
 UKMERGĖ GROŽINĖJE  

LITERATŪROJE 

Atskiro rinkinio, į kurį būtų sudėti geriausi Ukmergei 

skirti rašytojų, poetų, rajono literatų kūriniai, nėra išleista, tačiau 

eilėraščių, dainų, dramaturgijos bei kitų kūrinių Ukmergei yra 

sukurta nemažai. Šioje virtualioje parodoje nėra pateikta visa 

grožinė literatūra, kurioje paminėta Ukmergė, tačiau bandyta 

perteikti gražesnius ir ryškesnius momentus. 



Atskiru leidiniu padavimų apie Ukmergės 

kraštą yra surinkta Ukmergės Vlado Šlaito 

viešosios bibliotekos išleistame leidinyje „Eik 

pas Moką pasimokyt…“, kur publikuoti ir 

Vytauto Žeimanto, Antano Striogos, Augusto 

Tamaliūno, Nijolės Stunskaitės literatūriniai 

padavimai.  

Eik pas Moką pasimokyt: Ukmergės 

krašto padavimai ir pasakojimai. –

Ukmergė, 2007. Knygos viršelis 



Fotografijų ir poezijos knygoje „Vilkmergėlės 

krantais“, kurią sudarė istorikas, 

kraštotyrininkas Stanislovas Budraitis, 

pasakojama apie aštuonis kilometrus 

vingiuojančią Vilkmergėlės upelę, dešinįjį 

Šventosios intaką, jos krantus juosiančius 

tiltelius. Gausiai nuotraukomis iliustruotą 

leidinį papildo  rajono poetų  mintys, posmai, 

skirti Ukmergei ir Vilkmergėlei. Poetiškai 

nuskamba kvietimas skaitytojui: „<…> 

pakeliaukime šios upelės krantais, išgirskime 

šešiolikos jos tiltų tiltelių bei lieptelių 

girgždesį – atodūsį, sugiedokime pagarbos ir 

meilės giesmę mažai, bet svarbiai upelei“. 

 

Vilkmergėlės krantais. – Ukmergė, 2014. 

Knygos viršelis 



Rinkinyje – įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų 

autorių eilėraščiai. Daugelis iš jų yra išleidę savo 

poezijos knygas. Autoriai apdainuoja savo kraštą, 

tėvynę, jų žmones. Čia rasime ir eilėraščių 

Ukmergei. Vanda Kinderytė-Budrienė eilėraštyje 

„Ukmergėj žydi alyvos“ rašo:   

„Alyvos išplaukia 

Į saulės palaukę  

pačiam Ukmergės vidury <...>“. 

Neužpustytos pėdos.  –  Ukmergė, 

1999. Knygos viršelis 



Antrame Ukmergės literatų draugijos poezijos 

leidinyje Pranas Kuodis apdainuodamas 

išsiskyrimą su gimtu sodžiumi eilėraštyje 

„Ukmergei“ rašo:  

„Tau, Ukmerge, skiriu šiuos savo žodžius: 

Tu miela nuo jaunystės man buvai. 

Nors dar brangesnis buvo gimtas sodžius – 

Dabar man tuščias jis – net suarti takai. <...>“ 

  Ties Vilkmerge. - Ukmergė, 2003. Knygos   

  viršelis 



 

 

 

Ukmergės literatų draugijos kūrybos almanachas 
„Prie Vilkmergėlės“ sutalpino 18 autorių 
kūrinėlius. Nors leidinys skirtas lietuvių grožinės 
literatūros klasiko Kristijono Donelaičio 300-
osioms gimimo metinėms, jame taip pat 
apdainuojama ir Ukmergė. Poetė Apolonija 
Grigonytė rašo:  

„ <…> Užlipk į kalną – miestas kaip ant delno  

Akis nudžiugins, širdį atgaivins“. 

Prie Vilkmergėlės. – Ukmergė, 2014. 

Knygos viršelis 



Česnaitis, Kęstutis. Vilkmergės 

ragana. –  Ukmergė, 2010. 

Knygos viršelis 

Česnaitis, Kęstutis. Vilkmergės 

raganos istorija. – Ukmergė, 

2013. Knygos viršelis 

Prozininkas Kęstutis Česnaitis legendoje – 

istorinėje pjesėje „Vilkmergės ragana“ 

vaizduoja realiais įvykiais paremtą, tačiau 

žmonių fantazija ir išmone pagražintą  XVI a. 

Vilkmergėje gyvenusių jaunų žmonių Agotos ir 

Igno tragišką meilės istoriją. Meilės, kuri, 

užgimusi tamsiame ir negailestingame istorijos 

periode, buvo pasmerkta mirti, sudegti ant 

laužo. Legendoje taip pat paliesti XVI a. 

bažnyčios, bajorijos visuomeniniai santykiai. 

Praeities dvelksmo kupina istorija skirta 

jaunimui, bet gali sudominti ir vyresnio 

amžiaus žmones, neabejingus Ukmergės 

praeičiai. Remdamasis istorinės pjesės 

„Vilkmergės ragana“ siužetu Kęstutis Česnaitis 

yra išleidęs ir nedidelio formato legendą–

apysaką „Vilkmergės raganos istorija“. 



Stasys Keblas. Mūšis ties Vilkmerge. 

– Kaunas, 1931. Leidinio viršelis 

 

Rašytojo, dramaturgo Stasio Keblo-M. Ptou 

(1896–1979) istorinėje penkių veiksmų 

dramoje „Mūšis ties Vilkmerge“ pavaizduotas 

sunkus Lietuvos istorijai kovų už sostą metas 

po Vytauto mirties, netoli Ukmergės, prie 

Pabaisko, 1435 m. įvykęs mūšis. 



 Česnaitis, Kęstutis.      

 Portretai. – Ukmergė,   

 2010. Knygos viršelis 

Portretai. – Ukmergė, 

2012. Knygos viršelis 

 

Portretai. – Ukmergė, 

2014. Knygos viršelis 

 

Prozininkas Kęstutis Česnaitis publicistinio 

žanro leidiniuose „Portretai: Ukmergės krašto 

menininkai“ pasakoja apie Ukmergės krašto 

kūrėjus. Knygose itin šiltai atskleisti šių iškilių 

žmonių, suradusių savo kelią, savo 

pašaukimą,  likimai, gyvenimiškos istorijos, 

kūrybinių pakilimų ir kritimų bangos. „Tikintys 

gyvenimo Grožiu. Nubarstyti sidabro dulkėmis. 

Vaikščiojantys Viešpaties lelijų takais. 

Apsigyvenę praeities pokalbiuose. Padedantys 

tau kopti į kalnus, kur Erdvė ir Laikas susikibę 

rankomis tau šnabžda į ausį prie prarajos 

spalvotus žodžius. Nesvarbu,   kokia   jų 

profesija: chirurgas, elektros tinklų inžinierius, 

krepšinio treneris, mokytojas. Jie gyvena ir dirba 

šalia mūsų. Papasakodami apie juos tiksliau 

nubraižėme Ukmergės krašto kultūros 

žemėlapį…“ – taip  vaizdžiai ir romantiškai 

knygų  autorius Kęstutis Česnaitis pristato savo 

herojus. 



Šilinienė, Danutė. Testamentas 

ukmergiškiams. –  Ukmergė, 2003. 

Knygos viršelis  

Leidinyje „Tęstamentas ukmergiškiams“ didžiąją 

dalį kūrinių autorė skiria žmonėms iš Ukmergės 

krašto, nes prie Šventosios krantų ji pragyveno 

didesnę amžiaus pusę. 

„Ukmergėje, Sodų gatvėje, mažame kambarėlyje 

nuo seno gyvena paprasta, kukli moteris Ona 

Žeimytė. Nežinodamas jos praeities, net 

neįtartum, kokios narsios ir ištikimos kovojančios 

Lietuvos paslaptims būta jaunystėje. Tai garsiojo 

Algimanto apygardos partizanų vado Antano 

Stočkos-Šarūno ryšininkė. <...>“ 



Navakas, Kęstutis. Du lagaminai sniego: 

esė. – Vilnius, 2008. Knygos viršelis 

Poetas, eseistas, literatūros kritikas, vertėjas, 

Nacionalinės kultūros ir meno premijos 

laureatas Kęstutis Navakas, vaikystėje gyvenęs 

Ukmergės rajone Taujėnuose, knygoje „Du 

lagaminai sniego“ vienoje iš esė – „Vinis“ – 

rašo: „Ukmergė, pagrindinis vaikystės 

didmiestis. Niujorkas tada man dar nebuvo 

pastatytas. Čia atvažiuodavau uostyti 

biskvitinių pyragaičių ir laukti <…> niekaip 

neapsiperkančių namiškių ّٰ“.  



Rakauskas, Vytautas. Vieškeliu. – Kaunas,  

2010. Knygos viršelis 

Poetas, prozininkas, vertėjas Vytautas 

Rakauskas, gimęs Anykščių rajone Karališkių 

kaime, baigęs gimnaziją Ukmergėje ir kurį 

laiką čia dirbęs, savo apysakoje 

„Vieškeliu“ dažnai mini ir Ukmergę. V. 

Rakauskas su skaitytojais dalijasi įspūdžiais 

apie Ukmergės miestą, kuriame būdamas 

vaikas jis ne kartą lankėsi,  taip pat 

prisiminimais apie rajono apylinkes, jų 

žmones ir gyvenimus. „<...> Rūpėjo pamatyti 

miestą: jame daug ko yra...“ 



Sriogis, Rapolas. Ukmergė – mano 

gyvenimas. –  Kaunas, 2002. Knygos 

viršelis 

Ukmergės praeitis atsispindi mokytojo Rapolo 

Sriogio atsiminimų knygoje „Ukmergė – 

mano gyvenimas“, kurioje paprastai, 

objektyviai pasakodamas savo gyvenimo 

faktus, juos susieja su Lietuvoje ir tuo pat 

metu  Ukmergėje, vykusiais sudėtingais 

tarpukario įvykiais, dviem sovietinėmis 

okupacijomis. Autorius rašo: „Miesto policija 

pas keletą moksleivių komjaunuolių surengė 

kratas, vieną kitą areštavo. <...> Persikėliau į 

medinį namą Kauno gatvėje (dabar ten nauji 

pašto rūmai)...“ 



Šeinius, Ignas. Raštai. –  T. 10 : Dramos. 

Vilnius, 2013. Knygos viršelis 

Rašytojo Igno Šeiniaus „Raštų“ 10 tome 

spausdinamos novelės ir mažųjų apysakų 

rinkiniai „Tėviškės padangėje“ (dedikuotas 

„Tėvų Marijos ir Juozo, žuvusių sunkiais 

laikais, brangiam atminimui“) bei „Vyskupas 

ir velnias“. Novelėse „Jaunos dienos – 

giedrios dienos“ gausu autobiografinių 

motyvų. Vienoje iš novelių „Ukmergės 

mūšis“ nuotaikingai aprašomas devynmečių 

vaikų „karas“ Ukmergės turgaus aikštėje: 

„Daros tikras karas. <…> man smagu, kad aš 

vienas kovoju tarp tiek pačioje Ukmergėje. 

Akmenys švilpia, obuoliai sprogsta kam 

šonan, kam galvon“. 
 



Narbutaitė-Lipovienė, Sigita. Gyvenimas 

Liepų alėjoje. – Ukmergė, 2003. Knygos 

viršelis 

Sigitos Narbutaitės – Lipovienės knyga 

„Gyvenimas Liepų alėjoje“ – tai gyvas 

pasakojimas apie garsų Lietuvos gydytoją Kazį 

Mikalauską, jo šeimą ir giminę.  

Namas Ukmergėje, Liepų alėjoje (dabartinė 

Antano Smetonos gatvė), kurioje gyveno 

daktaras Kazys Mikalauskas su šeima, mažai 

mergaitei Sigitai tapo savu. „Mūsų namas 

stovėjo Liepų alėjoje ir šiuo metu dar tebestovi. 

Rusų valdžia gatvę pervadinusi Karolio 

Požėlos vardu, Lietuvai atgavus 

nepriklausomybę, ji tapo Liepų gatve, šiuo 

metu pavadinta A. Smetonos vardu. ...“. 



Šimatonis, Antanas. Ką byloja senovė: 

eiliuotos legendos, istorinės sakmės, 

padavimai. – Ukmergė, 2007. Knygos 

viršelis 

„Nėra mūsų krašte žemės plotelio, kuris nebūtų 

padabintas legendomis, padavimais, sakmėmis. 

Kad šis neįkainojamas lobis dar labiau 

pamalonintų mus, aš nutariau šį senovės 

palikimą sueiliuoti. Juk eilės – tai pasakojimo 

muzika“ – rašė autorius. Ukmergę poetas 

apdainuoja legenda „Vilkmergė“: 

 „<...>Juk Žemę puošia ne vien medžiai, gėlės – 

Legendos po Ją sklando lyg drugiai. 

Pasivaikščiokim trumpą valandėlę 

Aukštam piliakalnyje Ukmergės“. 



Ražinskas, Algirdas. Vilkmergė. – 

Anykščiai. 1999. Knygos viršelis 

Rašytojai, poetai, rajono literatai apie 

Ukmergės (Vilkmergės) miesto vardo kilmę yra 

parašę nemažai kūrinių. Liaudies padavimų 

siužetais literatūrinę versiją apie Vilkmergę 

atskiru leidiniu yra išleidęs ir Algirdas 

Ražinskas. 

„Ten, kur upė tyliai šneka 

Su žaliais, žemais krantais, 

Aukštas senas kalnas seka 

Sakmę vakarais tyliais. 

 

Jau seniai užgeso Alkoje 

Sentėvių šventa ugnis. 

Po slėnį klaidžioja. 

Neužmiega kalno atmintis. <...>“ 



Tumaitė-Povilavičienė, Albina. Ar švies ji 

kely… . – Vilnius, 1997. Knygos viršelis 

Padavimų apie Vilkmergę motyvais taip 

pat rašė kraštietė poetė Albina Tumaitė-

Povilavičienė. Knygoje „Ar švies ji kely...“ 

kūrinėlyje „Legenda apie Ukmergę“ apdainuoja 

Vilkmergę: 

„Pažvelkime pro amžių šydą – 

Legendos dar neišnyko... 

Vietovė buvo vadinama Vilkmerge, – 

Viena iš jų mums byloja,  

Kur teka gražuolė Šventoji. 

Kadaise šventykla čia stovėjusi, 

Ir pašventusios vaidilutės 

Kūrenusios amžinąją ugnį. <...>“ 



Kučinskienė, Marija. Būkim artimi. – 

Ukmergė, 1994. Knygos viršelis 

Kraštietė mokytoja Marija Kučinskienė 

eilėraščių knygelėje „Būkim artimi“ rašė savo 

širdies šiluma ir meile Tėviškei, žmonės, 

artimiesiems. Skyriuje „Mano žalias upės 

krantas“ eilėraščiai skirti Ukmergei. Viename iš 

jų poetė rašo:  

„<...> O keleliai keliai, 

Iš visur Ukmergėn susibėgę, 

Lyg sugrįžę vaikai 

Prie gimtųjų namų šulinių. 

Jais namo pareinu 

Karštą dieną ir vakarą vėsų 

Atsibust, atsikvėpt 

Ir širdžiai atgauti  

Jėgų.“ 



Valiaugienė Janina. Akimirkų šviesa. – 

[s. n.] : Blurb, 2014. Knygos viršelis 

Kraštietė, ilgametė rajono lituanistė Janina 

Valiaugienė į poezijos knygą sudėjo gražiausias 

akimirkas, kai keturis dešimtmečius Ukmergės 

rajono mokyklose mokė vaikus gimtojo žodžio. 

Daug ilgesio, daug meilės, daug liūdesio nusėdo 

lyrikės sieloje. Eilėraštyje „Atsisveikinimas su 

Ukmerge“ poetė rašė: 

„Liko pėdos Šventosios pakrantėj – 

Užpustys smiltys jas, užpustys, – 

Mano ilgesį, mano svajonę 

Akmenėliais baltais užglaistys... <...>“ 



Grigonytė, Apolonija. Būties aidai. 

– Ukmergė, 2010. Knygos viršelis 

Vienuoliktojoje poetės Apolonijos Grigonytės 

kūrybos knygelėje atsispindi kasdieniniai 

išgyvenimai, gamtos tema, pagarba ir meilė 

Lietuvai ir gimtajam Ukmergės kraštui:  

„Ukmergė upelę turi, 

Mažą upę Vilkmergėlę. 

Alma ji ritmu vienodu, 

O tilteliai žargo jodo, 

Tvirtas nugaras iškėlę. 

Krantuose namai sutūpę 

Ir šnarutę saugo upę 

Lyg darželio mielą gėlę. <...>“ 



Jankeliūnienė, Leonora. Vėjų 

laiškai. – Ukmergė, 2011. 

Knygos viršelis 

Kiekviena akimirka knygelės „Vėjų laiškai“ 

autorei Leonorai Jankeliūnienei - tarsi kelionė 

„per sielos labirintus“. Poetei svarbus 

slėpiningas, įdomus ir amžinas atradimų 

džiaugsmas – balsai vėjuose, žarų spalvos, 

šviesos ir tylos skleidžiama atgaiva. Visa tai ji 

atskleidžia ir eilėraštyje „Ukmergė“: 

„Gimtasis mieste, apsuptas šilų, 

Ramus užutėki, sugrįžus iš kelionių, 

Tu mūs namai – po tuo dangum giliu, 

Lopšys dainų, pirmosios meilės ir svajonių. 

<...>“  



Bataitienė Zita. Benamė laimė. – Ukmergė, 

2004. Knygos viršelis 

Poetė Zita Bataitienė knygoje „Benamė laimė“, 

subtiliai atskleidžia savo jausmus, pasakoja 

apie vaikystę, miesto gyvenimą. Antrąją 

knygos dalį „Miesto veidas“ – minčių saitai, 

daugiausia skirti Ukmergei. „<...> 

Trumpalaikis lietus nuplovė grindinio dulkes, 

žolė tapo žalesnė, debesį perskrodė saulės 

spindulys...  

Nušvito Kęstučio aikštė, kuria vaikščiojo 

prieškario inteligentas, visų mūsų POETAS 

Vladas Šlaitas. Jo širdies dūžis vis dar čia, nors 

nebėra prieškarinio pavasario sodo, ir žmonės 

– ne tie...“ 



Šlaitas, Vladas. Saulė ant šaligatvio. – 

Vilnius, 1997. Knygos viršelis 

Ypač daug eilėraščių Ukmergei skyrė išeivijos poetas 

Vladas Šlaitas. Knygą „Saulė ant šaligatvio“ sudaro 

poezija, proza, vertimai, laiškai, skelbiami visi dabar 

žinomi poeto kūriniai. Vladas Šlaitas, daugiau kaip 

pusšimtį metų praleidęs emigracijoje, ilgėjosi gimtojo 

krašto, todėl daugelyje savo eilėraščių su nostalgija 

rašė apie Ukmergę, savo gimtąjį Žemaitkiemio 

miestelį, Šventosios upę. Ukmergė jo kūryboje 

įvardijama kaip „... prarasto Rojaus simbolis...“, kaip 

„nesugrąžinamai žuvusio ankstyvos jaunystės 

pasaulio sostinė“, kaip „amžinos atminties skaistusis 

vaikystės dangus Ukmergės karalystėje“, kaip „... 

patsai gražiausias miestas pasaulyje...“. Viename iš 

savo laiškų poetas rašė, kad „visame pasaulyje 

žmonės tie patys, išskyrus, žinoma, ukmergiškius“, 

šitaip pripažindamas, jog širdimi, o kartu ir poezija, 

jis liko gimtojoje Ukmergėje, šalia buvusių žmonių, 

daiktų, gamtos. 




