
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Santuoką palaimino kardinolas Vincentas Sladkevičius

Vaclovas ir Konstancija Adomavičiai.

Vaclovo ir Konstancijos Adomavičių 1947 m. santuokos liudijimo kopija. 

Lina SUKACKIENĖ
Šie metai paskelbti kardinolo 

Vincento Sladkevičiaus metais ir ta 
proga „Ukmergės žiniose“ rašėme 
apie kardinolo gyvenimą ir veiklą. 

Publikacijoje laikraštyje buvo pa-
rašyta, kad labai trumpą gyvenimo 
etapą jis praleido dirbdamas Ukmer-
gės krašte, Šešuolių parapijoje. 

Bet, pasirodo, ir ta trumpa tar-
nystė Ukmergės žemėje tuo metu 
Šešuoliuose gyvenusiems žmo-
nėms tapo laimingu palaiminimu 
visam gyvenimui.

Perskaičiusi rašinį, į mūsų re-
dakciją paskambimo ukmergiškė 
Janina Žvikevičienė ir papasakojo 
labai gražią istoriją, kuri liudija 
kardinolo V. Sladkevičiaus veiklą 
Ukmergės krašte.

„Aš turiu savo tėvų santuokos 
liudijimo kopiją, kur nurodyta, kad 
jų santuoką 1947 m. liepos mėnesį 
palaimino kunigas V. Sladkevi-
čius“, – pasakojimą pradėjo ponia 
Janina. 

Jos tėvelis Vaclovas Adoma-
vičius, gimęs 1913 m., gyveno 
Jonelių kaime, Šešuolių seniūnijoje. 
Mama Konstancija Morkūnaitė, 
gimusi 1922 m., – taip pat iš tos pa-
čios seniūnijos. Tuokėsi jie Šešuolių 
bažnyčioje 1947 m. liepos mėnesį. 
Ir būtent tėvų santuokos laikas ir 
pažymi V. Sladkevičiaus tarnystės 

laikotarpį Ukmergės krašte. 
Po santuokos visą gyvenimą 

Adomavičiai pragyveno Jonelių 
kaime. Tik tėvelis pasistatė namus 
šalia kaimo, vienkiemyje. Ši sody-
ba yra ten iki šiol. V. Adomavičius 
mirė 1987 m., o Konstancija Ado-
mavičienė šiuo metu gyvena pas 
dukrą Ukmergėje.

Vaclovas ir Konstancija išaugino 
tris vaikus: Stasį, Janiną ir Valentiną. 

Pagal dukros Janinos pasakoji-
mą, tėvai buvo labai darbštūs, atsa-
kingi žmonės. Ypatingai kūrybinga 
buvo mama. Tikra auksarankė. 

Gražiai audė, mezgė. Buvo laikas, 
kai augindavo žąsis ir kalakutus. 
Tada plėšydavo žąsų plunksnas ir 
visiems dovanodavo pagalves. 

Tėvas visą gyvenimą mylėjo 
bites. Augino jas ir suko medų. Po 
tėvelio mirties bityną tame pačia-
me vienkiemyje išplėtė ir toliau jį 
prižiūri sūnus Valentinas.

Laikas keičia madas ir papro-
čius, bet mieli prisiminimai visada 
kelia teigiamas emocijas.

Adomavičių vyriausias sūnus 
Stasys jau miręs, o dukra Janina ir 
pagrandukas Valentinas rūpinasi 

mama. Ji turi 6 anūkus, dvylika 
proanūkių ir vieną proproanūkę.

Koks sektinas poelgis, kad ponia 
Janina išsaugojo savo tėvų santuo-
kos liudijimo kopiją. Skaitmeninis 
gyvenimo etapas, kuriame sukamės 
ir suksimės visi mes šiuo ir ateinan-
čiu metu, keičia ir keis papročius ir 
netgi vertybes. 

Tačiau originalių dokumentų 
gal dar nereikėtų visai padėti už-

marštin. Ir dar mielesnė emocija 
yra ta, kad ponia Janina vertina ir 
labai šiltai priima palaiminusiojo 
tėvų santuoką Šešuolių bažnyčioje 
kunigo V. Sladkevičiaus, tapusio 
kardinolu, asmenybę ir jo nuveik-
tus darbus Lietuvos žmonėms. 

Partizanų eilės sugulė į knygą

Rimvydas Racėnas. 15 min. nuotr.

Rašytojas Rimvydas Racėnas 
parengė ir išleido spėjamo autoriaus 
Jono Kvaraciejaus eiles. www.par-
tizanai.lt pratarmėje jis rašo:  

„Eilės, rašytos ant kelmo, t. y. 
partizanaujant.  Jonas Kvaraciejus 
tarnavo tarpukario Lietuvos poli-
cijoje, buvo aktyvus visuomeni-
ninkas. Pirmos sovietų okupacijos 
metu buvo priverstas slapstytis, 
1941–1944 m. pašauktas laikinos 
Lietuvos Vyriausybės, grįžo vyk-
dyti savo pareigų Merkinės poli-
cijos nuovadoje. Antros sovietinės 
okupacijos pradžioje (1944 m.) vos 
išvengė arešto, vėl buvo priverstas 
slapstytis. Pro pušaites stebėdamas 
tremiamą brolį, plėšiamą be prie-
žiūros paliktą tėviškę, okupantų 

siaubiamus kaimynus, negalėjo į 
tai abejingai žiūrėti, griebėsi gink-
lo, tapo partizanu. Nuoskaudas dėl 
prarastos nepriklausomybės, oku-
pantų trempiamos Tėvynės išliejo 
eilėraščiais.

Neieškokime juose poetinio 
meistriškumo. Jo stoką su kaupu 
atperka eilėraščių nuoširdumas, 
jie artimi liaudies poetinei kūrybai. 
Juose daug autentiškų momentų 
iš partizanų gyvenimo: čia šaltis 
ir alkis, bunkerio drėgmė ir nuo-
vargis, nelinksmos mintys, kartais 
pereinančios į rezistenciją. Taip 
juk buvo. Tačiau nežiūrint visų 
partizaninio gyvenimo sunkumų, 
vėl ir vėl prasiveržia kovinga, 
laisvę mylinčio žmogaus nuostata, 

įgaunanti politiškai dekoratyvią 
eilėraščio formą.“

R. Racėnas yra apdovanotas 
LDK Gedimino ordino Riterio 
kryžiumi.

Nekukuok, gegute
Nekukuok, gegute, vasaros ryteli,
Žinau, nepadėsi man vargti vargelį.
Tavo liūdnas balsas manęs neramina
Dar didesnį skausmą širdužėj masina.
Skrisk ten pamiškėje ant draugų 
kapelių,
Nunešk jiems nuo manęs užuojau-
tos žodelių
Tu juos apraudoki ir mūs sunkią dalią,
Kad jauni pasirinko į kapelius kelią.
Nešvieski, saulute, šviesiu spindulėliu,
Verčiau apsidenki juodu debesėliu.
Tavo spindulėliai manęs nedžiugina
Tik jauną širdužę liūdesy skandina.
Nežydėkit ievos ir gėlės palangėj,
Nečiulbėkit, paukščiai, Lietuvos 
padangėj.
Nedainuokit, sesės, ramų vakarėlį,
Nesulauksit grįžtant jauną bernužėlį.
Karžygio lietuvio kapą sutvarkykit,
Kas pavasarėlį gėlėms apsodinkit.
Pražydusios gėlės praeiviui bylos,
Kad ilsis karžygis šituose kapuos.

Stribokai
Oi, jūs stribokai,
Jūs lapsardokai!
Jūs šunų gauja
Geriat brolių kraują! 
Jūs dirbti tingėjot,
Nei arėt, nei sėjot,
Tik samagoną
Jūs gerti mokėjot.
Jūsų darbas – vogti,
Kam su peiliu smogti. 

Išeinamas valėt 
Ar batukus kalėt.
Jūsų tėvas – žydas,
Motina – tarnaitė.
Už jūsų neeitų
Padori mergaitė!

Kaip tik bolševikai
Pas mus atidardėjo 
Visi chuliganai į 
Tarnybas suėjo.

Buvęs laidokas
Patapo stribokas. 
Dabar gali vogti 
Dieną ne naktį.

Eidamas rusas
Vedasi striboką,
Nes jie abudu
Turi šunies smoką.

Jie algos negauna
Tiktai plėšikauna. 
Užmušto piliečio 
Batais apsiauna.
Žinokit, stribokai,
Kai išeis burliokai 
Kur jūs pasidėsit? 
Manot, čia sėdėsit?
Jūs čia nesėdėsit,
Valsčiuj nebezdėsit, 
Bet kaip kokie šunys 
Pakarti padvėsit.
Sunki buitis
Žalios girios, pušynėliai
Tai – mano namai.
Narsūs vyrai partizanai
Tai – mano draugai.
Nėra tėvo, motinėlės,
Brolis – Sibire
Ir jauniausia sesutėlė 
Guli jau kape.
Ant pečių man ginklužėlis

Visas turtelis.
Ir prie diržo granatėlės –
Visas džiaugsmelis.
Nėra kas mane užjaustų,
Nėr kam nuramint.
Tik mirtis, sparnus išskleidus,
Padeda nurimt.
Širdyje verda troškimai
Ir kerštas baisus.
Kam tas azijatas rusas
Persekioja mus.
Mes laisvos Lietuvos sūnūs
Priešo pasmerkti.
Mūsų kilniosios idėjos
Su mumis tur žūti.
Bet kovoti nenustosim
Kol ginklas rankoj.
Lig žmogėdrų bolševikų
Nebus Lietuvoj.
Laisvės troškimai
O kad dar sugrįžtų
Brangioji laisvužė,
Vėl džiaugsmu nušvistų
Lietuvio bakūžė.
Kiltų balta Vytis,
Trispalvė plazdėtų, 
Žaliam mūsų kaime 
Vėl dainos skambėtų.
Gedulo skraistę
Nusiimtų Lietuva,
Nebežūtų broliai
Nelygioje kovoje.
Paliktume bunkerį,
Padėtume ginklą.
Žuvusiems už Laisvę
Statytume paminklą.
Tarp kapų, griuvėsių
Žengtų mūsų gretos.
Nevaitotų ginklai,
Nesprogtų granatos.
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Lietuvos padangėj
Saulutė nušvistų.
Gal dalis išvežtųjų
Iš Sibiro grįžtų.
Man šias eiles rašant
Matau bolševikus 
Krečiant sodybas 
Ir žalius miškus.
Sugriauta tėviškė
Kur sraunus Merkys tarp pievų 
Nemunan įpuola
Ten sodyboj mūs nuo seno berželiai 
svyruoja.
Čia tėviškė mano brangi užvis 
mylimiausia
Kito nėr tokio kampelio, ji yr man 
brangiausia.
Prisiglaudus prie krantelio mūsų 
Nemunėlio,
Prisidengusi kalneliais nuo pik-
čiurnų vėjų. 
Nusvirę berželiai žalieji snaudžia 
ant pakrantės. 
Čia viskas artima, sava ir miela 

labiausiai.

Kiek čia prakaito pralieta brolių 
ir tėvelių,
Kiek čia triūso padėta žilųjų senelių!
Šiandien viskas yr sugriauta, gėris 
sunaikintas,
Brolis tolimam Sibire vergaut 
išvarytas.

Riogso laukai neužsėti, nėr jųjų 
artojo,
Nes namiškiai išsklaidyti be kampo 
savojo.
Užpuolė gauja stribokų ir 
komunistų-rusų, 
Viską grobė ir vežė, kas uždirbta 
mūsų.

Trobesiai be gyvos dvasios, be langų 
ir durų
Ir tie baigiami nakinti komunistų 
šunų.
Tokių minčių kamuojamas verčiau 
noris žūti
Negu amžinai vergu komunistų būti.
O, tu mano ginklužėli, būk taiklus, 

laimingas,
Kada tik ištiks pavojus – nelik 
abejingas.
Kam jie mus kankina?
Šiandieną man liūdna, oi liūdna...
Prieš akis – lyg sapnas mūsų praeitis. 
Ateitis visai manęs nebedžiugina, 
Noris amžinai užmerkt akis.
Jau du meteliai, kaip kovoju pogrindy.
Kiek patyriau alkio, šalčio ir vargų,
Kiek laiko prabėgo drėgname 
bunkeryje,
Kiek pradrebėta žiemą po pušaitėmis.
Daugel kartų buvau prie mirties
Ir kiek patyriau mirtinų pavojų,
Kiek kulkos zvimbė prie mano ausies,
Tamsiomis naktimis kiek pridau-
žiau kojų!
Dienos man slinko ištisais metais,
Kiek kartų mirkau lietuje rudens,
Kartais ilgėjausi duonos plutaitės
Ar karštą dieną gurkšnio vandens.
Daugel žuvo mano draugų,
Vargusių vargą tokį pat kartu,

O kiek patyriau prisiminimų karčių
Atgal pažiūrėjus net daros baugu.
Bolševikai siaučia
Staugia mašinos plentais ir vieške-
liais plačiais.
Išlaipino bolševikus parugiais ir 
pakrūmiais. 
Kaimų šunes loja per kiauras naktis. 
Enkavedistai neduoda ir jiems 
užmerkt akis.

Dieną ar naktį, ar lyja lietus –
Jie nuolat kilnoja lietuvio vartus.
Jie ieško geriausių Lietvos sūnų.
Suradę prarytų su malonumu!

Vagia ir plėšia lietuvio turtus,
Nukautam piliečiui nutraukia batus.
Nusmurgėliui rusui pasipelnyti 
reikia,
Jei lavono kišenės tuščios – spardo 
ir keikia.

Nurengtus lavonus ant grindinio meta
Prie savo būstinių, kad jaustų kvapą.
Mat žmogėdroms tinka lietuviškas 
kraujas,
Dėl to po kaimus slankioja jų gaujos.

Paskutinį kąsnį iš artojo ima,

Palieka badauti skaitlingą šeimyną.
Dėl to atsiranda elgetų be galo,
Dėl to mūs piliečio jau veidai išbalo.

Užkrautos duoklės didelės be galo,
Nesvarbu ar turi – atiduot privalo!
Jei pieno neduodi – atima karvutę,
Jei duonos neišgali – konfi skuoja ūkį.

Jei iš kurio namo buvo valdininkas,
Tai tas ūkis greitai buvo sunaikintas.
Gimines išvarė vergaut už Uralo,
Kitus į kalėjimus badauti uždaro.

Bolševikai-rusai mums gazietas rašo,
Kurios tik išmaldos duoti jiems prašo.
Giriasi, kad visi pas juos turi darbo,
Bet kad užmokėti už jį, jiems visai 
nesvarbu.

Įstaigas, mokyklas padarė raudonas,
Stalinais ir Leninais nukabino tvoras.
Su savo kompanija visur mini draugą,
Prievarta bruka mums svetimą raugą. 

Parengė Lina Sukackienė

Bažnyčios istorijoje – vienuolių mokslai, gaisrai, uždarymai

Tęsinys. Pradžia birželio 18 d. 
„Ukmergės žinių“ priede „Krašto 
turtas – išsaugota atmintis.

Po pašventinimo cerkvėje nuolat 
vyko sąmatose nenumatyti darbai, 
dėl ko cerkvės dvasininkai ne kar-
tą skundėsi valdžiai. Visi darbai 
baigti 1873 metais, o bažnytinei 
žinybai cerkvė perduota 1876 metų 
lapkričio 11 dieną. Cerkvė staty-
ta Ukmergės apskrities Cerkvių 
Statybos Komitetui vadovaujant. 
Visus darbus prižiūrėjo architek-
tas Baranovas ir komiteto narys 
Poršenskis. Pats praeityje dirbęs 
architektu, jis žinojo statybos 
rangovų suktybes ir tik jo budrios 
priežiūros dėka statybos kaštai 
neišaugo dar daugiau.

Išliko per gaisrą
Didžiojo Ukmergės gaisro metu, 

1877 metų birželio 29 dieną, kai su-

degė beveik visas miestas, gaisras 
supo cerkvę iš trijų pusių, durys 
ne kartą buvo užsidegusios ir tik 
vietinės kariuomenės dėka cerkvė 
liko sveika. Senoji parke stovėjusi 
cerkvė sudegė. 

Pasak 1914 metų aprašymo, 
cerkvę sudarė mūrinis pastatas su 
tokiu pat kupolu ir varpinė. Cerkvė 
dengta lakštine geležimi, o kupolas 
ir varpinė alavuoti angliška skar-
da. Cerkvė turėjo keturis etatus: 
vyresnysis šventikas, diakonas, 
diačiokas ir ostijų kepėja. Cerkvei 
priklausė apie 75 ha sodybinės 
ir ariamos žemės bei dvi fermos, 
duodančios apie 1 100 sidabro rub-
lių pelno per metus. Vyresniuoju 
šventiku cerkvėje iki 1881 metų 
buvo Jevfl mijus Prinevskis, o nuo 
1881 metų iki cerkvės uždarymo 
– protojerėjus Pavelas Levakovas.

Šalia cerkvės veikė pradinė cer-
kvinė-parapijinė mokykla, kurioje 

1914 metais mokėsi 31 berniukas 
ir 23 mergaitės. 1914 metais sta-
čiatikių parapija Ukmergėje buvo 
nedidelė, sentikių mieste buvo dau-
giau. Tuo metu parapijai priklausė 
304 vyrai ir 283 moterys. 

Pirmojo pasaulinio karo metu, 
Lietuvą okupavus vokiečiams, 
cerkvė buvo paversta javų sandė-
liu. 1919 metų pradžioje, Ukmergę 
užėmus bolševikų kariuomenei, 
dvasininkas P. Levakovas sugebėjo 
su jais susitarti ir atgauti cerkvei 
priklausiusius pastatus ir žemę. 
Išvijus bolševikus, pirmajame 
Ukmergės miesto savivaldybės po-
sėdyje 1919 metų gegužės 11 dieną 
popui liepta pasišalinti iš cerkvės.

Perduota katalikų 
bažnyčiai

Antrojoje 1919 metų pusėje 
cerkvė perduota katalikų baž-

nyčiai. Svarbiausia perdavimo 
priežastis buvo ta, kad ji pastatyta 
buvusios katalikų bažnyčios vie-
toje. Be to ir taip negausi Ukmer-
gės stačiatikių parapija Pirmojo 
pasaulinio karo metais dar labiau 
sumažėjo, nes daug stačiatikių 
nuo vokiečių pabėgo į Rusiją. 
Negausiai stačiatikių bendruo-
menei pakako miesto stačiatikių 
kapinėse stovinčios cerkvės, kuri 
pašventinta 1869 metais.

Pirmuoju atgautosios bažnyčios 
rektoriumi paskirtas karinis ka-
pelionas kunigas Juozas Ruškys. 
Vėliau rektoriumi tapo kunigas 
Felicijonas Daniusevičius. 1922 
metais žemaičių vyskupas P. Ka-
revičius bažnyčią su išlikusiais 
vienuolyno pastatais bei žeme 
(apie 2 ha) perdavė vienuoliams 
kapucinams. 1922–1924 metais 
administratoriumi buvo kapucinas 
tėvas Kazimieras. 

1925 metais bažnyčioje kilo 
gaisras ir ji gerokai apdegė. Po 
gaisro vienuoliai kapucinai pasi-
traukė iš Ukmergės. 1926 metais 
bažnyčia ir vienuolynas pavesti 
vienuolių marijonų kongregacijai. 
Pirmuoju marijonų vienuolyno 
viršininku ir bažnyčios rekto-
riumi buvo kunigas V. Gergelis. 
Marijonai, remiami Ukmergės 
savivaldybės ir aukotojų, bažnyčią 
suremontavo. Dėl gaisro ir remonto 
šiek tiek pakito bažnyčios išorė 
(neliko cerkvėms būdingo didelio 
„svogūninio“ kupolo ir panašaus 
kupolo bokšto viršuje). 

1937 metų gaisras sunaikino 
medinį buvusio pijorų vienuolyno 
pastatą, todėl marijonai 1938–1939 
metais pasistatė naują mūrinį, 
tačiau įsikurti jame sukliudė sovie-
tinė okupacija.

1941 metų kovo 7 dieną sovietų 
valdžia vienuolyno pastatą nacio-
nalizavo ir jame įkurdino NKVD 
būstinę. Pastatas vienuoliams 
nebuvo grąžintas nei vokiečių 
okupacijos metu, nei po karo. Po-
kario metais šio pastato rūsiuose 
nukankinta daug kovotojų prieš 
okupantus, už Lietuvos laisvę. 
Pastate daug metų buvo įsikūręs 
Ukmergės rajono policijos komisa-
riatas, dabar jis priklauso parapijai.

Nacionalizavus vienuolyno 
pastatą, toks pat likimas ištiko 
bažnyčią. 1948 metų rugpjūčio 16 

dieną bažnyčia nacionalizuota, o 
1949 metų kovo 31 dieną uždaryta. 
Buvo įrengtas sandėlis, šventorių 
nuo gatvės skyrusi tvora nugriauta. 

Ilgą laiką mesto centre stovė-
jęs neprižiūrimas pastatas darkė 
miesto vaizdą, neprižiūrimas ėmė 
irti stogas. Miestiečiams ėmus 
reikšti nepasitenkinimą dėl griū-
vančios bažnyčios, miesto valdžia 
sumanė pastate įrengti Santuokų 
rūmus ir Civilinės metrikacijos 
skyrių. Remontas ir rekonstrukci-
ja (architektė A. Samulevičienė) 
vyko 1978–1980 metais. Vidinė 
bažnyčios erdvė pertvarkyta į du 
aukštus, padaryta perdanga. Nau-
jai įrengtuose Santuokų rūmuose 
susituokė daug porų.

Grąžino tikintiesiems
Atkūrus Lietuvos nepriklau-

somybę, Ukmergės rajono taryba 
1991 metų gegužės 14 dienos 
posėdyje nusprendė: „Grąžinti Lie-
tuvos marijonų kongregacijai 1948 
metais rugpjūčio 16 dieną nacio-
nalizuotą Švč. Trejybės bažnyčią, 
esančią Ukmergės mieste, Kauno 
g. 1, bei šalia esančias „Maldos“ 
knygyno ir marijonų vienuolyno 
patalpas, esančias Kauno g. 3.“ 
Bažnyčia buvo pašventinta 1991 
metų birželio 29 dieną. Pirmuoju 
jos klebonu tapo kunigas Vaclovas 
Ramanauskas (žiauriai plėšikų 
nužudytas 1996 m. sausio 27 d.).

Jį pakeitė kunigas Petras Pur-
lys. Jų dėka bažnyčia atgavo savo 
paskirčiai tinkamą išvaizdą. Nu-
dažytas pastato fasadas, įrengti 
lietvamzdžiai, sutvarkyti pamatai 
ir aplinka, atlikti kiti darbai. Taip 
pat panaikinta perdanga, sufor-
muota pirmykštė bažnyčios erdvė 
ir atnaujintas vidus.

Bažnyčios pastatas – neobi-
zantinio stiliaus, mūrinis, dengtas 
skarda. Pastatas kvadratinio plano, 
orientuotas į pietvakarius ir šiaurės 
rytus. Virš pagrindinio pastato – 
apvalus kupolo būgnas, dengtas 
nuožulniu, apvaliu stogu. Pastatą 
puošia piliastrai, nišos, arkiniai lan-
gai. Bažnyčia priklauso Ukmergės 
dekanatui.

Švč. Trejybės bažnyčia mini jubiliejinę sukaktį. Gedimino Nemunaičio nuotr.


