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UÞVENTIS:
svarbiausios
istorijos datos
P ARENGË L ORETA SUNGAILIENË
N UOTRAUKOS AUTORËS

Uþvenèio herbas

Uþventis – miestelis, nuo Kelmës á ðiaurës vakarus nutolæs 25 kilometrai. Iðsistatæs jis abipus Ventos upës. Ji ir pavadinimà
miesteliui davë. Ðiandien Uþventis – seniûnijos centras. Ið Uþvenèio keliai veda á Kelmæ, Kraþius, Tryðkius, Kurðënus.
XIV a. Uþventis pradedamas minëti iðlikusiuose ir istorikø þinomuose istoriniuose
ðaltiniuose.
Uþvenèio gyvenvietë pradëjo formuotis
deðiniajame Ventos krante.
XV a. pradþioje Uþvenèio dvaras buvo Þemaièiø seniûno Mykolo Jegelevièiaus þinioje.
Nuo 1527 m. Uþvenèio dvaras perëjo LDK
Lietuvos nepriklausomybës Akto signataro Jono
Smilgevièiaus (1870–1942) kapas Uþvenèio
kapinëse

Ið kairës: buvusio Uþvenèio dvaro parko fragmentas (skulptûros autorius J. Stankus???); Kryþius
Uþvenèio miestelyje

didþiojo kunigaikðèio Þygimanto Senojo
þinion. Nuo to laiko dvaro laikytojus skirdavo LDM didysis kunigaikðtis.
1527 m. istoriniuose ðaltiniuose Uþventis
pradedamas minëti kaip valsèiaus centras.
Nuo 1538 m. dvaro valdytoju buvo Andrius
Tujinlaitis,já pakeitë Kasparas Bilevièius.
1569 m. Uþvenèio seniûnijà pradëjo valdyti didikas Gorskis (tai buvo pirmoji kunigaikðèio ekonomija, kurià jis valdë).
1587 m. Uþvenèio valdytoju tapo Simonas Vainius. Po jo Uþventá valdë Matas Vainius, o kai ðis mirë, – Elzbieta Vainienë.
XVI a. pab. – XVII a. pr., Uþventá valdant
Vainoms, buvo pastatyta, o vëliau perstatyta
Uþvenèio katalikø krikðèioniø baþnyèia.
1537, 1655–1600 m. istoriniuose ðaltiniuose Uþventis jau ávardytas kaip miestelis.
1609 m. ásteigta pirmoji Uþvenèio mokykla (parapinë).
1667 m. istoriniuose ðaltiniuose minimas
Uþvenèio pavietas.
1701 m., vykstant karui su ðvedais, miestelis stipriai nukentëjo, á Uþventá buvo uþsukæs Ðvedijos karalius Karolis XII.
1703 m. Uþvenèiui suteikta teisë rengti
turgus.
1738 m. kilæs gaisras sunaikino didelæ
dalá miestelio.
Nuo 1746 m. Uþventyje vykdavo ne tik
turgûs, bet ir trys prekymeèiai.
XVIII a. I p. Uþventyje jau gyveno daug
þydø. 1750 m. jiems suteikta teisë pasistatyti sinagogà.
1804 m. Uþventyje veikusioje pradþios
mokykloje mokësi 30 vaikø. Apie Uþvenèio
pradþios mokyklà þiniø randama 1853 m.
dokumentuose. 1863 m., po sukilimo, ði mokykla buvo uþdaryta, o vietoje jos 1876 m.
ásteigta rusiðka mokykla. Tarpukario metais
veikë lietuviðka 6 skyriø pradþios mokykla.
Apie 1820 m. Uþvenèio þemës buvo perduotos Gardino kunigaikðèiui Pranciðkui
Druckiui Liubeckiui.
1825 m. kunigaikðèio Druckio-Lubeckio
lëðomis pastatyta iki mûsø dienø stovinti
Ðv. Marijos Magdalietës baþnyèia ir varpinë.
1863 m. netoli Uþvenèio vyko sukilëliø
susirëmimas su caro karinëmis pajëgomis.
Per 1863 m. sukilimà Uþvenèio apylinkëse aktyviai veikë organizuoti sukilëliø Roberto Krasausko, Antano Mackevièiaus, Igno Leskausko bei Jono Stanevièiaus vadovaujami bûriai.
1892 m. Uþvenèio miestelyje buvo 25
gyvenamieji namai, gyveno 236 þmonës.
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Virðuje – Uþvenèio ðv. Marijos Magdalietës baþnyèia; kairëje – Ðvè.
Mergelës Maloningosios skulptûra ðios Uþvenèio baþnyèios ðventoriuje

1909 m. Uþventyje pradëjo veikti paðtas.
1940 m. pradëjo veikti Uþvenèio biblioteka.
Po Antrojo pasaulinio karo iki 1950 m. Uþventis buvo to paties
pavadinimo valsèiaus centras.
1944 m. gruodþio 9 d. ákurta Uþvenèio progimnazija. Tuo metu jai
vadovavo lietuviø kalbos mokytojas J. Vaiðnys. 1949 m. ji reorganizuota á Uþvenèio vidurinæ mokyklà, kuriai 2002 m. suteiktas Ðatrijos Raganos vardas.
1950–1962 m. Uþventis buvo Uþvenèio rajono centras.
1956 m. Uþvenèiui suteiktos miesto teisës.
1962–1995 m. Uþventis buvo apylinkës centras.
1966 m. restauruotame Uþvenèio dvaro svirne pradëjo veikti
Uþvenèio kraðtotyros muziejus.
Nuo 1995 m. Uþventis yra to paties pavadinimo seniûnijos centras.
2000 m. kovo 23 d. Prezidento dekretu patvirtintas Uþvenèio
herbas.
2009 m. atidaryti Uþvenèio seneliø namai.

IÐKILÛS MOKSLO, VISUOMENËS,
KULTÛROS VEIKËJAI, SUSIJÆ SU
UÞVENÈIU
1855 m. Uþvenèio dvaro prievaizdo ðeimoje gimë iðkilus Vidurinës Azijos tyrinëtojas, orientalistas Bronislovas Grombèevskis.
1887–1898 m. Uþvenèio dvare gyveno raðytoja, labdarë, visuomenës veikëja Marija Peèkauskaitë-Ðatrijos Ragana (1887 m. ðá
dvarà buvo iðsinuomojæ Ðatrijos Raganos tëvai – Stanislava ir Anupras Peèkauskai, iki to laiko gyvenæ Labûnave). Uþventá Ðatrijos

Ragana apraðë savo vienoje garsiausiø apysakø „Sename dvare“:
Savo pasakojimà ji pradeda tokiais þodþiais: „Uþ miðkø, upiø, tarp
daubø ir kalnø stovi seno dvaro medinis rûmas. Ne aukðtas, bet
ilgas ir platus, dideliu priengiu, ant baltø stiebø rymanèiu, pilnas
meiliø kampeliø, jaukus ir ðiltas, iðtikimas visø mûsø dþiaugsmø ir
liûdesiø savo prieglobstin priëmëjas. Prieð já didelis, mieguistas
tvenkinys paslaptingomis gelmëmis, vakarais mënesio ir þvaigþdþiø auksinamas, ir ásigiedojæs, ásikvepëjæs, ásisvajojæs sodnas.
Meilingai glaudþia sodnas prie plaèios krûtinës tvenkiná ir rûmà –
iðtikimus savo draugus – ir ðnibþda jiedviem kaþkokias nepabaigiamas pasakas, kaþkokias bylas slëpiningas, ilgas, amþinas godas. O tuodu klauso – tylûs ir susimàstæ.“
Uþventyje 1892–1893 m. su savo ðeima gyveno lietuviø literatûros klasikë Julija Beniuðevièiûtë-Þymantienë-Þemaitë (1845–1921).
Netoli Uþvenèio yra gimæs Uþventyje daþnai lankydavæsis Lietuvos tautinio atgimimo vienas ið lyderiø Povilas Viðinskis (1875–
1906).
1904–1906 m.Uþvenèio apylinkës vaikus dvare mokë raðytojos
Ðatrijos Raganos sesuo Sofija Peèkauskaitë.
Tarpukario metais Uþventyje ðeimininkavo, savo nusipirktà Uþvenèio dvarà pavyzdiniu buvo padaræs ekonomistas, draudþiamosios spaudos bendradarbis, aktyvus visuomenës veikëjas, Lietuvos nepriklausomybës akto signataras Jonas Smilgevièius (1870–
1942 m.). Jis mirë 1942 m. lapkrièio 27 d. ir buvo palaidotas Uþvenèio kapinëse. Uþventá garsina ir kiti ðio kraðto iðkilûs þmonës: matematinës logikos Lietuvoje pradininkas Konstantinas Kazimieras
Raièinskis, pirmasis Veterinarijos akademijos rektorius Stanislovas Jankauskas, JAV daugelá metø gyvenæs ir kûræs, þemaitiðkai ir
lietuviðkai paraðytas savo knygas leidæs filologas, poetas Apolinaras Petras Bagdonas. Uþventyje yra taip pat mokæsis dailininkas
E. Urbonavièius, Lietuvos operos ir baleto teatro artistas P. Skirmantas, Ðiauliø dramos teatros aktorë V. Jakðtaitë, architektas B. Bakaitis, orientalistas, literatas, þurnalistas, istorijos mokslø daktaras R. Neimantas, geologijos mokslø daktaras G. Juozapavièius,
technikos mokslø daktaras A. Rimkus, Ðiauliø universiteto dëstytojai V. Viruiðis, V. Sirius ir nemaþai kitø iðkiliø Lietuvos mokslo,
kultûros, visuomenës ir politikos veikëjø.
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