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Nagrinėjo senamiesčio
statinių fasadų puošybos elementus
Jie garsina
Ukmergės
kraštą
Sukanka 145 metai, kai Panevėžio
apskrityje, Linkaučiuose, 1873 m.
rugsėjo 1 d. gimė Felicija Bortkevičienė (Povicakaitė), visuomenės veikėja,
spaudos darbuotoja, augusi Ukmergės
rajone, Antakalnio dvare. Kurį laiką
dirbo kartu su tėvu Ukmergės banke.
Mirė 1945 m. spalio 21 d. Kaune.
***
Sukanka 70 metų, kai Joniškio
rajone, Skaisgiryje, 1948 m. rugsėjo 7 d. gimė Janina Dauginytė-Audzijonienė, literatė, dainų ir žodžių
autorė. Gyvena Ukmergės rajone,
Daumantiškių kaime.
***
Sukanka 80 metų, kai Ukmergės
rajone, Pivonijos seniūnijoje, Varžų
kaime, 1938 m. rugsėjo 9 d. gimė Apolonija Grigonytė, pedagogė, poetė. Mirė
2014 m. gegužės 22 d. Ukmergėje.
***
Sukanka 110 metų, kai Taujėnų
valsčiuje, Punių kaime, 1908 m.
rugsėjo 9 d. gimė Leonas Kačinskas, matematikos mokytojas. 1944
m. emigravo į Vokietiją. Mirė 1997
m. liepos 23 d. JAV.
***
Sukanka 60 metų, kai Kaune 1958
m. rugsėjo 10 d. gimė Gintautas
Kabašinskas, kunigas. 2002–2014
m. – Ukmergės dekanato dekanas,
Ukmergės Šv. apaštalų Petro ir Povilo
parapijos klebonas. Nuo 2014 m. –
Kauno rajono Čekiškės Švč. Trejybės
parapijos bažnyčios klebonas.
***
Sukanka 115 metų, kai Ukmergėje 1903 m. rugsėjo 14 d. gimė
Mečys Brazaitis, karo aviacijos
kapitonas, topografas, fotografijos meistras. Antrojo pasaulinio
karo metus M. Brazaitis praleido
Ukmergėje, kur įsteigė ir vedė
meninės fotografijos kursus. Mirė
1952 m. spalio 16 d. Šveicarijoje.
***
Sukanka 65 metai, kai Šakių
rajone, Kuodžių kaime, 1953 m.
rugsėjo 14 d. gimė Danguolė Marytė
Liudžiūtė-Vasiliauskienė, pedagogė,
poetė. 1975–1987 m. dirbo Ukmergės
rajono Siesikų vidurinėje mokykloje
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
***
Sukanka 45 metai, kai Ukmergėje 1973 m. rugsėjo 21 d. gimė Neringa Kaselytė, vertėja, kalbininkė.
***
Sukanka 65 metai, kai Kybartuose
1953 m. rugsėjo 23 d. gimė Vytautas
Tutlys, Lietuvos futbolo treneris, Lietuvos moterų futbolo asociacijos generalinis sekretorius. Į Ukmergę atvyko
1976 m., žaidė Ukmergės „Vienybės“
futbolo komandoje. 1978–2008 m.
vadovavo Ukmergės sporto mokyklai,
kurią 2009 m. reorganizavus į sporto
centrą tapo šio centro direktoriumi.
Vlado Šlaito viešosios
bibliotekos inf.

Ukmergės miesto vaizdai tarpukariu.

Ukmergės kraštotyros muziejaus muziejininkas Žygimantas
Komliauskas yra sukaupęs daug
žinių apie Ukmergės senamiesčio
istoriją ir jos architektūrą. Prieš
penkerius metus studijuodamas
Vytauto Didžiojo universiteto
Menų fakultete šia tema jis apsigynė kursinį darbą.
Šiame darbe pažymima, kad
Ukmergė – vienas iš seniausių istorinių Lietuvos valstybės miestų,
kurio formavimasis prasidėjo kartu
su besikuriančia Lietuvos valstybe.
Pastebima, kad Ukmergės panorama nebūdinga kitiems Lietuvos
miestams, nes svarbiausi yra ne
vyraujantys statiniai, o gamtos ele-

Ukmergės kraštotyros muziejaus nuotr.

mentai – piliakalnis, ant kurio iki
XIV a. pabaigos ar XV a. pradžios
stovėjo medinė pilis ir Pilies kalnas, ant kurio nuo XV a. pradžios
stovėjo mūrinė pilis.
Miestas išsidėstęs abipus Šventosios upės krantų. Seniausia,
istorinė jo dalis pradėjo formuotis
dešiniajame upės krante. Ji formavosi pagal radialinį planą. Tokia
istoriškai susiklosčiusi pagrindinių
ir šalutinių gatvių struktūra būdinga viduramžių miestams.
Ukmergė – savotiška kryžkelė
tarp didžiųjų Lietuvos miestų:
Vilniaus, Kauno, Utenos, Panevėžio, nes visos pagrindinės gatvės
išsidėsčiusios kryptingai link šių

miestų, tačiau galiausiai jos sueina
į centrinę miesto aikštę.
Būdama didžiausių miestų
kryžkelėje Ukmergė tapdavo keliaujančių prekeivių, amatininkų
sustojimo bei klestinčios prekybos vieta. Per Ukmergę driekėsi
Varšuva–Sankt Peterburgas bei
Rygos keliai.
***
Ukmergės miesto senasis gatvių
tinklas, aikštės planas yra valstybės
saugomas urbanistinis paminklas.
Taip pat vienas iš Lietuvos miestų,
kurio panoramą puošia Pilies kalnas ir piliakalnis.
Manoma, jog miestui pradžią
davė XI amžiaus pradžioje prie

Nulenkė galvas žudynių vietoje

Kasmet tuo pat metu Pivonijos šile prisimenami čia nužudyti ukmergiškiai.

Vilma NEMUNAITIENĖ

Rugsėjo pirmąjį sekmadienį
Pivonijos šile, netoli Ukmergės,
pagerbiami holokausto metu čia
nužudyti žydų tautybės žmonės.
Per patį vidurdienį šile nuaidi
automobilių sirenų gausmas. Taip

simboliškai kasmet pradedamas
minėjimas, skirtas žydų žudynėms
atminti.
Iki Antrojo pasaulinio karo
kone pusė Ukmergės miesto
gyventojų buvo žydai. Lietuvą
okupavus vokiečiams, naciai

Gedimino Nemunaičio nuotr.

ėmėsi šios tautos genocido. 1941
m. Ukmergės ir apylinkių žydai
buvo suvaryti į Vaitkuškio dvare
įkurtą getą. Iš ten jie varomi į
Pivonijos šilą ir be pasigailėjimo
žudomi.
Nukelta į 8 p.

Paminėtos mirties metinės
Onutė KUJELIENĖ
Tekstilės dizainerė

Šį rugpjūtį paminėtos 9-osios
kraštiečio žurnalisto, politikos
apžvalgininko Petro Katino mirties metinės.
Kauno Žaliakalnis. Rami A.
Mackevičiaus gatvė, kurioje iki
2009-ųjų gyveno sutuoktiniai
Aušra ir Petras Katinai. Esame
kraštiečiai, o ir Kaune gyvenome
kaimynystėje.
Dar jaunystėje žinojau, jog

tiesaus būdo, drąsus vyras Petras
drauge su aktyviais bendraminčiais
nukentėjo po įsimintinų įvykių
Kaune, kai suliepsnojo Romo Kalantos laisvės fakelas... Susipažinę
su P. Katinu bendravome daugiau
nei trisdešimt metų. Buvome jauni,
sveiki, savaip laimingi Atgimimo
kartos vaikai. Mūsų draugijai
imponavo Petro išgryninta – pasakyta ar parašyta – tiesa. Dažniausiai susitikdavome įvairiuose
patriotiniuose renginiuose, drauge

vakarodavom.
Gaivalinga Atgimimo banga
nuprausė mūsų veidus, atgaivino pavargusias sielas. Atmintis
stabteli ties vienu mūsų pabendravimu 1989 metais Kaišiadorių
akmenų ir mineralų muziejuje.
Susirinko gausus būrys žmonių
– inžinierių, menininkų, istorikų,
rašytojų, knygnešių ainių – Kudirkos „Varpo“ gaivintojų. Tai
buvo tikra dvasios puota.
Nukelta į 8 p.

piliakalnio susiformavę įtvirtinti
papiliai. XIII amžiuje jų buvo
du – pirmasis prie pat piliakalnio,
o kitas – Vilkmergėlės žiotyse,
susidariusioje saloje. Apie 1387
metus tolokai nuo piliakalnio buvo
pastatyta bažnyčia, tikriausiai dėl
to, kad turėjo būti pilies forpostu.
XVI a. pabaigoje Ukmergė
pirmą kartą pažymėta Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės
žemėlapyje. XVII a. viduryje
prasidėjus karui tarp ATR bei
Rusijos Ukmergė buvo visiškai
sudeginta, nes tuomet pagrindinėje miesto dalyje stūksojo tik
medinė architektūra.
Nukelta į 8 p.

Padėkos
diena

Šį šeštadienį, rugsėjo 8-ąją, minima Vytauto Didžiojo karūnavimo
ir Padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimą diena.
1430 m. rugsėjo 8 dieną buvo
planuota Vytauto Didžiojo karūnacija, tačiau ji neįvyko.
Tais laikais Jogaila buvo Lenkijos karalius, nuo kurio priklausė
ir Lietuva. Savo pusbrolį Vytautą
Jogaila buvo paskyręs savo vietininku Lietuvoje. Vytautas po
truputį tapo savarankišku Lietuvos
vadovu ir sumanė karūnuotis Lietuvos karaliumi.
1429 metais Lucke (dabar Ukraina), Liubarto pilyje, Europos valdovų suvažiavime buvo numatytas
Lietuvos didžiojo kunigaikščio
Vytauto karūnavimas. Jogaila tam
pritarė, tačiau lenkų senatas tokį
pasiūlymą atmetė. Lenkai įkalbinėjo
Vytautą atsisakyti šio sumanymo,
baimindamiesi, kad po Vytauto
mirties Lietuvos karaliumi išrinktas
asmuo nebus pavaldus Lenkijai.
Jie Vytautui net buvo pasiūlę tapti
Lenkijos karaliumi vietoj Jogailos,
tačiau Vytautas atsisakė. 1430 m.
rugsėjo 8 d. buvo paskirta Vytauto
karūnavimo data. Imperatorius
Zigmantas per pasiuntinius siuntė
Vytautui karūną su dokumentais,
tačiau lenkai juos suėmė. Buvo numatyta kita karūnacijos data, tačiau
spalio 27 d. Vytautas mirė. Tuomet
Vytautui buvo jau 80 metų. Manoma,
kad Vytautas mirė nuo sutrenkimo,
kai nukrito nuo arklio. Kita versija,
kad nuo supūliavusios voties.
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Vytauto gatvė.
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***
Reikšminga miestui tapo XIX
amžiaus pradžia – parengtas pirmasis miesto projektinis planas
bei atidaryta miesto rotušė. O 1820
metais buvo baigta statyti mūrinė
klasicistinė parapinė bažnyčia.
XIX amžiaus 4 dešimtmetyje mieste ėmė rastis klasicistinio stiliaus
mūriniai pastatai.
Pirmiausiai pastatytas arklių pašto
stoties pastatas (architektas Vaclovas
Ritšelis), o po kurio laiko ir klasicistinė varpinė prie parapinės bažnyčios
(architektas Karolis Gregotovičius).
1865–1869 metais miesto aikštėje,
vietoje, kur stūksojo Pijorų bažnyčia,
pastatyta mūrinė cerkvė, dabartinė
Švč. Trejybės bažnyčia.
Per du 1877 m. vykusius gaisrus
miestas labai nukentėjo – didžioji
dalis jo sudegė, bet įvairiomis
labdaringomis aukomis iš Rusijos,
Lietuvos ir kitų šalių bei valdžios
miestas buvo atstatytas.
XX a. pradžioje miestui tapus
apskrities centru buvo tiesiamos
naujos ir taisomos senos gatvės, įvedamas vandentiekis ir kanalizacija,
griaunami seni mediniai pastatai, o
vietoje jų statomi nauji – mūriniai.
***
Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, vokiečių aviacijai

Kęstučio aikštė.

bombarduojant sovietų kariuomenės automobilių koloną, buvo
smarkiai suniokotas Vilniaus gatvės ir Kęstučio aikštės kampe
stovėjusių namų kvartalas. Vėliau
jis užpilamas žemėmis ir paverčiamas skveru, išlikusiu iki šių dienų.
Sovietmečiu miestas plėtėsi.
Pradėti statyti Pivonijos mikrorajono daugiabučiai namai ir pramonės
įmonių korpusai.
Pirmasis iki sovietinio laikotarpio aikštės planas susidarė XV a.
pab. – XIX a. pr. Taip pat centrinės
miesto dalies gatvių tinklas, kurių
susidarymas datuojamas nuo XV
a. pab. iki XVIII a. pab., ir tūrinė
erdvinė kompozicija, kurioje gausu
urbanistiniu požiūriu reikšmingų
medinių ir mūrinių pastatų. 2002
metais miesto senamiestis buvo
įrašytas į Nekilnojamų kultūros
vertybių registrą.
Pirminis senamiestis pradėjo
formuotis dar XI–XIII amžiuose,
aplink Vilkmergėlės ir Šventosios
santaką. Joje vis dar tebėra išlikęs
piliakalnis.
Nuo XV a. ant Pilies kalno
stovėjo mūrinė pilis, o vėliau ten
pat pastatytas seniūnijos dvaro
centras. Senamiesčio planas organiškai prisitaikęs prie gamtos
suformuotų elementų – upių,
šlaitų, kalvų.

Kitas svarbus darinys, turėjęs įtakos
miesto raidai, – Vilkmergėlės slėnis,
kuriame prie mūrinės pilies buvo
įkurta centrinė (dabar Kęstučio) aikštė.
Miesto ribos beveik visą laiką buvo
vienodai nutolusios į visas puses.
Pagal 1812 metų surašymo duomenis, 1812 metų spalio 30 dieną iš
mieste tuo metu buvusių 239 namų
– 164 namai priklausė žydams, 3
žydų namai buvo mūriniai, o likusieji – mediniai. Aprašant pastatus,
paminėta mūrinė žydų pirtis (jos
liekanos iki šių dienų stovi piliakalnio papėdėje) bei mūrinė žydų
mokykla su priestatais – tai pirmieji
mieste paminėti mūriniai pastatai.
XIX a. vid. mieste pastatytas klasicistinio stiliaus arklių pašto stoties
kompleksas.
Miesto augimą paspartino amatininkų bei prekybininkų įsikūrimas,
kurių didžiąją dalį sudarė žydai.
1877 metais Ukmergę nusiaubęs
vienas didžiausių gaisrų sunaikino
beveik visą istorinį centrą. Išliko tik
tolėliau nuo centro buvę mūriniai
pastatai. Po šio didžiausio, bet ne
paskutinio (degė dar kartą 1904 metais), gaisro miestas greitai atsistatė.
Tačiau buvo statomi nebe mediniai
pastatai, o tie, kurie nebūtų sunaikinti ugnies – mūriniai. Tad iškilę
pastatai suformavo galutinį miesto
centrinės ir senamiesčio dalies

Nulenkė galvas žudynių vietoje

Istoriją priminė Ukmergės žydų bendruomenės pirmi- Mokytojos Vidos Pulkauninkienės auklėtinės skaitė ištraukas
iš dienoraščio.
ninkas Artūras Taicas.

Atkelta iš 7 p.

Miške esantis paminklas byloja,
kad šioje vietoje buvo nužudyti
10 239 žmonės. Vien tik 1941 m.
rugpjūčio 18–19 ir rugsėjo 5-ąją
– 6 354.
Kraupią istoriją susirinkusiesiems priminė Ukmergės žydų
bendruomenės pirmininkas Artūras
Taicas.

Susirinkusieji tylos minute pagerbė aukas ir susikaupė bendrai
maldai.
Kasmet į šį atminimo renginį
atvyksta Dukstynos pagrindinės
mokyklos Tolerancijos ugdymo
centro auklėtiniai. Šiemet su savo
jausmingu pasirodymu jie atvyko
jau šešioliktus metus. Mokytojos
Vidos Pulkauninkienės auklėti-

nės skaitė ištraukas iš Icchoko
Rudaševskio „Vilniaus geto dienoraščio“.
Į susirinkusiuosius kreipėsi ir
gėlių prie paminko padėjo rajono
savivaldybės vicemerė Klavdija
Stepanova.
Visi vėliau buvo pakviesti apsilankyti naujam gyvenimui prisikėlusiame Vaitkuškio dvare.

vaizdą. Atstatinėjamas miestas buvo
pagal savo ankstesnį išdėstymą.
Perstatinėjami pastatai beveik nepakeitė nei miesto, nei centro vaizdo.
***
XIX a. pabaigoje ir XX a.
pradžioje miestas susiskirstė į dvi
socialinių sluoksnių teritorijas.
Turtingesnieji piliečiai statėsi namus centrinėje bei senamiesčio dalyje, o neturtingųjų žydų kvartalas
driekėsi ir netvarkingai plėtėsi prie
piliakalnio Vilkmergės pakrante.
Namų išvaizda tais laikais buvo
įvairi. Mūriniai namai dažniausiai buvo statomi vieno ar dviejų
aukštų, pagal visas architektūrines
taisykles. O miesto pakraščiuose
bei kitame upės krante esančiuose
smėlynuose – skurdžios medinės
lūšnos, dengtos šiaudais.
XIX a. per Ukmergės centrą
buvo nutiesti keliai, vedantys link
didžiųjų Lietuvos miestų, bei vis
dar tebesantis senasis kelias Varšuva–Sankt Peterburgas.
***
Miesto pastatuose dominuoja
eklektinė estetika, nesudėtingi
fasadai. Daugumos pastatų langai

yra pusapvaliai arba stačiakampiai,
turi apvadus ir trikampius, segmentiškus ar barokiškais lenktus sandrikus bei iš karnizo suformuotus
dekoratyvinius frontonėlius. Taip
pat vyrauja stačiakampiai arba
pusapvaliai langai, kurių apačioje
sukomponuotos nišos. Jose dažniausiai vyrauja augaliniai motyvai, triglifai ar tiesiog emblemos.
Didelė dalis pastatų turi frontonus.
Dažniausiai jie karpytų, barokinių
formų, sujungti su pusfrontoniais.
Yra ir tokių pastatų, kurių frontonai
savo forma bei timpano puošyba
neišsiskiria. Dažniausiai fasadai
tinkuoti, skaidomi mentėmis arba
juos į atskiras dalis suskirsto piliastrai. Dažniausiai vieno aukšto
pastatai turi mezoninus, kurie
gausiai puošti nišomis, lizenomis,
piliastrais, sandrikais.
Atidžiau žvelgiant į senamiesčio
architektūrą pastebimi vyraujantys
neoklasicistinės ir neorenesansinės
puošybos elementai.
Rusijos imperijos valdymo laikais Ukmergės centre pastatyti namai nedaug pasikeitę išliko iki šiol.
Parengė Vilma Nemunaitienė

Paminėtos
mirties metinės

Atkelta iš 7 p.

Buvo ir daugiau nepakartojamų
akimirkų. Bernardo Brazdžionio
sutiktuvės sausakimšoje Kauno
sporto halėje, Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas, pirmą kartą
laisvai švenčiama Vasario 16-oji
Kauno Santakoje.
Išsilaisvinusi siela ir ranka atrišo
raudoną maišą, kuriame tūnojome
penkiasdešimt metų. Buvo nenorinčių išlįsti, buvo norinčių lįsti
atgal ir kitus su savim nusitempti.
Radosi suklaidintų ir prisitaikėlių.
Tokius savo straipsniuose Petras
išvilkdavo į dienos šviesą, atvirus
kenkėjus negailestingai pliekė. Tad
sulaukdavo pasalūniškų išpuolių ir
grasinimų.
Bet šis žmogus buvo nuoseklus,
pašėlusiai dirbo nemigo naktimis,
kol nugludinti tiesos akmenukai
gražiai suguldavo, o kai kam ir
kakton tarkšteldavo... Rupi Petro
druska su pipirais net ir Laisvoje
Lietuvoje kai kam ir už pelynus

buvo kartesnė. Manau, kad šiandien kai kuriems „dešiniesiems“
periodikos leidiniams trūksta tikrojo skonio ir aštrių prieskonių,
kokių buvo žurnalisto P. Katino
rašiniuose.
Simboliška, jog su Petru paskutinį kartą prieš 10 metų susitikome monsinjoro a. a. Alfonso
Svarinsko įkurtame Didžiosios
Kovos Apygardos Mūšios parke.
Čia buvo atidengtas paminklinis
akmuo „Partizanų Motinai“. Kartu grįžome į Kauną, išsiskyrėme
kadais mus suvedusioje vietoje
– A. Mackevičiaus gatvėje. Čia ir
atsisveikinome...
P. Katinas, dienraščio „XXI
amžius“, savaitraščio „Tremtinys“, JAV lietuvių dienraščio
„Draugas“ ir kitų leidinių politinis apžvalgininkas, gimė 1937
m. vasario 25 d. Ukmergės
apskrities Lyduokių parapijos
Slabados kaime.
Jo tėtis Petras Katinas gimė
Povilo Katino ir Juditos Purlytės – pasiturinčių Slabados
kaimo valstiečių – šeimoje.
Mamos Elenos Vaicekauskaitės-Katinienės tėvas Karolis
Vaicekauskas kilęs iš Savidonių
kaimo (Ukmergės apskr. Pabaisko apyl.).

