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Ekskursijos planas

■ Tikslas: supažindinti su žymiais Užupio žmonėmis, jų istorijomis, juos 

atspindinčiais Užupio objektais.

■ Ekskursijos eiga: Medinis namas, esantis Polocko g. 52, namas Užupio g. 24, 

Užupio konstitucija, skulptūra Stasiui Urniežiui, Meno inkubatorius.

■ Ekskursijos trukmė : 1val.



Polocko g. 52

Tai vienas gražiausių, 
ypatingos architektūrinės 
vertės medinis pastatas, 
puoštas menine drožyba, 
kuriam Vilniuje neprilygsta 
joks kitas medinis 
paminklinis namas. Nors 
pradėtas statyti dar 1876 
metais, daugelį elementų 
yra išsaugojęs iki šių dienų.



■ Jame tarpukariu gyveno visuomenės ir kultūros 
istorijai svarbios asmenybės – menininkai 
Konstantinas Markovskis, Jadvyga Minska, 
rašytoja Sofija Bykova, lankėsi tapytojas 
Ferdinandas Ruščicas ir fotografas Janas 
Bulhakas. Namas 2006 metais buvo įtrauktas į 
Kultūros vertybių registrą. Daug metų apleistas, iš 
rankų į rankas keliavęs Užupio Polocko gatvėje 
stovintis medinukas turėtų būti prikeltas naujam 
gyvenimui. Jei viskas bus gerai ir bus gautas 
europinis finansavimas, iki 2021 metų pabaigos 
jis turėtų būti sutvarkytas ir jame įkurdintas 
medinės architektūros muziejus.



Užupio g. 24

■ Tai namas, kuriame 1828-
1888m. Ilgą laiką gyveno 
poetas, rašytojas Jurgis 
Laskaris. Jurgis Laskaris 
kilęs iš garsios aristokratų 
giminės, turinčios 
Paleologų, Albų, Bavarijos 
kunigaikščių kraujo.



■ J. Laskaris mokėsi Bajorų institute Vilniuje, 
studijavo Peterburge. Grįžęs į Vilnių pasišventė 
literatūrai. Slapyvardžiu „Bocian Wileński“
publikavosi Varšuvos ir Vilniaus laikraščiuose. Po 
1863 m. sukilimo pralaimėjimo emigravo į 
Prancūziją. 1871 m. su žmona apsigyveno prie 
Varšuvos (nes į Vilnių grįžti neleido caro valdžia), 
vėliau Bobruiske, po to - Daubaruose (Dūkštų 
seniūnija).



Užupio 
konstitucija
■ Ant Paupio gatvės sienos 

pakabinti 28 konstitucijos 
įstatymų vertimai, o 
konstitucija yra išversta į 
daugiau nei 50 kalbų. 
Konstituciją sudaro 41 
punktas, atskleidžiantis 
vietinių gyventojų 
mąstyseną. Konstitucija 
sukurta tik per tris 
valandas ir 1998 metų 
balandžio pirmąją dieną 
paskelbta lentoje Paupio 
gatvės pradžioje. Užupio 
Konstitucijos autoriai 
užupiečiai – Romas 
Lileikis ir Tomas Čepaitis.



■ Romas Lileikis – Užupio respublikos prezidentas. 
Prezidentas atsakingas už įvairių švenčių bei renginių 
organizavimą Užupyje. Jis taip pat yra lietuvių kino 
režisierius, poetas, dainų autorius, kelių festivalių 
steigėjas, įvairių renginių scenarijaus autorius ir 
vyriausiasis režisierius. 2  iš vyro režisuotų filmų yra apie 
Užupį „K+M+B” ir „Saša“. 2009m. už filmą "Dangaus 
šešėlis" laimėjo Sidabrinės gervės apdovanojimą. 

■ Tomas Čepaitis- Užupio Respublikos užsienio reikalų 
ministras. Jis leidžia Užupio pašto ženklus, sukonstravo 
kelio ženklą, draudžiantį per Paupio tiltą nešti sunkesnę 
nei 150kg nuotaką, prisidengęs užsienio reikalų ministro 
statusu, skiria ambasadorius ir konsulus. Be šių pareigų 
vyras dirba vertėju- verčia kūrinius iš rusų, anglų, 
prancūzų, lenkų kalbų. Yra leidyklos "Zarzecze"  vyr. 
redaktorius. European Cultural Parliament narys.
Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narys. Konkurso 
„Haiku Vilniui“ nugalėtojas 2009 m.



■ Kunigaikštis Vilgaudas -
Vilniaus legenda, intelektualas. Kalbama, kad jis yra 
tiesiog Stasys Urniežius, o dar ir neteisingai vadinamas 
kaip Vildaugas, bet jis įsitikinęs, kad pats popiežius jį 
įšventino amžiams į kunigaikščius.

■ Kadaise buvęs Vilniaus savivaldybės tarybos narys, dar 
ilgiau buvo žymiausias Vilniaus senamiesčio 
personažas, o ir ryškus Atgimimo dalyvis, 
buvęs Signatarų namų direktorius, lietuvių 
kalbos mokytojas, poetas. Legenda, kuri byloja tą 
vardą, sako, kad kartą, kai Stasys Urniežius miegojo 
vonioje, vandeniu iki jo atėjo gerai atrodantis vilkas, 
kuris jį aplaižė ir pasakė: "tavo vardas, kunigaikšti, yra 
Vildaugas". Nuo to laiko Stasys Urniežius tapo 
Vildaugu.

Skulptūra Stasiui 
Urniežiui



Meno 
inkubatorius

■ Tarp dviejų Užupio ir 
Bernardinų tiltų, iš 
karto prie pat Vilnios 
upės įsikūręs Užupio 
meno inkubatorius 
„Galera”. 1996 m. 
name prie Vilnios 
grupė Vilniaus dailės 
akademijos studentų 
įkūrė meno 
bendruomenę. 



■ 2002 m. buvo sudaryta sutartis su Vilniaus miesto 
savivaldybe ir įkurtas Užupio meno inkubatorius 
(UMI). Meno inkubatoriaus pastatas, kiemas ir aplink 
esanti teritorija kaskart keičia instaliacijas, 
skulptūras. 

■ Meno inkubatoriuje įsikūrusios įvairios studijos:

Architektūros studijos vadovas Rimvydas Kazickas, 
grafikos studijos vadovė Milena Liutkutė, fotografijos 
- Marius Abramavičius, keramikos - Monika 
Gedrimaitė, iliustacijos – Vilija Kvieskaitė, tapybos –
Danielius Rusys ir daug daugiau.


