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V. Sladkevičiaus pėda įminta ir Ukmergės žemėje

Kardinolas Vincentas Sladkevičius (1920–2000).
Koplytstulpis skirtas kardinolo V. Sladkevičiaus 100-osioms 
gimimo ir 20-osioms mirties metinėms paminėti.

Lina SUKACKIENĖ

Ukmergės rajone esančiame 
Didžiosios kovos apygardos par-
tizanų parke praėjusią vasarą 
pastatytas koplytstulpis, skirtas 
tremtinio vyskupo, kardinolo Vin-
cento Sladkevičiaus 100-osioms 
gimimo ir 20-osioms mirties me-
tinėms paminėti. Tai – vienas 
vėliausiai pastatytų koplytstulpių 
šiame parke. 

Kardinolas, Kauno arkivysku-
pas emeritas Vincentas Sladkevi-
čius – vienas didžiausių Lietuvos 
XX amžiaus dvasinių autoritetų, 
savo veiklos kelyje stabtelėjęs ir 
Ukmergės žemėje. 

„Jo Eminencija visu savo gy-
venimu ir ganytojiška tarnyste 
giliai įprasmino pasirinktąjį kredo 
„Padaryk mane gerumo ženklu“. V. 
Sladkevičiaus asmenybė yra ir ilgai 
bus aktuali kaip tarnystės Dievui, 
tiesai bei žmogiškumui orientyras. 

Dvasinės krizės kamuojamam 
dabarties žmogui tauri ir išmin-
tinga kardinolo laikysena, tiek 
sovietinės priespaudos, tiek tautos 
laisvės sąlygomis gali būti mora-
linis kelrodis, vidinio gyvenimo 
atsinaujinimo impulsas, kultūrinio 
įsipareigojimo krikščioniškosioms 
tradicijoms pamatas“, – pasakoja 
V. Sladkevičiaus biografė Irena Pe-
traitienė. Apie šį dvasininką ji yra 
parašiusi ir išleidusi dvi knygas. 

Kardinolas V. Sladkevičius 
gimė 1920 m. rugpjūčio 20 d. 
Guronių kaime, Žaslių parapijoje, 
Kaišiadorių rajone. Buvo jauniau-
sias vaikas šeimoje, devynerių 
metų neteko tėvo. Mokėsi Žaslių 
pradinėje mokykloje, Kaišiadorių 
gimnazijoje, vėliau įstojo į Kauno 
jėzuitų gimnaziją. Ją baigęs, pradė-
jo mokytis Kauno tarpdiecezinėje 
kunigų seminarijoje. Kunigu įšven-
tintas 1944 metų kovo 25 dieną. 
Pirmąsias šv. Mišias – primicijas – 
aukojo Žaslių parapijos bažnyčioje 

1944 metų balandžio 10 dieną.
V. Sladkevičius vikaravo Kie-

taviškėse, Merkinėje, Aukštadva-
ryje. Buvo paskirtas Kaišiadorių 
gimnazijos kapelionu, bet pareigas 
galėjo atlikti tik Kaišiadorių kated-
ros zakristijoje. Gresiant areštui, 
pasitraukė iš Kaišiadorių, kurį 
laiką gyveno Čiobiškio parapijoje, 
vėliau Nedzingėje. Galiausiai buvo 
paskirtas Ukmergės rajono Šešuo-
lių parapijos klebonu. 

Gaila, bet apie jo tarnystę 
Ukmergės rajono Šešuolių parapi-
joje rašytiniuose šaltiniuose nerasta 
jokių prisiminimų. Susisiekus su 
kardinolo biografe I. Petraitiene, 
ji papasakojo, kad tuo metu, kuo-
met kardinolas darbavosi Šešuolių 
parapijoje, kunigai buvo ypač 
persekiojami. Jis ten buvo tik kelis 
mėnesius ir gyveno klebonijoje.
Turėjo savo aukštesnės valdžios 
rekomendacijas, esant mažiau-
siems įtarimams ar neramumams, 
persikelti į ramesnę parapiją. Taip 
ir įvyko. Iš Šešuolių parapijos V. 
Sladkevičius išsikėlė į Inturkę.

Iš tremties Rusijoje sugrįžęs 
Kaišiadorių vyskupas Teofilius 
Matulionis ieškojo įpėdinio. Kuni-
gas Vincentas buvo pagrindinis jo 
kandidatas. 1957 m., per Kalėdas, 
Birštono klebonijoje palaimintasis 
T. Matulionis slapta konsekravo 
V. Sladkevičių į vyskupus. Kai 
okupacinė valdžia apie tai suži-
nojo, žinoma, neapsidžiaugė. Jie 
tiesiog neleido naujajam vyskupui 
eiti pareigų. Pagyvenęs porą metų 
Kaune, privačiame bute, 1959 m. 
vyskupas buvo ištremtas į Nemu-
nėlio Radviliškį, kuriame gyveno 
su mama.

Sugrįžti į Kaišiadorių vyskupiją, 
iš kurios apylinkių jis buvo kilęs, 
kaip apaštaliniam administratoriui 
jam buvo leista tik 1982 metais. 
1988 m. birželio 28–29 dienomis 
Vatikane V. Sladkevičius buvo 
pakeltas į Šventosios Romos Baž- Popiežius Jonas Paulius II ir kardinolas Vincentas Sladkevičius (pirmame plane) 1993-09-07 Kryžių kalne.

nyčios kardinolus.
Tai buvo antrasis kardinolas 

Lietuvoje po 400 metų pertraukos. 
Pirmasis kardinolas buvo XVI a. 
gyvenęs Jurgis Radvila. 1989 m. V. 
Sladkevičius buvo paskirtas Kauno 
arkivyskupu. 

Didžiulė pagarba kardinolui V. 
Sladkevičiui buvo pademonstruota 
patikėjus per 1991 metais sausio 
13-osios įvykius. Tada būtent šiam 
dvasininkui buvo pavesta saugoti 
Nepriklausomybės Atkūrimo Aktą.

„Tai buvo žmogus, kuriuo buvo 
pasitikima, žmogus, kurio inte-
gralumas, moralinis integralumas 
ir gebėjimas atsispirti grėsmėms 
buvo neabejotinas“, – sakė religijo-
tyrininkas dr. Vytautas Ališauskas.

Nepriklausomybės Atkūrimo 
Aktą kardinolas V. Sladkevičius 
1993 m. grąžino tuomečiam Lie-
tuvos Respublikos prezidentui 
Algirdui Mykolui Brazauskui.

V. Sladkevičiui būnant kardi-
nolu Lietuvoje lankėsi popiežius 
Jonas Paulius II. Vizito metu Kau-
ne jis laikė šv. Mišias Santakoje. 
Specialiai šiam įvykiui ten turėjo 
būti supiltas kalnelis. Sunkiai, 
bet buvo gautas pritarimas šiam 
sumanymui. Kardinolas V. Slad-
kevičius turėjo net raštu pasižadėti, 
jog, „prireikus, bažnyčia netrukdys 
kalnelio nukasti“.

Vizito metu visada šalia po-
piežiaus buvo kardinolas. Lanky-
damasis Kryžių kalne, pamokslo 
metu popiežius kalbėjo apie kry-
žiaus kaip simbolio svarbą, lygino 
sovietų persekiojimus patyrusių 
lietuvių likimus su nukryžiuoto 
Kristaus likimu, taip pat dėkojo 
lietuviams už kryžių, kuris čia 
buvo pastatytas jo garbei 1981 m. 
po pasikėsinimo į jį.

„Už tai dėkoju visiems savo 
broliams lietuviams. Visiems tegul 
Dievas atlygina. Kaip tas kryžius 
čia pasilieka, taip telieka su jumis 
popiežiaus malda. Kartu su juo 
telieka jūsų malda už popiežių, ku-
ris šiandien patyrė didelę malonę, 
aplankydamas šią šventą vietą“, – 
tada kalbėjo Jonas Paulius II. 

Popiežius savo vizitu pagerbė 
tiek daug savo istorijoje išken-
tėjusią lietuvių tautą ir Lietuvos 
bažnyčią. Jam, kaip pats įvertino, 
„tai buvo malonės laikas“. Ne 
vieną kartą vėliau prisiminimais 
jis vis grįždavo prie Aušros vartų, 
prisimindavo Gailestingumo Mo-
tiną Mariją, Kryžių kalną. Jis rodė 
tėvišką dėmesį ir rūpestį Lietuvos 
reikalams kardinolo asmenyje. 

Esu viena iš tų laimingų žmonių, 
kuriai buvo dovanota trumpa gyve-
nimo akimirka taip pat pabendrauti 
ir pažinti šį žmogų. Tokios pažin-
ties šiluma ir įspūdis ir šiandien 
lydi per gyvenimą, atveria tokias 
minties erdves, kurios suteikia 
kasdienybei prasmę ir viltį.

Praėjusiais metais Didžiosios 
kovos apygardos partizanų par-
ke pastatyto koplytstulpio, skir-
to kardinolo V. Sladkevičiaus 
100-osioms gimimo ir 20-osioms 
mirties metinėms paminėti ini-

ciatorius – monsinjoro Alfonso 
Svarinsko atminimo draugija.

Koplytstulpio autorius – tauto-
dailininkas, skulptorius, kryždirbys 
R. Zinkevičius.

Koplytstulpis buvo pastaty-
tas Vilniaus, Kauno, Panevėžio, 
Ukmergės ir Kaišiadorių žmonių 
paaukotomis lėšomis.

Lietuvos Respublikos Seimas 
2021-uosius paskelbė kardinolo 
Vincento Sladkevičiaus metais.  
Minint juos, šiemet Lietuvoje ne-
trūks minėjimų, skirtų šiai iškiliai 
asmenybei.

Lietuvos centrinis valstybės 
archyvas kartu su Lietuvos ypa-
tinguoju archyvu parengė virtualią 
dokumentų parodą „2021 m. – 
kardinolo Vincento Sladkevičiaus 
metai“.

Parodoje galima susipažinti 
su V. Sladkevičiaus kalbų teks-
tais, interviu, kardinolo tarnystę 
atspindinčiais Šventojo Sosto ir 
pasaulietinės valdžios institucijų 
raštais, laiškais. Nuotraukose už-
fi ksuoti gyvenimo tremtyje, darbo 
Kaišiadorių vyskupijoje, pakėlimo 
į kardinolus iškilmėse, dalyvavimo 
Lietuvos atgimimo ir laisvėjimo 
renginiuose momentai.

Parodoje pristatomi dokumen-
tai, susiję su kardinolo V. Slad-
kevičiaus gyvenimo metais nuo 
kunigystės pradžios iki pat jo mir-
ties – eksponuojami dokumentai, 
kurie atspindi dvasininko gyveni-
mą nuošalioje parapijoje, yra KGB 
dokumentų, kurie liudija kardinolą 
nuolat buvus šios institucijos 
akiratyje, daug dėmesio skiriama 
grįžimo į gimtąsias Kaišiadorių 
vyskupijos apylinkes, atsispindi 
ir veikla sovietinės sistemos griu-
vimo laikotarpiu bei veikla jau 
nepriklausomoje Lietuvoje.

Remtasi I. Petraitienės knyga 
„Kardinolas“, vle.lt
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Ukmergės istorijoje – atmintinos datos

Ukmergės valstybinė gimnazija. Apie 1930–1932 m.
Atkelta iš 1 p.

XV a. pr. Pilies kalne (dabartinio 
miesto parko teritorijoje) pastatyta 
mūrinė pilis, kurią susprogdino 
besitraukiantis iš miesto rusų garni-
zonas T. Kosciuškos sukilimo metu 
1794 m. Galbūt neseniai parke rasti 
XVII–XVIII a. miesto įtvirtinimų 
(bokšto) likučiai buvo tos pilies dalis.

○○○
1387 m. įkurta Ukmergės ka-

talikų parapija – viena iš septynių 
parapijų, įsteigtų pirmaisiais Lietu-
vos apkrikštijimo metais Vilniaus 
vyskupijoje. Netrukus pastatyta 
medinė, viena pirmųjų Lietuvoje 
katalikų bažnyčių – Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo bažnyčia, kurios 
fundatoriumi tapo pats didysis 
Lietuvos kunigaikštis ir Lenkijos 
karalius Jogaila su žmona Jadvyga.

XV a. 4 deš. Ukmergės miestui 
pirmą kartą savivaldos Magdebur-
go teises suteikė didysis kunigaikš-
tis Žygimantas Kęstutaitis už mies-
to paramą kovoje su Švitrigaila. 
Ilgainiui miestas tas teises prarado. 
XVI a. I p. miestui antrą kartą savi-
valdos Magdeburgo teises suteikė 
karalius Žygimantas Senasis. To 
meto dokumentų neišliko, tačiau 
XVII–XVIII a. Ukmergės miestas 
savivaldą buvo praradęs, miesto 
žemės priskirtos prie Ukmergės 
seniūnijos (karaliaus dvaro).

○○○
1564–1566 m., po administra-

cinės reformos, pagal naują admi-
nistracinį paskirstymą Ukmergė 
tapo apskrities centru (dabartinės 
etnografi nės Lietuvos teritorijoje 
buvo 5 apskritys ir žemaičių se-
niūnija), apėmusiu nemažą Rytų 
Aukštaitijos dalį, net 35 valsčius. 

Ukmergės apskritis buvo viena 
iš didžiausių ir turėjo daugiau kaip 
8 000 km2. Ilgainiui, atsirandant 
vis naujoms apskritims, mažėjo ir 
panaikinimo metu turėjo apie 3 000 
km2. Ukmergės ir kitos apskritys 
panaikintos 1950 m. 

Atkūrus Nepriklausomybę 1990 
m., Ukmergės apskritis nebuvo 
atstatyta. 1576 m. įvyko pirmasis 
Ukmergės apskrities bajorų sei-
melis. Tuo metu seimeliai buvo 
pagrindinė bajorų susirinkimų 
vieta, kur svarstydavo įvairius 
svarbius apskrities klausimus, 
rinkdavo apskrities pareigūnus, 
atstovus į valstybės Seimą. Posė-
džiai seimeliuose vykdavo kartą 
per dvejus metus.

○○○
1595 m. Ukmergė pirmą kartą 

pažymėta LDK žemėlapyje (suda-
rytojas – Gerardas Merkatorius).

1674 m. Ukmergės bažnyčios 
inventoriuje pirmą kartą paminėtas 
mieste gyvenęs žydas. Žydų skai-
čius vis augo. Maždaug nuo XVIII 
a. vidurio iki I pasaulinio karo žy-
dai sudarė didžiąją miestelėnų dalį.

XVII a. vid.–XVIII a. pr. miestą 
nusiaubė net keletas didžiulių gaisrų, 
vyko kovos su Rusijos ir Švedijos ka-

riuomenėmis, didžioji dalis gyventojų 
mirė per badmetį ir maro epidemiją. 

1738 m. iš 95 sodybų, kuriose 
prieš marą gyveno daugiau nei 600 
gyventojų, apgyvendintų liko tik 
16. Tai sustabdė plėtrą – Ukmergė 
vadinta nebe miestu, o miesteliu.

1745 m. Ukmergėje pijorų vie-
nuoliai pastatė vienuolyną, antrą 
medinę Švč. Trejybės bažnyčią ir 
įkūrė pirmąją vidurinę mokyklą. 
Tuo metu ją baigę moksleiviai galė-
jo stoti į Vilniaus universitetą. Labai 
aukšto lygio mokykla veikė iki 1836 
m., kol buvo rusų valdžios uždaryta.

○○○
1792 m. gegužės 22 d. paskutinis 

Abiejų Tautų Respublikos (Len-
kijos–Lietuvos valstybės) valdo-
vas karalius Stanislovas Augustas 
Poniatovskis Ukmergės miestui 
grąžino savivaldos Magdeburgo 
teises, patvirtino herbą ir vėliavą. 
Miestiečiai tapo visai nepriklausomi 
nuo dvaro, tapo pilnateisiais savo 
namų ir sklypų savininkais, juos teis-
ti galėjo tik pačių išrinktas teismas, 
leista miestiečiams rinkti savivaldos 
pareigūnus, pasistatyti rotušę ir t. t. 

Miestui suteiktas herbas „pačių 
miestiečių pasirinktas“ (jį sukūrė 
patys miestiečiai, o ne karaliaus 
dvaro pareigūnai). Jis, šiek tiek 
pakeistas, naudojamas ir dabar. Ta-
čiau teisėmis miestiečiai naudojosi 
neilgai. 1795 m. Lietuvą prijungus 
prie Rusijos, miestas vėl neteko 
savivaldos ir tapo pavaldus dvarui.

1820 m. spalio 3 d. (15 d. nau-
jojo kalendoriaus stiliumi) baigta 
statyti ir pašventinta mūrinė (iki 
šiol stovinti) Šv. apaštalų Petro 
ir Povilo bažnyčia. Tai – penktoji 
šioje vietoje pastatyta bažnyčia – 
pirmos keturios buvo medinės.

1830–1831 m. sukilime prieš caro 
valdžią aktyviai dalyvavo miesto ir 
apskrities gyventojai. Pagrindinis 
sukilimo tikslas – Lietuvos–Lenkijos 
valstybės atstatymas. Sukilimo va-
dovai ir dauguma dalyvių – bajorai. 
Ukmergė tris mėnesius buvo sukilė-
lių valdžioje ir tris kartus ėjo iš rankų 
į rankas. Miestą užėmę rusų kariškiai 
greitai pasitraukdavo, nes bijojo 
apylinkėse besitelkiančių sukilėlių.

○○○
1836 m. baigtas statyti per miesto 

centrą (dabartines Vytauto g. ir 
Kauno g.) ėjęs, tiems laikams labai 
modernus Sankt Peterburgo–Varšu-
vos plentas. Prie jo pastatyta arklių 
pašto stotis (dabar „Vilkmergės 
klinika“, Kauno g. 80) buvo viena 
puošniausių ir didžiausių Kauno 
gubernijos pirmosios klasės stočių.

1837 m. miestas po daugybės 
gyventojų prašymų įvairioms Ru-
sijos valdžios institucijoms buvo 
išlaisvintas nuo priklausomybės 
dvarui, miestiečiai vėl tapo savo 
namų ir sklypų savininkais.

1840 m., po ilgų prašymų, 
Ukmergės apskrities bajorams 
pavyko gauti rusų valdžios leidimą 
įsteigti bajorų mokyklą (be baigia-

mosios klasės ir lotynų kalbos dėsty-
mo), joje mokėsi ir turtingųjų vaikai. 
Uždaryta 1864 m. dėl aktyvaus 
moksleivių dalyvavimo 1863 m. su-
kilime. Šis pastatas niekada nebuvo 
praradęs pedagoginės paskirties (da-
bar čia įsikūrusi Ukmergės „Ryto“ 
specialioji mokykla, Vytauto g. 20).

○○○
1862 m. Ukmergės sentikiai 

nusipirko pastatą, kuriame įsirengė 
slaptą Švč. Panelės Užtarėjos cerk-
vę. Vėliau buvo ofi cialiai įteisinta 
ir veikia iki šiol (Paupio g.).

1869 m. baigta statyti mūrinė 
Šv. Trejybės cerkvė (dabartinė Švč. 
Trejybės bažnyčia, Kauno g. 1) apde-
gusios ir nugriautos pijorų bažnyčios 
vietoje. Už surinktas aukas sutvarkyta 
stačiatikių kapinių teritorija, pastatyta 
iki šiol veikianti medinė Šv. Prisikėli-
mo stačiatikių cerkvė, mūrinė tvora.

○○○
1873 m. paminėta pirmoji 

Ukmergės fotoateljė priklausė 
žydui Joseliui Goldui.

1877 m. birželio 29 d. (liepos 
11 d. naujojo kalendoriaus stiliumi, 
nes Rusijos Julijaus kalendorius nuo 
Europoje 1582 m. priimto Grigaliaus 
kalendoriaus XIX a. skyrėsi 12 dienų, 
XX a. – 13 dienų.) dėl nesutvarkyto 
dūmtraukio kepykloje prie piliakalnio 
kilo milžiniškas gaisras, sunaikinęs 
didžiąją dalį miesto. Sudegė per 500 
namų, žuvo 7 žmonės. Miestas patyrė 
daugiau nei milijono rublių nuostolį.

○○○
1879 m. įvyko pirmieji Ukmergės 

Miesto Dūmos (savivaldybės) rinki-
mai pagal naują pažangesnį rinkimų 
įstatymą. Miesto galva (savivaldybės 
vadovu) išrinktas Vaitkuškio dvaro 
savininkas grafas S. K. Kosakovskis. 
Jam vadovaujant dūmai, 1882–1883 
m. pastatytas mūrinis dabartinės 
miesto savivaldybės pastatas (pir-
mieji du aukštai, trečiasis pristatytas 
XX a.) bei gaisrinės (dabartinis 
apžvalgos) bokštas.

1899–1902 m. vyko vadinamoji 
„Ukmergės byla“ dėl uždraustos 
lietuviškos spaudos platinimo. 
Jauni Šv. apaštalų Petro ir Povilo 
bažnyčios vikarai K. Šleivys ir V. 
Opulskis, patys bei padedami miesto 
mokyklos moksleivių, aktyviai pla-
tino lietuvišką spaudą. 1902 m. pr. 
nuosprendis paskelbtas 13 asmenų. 
Daugeliui skirtos nedidelės baus-
mės: nuo savaitės iki dviejų mėnesių 
daboklės. Abu kunigai vikarai dve-
jiems metams ištremti iš Lietuvos. 

Bylos aplinkybes atsišaukime 
aprašęs ir jį mieste išklijavęs at-
sišaukimo autorius buvo nuteistas 
dvejiems metams kalėjimo. Du 
aktyviausi spaudos platintojai 
moksleiviai pašalinti iš miesto 
mokyklos be teisės mokytis kitur. 
„Ukmergės byla“ buvo viena pas-
kutiniųjų prieš lietuviškos spaudos 
draudimo panaikinimą. Ji nemažai 
prie to panaikinimo prisidėjo.

1904 m. birželio 3 d. (16 d. nau-
jojo kalendoriaus stiliumi) didelio 
gaisro metu sudegė miesto centro 
dalis tarp dabartinių Gedimino ir 
Bažnyčios gatvių. Žuvo du gaisrą 
gesinti padėję Kauno ugniagesiai.

1906 m. lapkričio 19 d. (gruo-
džio 2 d. naujojo kalendoriaus 
stiliumi) Ukmergės mieste įvyko 
pirmasis „Lietuviškas vakaras“. Po 
1904 m. lietuviškos spaudos drau-
dimo panaikinimo tokie vakarai 
galėjo vykti ofi cialiai. Jo metu pir-
mą kartą viešai sugiedota „Tautiška 
giesmė“. Žiūrovų prašymu giesmė 
pakartota bent 4 kartus. Nuo tol 

tokie vakarai vykdavo reguliariai.
○○○

1907 m. atidaryta Ukmergės 
rusiška vyrų gimnazija. Pradžioje 
buvo miesto centre, vėliau persikėlė 
į Deltuvos g. (dabar Deltuvos g. 19).

1911 m. pavasarį atidarytas 
pirmasis Ukmergėje lietuviškas 
„Survilos knygynas, „Birutos“ 
pavadinimą turįs“. Metų pabaigoje 
ėmė veikti pirmasis mieste kino 
teatras „lietuvis p. Estko iš Vilniaus 
atidarė čia pirmąjį ir vienintelį 
elektroteatrą (kinematografą)“.

1915 m. rugpjūčio 11 d. (24 
d. naujojo kalendoriaus stiliumi) 
Ukmergę užėmė Vokietijos kariuo-
menė. Tai reiškė Rusijos imperijos 
valdymo periodo pabaigą.

1916 m. rusų karo belaisviai dirbo 
statant siaurąjį geležinkelį, sujungusį 
Ukmergę su Jonava. Siaurieji gele-
žinkeliai buvo tiesiami strateginiais 
tikslais, patogiam medienos, žemės 
ūkio produktų ir kitų krovinių gabe-
nimui į Vokietiją. 1961 m. sovietinės 
valdžios paliepimu šis geležinkelis 
buvo išardytas kaip neperspektyvus.

○○○
1918 m. balandžio 7 d. ,,Saulės“ 

draugijos iniciatyva Ukmergėje buvo 
atidaryta pirmoji gimnazija (dabarti-
niame specialiosios „Ryto“ mokyklos 
pastate, Vytauto g. 20), kuri pradėjo 
darbą turėdama 3 klases su 97 moks-
leiviais (83 berniukais, 14 mergaičių).

1918 m. gruodžio 13 d. išrinkta 
pirmoji Ukmergės apskrities taryba 
bei Ukmergės miesto taryba (pirmo-
ji tarpukario miesto savivaldybė).

1919 m. sausio 10 d.–gegužės 3 
d. Ukmergę buvo užėmusi iš Ru-
sijos įsiveržusi bolševikų kariuo-
menė. Tuo laikotarpiu gyventojai 
buvo ne kartą apiplėšti, miestas 
smarkiai nukentėjo.

1919 m. gegužės 19 d. miesto 
taryboje vykusiuose rinkimuose pir-
muoju „lietuvišku“ miesto burmistru 
išrinktas B. Šurna. Kauno gatvėje ant 
namo Nr. 20, kur gyveno burmistras 
B. Dirmantas, esančioje memoriali-
nėje lentoje jis klaidingai vadinamas 
pirmuoju tarpukario burmistru (B. 
Dirmantas 1919 m., kaip įkaitas, buvo 
bolševikų išvežtas į Rusiją, o burmis-
tru tapo vėliau – 1920–1926 m.).

○○○
1919 m. įkurta „Vienybės“ že-

mės ūkio padargų dirbtuvė išsiplėtė 
ir vėliau tapo fabriku.

1930 m. Ukmergės miesto cent-
re pastatytas 18 metrų aukščio Ne-
priklausomybės paminklas „Litua-
nia Restituta“. 1951 m. jis nugriau-
tas ir užkastas Kęstučio aikštėje.

1930 m. Ukmergėje pastatyta 
pirmoji autobusų stotis Kauno g. 
(pastatas neišliko), 1938 m. – antroji 
stotis Vienuolyno g. (dabar „IKI“ 
parduotuvė, Vienuolyno g. 10).

1936 m. pastatyta Ukmergės 
turgaus halė, kur perkeltos miesto 
turgavietės iš Vienuolyno g., Kęs-
tučio a. bei miesto parko teritorijų.

1938 m. spalio 15 d. įvyko naujo 
gimnazijos pastato (J. Basanavičiaus 
g. 7) atidarymas. „Švietimo minis-
teris prof. J. Tonkūnas pranešė, kad 
gimnazija nuo šios dienos bus vadi-
nama Ukmergės valstybinė Antano 
Smetonos gimnazija!“ Tuo metu 
buvo vienas didžiausių ir moderniau-
sių gimnazijos pastatų Lietuvoje.

1939 m. sausį pastatyta Ukmer-
gės Jono Basanavičiaus pradinė mo-
kykla (dabartinė Jono Basanavičiaus 
gimnazija, J. Basanavičiaus g. 10). 

○○○
1940–1941 m. pirmosios sovietų 

okupacijos metu Ukmergėje, kaip 
ir visoje Lietuvoje, buvo naciona-
lizuotos visos stambesnės įmonės 
ir didelė dalis nekilnojamojo turto. 
Iki 1941 m. pr. uždraustos partijos 
(išskyrus komunistų), draugijos ir 
visuomeninės organizacijos.

1941 m. birželio 24 d.–1944 m. 
liepos 24 d. Ukmergę buvo užėmusi 
Vokietijos kariuomenė. 1941 m. Vo-
kietijos aviacija ant miesto numetė 
keletą bombų. Didelių sugriovimų 
nebuvo. 1944 m. Rusijos aviacijai 
bombarduojant miestą, sugriautas 
namų kvartalas Kęstučio ir Vilniaus 
gatvėse. Vokiečiai ir jiems talkinin-
kavę lietuviai Pivonijos šile 1941 m. 
rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais sušau-
dė 6 399 miesto bei apskrities žydus.

1942–1944 m. veikė Ukmergės 
miesto teatras, kuriam vadovavo 
aktorius Stasys Pilka. Jau 1942 m. 
birželį mieste iš vietinių scenos mė-
gėjų buvo sukurtas profesionalus 
teatras, turėjęs 14 darbuotojų bei 
prisidedančių 30 vaidintojų mėgėjų. 

1944 m. gegužės 6 d. atidarytas 
Ukmergės kraštotyros muziejus 
(pastatas neišliko), kurio įkūrimo 
iniciatoriai buvo žinomi Kauno dai-
lininkai Petras ir Domicelė Tarabil-
dos. Tuo metu buvo saugoma apie 
3 500 eksponatų. Ukmergę užėmus 
sovietų armijai, jų teliko apie 300. 
Nežinia, ar eksponatus grobstant 
pasidarbavo kuri nors iš priešiškų 
armijų, ar vietiniai ilgapirščiai.

1944 m. Ukmergės viešoji bib-
lioteka įsikūrė naujose patalpose 
(Kauno g. 37). 1946 m. atidarytas 
Viešosios bibliotekos vaikų skyrius. 
Nuo 1988 m. rajone veikė dvi mies-
to ir vaikų bei 51 kaimo biblioteka.

1945 m. įkurti Ukmergės apskri-
ties kultūros namai. 1975 m. pasta-
tytas naujas rajono kultūros namų 
pastatas (Kauno g. 8), buvęs vienas iš 
reprezentatyviausių miesto statinių.

1959 m. pagal tipinį retrospektyvi-
nės architektūros projektą pastatytas 
330 vietų plačiaekranis kino teatras 
„Draugystė“ (dabar čia įsikūręs 
Ukmergės kraštotyros muziejus), vei-
kęs iki 1997 m. pavasario. Tai buvo 
pirmasis plačiaekranis kino teatras ra-
jono centre. Atidarymo proga rodytas 
spalvotas fi lmas „Poema apie jūrą“. 
Po kelerių metų visame Ukmergės 
rajone buvo apie 50 stacionarių kino 
įrenginių, 46 iš jų – kaimuose.

○○○
1988 m. rugsėjo 3 d. susikūrė 

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio 
Ukmergės iniciatyvinė grupė, 
Kultūros rūmuose (dabar kultūros 
centras) surengtas pirmas steigia-
masis susirinkimas.

1988 m. lapkričio 12 d. pirmą 
kartą ofi cialiai Ukmergėje tautinė 
trispalvė iškelta virš tuomečių 
Kultūros rūmų.

1989 m. kovą išleistas pirmasis 
Ukmergės Sąjūdžio laikraščio 
„Aistuva“ numeris.

1989 m. radus sudaužyto Nepri-
klausomybės paminklo „Lituania 
Restituta“ dalis, jis atstatytas ir 
1990 m. vasario 16 d. iškilmingai 
atidengtas.

1990 m. kovo 24 d. įvyko pir-
mieji rinkimai Nepriklausomoje 
Lietuvoje į Ukmergės miesto ir 
rajono savivaldybę.

Parengė muziejininkas 
Raimondas Ramanauskas

Ukmergės kraštotyros muziejaus nuotr. UkKM F 2840.


