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Krašto turtas – išsaugota atmintis

Metų sukaktys
Sukanka 250 metų, kai Vaitkuš-

kyje 1771 m. balandžio 16 d. gimė 
Juozapas Dominykas Kosakovskis, 
karinis veikėjas, pulkininkas. Dirbo 
Ukmergės teismo raštininku. 1831 
m. sukilimo dalyvis, Ukmergės 
krašto sukilėlių vadovas. Mirė 
1840 m. lapkričio 2 d. Varšuvoje.

֎ ֎ ֎
Sukanka 80 metų, kai Ukmer-

gėje 1941 m. balandžio 17 d. gimė 
Sigita Lipovienė-Narbutaitė, gydy-
toja, literatė, knygų autorė.

֎ ֎ ֎
Sukanka 125 metai, kai Usoljėje, 

Irkutsko srityje, Rusijoje, 1896 m. 
balandžio 25 d. gimė Stasys Keblas-
M. Ptou, prozininkas, dramaturgas. 
Mokėsi Ukmergėje. Tėvai kilę iš 
Ukmergės krašto. Tėvas Simonas 
Keblas – iš Radiškių, motina Ona 
Bliudžiūtė – iš Kopūstėlių. Mirė S. 
Keblas 1979 m. rugsėjo 9 d. Vilniuje.

֎ ֎ ֎
Sukanka 30 metų, kai Lyduo-

kiuose, Ukmergės rajone, 1991 
m. balandžio 29 d. gimė Raminta 
Naujanytė-Bjelle, dainininkė, kom-
pozitorė. 2020 m. išrinkta LATGA 
tarybos prezidente.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

„Eskizuose“ – dėmesys Deltuvos žemei, 
laisvės kovotojams ir kultūrininkams

Išleistas naujas Deltuvos krašto 
kultūros žurnalo „Eskizai“ numeris. 
Tradiciniuose skyriuose pateikia-
mos publikacijos leidžia geriau 
pažinti krašto istoriją, tradicijas, 
žmones, jų veiklą bei kūrybą. Nau-
jas numeris skirtas Deltuvos žemei.

Skaistė VASILIAUSKAITĖ-
DANČENKOVIENĖ
Skyriuje „Ištakos“ Povilas Spur-

gevičius nagrinėja Deltuvos mieste-
lio ir Valimantaičių giminės sąsajas.

Iš Vilkmergės bažnyčios admi-
nistratoriaus, deleguoto vizitatoriaus 
kunigo Baumilos 1844 m. Deltuvos 
bažnyčios vizitacijos sužinome apie 
bažnyčios turėtą turtą nuo reikmenų 
zakristijoje ir skalbinių iki pastatų, 
kurių anuomet priklausė daug – be 
varpinės ir koplyčios, dar ir bra-
voras, ledainė, ūkiniai pastatai su 
tvartais, svirnais ir ofi cina. Apra-
šytos bažnyčios tuometės pajamos 
ir išlaidos bei svarbiausios šventės. 

Vytauto Česnaičio publikacijoje 
gilinamasi į Deltuvos varpų istoriją. 
Senieji įžymieji varpai dingo, beveik 
dešimtmetį parapija jų neturėjo, kol 
parapijiečiai surinko lėšas naujam. 
Kitoje publikacijoje „Deltuvos Žo-
linės trejybė“ rašoma apie 2020-ųjų 
iškilmes ir jas lydėjusius renginius.

Laisvės kovotojai
Žurnale daug dėmesio skiriama 

asmenybėms, mūsų krašto žmo-
nėms, kovojusiems už laisvę. Alfas 
Pakėnas prisimena jau išnykusį 
Trainių kaimą ir jo savanorius.

Kitame straipsnyje pasakojama 
apie Algirdo Blauzdžio rezistenci-
nę veiklą „Žaibo“ būryje, kovoju-
sio Kavarsko apylinkių miškuose. 

V. Česnaičio tekstas skirtas 
Algimantui Graižiui, kilusiam iš 
Žemaitkiemio. Jam be teismo teko 
tremtinio dalia. Sužinome apie lie-
tuvių gyvenimą atšiauriame Sibire, 
šeimos patirtis, sovietmečiu grįžus 
į Lietuvą, sesers palaikų pargabeni-
mą jau atgavus nepriklausomybę. 

Sigita Astikienė rašo apie Lietu-
vos persitvarkymo sąjūdį ir jo balsą 
rajono laikraštyje bei Ukmergės 
sąjūdžio leidinyje „Aistuva“.

Publikacija „Įvykiai, keitę Lietu-
vą“ skirta 1991-ųjų sausio 13-osios 
trisdešimtmečiui paminėti. 

Akiratyje – kultūrininkai
Skyriuje „Įžvalgos“ atsigręžia-

ma į kultūros lauko ir meno žmones 
ir asmenybes, ryškias visuomeni-
niame bei politiniame gyvenime. 

Istorikas Raimundas Klimavi-
čius atskleidžia rašytojos, publicis-
tės bei visuomenės veikėjos Gab-
rielės Petkevičaitės-Bitės ryšį su 
Ukmerge – ji dalyvavo bitininkystės 
kursuose Deltuvoje, kurios apylin-
kėse kursų laikotarpiu ir gyveno. 

A. Pakėno tekste „Poezija Vla-
dui Šlaitui buvo tikroji širdies bi-
čiulystė“ apmąstomas ukmergiškio 
poeto, karo nublokšto svetur, gyve-
nimas, kūryba, likimas, tėvynės bei 
Ukmergės krašto ilgesys.

V. Česnaitis gilinasi į Ukmergės 
miesto teatro istoriją. Vokietmečiu 
čia teatrą kūrė vietos mėgėjai kartu 
su Lietuvos teatro ir dailės profesi-

onalais, į Ukmergę patekusiais dėl 
politinių peripetijų. Publikacijos 
autorius analizuoja teatrinių sezonų 
(1942–1944 m.) pastatymus, įtaką 
miesto kultūriniam gyvenimui. 

Kitame straipsnyje – dėmesys 
dailininko, aktoriaus Juozo Akstino 
asmenybei ir kūrybinei veiklai. 
Aprašomas menininko gyvenimas 
Ukmergėje, karo metų blaškyma-
sis, išeivio dalia ir dailė, kurioje 
įamžino savo išgyvenimus. Šį 
tekstą seka Vuko Akstino kūryba 
– eilėraščiai ir paveikslai. 

Sofi ja Jelionienė prisimena ak-
torių ir dailininką Kazį Veselką, ap-
žvelgia jo gyvenimo kelią, emigraci-
ją, kūrybinę veiklą teatre bei dailėje, 
pateikiama K. Veselkos eilėraščių. 

Apie Vytautą Jablonską „prekybos 
ir fotografi jos galių kontekste“ rašo V. 
Česnaitis. Apžvelgiami vaikystės me-
tai, tarnavimas kariuomenėje, darbas 
kooperatyve ir gyvenimo pomėgis 
– fotografi ja. Nuotraukose užfi ksuoti 
svarbūs Lietuvos ir Ukmergės įvykiai.

Kūrybinės kelionės
Skyrius „Raiška“ pradedamas 

ukmergiškių ekspedicija „Prezi-
dento Antano Smetonos keliais“ 
2020 metais. Keliauta į Panevėžį, 
kur prezidentas lankėsi 4-ojo pėsti-
ninkų Lietuvos Karaliaus Mindau-
go pulko šventėje. Ekspeditoriai 
susitiko su krašto muziejininkais, 
aplankė istorines vietas – geležin-
kelio stotį, bažnyčią, 4-ojo pulko 
buveinę, apskrities viršininko 
sodybą... Keliavo po Panevėžio 
apylinkes, domėjosi miestelių is-
torija, kalbino čia sutiktus žmones. 

Kitos kelionės veda į menininkų 
kūrybą. Pateikiamos Romo Railos 
„Bet kad laiko nėr“ telefoninės 
žinutės Stasiui Pulkauninkui, Vai-
niaus Bako „Bedugnė žiūri į mus“ 
ir Leonoros Jankeliūnienės „Baltoji 
pūga“ eilėraščiai, Vytauto Jancike-
vičiaus „Tą vakarą“ proza. 

Pabaigai – fotogūsis iš renginio 
„Lėno regata 2020“ su trumpu jo 
aprašymu ir buvusio pėsčiųjų tilto 
Ukmergėje „Dvipolis“. 

Publikacijas lydi išsaugotos šei-
myninių albumų bei archyvų nuot-
raukos, originalių meno kūrinių 
kopijos. Leidinį praturtina Vijolės 
Ivanauskienės, Leonardos Šanterio-
vos, Nijolės Paškauskienės, Stasio 
Pulkauninko, Dalijos Zelčiūtės, 
Igno Lukoševičiaus nuotraukos.

Darbas Lietuvos archyvuose: įdomiausių dokumentų paieškos
Tęsinys. Pradžia balandžio 16 d. 

„Ukmergės žinių“ priede „Krašto 
turtas – išsaugota atmintis“.

Raimondas RAMANAUSKAS 
Ukmergės kraštotyros 
muziejaus muziejininkas

Padėtis yra lygiai tokia pati, 
kaip apie kvailus „patobulinimus“ 
sakė vienas paskutinių sovietinių 
premjerų: „Norėjome, kaip ge-
riau, o išėjo, kaip visada“. Galbūt 
archyvui persikėlus į naujas pa-
talpas iš Gerosios Vilties gatvės į 
J. Basanavičiaus gatvę, padėtis su 
mikrofi lmais archyve pagerėjo, bet 
vėl eiti į mikrofi lmų skaityklą ir ten 
gaišti laiką bei gadinti nuotaiką iki 
šiol nedrįstu. 

○○○
Lietuvos centriniame valstybės 

archyve padėtis su mikrofi lmais 
kiek geresnė. Renkant medžiagą 
apie žydų genocidą Ukmergės aps-
krityje 1941 m., mikrofi lmų tekstus 
skaityti sekėsi visai pakenčiamai. 

Dar viena prieš kelerius metus 
įvesta naujovė – paliepimas skai-
tytojams užsimauti archyvuose 
išduodamas pirštines vartant bylas. 

Kol kas taip yra tik Lietuvos 
valstybės istorijos ir Lietuvos 
centriniame valstybės archyvuose. 
Nežinau, kiek pirštinės apsaugo 
dokumentus, bet nepatogumų 
sukelia nemažai. Jei Valstybės 

istorijos archyve pirštines užtenka 
mūvėti tik verčiant dokumento pus-
lapius, tai Centriniame valstybės 
archyve to reikalaujama viso darbo 
su dokumentais metu. 

Man ten dirbant, 2017 m. ar-
chyvo darbuotojos, kurios stebi 
skaityklos salę per stebėjimo prie-
taisus, kelis kartus buvo atbėgusios 
su reikalavimu mūvėti pirštines. Su 
pirštinėmis rašyti labai nepatogu, 
todėl kelis kartus buvau jas nusi-
movęs, atverčiant puslapį. 

○○○
Norėčiau su skaitytojais pa-

sidalyti kai kuriais atradimais 
archyvuose, suradus dokumen-
tus, į kuriuos neatkreipė dėmesio 
anksčiau apie miesto istoriją rašę 
istorikai ar žurnalistai. 

1816 m. gruodžio 19 d. kaip rei-
kiant susimušė Ramygalos gatvėje 
ant tiltelio Ukmergės žemės teismo 
pareigūnai broliai Daneikovičiai ir 
mieste stovėjusios rusų kariuome-
nės Muromo pulko du karininkai. 

Skundus padavė abi pusės. 
Sprendžiant pagal aprašymus, pra-
džioje vietiniai gerokai įkrėtė ka-
riškiams, po to, šiems pasikvietus 
pagalbon kareivius, Daneikovičiai 
buvo nugalėti ir nutempti į belangę. 

Konfl ikto priežastis abi pusės 
nurodė skirtingas. Anot Daneiko-
vičių, kariškiai užstojo jiems kelią 
važiuoti per tiltelį, užpuolė, sumu-

šė, nutempė belangėn. Užpuolimo 
metu buvo pamesta piniginė su 
135 rubliais. 

Karininkai tvirtino atvirkščiai, 
kad iššokę iš rogių Daneikovičiai 
puolė juos šaukdami: „Kas per 
paukštis? A, maskolius!“ Taip 
reiškė neapykantą rusams. Bylinė-
jimasis iš abiejų pusių tęsėsi kelis 
metus, bet baigėsi be rezultatų. 

○○○
1820 m. Ukmergės bajorų sei-

melis buvo priėmęs nutarimą įkurti 
mieste moterų šaričių vienuolyną, 
prie jo veikiančią gailestingumo li-
goninę (savotišką prieglaudą). Prie 
vienuolyno norėta įkurti veikiantį 
institutą neturtingoms merginoms 
auklėti, o prie ligoninės – vaistinę. 
Netgi buvo parinkta vieta būsimam 
vienuolynui prie Šventosios upės, 
už Kauno gatvės. 

Statyboms ir vienuolyno bei 
ligoninės išlaikymui apskrities 
bajorai sutiko mokėti rinkliavą iš 
savo dvarų. 

Nutarimas būtų smarkiai pakei-
tęs Ukmergės miesto vaizdą bei 
gyventojų sudėtį. Tačiau Rusijos 
valdžia visaip stengėsi apriboti 
nerusiškų religinių ir kitokių įstai-
gų plitimą. 

Imta ieškoti priekabių neva rū-
pinantis dvarininkais, valstiečiais, 
kuriuos rinkliava būtų nuskurdinu-
si, abejojant, ar atsiras pakankamas 

būsimų vienuolių skaičius. Po 
kelių metų vilkinimų ambicingas 
Ukmergės bajorų nutarimas buvo 
numarintas. Gaila, miestas dėl to 
daug prarado. 

○○○
1832 m. gegužės 21 d. buvo 

pasikėsinta į Vaitkuškio dvaro 
savininką S. F. Kosakovskį. Jam 
vykstant iš Vaitkuškio į Vilnių, 
pusiaukelėje tarp Maišiagalos ir 
Vilniaus į jo kelioninę pašto karietą 
šovė iš šautuvo kažkoks griovyje 
gulėjęs žmogus. 

Kulka pataikė į S. F. Kosakovs-
kio kelioninę skrynutę. Jis nurodė 
kelis asmenis, galėjusius surengti 
pasikėsinimą. Vaitkuškio dvaro 
savininkas buvo pažangių pažiūrų 
žmogus, savo dvare smarkiai su-
mažinęs baudžiauninkų prievoles 
dvarui, skyręs lažo dienų tik 2 die-
nas per savaitę (daugelyje Lietuvos 
dvarų jų buvo 3, 4 ar 5), įvedęs 
valstiečių teismus. Juose patys 
valstiečių išrinkti teisėjai (ne dvaro 
administracija) skirdavo bausmes 
prasikaltusiems valstiečiams.

Šio straipsnio tęsinį skaitykite 
kitame „Ukmergės žinių“ priede 
„Krašto turtas – išsaugota at-
mintis“.


