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Vepriuose
– Sekminių
atlaidai

Vepriai garsėja savo unikalia
tradicija – Kalvarijų takais, kurie
einami per Sekmines.
Sekminių atlaidai Vepriuose –
jau šį savaitgalį.
Veprių Šv. Mergelės Marijos
Rožinio Karalienės bažnyčioje
pirmosios Sekminių šv. Mišios bus
aukojamos gegužės 18 d. (penktadienį) 17 val. Po Mišių bus einamos
Veprių Kalvarijos.
Gegužės 19 d. (šeštadienį) 9 val.
45 min. – arkivyskupo sutikimas
šventoriuje. Po 10 val. aukojamų
Mišių vėl bus einamos Kalvarijos.
Paskutinė šeštadienio eisena numatyta vėlų vakarą – 21 val. 30 min.
Sekmadienį pirmosios šv. Mišios bus aukojamos 8 val. ryto. Po
jų – Kalvarijų Kryžiaus kelias.
Antrosios sekmadienio šv. Mišios – 10 val., trečiosios – 12 val.
30 min.
Veprių žmonės gali didžiuotis ne
tik 1909–1910 m. pastatyta, 1928
m. remontuota ir vyskupo Teofilio
Matulionio konsekruota Švč. Mergelės Marijos Rožinio Karalienės
bažnyčia, bet ir dar gerokai prieš
jos statybą, 1846 m., įgyvendintu
sumanymu įsteigti Kalvarijas.
Iš pradžių koplytėlės buvo labai
paprastos, sukaltos iš lentų, paveikslai buvo parvežti iš Vilniaus.
XIX a. pabaigoje pastatytos mūrinės
koplytėlės. Per Sekmines pradėta
tradicija apeiti Kristaus kančios kelią
greit išgarsėjo, sutraukdavo minias
tikinčiųjų ir iš kaimyninių parapijų.
Nukelta į 8 p.

Pirmojo Lietuvos Prezidento
Antano Smetonos giminė yra
plačiai paplitusi po visą pasaulį.
Neseniai Ukmergėje lankėsi Kanadoje gyvenantis vienas iš Smetonų
šeimos giminaičių Kent Alexander
Robertson Chodakowski.
Svečias – Prezidento Antano
Smetonos žmonos Sofijos Smetonienės brolio Romano Chodakausko anūkas.
Jis dalyvavo Kaune vykusioje
konferencijoje „Kilmingųjų indėlis
į Lietuvos valstybingumo kūrimą“,
kurią organizavo atkurta LDK
ponų taryba.
Ne pirmą kartą Lietuvoje viešintį Smetonų giminaitį aplankyti
Ukmergės kraštą pakvietė LDK
Kilmingųjų palikuonių bendrijos
narys, Šv. Adalberto – LDK – Riterių ordino kapitulos narys, bajorų
Sologubų-Dovainių giminės palikuonis Zigmantas Katinas.
Svečias iš Kanados, Vankuverio miesto, jau kurį laiką svarstė
apie galimybę atvykti ir aplankyti
giminaičio Prezidento Antano
Smetonos gimtinę – Užulėnį.
Šį sumanymą nusprendė įgyvendinti šiemet, švenčiant Lietuvos
nepriklausomybės šimtmetį.
Ukmergiškis LDK Kilmingųjų
palikuonių bendrijos narys Z. Katinas
pasakojo, kad laikas dėl svečio atvykimo į Užulėnį buvo derinamas su
Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro, rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus darbuotojais.
Jam atvykus apie A. Smetonos
gimtinę, dvarą ir Užugirio mokyklą
papasakojo Turizmo ir verslo informacijos centro bei Ukmergės kraštotyros muziejaus darbuotojai.
Kent Alexander Robertson Chodakowski vaišintas jauniausiojo virtuvės
šefo Roko Galvono pagamintais bajoriškais patiekalais, klevų sula iš dvaro

Kas sieja Ukmergę ir Vankuverį?

Smetonų šeimos giminaitį Kent Alexander Robertson Chodakowski (antras iš dešinės) Ukmergėje sutiko LDK Kilmingųjų palikuonių bendrijos narys Zigmantas Katinas, savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Violeta
Širmenė (kairėje), Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Lina Baublienė.
Dainiaus Vyto nuotr.

sodo ir tikrais naminiais lašiniais.
Užugirio dvaro istorija prasidėjo, kai švenčiant tuometinio Lietuvos Prezidento Antano Smetonos
60-metį buvo nutarta jo tėviškėje
pastatyti jam dvarą.
Istoriniai šaltiniai byloja, kad
dvaras buvęs labai privati Smetonų
šeimos erdvė, Prezidento poilsio ir
apmąstymų vieta. Deja, čia pabuvoti šeima spėjo tik kelias vasaras
– Lietuvą okupavus sovietams
dvaras buvo nacionalizuotas.
Naujam gyvenimui pastatas
prikeltas 2014 m. Dabar jis – vienas labiausiai lankomų objektų
Ukmergės krašte ir vienintelė vieta, bylojanti apie Prezidento ir jo
šeimos privatų gyvenimą Užugirio
dvaro rezidencijoje.
Būsimo Prezidento ir jo žmonos

Senjorai šventė Utenoje

priklauso ne tik dabartis, bet gal ir
būsimi Lietuvos valstybės ir tautos
istorijos įvykiai.
Koncertą pradėjo Utenos rajono bendrijos mišrus vokalinis
ansamblis „Narkūnaičiai“, pratęsė
kapela „Dar širdyje ne sutema“.
Abiems kolektyvams vadovauja
Zita Kviklienė.
Koncertavo senjorų kolektyvai
iš Jonavos, Kėdainių, Radviliškio,
Šiaulių, Utenos.
Klubui „Viltis“, vadovaujamam Valerijos Naraškevičienės,
atstovavo Ukmergės kultūros
centro „Bočių“ moterų vokalinis
ansamblis „Lyra“ (vadovė Vacė
Ignatavičienė, akomponavo Aure-

tydamas modernią dviejų aukštų
pradinę mokyklą.
Šiemet, švenčiant Lietuvos nepriklausomybės šimtmetį, Ukmergės rajone yra renkamos lėšos,
skirtos Prezidento A. Smetonos
paminklo statybai Užulėnyje. Tikimasi, jog tokiu būdu Prezidentas už
savo nuopelnus Lietuvai ir begalinę
meilę gimtajam kraštui bus tinkamai pagerbtas ir įvertintas.
Šis paminklas – dovana ateities
kartoms, kurios žinos savo krašto
žmones, palikusius pėdsakus mūsų
valstybės istorijoje.
Kiekvienas, norintis prisidėti
prie šios gražios idėjos, gali aukoti
lėšas Ukmergės kultūros centro
kasoje visus metus. Daugiau informacijos feisbuko puslapyje
,,Paminklas prezidentui“.

Ukmergės miesto istorija

Šventės dalyviai – ukmergiškiai.

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo
„Viltis“ nariai kartu su įvairių rajonų organizacijos „Bočiai“ nariais
dalyvavo Utenos kultūros centre
vykusioje šventėje.
Utenos rajono bendrijos pirmininko pavaduotoja Amelija
Katinienė visus sukvietė į renginį,
skirtą Lietuvos valstybingumo
100-mečiui.
A. Katinienė pažymėjo, kad
dabartiniai senjorai ženkliai prisidėjo prie Lietuvos augimo, šalies
valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimo. Jie gynė laisvę
sausio 13-ąją, stovėjo už rankų
susikibę Baltijos kelyje. O šiandien nuo jų kasdienių pastangų

Sofijos meilės istorija prasidėjo
gana netikėtai. A. Smetona mokyti
lietuvių kalbos atvykdavo vyriausiąjį Chodakauskų sūnų. Mokytojas neliko abejingas vyresniosios
Chodakauskaitės Sofijos žavesiui.
Nors buvo 11 metų vyresnis, tai nesutrukdė porai būti kartu. 19-metė
Sofija ištekėjo ir tapo Smetoniene.
Prezidentas A. Smetona dažnai
lankydavosi Užugiryje, atvykdavo
į tėviškę atostogų. Ypač jis mėgo
mišką ir Lėno ežerą. Gimtinė buvo
Prezidento mėgiama skaitymų
vieta, čia jis mėgdavo vaikštinėti
po supančius miškus, pakalbindavo
kiekvieną kaime gyvenantį žmogų,
savo palydovams pasakodavo visokiausių nuotykių iš jaunystės laikų.
Bene didžiausią dovaną kraštiečiams A. Smetona skyrė pasta-

lijus Pampucha), klubo šokių kolektyvas „Radasta“ (vadovė Roma
Morkūnienė), duetas Marija Krupoviesienė ir Aurelijus Pampucha.
Koncertinę programą visi dalyviai baigė Juozo Naujalio daina
pagal Maironio žodžius „Lietuva
brangi“.
LPS „Bočiai“ pirmininkas Petras Ruzgus sveikindamas susirinkusiuosius džiaugėsi senjorų
noru būti aktyviais bei apdovanojo
šventės organizatorius.
Apie renginį informavo LPS
„Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ renginių organizatorė Janina
Badokienė.
UŽ inf.

Gegužės 22-oji – svarbi mūsų miestui data.
1792 m. gegužės 22 d.
Abiejų tautų respublikos
karalius Stanislovas Augustas patvirtino anksčiau
kitų didžiųjų kunigaikščių duotas privilegijas ir
vietoje per gaisrus žuvusių dokumentų išdavė Renovacijos (atnaujinimo)
diplomą, kuriuo miesto
gyventojai buvo atleisti
nuo daugelio prievolių.
Karaliaus rašte skelbiama: „Mes, Karalius,
norėdamas minėtam
Ukmergės miestui ir jo
piliečiams laisvę ir apsaugą užtikrinti, į gerovę
ir tvarką atversti, laisvais
pripažįstame visus pilie- Ukmergės miesto herbas.
čius, minėtą Ukmergės miestą kartu užrašu apačioje „Bičiuliui“.
su jo piliečiais iš visų jurisdikcijų išAkte pasakyta, kad tokį herbą
braukiame, miesto valdymo didesnei pasirinko patys miestiečiai.
garbei jam herbą, to miesto išrinktą,
Dabartiniame herbo variante jokių
suteikiame.“
užrašų nėra. Heraldikos specialistai
Miesto teisių grąžinimo akte her- herbo simboliką aiškina taip: sugriubas aprašytas taip: „Tai tarsi iš griu- vęs, bet atstatomas namas reiškia atvėsių kylantis namas, ant kurio jau gautas miestiečių teises, širdis – vilties
išaugusio fasado yra širdis altoriumi simbolis, knyga – įstatymas, kuriuo
tarnaujanti, ant jo pastatyta atversta remiantis Ukmergė atgavo miesto
knyga su užrašu viršuje „Amžinas teises, veršis knygos dešinėje pusėje
dėkingumas“, o pačioje atverstos – karališkasis Poniatovskių šeimos
knygos dešinėje – karališkas herbas ženklas, rožė – tuometinio Ukmergės
[veršis] su užrašu „Karaliui“, kairėje vaito J. Kučevskio šeimos ženklas.
Nukelta į 8 p.
pusėje – rožė su penkiais lapais ir
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Suteiktas Garbės narės vardas

2018 m. gegužės 18 d.

Vepriuose –
Sekminių atlaidai

Gražina Marija Martinaitienė pagerbta už nuopelnus varpų tyrinėjimo srityje.

Valdovų rūmuose Lietuvos
kampanologų draugija „Societas
campanarum Lituaniae“ suteikė
Garbės narės vardą žinomai Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
meninės kultūros, bažnytinės dailės
ir paveldo tyrinėtojai, humanitarinių mokslų daktarei Gražinai
Marijai Martinaitienei. Pirmąja
draugijos Garbės nare tapusi mokslininkė pagerbta už nuopelnus
varpų tyrinėjimo srityje.
Daugiau nei metus įsikūrusiai
draugijai priklauso bei minėtame
renginyje dalyvavo ir vepriškis
Romas Petras Šaulys.
Gražina Marija Martinaitienė
– humanitarinių m. dr., emeritė.
Gimė 1934 m. kaimyniniame
Širvintų rajone, studijavo lietuvių
kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute, dailėtyrą – Valstybiniame dailės institute (dabar

Vilniaus dailės akademija).
1979 m. baigė aspirantūrą
Lietuvos MA Istorijos institute.
Dirbo dėstytoja, Lietuvos radijo
diktore, ,,Kultūros barų“ žurnalo
teatro ir dailės skyrių redaktore.
1981–1990 m. – Valstybinio dailės instituto Kultūros paminklų
sąvado rengimo grupės vadovė,
1990–2002 m. – Kultūros ir meno
instituto Sakralinės dailės skyriaus
vedėja, nuo 2002–2012 m. – Kultūros, filosofijos ir meno instituto
Bažnytinės dailės skyriaus vyr.
mokslinė bendradarbė.
Lietuvos kampanologų draugijos „Societas campanarum Lituaniae“ prezidentas Leonardas
Šablinskas, teikdamas G. M.
Martinaitienei šios draugijos
Garbės narės vardo sertifikatą bei
simbolinį varpą, pažymėjo, kad
Lietuvoje tikriausiai nėra kito tiek

nusipelniusio ilgamečio varpų
tyrinėtojo.
LDK Valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas atkreipė dėmesį į visus Garbės narės
nuopelnus, o ypač į prieš kelerius
metus Valdovų rūmų muziejaus
išleistą monografiją apie Vilniuje
dirbusį žymų Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės varpų ir sunkiųjų
pabūklų liejiką Joną Breitelį.
Pati G. M. Martinaitienė savo
darbus vertino kukliai. Humanitarinių mokslų daktarė teigė, kad
toks buvo jos mokslinis kelias, už
kurį ji gavo pelnytą atlygį, ir tikrai
nesiekė jokio pripažinimo arba
apdovanojimų.
Lietuvos kampanologų draugijos nariai už bendrystę dėkoja LDK
Valdovų rūmų direktoriui dr. Vydui
Dolinskui ir renginių skyriaus vedėjai Arnitai Petrulytei.

Kaip pasakojama, Kalvarijų apvaikščiojimas, prasidėdavęs iš
ryto, tęsdavosi per dieną ir naktį
iki Sekminių pirmosios dienos pusiaudienio. Tarpukaryje į Veprius
atvykdavo tūkstančiai piligrimų.
Okupacijos metais Vepriai skaudžiai nukentėjo. 1941 m. buvo sušaudytas ilgametis Veprių klebonas
kun. B. Vėgėlė. Sovietų saugumas
pamaldumo tradiciją rinktis per
Sekmines Kryžiaus kelio į Veprių
Kalvarijas visaip trukdė. Sovietų
valdžios įsakymu 1962 m. Kryžiaus kelio stotys buvo nugriautos,
laukymė suarta. Vis dėlto ir „buldozeriniu“ sovietmečiu tradicija
nebuvo sunaikinta – tikintieji eidavo Kryžiaus kelią, pažymėdami
jo stotis rankų darbo kryželiais.

Veprių Kalvarijos atkurtos pačioje
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aušroje, 1989–1990 m.
Lietuvoje garsios ir kitos seną
piligrimystės tradiciją menančios
Vilniaus bei Žemaičių Kalvarijos. Kaip rašoma Jono Pauliaus
II piligrimų kelio vadove, „tais
laikais piligrimystė į Šventąją
Žemę buvo beveik neįmanoma,
tad svarbiausios Išganytojo kančios kelio vietos būdavo tarytum
naujai įkurdinamos kitame krašte,
kad taip taptų pasiekiamos vietos
piligrimams“. Tikinčiųjų gerbta ir
puoselėta tradicija šiandien byloja
slogiuosius tikėjimo persekiojimo
laikus ir atspindi karštą norą apginti savo teisę viešai išpažinti savo
tikėjimą, o jam stiprybės semtis
Viešpaties kančioje.

Ukmergės miesto istorija

rinis gyvenimas. 1907 m. įsteigta
berniukų, 1908 m. – mergaičių
gimnazijos. Prieš Pirmąjį pasaulinį
karą Ukmergėje buvo 28 pramonės
įmonėlės, daug krautuvių ir užeigų.
1915–1918 m. vokiečių okupacija
miestui atnešė daugybę nelaimių:
sudeginti tiltai, sugriauta daug
pastatų, nukentėjo gyventojai.
***
Nepriklausomybės metais
Ukmergė išaugo ir išgražėjo: išgrįstos gatvės, nutiesti šaligatviai,
pastatyta elektros stotis. 1923 m.
mieste buvo 41, 1933 m. – 120
pramonės įmonių ir dirbtuvių, 461
krautuvė. Įrengta patogi autobusų
stotis, pastatytas gelžbetoninis
tiltas per Šventąją. Veikė lietuvių,
lenkų, žydų gimnazijos, kelios
pradžios mokyklos, amatų mokykla, mokytojų seminarija, kelios
bibliotekos ir knygynai, spaustuvėje buvo leidžiamos knygos,
laikraščiai.
1932 m. Ukmergė gavo pirmos

eilės miesto teises. Apskrities
centre pastatyta puikių administracinių pastatų. Ukmergėje buvo
Lietuvos kariuomenės 1 pėstininkų D.L.K. Gedimino pulko
nuolatinė būstinė.
Prieškariu mieste gyveno 12
367 žmonės. 1940–l941 m. daug
ukmergiškių nukentėjo nuo bolševikų, o vokiečiai okupantai
išžudė beveik visus žydų tautybės
gyventojus.
Nuo bombardavimų ir gaisrų per
karą smarkiai nukentėjo miestas.
Po karo ukmergiškiams vėl teko
gydytis žaizdas, kurias paliko karas, trėmimai, rezistencijos.
Keletas svarbių faktų apie
Ukmergę:
1387 m. karaliaus Jogailos įsakymu pastatyta medinė bažnyčia ir
įkurta Ukmergės parapija – viena
pirmųjų Lietuvoje.
1391 m. medinę Ukmergės pilį
užėmė Vytautas Didysis, kovojęs
su Jogaila.

Pasibaigus 1435-ųjų Pabaisko
mūšiui, Ukmergei suteiktos Magdeburgo teisės.
XVI a. miesto teises dar kartą
patvirtino LDK didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas
Senasis.
1566 m. Ukmergė tapo pavieto centru (dabartinis pavieto
atitikmuo – apskritis).
1579 m. Lietuvos ir Lenkijos
valdovas Steponas Batoras padvigubino Ukmergės bažnyčios
valdas.
1792 m. Abiejų Tautų Respublikos karalius Stanislovas Augustas
Poniatovskis Ukmergei suteikė
herbą, pasirinktą pačių miestelėnų.
1812 m. pavasarį Taujėnų dvare
Velykas šventė Rusijos caras Aleksandras I.
1812 m. vasarą Napoleono vedami pulkai ties Ukmerge susikovė
su caro daliniais: Deltuvos mūšiu
prasidėjo Prancūzijos ir Rusijos
karas.

Atkelta iš 7 p.

***
Ukmergės vietovardis pirmą
kartą paminėtas 1333 m. Hermano
Vartbergės kronika rašo, kad Livonijos ordino magistras „...buvo prie
Vilkenbergės“.
Taigi šią datą – 1333-iuosius
– ukmergiškiai vadina savo gimtadieniu. Šiemet minime 685 miesto
įkūrimo metines.
Ukmergės pilis istorijoje vaidino svarbų vaidmenį. Ilgą laiką
jos gynėjai pastodavo kelią kryžiuočiams ir kalavijuočiams į
du svarbius Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės centrus – Vilnių
ir Trakus.
Vytauto laikais Ukmergė buvo neeilinis punktas. 1435 m., po Pabaisko
mūšio, Ukmergė, gavusi miesto
teises, ėmė augti, išsiplėtė prekyba,
kūrėsi amatininkai, pirkliai.
Pirmoji – Šventų apaštalų Petro ir
Povilo – bažnyčia, įsteigta 1387 m.,
– viena iš pirmųjų Lietuvoje.
1685 m. mieste pastatyta sinagoga. XVII a. antroje pusėje
minima parapinė mokykla. 1742
m. Ukmergėje įkurdinti pijorai,
pastatyta Švenčiausios Trejybės
bažnyčia. Prie jų vienuolyno veikė
šešių klasių mokykla.
Po 1831 m. sukilimo mokykla
ir vienuolynas buvo uždaryti. Dauguma bažnytinių žemių nusavintos
ir atiduotos kuriamai provoslavų
cerkvei – ji pradėjo veikti 1841 m.
***
Deja, 1700–1701 m. miestą nu-

niokojo gaisras – sudegė didžioji
dalis namų, žuvo daug vertybių,
gyventojų turtas buvo išplėštas.
1711–1712 m. Ukmergę ištiko
maras. Po jo mieste nelikę nė vieno gyventojo – vieni išmirę, kiti
išbėgioję. 1733, 1765, 1781, 1782,
1787 m. siaubė gaisrai – kai kuriais
metais net po kelis kartus, tačiau
Ukmergė atkakliai kėlėsi iš griuvėsių ir pelenų ir XVIII a. antroje
pusėje ėmė atsigauti.
Prijungus Lietuvą prie Rusijos, magdeburgiškoji miesto
savivaldos teisė buvo palaipsniui
panaikinta.
Per 1812 m. karą Ukmergė, buvusi svarbiu strateginiu punktu, vėl
nukentėjo, vėliau kelis kartus degė.
Tačiau miestas įsikūręs patogioje
vietoje, po visų negandų greitai
atsistatydavo.
1836 m., nutiesus DaugpilioKauno plentą, pastatyta arklių pašto stotis, 1838 m. mieste buvo 109
krautuvės, 16 smuklių ir viešbučių,
1850 m. veikė 3 plytinės, alaus darykla, 7 odos dirbtuvės, gyveno 97
pirkliai, 337 amatininkai, veikė 235
krautuvės. Pradėjo veikti degtukų
fabrikas, vėliau – spaustuvė.
***
XIX a. viduryje mieste jau būta
dalinio vandentiekio, 1897 m. gyveno 13 532 gyventojai. Iki XIX
a. pabaigos iš esmės susiformavo
savitos architektūros ir išplanavimo senoji miesto dalis dešiniajame
upės krante – urbanistikos paminklas. XIX a. pabaigoje pradeda
reikštis tautinis judėjimas, kultū-

Per Sekminių atlaidus Vepriuose susirenka daug žmonių.
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Gedimino Nemunaičio nuotr.

