
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Metų sukaktys
Sukanka 85 metai, kai Vederų 

kaime, Želvos seniūnijoje, Ukmer-
gės rajone, 1936 m. kovo 25 d. 
gimė Marija Danguolė Žemaitytė, 
gydytoja kardiologė, habilituota 
daktarė, profesorė.

֎ ֎ ֎
Sukanka 55 metai, kai Ukmer-

gėje 1966 m. kovo 29 d. gimė 
Darius Kučinskas, pedagogas, pia-
nistas, muzikologas, humanitarinių 
mokslų daktaras. 

֎ ֎ ֎
Sukanka 90 metų, kai Medžiočių 

kaime, Anykščių rajone, 1931 m. 
kovo 29 d. gimė Mykolas Strioga, 
pedagogas, dailininkas, skulptorius, 
medžio drožėjas. Nuo 1958 m. M. 
Strioga gyvena ir kuria Ukmergėje.

֎ ֎ ֎
Sukanka 45 metai, kai 1976 m. 

kovo 21 d. Ukmergėje mirė Stasys 
Puodžiūnas, chorvedys, vargoni-
ninkas, pedagogas, kultūros orga-
nizatorius. Gimė 1884 m. spalio 
11 d. Kaniūkų kaime, Utenos ra-
jone. 1908–1911 m. vargoninkavo 
Ukmergėje. 1909 m. gruodžio 25 
d. suruošė Ukmergėje pirmąjį lie-
tuvišką vakarą: vaidino „Betliejaus 
stainelę“, komediją „Velnias – ne 
boba“. Nuo 1961 m. iki mirties 
gyveno Ukmergėje.

Ukmergės Vlado Šlaito 
viešosios bibliotekos inf.

Atgaivinam vienus iš senųjų amatų – karpinius

Papuošė namus karpytomis popierinėmis užuolaidėlėmis.

Daiva STIMBURIENĖ
Projekto „Deltuva – Mažoji Lietuvos 
kultūros sostinė 2021“ koordinatorė

Pasitikdami Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo dieną ir prista-

tydami Deltuvą, Lietuvos mažąją 
kultūros sostinę, mūsų miestelio 
bendruomenė ir Ukmergės kultūros 
centro Deltuvos skyrius pakvietė 
visus prisiliesti prie vieno iš senųjų 

amatų – karpinių – ir papuošti savo 
namus karpytomis popierinėmis 
užuolaidėlėmis.

Karpinių tradicija Lietuvoje 
siekia XIX amžių. Norėdamos 
papuošti namus, moterys popierių 
pjaustė peiliais ar karpė avims kirp-
ti skirtomis žirklėmis. Mūsų mo-
čiutės ant popierinių užuolaidėlių 
sugebėdavo perkelti tulpių, lelijų, 
gyvybės medžio, paukštelių, įvai-
rių žolynų ar geometrinių fi gūrų 
ornamentus. Dabar tai – savotiška 
meno rūšis. Tai – tarsi meditacija, 
nes karpymas atpalaiduoja, padeda 
bent trumpam pamiršti rūpesčius.

Deltuvoje rankdarbių būrelio 
nares karpiniais pirmiausia sudo-
mino jo vadovė Rasa Laskauskie-
nė. Šio amato ėmėsi Aldona Mas-
koliūnienė, Natalija Jovaišienė, 
prisijungė Rasa Černiauskienė. Jų 
karpytomis užuolaidėlėmis pasi-
puošė istoriniai Deltuvos  miestelio 
pastatai – bendruomenės namai ir 
senoji klebonija. 

Ukmergės kultūros centro Dai-
navos skyriaus renginių organiza-
torė Drąsutė Kaselienė, Deltuvos 
pagrindinės mokyklos mokytojos 
Inga Lipčiuvienė, Audronė Sed-
leckaitė ir Zita Vaitkūnienė savo 
karpytas užuolaidėles padovanojo 
senųjų miestelio sodybų šeimi-
ninkams. 

Vepriškė Rasa Šimonienė po-
pierinių užuolaidėlių parodą eks-
ponuoja kultūros namų languose. 
Ukmergės Vlado Šlaito viešoji 
biblioteka pasipuošė kartu su 
kaimų padalinių bibliotekomis. 
Atkočių kaimo bendruomenės 
moterys užuolaidėles paskyrė savo 
gimtiesiems namams, Leonpolio 
kaimo bendruomenė papuošė dar 
ir dvaro ofi cinos langus.

Ukmergės nestacionarių soci-
alinių paslaugų centro socialinės 
darbuotojos užuolaidėles karpė 
kartu su Dienos socialinės globos  
institucijos skyriaus neįgaliaisiais. 

Karpymo  „virusą“ paskleidėme 
ir kitose Lietuvos mažosiose kultū-
ros sostinėse. Prie projekto „Karpi-
nių instaliacija Nepriklausomybei“ 
prisijungė Valkininkai (Varėnos r.), 
Tiltagaliai (Panevėžio r.), Krakės 
(Kėdainių r.), Nevarėnai (Telšių 
r.), Barstyčių kaimų bendruomenė 
(Skuodo r.).

Šis projektas tęsis visus metus. 
Kviečiame visus tapti Lietuvos 
mažosios kultūros sostinės dalimi. 
Tieskime tiltus iš praeities, atgai-
vinkime senuosius karpinius ir jais 
grožėkimės!

Pašilės Šv. Barboros bažnyčios ir miestelio istorijos apžvalga

Ištrauka ir Raimundo Klimavi-
čiaus knygelės „Pašilės Šv. Barbo-
ros bažnyčios ir miestelio istorijos 
apžvalga“.

„Pirmiausia, istorija byloja, kad 
1789 metų nenustatytą mėnesį ir 
dieną iš į Vaitkuškio dvaro rūmus 
vedančios alėjos į Vilniaus–Ry-
gos vieškelį, vadinamąjį traktu ir 
einantį per Ukmergę, išvažiavo 
virtinė karietų, jos ėmė leistis 
nuo kalno žemyn dabartine Vait-
kuškio gatve. Tai grafas Mykolas 
Kosakovskis su žmona Barbora ir 
atvykusiais svečiais važiavo pa-

šventinti dvaro 
laukuose baž-
nyčios statybai 
skirtos vietos ir 
būsimos baž-
nyčios kertinio 
akmens.  Vie-
noje iš karietų 
sėdėjo grafo gi-
minaitis – Vil-
niaus katedros 
kapitulos ka-
nauninkas Jonas 
Nepomukas Ko-
sakovskis. Jis 
buvo pakviestas 
atlikti pašven-
tinimo apeigas.

G luosn i a i s 
apsodintu keliu 
karietos nusilei-
do nuo kalno ir 
privažiavo kryž-
kelę. Joje kelias 
į kairę vedė link 
parapijos, kuriai 
priklausė Vait-
kuškis, centro – 
Pabaisko mies-

telio. Iki jo, kaip liudija to meto 
keliautojai, vasaros metu kelionė 
arkliais trukdavo apie valandą, o 
žiemą – gerą pusvalandį. Kelias į 
dešinę ėjo link Ukmergės miesto. 
Prie pat šios kryžkelės, kaip buvo 
įprasta tais laikais, stovėjo medinė 
užeiga, kuri priklausė grafui Kosa-
kovskiui. Kadangi ji buvo pastatyta 
Ukmergės link besitęsiančio šilo 
pakraštyje, buvo vadinama pašilės, 
t. y. esančios prie šilo, karčema. 
Tais laikais tokioje vietoje keleivis 
ne tik gaudavo pavalgyti, išgerti, 
bet ir galėjo pernakvoti, pašerti ir 

pailsinti arklius.
Karietų virtinė kryžkelėje pa-

suko Ukmergėn vedančiu keliu 
ir, pravažiavusi karčemą, sustojo 
keliasdešimt metrų už jos. Ten į 
iškilmes jau buvo susirinkęs būrys 
žmonių. Kanauninkas Jonas Ne-
pomukas Kosakovskis pašventino 
bažnyčiai statyti skirtą vietą, kerti-
nį akmenį ir suteikė būsimai šven-
tovei Šv. Barboros, grafo Mykolo 
Kosakovskio žmonos dangiškos 
patronės, titulą. Būsimoji bažnyčia 
turėjo tapti Pabaisko parapinės Šv. 
Jurgio kankinio bažnyčios dukte-
rine bažnyčia, vadinama fi lija. Iki 
Pašilės bažnyčios pastatymo aplin-
kinių kaimų gyventojai vykdavo 
melstis į Pabaiską. Pabaisko pa-
rapija tuo metu priklausė Vilniaus 
vyskupijos Pabaisko dekanatui. 
Tiesa, Vaitkuškio dvaro rūmuose 
apie 1775 m. buvo įkurta koply-
čia, tačiau ja naudojosi tik rūmų 
gyventojai.

Pašilėje pradėtos statyti bažny-
čios fundatorius Mykolas Kosa-
kovskis, gimęs 1733 metais, buvo 
Kosakovskių giminės, kilusios iš 
Lenkijos, lietuviškosios atšakos 
atstovas. Jis užėmė Vitebsko kaš-
teliono, vėliau – vaivados postą, 
buvo Lietuvos iždo komisijos 
narys. 1770 m. vedė Barborą iš 
Zyberkų giminės, su ja susilaukė 
vienintelio palikuonio – sūnaus 
Juozapo. 1781 m. Mykolas Ko-
sakovskis gavo šv. Romos impe-
rijos grafo titulą. 1767–1774 m. 
jis rūpinosi Nemuno pritaikymo 
laivybai darbais, apie 1787 m. 
pritaikė laivybai Šventosios upę. 
Vaitkuškio dvarą M. Kosakovskis 
nusipirko 1764 m. iš Skorulskių 

ir pavertė jį savo nuolatine rezi-
dencija. Nuo  to laiko Vaitkuškio 
dvaras priklausė Kosakovskių 
giminei. 

Pasakojama, kad Pašilės baž-
nyčia buvusi pastatyta už pinigus, 
gautus pardavus dvaro žemėje 
rastą lobį. Tačiau ar tikrai buvo 
taip? Iš tiesų, Vaitkuškio dva-
ro žemėje XVIII a. pabaigoje 
buvo rastas lietuviškų pusapvalės 
lazdelės formos sidabro pinigų 
lobis. Kai kuriose iš tų lazdelių 
buvo įspaustas Lietuvos valstybės 
ženklas – Vytis, kitose – kažkokie 
įrašai. Istoriografi joje skirtingai 
nurodomos lobio radimo aplin-
kybės, laikas ir jo likimas. Vienur 
teigiama, jog lobis buvo rastas 
apie 1790 metus, tiesiant kelią per 
dvaro žemę į Vilnių, ir dingo 1812 
m. karo su Napoleonu metu. Kitur 
nurodoma, kad lobis buvo rastas 
1796 m. sodinant topolius prie 
senų dvaro rūmų. Porą tokių si-
dabrinių lazdelių su Vytimi grafas 
Mykolas Kosakovskis padovanojo 
savo sūnėnui generolui Juozapui 
Kosakovskiui, turėjusiam turtin-
gą senienų kolekciją Liukonių 
dvare. Likusioji lobio dalis buvo 
perlydyta į stalo sidabrą. Šios ver-
sijos laikėsi ir grafas Stanislovas 
Kazimieras Kosakovskis. Taigi 
pasakojimas, kad Pašilės bažnyčia 
buvusi pastatyta už pinigus, gau-
tus pardavus lobį, yra tik legenda. 
Iš tikrųjų tai padarė savo lėšomis 
jos fundatoriai Mykolas ir Barbora 
Kosakovskiai, rūpindamiesi vals-
tiečių sielos reikalais.

Šventovė buvo statoma iš 
dvaro laukuose surinktų akmenų 
ir plytų, pagamintų dvarui pri-

klausiusioje plytinėje, stovėju-
sioje ant kalno prie Lobų  miško, 
maždaug dabartinės Pašilės sodų 
bendrijos teritorijoje. Išliko senų 
žmonių pasakojimas, kad statant 
bažnyčią plytos į statybvietę iš 
tos plytinės buvo perduodamos 
per išsirikiavusių darbininkų 
rankas. Bet tai tikriausiai dar 
viena legenda, susijusi su Pašilės 
bažnyčia. 

Konsekravimas
Bažnyčios statyba užtruko be-

veik trejus metus. 1791 m. rugpjū-
čio 15-ąją, Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų šventės dieną, 
baigtą statyti bažnyčią konsekravo 
fundatoriaus brolis – Livonijos 
vyskupas Juozapas Kazimieras 
Kosakovskis. Pamokslą ta proga 
pasakė minėtas kanauninkas Jonas 
Nepomukas Kosakovskis, tada jau 
tapęs prelatu ir Vilniaus diecezijos 
administratoriumi. „Šiandien, – 
savo pamoksle pažymėjo prelatas, 
– per šios bažnyčios pašventinimo 
iškilmes jums, tikratikiai krikš-
čionys, atsivėrė vartai, kuriuos 
Šventasis Raštas Dangaus vartais 
vadina... Ir nuo šios minutės, Šv. 
Barboros vardu pavadinta ir Dievo 
Apvaizdos užrašu padabinta, ši 
bažnyčia Dievui yra atiduota“. 
Pasakytą pamokslą Jonas Nepo-
mukas Kosakovskis, būsimasis 
Vilniaus vyskupas, tais pačiais 
1791 metais atskira knygele iš-
spausdino Vilniaus akademijos 
spaustuvėje.“


