“: III laipsnio 
– Donata Šeikienė ir II laipsnio – 
Ričardas Šeibokas. Padėka įteikta 
Antanui Mažeikiui.

Informaciją apie renginį pateikė 
A. Kalesnikienė.

„Aplink Lietuvą“ laidos vedėjai 
Martynas Starkus ir Vytaras Radze-
vičius kiekvieną savaitę aplanko 
vis kitą Lietuvos kraštą. Svarbiau-
sia laidoje yra šalies pilys, dvarai, 
istorinis paveldas, gamtos grožis, 
senoviniai patiekalų receptai. 

Garsiausi Lietuvos keliautojai 
tarp kitų objektų nepraleido progos 
aplankyti ir Prezidento Antano 
Smetonos dvaro Užugiryje. 

Kartu su keliautojais dvare 
lankėsi ir istorijos mokslų daktarė 
Neringa Dambrauskaitė. Šio dvaro 
istorija prasidėjo 1934 metais. A. 
Smetona savo 60-ojo gimtadienio 
proga jaunystės kaime gavo 80 
hektarų sklypą, kuriame buvo pa-
statytas šis dvaras. 

Muziejininkė Jurgita Zimblytė 

Dvare apsilankė 
„Aplink Lietuvą“ vedėjai

pasakojo, kad Smetonų šeima šį 
dvarą vadino Užugirių kiemu. 
Žvelgiant į tą laikmetį, pastatas 
buvo labai moderniai įrengtas. 
Dvare galėjai rasti vonias, tuale-
tus ir net telefono ryšį su Kaunu. 
Tiesa, elektros pastate dar nebuvo 
ir vakarus Smetonos leisdavo prie 
žvakių šviesos. 

Antrame dvaro aukšte buvo 
įrengtas kambarys A. Smetonai. 
Dvare buvo laikoma visa Sme-
tonų sukaupta grožinė literatūra. 
Labiausiai A. Smetonai patikdavo 
skaityti Antikos filosofą Platoną 
graikų kalba. Muziejininkė atsklei-
dė, kad Sofija Smetonienė buvo itin 
azartiška moteris, mėgusi žaisti 
kortomis. 
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Į susirinkimą pakvietė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Ukmergės filialas. 

Eugenijaus Ginvill-Kulviečio auto-
portretas, 1950 m. (Kulviečių šeimos 
kolekcija, Kolumbija).

Paveikslas „Ukmergės piliakalnis“.

Paveikslas „Ukmergės parapija“. Iš Ukmergės kraštotyros muziejaus archyvo.

Užugirio edukacijos centre V. Radzevičius ir M. Starkus domėjosi, kaip iškepti šakotį.
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Išvyko į Kolumbiją
Prasidėjęs Antrasis pasaulinis ka-

ras jį nubloškė įvairiais išbandymų 
keliais. 1942 metais Eugenijus Kul-
vietis buvo mobilizuotas į vokiečių 
armiją, tačiau pavykus ištrūkti 
1944-aisiais su žmona iškeliavo į 
Kolumbiją ir apsigyveno Bogotoje.

1949 metais nuo širdies ligos 
staiga mirus žmonai Emilijai, jos 
laidotuves padėjo organizuoti 
poros ispanų kalbos mokytoja, bu-
vusi vienuolė Maria Josefa Talero. 
Kolumbietės rūpestis, dėmesys 
bei pagalba sužavėjo dailininką, o 
netrukus įžiebė ir meilę. 

Lietuvio ir kolumbietės pora 
aprašoma kaip „įspūdingo stoto, 
daugiau nei dviejų metrų ūgio 
69-erių žilabarzdis dailininkas ir 
smulki 44-erių buvusi vienuolė.“ 

1952-aisiais gimė sūnus Hen-
rikas, suteikęs dailininkui naują 
impulsą gyvenimui ir kūrybai. Po 
metų Eugenijus įsigijo žemės sklypą 
ir pasistatė namą Medeljino mieste. 
1959 metų vasario 13 dieną E. Kul-
vietis po sunkios ligos mirė.

Kūrybinis palikimas
Per savo gyvenimą menininkas 

sukūrė daugiau kaip 2 000 pa-
veikslų. Dalis saugomi Lietuvos 
dailės ir Nacionaliniame M. K. 
Čiurlionio dailės muziejuose, kiti 
saugomi privačiose kolekcijose, 
jų turi įsigijusios Amerikos, An-
glijos, Švedijos, Prancūzijos, Ita-
lijos atstovybės. Daugelis jų piešti 
Ukmergėje ir jos apylinkėse, tad 
tapę lyg istorijos metraščiu.

E. Kulvietis kūrė tiek religinio 
turinio paveikslus, tiek portretus, 
peizažus ir miesto kraštovaizdžius. 
Kūryboje vyrauja realistinės dailės 
tendencija – siekiama objektyviai 
perteikti vaizduojamų objektų spal-
vas, formas. Labiausiai tapytojo 
pamėgtas buvo natiurmortas. 

Jo darbuose galima pamatyti ne 
tik vaizduojamųjų objektų natūralu-
mą, bet ir meniškai perteiktas objektų 
formas, spalvas, faktūras, įvairias 
smulkmenas. Kūrė ir portretus, pei-
zažus, siekdamas išreikšti gilesnes 
tikrovės reiškinių sukeltas mintis. 

Dailininkas ženklino savo kūri-
nius monograma. 

E. Kulviečio paveikslai pasižy-
mi nepaprastai didele precizika, 
ypač jo urbanistiniai peizažai ir 
natiurmortai. Namų ir kitų statinių 
elementai nutapyti nepaprastai 
tiksliai, naudojant idealiai tiesias 
linijas, išpieštos visos, net ir smul-
kiausios, pastatų detalės. 

Natiurmortuose, atidžiai juos paty-
rinėjus, galima pamatyti kaip kruopš-
čiai, beveik mikroskopinėmis dažų 
dėmėmis ar linijomis, tapytos įvairios 
smulkios natiurmortų detalės: karolių, 
segių ar grandinėlių dalių atspindžiai, 
įvairios kitos smulkmenos. Rodos, 
kad šių detalių „išieškojimas“ teikė 
dailininkui akivaizdų pasitenkinimą 
tapybos procese. 

Spėtina, kad šis kruopštumas 
„įaugo į dailininko vidų“ dirbant 
fotoateljė – tų laiko fototechnolo-
gijos reikalavo nemažai atidaus ir 
tikslaus negatyvų ir atspaudų retu-
šavimo. Paveiksluose ukmergiškiai 
gali atpažinti kadaise įamžintus 
ir iki šiol išlikusius senamiesčio 
kampelius, gatves, pastatus.

Atidaryta 
paroda

2009 meta is 
Ukmergės kraš-
totyros muziejuje 
buvo atidaryta kla-
sicisto E. Kulvie-
čio darbų paroda. 

Iš E. Kulviečio 
paveikslų žvelgė 
tarpukario Ukmer-
gė, kai kur lengvai 
atpažįstama („Pi-
liakalnis“, „Miesto 
gatvelė“, „Senoji 
Ukmergė“, „Si-
nagoga“), kai kur 
„atsiverianti“ tik 
varčiusiems seną-
sias miesto nuo-
traukas. 

Palyginus vy-
raujančius to paties 
laikotarpio miesto 
fotografijų motyvus ir parodą, 
akivaizdu, kad ne naujieji to meto 
įstaigų ir mokyklų mūrai, tačiau 
medinis-mūrinis žydiškai-lenkiškai-
lietuviškas miestas labiausiai traukė 
E. Kulvietį. Šiais savo paveikslais 
E. Kulvietis nutiesė nedidelį tiltą 
tarp „smetoniškos“ ir dabartinės 
Ukmergės žmonių pasaulėvokos. 

Senelio pėdomis
Ši paroda nebūtų įvykusi be jo 

anūko Alekso Eugenijaus Kulvie-
čio-Suareso, atvykusio iš Kolumbi-
jos savo senelio pėdomis, pastangų. 

Kolumbijoje gimęs Aleksas Eu-
genijus yra įgijęs ekonomisto išsila-
vinimą. Nors gimė toli nuo Lietuvos, 
labai domėjosi senelio veikla gimto-
joje šalyje. Per jo laiškus, kūrinius 
susipažino su tolimąja senelio gim-
tine ir svajojo ją pamatyti.

2002-aisiais A. E. Kulvietis pir-
mą kartą atvyko į Lietuvą. 

Senelio gimtinė jį pakerėjo. Lie-
tuva traukė galbūt ir dėl to, jog po 
šio apsilankymo širdyje liko vienos 
merginos – Kristinos – paveikslas.

Menininkas pasakojo, kad į se-
nelio gimtinę atvyko nemokėdamas 
lietuvių kalbos. Klaipėdos universi-
tete, pradėjęs lankyti kalbos kursus 
užsieniečiams, susipažino ir pamilo 
lietuvių kalbos dėstytoją Kristiną. 

Sukūręs šeimą garsaus mūsų 
kraštiečio anūkas apsigyveno Kre-
tingoje ir pradėjo kūrybinį kelią. 
Didžiausią jo kūrybos dalį sudaro 
kryžiai ir koplytstulpiai. Prisipažįsta, 
kad imtis šios meno šakos paskatino 
senelio kūryba. „Įvyko lyg ir stebu-
klas – radau tokią ąžuolinę skrynią, 
kurioje senelis buvo sudėjęs įvairius 
eskizus, nuotraukas, išpjaustinėtas 

detales. Atrodo, jog jis tikėjosi, kad 
atsiras toks palikuonis, kuris paseks 
jo pėdomis“, – viename interviu yra 
pasakojęs vyras.

Užugiryje, pirmojo Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos gimti-
nėje, stovi A. E. Kulviečio pastatytas 
kryžius.

A. E. Kulvietis apie savo senelį 
sakė: „Būdamas toli nuo Lietuvos 
iki pat mirties jos nepamiršo ir savo 
darbais nuolat kalbėjo apie gimtinę, 
apie jos grožį, dorus ir darbščius 
žmones bei tūkstantmetę istoriją. 
Eugenijus mylėjo ne tiek gamtą, 
kiek patį gyvenimą, buvo žmogus 
įvairiapusis, talentingas viskam, ko 
imdavosi: nuostabių potėpių meis-
tras, griežtas mokytojas, mylintis 
bitininkas ir sodo alchemikas. Ne-
gana to, puikus medžio meistras, su 
didžiuliu atsidėjimu ir kruopštumu 
bei laikrodininko tikslumu daręs 
lietuviškus kryžius ir kitus dirbinius. 
Karys, skautas, aktyvus patriotas, 
keliautojas, poliglotas, be lietuvių 
kalbos kalbėjęs rusiškai, lenkiškai, 
vokiškai, prancūziškai, ispaniškai, 
angliškai, geras lotynų kalbos ži-
novas ir aktyvus esperantininkas. 
Žmogus, ne kartą istorijos sūkurių 
išsviestas iš savo gyvenimo ir vėl į 
jį sugrąžintas, galų gale nublokštas į 
kitą pasaulio kraštą ir ten sugebėjęs 
pradėti gyventi nuo nulio.“

Parengė Ala Bušinskienė

Knygoje – 
prisiminimai ir dabartis
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Leidinyje taip pat pasakojama 

apie tai, kad 19 amžiuje Pageležių 
kaimo augimą lėmė trakto Sankt 
Peterburgas–Varšuva tiesimas. Tad 
skaitytojai kviečiami susipažinti su 
didžiulę reikšmę čia turėjusios arklių 
pašto stoties istorija, pateikiama su 
ja susijusių įdomių pasakojimų. Ra-
šoma apie kaime veikusią pradžios 
mokyklą, čia dirbusius mokytojus, 
kolūkio gyvenimą ir darbus.

Nemažai dėmesio skiriama 
įžymiems kraštiečiams. Pageležių 
kaime 1890 m. sausio 25 d. gimė 
Paulius Galaunė – muziejinin-
kas, dailininkas, dailėtyrininkas, 
pedagogas. Iš šių apylinkių kilęs 
rašytojas Petras Vaičiūnas. Veprių 
krašte taip pat vasarodavo rašytojas 
Leonardas Gutauskas.

Knygoje paliesta ir visai mūsų 
tautai skaudi tremties tema.

UŽ inf.
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„Sakoma, kad ponia Smetonienė 
taip gerai lošdavo preferansą, kad 
perkeltine prasme nurenginėdavo 
karininkus“, – pasakojo muzieji-
ninkė J. Zimblytė. 

„Aplink Lietuvą“ vedėjai raga-
vo ir autentiškų patiekalų – tokių, 
kokius valgė A. Smetona. Užugirio 
edukacijos centre V. Radzevičius ir 
M. Starkus domėjosi, kaip iškepti 

šakotį, skanavo krosnyje keptą 
kugelį. „Yra žinoma, kad Smetona 
sūrį, duoną su sviestu valgydavo 
pusryčiams. Labai mėgo silkę ir 
bulves su rūgpieniu. Tarpukaryje 
taip pat buvo mėgstama barščių ir 
kopūstų sriuba“, – sako N. Dam-
brauskaitė.

TV3 laida „Aplink Lietuvą“ šiuo 
kanalu rodoma šeštadieniais 10 val.

UŽ inf.

Dvare apsilankė 
„Aplink Lietuvą“ vedėjai

Žymaus mūsų kraštiečio anūkas A. E. Kulvietis prieš 
dvejus metus Ukmergėje surengė parodą, kurioje eks-
ponuoti jo sukurti kryžiai.

Vilniuje, Dailininkų sąjungos 
galerijoje, eksponuojama Vait-
kuškio dvaro šeimininko lenkų 
menininko Pavelo Šanaicos-Ko-
sakovskio tapybos darbų paroda 
„Proud to Be Here“ (lietuviškai 
– didžiuojuosi būdamas čia).

Menininkas ne kartą viešėjo 
Ukmergėje, o neseniai su žmona 
Anira Vojan įsigijo kadaise prose-
neliui priklausiusį, vėliau valstybei 
atitekusį, o dar vėliau – privatizuo-
tą Vaitkuškio dvarą. 

Pernai vasarą P. Šanaica-Ko-
sakovskis čia surengė tarptautinį 
fotografijos plenerą, skirtą grafo 
Stanislovo Kazimiero Kosakovs-
kio 180-osioms gimimo metinėms 
paminėti. 

Šioje parodoje dailininkas pri-
statomas kaip priklausantis šeštajai 
menininkų kartai iš legendinės 
lenkų ir lietuvių aristokratų Ko-
sakovskių giminės: „Jo prosenelis 
grafas S. K. Kosakovskis buvo 
žinomas fotografas, po 1890 m. 
Vaitkuškio dvare įkūręs fotoateljė. 
6 000 nuotraukų su Kosakovskio 
parašu šiuo metu saugoma Nacio-
naliniame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje. Kitas menininko protė-
vis Jozefas Šanaica – modernizmo 
pradininkas prieškarinėje Lenkijos 
architektūroje“.

Dailininkų sąjungoje pristatoma 
naujoji tapytojo kolekcija turi są-
sajų su chemijos mokslo samprata. 
Pasak menininko, jo tikslas – už-
čiuopti tapybos atomo struktūrą, 
tyrinėjant formas ir spalvas tarsi 
mokslininko laboratorijoje. Supre-
matizmo krypčiai atstovaujantis 
autorius iškelia grynosios meninės 
pajautos svarbą, išreiškiamą ge-
ometrinių formų begalybėje. Šie 
kūriniai užgimė dailininko studi-
joje Nicoje (Prancūzija) ir buvo 
pabaigti Vaitkuškyje.

Dailininkų sąjungos galerijoje 
jo paroda vyks iki kovo 16 d. 

Praėjusią savaitę jos atidaryme 
dalyvavo didelis būrys ukmergiš-
kių: savivaldybės mero pavaduo-

Parodoje – ir paveikslai, 
kurti Vaitkuškio dvare

toja Klavdija Stepanova, Kultūros 
ir turizmo skyriaus vedėja Lolita 
Gerulskienė, vyr. specialistas Ju-
lius Zareckas, Turizmo ir verslo 
informacijos centro direktorė Lina 
Baublienė ir būrys Vidiškių krašto 
gyventojų. 

Šios parodos rengėjas – Kosa-
kovskių fondas Lenkijoje, kurio 
veiklos kryptys susijusios ir su 
Vaitkuškio dvaru.

Vaitkuškio dvaras pradėtas 
formuoti 16 amžiuje. 1764 m. jis 
atiteko grafų Kosakovskių gimi-
nei. 1862 m. dvaras perstatytas į 
neogotikinį stilių. Jame buvo gausu 
italų, lenkų, paties tuometinio dva-
ro šeimininko Stanislovo Felikso 
Kosakovskio paveikslų, meno ga-
lerija, 12 tūkst. tomų biblioteka. 
Prasidėjus Pirmajam pasauliniam 
karui vertingiausi daiktai buvo 
išvežti į Rusiją ir ten dingo.

Karo metu dvaras buvo niokoja-
mas. Vėliau naudojamas įvairioms 
reikmėms: našlaičių prieglauda, 
kareivių buveinė. 1941 m. naciai 
čia įkūrė getą žydams. Po karo likęs 
be šeimininkų dvaras nyko.

Didžiulis šio dvaro vaidmuo ir 
fotografijos istorijoje. Vaitkuškis 
buvo tapęs svarbiausia minėto 
grafo S. K. Kosakovskio kūrybos 
vieta. Čia 1894 m. grafas įsteigė 
laboratoriją.

Kasmet šioje dirbtuvėje būdavo 
pagaminama šimtai nuotraukų. Iš-
tisą dešimtmetį S. K. Kosakovskis 
fiksavo dvaro interjerus, apylinkes 
ir vietos gyventojus: šeimą, gimi-
naičius, vaikų mokytojus, tarnus, 
dvarininkus, dvasininkus, laisvųjų 
profesijų atstovus, carinės admi-
nistracijos pareigūnus, lietuvių 
valstiečius, žydų amatininkus, 
čigonus.

Išlikusios nuotraukos ir šiandien 
eksponuojamos parodose šalies ga-
lerijose, o apie šios didikų giminės 
gyvenimą Ukmergės krašto dvare 
pasakoja istorikų, meno tyrinėtojų 
išleistos knygos. 

UŽ inf.

Šiame name kadaise gyveno E. Kulvietis. Gedimino Nemunaičio nuotr.


