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Pratar~~-------------
!deja rengti kult:Uros paveldo dienas gime Prancuzijoje 1984 metais. Jos 
iniciatorius buvo Prancuzijos kulturos ministras Jack Lang. Per kelerius 

metus renginys paplito po daugeli Vakarq Europos saliq ir taip ispopulia
rejo, jog nuo 1991 metq, Europos Tarybai parodzius iniciatyv'! ir Europos 
S<tjungai paremus, visame senajame zemyne imta rengti Europos paveldo 
dienas. 

]os skirtos visuomenei supazindinti su kulturos paveldu, parodyti tai, 
kas paprastai yra neprieinama, aktualinti vienoki<t ar kitoki<t kulturos 
paveldo sriti. Zinoma, Iabiausiai sia programa tikimasi sudominti moks
leivius, paakinti juos dometis savo salies kultura, istorija ir k.itq Europos 
saliq kult:Uros paveldu. Ta proga Europos Taryba, bendradarbiaudama su 
Katalonijos (Ispanija) kult:Uros paveldo specialistais, rengia vaikl{ fotografi
jos konkurs1 ,Kulturos paveldas fotografijoje", kuriame gali dalyvauti visi 
norintys vaikai. Siemet Lietuvos moksleiviai jame dalyvavo jau antr<t kart'!. 
Taip pat jaunimui skirta geriausio Europos paveldo dienq projekto 
premija, kurios verte 2000 metais buvo 6 000 eurq. Konkurse gali 

dalyvauti visos jaunimo grupes, pateikusios projekt<t, atitinkanti Europos 
Tarybos keliamus reikalavimus. 

Kulturos paveldo programoje ypac akcentuojami simtmeCius truk~ 
kult:Uriniai mainai tarp ivairiq Europos saliq. Sis renginys Europos mastu 
vyksta jau dd imt<t kart'!, o Lietuvoje organizuojamas septint<t. 200 I metq 
Europos paveldo dienq atidarymo sostine yra Ryga, svencianti savo 800 
metq jubiliejq. { Latvijos sostineje ivyksianCi<t atidarymo ceremonij<t 
pakviesta daug radijo ir televizijos kompanijq is ivairiq Europos saliq, 
apsilankys t:Ukstanciai turistq, norinciq pamatyti idomiausius ir i:lymiausius 

musq kaimynq sa lies kulturos paminklus. 
Europos visuomene vis labiau domisi kulturos paveldo dienq renginiais, 

kurie kasmet darosi ispudingesni tiek dalyviq, tiek lankytojq skaiCiumi . 
47 salyse aplankoma apie 30 000 kulturos objektq, 0 lankytojq buna 
19 milijonq ir sis skaicius dideja. 

Kult:Uros paveldo dienos darosi vis populiaresnes ir Lietuvoje. Jq metu 
vykstanciq renginiq organizatoriai kasmet pakvieCia aplankyti 
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50-60 Lietuvos kulturos paveldo objektq. Vis daugiau pilieCiq domisi 
krasto istorija, kulturos vertybemis ir jq apsauga. Per septynerius metus 
buvo iskeltos labai svarbios Lietuvos paveldo temos: dvarai ir rumai, 
jrymieji parkai ir sodai, technikos paminklai ir kitos. Ateityje ketinama 

aptarti medines architekturos, kultUrinio krastovaizdzio ir kitas aktualias 
temas. 

Siq metq Europos pave! do dienq renginiai Lietuvoje vyks nuo rugsejo 
20 iki 29 dienos . Juose bus aktualinama kulturos paveldo sritis- gynybi 
niai itvirtinimai. Si tema ypatinga todel, kad mus4 salies istorija nuzymeta 
simtmeCiais trukusiq karq, okupacijq, rezistencijos kovq, sukilimq. Tai 
placiausia musq kultUros paveldo dalis, apimanti laikotarpj nuo seniausiq 
laikq iki 1991 metq. h. svarbu aktualinti vien del to, kad daugelj metq nuo 
visuomenes ji buvo slepiama arba aiskinama tendencingai, tiesiog klastoja
ma, kaip ir visa musq valstybes ir tautos istorija. 

Tukstantmeteje Lietuvos valstybes istorijoje karams tenka daugiau nei 

puse amziaus. Yien kar4 su kryziuoCiais epopeja truko per 200 metq. 
Vargu ar surastume kit'! panasios istorijos ir likimo valstybtr, bent jau 
Europoje. Todd lietuviai anaiptol ne visada turejo palankias s'!lygas ugdyti 
ir puoseleti savo salies kultllr'!, menus- pirmiausia reikejo gintis nuo 
prie5q. Taciau tomis sunkiomis s'!lygomis sukurtas didziulis kulturos 
paveldas, siandien mums yra dar vertingesnis ir jdomesnis. Ypac del to, 

kad is visq baltq tautq tik lietuviams, uoliausiai puoselejusiems gynybinj 

paveld'!, pirmiesiems pavyko sukurti ir apginti savo valstybingum'!. Tik 
pazintr ir jprasmintr savo kulturos paveld'!, suvoksime, kokiomis pastango
mis ir kiek sumanumo parodtr musq proteviai apgyne valstybes ir tautos 
interesus. 

Per siq metq Europos paveldo dienas aptarsime piliakalniq paskirtj. Kai 
kurie is jq buvo labai svarbus gynybiniai jtvirtinimai ir jq raida organiskai 
siejasi su dvarq atsiradimu. Pamatysime, kaip piliakalniq pilys is pradziq 
statytos tiktai gynybos tikslais, vdiau virto rezidencijomis, rumais, o dar 
veliau visai ,nusileido" nuo kaln4 ir tapo dvarais, kuri e taip pat labai 

reiksmingi musq salies kulturos paveldo paminklai. Europos paveldo dienq 
renginiuose bandysime visuomenei ir ypac kulturos paveldu besidomin

Ciam jaunimui parodyti, kuo jdomus ir reiksmingi Lietuvos gynybiniai 
jtvirtinimai, kaip jie susijtr su kitais paminklais, su sakraliniu paveldu, su 
parkais ir dvarais. Todd, kalbedami apie Kauno fortus ir Panemunes pi lis, 

apie technikos paveld'! ir informacijos perdavimo budus, nepamirsime 
senkeliq ir vizualiniq rysiq, priminsime, kaip islikusieji kulturos paveldo 



objektai saugomi, kaip panaudojami siandien. Apzvelgsime piliq restaura
vimo ypatumus, funkcijas. Pagaliau prisiminsime didziuosius kunigaiksCius 
ir garsiuosius karvedzius, garsiqsias Lietuvos gimines: Binq ir Dubingiq 
Radvilas, Kretingos ChodkeviCius, kuriuos dar mena parko senieji qzuolai, 

Sapiegas, kurusius tuometin~ valstybes istorijq, uzsodinusius senuosius 

parkus Vilniaus Antakalnyje ir Leipalingyje. Prisiminsime ir pries puscr 
amziaus vykusius musius, rezistencijos laikotarpi, gynybinius [tvirtinimus, 
taip isradingai sur~stus Lietuvos partizanq. 

P rat 

Europos paveldo dienomis tikimes parodyti Lietuvos zmoniq per 
amzius sukurtus paminklus, atskleisti jq vert~, pridastis, skatinusias istisas 
kartas kurti, statyti tautos ir valstybes labui. KvieCiame visus dalyvauti 
Europos paveldo dienq renginiuose. Susidomejusius Europos paveldo 
dienq renginiais, norincius pateikti savo projektq, pasiulymq ir tuos, kam 
rlipi kulturos paveldo apsauga, kvieciame apsilankyti renginiq organizato
riaus- Kultliros vertybiq apsaugos departamento- bustineje Vilniuje, 
Snipiskiq g. 3, arba teirautis tel.: (22) 734256, 724084. 

Alfr e das Jomanta s 
Europos paveldo dien4 programos koordinatorius Lietuvoje 
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[vadas ________________________ ~ 
Gynybiniai itvirtinimai- vieni is ispiidingiausi4. Lietuvos kultiiros paveldo 

paminkl4_. Piliakalniai ir piliavietes, miirines pilys ir miest4.gynybines 
sienos, carizmo laik4. tvirtoves ir sovietmeC:io karines bazes, Nepriklauso
mos Lietuvos ir rezistencijos kov4_gynybiniai irenginiai, Seimo barikados 

atspindi visq krasto istorijq. 
Gausiausia ir ispudingiausia si 4. paminkl4. grupe- piliakalniai, kuri4. 

Lietuvoje saugoma beveik 1000, puse is j4. naudotasi per kovas su 
kryziuoC:iais . Susikiirus Lietuvos Didziajai Kunigaikstyste i, pradeta statyti 
miirines valdoV4_ pilis . Sios medines ir miirines pilys atlaike visos Vakar4. 
Europos remiamus Livonijos ir Vokieci4. ordin4. puolimus, kurie truko 
beveik du simtus met4_. 

Nuo XVI a. pilis ir rumus statydinosi jau ir Lietuvos magnatai. Tai 1 1 

buvo bastioninio tipo pilys, kuri4_ prieigas saugojo didziuliai zemes 
pylimai. Siuo laikotarpiu didieji Lietuvos miestai taip pat buvo apjuosti 
gynybinemis sienomis . 

XVII- XVIII a. Lietuva tapo svetimsali4. kariuomeni4. kov4. arena. 
ApskaiC:iuota, kad po 1569 m. Liublino unijos Lietuva XVI a. kariavo 
bent 15 met4_, XVII a. - daugiau nei 50 met4_, o XVIII a. - beveik 
nuolatiniai karai, kurie baigesi Respublikos padalijimais. 

Prisijungusi Lietuvq, carine Rusija state joje tvirtoves, kareivines. 
1831 ir 1863 m. sukilim4. metu pastate tvirtovcr Vilniuje, kuri apeme visq 
pili4. teritorijq. Viena is didziausi4. tvirtovi4. buvo pastatyta Kaune. 

Atgavusi nepriklausomybcr, Lietuva turejo gintis nuo bolseviktt, 
bermontinink4., lenkq. Per ne ilgq atsikiirusios valstybes gyvavimo laiko

tarpi buvo suformuota moderni tuo metu kariuomene, deja, negavusi 
isakymo prie$intis sovietiniams okupantams, ji buvo sunaikinta. 

Antrojo pasaulinio karo metais Lietuva vel virto kov4. arena - jos 
teritorijoje grumesi fasistines Vokietijos ir Sovietq Sqjungos armijos. 

Antrq kartq sovietams okupavus Lietuvq, vyko beveik des imt met4_ 
trukcrs partizaninis karas, kurio mastq, nuostolius, reiksmcr tik dabar 
pradedame suvokti. Sovietiniu laikotarpiu Lietuva del savo geografines 

padeties tapo galimo Vakarq puolimo placdarmu. Jos teritorijoje dau-
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giausia buvo dislokuotos desantininkq, strategines aviacijos ir raketq 
bazes . Tokiq baziq reliktas yra buvusi Plateliq raket4. baze, dabar paversta 
turizmo objektu. 

Mus4. dien4. Nepriklausomos Lietuvos atkurimq skaudziai primena 
barikados prie Seimo rumq, Televizijos bokstas, Medininkai. 

Kulturos vertybi4. apsaugos departamentas kasrnet rengia Europos 
paveldo dienas. Ta proga parenkarni tokie paminklai, kad j4. apzvalgose 
atsispindetq tiek atskiros sali es, ti ek visos Europos istorija. Minetasis 
departamentas ir Kulturos paveldo centras, pritar~ ITIUS4. iniciatyvai, siais 
metais Europos paveldo dienas paskyre Lietuvos gynybiniams itvirtini
mams, kurie, nors ir tebera menkai tyrineti, gana plaCiai atskleidzia 

rnus4. krasto praeiti. 
Medziagq le idiniui parenge VS{ ,Kulturos paveldo akademija" darbuo

tojai: Albinas KunceviCius, Justina Poskiene, Rita Mosiejiene. Nuotrau

kas, kuri4. dauguma publikuojarna pirmq kartq, o dalis net specialiai 
fotografuota is oro, padare Sigitas Platukis, Aloyzas Petrasiunas, K~stutis 
Dernereckas, Vytenis Almonaitis. Be to, leidinyje panaudota ikonografine 

12 medziaga , gauta is Lietuvos gyventoj4. genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro. 

Visqleidinio rengej4. vardu dekojame Kulturos vertybi4. apsaugos 
departamentui ir Kulturos paveldo centrui, kurie finansavo sio leidinio 
parengimq, ir ,Vagos" leidyklai- ji isleidusiai . 

Taip pat dekojame visiems padejusiems rinkti medziagq Kulturos 

vertybi4. apsaugos departamento teritorini4. padalini4., Kultliros paveldo 
centro, LGGRTC (Lietuvos gyventojq genocido ir rezistencijos tyrirno 
centro), Genocido auk4. muziejaus darbuotojams. 

Doc. dr. A I bin as Ku n cev i c i u s 

Ke 



Kern aves 

piliakalniai 

]au prie5istores laikais karyba buvo 
vienas is visuomenes ir ekonomikos 

raidos stimulq. Kaip tada kariauta , 
kokie buvo karo rygiq tikslai, 
musiq taktika ir kiti panasiis 
dalykai, dabar daznai nedaug 
tegalime pasakyti, nes rasytiniq 
saltiniq sia tema beveik nera arba 
jie labai velyvi ir fragmentiski. 
Akivaizdus tos zilos senoves kovq 

liudytojai yra archeologq atkasti 
kariq kapai, ginklai, itvirtintos 
gyvenvietes ir piliakalniai.ltvirtintq 
gyvenvieCiq, arba piliakalniq, 
dabartineje Lietuvos teritorijoje 

pradejo rastis mazdaug nuo II-I 
tukstantmecio pries Kr. dazniausiai 

upiq ir jq sleniq apsuptose kalvose, 
ezerq pusiasaliuose, reCiau atskiro
se kalvose. Tokiq ankstyvqjq 
piliakalniq (jau tyrinetq) aptikta 
Dukste, Nevieriskese, Petrasiunuo
se, Moskenuose, Narkiinuose ir 
kitur. Juose dar nebiita itin dideliq 

[tvirtinimq: aiksteles pakrasCius 

juosdavo neaukstas zemiq pylimas, 
ant kuriq stovedavo medine 

statmenq kuolq tvora. ISmokus is 
vietines balq rudos daryti geldi, 
uzsimezgus rysiams su Romos 
imperija, Lietuvoje ne tik atsirado 

naujq ginklq, bet ir gerokai 

padaugejo piliakalniq. Jq issidesty
mas, kariq su ginklais kapai rodo, 
kad jau biita daznq ir nuolatiniq 
genCiq junginiq vaidq. Tai dar 
akivaizdziau matyti tyrinejant 
viduriniojo geldies amziaus 
laikotarpi, kuris Europoje vadina
mas Didziuoju tautq kraustymusi. 

Apie V a. pavienes gotq, hunq ar 
kitq klajokliq gentys, siautedamos 

Europoje, pasiekdavo ir musq 
krastq. Klajokliq streliq rasta 

Aukstadvario, Kernaves Aukuro 
kalno, Kunigiskiq-Pajevonio, 
Vilniaus Gedimino kalno piliakal

niuose. Vakarines baltq zemes 
Vlll-XI a. siaube vikingai. Siuos 
puolimus mini ir rasytiniai saltiniai. 

Rimberto (min:os 888 m .) kroniko

je aprasytas 863 m. Apuoles 
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piliakalnio puolimas. Pilis net 
astuonias dienas gynesi nuo svedq 
karaliaus Olafo vadovaujamos 
kariuomenes ir tik po to sumokejo 

reikalaujam'l duokl~. Archeologi
niai piliakalniq tyrimai rodo, kad 
V-X a. rytq Lietuvos piliakalniuose 
nera ryskaus kulturinio sluoksnio. 
Dauguma piliakalniq buvo tik 

laikinos sleptuves ypatingo pavojaus 
metu. Jas saugodavo auksti zemiq 
pylimai ir mediniai itvirtinimai, bet 

piliq kiemuose daug pastatq 
nebudavo, todel ten aptinkama 
mazai radiniq. TaCiau tuo metu 

erne rastis naujo tipo nedideliq 
piliakalniq, vadinamq ,miniatiuri

niais". Jq nedideles aiksteles 
budavo apjuostos labai stipriais 
zemiq pylimais. Tai galejo buti 
vietiniq genCiq diduomenes 
rezidencijos arba visos bendruo
menes priziurimos mazos, bet itin 
tvirtos pilaites. 

Lietuvos valstybes susidar ym 'l. ir 
isaugim'llydi nuolatines kovos su 
kaimynais, karai su kryziuoCiais, 
tarpusavio vaidai. Tad neatsitiktinai 
Lietuvos herbe matome pavaizduo

t'l Yyti, o K~stuCio atspaude -

sarvuot'l. riteri. Nuo XIII a. 
prasidej ~s baltq karas su vokieciq 
riteriais, t~ses i net por'l simtmeCiq. 
Dabartineje Lietuvos teritorijoje 
gyvenusios gentys ne tik atsilaike, 
bet ir vieninteles is visq baltq 
sukure savo valstyb~ . 

TaCiau vos keletas Lietuvos 
muro piliq visos Yakarq Europos 

remiamq kryziuoCiq puolimo 
nebutq atlaikiusios. Prisiminkime, 
kad vien Livonijos teritorijoj e buta 

per I 00 muro piliq, o YokieCi q 
ordino zemese Prusijoje - apie 
40. Todd neabejotina, kad 
smarkiausias smugis teko medi

nems to meto pilims, kurias 
primena beveik I 000 dabartines 
Lietuvos teritorijoje esanCiq 
piliakalniq. Manoma, kad maz
daug puse is jq naudotasi kovq su 
kryziuoCiais metu. Tiek medines 
to meto piliakalniq pilys, tiek 

murines priklauso tai paCiai 

paminklq kategorijai. Viduramziq 
rasytiniuose saltiniuose taip pat 
nera gridtai atskiriamos medines 
ir murines pilies S'lvokos. Medines 

Lietuvos piliakalniq pilys, kurias 
daznai mini Livonijos ir YokieCiq 

{pi/ties 

piliaka ln is 

ordino metrastininkai, vadinamos Punios 

tuo paC:i u zodziu kaip ir murines - piliakalnis 



Lepelioni~ 

piliakalnis 

lotyniskai castrum arba voki skai 

Burs. 
Mediniq piliq Lietuvoje buta iki 

XIV a. pabaigos- XY a. pradzios. 

Tai unikalus reiskinys visoje 

viduramziq Europoje. Maza to, 
isorines ir vi dines aplinkybes Ierne, 
kad jos Lietuvoje issilaike kaip 
pagrindinis ir populiariausias pi lies 
tipas. Kad medines pilys buvo 

patikimi gynybiniai kompleksai, 
akivaizdziai patvirtina porq_ simtq 

metq trukusi ir pagali au laimeta 
kova su YokieCiq ordinu. Netgi 

krfiiuoCiai uzgrobtose Lietuvos 
teritorijose statesi meclines arba is 

dalies medines pil is: pirmoji 
mecli ne Kl aipedos pilis (1252); 
Christmemelis, arba Skirsnemune 

(1 3 12); Bajerburgas ( 1337); 

P i I i a k a I 

Georgenburgas ( 1336) ; Gotesver
cleris (1 362- 1369); Marienburgas 
( 1367-1 368). 

Lietuvq_ ir kitas baltq genCiq 

zemes galima vad inti piliakalniq 

krastu. Kaip jau mineta, dabartine
je Lietuvos teritorijoje buta apie 
I 000 piliakalniq, is kuriq a pie 800 
yra i slik~ iki musq dienq ir saugo
mi . Latvijoje zinoma apie 48 0 

piliakalniq, Sambijoje jq buta per 
170. Dali s velyvqj q Lietuvos 

piliakalniq taip ir netapo tik:romis 
pilimis, ir sa li a gyvenusios ben

d r uo menes pavojaus metu i jas 
subegdavo kaip i sleptuves. Tokiq 
piliq, kur nuo Ordino kariuo menes 

slepdavosi aplinkiniq kaimq 
gyventojai, yra pamineta ir rasyti
niuose saltiniuose. 
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XIII-XIV a. medines pilys 

statytos gana primityviai - tik is 
molio ir med:liq, da:lniausiai ant 
kalvq, supamq natilraliq gamtiniq 

kliiiciq (vandens, pelkiq ir pan.). 

Jas labiausiai saugodavo statils, 
I 0-30 m aukscio slaitai, kartais 
dar sutvirtinti 10-30 em storio 

pliikto molio sluoksniu (Seimynis
keliai, Punia ir kitos pilys). Prid ui 
lengviau pasiekiamose prieigose 
bildavo supilami 2-10 m auksCio 

pylimai, o u:l jq iskasami nedideli , 
ma:ldaug 2 m gylio grioviai. Kai 
kuriuos piliakalnius pylimai 
saugodavo is visq pusiq. Tokio 
piliakalnio aikStele da:lnai biidavo 
keturkampe, a pie I 00-200 m 

perimetro, is visq pusiq apjuosta 
mediniais gynybiniais itvirtinimais, 
kurie, kad ne taip greitai u:ls idegtq, 
biidavo rentinines konstrukcijos, 

da:lnai apkresti moliu . Vartai i pil i 
bildavo lyg koks medinis tunelis, 
patogus ginti is virsaus ir is sonq. 
Tokio tipo vartai surasti lp ilties 

piliakalnyje. Jq ilgis apie 8 m, plotis 
apie 3 m, auksti s ma:ldaug 2 m . 
Kartu su vartais pilyse bildavo 
keturkampio plano rentinines arba 

karkasines konstrukcijos mediniai 
bokstai (Bra:luole). Pilies aiksteleje, 

be gynybiniq sienq ir pylimq, 
budavo nedideliq keturkampiq apie 

4 X 4 m dyd:lio r~stiniq pastatq, 
kuri e, pastatyti vienas greta kito ir 
pri slieti prie pylimo, kartu su 
medine gynybine siena sudar ydavo 

vientis1 medini itvirtinim£l. Ma:les
nese pilyse pilies kiemas budavo 
visai tusCias, didesnese - jo 
pakrasciais stovedavo pavieniai 

pastatai. 
IS kovq su kry:liuoCiais aprasy

mq aiskeja, kad bent jau prie 

Nemuno ir Jii ros upiq medines 
pilys nebuvo atskiri gynybiniai 
vienetai, o sudare vienti s1 lietuviq 

gynybos linij £l . Kry:liuoCiams 
XIII a. pabaigoje pradejus pulti 
LietUV£l, nuo Nemuno zemupio 
Kauno link buvo pastatyta keliasde
simt mediniq piliq, kartais tik 
10 km atstumu vienas nuo kitos 
istisa sistema. Atsirado dvi piliq 
linijos . Pirmoji prie Nemuno: 
Bisenes, Piestves, Pastuvos, Kauno, 

Alytaus, Gardino pilys, o antroji 
ejo nuo Livonijos ordino puses: 

Dubysos, Siauliq, Upytes , U:lpaliq, 
Utenos, Tauragnq, Linkmenq ir 
kitos pilys. XIV a. isryskeja 
Zemait ijos piliq juosta: Geguzes, 
Gedimino pilis, Medvegalis, 
Ziesdyte ir kitos, taip pat Vilniaus 
bei Trakq prieigas saugojusios pilys : 
Kernave , Aukstadvaris, NemenCi 
ne, Maisiagala, Brazuole, Eisiskes ir 

kitos . Rasytiniuose saltiniuose 
pazymima, kad sios XIII-XIV a. 
medines pilys turejo nuolatines 

igulas, budetojq sargybas. Kai 
kurios medines pilys buvo gana 
dideles, ir jq kiemai uzimdavo net 
2 ha (Bra:luole). Kai ku riq piliq 

prieigas saugojo stipriis prid piliai. 

Sen 

pi li 



Seredziaus 

pi1iaka1nis 

Vienas iS ispudingiausiq tokiq 
priespiliq i slik~s Kernaveje 
vadinamasis Mindaugo sostas, kuris 
saugojo ant Aukuro kalno pastatyt'l 
valdovo pili. Kernaves, Veliuonos, 

Vilniaus medines pilys sudaro 
iStisus gynybos kompleksus. 

Baigiantis kovoms su kryziuo
Ciais, daugumas tokiq mediniq piliq 
buvo apleistos ir sunyko. 1390 m. 
buvo sudegintos ir apleistos stiprios 
medines pilys Kernaveje, Maisiaga
loje, Vilniaus Kreivoji pilis. 
143 7 m. per Svitrigailos ir Zygi
manto K~stutaiCio kovas sudege 
bene viena paskutiniqjq mediniq 
Lietuvos piliq Seimyniskiuose. 

Albin as Kun cev ic iu s 

Pi 1 i a k a 1 
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Viduramzi4 murines pilys buvo ne 
tik galingiausios to meto tvirtoves, 
bet ir salies valdov\{, didik4 
rezidencijos. J4 statybai ir gynybai 
reikedavo daugelio zmoni4 ir 
dideli4les4. Todel visuose krastuo

se toki4 pili4 statybos pradzia 
tiesiogiai siejasi su valstybes 
atsirad imu ir stiprejimu. Ne isimtis 
buvo ir Lietuvos DidZioji Kunigaiks
tyste (toliau LDK) . 

LDK turejo vos kelet'! viduram

zi4laikotarpio murini4 pili4: 
Gardino, Kauno, Krevos, Lydos, 
Liskiavos, Medinink4, Naugarduko, 

Trak4 (Sen4j4 Trak4, Trak4 
pusiasalio ir Trak4 salos pilys), 
Vilniaus (Aukstutines ir Zemutines 

pilies kompleksas). Klaipedoje 
buvo ordin4 statyta ir jiems 
priklausanti pilis. 

LDK murines pilys pagal plan'!, 
statybos technik'! ir kitus pozymius 
skirstomos i kelet'! tip4. Tradiciskai 
seniausiomis muro pilimis laiko
mos vadinamosios aptvarines arba 

gardines pilys (Kauno, Medinink4, 
Krevos ir Lydos). Kiek velesnes yra 

netaisyklingo plano pilys , pastaty
tos kalvos virsuje, arba dero saloje 

irengtos pilys, turincios gynybini4 
bokst4 sistem'!, gotikini4 pastat4 

bei rum4. Tokios pilys buvo 
Vilniuje (Aukstutines ir Zemutines 
pilies kompleksas), Trakuose 

(neislikusi Sen4J4 Trak4 murine 
pilis ir dvi murines pilys dabartinia
me Trak4 mieste, kuris tuo metu 
buvo vadinamas Naujaisiais 
Trakais,- Pusiasalio ir Salos). 
Murines pilys buvo Gardine ir 

Naugarduke. Prie velesniojo tipo 
pili4 dar but4 galima skirti XV a. 
pradzioje pradet'! statyti Liskiavos 
pilL kuri po laimeto Zalgirio musio 
liko nebaigta kai p nebereikalinga 
krasto gynybai. 

Metrasciuose nepal.ymeta, kada 
senosios murines pilys buvo 
pastatytos. Labai abejotina, kad tai 
buvo padaryta emus kurtis Lietu
vos valstybei, nes ir po Mindaugo 
nuzudymo Lietuvos valdovai daznai 
keitesi ir vargu ar jiems rupejo 
tokias pilis statyti . Netgi didziulia

me Kernaves pili4 komplekse, kur, 

pasak rasytini4 saltinil{, buvo 
Traidenio (1269-1 282) sostine, 

kol kas neaptikta jokio murinio to 
meto statinio liekan4, o pili4 
itvirtinim4 buta tik is zemes ir 
medini4. Pastaruoju metu Vilniaus 
pilis vis dazniau siejama su Vytenio 

(1295-1 3 16) vardu. Deja, apie si 



valdov'l Iabai mazai tdinome. 

Neabejotina, kad jau paCioje 
Gedimino va ldymo ( 1295-1341) 

pradzioje murines pilys buvo 

pastatytos Senuosiuose Trakuose ir 

Vilniuje (pirmoji sunaikinta ir 

apleista XIV a. antroje puseje, 

antroji buvo daug kartq perstatine

ta) . Taigi, kuris Lietuvos valdovas 

laikytinas muriniq pi liq statybos 

pradininku, ga lime tik spelioti, bet 
kartu su istoriku A. NikZentaiCiu 

gali me teigti, kad ,Gediminas rado 

Lietuv'l medin~, o paliko mi:iri-

n~ ... " Taigi pirmasis Lietuvos 

muriniq piliq statybos eta pas 

sietinas su siuo valdovu. Kauno, 

Gardino, Lydos, Krevos, Medinin

kq ir Trakq bei Vilniaus piliq ziedo 

juosiama teritorija beveik sutampa 

su vad inam'lja Mindaugo zemes 

valda, jo domenu. Manoma, kad is 

sio krasto buvo kil<r ir Gediminai

ciai. Bi:itent Cia, tarp Neries ir 

Nemuno, iskilo senieji Lietuvos 

valstybes centrai: Kernave, Trakai, 

Vilnius. 

Rasytiniuose saltiniuose Lietuvos 

murines pilys minimos tik nuo 

XIV a. antrosios puses. TaCiau ta 

informacija labai menka ir nepati

kima, nes, pavyzdziui, ordinq 

metrastininkai nieko nesako, kada 

kuri pilis pastatyta, nors niekad 

neuzmirsta pasigirti savo gudrumu 

ir dr'lsa, daznai neitiketinai padidi 

na pilies gynejq arba nugaletq 
lietuviq kariq skaiCiq. Vis delto, 

Liet: u vos v idur amZil.£ miirincis 1~ 

pasiremdami jq ziniomis, galime 

teigti, kad statyti murines pilis 

Lietuvoje pradeta Xlll a. pabaigo

je- XIV a. pradZioje. Iki to! tokiq 

piliq baltai nebuvo mat<r. Henrikas 

Latvis mini, kad, pastaCius Ykesko

los pi li, pirm'li'l murin~ pili lyviq 
zemeje, ,kaimynai pagonys 

semigalai (semiaalli), isgird<r apie 

pastat'l is akmens ir nezinodami, 

kad akmenys suklijuoti ka lkem is 

(caemento), atejo su drutomis laivq 

virvemis ir norejo, neismaneliai, 

pili nutempti i DaugtlV'l. Suzeisti 
strdemis, jie pasitrauke nieko 

nepadar<r" (Henrikas Latvis, Hennr

nas Vartberae. Livonijos kronikos .- V, 

1991 , p. 25) . 

Kauno pilis pirm'l kart'l pamine
ta tik apie 1361 m., kai didysis 

Ordino magistras isake Ragaines 
komturui surinkti ruos iamam 

Kauno pi lies puolimui zinias ap ie 

pilies sienq auksti, stori ir stipru-

111'1. Kauno pilies puolimas vyko 
1362 m. Hermanas Vartberge 

,Livonijos kronikoje" apraso, kaip 

Ordino magistras Arnoldas, 

tikedamasis pagauti LDK kuni

gaiksti K<rstuti (ka rtu su broliu 

Algirdu va lde Lietuv'l 1345-1382 

metais), pries tai sekmingai 

pabegusi is nelaisves Marienburgo 

pilyje, su laivais atp lauke prie 

Kauno, ,Taciau pili, is akmenq 
muryt'l ir auksta murine siena 

sutvirtint'l, sunku buvo uzimti, 0 

abu karaliai su savo jt'gomis stojo 
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u vos vi durom z i'l miirin es pil ys 

priesais. Pagaliau po ilg'! laik'l 
trukusi4 pastang4 ir pakartotini4 

puolim4 pilis Vely~ dien'l (balan
dzio 16) buvo uzimta. ! nelai svtt 

paimtas vienas KttstuCio sunus, 
pilies virsininkas su sunumi ir 37 
kiti; likusieji, apie 2000 rinktini4 ir 

stipri4 vyr4, zuvo nuo kalavijo arba 
nua ugnies. Krita 7 broliai ir 20 
kil4 ... " (Henrikas Latvis, Hermanas 

Vartberae, op. cit., p. 186) . Jau kitais 
metais ( 1363) , didysis magistras, 
su kariuomene atvyktts laivais, 

uzeme kelet'l pili4 Lietuvaje (in 

Letovia), vis4 pirma Kauna pili, 
kurias atstatymas buvo pradetas su 
atkakliamis ir neitiketinomis 
pastangamis ... " ( H enrikas Latvis, 

Hermanas Vartberae, op. cit. , 

p. 18 7). Aprasydamas 1367 ir 

1368 met4 ivykius, metrastininkas 

mini Sen'!ji Kaun'l ir Nauj'lii Kaun'l 
(Henrikas Latvis, Hermanas Vartberae, 

op. cit., p. 190, 192). 

Vilniaus pilys mini mas tik nua 

1365 m., kai kryziuaCiai, ,Kttstu
Cia sunaus Butauta vedami, pirm'l 
kart'! pasieke Vilni4 ir puale pili
,castrum Wille" (Lietuvos pilys.- V., 
19 7 1, p. 26) . Norsyra neabejati

na, kad Vilniaus pilys, kuriase 

galeja buti ir murini4 pastall!, jau 
staveja Gedimina valdymo laikais 
(1 3 16-1341 ), kai miestas tapa 
nualatine Lietuvas sastine. Vilniaus 

pilis dar buva puolama 137 5, 

1377' 1383, 1390, 1394, 
1402 m., bet si4 pualim4 aprasy-

muose beveik nera joki4 naujesni4 
zini4 apie pi lies vaizd'l. Kiek 
detaliau aprasytas itin didelis 

svarbiausi4 Lietuvos pili4, taip pat 
ir Vilniaus, pualimas 1390 m. 

vasar'!. Zygiui vadavava VokieCi4 
ardina marsalas Engelhardas Rabe 
ir tua metu nua valdzios nustumtas 

kunigaikstis Vytautas. Tarp zygia 
dalyvi4 buva Livanijos ordina 
riteri4, vadavaujam4 paties 
magistro, riteri4 is Anglijos (kartu 
su jais karaliaus Henrika Lankaste
ria sunus su 300 riteri4) (Lietuvos 

pilys, p. 27). Tua metu Vilnius jau 

turejo tris pilis. Pirm'l kart'! 
pualant, buvusi paimta medine 
pilis (das hu1czene hus) , vadinta 

Kreiv'lja (curvum castrum), arba 
Auksciausi'lja ( obirste hus). Kreiva

jaje pilyje slepttsi keli tukstanCiai 
ginkluat4 zmoni4, taigi ji tureja 
buti didele ir skirta Vilniaus 

miestieCi4 bei i4 turta apsaugai. 0 
staveja greiCiausiai netali Aukstuti

nes pilies , kaip dabar manama, ant 
Plikaja kalna, uz Vilnias, i rytus 
nua Pilies kalna. , 1390 m. 

kryZiuaCiai Vilniuje isbuva penkias 
savaites ir dvi dienas, t .y. nuo 

rugsejo 4 d. iki spalio 27 d. Jie 
bande pulti ir kitas dvi Vilniaus 
pilis. Ar buva tuamet Vilniuje 
murines pilys, kada ismuryta siena 
kalne ir, nusileidziant nuo jo, is 

dviej4 pusi4 apvesta kalna papedes 
teritorija, is rasytini4 zini4 neaisku" 

(Lietuvos pilys, p. 27, 28) . Dideli 



karo rygi i Vilniq 1394 m . rugpju
Cio menesi kryziuoCiai su renge 

atsakydami i Yytauto pabegim<t. 
Tad a jiems talkininkavo nemazai 

riteriq is Anglijos, Prancuzijos, 
Italijos, taip pat Livonijos kariuo
mene. UZ.puolikai ,apgule Vilniaus 
pi li s ir islaike apgulime tris savaites 
ir dvi clienas. Vienas is Zemutines 
pilies bokstq griuvo i Ner( (Liewvos 

pilys, p. 29) . Paskutini kart'! 
kryziuoCiai bancle uzimti Vilniaus 
pilis 1402 m. vasar'!. Ki ek veliau 
Lietuvoje net clu kartus lankesi 
fl amanclq keliautojas ir cliplomatas 
Ghillebert de Lannoy. Pasakodamas 

apie savo pirm'!ji apsilankym'! 
( 141 3-1414 m .) , jis gana smulkiai 

raso apie Vilniaus pili ir parymi, 
kad ji , pastatyta ant labai auksto 
smi ltingo kalno, sutvi rtinta akmeni

mis, Z.eme ir muru. Yicluje ji visa 
paclaryta is meclzio. Tos pilies 
atslaimas le iclziasi nuo auksto kalno 

clviem sonais ligi apacios. Tame 
atslaime, apjuostame murine 
siena, yra claug namq. Pilyje ir jos 
ki eme paprastai esti minetas 
kunigaikStis Yytautas, Lietuvos 

valclovas. Jis ten turi savo clvar'! ir 
savo bustincr. Arti tos pilies teka 

upe, kurios srove bega per miest<t 
zemyn. Ji vaclinasi Vilnia . Miestas 
nera uzclaras. Jis ilgas, siauras ir 
tcrs iasi nuo kalno zemyn . Namai 

mecliniai, labai negraziai sustatyti, 
taCiau yra keletas muriniq bazny
Ciq. Mineta pilis ant kalno yra 

Li e tuvos v iduram z i 'l murines 

apsupta tik medine siena, paclaryta 
muro pavidalo" (Krastas ir zmones. 

Parenge Jurginis j. , Sidlauskas A.- V. , 
1983, p. 49). Su Diclziojo Lietuvos 

kunigaikscio Yytauto valclymu 

( 1392-1430) susij crs ir paskutinis, 
iki musq clienq issilaikcrs AukStuti 

nes pilies perstatymas po 141 9 m . 
gaisro. 'L'lcla kalno virsuje buvo 

pastatyta murine gynybine siena su 
trim is bokstais ir triauksCiai 
gotikiniai muriniai rumai . 

Yaclinamoji senoji Kcrs tuCio pilis 
Naujuosiuose Trakuose, clabar 
vadi nama Trakq pusiasalio pilimi, 
rasytiniuose saltiniuose minima tik 
nuo 1377 m. Bet tai jau antroji 

pili s, pastatyta apleiclus Senqjq 
Trakq pili (dabar Senieji Trakai yra 
neclicle le gyvenviete mazdaug uz 
5 km nuo Trakq miesto). Trakq 
vardu saltiniuose vaclinamos net 

trys pilys: Senqjq Trakq pilis, 
Naujqjq Trakq pusiasalio ir salos 
pilis. Yygando MarburgieCio 
kronikoj e pasakojama, kaip 
13 3 7 m. vienas Orclino riteris 

,brolis- Tilmanas is Zunpacho, 
sauliq vadas, paclegama strele 

uzdege vel iav'! ir tuoj po to pataike 
strele stabmeldziq Trakq karaliui i 

sprancl'! tarp menCiq ir [tasai] 
mire ... " (Vygandas Marburgietis. 

Naujoji Priisijos kronika.- V., 1999, 

P· 86 ). Si zinia sietina dar su 
Senqjq Trakq pilimi, o zuvcrs 
,Trakt.t karalius" greiCiausiai buvo 
Ged imino sunus, is Senqjq Trakq 
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uvo s vid ur amzi t! m iir ines pi l ys 

va ldt;s Trak4 zemt;. A pie Sen4j4 

Trakq atsiradim'l t e:l ino me is 

, Lie tuvos metrascio" , kuris 

parasyt as apie XVI a. viduri . Jo 

legend ines clalies pasa kojime ,apie 

Geclimino sapn'l, Vilniaus ir Trak4 

[kurim'l" rasom a: ,Yien'l kart'l 

diclysis kunigaiksti s Gecliminas 

isvyko is savo sostines Kernaves 

m edzio ti uz penki4 myli4, uz 

Neri es , ir raclo girioje grazq kaln'l, 

apsupt'l 'lzuolyn4 ir lygum4; jam 
cl idzia i patiko, jis apsigyveno tenai, 

ikCire m iest 'l ir clave jam Trakq 

va rd'l- tenai, kur buvo Senieji 

Trakai; ir is Kernaves pe rke le savo 

sostin t; i Trakus .. . " ( Lietuvos 

metrastis. - V, 197 1, p. 7 1). 

Kad 1rakq pili s buvo pastatyta 

miskingoje, menkai apgyvenclintoje 

vietoje patvirtina pats jos vardas, 

atsiradt;s is zoclzio ,trakas"' 

re iskiancio miske i ~ kirst'l viet'l. Mes 

nezinome, kur stovejo Mindaugo 

laik4 ( 1236-1 263) Lietuvos 

sostine, kur Mindaugas buvo 

pakrikstytas (125 1) ir kur va inikuo

tas Lietuvos karaliumi 

(1253 07 06). Kernaves pilys, 

kurias suclare bent keturiq mediniq 

pili4 kompleksas, rasytiniuose 

sa lti niuose minimos tik kaip 

Traidenio sostine ( 1270- 1282) . 
Gecliminas savo 1323 m . laiskuose 

Vakarq Europos miestams pirm'l 

kart'! paminejo miest'l ir pili 
Vilniuje , ir nuo tacla Vilnius 

laiko mas neabejotina Lietuvos 

sostine. Galimas cl aiktas, kacl 

ankstyvuoju valstybes laikotarpiu 

nuolatines sostines nebuvo. Kur 

va lclovas apsistoclavo - ten ir 

buclavo sostine. Vilniui tapus 

sostine, 1i·akq kunigaikstij a forma

liai liko antroje vietoje, taCia u Trak4 

kunigaiksCiai ne tik pacio je Lietuvo

je, bet ir ka imynuose buvo laikomi 

beveik lyglis cliclziajam Lietuvos 

kuniga iksciui . 

Anot , Lietuvos metrascio", 

clidys is kun iga ikstis Gecl iminas pries 

mirclamas (134 1) ,apclalijo visus 

savo sunus, ir penkiems savo 

sun urns cl ave cl alis < ... > 0 

< ... > clu savo sCm us paliko 

cl iclziaisiais kuniga iksciais: Jaunuti 

savo sostineje Vilniuje, o Kt;stuti 

Trakuose bei visoje ZemaiCi4 

zemeje" . To li au metrastyje pasako

jama, ka ip jocl inejanc iam kuni

gaiksCiui Kystuciui , uz mylios nuo 

Trak4 < ... > laba i pati ko vietove 

tarp ezerl{, ir jis ten aps igyveno, ir 

ikure miest'l, pram inclamas ji 
Naujausiais Trakais, o savo sostin t; 

is sen4j q Trakq perkele i naujuo

sius. 0 jo sunus Yytautas gime 

Senuosiuose Trakuose ... " (Lietu vos 

metrastis, p. 72, 73). Pasak isto riko 

A. KuCi nsko, , nezinome, ki ek si 

lengenda yra t ikra, bet musq 

nezinojimas dar negali pane igti 

pacios legendos buvimo. 0 

legenclos buvimas negali paneigti 

jos panasumo i tikrovt;. Toclel, jeigu 

sausas metrastis i'l uzrase greta 



eil es svarbiq politiniq ivykiq, tai, 

matyt, toks padavimas zmoniq 

lupose buvo gyvas ir kaip charakte

ringas buvo pazymetas" (Kucins-

kas A. Kl(stutis. - Marijampole, I 9 3 8; 

pokartotinis leidinys - V., 198 8, 

p. 196). 

Trakq pusiasalio pilis, kurios 

griuvesiai yra Trakq miesto centre, 

pusiasalyje tarp C alves ir Bernardi

nq (Lukos) ezerq, kaip jau mineta , 

anot MarburgieCio ir Jono is 

Posilges kronikq, pirmct kartct buvo 

uzpulta 1377 111. (Vygandas Marbur

gietis, op. cit., p. 155, 156) . 

1383 111 . kryziuoCiai, sudan'( 

sctjungct su Vytautu, sure nge dideli 

Trakq puo li111 ct. , Magistras su 

savaisiais vienoje puseje, Vytautas -

kitoje pritraukia bo111bardas ir 

visokiais sviediniais aizo ir verCia 

dulke111is 111urct, kaip kad sutrina

mas liepos lapas" (Vygandas 
Marb urgietis, op. cit., p. 184, 185) . 

Tq paCi q metqlapkriCio 111enesi 

Jogaila ir Skirgaila sugriautus 

Trakus susigrctzino. Po sio sunaiki

nimo Trakai buvo puolami 

139 1 m ., o 1394 m . po ilgai 

trukusios nesekmingos Vilniaus 

apsiausties didysis 111agistras 

Konradas is Jugingeno grizda111 as i 
Ordinct namo, buvo apsistoj((S 

nakvynes Trakuose (Vyffa ndas 

Marburgietis, op. cit., p. 2 14). Todd 

manoma, kad po 139 1 m . sunaiki

nimo Trakq pusiasalio pilys nebuvo 

greitai atstatytos . Jau 111inetasis 

Li et u vo s v i d u ram z i l{ m iiri nes 

prancuzq kil111es riteris, keli autoj as 

ir diplo111atas Ghillebert de Lannoy 

apie to 111eto Trakus rase, kad tai 

labai didelis Lietuvos 111iestas, 

skurdziai apstatytas vi en tik 

111ediniais na111ais ir visai neaptve r

tas. ,Yra ten dvi pilys, kuriq viena 

labai sena 111edine, apsupta pylimu 

is rctstq ir vele nq. Senoji pi li s stovi 

kito je e:Zero puseje , atviroj e vietoje . 

Antra pilis stovi vidury kito e:Zero, 

per patrankos suvio atstumct nuo 

senosios. Ji yra visa i nauja, pastaty

ta is plytq prancuzq pavyzdziq" 

(Krastas ir zmones, op. cit., p. 49). 

Antroji pilis - tai siuo 111etu viena 

zino111iausiq Lietuvos piliq, Trakq 

salos pilis, kuri pastatyta paCioje 

X.V a. pradzioje. 

Kaip 111ato 111e , rasytiniq saltiniq 

zinios net apie pacias svarbiausias 

Lietuvos valdovq 111urines pilis labai 

skurdus. Dar 111 aziau tuose 

saltiniuose kalba l11a apie kitas 

Lietuvos pi lis. Medininkq pilis, 

kuri ct architektai ski ria prie seniau

siq Lietuvos piliq tipo , pirl11'! kartct 

pa111ineta tik 1402 111. Dabartineje 

Baltarusij os terito rijoje esanti 

Krevos pilis pirmct kartct aprasyta 

pasakoji111 e apie jo je 138 2 111. 

nuzudyt<t K((stuti. Lydos pilis 

pir111 <t kartct pa111ineta 1384 111 ., kai 

kry:Ziuociai i<t buvo pael11 ((. 
Neabejo tina, kad dar iki XIV a. 

vidurio Lietuvoje buvo pastatytos 

ne tik ap tva rines pilys, bet ir 

111urines Lietuvos valdovq reziden-

23 



24 

uvos vid ur amz i'l miirines pilys 

cijos, is jq dvi svarbiausios
sostine Vilnius ir submonarcho 
rezidencija Senieji Trakai. 

Antrasis ryskus Lietuvos vidur

amziq piliq statybos etapas susij~s 
su Vytauto valdymu (1392-1430). 

ISaugusi galinga ir did:Ziule LDK, 
ruosdamasi lemiamai kovai su 

VokieCiq ordinu, pirmiausia per
tvarke, suremontavo ir moderniza

vo senqsias aptvarines pilis. Tada 
buvo pertvarkyta Kauno, Trakq 
pusiasalio, Lydos ir kitos pilys. Po 

141 o m. pergales :Zalgirio musyj e 
vi en tik gynybai skirtq piliq nebe
statyta, todd taip ir liko nebaigta 
nauja pilis Liskiavoje . Pradejo nykti 
ir apleistos senosios medines pilia

kalniq pilys. Kitokie valstybes ir jos 
valdoVl{ poreikiai, saunamyjq gink
lq plitimas, galima Vytauto karuna
cija skatino statyti reprezentacines 
pilis ir rumus Vilniuje, Trakuose, 
Gardine. Sie nauji statiniai iskilo 

ant aukstq ka!Vl{, buvo apjuosti 
galingomis gynybinemis sienomis, 
su bokstais, tarp kuriq buvo ir 

issikisusiq, apvaliq, pritaikytq nau
doti artilerijq. Piliq kiemuose buvo 
statomi didingi puosnus gotikiniai 

riimai. Apie piliq statybos mastq 
Vytauto laikais iskalbingai byloja 
Lietuvos garsiosios pilys Vilniuje ir 
Trakuose. Senqjq aptvariniq piliq 

pertvarkymq matyti visose sio 
stiliaus pilyse. Kaune ant senyjq 
sugriuvusiq sienq buvo ismurytos 
naujos dar galingesnes, net 3,5 m 

storio sienos, kuriq kampus jau 
saugojo masyviis flanginiai bokstai. 
Pasikeite ne tik sienq miirijimo 
technika. Imta daugiau naudoti 

gotikiniq plytq, padidejo piliq tii
riai . Lydos pilyje taip pat buvo 
pastatytas dar vienas, jau artilerijai 

pritaikytas siaurrytinis bokstas, 0 

kieme atsirado pi lies jgulai skirtq 
vienaauksCiq pastatq. Apie 1414-
14 30 metus is esmes buvo re
konstruota ir Trakq pusiasalio pilis. 

Ji buvo sugriauta dar 1383 m., 
paskui atstatyta, bet po 13 90 m. 
antpuolio jq sudegino pati pilies 
jgula. XV a. pilis buvo perstatyta 
visa, taip pat ir aukstutine pilies 
dalis, ir tapo murine. Atstatytoji 
pilies dalis turejo ne tik miiro sienq 
su trimis gynybiniais bokstais, bet 
ir kalvoje pradetus statyti puosnius 
reprezentacinius rumus. PastaCius 
Salos pili, rumai liko nebaigti. 

1398 m. sudege medine 
Gardino pi lis. Netrukus buvo 
atstatyta, bet jau kaip murine 
rezidencinio pobudzio gynybine 

pilis. Ji turejo penkis masyvius 
bokstus, o kieme stovejo puosniis, 

apie 45 X 15 m dydzio, dviauksciai 

gotikiniai riimai . l pilj buvo 
patenkama mediniu pakeliamuoju 
tiltu, kurj saugojo didziulis kvadra
tini s ir salia jo dar vienas gerokai 

i ss ikis~s apskritas bokstas. Deja, si 
pilis iki musq dienq neisliko, nes 
buvo is pagrindq perstatyta XVI a. 

pabaigoje. 



Vytautas pastatydino ne tik 
nauj '! Trak4 salos pili, bet visiskai 
perstate Vilniaus Aukstutines bei 

Zemutines pilies kompleks'!. Trak4 
sa los pilis turi dvi dalis - rezidenci

nius riimus ir papili. Riimai su 
vidaus kiemu nuo kitos dalies 

atskirti apie 34 m aukscio bokstu ir 
pakeliamuoju tiltu . Antroji pilies 
dalis, arba papilys, skirtas kariuo
menei, apsuptas gynybine siena ir 
vakariniu bei rytiniu kaze111atu. 

Pilies rii111ai triauksCia i, i atskiras 

gyvena111 <ts ias j4 patalpas patenka-
111a tik is kiemo puseje irengt4 
111edini4 galerij4. Ypac puosni a pie 
I 0 X 2 1 111 dydzio reprezentacine 
sale buvo pietrytinio korpuso 
antra111e aukste. 

Pagrindine ir stipriausia pilis 
visada buvo valdovo pilis Vilniuje. 

Aukstutine pilis buvo pailgo 
daugiakampio plano . Joje, be iki 
islikusio ir dalinai atstatyto astuo n
kampio vakarinio boksto, buvo dar 
du keturkampiai bokstai siaurineje 

ir pietineje puseje. Pilies rytinia111e 
gale stovejo triauksciai gotikinio 
stiliaus rezidenciniai rii111ai. J4 
antrame aukste buvo labai puosni 

a pie 30 X I 0 m dydzio 111ene. 

Vilniaus pili4 kompleksui 
priklause ir Vilniaus Zemutines 
pilies rii111 ai. Kaip sie riimai atrode 
XV a., zinome tik is archeologini4 

tyrinejim4. To meto riimai, 111atyt, 

buvo trij4 korpus4 (ryt4, piet4 ir 
vakary) , su uzdaru apie 65 X 35m 

L iet u vos vid u ram :Z i l{ mii r in e s 

dydzio vidiniu akmeni111is gristu 

kie111u . S iaurin~ riim4 dalijuose 
dar XIII a. pabaigoje ar XIV a. 

pradzioje pastatyta siena su 
kontraforsais, 0 jos siaurvakarinia-
111e gale stovejo astuonka111pis 
gynybinis bokstas. Riimai dar buvo 
statyti kaip tvirtove, todd isorines 
sienos buvo net 2,5 111 sto rio. 
Manoma, kad rii111ai tuo 111etu 
turejo du aukstus. Atkastosios 

riisi4 ir spejamos pirmo ir antro 
auksto patalpos buvo nuo 60-
70 kv. m iki 100- 120 kv. 111 

dydzio , o kai kurie riisiai dengti 
kryzminiais, ki t i pusiau cilindriniais 
skliautais. Kai kurios patalpos, 
matyt , buvo labai puosnios. Apie 

tai byloja gausybe XV a. kokli4, 

puosni4, glazuruot4 grind4 plyteli4 
ir kit4 architektiirini4 detali4, 
suras!4 kas inejant riim4 griuvesius. 
Toks riim4 planas, is esmes 
nepakit~s , isliko ir po velesni4 

perstaty1114 XVI a. pradzioje. 

Albin as Kun ce vi c iu s 

25 



Gynybiniai [tvirtinimai 

f------ --------L_L____L_._.L_ X VI I I a . 

J6 

Senosios Lietuvos gynybines pilys 

XVI-XVII a. nebeatitiko to meto 

karybos reikalavim4. Tvirtovems 

pul ti emus plaCia i taikyt i artil erij <!, 

pasidare aisku , kad vien tik muro 

sie nos nebeapsaugos. Ginti nuo 

patrank4 sviedini4 net labai sto ras 

mu ro sienas daresi vis sunkiau , o 

atstatyti sugriovimus buvo neleng

va, ir tekdavo sugaisti daug laiko. 

Tuo tarpu pataisyti apardytq 

bastionines pilies zemes pylimq 

buvo galima daug gre iCiau ir 

paprasCiau. Todd Lietuvoje nuo 

XVI a. antrosios puses pradeta 

statyti bastionines pili s. Kai kurios 

is jq kartu buvo ir didik4 rezidenci

jos. Be to, nuo XVI a. isau,bl"\.tsius ir 

sutvirtejusius Lietuvos didziuosius 

miestus apjuose murines arba is 

[va iri4 medziagq p astatytos gynybi

nes sienos su bokstais ir va rtais. 

Nuo Vytauto mirti es ( 1430 m .) 

iki Liublino unijos su Lenkij a 

( 1569 m .) gerokai militarizuota 

Lietuvos visuo me ne ir valstybe labai 

pasikeite. Viena svarbiausiq 

po kyCi L[ priezasCiq buvo XV a. 

ketvirtajame ddimtmetyje etninese 

Lietuvos zemese ilgam stojusi ta ika. 

Paskut iniai didesni karo veiksmai 

Lietuvos va lstybes branduolyje 

buvo Svitrigailos ir Zygimanto 

K~stuta iCio kovos del Lietuvos 

didziojo kunigaikscio sosto. Tuo 

metu buvo sutriuskinta ir VokieCi4 

o rdino Livonijos atsaka. XIV a. 

pabaigoje- XVI a. pirmojo je puseje 

Lietuvoje klostes i luomai. SparCiau

siai fo rmavosi ir nuo kitq visuome

nes sluoksniq atsir ibojo bajo rq 

luo mas ir jo virsune - d idikai. 

Vytauto laikais valdovui nusipeln~ 

bajo rai tapo stambiais zemva ldziais, 

[takinga is po litikais. Uz didesnes 

paslaugas Vytautas bajo rams 

skirdavo isti sus valsCi us. Is lie tuviq 

gimini4 kilo Radvilos, K~sga il os, 

Gostautai, Astikai, Paca i, Semetos, 

Sanguskos, kuniga iksCia i Svirskiai, 

GiedraiCia i, Alseniskiai. IS baltaru

si4 ir ukrainieCi4 - HlebaviCia i, 

Sapiegos, ChodkeviCia i, TiskeviCiai, 

ValaviCia i ir kiti . Svit riga ilos ir 

Zygimanto K~stuta i Cio kov4 metais 

Vytauto iskeltieji zemvaldziai ir 

itakinga is politikos veikejais tap<( 

Lie tuvos didi ka i bei Katalik4 

baznycios aukstieji dvas ininkai 

eme aktyviai dalyvauti valstybes 

va ldyme. 

TaCiau ir siuo ga na ilgu savo 

isto rij os laikotarpiu Lietuva kariavo 

su kaimynais, taip pat salies viduje 
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(buvo liaudies sukilim4, didik4 

maistl{ ir tarpusavio karl!) . Liublino 

unij a buvo sudaryta Livonij os karo 

m etu . IS XV a. 3 1 metl{ po 

Liublino unijos bene 15 met4 

kariauta. XVII-XVIII a. sandura -

vel karai. Kariavimas- tai ne vien 

musiai kov4 laukuose, bet ir visa 

kariaujanCios valstybes bukle. Buvo 

ir nemazai paliaub4. TaCiau 

paliaubos dar ne taika, nes re ike

davo palaikyti sustiprint<[ kovos 

parengti- o rganizuoti ir islaik]'ti 

ka riuomeny, rinkti karui mokes

cius, sudaryti biudzeti[. 

XV a. pirmojo je puseje pras idej ~ 

karai su Maskva rytuose, nuo latine 

turk4 ir to to ri4 gresme pietuose 

labai paveike LDK padeti. Su 

Rusij a nes iliove kivirca i del gud4 ir 

ukrainieCi4 ze111i4, iejusiq i LDK 

arba i Le nkijos Karalystes sudeq. 

Siaurinese Juodosios juros pakran

tese isaugo stipri toto ri4 valstybe 

Perekopo chanatas, kurio raiteli ai 

plesimo tikslais staiga ir to li 

[siverzdavo i LDK te rito rij <[ . 

150 3 111. to to riai nusiaube Nesvy

ziaus, Slucko, Nauga rduko apylin

kes . Totori4 antpuo liai grese 

Vilniui. Pirmas is Lietuvos valstybes 

karas del Baltijos juros - Livonijos 

karas ( 1558-15 83 m .) - priverte 

sutelkti vid ini4 jegll daugiau ncgu 

reali ai buvo i111anoma ir paskatino 

gre iCiau sudaryti Lietuvos ir 

Le nkijos valstybi4 unij <[ (Liublino 

unij <[, 15 69 111 .). Siekcl a111i isitvir-

tinti, siaurinia111e Baltijos pajuryje i 
latvi4 ir est4 zemes kesinosi 

Sveclijos ir Danijos feocl alai. Vietoj 

KryziuoCi ll o rclino atsiraclusi 

pasaulietiskoji Prtisijos kunigaiks

tyste fo rmaliai pripazino vasaliny 

priklausomyb(( Lietuvos ir Lenkijos 

va lclovui , bet iva i ria is buclais sieke 

sutvirteti ir buti nepriklausoma. 

XVI a. antro joje puseje-XVII a. 

pinnaja111e trecdalyje karo ve iks111ai 

claugiausia paliete benclras Respub

likos va lclas - Livo nij <[ be i Kurs<[, 

taip pat siaurrytines ir rytines LDK 

va ivaclij as - Po locko, Vitebsko, 

Mstislavlio, S111o lensko. Pietrytines 

LDK zemes tepas iekclavo Ukrainos 

kazo k4 sukili111ai 1594- 15 96 111. ir 

164 8-1 654 metais. Ta igi tuo m etu 

nuo karo claugiausia kentejo LDK 

gucl4 ze111. s. Taciau nebuvo saugios 

ir li etuvill ze l11eS to lel iau nuo karo 

veikSI114 teatro. 162 5 111 . sveclai 

izenge i paC:ii[ Lietuv'l ir sugriove 

pirm'li'l Birz4 pili. Bet iki XVII a. 
viclurio lietuviai claugiau kentejo 

nuo savo kariuo 111e nes, nuo 

griztanci4 is karo, negaunancill 

atlygini111o ir ples ikaujanci4 

Livo nij os fronto algininkl{ arba nuo 

avantiuri st4, clalyvavusill apsisauke

li4 Di111itr4 afe roje Rusijoje. Visa 

LDK karo veiks1114 teatru virto per 

XVII a. viclurio karus ( 1654-

1667 m .) . Pe r Lietuvos zemes ejo 

Sveclijos ir Rusijos laikinai uzgro btl{ 

te rito rijq riba. Rusij a savo okupaci

nes igul as LDK pilyse laike kelerius 
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biniai itvirtinimai XV I- XV III a. 

metus. Tada ir buvo patirta 
daugiausia nuostoliq. Su jais galima 
lyginti tik XVII-XVIII a. sanduros 
vidaus karq ir Siaures karo (1700-

1721 m.) padarytus nuostolius. 
XVIII a. pirmajame desimtmetyje 
visa LDK teritorija vel tapo arba 

karo veiksmq arena, arba per j'! 
ivairiomis kryptimis trauke uzsienio 
kariuomenes. Dar 167 8 m. svedq 

daliniai zygiavo per :Zemaitii'! is 
Livonijos i Prusij'!, o po Siaures 
karo LDK nuolat stovejo Rusijos 

igulos, jos kariuomene per LDK 
trauke i kar'! del Respublikos sosto 
(1733-1735 m.) ir i Septyneriq 
metqkaro (1756-1763 m.) kovos 
veiksmq teatrus . LDK nuolatos 
dislokuotos svetimos kariuomenes 
ne tik labai atsiliepe politinei 

valstybes padeCiai, bet ir desta
bilizavo uki, sunkino visuomenes 

gyvenim'!. Lietuvos ir Lenkijos 
valstybe labai nusilpo, su ja niekas 
nebesiskaite. Svetimos kariuomenes 

skersai isilgai rygiavo per jos 
teritorij'!, ir jos zlugimas tapo laiko 
klausimu. Kiekviena svetimos salies 

kariuomene stengesi isitvirtinti 
uzimtose teritorijose, todel stiprino 
arba arde senuosius itvirtinimus ir 

state naujus. 
Vakarq Europoje renesansiniq 

piliq gynybinese sistemose buvo 
atsisakyta storq muro sienq. 

Vietoje jq pradeta pilti aukstus 
zemiq pylimus, arba kurtinas, 0 

vietoje kampiniq muriniq bokstq 

daryti zemiq bastionus, trikampiais 
masyvais issikisusius is kvadratines 
arba penkiakampes pilies. Bastio
nas- issikisusi tvirtoves sienos 

dalis, skirta gynybai sonine ugnimi. 
Dazniausiai ji buna daugiakampio 
plano. Priekines bastiono sienos 
vadinamos fasais, sonines -
flankais. Vakarq Europoje bastioni

nes pilis pradeta statyti nuo XV a. 
antrosios puses, Lietuvoje - nuo 
XVI a. antrosios puses. Bastionines 

pilys buvo statomos pagal tikslius 
trigonometrinius apskaiCiavimus ir 
laikantis specialiq taisykliq. To 
meto teoretikai pateike lenteles net 

24-kampiq tvirtoviq irenginiams 
skaiciuoti. Aukstos kurtinos, gi lus 
gynybiniai grioviai ( dazniausiai 
sausi arba su trupuciu vandens), 
kampiniai bastionai patikimai 

saugodavo pilies ki eme stovinCius 
rezidencinius rumus ir kitus 
pastatus. Kai kurias bastionines 

pi lis kartais dar juosdavo zvaigZdi
niai pylimai. Kampiniai bastionai, 
kuriuose budavo ismuryti dviejq ar 
trijq aukstq kazematai su saudymo 
angomis, tikdavo ir amunici jai 
laikyti, ir flanginei gynybai. Pylimai 

ir gilaus gynybinio griovio abu 
slaitai budavo apmuryti akmenq ir 

plytq kiautu . IS pradziq siq piliq 
bastionai buvo nedideli, bet nuo 
XVI a. vidurio pradeta juos gerokai 

didinti, daugiau iskisti i prielq, o 
tarp jq esanCias kurtinas trumpinti. 
Tokius strukturinius pakitimus 
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diktavo gynybos praktika: paaiske
jo, kad kurtinas isardyti lengviau 
negu smailejanCiq masyviq bastio
nq kiautus. 

XVII a. bastioniniq piliq 

gynybiniuose irenginiuose vel 
atsirado pakeitimq, kuriuos pasiiile 

Nyderlandq fortifikacijos specia
listai : buvo atsisakyta kurtinq ir 
bastionq slaitus clengianCiq miiro 
kiautq ir imta slaitus tvirtinti 
pliiktomis zememis . Bastionq 

kampuose liautasi statyti kazema
tus, o piliq kiemus pradeta apkasi
neti dviem pylimais: vienu mazes
niu prie griovio krasto, kitu 
lygiagreCiu, bet toleliau ir gerokai 
clidesniu . Pilies vartams ir tiltui 

saugoti uz gynybinio griovio 
biidavo supilamas ir apmiirijamas 
apskritas arba keturkampis redu

tas, per kuri eidavo kelias i pakelia
mqji tiltq. Po didziuoju pylimu 
kiekvienoje kiemo krastineje 
biidavo iskasami tuneliai susisiekti 

su mazuoju pylimu. Pylimo 
brustverai taip pat biidavo pliikiami 
is zemiq. Taip irengtos pilys geriau 
tiko gintis, be to, atsieidavo pigiau 
ir biidavo greiCiau irengiamos, o 

sugriautos lengviau atstatomos. lr 
italq, ir Nyderlandq renesansiniq 
bastioniniq piliq kiemuose, apsup
tuose pylimais, biidavo statomi 
ivairiis pastatq kompleksai : riimai, 
kareivines, amunicijos sandeliai ir kt. 

Nors daugumq fortifikacijq 

statyta pagal uzsienio architektq 

projektus, Lietuva turejo ir savq 
karo meno specialistq. Nuo 
XVII a. fortifikacija buvo destoma 
Vilniaus universitete . Jo dviejq 

specialybiq absolventai kartu 
biidavo ir fortifikacijos specialis
tai - inzinieriai konstruktoriai 
arba architektai. Universiteto 

aukletinis Adomas Freitagas 
163 1 m. Leidene isleido veikalq 

,Naujoji ir isaugusi karo architek
tiira" (vokieCiq kalba, pakartotinai 

isleista vokieciq ir pranciizq 
kalbomis) apie tvirtoviq statybq. 
A. Freitagas XVII a. antrojo 

ketvircio pabaigoje suprojektavo 
Birzq miesto itvirtinimus. Juozas 
NariinaviCius 165 5-1659 m. 
parase veikalq ,Matematikos 
mokslq knygos", kurio treciame 

tome ,Optika, arba perspektyva" 
aprase Vakarq Europos tvirtoviq 
tipus, jq statybos biidus, pateike 
techniniq skaiciavimq, konstrukci
jq breziniq. 1665 m. NariinaviCius 

parase traktat'l_ ,Artile rija, arba 
mokslas apie patrankas", o paskui 
kartu su kitais apie 1667 m. 
sukiire Karaliauciaus tvirtoves 

proj ektq. 1650 m. Amsterdame 

isejo LDK arti lerijos inzinieriaus 
Kazimiero SimonaviCiaus veikalas 

, Didys is artilerijos menas" (lotynq 
kalba, veliau isleistas vokieciq ir 
anglq kalbomis). 

Pirmoji bastionine Rytq Pabalti

jo pilis buvo pastatyta Klaipedoje 
XVI a. treciojo dd imtmeCio 
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biniai itl'irti nim a i XV I - XV III a. 

pabaigoje. Klaipeda tuo metu 

priklause Prusijai. Neaisku , kada 

rekonstrukcija buvo baigta, bet 

1598 m . Klaipedos plane pilis jau 

parodyta kaip bastionine. Pilies 

ko rpusai buvo perstatyti pagal 

prancuzo Kl audijaus Dzonotij aus 

projekt£1, nusiziCtrejus i italq 

renesansiniq piliq fortifikacij os 

sistem£1. Senoji pilis buvo nugri au

ta, o jos gynybines sie nos tapo 

naujosios pilies iso rinemis sieno 

mis. Vietoj keturkampiq bokstq 

iskilo apvalus, 0 siaurrytinial11e 

ka111pe - didziulis 17 m ske rs111ens 

ir per 30 111 auksCio sdiaaukstis 

bokstas, vaclina111asis Palaimos 

bokstas. Jo rusyje buvo jrengtas 

visoje Prusijoje garsus kalejimas, 

o virsutiniuose aukstuose laikomos 

brangenybes . Pili supo platus 

gynybinis griovys, o isorines 

sienas - zemes pylimas . Buvo 

pastatyti trys dideli kampiniai 

bastionai, 0 salia pagrindiniq 

vartq - vienas mazesnis. Pi lies 

viduje buvo neclicleli s, akmenimis 

grjstas kiemas, kurio vicluryje 

stovejo pastatas su penkiais 

apskritais bokstais kampuose. Dalis 

po zemiq pylimais irengtq pozemiq 

patalpq isliko iki musq dienq. 

Pilyje buvo dideles arsenalo 

patalpos, pobuviq me ne, maisto 

sandeliai , koplyCia. XVII a. 

pradzioje Klaipedos pili stiprino 

Lietuva. 162 4 111 . pilis buvo 

apginkluota didelemis, is Vilniaus 

arsenalo atgabento111is patranko

mis, 1627 111. apjuosta dar vienu 

zvaig*d iniu pylimu ir cliclziuoju 

gynybiniu grioviu . Be to, buvo 

irengta daugiau bastionq. XVII a. 

viduryje pi li s buvo aple ista. Ypac ji 

nukentejo per 1660 m . ir 1667 111 . 

gaisrus, taciau pilies planas nuo 

XVI a . pabaigos liko n epakit~s . 

Apie 167 0 m . Kl aipeclos pilis buvo 

ne tik atstatyta. Joje atsirado naujq 

pastatq, o Klaipeclos mi est£1 

XVII a. praclzioje apjuose zva igZcl i

niai zemiq pylimai ir gynybiniai 

gri oviai. Atstatyta pi li s tapo viena is 

svarbiausiq Prusijos tvirtoviq. 

KJ aipedos 111iest£1 ir tvirtoves vel 

imta stiprinti 17 56 111 . vasar£1, kilu s 

nauj o karo gresmei. Buvo atnaujin

ti senieji 111iesto ir pilies pylimai, 

supilti nauji. Miest£1 apjuose istisa 

zvaigZcliniq pylimq ir zemiq 

bastionq sistema. Ap ie pili irgi 

buvo irengta jvairiq sutvirtini111q. 

Taciau 17 57 111 . rusq ar111ijai ir 

laivynui apsupus Klaipecl£1, tvirtove 

pasiclave per savai t~ . 17 57-17 62 111. 

tvirtoveje seimininkavo rusq kariuo

mene ir vykcle ivairius statybos 

clarbus. Rusq kariuomenei pasitrau

kus, pilis stovejo tuscia, 1770 111 . j£1 

pradeta griauti . Pastatq ardymas 

nesiliove 80 111etq. !Sardytq sienq 

plytos ir akmenys naudoti kaip 

statybine 111edZiaga. (Lietuvos pi!Js.-

V., 197 /, p. 277-297). 

Bastionines Lietuvos pilis siuo 

111etu geriausiai reprezentuoja Birzq 
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pilis. Bida i Radviloms atiteko 

XVI a. pradzioje. Per Bid us ejo 
svarbus prekybos ir strateginis 
keli as is Vilniaus i Ryg'!. Valstybes 

ir savo valdq siaurinems sienoms 
saugoti Radvilos Bi d uose pastaty

dino tvirtov~ ir paverte i'! savo 
rezidencij a. Birzq pi lis statyta trim is 
etapais. 1586 m . Kristupo Mikalo
jaus Radvilos iniciatyva pradeta 
statyti italisko tipo kvadratinio 
plano bastio nine pilis buvo baigta 
15 89 m. ] '! statant, buvo atlikti 
didZiuliai paruosiamieji darbai

uztvenkus ApasCios ir Agluonos 
upes, atsirado d irbtinis apie 400 ha 
ploto ezeras, kuri s saugojo pilies 
prieigas is siaures ir vakarq. Pili 
apjuose zemiq pylimas su keturiais 
bastionais. Pi li es kieme buvo 

muriniai rumai, arsenalas, maisto 
sandelis ir kiti pastatai. Per kar'! su 
Svedij a ( 1600-1 629 m .) ir Siaures 
kar'! ( 1655-1 660 m.) Bida i buvo 
svarbi Lietuvos tvirtove. 162 5 m . 
Bid us is antro karto paeme 
Svedijos 8000 kariq kariuo mene, 
vadovaujama karaliaus Gustavo II 
Adolfo . Priesas uzeme is abiejq 

pusiq silpniau ginamus pylimus, 

pasikase po tvirtove ir uzminavo i'l 
paraku . {sitikinusi, kad nebeatsilai

kys, igula pas idave. Jo nuso Radvi 
los pastangomis 1637 m . pili 
pradeta rekonstruoti pagal nauj '!, 
Nyderlandq bastionines tvirtoves 

tip'!· 1657 m. Birzq pi lis vel buvo 
apgriauta, o miestas sudegintas. 

1659 m . pili pradeta atstatineti 

treCi'! kart'!- taisyti pylimus, 
uztvank'!, statyti kareivines, vartq 
pastat'!, arklides, rekonstruoti 

arsenal'! ir kt. Toliau vyko dar apie 
1652 m. pradeta naujq rumq 
statyba. Siaures karo metu Bid q 

pilis vel nukentejo - 1704 m. 
svedai susprogdino pilies rumus ir 
kitus pastatus. Bi d q bastionines 
pilies ir miesto itvirtinimq kom

pleksine gynybine sistema Lietuvoje 
buvo vienintele (Pinkus S. Biril[ 

pi/is. - V., 1986). 

XVI a. stiprios privaCios bastio
nines pilys buvo pastatytos Gera
nainyse (pastatyta 15 19-15 22 m ., 
priklause Vilniaus vaivadai Gostau

tu i), Nesvyziuje (pastatyta XVI a. 
pabaigoje, priklause Lietuvos 
marsalkai, o vd iau Vilniaus 
va ivaidai Mikalojui Kristupui 
Radvi lai Nas laiteliui). Dabar jos abi 

yr a Baltarusijos teritorijoje. 
Videniskese (Moletq raj.) bastion i

n~ pili pastatydino GiedraiCiai. 
Istorijos sa ltiniuose Videniskiq 
dvaras daznai minimas nuo 

trisdesimtttiq XVI a. metq. Dvar'! 
apie XVI a. viduri pastatydino Matas 

Giedraitis ir jo Stll1llS Martynas 
Marcelijus Giedraitis. Statybose di rbo 
kviestiniai meistrai is Svedijos. Si pilis 

saugojo Vilniaus-Rygos keli'!. Kartais 
nurodoma, jog Mato Giedraicio 
brolis buvo Gabrielis Daumantas 

Siesickis, Siesikq itvirtinto dvaro 
statytojas. 
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Manoma, kad Siesikus 1492-
1517 m. pastatydino Gabrielis 
Daumantas Siesickis (Siesikietis). 

Jo palikuonys, ras~s i Daumantais
Siesickiais, dvar'l valde iki XVIII a. 
vidurio. Siesikai nebuvo labai 

itvirtinta gynybine pilis, greiCiau tik 
gerai itvirtinti rezidenciniai riimai. 
Dvaro riimai atrode panasus i 
tvirtov~ - turejo keturis bokstus su 
saudymo angomis. Rumus is trijq 
pusiq supo ezeras, 0 is pietvakariq 

puses - vandens prileistas griovys 
ir pylimas . 1704 m. per karus su 
svedais pulkininkas Bonde su 

kareiviais apvoge bibliotek'l, o 
rumus is dalies sudegino. Po svedq 
antpludzio rumai stovejo neatstaty
ti , kol 1746 m. juos nupirko 
Konstantinas ir Marijona Daugelai , 
kuriq gimines Siesikus val de iki 
1940 m. Rumus XIX a. pradzioje 
rekonstravo Konstantino Daugelos 

anukas Dominykas: pakeite jq 
siluet'l, suteike jiems klasicizmo 
stiliaus bruozq, pertvarke vidaus 

plan'! (Pinkus S. Siesik iJ. renesansas ir 

klasicizmas II Statyba ir architektiira. 

V, I 973. Nr. 8, p. 3 1-32) . 

Fragmentiski archeologiniai 

tyrinejimai rodo, jog panasi, 
XVI a. antrosios puses - XVII a. 
pirmosios puses dvar viete buvo ir 
Vilniaus miesto teritorijoje esanCia

me Pilaites piliakalnyje. Kompleks'! 
sudare dvaro rumai ir aiksteles 

pakrasCi us juosianti gynybine siena 
su pavieniais boksteli ais. XIX a. 

istorikai spejo Cia buvus murin~ 
pili, kurict valde Suderves Virsilos. 

XVI a. Lietuvoje buta rezidenci

niq piliq, turinCiq ir gynybines 
architekturos bruozq. Vilniaus 

mieste yra liktt Rokantiskiq pilies 
liekanq. Sis paminklas kol kas 

archeologq nuodugniau netyrine
tas, taCiau rasytiniai saltiniai rodo, 

jog tai viena is nedaugelio lokali
zuotq Lietuvos kunjgaikSCiq 
tevonijq. Rokantiskiq (Rakantiski4.) 
vardas rasytiniuose saltiniuose 

aptinkamas nuo XV-XVI a. XV a. 
parasytame Lietuvos Metrastyje yra 
legenda, kurioje sakoma, kad 
graziame kalne ties Vilnia, prie5ais 
Rokantiskes, legendinio Sventaragio 

palikuonis Alsys ikure miestct ir 
pagal savo vardct pavadino Alsenais. 
Taigi, pasak legendos, Rokantiskes 
buvusios Lietuvos daliniq kunigaikS
ciq Alseniskiq pilis ir jq tevonija. 
Zinoma, jog 15 30 m. Vilniaus 
vyskupas Povilas Alseniskis Rokan

tiskiq pili pardave karalienei Bonai 
Sforcai. Po karalienes mirties pilis 

kuri laikct priklause Gostautams, po 
1555 m. - Zygimantui Augustui 

(?), o XVII a. pirmojoje puseje pili 
valde Pacai. XVII a. pirmojoje 
puseje pilis buvo perstatyta. 
1636 m. liepos 15, 16 d . Steponas 
Pacas Rokantiskese iskilmingai 
prieme karaliq Vladislov'! IV Vali!. 
165 5 m. karq su Rusija metu pilis 
sudege, buvo sugriauta ir nebeatsta
tyta ( Lietuvas metrastis, p. 62). 
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XVII a. vaizdingose Nemuno 

pakrantese buvo pastatytos kelios 
renesansines rezidencines pilys. 
Fortifikacines architekturos 

elementai jose buvo tik grazmenos 
ir praktines reiksmes neturejo . 
Bene ispudingiausia Panemunes 

(Gelgaudq, Vytenq) pili s. Pilies 
va rdas ilgainiui keitesi . Nuo XVI a. 
vidurio Cia buvo StankeviCiq
BieleviCiq dvaras Panemune. Jame 

pastatyta pilis XVII-XVIII ir net 
XIX a. pirmqjq dd imtmeCiq 
juridiniuose dokumentuose taip ir 
vadinama - Panemunes pilimi. 

Veliau buvo vadinama Gelgaudq 
pilimi (nuo savininko pavardes) , po 
1831 m. sukilimo, savininkams 

pasikeitus, imta vadinti Zamkumi, 
o po Pirmojo pasaulinio karo, 
dvaro vietoje atsiradus Vytenq 
kaimui, - Vytenq pilimi. 1597 m. 
ZemaiCiq pakamarys S. Stankevi

Cius dvar'l pardave Jonusui Eperj e
sui , kuris 1604 m. jame pradejo 

statydinti pili. J. Eperjdas vertesi 
misko produktq eksportu. Projekto 

autorius ir pirmasis statybq 
priziuretojas greiciausiai buvo 
Petras Nonhartas, Vilniaus karalis

kojo dvaro architektas. Pirmoji pilis 
buvo renesansine, nors turejo ir 

velyvosios gotikos elementq. J<t 
sudare gyvenamasis ir ukinis 
korpusai, pietq gynybine siena, 
prie kurios is kiemo puses sliejosi 
du pastatai, vakarq gynybine siena 
su medine galerija sauliams ir du 

keturauksCiai cilindriniai gynybiniai 
bokstai. Panemunes pilis buvo ne 

krasto gynybai skirta tvirtove, o 
tipiska XVII a. pradzios feodalo 

pilis su gynybiniais irenginiais, 
gyvenamaisiais ir ukiniais pastatais. 

XVII a. viduryje Kri stupas Eperje
sas, Jonuso sunus, po tevo mirties 

pili rekonstravo, ir ji igavo baroko 
elementq. 17 53 m. jau apleist'l pili 
isigijo baronas Igelstromas, o 
17 59 m. nupirko Zemaitijos 
bajoras Gelgaudas. Po 1783 m. pilis 
buvo rekonstruota klasicizmo 
stiliumi, dalis semjjq pastatq nugriau
ta. Pilis nukentejo per 183 1 m. 

sukilim'l, o 1832 m. uz Gelgaudq 
dalyvavim'l sukilime buvo nusavinta. 

Veliau pilis priklause valstybei, 
ivairiems savininkams, o XIX a. 
viduryje ir antrojoje puseje sunyko. 
(Lietuvos pilys, p. 20 1-222). 

Raudones pili XVI a. ketvirtaja
me ketvirtyje pastatydino Krispinas 
Kirsensteinas, vert~sis miskq 
nuoma, misko produktq gamyba, 
jq pardavimu Prusuose ir ten 

pirktq prekiq gabenimu i Lietuv'l. 
Tuo metu pilis turejo du korpusus. 

Abiejq korpusq gal us junge rytine 
ir vakarine muro siena su saudymo 

angomis. Sienos kartu su korpusais 
sudare staCiakampi uzdaq pilies 
kiem'l. Vakarines sienos centre 
buvo murinis vartq statinys. 

Seniausi'l, pietini, pilies korpus'l 
puose cilindrinis didysis bokstas, 

pastatytas ne kampe, o isores 
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fas ado centre. Siaurinio korpuso 

galuose stovejo dar du gynybiniai 

bokstai. XVI a. pabaigoje prie 

rytines kiem'l supanCios sienos 

buvo pristatytas renesansinis 

korpusas ir bokstas, o pietinio 

korpuso didysis bokstas rekonst

ruotas- jo ketmiuose apatiniuose 

aukstuose padarytos arkines angos. 

Pili supo parkas. Pilis XVII- XIX a. 

buvo ne kart'l rekonstruota . Dabarti-

11!( isvaizd'l igavo po XIX a. vidurio 

rekonstrukcijos, kmi labai pakeite 

renesansines architektliros elementus 

(Lietuvos pilys, p. 185- 198) . 
Raudondvario rumus, nuo 

XIX a. vadinarnus pilimi, XVII a. 

pradzioje pastatydino greiCiausiai 
Kauno pakamarys Vaitiekus 

Dziavaltauskas. Rumai buvo 

renesansiniai, turejo gotikos 

element"4. 1652 m. Raudondvario 

inventoriuje rasoma, jog tai 

,,Vysoko-Cervony dvor" (Aukstas 
Raudonas dvaras) . IS aprasymo 

galirna manyti, kad dvaro savinin

kas ar valdytojas galejo buti 

importuotos druskos ti ekejas (palei 

Nemun'l ejo svarbus prekybos 

keli as, Jurbarke buvo didele 

pasienio rnuitine). Dvaro rumus 

sudare dveji namai- diclieji ir 

mazieji. Nebaigtas statyti bokstas 

greiCiausiai buvo trij4 aukst4. IS 

aprasymo matyti, kad pastatas tuo 

metu buvo naujas, dar ne visa i 

uzbaigtas. lnventoriuje nenurodo

ma jokit.t karines paskirties daikt4. 

Buvusi pilis XVII a. viduryje 

kariniu atZvilgiu nebeturejo jokios 

reiksm es. Neuzsimenama nei apie 

griovius, pylimus ar kitokias 

fortifikacijas. XVII a. pabaigoje 

Raudondvaryje apie erdv4 repre

zentacini kiem'l buvo suformuotas 

didingas ansambli s ir ukine dalis. 

Vargu, ar bokstas kada nors turejo 

gynybines reiksrnes , gre iciausiai 

buvo tik dekoratyvus akcentas. 

Visi skai sutvarkytas renesansinis 

ansarnblis isliko iki 18 31 m. 

sukilimo. Nuo XIX a. praclzios 

Raudonclvaris priklause Tiskevi

Ciams. 1831 m. sukilimo m etu 

rumai ir claug kitt.t pastatl{ buvo 
sucleginti. Rumq ansamblis 

atstatytas 1831-1840 m ., veliau , 

1856-1877 m., rekonstruotas ir 

igavo neogotikos bruoz4. Is 
senosios pilies isliko tik clidysis 

siaurinis bokstas (Lietuvos pilys, 

p. 225-237). 
XVI a. pradzioje aplink svar

biausius miestus imta statyti 

gynybines sienas . Is praclzi4 jos 

turejo ir senqj4, gotikos architektu

ros element\{, buvo su saudyrno 

angomis ir galerij omis, su tvirta i 

uzsklenclziamais vartais, sient.t 

bokstai turejo ivairias sauclymo 

angas ir rnasikulas. Uz sien4 buvo 

gynybiniai grioviai, naturalios 

gamtines kliutys. Veliau buvo 

pradeta statyti bastioninio tipo 

gynybin ius itvirtinimus- su 

pylimais ir grioviais. Sienas ir 
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kitokius gynybinius [renginius 
turejo Vilnius, zvaigZdinius pylimus 
ir bastionus - Bidai, gynybinius 
griovius- Klaipeda. Aplink Kaun1 

buvo pastatytos naujos murines ir 
medines sienos. 

Vilniaus miesto gynybine siena, 

pastatyta 1503-15 22 m., turejo 
apsaugoti miest1 nuo totoriq 
puldinejimq. Siena taip pat le ido 
kontroliuoti [vairius atvykelius, 

pirklius ir geriau surinkti muit£!. 
MiestieCiai patys kreipesi i didiji 
kuniga ikst[ Aleksandr£!, prasydami 
atle isti nuo karines prievoles, ir uz 

tai pasizadejo aptverti miest1 
gynybine siena. 1503 m. rugsejo 
6 d. Aleksandras prasym1 patenki
no: miestieCiai, atle isti nuo karines 
prievoles, turejo miest1 aptverti 
iskasti gynybin[ griovi, o veliau 
ismuryti sien1. Namus, kliudanCius 

statyti gynybinius itvirtinimus, 
reikejo nugriauti . Sien1 state visi 
sostines gyventojai- kiekvienam 

gyventojui buvo paskirta ismuryti 
tam tikr£! dal[. Kas negalejo to 
iskart padaryti, tiems buvo le ista 

sprag'! uztverti astriakuoliais . Is 
pradziq gynybine siena turejo 

penkerius vartus, o veliau
des imt: Pilies , Marijos Magdelenos, 
Totoriq, Vilijos (Vilniaus), Trakq, 
Rudininkq, Medininkq (Ausros), 

SubaCiaus, !Sganytojo (Spaso), 
Bernardinq ir du bokstus: Apskri

t£!ji ir !Sganytojo (Spaso). XVII a. 
pirmojoje puseje iskilus karo 

6Tl·esmei buvo susirupinta miesto 

gynybines sistemos bukle ir 
pradeta rekonstruoti gynybin<r 
sien1. Netoli Subaciaus vartq, prie 

sienos buvo pastatyta basteja, kuri 
tapo miesto gynybines sistemos 
dalimi. Basteja- tai zema, issikisu

si tvirtoves, pilies arba miesto 

gynybines sienos dalis, skirta 
apsauginio griovio gynybai sparni
ne artilerijos ugnimi, buna pus
apskritimio, pusovalio formos. 

Bastejos naudotos XV a. pabaigo
je-XVI a. pradzioje. Manoma, kad 
Vi lniaus basteja pastatyta apie 
1640 m. ]'! projektavo Frydrichas 
Getkantas, LDK karo inzinierius ir 

kartografas, 1638 m . parasys 
darb£! ,Praktiskasis topografijos 
kurinys". F. Getkantas taip pat 
parenge Kauno, Taurages ir 
Virbalio miestq planus. Per 165 5-
166 1 m. kar1 Vilniaus bastejos 
bokstas buvo sugriautas, vel iau, 
ruosiantis karui su svedais, 
atstatytas . Vilniaus gynybine siena 
naudotasi per 165 5-1661 m. kar£!. 
1655 m., caro Aleksejaus Michai
loviciaus kariuomenei uzemus 

Vilniq, buvo [sakyta sustiprinti 

miesto gynybinius itvirtinimus. 
Pagal Tomio Belio projekt£! iki 
1660 m. piliq kompleksas turejo 
bttti apsuptas medinemis uztvaro
mis ir zemes pylimais, apie mieSt£! 
pastatyta antroji [tvirtinimq eile 
staCiakuoliq tvora . 1702 m. 

gynybine siena naudotasi kariaujant 
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su Svedij a. Tuo metu ji dar tiko 

gynybai. Svedijos kariuomene vart4 
bokstuose jsirenge sargybos 
bokstus. 17 48 m . rytine sienos 

dali s smarkiai nukentejo nuo 

gaisro. Magistratas jos atstatymu 
nebesirupino ir leido griauti 

gynybinius murus. Paskutinj kart'! 
gynybos tikslu miesto siena 
pasinaudota per 1794 m. sukilim'! 
Tada miestieCiai remontavo sien'!, 
bokstus, state u:l.tvaras . Sukilim'! 
galutinai numalsinus, siena nebesi

rupinta- vart4 bokstuose buvo 

irengtos gyvenamosios patalpos 
miesto sargybai, budeliui ir kitiems 
tarnautojams. 1800-1 805 m. buvo 

nugriauti paskutiniai gynybiniai 
jtvirtinimai :l.emes pavirsiuje, 

isskyrus kelet'! atkarp4, kurios liko 
kaip tvoros arba jungesi su kit4 
pastat4 konstrukcijo mis. 

Kauno gynybine siena buvo 
pradeta statyti XVII a. pirmojoje 
puseje. Gynybinius miesto itvirtini
mus tada jau sudare ne tik murines 
ir medines aptvaros ir bokstai, bet 

ir :l.emes pylimai bei gynybiniai 
grioviai. Siena statyta keliais 
etapais, nuo XVII a. prad:l.ios iki 

XVII a. antrosios puses. Kauno 
aptvarines sienos turejo nesudetin

gus gynybinius jrenginius. Grei
ciausiai jos nebuvo baigtos statyti ir 
nesuvaidino jokio vaidmens miesto 

gynyboje. 1655 m. , rus4 armijai 
ver:l.iantis i miest<t, gyventojai ji 
paliko neginam1. Kauno pilies 

pietryCi 4 boksto papedeje XVI a. 
pabaigoje buvo pastatyta basteja, 
panasi i Vilniaus bastej'!, tik gerokai 
mazesne ir ki ek kitokio plano. 

Siena neturejo jo ki os reiksmes ir 
Siaures karo metu . 

170 I m. sved4 karalius Karol is 

XII uzeme Kaun1. [vertin~ 

topografln~ situacij <t, svedai J\zuol4 
kalne pastate dvigub<t redut'!. 
Redutas - tai u:l.daras lauko 

fortiflkacinis jrenginys, apskrito, 
kvadratinio ar daugiakampio plano, 

apkastas pylimu ir grioviu . Nuo 
XVI a. Europoje redutai saugojo 
lygum4 pilis ir tvirtoves, veliau, iki 
XX a. pr., buvo bastion4, tvirtovi4 
pirmoji gynybine linija. Sved4 

pastatytojo Kauno reduto plan'! 
sudare du ko ncentri ski kvadratai, 

kuri4 jstrizaines viena kitos at:l.vilgiu 
buvo pasuktos 45° kampu . ISorin j 

kvadrat'l supo gynybinis griovys. 
Jo pazeidziamiausias vietas 
(kampus) gyne vid inio kvadrato 

kurtin4 ugnies linijos . Redutas 
leido kontroliuoti Kaun'! ir jo 

prieigas nuo abiej4 upi4, laiv4 
judejim<t Nemunu ir Nerimi , taip 

pat saugojo miest1 is ryt4. Caro 
Petro I kariuomene prie Nemuno, 

ties Girstupio upelio ziotimis, 
jrenge nedideli lauko jtvirtinim'l 
sanq , nuo kurio atsirado ir 5anCi 4 
priemiesCio vardas. Kar4 su Prusij a 
metu Rusij a Kaune irenge karinius 

amunicijos, maisto ir pasar4 
sandel ius, naujus bastioninius 



Gy n y b i ni a i i r v ir t inim a i XV I - XV ll l___a__ 

zemes itvirtinimus, patobulino 
senuosius ir pastate naujus fortifi

kacinius irengimus (patranktt 
baterijas, po ntoninius tiltus, kt.) . 
Pries paskutini Lietuvos ir Lenkijos 
padalijimq, Kauno miesto gynybi
niai irenginiai buvo sutvirtinti dar 

kartq - supilti nauji pylimai, 
perstatytas senasis svedq redutas, 
taCiau senoji gynybine siena buvo 
griaunama. Napoleonui uzemus 
Kaunq, mieste isikure viena is 
pagrindiniq kariuomenes aprlipini

mo baziq, buvo irengti nauji 
itvirtinimai miesto rytineje dalyje, 
Vilij ampoleje. Amunicij a laikyta ir 

senajame Kauno gynybines sienos 
bokste. XIX a. viduryje buvo 

nugri auti paskutiniai gynybines 
sienos vartai, vadinamieji Vilniaus 
vartai. 

Klaipedos gynybiniq irenginiq 
statyba, pradeta 16 27 m ., truko 
apie 30 metq. Zvaigl.diniai pylimai 
su bastionais ir gili ais, plaCia is 

gynybiniais grioviais buvo irengti 
pagal naujausius tuometines 

gynybos technikos reikalavimus, i 
gynybos sistemq ijungta ir Danes 
vaga , pastatyti du trikampiai 
ravelinai. Kel iai is siaures puses i 
miestq ejo per nuleidziamqji Danes 
tiltq, o is pietq puses pylime buvo 
pastatyti dveji va rtai- Malunq ir 
Kuliq. Miesto sienos, pylimai ir kai 

kurie kiti gynybiniai irengimai 
stovejo tose paCiose vietose, kaip 
ir pirmoji XIV a. pabaigos akmens 

muro siena, kurios geriau islikusios 

dalys buvo ijungtos i naujuosius 
bastioninius itvirtinimus. 

Didysis kunigaikstis, le isdamas 

kurti miestus ir suteikdamas 
savivaldos teises, reikalavo irengti 
gynybinius itvirtinimus. TaCiau 
dauguma XVII a. naujqjq miestq 
dellesq stokos liko neitvirtinti arba 

turejo labai menkus gynybos 
irenginius. Tokiq paprastq itvirtini
mq buta Skuode, Kretingoje, 
Kedainiuose. 

Kovas su Svedija ir Rusija dar 
mena isliktt zemiq pylimai (kartais 
su bastio nais) ir gynybiniai grioviai. 
To kiq XVII-XVIII a. kariniq 

stovyklq vietq yra beveik visoje 
Lietuvoje: Klaipedos, Kelmes, 

J urbarko , Silutes , Taurages, 
Lazdijq, Rokiskio, Bi rl.q, Raseiniq, 

Ukmerges, Jonavos rajonuose. 
Zmones tuos buvusius itvirtinimus 
daznai vadina ,zomkeliais", 

,okopko mis", ,sanCiais". Deja, ne 
viena tokia vieta nera nuodugniau 
mokslininkq tyrineta. 

Ju s tin a Pos ki e n e 
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1772 m. Du padalijimai (pirmasis 

1772 m., antrasis 1793 m.), ir, 

neilgai trukus po j4. (1795 m. 
spalio 24 d.), Peterburge pasirasyta 
Rusijos ir Austrijos sutartis del 
treCiojo padalijimo isbrauke 

Respublik<t is Europos valstybi4. 
S'!raso. Po treciojo padalijimo visa 
etnines Lietuvos teritorija, isskyrus 
jau seniai Priisijai priklausanCi'! 
Klaiped'! ir jos krast'l, atiteko 
Rusijai . Nuo tada visos Lietuvos 

tvirtoves buvo ijungtos i svetim4. 
valstybi4. gynybines sistemas. 
Svetimi strategai, nepaisydami 
senojo Lietuvos valstybes palikimo, 
sprende, kur ir kokias fortifikacij as 
statyti. Lietuvos valstybes paveldas, 
kliudantis naujosioms fortifikaci
joms, buvo griaunamas ne tik 
didziuosiuose miestuose. Tokio 

seimininkavimo pavyzdys- buv~ts 

Pranciskon4. konventuli4. vienuoly
nas ir Svc. Mergeles Marijos 

Emimo i Dangq (Yytauto Didziojo) 
baznyCia Norviliskese, paciame 
nuosaliausiame Lietuvos kampe, 

Dieveniski4. kilpoje, prie pat 
Baltarusijos sienos. 1831 m. cia, 
XVII a. renesansiniame vienuoly

ne, ruostasi statyti nauj'l murin~t 

baznyCi<t, bet, nespejus net kaip 

reikiant pradeti darb4., 1832 m . 

vienuolyn'! caro valdzia uzdare, 0 

vienuoliai turejo persikelti i Nau
garduko pranciskon4. vienuolyn'!. 
Taip pat uzdare ir baznyCi'!. Veliau 
is baznyCios r'!st4. buvo pastatyta 
Alsen4. cerkve, o is pranciskon4. 

paruost4. plyt4. naujos baznyCios 
statybai 1833 111. iskilo dviaukstes 
kareivines. Kareivine111is buvo 

paverstas ir senasis vienuo lynas. 
Tokia padetis isliko iki XX a. 

pradzios. 
Po Respublikos treciojo padaliji

mo fortifikacij4. statybos Lietuvos 
teritorijoje buvo labiausiai suakty

vejusios prancuz4. zygio i Rusij'! ir 
Pir111ojo pasaulinio karo metais, 
taip pat per abu sukilimus- 1831 
ir 1863 m. 1812 111 . prancuzai 

Lietuv'! buvo pavert<r amunicijos ir 
produkt4. ,sandeliu" - vien Vilniuje 
laikom4. maisto ir pasaro atsarg4. 
simtatukstantinei arl11ijai turejo 

uztekti 40 dienq, taciau be jokios 
tvarkos beganti Napoleono 
kariuomene tai s istekliais nebespejo 
pasinaudoti. 

XIX-XX a. Lietuvos teritorijoje 

pradeta statyti fortus, t.y. tokias 
tvirtoves, kurios buvo pritaikytos 

ziedinei gynybai ir galejo ilg'! laik<t 



gintis visiskai apsuptos . XIX-XX a. 

pradzioje istisos fortq grandi nes 
buvo statomos aplink miestus. 

1866-1888 m. dar kart'l 

meginta ir Klaiped'l paversti 
modernia tvirtove. Fortq statybos 
prasidejo miesto apylinkese ir 
Nerijoje. Kadangi tvirtovei teko 
buvusi pilies teritorija, senoji 
piliaviete buvo islyginta, imta 
aukstinti aplink pili sup il4 zemiq 

pylim'l, pradeti kiti tvarkymo 
darbai. Juos nutraukus, XIX a. 
pabaigoje buvo nulyginta didele 
dalis buvusiq pilies pylimq. Klaipe
dos tvirtoves fortifikacinis irenginys 
Kopgalio tvirtove, arba Neringos 
fortas, pastatytas 1865-1 871 m. 
Kursiq nerijos siaurin iame kampe 

is Klaipedos apylinkiq plytinese 
pagamintq plytq ir klinkerio . Fortas 
turejo ginti juros kanal'l ir isorini 
reid'!. 1945 m. jos redutas buvo 
issprogdintas. 1973-1979 m. 

vietoje jo pastatytas naujas pasta
tas , restauruoti kazematai ir 

irengtas Jurq muziejus. 
Caro Nikolajaus I 18 31 m . 

isakymu Vilniuje buvo pastatyta 
carines Rusijos tvirtove. J'l suma
nyta statyti dar 18 3 I m. pradzioje, 

pries sukilim'l, o vieta parinkta 
paCiame miesto viduryje- beveik 
visa Vilniaus centrine dalis, Aukstu
tines, Zemutines ir Kreivosios piliq 
teritorijos. Statant itvirtinimus, 
labai nukentejo Vilniaus piliq 
pastatai . Sios tipiskos caro laikq 

Cari z mo l a i kl£ itvirt in · 

II kategorijos tvirtoves statyba 
truko palyginti neilgai- nuo 
1831 m . bidelio 2 d. iki lapkriCio 
2 d. Numalsinus 1831 m. sukili-

111'!, tvirtove neteko savo reiksmes 

ir nepriziurima erne griuti. IS dalies 
buvo atnauj inta tiktai 1863 m., kai 

Lenkijoje ir Lietuvoje prasidejo 
nauj as sukilimas. Karine parengtis 
tvirtoveje buvo atsaukta 1865 m., 
numalsinus suki lim'l. 0 1878 m . 
birzelio 29 d. Rusijos caras 
Aleksandras II patvirtino Vilniaus 

tvirtoves panaikinimo plan'l. 
Netrukus i111ta uzkasineti tvirtoves 

griovius, sklaidyti pylimus. Visi 
darbai buvo baigti 1884 m. 

Kaunas buvo visai arti Vokietijos 

sienos , prie svarbiausiq gelezinkeliq 
ir plentq, jungianCiq Vokietij'l ir 

Rusii'l· 1aCiau tvirtoves atsiradim'l 
jame, ko gero, daugiausia le111e 
pati vietove - Ne111uno ir Neries 
san taka, skardingi upiq krantai. 
Tikriausiai del to Kaunas visoje 
siaures Rusijos dalyje buvo pripa
zintas tinkamiausia vieta I klases 
tvirtovei statyti. 1879 m. i111perato
rius Aleksandras II pasirase 

atitinka1111 potvarki, ir 1883 m. 
prasidejo statybos. Apie 1891 111 . 
Kauno tvirtove buvo visi skai 

uzbaigta ir parengta gynybai. 
Stabus ir igul'l imta formuoti jau 
1887 m. rugsejo men. Tvirtove 

labai suvade 111iesto gyvenim'l, 

statybas, pramon~ ir prekyb'l. 
1888 111 . sausio 20 d. tvirtoves 
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·z mo l aiktl Uvirtinimai 

komendantas savo kalboje Kauno 

dumos deputatams paskelbe, kad 
, Kauno miesto nebera, yra tik 
tvirtove". Mieste is tiesq buvo ivesta 

karine padetis. Visokie uzbaigia
mieji fo rt ifikacijq statybos da rbai 
truko iki 1900 m ., toli au buvo 

statomos kareivines ir kitokie 
kariniai objektai. 189 1-1 895 m. 
Laisves alejoje iskilo d idziulis !gulos 
sobo ras. Kareiviniq ir kitokiq karo 

ukio objektq statyba ypac issiplete 
Kauno priemiesCiuose. SanCiai, 
kuriuose 1886-1 896 m.laikotar

p iu buvo pastatyti 365 kariniai 
pastatai, virto t ikru kariuo menes 
miesteliu , o Freda ir Panemune 
tiesiog buvo nusavintos tvirtovei. 

Nemazai kariniq pastatq isdygo 
Zaliakalnyje ir Vilij ampoleje. 
Komendanto bustine isikure Petro 
kalno ( dabar Vytauto kalnas) 
pakrastyje. 1890 m. Kaunas turejo 
35 tukst ., o 19 14 m. - 90 tukst . 

kariq igul'l. Jau 1892-1 898 ir 
1893-1 897 m . vyko tvirtoves 
rekonstrukcijos, buvo perstatineja
mi II ir IV fortai, nuo 189 5 m. -

I fo rtas. Pagal 190 I m . patvirtint'l 
papildom'l Kauno tvirtoves staty

bos plan'l i Siaurct nuo VIII fo rto 
turejo buti pastatyti dar trys fortai. 
19 10 m. IX fortas buvo beveik 
baigtas, bet X ir XI fortai liko 
nebaigti dellesq trukumo. 19 12-

19 17 m. turejo buti pastatytas 
antrasis itvirtinimq ziedas, is viso 

12 moderniausiq fo rt4, 9 atsparos 

punktai ir kitokie itvirtinimai. 
19 12 m. darbai prasidejo, taCiau 
jq uzbaigti nebesuspeta. Pirmojo 
pasaulinio karo metu tvirtove 

laikesi neilgai, apie 11 dienq, ir 

vo kieCiai i 'l paeme 19 15 m . 
rugpjuCio 22 d . Tvirtove turejo tik 

lengvt.!jq artilerijos pabukl4, buvo 
nepritaikyta sunkiqjq pabuklq 
sviediniams. Be to, gynybai blogai 
vadovavo karinis komendantas 

generolas Grigorjevas, kuri tribunolas 
nuteise kaip isdavik'l l5 metq kaleti 
Sib ire (Cerneckis V Kauno tvirtove II 

Moksl!J. akademijos darbai, serija A. T 3 

(25). - V., 1967, p. 47-57). 

9-ojo des imtmeCio pradZioje 
buvo numatyta nuo 1890 m. 

statyti Alytuje Rusijos pasienio 
III klases tvirtov~ . Joje turejo buti 
keturi fortai, is viso 5 kompleksai 

(p irmasis fo rtas dviejq daliq). 
Statybos darbai jau vyko. Iki 
1887 m . buvo nutiesti arba re
konstruoti senieji Uznemunes 

kel iai: is Alytaus i Seinus, Kalva rij 'l, 
Balbieriski, dd iniajame Nemuno 

krante - i Kaun'l ir Gardin'!, o 
1892 m . nutiestas gele:Z.inkel is i 
SuvaJkus. Radialinius kelius is Aly

taus sujunge skersiniai keliai, kurie 

palengvino susisiekim'l tarp atskirq 
fo rtq. Didejantis fortq statybos 
mastas skatino Alytaus miesto 

augim'l. Dabar yra i slik~ dviejq 
fo rtqlikuCiai- zemes pylimai. 

Pirmojo pasaulinio karo gynybi
niai itvirtinimai (irenginiai, bunke-



riai, ugnies taskai) i ss idest~ 

Dysnos, Mielagenq, TvereCiaus 
senilinijose, Bobenq, Cepeliskes, 
Kekstq, Kliukq, Lazinkq, Rasciunq, 

T vereCiaus kaimuose ir palei 
Dysnos up~. Tai buvusios fronto 
linijos apie 50 km ilgio ruohs. Jo 
itvirtinimus is cemento ir lauko 
rieduliq, betono 1916 m. pastate 
vokieciai ir jais naudojosi trejus 
metus. salia keli4 esanciuose 
Rasciunq, Guntautinkq kaimq 

itvirtinimuose stovejo sargybos 
postai, o prie T vereCiaus buvo 
saugomi soviniai. Grazesniuose, 
viduje isbetonuotuose Bobenq 
kaimo bunkeriuose gyveno vokieCiq 
armijos vadai. Po Antrojo pasauli
nio karo siuose bunkeriuose buvo 

isitvirtinc;: partizanai. 
Iki siq dienq i s lik~ apie 20 

gynybiniq irengimq, jie yra staCia
kampio, kvadrato, trapecijos ar 
pusovalio (kupolo) formos, 4,30-
2,60 m ilgio, 5,5-1 , 15 m plocio, 
2,50-1, I 0 m auksCio. Sienq 
storis- 0,80- 1 ,30 m. Saudymo 
angq dydis- 0,15-1,30 m. 

Justina Poski e n e 
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Nepriklausomybes metai 

( 1918-1 940) 1r Antrasis 

1--- - - --f.L..LL....J....l.L__.....] in i s k a r a s 
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Lietuvos kariuomenes oficiali iste i

gi mo data yra 19 18 m . lapkriCio 

23 -ioji , nes t<[ dien<[ isleistas pir

mas is isakymas del kariuomenes 

o rganizavimo. Pirmieji kariuome

nes organizatori ai buvo karininkai 

lietuviai, sugrizc;: is Rusijos. Savano

riq kariuomene greitai sustiprejo ir 

sekmingai kovesi su Sovietq Rusijos 

an n ij a. Iki 1920 m . kariuomene 

organizavosi kariaudama su bolse

vikais, bermo ntininkais ir lenkais. 

MO.siai vyko beveik visoje Lietuvos 

terito rijoje. Bolsevikq kariuomene 

19 19 vasa rio menesi puole Kedai

niq kryptimi . Siose kautynese zuvo 

savanoris Povilas Luksys. Tuo pat 

metu bolsevikai puole Alytq, kur, 

gindamas til to per Nemun <[ prie i

gas, zuvo pirmasis karininkas Anta

nas JuozapaviCi us. Metq pabaigoje 
Lietuvos kariai bolsevikus ir ber

montininkus isstume is visos Lietu

vos teritorijos. 192 0 m. lapkriti 

prie Sirvintl! ir GiedraiCiq Lietuvos 
kariuo mene sumuse generolo Zel i

govski o dalinius. Lietuvos kariai bu

vo berygiuoj<[ i Vilniq, bet Tautq 

S<[jungos karines kontroles komisij a 
kova. sustabde. Lietuva neteko 

trecdalio savo terito rijos (su sostine 

Vilniumi), pripazintos pagal 

1920 m. taikos sutarti su Sovietq 

Rusija . 

XX a. Lietuvos valstybe buvo ku

riama tautiniu pagrindu, siekiant 

sujungti visas lietuviq gyvenamas ze

mes. Dalis Klaipedos krasto lietuviq 

po daug amziq trukusio vokieCiq 

valdymo pasiskelbe nori prisijungti 
prie Lietuvos. 1923 m. lietuviq suki

leliq ir jaunos valstybes diplomatq 
deka Klaipedos krastas su uostu bu

vo prijungtas prie Lietuvos. 
Perdu nepriklausomybes de

simtmeCius Lietuva pasieke nemazq 

laimejimq pletodama ekono mik<[, 
kultO.r<[, svi etim <[. Lietuvos kariuo

mene buvo pertvarkyta pagal to 

meto karybos reikalavimus, pa

rengtas profesionalus karininkq 

korpusas. Kariuomene turejo tris 

pestininkq divizij as, keturis artile ri

jos pulkus, tris kavalerijos pulkus, 

aviacijos eskadriliq (apie I 00 lektu

vq) ir kitq tarnybq. 

1940 m . bi iielio 15 d ., vykdyda

ma slaptuosius Ribentropo-Molo

tovo susitarimus, Sovietl! S<[junga 
okupavo Lietuvos Respublik<[. Gerai 

parengta Lietuvos kariuomene nega

vo isakymo priesintis okupantams. 

Salyje prasidejo masines represijos . 

Vyriausybes nariai, visq rangq valsty-
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bes tarnautojai, politiniq partijq bei 
visuomeniniq organizacijq vadovai ir 
veiklus jq nariai - ukininkai, moky
tojai, studentai ir kiti pilieciai- buvo 

suiminejami , zudomi arba tremiami 

i Sibiri! ir kitas tolimas Sovietq S'l
jungos vietoves. Lietuvos kariuome

ne buvo likviduota, dalis jos ijungta i 
sovietq armijos sudeq. Taip buvo 
panaikintas Lietuvos valstybingumas. 

Kaip atsakas i vykdo mas represi
jas, Lietuvoje pradejo kurtis po
grindZio organizacijos. Viena is jq
Lietuvos aktyvistq frontas (LAF), 
prasidejus karui tarp Yokietijos ir 

Sovietq S'ljungos, 1941 m. bidelio 
22- 28 d. organizavo sukilim'l. 

Sukileliai paskelbe, jog atkuriama 
Lietuvos Respublika, sudare jos 

Laikin'li 'l Yyriausyb~. TaCiau Nepri
klausomos Lietuvos politika neatiti

ko Yokietijos tikslq, todel rugpjlicio 
5 d . Laikinosios Yyriausybes veikla 

buvo nutraukta. 
1941 m . antrojoje puseje Lietu

voje prasidejo antinacinis judeji
mas, kliresi pogrindZio o rganizaci
jos. Nuo 1943 m. lapkricio men. 
vienyti ir koordinuoti jq veikl 'l eme
si Yyriausiasis Lietuvos islaisvinimo 

komitetas (VLIK). Buvo laikomasi 

pilietinio nepaklusnumo ir pasiprie
sinimo taktikos, siekiama neremti 

ne vienos is Lietuv'l okupavusiq 
valstybiq. Yo ki eCiams nepavyko su
formuoti lietuviskq SS daliniq. Bu

vo siekiama issaugoti zmones. Vil
tas i, kad baigiantis karui , 

nepriklausomyb~ atkurti pavyks di
plomatij a ir ginklu . 

1944 m. buvo suformuotas lie
tuviskas dalinys- Vietine rinktine, 

vadovaujama brigados generolo Po
vilo PlechaviCiaus ir turinti veikti tik 
Lietuvos teritorijoje. Taciau vokie

Cia i pazadq netesejo ir pareikalavo 
Vietin ~ rinktin~ siqsti i front'! uz 
Lietuvos ribq. Vietines rinktines 
stabas siems reikalavimams nepa

kluso, todel 1944 m. geguzes men. 
buvo sunaikintas: generolas P. Ple
chaviCius ir karininkai issiqsti i Sa

laspilio koncentracijos stovykl 'l, ke
li asclesimt kariq susaudyta, daugiau 
kaip 3 tUkst . suimti , kitiems pavyko 
pabegti. Buvo represuoti ir ant ina
ciniq organizac ij q nariai, VLIK-as 
clezorganizuotas, clalis jo nariq su
imta, kiti pasitrauke i Vakarus. 

Artejant Sovietq S'liungos armijai, 
Lietuvos patriotai 1944 m. liepos 

29 d. Zemaitijoje nutare sudaryti 
Tevynes apsaugos rinktin~, kuri kmtu 
su vokieCiq kariuomene pasipriesintq 

antr'l kart'! i Lietuv'l izengusiai Rau
clonajai armijai. 1944 m. spalio 7 d. 
menkai ginkluoti T evynes apsaugos 
rinktines claliniai Zemaitijoje prie Se

clos megino sulaikyti Rauclonosios 
armijos prasiverZim'l, taciau buvo 
sumusti ir issklaidyti. Po musio lik~ 

gyvi Lietuvos kariai pasitrauke i Kur
S'!, i Yakarus arba isijunge i antisovie

tin~ rezistencii 'l· 

Rit a Mos ie j ie n e 
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Partizaninis karas Lietuvoje 

~------~~L44-1953 m. 
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1944 m. Sovietq armija antr'l kart'! 1944- 1945 m . is viso buvo 

uzeme Lietuv'l. Po po ros sava iCi q 

okupacine valdzia paskelbe mobili

zacij 'l i Raudon'lj'l armij 'l. Lietuvo
je buvo dislokuoti represiniai 

ypatingos ios paskirties daliniai: 

SSSR N KVD 4-oji sauliq divizij a, 

devyni NKVD pasienio pulkai, 
keturiq Raudonosios armijos 

fmntq uznuga rio apsaugos N KVD 

pulkai. 1944 liepos 15 d . buvo 
atkurtas Lietuvos SS R NKGB, kuris 

koordinavo represiniq strukturq 

veikl 'l. Buvo suiminejami antinaci

nes rezistencij os , 194 1 m. birzelio 

sukilimo dalyviai , Vietines rinkti

nes, Tevynes apsaugos rinktines 

kariai, taip pat besislapstantys nuo 

mobilizacijos i okupacin ~t kariuo
men<(. Visoje Lietuvoje siautejo 

NKVD daliniai; jie krete miskus ir 

gyvenvietes , vykde bauclziam'ls ias 

operacijas: clegino sodybas, pasta

tus apsauclydavo net minosvaidziq 

ugnimi , zucle ir clegino gyvus 

zmones. Alytaus, Panevezio, Rasei

niq ir kitose apskri tyse 1944 m . 

gruodzio 20-25 d . - per Kaledq 

sventes - buvo surengtos 74 

baudziamosios akcijos, kuriq metu 

zuvo claugiau kaip 400 zmoniq, 

dauguma jq buvo bebrinkliai. 

nuzudyta ar nukankinta per 

tarclymus 13,2 tukst . asmenq, i 
Raudon'li'l armij 'l mobilizuota apie 
80 tukst. li etuviq, claugiau kaip 

puse jq sugauclyta prieva rta. 

Tokios ziaurios okupacines 

valdzios represijos skatino ginkluo

ti s ir priesinti s smurtui . Visose 

apskri tyse kuresi partizanq buriai. 

Taciau Sovietq S'ljungos okupacines 
kariuornenes teroro negalima 

laikyti pagrincline ginkluoto 
pasipriesinimo pridastimi . Svar

biausias rnotyvas , nul em~ts apsi

sprendim'l partizanauti , buvo 
patriotizmas ir vii tis atkurti nepri

klausom'l va lstyb<(. 

Vilti s atkurti laisv'l, demokratin ~t 

Lietuvos Respublik'l buvo siejama 

su Antrojo pasaulinio karo pabaiga 

ir bt:isim'lja Taikos konferencij a. 

Prasiclejus saltajam karui, laukta 

karinio Rytq ir Yakarq konflikto . 

Partizanai kovojo su galingu ir 

nuozmiu priesu, tikeclamiesi, kad 

Yakarai privers Sovietq S'ljung'l 
isvesti is Lietuvos okupacin ~t 

kariuo men<(. Siam le rniamam 

momentui buvo kuriamas centrali

zuotas pogrindis, kuri s mobilizuotq 

vyrus, uztikrintq krasto gynyb'!, 
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suorganizuot4 laikinus valdzios 

organ us ir surengt4 demokratinius 
parlamento rinkimus. Iki tol buvo 
trukdoma kurti okupacinius 

valdy111o organus, pridinamasi su 
Soviettt S£!jungos kariuomenes 
pagalba vykdomiems rinkimams, 

ginama gyventoj4 teise boikotuoti 
prievartint;: 111obilizacij<t i Raudon'!
i'! armij£!, pridinamasi komunisti
nes ideologijos skleidil11ui, privaCios 
nuosavybes naikinimui, prievarti
niam zemes ukio kolektyvizavimui , 

gyventoj4 deportacijoms. 
Atsizvelgiant i partizan4 kovos 

strategij£! ir taktik£! bei organizaci

ni4 struktur4 formavim£!si, taip pat 
represini4 organ4 taikytus slopini
mo metoclus, Lietuvos partizanini 

kar'! S£!lygiskai galima skirstyti i tris 
period us: 

1) 1944 m. Iiepa- 1946 m. 

geguze; 
2) 1946 m. geguze- 1948 m. 

lapkritis; 
3) 1948 m.lapkritis- 1953 m . 

geguze. 
Jau 1944 m. li epos menesi 

atsirady smulkesni partizan4 buriai 

eme jungtis i stambesnius junginius 
ir teritoriniu principu kurti partiza-

114 apygardas. Per pirm£!ji koY4 
etap'! susikure septynios apygarclos 
( dvi apygardos suformuotos veliau, 

padalijus dideleje teritorijoje 
veikianCias apygardas) : 

1) VyCio ( 1944 m . gruodis -
1953 m. sausis); 

2) Oidziosios Kovos (1945 m. 
vasaris - 1950 m. lapkrit is); 

3) Zemaici4 ( 1945 m . kovas-
1953 m. rugpjutis); 

4) Vytauto (1945 m. rugpjlitis-
19 5 I m. gruocl is); 

5) Tauro (1945 111. rugpjutis -
1952 111 . bidelis); 

6) Dainavos ( 1945 m. lapkri
t is- 1952 m. rugpjlitis); 

7) Kt;:stuCio (1946 m. rugsejis-
1953 m . birzelis); 

8) Algi manto ( 194 7 m. gegu
ze - 1950 m. lapkritis); 

9) Prisikeli111o ( 1948 m . 
balandis - 1952 m . bidelis). 

Kiekvien'! apygarcl£! sudare 2-5 
rinktines (rinktine paprastai junge 
vi enos apskrities partizanus), sios 
savo ruoztu skirstesi i rajonus 

(trij4- astuoni4 valsCi4 partizanai) 
arba i tevLinijas ( dviej4-keturi4 
valsci4 partizanai), kuopas, burius, 

skyrius ir gran dis . Pradeclant . 
tevunija, visi stambesni junginiai 
turejo stabus. Partizanus materiali
niais istekliais, spausdinimo 
priemonemis, meclikamentais 

aprupinclavo, spaud£! isplatinclavo 
3-4 kartus gausesnis tinklas legaliai 

gyvenanci4 organizacinio sektoriaus 

nari4 ( 1949 m . pavadint4 slapu
kais) . Partizan4 jungini4 struktUra 
buvo tokia kaip Lietuvos reguliario

sios kariuomenes. Jau nuo pirm4J4 
organizavimosi dien4 savo veikl£!jie 
reglamentavo atitinkamais statutais 

bei taisyklemis . {stodami i partiza-
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nq gretas, kovotojai duodavo 

priesa ik'l, bi.idavo surasomas 

pare igq ejimo lapas, 1946 111 . 

jvestos karines uniformos, skiri a

mieji bei pasiZyn1ejimo zenklai. 

Buvo keliami partizanqlaipsniai, 

kariai apmokomi . 

Pirmuoju partizaninio karo 

laiko tarpiu, kuri s is esm es truko 

pusantrq metq, abi puses kovo jo 

maksimaliomis paj egomis . 

Li etuvoj e buvo su telkta penktada

lis visos su parti zanais kovo jusios 

Sovietq S'ljungos N KVD kariuo

m enes (a pie 20- 25 ti.ikst. karil[), 

o partizanq o rgan izacij os buvo 

sute lkusios apie 20 ti.ikst. zmo

niq. Okupacin e kariuo111ene visq 

pirma sieke kuo gre iCiau palauzti 

bet kokj pasiprid inim'l. Tuo 

tikslu i kov'l buvo siun i': iam i 

specialieji daliniai, naudo jama 

aktyv i, puolamoji taktika, re ikalui 

esant, pulkai apginkluoj a111i 

sa r vuo i':iais, itt ve iksmus parem

davo artil e rij a, sa r vuoti trauki

niai, 0 zvalgydavo ne t av iac ija. 

Specialiqjq daliniq kariai buvo 

spec iali ai atrinkti (apie 70-90% 

rusa i, d azniausiai kil <r is centrines 

Rusij os sri i': iq), nuo lat id eo logis

kai apd orojami, m ateri ali a i 

remiami ir gera i apri.ipinami . 

Yykdant didesnes operacij as pries 

partizanus, kartais bi.idavo pas itel

kiama reguliarioji kariuomene . 

1944 111 . okupantams sunkiai 

sekesi formuoti civilines valdzios 

organus: partizanai uzpuldavo 

mazesnius miestelius ( 1944 111. 

buvo pulta 17 miesteliq, o is viso 

1944-1 945 m . - apie 30), 

sunaikindavo okupacines valdzios 

jstaigas, nuginkluodavo valsi':iuose 

jsiki.irusius naikintojq bi.irius, 

islaisvindavo sui111tuosius, sunai kin

davo mobilizacijos doku111entus, 

prievoliq ziniarasi': ius. Kaimai 

nakties metu, o daznai ir dien'l, 

bi:idavo partizanq kontroliuojami . 

Partizanai 111iskuose telkdavosi po 

simt'l ir daugiau kovotojq, jsireng

davo gerai jtvirtintas stovykl as, 

1944-1945 111 . vyko didziausios 

kautynes tarp partizanq ir okupaci

nes vidaus kariuol11enes padaliniq: 

1944 111 . gruodzio 16 d. Kedainiq 

aps. Pusynes 111iske zuvo 14 
partizanq, 1945 m . sausio 12 d . 

Ukmerges aps. Uzulenio miske -

24 partizanai, vasario 9 d. Paneve

zio aps. Ti·oski:mq 111iskuose- 68 

partizanai, kovo 27 d. tos pat 

apskrities A?__agq 111iske - 7 5 pa11:iza

nai, kovo l 0-12 d. U tenos aps . 

Labanoro girioje- 83 partizanai, 

kovo 20 d. Ukmerges aps. Yepriq 

valse. - 36 partizanai, geguzes 16 d. 

Alytaus aps. Kalniskes miske - 44 

pa11:izanai, birZ.elio 14 d. Alytaus aps. 

Yari':ios miske - II partizanq, liepos 

19 d. Raseiniq aps. Virtukq miske-

15 partizanq ir t.t. 

Tokios skaudzios netektys 

paskatino partizanus keisti kovos 

taktik'l. Vengd a111 i atvirq kautyniq 
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su daug kartq gausesniais NKVD 

daliniais, partizanai pradejo veikti 

5-20 ginkluotq zmoniq grupemis, 
0 slapstytis tik gerai uzmaskuotuo

se pozeminiuose bunkeriuose, 

kuriuos irengdavo miskuose arba 

savo remejq sodybose. Dazniausia 

kovine operacij a tapo pasala arba 

staigus antpuolis, po kurio partiza
nai greitai atsitraukdavo. Atitinka

mai savo metodus pakeite ir p rid q 
daliniai: eme ve ikti zvalgybines 

paieskos grupes, 5- 8 patyrusiq 

kariq pasalos grupes ir slapukai, 

kurie tykodavo is anksto numatyto

se vietose, nakti, prie keliq, 

pamiskese, prie pe rkelq per upes 

ir panasiose vietose. Visos minetos 

grupes buvo vadinamos ,tarnybi

niais buriais" (, sluzebnyje nari a

dy") . MGB eme aktyviau verbuoti 

agentus, vis isradingiau tardydavo 

suimtuos ius. Ne tik sadistiskai 

kankindavo , griebdavosi psichinio 

poveikio budq, istisus menesius 

neleisdavo issimiegoti, bet ir 

siqsdavo i kameras agentus. 
1946 m. LSSR MG B vis dazniau 

eme veikti pe r speciali as provoka

to riq, arba agentq-smogikq, 

apsimetusiq partizanais, grupes, 
kurios daznai , islaisvindavo" 

suimtuosius ir klasta isgaudavo 

zinias, kurias tie slepdavo nuo 

tardytojq. Sis metodas buvo 

vadinamas ,apdorojimu agenturi

nes-operatyvines kombinacijos 

budu". , Kombinacijos" metu 

suimtasis su keliais konvojaus 

kareiviais Qais apsimesdavo 

smogikai) budavo vedamas arba 

vezamas per misk<1.- :Z.mogui 

sakydavo, kad jis siunCiam as i kiti)_ 
sovietinio saugumo skyriq. Konvojq 

uzpuldavo , partizanq" (smogikq) 
bttrys ir suimti)_ji , islaisvindavo". 

Partizanais apsimetcr smogikai 

turedavo toki i)_ pat ginkluotcr ir 

ekipuotcr , kaip tos apygardos 
partizanai, vadindavosi tik slapyvar

dziais, maistu apsirupindavo is 

partizanq remejq, taCiau jq veikimo 

rajone buvo draudziamos bet 

kokios karin ilL dalinilL operacijos. 

Nusived cr savo auk1 i miski)_ arba i 
is anksto paruost i)_ bunkeri, 

smogikai imclavo tardyti. Tikeda

mas speciali a saugumo agentq 

grupe kaip partizanq buriu, 

suim tasis, no redamas kuo gre iciau 

issklaidyti itarinejimus, pradedavo 

pasakoti apie pas iprid inimo 
dalyvius, galinCi us u7. ji laiduoti , ir 

viski)_, k1 taip slepe nuo MGB, sava 
ranka surasydavo i rast i)_ tariamojo 

burio, kuopos, rinktines vadui. Po 

to agentai smogikai isvesclavo 

suimti)_ji i ,stab'!." · Vel pasala, 

dabar jau MGB kareiviq, ir partiza

nais apsimetusiq smogikq vedam a 

auka vel atsidurdavo pas tuos 
pacius saugu mo karininkus, taCiau 

jau su savo paties ranka parasytais 

issamiais parodym ais. Specialiqjq 

grupiq agentai smogikai, apsimetcr 
is kito regiono atklydusiais partiza-
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nais, id kodavo rysi4 su partizan4 
junginiais, o iskviestus i susitikimo 

vieti)_ partizan us klastingai ( daz

niausiai miegancius) issaudydavo . 

Kad nelikt\{ liudinink4, daznai 

iszudydavo civili4 gyventoj4 
seimas - partizan\{ vardu . 

1945- 1946 m. okupacine 

valdzia pradejo nekrofilines baugi

nimo akcijas- nukautl{jl{ partizan4 

niekinim i)_ miesteli4 aikstese. 

O fi cialiai tokios akcijos vadintos 

atpazinimu, taCiau is tieS \{ cekistai 

siekdavo ibauginti gyventojus ir 
susekti nukaut\{jl{ gimines. Apnuo

ginti , apraizgyti rohnCiais, sudar

kyti zuvusi4i4 kunai po kelet'! dien4 
guledavo viename miestelyje, 

paskui budavo vezami i kit'!· Atpa
zinti bi:idavo atvaromi partizan\{ 

artim ieji . Dazna motina, bijodama, 

kad del partizanavusio sunaus bus 

istremta vi sa seima, neprisipazinda

vo , kad nukautas is yra jos sunus. 

Prie zuvusi4i4 bi:idavo rengiami 
mitinga i, i kuriuos varu suvarydavo 

gimnazistus ir aiskindavo, kad toks 

likimas laukia vis4 sovietines val

dzios prid 4. Gali ausiai lavonus 

slapta uzkasdavo siukslynuose, 

zvyrduobese, sumesdavo i lauko 
isvietes ir sulinius. 

Cekist\{ provokacijos verte 

partizanus kuo greiCiau uzmegzti 

rysius tarp junginil{, nustatyti 

apygard4 ribas . Be to, pradejus 
meg.dis rysiams su Vakaruose 

atsidurusiomis lietuvi4 iseivi4 

organizacijomis ir ten likusiu 

Lietuvos Respublikos diplomat\{ 

ko rpusu, vis aktualesni s dares i 

uzdavinys sukurti bendr'! vi sus 

partizan4 junginius vienij anCi'! 

vadovybcr, kuri galet4 atstovauti 
kovojanCiam krastui . 

1946 m. geguzes 5 d. dvi Piet4 
Lietuvoje veikianCios apygardos 

(Tauro ir Dainavos) , susijungusios i 
stambesni vieneti)_- Piet4 Lietuvos 

partizan4 sriti, paskelbe pirmi)_ji)_ 
partizanq politiny deklaracij i)_, 

kurioje isdeste Lietuvos nepriklau

somybes atkurimo principus. Buvo 

uzm egzti rysiai su sieni)_ perejusiais 

iseivijos atstovais ir imtasi zygil{ 

kurti vyriausii)_j'! pogrindzio vado

vybcr. Deja, MGB kuriam laikui si 
procesi)_ sutrikde. TaCiau vieningos 
vadovybes kurimo darbas nenutrli

ko, vienijimos i iniciatyv'l. pereme 

KcrstuCio apyga rdos vadas kpt. Jo
nas Zemaitis. Nuolat trukinejant 

rys iams tarp apygard4, daug 
veiksmingiau sekes i vadovauti 

partizan4 junginiams per regio n4 
centrus - sriCi4 stabus. Iki to l 

Piet4 Lietuvoje dvi partizan4 

apygardos (Dainavos ir Tauro) jau 

1946 m. balandzio 9 d . formaliai 

buvo susijungusios i Nemuno sriti, 

o Rytq Lietuvoje Karaliaus Min
daugo sritis buvo ikurta 1947 m. 

sausio 2 d . (is ties4 Vytauto, VyCio , 
Algimanto ir Didziosios Kovos 

apyga rdos susijunge 1948 m. 

geguzes 1 d .). 1948 m. geguzes 
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5 d. J . Zemaitis is Vakarq Lietuvoje 

veikianCiq KtrstuCio, ZemaiCiq ir 
Prisikelimo apygardq suformavo 

Jiiros sriti. 
1949 m. vasa rio 10- 20 d. 

Prisikelimo apygardos stabo bunke
ryje (MinaiCiq kaime, tarp Radvihskio 
ir Baisogalos) ivyko placiausio masto 
Lietuvos partizanq vadq pasitarimas. 
Iki to! vykusiuose vadq suvaziavimuo
se paprastai dalyvaudavo trijq
keturiq apygardq atstovai, 0 siame 
suvaziavime dalyvavo visq Lietuvos 
regionq vadai ir igaliotieji asmenys 
(astuoni BOPS prezidiumo ir Karo 

tarybos nariai). 
Suvaziavimas patvirtinto naujqji 

partizanq organizacijos pavadini
mq - Lietuvos laisves kovos sqjiidis 
(LLKS). Tarybos Prezidiumo 
pirmininku buvo isrinktas kpt. Jo

nas Zemaiti s. Jam buvo suteiktas 
auksCiausias karin is partizanq 
generolo laipsnis. Pirmininko 

pavaduotojas buvo paskirti LLKS 
gynybos pajegq vadas Adolfas 
Ramanauskas ir Visuomenines 

dalies virsininkas Juozas Sibaila. 
Suvaziavime, LLKS taryba, , atsto
vaudama visoms Lietuvos teritori

joje esanCioms vieningos vadovybes 
vadovaujamoms karinems visuo
meninems grupuotems", Nepri
klausomybes atgavimo dienq -
vasario 16-qjq- paskelbe Dekla
racijq, kurioje rasoma, kad okupa
cijos metu LLKS taryba yra 
,auksCiausias tautos politinis 

organas, vadovaujqs politinei ir 
karinei tautos issilaisvinimo kovai". 
Tai buvo meginimas organizuoti 
teisetq konstitucintr valdziq. 

Sukurtieji norminiai dokumentai 
buvo privalomi visiems partizanq 

junginiams. Atsi:ZVelgiant i aplinky
bes , tiek dokumentai, tiek organi
zacijos struktiira buvo nuolat 
tobulinami . Nors 1949 m. dar 
buvo tikimasi sulaukti Vakarq ir 

Rytq ginkluoto konflikto (tam 
atvejui partizanq stabai sudarinejo 
mobilizacijos planus) , reali padeties 
analize verte keisti pasiprie5inimo 
taktikq. Nutarta neplesti ginkluotq 
partizanq gretq ir stengtis islaikyti 
visq Lietuvq apimanti pogrindzio 
tinklq: stabus bei rysiq sistemq. 
Rysius tarp vyriausiosios vadovybes 

ir sriciq bei apygardq stabq 
palaikydavo rysiq igaliotiniai
dazniausiai fiktyvius dokumentus 
turinCios merginos. Suimtos jos 
negaledavo nusizudyti ir turedavo 
istverti visq kankinimq siaubq. 
Suemus vienq rysininktr , biidavo 
keiCiami visi r ysiq punktai, todd 
kartais rysys keliems menesiams 

nutriikdavo. 

Nuo 1949 m. ypac daug deme
sio pradeta skirti visuomeninei 

veiklai. Partizanq spa ucla stengesi 
neutralizuoti komunistines propa
gandos itakq visuomenei, ugdyt i 

dvasingumq ir tautini-pilietini 
sqmoningumq. Per partizanini karq 
Lietuvoje isejo ne maziau kaip 
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54-iq pavadinimq periodiniai 
leid iniai ir 18 neperiodiniq. Kai 
kurie masinrastiniai leidiniai buvo 

spausdinami vos 50 egz. tirazu, 

taciau stipresni stabai turejo tipog

rafintt irang'l ir spausdino laikras
Cius 5 tiikst. egz. tirazu. Ilgiausiai 

ejo Kttstucio apygardos laikrastis 
,Laisves varpas" - nuo 1946 iki 
19 53 m. pavasario buvo isleisti net 
17 6 numeriai. Paskutinis partizanq 

Prisikelimo apygardos J uozapavi
ciaus tevtinijos laikrastel is ,Partiza
nq suviq aidas" dar ejo 1957 lll. 

Nepajegdama karine jega 
palauzti partizanq pasipriesinimo 
( 1946 m. vien'l partizan'! vidutinis
kai persekiojo 1 0-12 N KVD 

kareiviq, 1952 m.- net 30 
baudejq), okupacine valdzia nutare 
pakirsti laisves kovotojq socialintt 
bazy - sunaikinti visuomenes 

sluoksni, bes'llygiskai remianti 
partizanus. Nuo 1948 m. buvo 

pradeta prievarta organizuoti 
kolukius . Tiems, kurie atsisakydavo 
stoti i koluk[, budavo didinamos 
prievoles . Vel prasidejo masiniai 

tremimai. 1948 m. geguzes 22-
27 d. is Lietuvos buvo istremta 

daugiau kaip 40 tukst. asmenq, 
1949 111 . kovo men. - apie 
30 tukst. Tremimai palauze 

gyventojq pridinim'lsi, ir, nematy
dami jokios iseities , jie pradejo 
stoti i kolukius. Tremimai pakirto 

partizanq bazy kaime. Liktt pavie
niai ukininkai prievolemis buvo 

galutinai nuskurdinti, daugelis, 
bijodami tremties, pasitrauke is 

gimtqjq vietq. 
1949 m. buvo tam tikros tako

skyros metai: viena vertus, sukurta 
stipri visos Lietuvos patriotq jegas 
vienijanti partizanq organizacija -

LLKS, o kita vertus, prasidejo meto
diskas partizanq struktiirq naikini
mas ir pasiprid inimo silpnejimas. 
Po 1948-1949 m. masiniqgyvento
jq tremimq ir prievartines kolektyvi

zacijos partizanai venge ginkluotqjq 
akcijq, taCiau su agentq pagalba 
vienas po kito budavo susekami 
stabai. 1949 m. rugsejo 9 d. buvo 
sunaikintas Vakarq Lietuvos Juras 
srities stabas, tq pat metq spa]jo 
28-31 d.- Rytq Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo srities stabas. Tais metais 

zuvo septyni apygardq vadai. 
Paskutiniajame etape antipartiza

nines kovos metodai liko tokie 

patys kaip ir antrajame, tik buvo 
labai isplesta agentq smogikq 
grupiq veikla. Vienu metu veike net 

90 agentq smogikq. Uzmezgtt 
rysius su tikrais partizanais, agentai 
smogikai pirmiausia siekdavo juos 
nuginkluoti ir paimti gyvus. Kartais 

tuo tikslu panaudodavo saugumo 

laboratorijose pagamintus specia
lius migdomuosius. 11·eCiajame 
etape sovietinis saubrumas eme 
sudarineti ypatingas agenturines 

kovos grupes, kuriose paprastai 
bi:1davo 2-5 agentai, o tarp jq bent 
vienas slapta sulaikytas ir kaip 
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galima greiCiau agentu smogiku 

uzverbuotas partizanas. Buv~s 

partizanas agenturin~ kovos grup~ 

nuvesdavo i savo ankstesni veikimo 

rajOn<!, cia ji UZ111cgzdavo rysi Sll 

tos vietos kovoto jais ir gre itai 

igydavo jq pasitikeji111q. Atskleisti 

t ikrqjq tokios &rrupes paskirti 

pogrindzio dalyviams pasidare 

nepaprastai sunku . Sitokio111is 

klastomis agentai smogikai pe r 

as tuonis partizaninio karo metus 

i savo pinkies iviliojo apie 700 
partizanq ir simtus jq remejq. 

1953 m. geguzes 30 d . buvo 

isduotas 1. Zemaicio bunkeri s 

1urbarko raj. SimkaiCiq miske. 

!met~ granatq su 111igdo mos iomis 

dujomis, ceki stai vyriausiqji 

partizanq vadq sueme gyvq. 

Auksciausiosios partizanq vadovy

bes sunaikinimu itin domejos i SSSR 

vidaus reikalq ministras L. Berij a. 

Suimtas 1. Zemaiti s buvo skubiai 

lektuvu nuskraidintas i Maskvq 

, de rybq" . Bi r:lel io 25 d . ji tarde 

pats Berij a (kitq dienq pats buvo 

suimtas) . 1. Zemaitis buvo nute is

tas 111irties bausme ir 19 54 m . 

lapkricio 26 d . susaudytas . 

19 53 m. pradziojd uvo LLKS 

visuo111enines veiklos vadovas 

1. Sibaila, Vakarq ir Rytq sri ciq 

vadai A. Baksys be i S. Staniski s. 

Vienintelis lik~s gyvas vyri ausiosios 

vadovybes narys, LLKS ka rines 

veiklos vadovas A. Ramanauskas 

buvo suimtas tik 1956 111 . ir po 

sadistiskq kankinimq (tai patvirtina 

i slik~s kalejimo medicininis aktas) 

1957 111 . lapkriCio 29 d . susaudy

tas. Tuo metu dar slapstesi gal 

kokie 45 pavieniai partizanai, taCiau 

o rganizuotas ginkluotas pasiprie5i

nimas jau buvo uzgniauztas . 

Tokio masto ir taip ilgai truk~s 

partizanini s karas , koks vyko 

Lietuvoje, retas pasaulio istorijoje. 

Niekieno is sali es neremiama ir 

nepalaikoma maza tauta beveik 

de$imti metq o rganizuotai priesi

nosi galinga i totalitarine i valstybe i. 

Aktyviausiq z111o nitt zutys sumenki

no tautos geno fondq, verti111 as 

taikytis prie smurtu isigalejusios 

sovietines valdzios dvasiskai 

suzalojo vi su o 111en~. Vis delto 

ryztingas partizanq pas ipriesini111as 

imde tautos nepaklusnum'l 

prievartai ir apsaugojo krastq nuo 

kolo nizacijos (kitaip negu greti1110-

se 1940 m . Sovietq Sqjungos 

okupuotose nepriklauso111ose 

Baltijos valstybese, Lietuvoje isliko 

didziausias etniniq gyventojq 

skaiCi us). Taciau esminis sios kovos 

rezultatas- lietuviq tauta dar kart'l 

irode savo nepaprast 'l dvasios 

stipryb~ . Vienas is partizanq 

pasipries inimo analitikq, 19 50 111. 

bi r:lelio 24 d . zuv~s Dainavos 

apygardos vadas L. BaliukeviCi us 

apie tai savo dienorastyje rase: 

, PabaltijieCiai galbut del to buvo 

111enki politikai. 1ie nemokejo pirkti 

ir parduoti savo tevyn~. 1ie ne111o-

5 1 
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kejo prekiauti savo jausmais. Uztat 
jie buvo geri kariai, kurie, pavojui 

istikus, nebijojo paguldyti savo 
galvq uz tevyn <::" (Partizano Dziiko 

dienorastis II Laisves kovi.J. archyvas. -

K., 1993 , Nr. 6, p. 72). 

0 stai to paties dienorascio 

istrauka apie partizanq bunkerius: 

,Butq idomus dalykas, je igu kacla 
nors isleistq knyg<t vien apie tai, 
kaip partizanai kasdavo bunkerius. 

Kiek panaudota ivairiausiq gudry
biq, kiek parodyta savotisko isra

dingumo !. . XX amziuje zmogus 

gyvena zemen isiknis<::s! Kombi
nuoCiausios angos, ivairiausi mas
kavimo budai. I r kur tik partizanai 

neturejo isireng<:: bunkeriq! Turbut, 
nera jau tokiq vietq. Bunkeriai po 

tvartu, po klojimo grendymu, po 
S'!slavynu ar skiedrynu , po malki
nem, avidese, paukstidese, raistuo

se ikastose statinese, clvigubos sie
nos, clvigubos palepes, po krosni
mis, po slenksCiais ... I vienus bun

kerius reikia listi pro duonkepi, i 
kitus - uzpeckiu ... Fantastiskai atsi
verianCios sienos, balkiai, sulai . . . 

Bunkeri ai prie upeliq, mergaiciq 
dadeliuose, krumuose, javq lau

kuose, prie keliukq, vid keliq, bul
viq duobese, kapinese, svento riuo
se, suliniuose ir prie suliniq, baz
nytkaimiuose ... Visur ir visur bun

keriai, pradedant , silais", kur dar 
ir dabar partizanai gyvena atviruose 

bunkeriuose, ir baigiant lygumo
mis, kur bunkeriai visiskai slapti, 

kur ant bunkerio uzpila daugiau 

kaip vieno metro sluoksni zemes, 
kur angos dureles tokios storos ir 
sunkios , kad jas gali tik keli vyrai 
iskelti .. . 

Idomi bunkeriq istorija. Kas i'l 
zino, tas zino, kaip sunku kovoti. 

Ir vis delto kovojo!" (op. cit., p. 73). 

Busto slaptumas claznai lemdavo, 

ar liks partizanai gyvi. Todel jau tik 
prasidejus okupacijai, LLA Lietuvos 
partizanq stabas isleido ivairiq 
instrukcijq, kaip isirengti sleptuves. 
Gyventi ir ilsetis buvo rekomenduoja
ma bunkeriuose, sleptuvese, misko 

stovyklose, issiskirstyti mazomis 
grupeielnis pas gyventojus. Pirmuoju 
kovq etapu kovotojai vasar'! telkdavo

si miskuose i dideles stovyklas, o 
ziem'! persikeldavo pas gyventojus. 
Vieta stovyklai budavo parenkama 
tankesneje misko vietoje, atokiau nuo 
kelio, kad is stovyklos nesigirdetq 
balsq, 0 uzpuolimo atveju butq 
patogu pasitraukti. Gyventi vienoje 
stovykloje buvo galima 2-3 savaites, 

nes per ilgesni laik'! pedsakai 
pasidarydavo labai 2ymus. Pasislepti 
nuo darganq ir ilsetis budavo 
statomos eglisakiq palapines. 

J. LukSa savo knygoje ,Partizanai" 
taip apraso partizanq stovykl '!: 
,Keturkampiame plane buvo i zem<:: 
sukalti stiprlis kuolai, vid uje ir 

apacioje sujungti kartimis. Priekiniai 
kuolai buvo pusmetriu ilgesni uz 

uzpakalinius. Jq sujungimas dare 

stogo nuolydi. Zemasis palapines 
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sonas, abu galai ir virsus buvo 

pridengti eglisakemis. Viduje ant 

zemes taip pat buvo paklotas storas 

sluoksnis gerai iscl7jovint4_ smuJkesniq 

egliq skujq, kurios saugojo nuo salCio 
ir:Zemes ir tiko ,istaigingam" guoliui. 

Pries aukSt<U i palapines son'l- ang'l 
stovejo sukrautos 'lzuoliniq malkq 

rietuves. Jos slepe atvir'l.i'l palapines 
ang'l ir kartu buvo naudojamos 
kurui" (Daumantas j. Partizanai.- V, 

1990, p. 154). 

Siluvos valsciuje, Pumpurq mis

ke, 1949 111 . cekistai aptiko pusiau 

jgilint<t6 X 8 dydzio zemin(( , kurioje 

buvo dviauksciai gultai 18-20 zmo

niq. Zebenksties rinktines stovykla, 

jrengta vadovaujant rinktines vadui 

J. Ceponiui, atrode kaip tikra tvir

tove - dviejq lygiq, irengta ant 
kalno. Ze111utineje stovykloje buvo 

14 bunkeriq, aukstutineje- 13. 

Juos supo apkasai, kuriuose buvo 

II kulkosvaidziqlizdq, galinCiq 

apsaudyti takus i kaln<t .' 1946 111. 
liepos 6 d . NKVD kariuo111enei 

apsupus stovykl <t, partizanai gynesi 
net tris valandas ir pasitrauke su 

maziausiais nuostoliais : zuvo tik 

vienas partizanas. 

TaCiau tokiq dideliq misko 

stovyklq buvo tik miskinguose 
Lietuvos rajonuose ir, kaip jau 

111ineta, partizaninio judejimo 

praclzioje. Partizanams issiskirscius 

mazesnbnis grupelemis, sleptuves 

imta rengti pas patikimus kaimo 

gyventojus, rusiuose, po trobomis, 

tarpsieniuose, po krosnimis, 

tvartuose, siene ir t .t. Patyr~ 

kovotojai per por'l naktq iskasdavo 
ir gerai uzmaskuodavo s l eptuv~. 

Svarbiausia buvo gerai jrengti 

iseji111'l, kad nekiltq jtarimo 
kai111ynams. Laikinos sleptuveles 

budavo nepatogios, saltos, dreg

nos, kartais is tikrqjq panesedavo 

i kap'l· Pavyzdziui, Povilas PeCiulaitis 
slapstesi T varki skiq kaimo suarta-

111e lauke. Ten su draugu issikase 

duob~, kurioje abu sugulclavo , o 

seil11ininkai is virsaus uzklodavo 

lentol11iS, uzberdavo Zel11emis ir 

uzakedavo . Vis'l dien'l partizanai 

gyvi palaidoti isguledavo duobeje, 
0 vakarais se imininkai juos atkascla

vo ir nusivesdavo i trob'l. 

Zmogus, leisclamas savo ukyje 

jrengti s l eptuv~, rizikuodavo ne tik 

laisve, bet ir visq na111iskiq gyvybe. 

TaCiau tokiq patriotq buvo daug, 

nors cekistai ne tik grasino, bet ir 

siule pre111ijas uz partizanq isdavi

m'l. Sodybq sleptuvese gyventi 
buclavo patogiau, taciau, daznejant 

isdavystems, partizanai, nenoreda-

111i u:Ztraukti bedos savo geracla

riams, iseiclavo i miskq bunkerius. 

J. Mocius taip ap raso Lydzio 
rinktines bunkeriu s: ,Pirmasis 

buvo jrengtas 1946 111. pavasarj 

Taurages aps., Er:Zvilko vis., 
LenkCiq k., Si 111ono Butkaus 

sodyboje - dar:Zineje, po sieno 

saline. l ii je idavome is tvarto, is 
cla r:Zines ir is kie111o puses, pra-

I 

I 
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skle id ct sienos lentas . IStraukcr po 

sienu suklo ty_ r<tsteliy_ ,kamst( ' 

atidarydavome lang'!. Paskui vel 

uzdedavome clangti, ir sleptuve 

bi:idavo gerai izoliuota. < ... > 
Bunke ryje turejome du radijo 

imtuvus, se8ias rasom<ts ias masine

les , rotatoriy_, sapirograf<l . Ten 

isle iclome pirmus 3 ar 4 KcrstuCio 

apyg. , Laisves varpo" numerius 

(400-600 egz. tirazu) . Konspiraci

jos re ikalavimai buvo griel.ti , todd 

po 6 men. stab<t pe rkdeme i kit<t 

viet <t ir 1946 rudeni isikureme 

naujo je sleptuveje. Ji buvo tame 

pat Smidriy_ kaime pas Fiseri encr. 

Nauj ojo bunke rio konstrukcija visai 

kito kia: sle ptuves anga atsiverdavo 

pastumus nuo dumtraukio k:rosni, 

kuri buvo ismuryta ant guo liq. 

Kaip ir senoje vietoje, buvo itaisyti 

4 gu ltai. Pas isviesdavome primusine 

lempa arba Z.Vakemis. Abu bunke

rius suko nstravo mano bro lis 

Yytautas Mocius-Kudirka" (Lietuvos 

naikinimas ir tautos kova ( 1940-

1998). - V, 1999, p. 362-364). 

Ceki stai labai stropiai ie8kodavo 

partizany_ bunkeriq. Turejo net 

specialy_ album'!, kuriame buvo 

sudeti rasty_jy_ partizany_ sleptuviq 

bei bunkeriy_ breziniai ir pies iniai. 

Speciali bunke riq paieskos techno

logija nuo latos tobulinta. Kareiviai 

partizanq ieskodavo ne tik su 

tarnybiniais sunimis, bet ir turecla

vo dvimetriy_ metaliniy_ strypy_, 

kuriais badydavo zem cr visose 

vietose, kur tik galejo bi:iti po zeme 

irengty_ sleptuviy_. Surast<l bunkeri 

apsupdavo kele ri opu ziedu ir 

liepdavo partizanams pasiduoti. 

Apsuptieji ginti s negaledavo, nes 

bunke ri ai budavo nepritaikyti 

gyn ybai ir turedavo po vien<l 

iejim<t. J eigu niekas ne iseidavo 

pasiduo ti , pro ventiliac ijos angas 

imdavo lekti granatos su benzino 

buteli ais. Kas tik megindavo 

atidaryti isejimo ang't ir begti , visi 

budavo sunaikinami . 

1944- 1953 m. pokario partizany_ 

kovos- vienas tragiskiausill ir 

herojiskiausiy_ Lietuvos isto rijos 

laikotarpiy_. Lietuva ne tik neteko 

nepriklausomybes, bet ir patyre 

milziniskus gyventojy_ nuosto lius. 

Visuomenei buvo prievarta brukama 

svetima ideologija, niekinamos tautos 

ir religijos vertybes. Apie partizaninio 

karo mast<t byloja skaiCiai: per 

desimtmeq zuvo daugiau kaip 20 
tukst. ginkluoto pasipriesinimo 

clalyviq, apie 18 tukst. buvo paimta i 
nelaisvcr ir ikalinta, suimta apie 12 
tlikst. gi nkluoto pasipriesinimo 

remejy_ ir jy_ seimq nariy_, apie IS 

tukst. ginkluoto pasipriesinimo 

rysininkq bei pogrinclzio organizacijy_ 

nariy_. Is aktyvaus ginkluoto pasiprie

sinimo rajonq i Sibir<l buvo ist.remta 

dar apie 120 ti:1 kst. zmoniq. Taip 

naikinta tauta, kuri tuo metu turejo 

tik 2 min . zmoniq. 

Rit a M os ic ji e n e 



Krasto apsaugos sistemas 

k ii rim ~-L......l...---------------1 
Nepriklausomos Lietuvos gyvenimo 

ir pokario koVI.J. patirtis nezuvo, 

neliko uzmirsta. Prasidejus Soviet4 

S£!jungoje , perestroikai" , patriotis
kai nus iteik~ Lietuvos inteligentai 

1988 m. bidelio 3 d. susijunge i 
sambC1ri, vad inam'! ne vien Lietu

vai, bet ir pasauliui zinomu 

Lietuvos S£!jlidzio vardu . S'!jC1dzio 
idejo ms pritare tauta. Prof. 

Y. Landsbergio vadovauj amas 

Lietuvos S£!jCldis 1990 m. laimejo 

rinkimus i Lietuvos AuksCiausi'li'l 

T.:1 ryb'! - Atkuriam'lii Seim£!. 
1990 m. kovo 11 d. Seimas 

pasirase istorini Lietuvos Respubli

kos Atkurimo Akt£!, kuris skelbe, 
kad yra ,atstatomas 1940 m. 

svetimos jegos panaikintas Lietuvos 

va lstybes suvereni4 gali4 vykdymas, 
ir nuo siol Lietuva vel yra nepri

klausoma valstybe". 

AtkC1rus nepriklausom'! Lietuvos 

va l styb~, reikejo itvirtinti jos 

suverenum£!, perimti teritorij os ir 

siemt kontrol~ , sukurti kariuome

n~ . 1990 m . balandzio 25 d. buvo 

isteigtas K.rasto apsaugos departa
mentas. Pirmieji i krasto apsaugos 

tarnyb'! atejo S£!jCldZio za liaraisCiai, 

kurie palaikydavo vies'li'l tvark'! 
S£!jliclzio renginiuose, sauliai, 

soviet4 armij £! palik~ lietuviai 
karininkai. 

Sovietq S£!junga iki pat 199 1 m . 

rugpjucio puco visaip megino vel 

primesti Lietuvai S£!jungines 
respublikos statUS£!. 199 1 m . 

sausio 11-1 3 d . Vilniuje kes intasi 

nuversti te isetai isrinkt£! Lietuvos 

valdzi£! . Tai buvo sunki4 isbandym4. 

laikotarpis. Nepriklausomybes 

gynejai stojo ginti svarbi ausi4_ salies 

objektlj_- AuksCiausiosios Tarybos, 

Vyriausybes, Spaudos rlim4_, 

Radijo ir te levizijos pastatq, 

Televizijos boksto. Lemting'!i'l 
sausio 13-osios nakt[, kada puole 

ginkluoti soviet4 agresoriai, prie 
Televizijos boksto 13 zmoniq zuvo, 

apie 600 buvo suzeisti . Televizijos 

bokstas ir kai kurie kiti valstybiniai 

pastatai buvo uzimti Sovietq 

armijos padalini4 ir kolaborantq. 

Teritorija prie AuksCiausiosios 

Tarybos pastato virto nuolatiniq 

protestlj_ pries okupantus vieta, ir 

tenai iki pat rugpjucio puco 
budedavo zmo nes is visos Lietuvos. 

Tas dienas mena prie Respublikos 

Seimo rlim4 saugomos barikados. 
199 1 m . sausio 17 d . Lietuvos 

Respublikos AuksCiausiosios Tary

bos - Atkuriamojo Seimo istatymu 
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• to ap s augo s s i s temas k uri ma s i s 

buvo ikurta Savanoriskoji krasto 
apsaugos tarnyba (SKAT) . Buvo 
patvirtinta pirmoji tarnybos struk

tura: stabas, jo operatyvinis burys, 
mokykla ir astuonios rinktines. 
199 1-1 992 m. tukstanciui savano
riq buvo pavestos itin atsakingos 

uzduotys - saugoti energetikos ir 
kitus valstybes objektus. 

199 1 m. pavasari ir vasar'! 
sovietq armija puldinejo Lietuvos 
valstybes institucijas ir gyventojus. 
O kupantai smarkiausiai smoge 
Pasienio apsaugos tarnybai ir 
muitinems. Nesiliove nuolatines 

provokacijos: buvo lauzomi , 
naikinami ir deginami pasienio 
postai, terorizuojami beginkliai 
pasienieCiai , muitin inkai. Geguzes 
19 d . Krakunq pasienio kontroles 
poste buvo nuzudytas pamainos 
virsininkas Ginta ras Zagunis, o 

liepos 3 1-<ti <t ivykdytas siurpus 
nusikaltimas Medininkq pasienio 

kontroles poste - susaudyti septyni 
muitininkai ir policininkai. 

Lietuvai atkurus nepriklausomy

b<( , dar por'! metq jos teritorijoje 
buvo dislokuota Rusijos kariuome

ne. Kai 1992 m. rugsejo 8 d. 

Maskvoje buvo pasirasytas Rusijos 
kariuomenes isvedimo is Lietuvos 
grafikas, Lietuvoje dar buvo 36,4 
tukst. Rusijos kariq. Paskutiniai 
Rusijos kariai is Lietuvos pasitrauke 
1993 rugpjuCio 3 1 d . 

Rita Mos ie ji e n e 
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Geriausiai iki musq dienq islikusi 

aptvarine Medininkq pilis. Tai viena 

didziausiq Lietuvos viduramziq piliq. 

Jai taip pat parinkta zema dn':gna, 

netgi pelketa vieta. Pilies kiemo 

plotas- I ,85 ha (viso pilies 

komplekso su dviguba gynybiniq 

grioviq ir pylimq sistema plotas-

6,5 ha). Pilis turejo keturis bokStus. 

Didysis stovejo siaures rytq kampe, 

60 0 trys mazesni - per viduri vakarq, 

rytq ir pietq sienq. Pirmieji trys 

buvo pastatyti kartu su pilies 

sienomis, pietinis- veliau. Didziojo 

boksto planas kvadratinis, dydis -

14,2X 15,4 m. Bokstas turejo 5 

aukstus ir buvo beveik 30 m 

auksCio. Manoma, kad virsutiniuose 

aukstuose buta gyvenamqjq 

patalpq. Tai patvirtina ir archeologq 

rasti dazyto polichrominio tinko 

gabaliukai. Pi! is visose sienose 

turejo vartus. Rytiniai ir vakariniai 

buvo kiemo lygyje, o kita vartq pora 

pries ingose sienose- net a pie 5 m 

aukstyje. 
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Kauno pili architektums istodkai 

laiko seniausia Lietuvos pilimi , nors 

kada ji pastatyta, nezinome. Iki 

ITillS4 clien4 islik((S tik mazdaug 

trecdalis buvusios pilies , kas buvo 

daugiau- visk'l nuarde Neries upe. 

Isliktr iki 111lis4 clien4 111lirai irgi yra 

velesni4laikq. Archeologiniai 

tyri111ai ir architekturine 111tiro 

analize rodo, kad pirmoji pilis 

neturejo gynybini4 bokst4 ir i'l 

saugojo tik is lauko akmen4, su 

pavienemis plytomis sumurytos 

sienos, kuri4 storis- apie 2,2 111 

( i s lik~ iki 2 111 auksCio sienos 

pamatai) . Tokia mum konstrukcij a, 

kai sienos isorinese pusese eilemis 

rupestingai sumurij ami akmenys, 0 

vidus pripilamas smulki4 ak111en4, 

vaclinamas kiautine muro konstruk-

cija, kuri budinga visoms aptvari

nems Lietuvos pilims. Tyrinejant 

surasta dar vienos sienos fragmen

t4. Si a plink pili is111uryta siena 

stovejo per 18- 26 m nuo pirmo

sios ir apie 5 !11 zemiau, apsauginio 

griovio slaite. Apie 20-30 m ploCio 

ir 3-4 m gylio gynybinis griovys 

aplink pili buvo iskastas per 20 m 

nuo sien4. 

XIV a. pabaigoje ir po Zalgi ,·io 

musio pilis buvo ne kart'l remon

tuota, o XVI a. rekonstruota i 

bastejos tipo pili. 
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Trakai 
Senqjq Trakq pilis pastatyta XIV a. 
pradzioje, o apleista XIV a. 
pabaigoje. 13 84-1402 m. kryziuo
Ciq Z¥algq padarytuose Lietuvos 
keliq aprasymuose sakoma, kad 
,Atejus i Trakus ir panorus vykti 
tolyn i krasq, reikia vykti siuo keliu . 
Pirmiausia nuo Trakq vykti i 
Senuosius Trakus iki Vokes (upes) 3 
my lias ... " ( Krastas ir zmones, p. 3 3) 

Taigi jau tuo metu Senqjq Trakq 
pilis buvo ne rygio tikslas, o tik 

tarpinis punktas. Ji buvo murine, 
bet iki musq dienq neisliko. Yra tik 
buvusios pilies vi eta, is visq pusiq 

apjuosta apie 35-40 m plocio ir iki 
8 m gylio gynybiniu grioviu. Pilies 
kiemas apie 140 X 150 m. Jame 
tebestovi benediktinq vienuolynas 
(ikurtas 1405 m.; dabar esantis 

vienuolyno pastatas perstatytas 
XVIII a., o baznycia paskutini kart'! 
perstatyta 1899 m.). Senqjq Trakq 
piliaviete tyrineta 1994-1997 m. 

Paaiskejo, kad visu jos pakrasciu 

apie 1 m gylyje yra isliky gynybiniq 
sienq, kuriq storis iki 2 m, o 
pamatai iJeisti iki 4 m. Senqjq Trakq 

pilies gynybines sienos vidine puse 
sumuryta is gana stambiq lauko 
akmenq, isorine- is plytq. Sienos 
viduje - smulkus akmenys ir 

pavieniai plytgaliai. Plytos sienos 
isoreje ristos baltiskuoju budu 
(kiekvienoje eileje dvi, reCiau trys 
ilgines plytos pakaitomis su viena 
trumpine) . Tai seniausias musq 

kraste plytq risimo budas. Archeo
loginiai ir paleobotaniniai tyrimai 
rodo, kad pilis buvo pastatyta 
tusCioje, negyvenamoje, misku 
apaugusioje vietoje. Senqjq Trakq 
pilis nuo kitq seniausiq to meto 
aptvariniq Lietuvos piliq skyresi tuo, 
kad joje nuolat gyveno Trakq 
kunigaikstis ir kad jos pastatai buvo 
mfuiniai (XV a. perstatyti ir 
paversti vienuolynu). 
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pusiasalio pilis 

Apleidi(S Senqjq Trah! pili, cliclys is 
kunigaikstis Kl(stuti s savo sostin l( 

perkde i dabartinius Trakus, tacla 
dar vadintus Naujaisiais Trakais. Iki 

1382 m. cia buvo pastatyta 

Pusiasalio pilis, kurioje tarytum 

pakartoti seniausiqjq aptvariniq piliq 

statybos bruozai. Pirmiausia buvo 

parinkta tusCia, negyvenama vieta 

zemoje, vandenq supamoje teritori

joje. Kaip ir kitur, pries pradedant 

statyb<!, isdegintas miskas, atlikti 

didziuliai zemes kasimo darbai, 

padidintas biisimai piliai skirtas 

plotas, iskasti gynybiniai grioviai. 

l rakai kartu buvo ir rezidencine 

kunigaikscio Kl(stuCio pi lis. Ji 
uzeme apie 4 ha ir turejo clvi 

atskiras clalis. Pirm'!i<!, pastatyt<! 
arCiau miesto, juose miiro siena su 

6 ar 7 keturkampiais bokstais, 

antr<!j<!, stovinCi<! tarp Ga lves ir 
Bernardinq (Luko) derq, vadina

m<U<! Aukstutinl(, - medine siena. 

Yaldovo riimai stovejo Aukstutines 
dalies ki emo centre ant aukstokos 

kalvos . 

Trakq pusiasalio pilis is pagrindq 

rekonstruota apie 1414- 143 0 

metus. Pries tai ji buvo sugriauta 



T r a.k'l p u s i asa li o 

1383 m., pas kui atstatyta, bet po 

1390 m. antpuolio i'l sudegino pati 

pilies igula. XV a. pilis buvo 
perstatyta ir visa, taip pat Aukstuti
ne, tapo murine. Atstatytoji pilies 
dalis turejo ne tik muro sienq su 

trimis gynybiniais bokstais, bet ir 
kalvoje pradetus statyti puosnius 
reprezentacinius rumus. PastaC:ius 

Salos pili, rlimai liko nebaigti . 



salos pilis 
11-akq salos pilis pradeta statyti 

sujungus i vien<)_ apie tris palyginti 

nedideles Galves ezero salas. Jos 

vienoje dalyje yra rezidenciniai 

rumai ira pie I I ,5 X 2 1 m didumo 

vidaus ki emas, atskirtas nuo kitos 

dalies mazdaug 34 m auksCio 

bokstu ir pakel iamuoju ti ltu, 

metalinemis grotomis ir dvejais 

va rtais. Antroji pilies dalis, vad ina

masis papilys, buvo skirta kariuo-

68 menei. Pap ili supa gynyb ine siena, 

vakarini s ir rytini s kazematas . Jame 

yra trys penkiaauksCia i bokstai, 

kuriq a patine dalis keturkampio 

plano, o virsutine- apvali . Pilies 

rumai triauksCiai; i jq gyvenam <)_s ias 

patalpas vaikstoma tik per kiemo 

puseje irengtas medines gale rij as. 

Ypac puosni a pie I 0 X 2 1 m dydzio 

reprezentacine sale buvo pietrytinio 

korpuso antrame aukste. Ji turi 

trijq travejq zvaig7.dinius skliautus, 0 

sienos buvo ispuostos freskomis. 

Sales planas, dyd is, skliautq 

konstrukcij a ir buvusios freskos kiek 

primena X.V a. pradzios Vilniaus 

Zemutines pilies atkastuosius 

rum us ir buvusi<)_ Aukstutines pi lies 

rumq men((. 
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Vilniaus Aukstutine pi lis, vadina111a 

Gedi111ino pili111i, yra garsiausia ir, 

111atyt, svarbiausia XIV a. Lietuvos 

pilis. Archeologqji beveik netyrine

ta, nes darbai prieS Antr'!ii pasauli

ni kar'! vykdyti be reikia111os 

archeologq prieziuros. Dabar sio 

kalno slaitai yra apie 4 8 111 auksCio, 

o jo aiksteles plo tas - a pie I I 0-
120 X 50-60 m. Archeologiniai 

tyrimai rodo, kad jau iki XIII a. 

toje vietoje stovejo 111ecline pilis. 

1323 111 . spalio 2 d . Geclimino 

sutartyj e su O rdinu ir Rygos 111iestu 

pinn'! kart'! pamineta ir Vilniaus 

pilis. 141 3-14 14 m. Lie tuvoje 

aps il ank~s fl amandq keli autojas ir 

diplo 111atas Ghillebe rt de Lannoy 

raso, kad si pilis ,sutvirtinta 

ak111eni111is, zeme ir muru . Viduje 

visa padaryta is medzio" (Krastas ir 

zmoll(is, p. 33). Dabartiniai Aukstu

t ines pi lies griuvesiai ir dalinai 

atstatytas bokstas statyti jau 

Vytauto valdy111o laikais (1 392-
1430), matyt, po didel io gaisro 

141 9 m. Aukstutine pilis buvo 

pailgo daugiakampio plano. Joje , 

be islikusio ir dalinai atstatyto 

didziulio astuonkampio vakarinio 

boksto , buvo dar du keturkampiai 

bokstai siau rineje ir pietineje pilies 



puseje. Pi li es rytiniame gale stovejo 
triauksCiai rezidenciniai gotikinio 

stiliaus rumai. Jq antrame aukste 
buvo labai puosni a pie 30 X 10 m 

dydzio mene. 

Vi lni aus A u k s t u t i ne 



72 Pilis pradeta statyti pries pat 

Zalgirio mlisi kairiaja111e Nemuno 

krante ant aukstos kalvos. Nugale

jus kryziuocius, pasidare nebereika

linga ir liko neuzbaigta. Buvo 

ismurytas pietinis bokstas ir padeti 

siaurinio boksto pamatai. Pietinio 

boksto aukstis XIX a. buvo apie 

1 0 m , dabar jau tik a pie 3 111 . 

Boksto skersmuo- I I ,5 m , sienq 

storis - 3,5 111 . Mano111a , kad jis 

galejo buti 3- 4 aukstq. 
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Klaipedos pilies raida gerai atspindi 

Ordino pili4 istoriict· Pirmctj'!, dar 
medin<(, pili Livonijos ordinas 

pastatydino Danes upes ziotyse 
1252 m., bet kaip ji atrode

nezinoma. Spejama, kacl stovejo 

clrebmoje ir nepatogioje vietoje, 

turejo brancluoli ir clu priespilius. 

1253 m. clesiniajame senosios 
Danes upes krante iskilo jau murine 

pilis. Apie i<t cluomen4 taip pat 
nedaug, bet atroclo, kad buvo 

aptvarinio (gardinio) sti liaus. 

1328 m. Livonijos orclinas Klaipeclct 

ir jos pili su visomis pajamomis ir 

islaiclomis amzinai perleiclo Prusijos 

(Teuton4 orclino) broliams. Apie 

1330-1340 metus pilis buvo 

perstatyta i konventin <( . Jos teisliko 

pavieniai sien4 fragmentai, surasti 

archeologini4 tyrim4 metu . 

Daugiau zinome apie dar kart'! 

kapitaliskai rekonstruotct pili, 

stovejusict XV a. pirmoje puseje. 

Jau kelinti metai vyksta archeologi

niai sios pilies tyrinejimai, atkasta 

clalis jos gynybini4 sien4 (apie 2 m 
storio) fragment4, clalis buvusio 

meclinio tilto ir kitoki4liekan4. 

XV a. vicluryje apardyta Klaipe

clos pilis, mazai betaisoma ir gana 

apleista, isstovejo iki XV a. 152 9 m. 

pracleta rekonstruoti. lrukstant 

statybines medziagos, 15 29-

1538 m. buvo nugriauta viena 

murine miesto baznyCia, ir jos 

plytos, cerpes, net pamatl[ akme
nys panaucloti pilies statybose . 

ISkilo trys dicleli kampiniai ital4 

bastioninil[ pili4 tipo bastionai, o 

salia pagrindiniq vart4 - vienas 

mazesnis. Pili apjuose platus 

gynybinis griovys, per kuri ti es 
vartais pietvakariniame kampe buvo 

permestas meclinis tiltas. ISorines 

sienas saugojo zemes pylimas. 
Vietoj keturkampiq bokstq iskilo 

apva lus, 0 siaurrytiniame kampe
clidziulis 17 m skersmens ir per 

30 m auksCio se5iaaukstis bokstas, 

vacl inamasis Palaimos bokstas. Jo 

rusyje buvo irengtas vi. oje Prusijoje 

ga rsus kalejimas, o virsutin iuose 

aukstuose laikomos brangenybes. 

Pilies vicluje buvo necl iclelis, akmeni

mis gristas kiemas, kurio vicluryje 

stovejo pastatas su penkiais apskri 

tais bokstais kampuose. Dalis po 

zemi4 pylimais irengt4 pozeminiq 

patalp4 isliko iki mus4 clien4. Pilyje 

buvo dicleles arsenalo patalpos, 

pobuvi4 mene, maisto sancleli ai, 
koplyCia . Neaisku, kacla rekonst

rukcija buvo baigta, bet 1598 m. 



Kl a i pJdos p i/i s i r aynyb i n i a i !re n ai 

Klaipedos plane pilis jau parodyta 

kaip bastionine - pirmoji tokio tipo 

visame Rytq Pabaltijyje. XVII a. 

pradzioje Klaipedos pili stiprino 

Lietuva. 1624 m . buvo apginkluota 

didelemis, is Vilniaus arsenalo 

atgabentomis patrankomis, 

1627 m. apjuosta dar vi enu 

zvaig2diniu pylimu ir diclziuoju 

gynybiniu grioviu . Be to, buvo 

irengta daugiau bastion4.. XVII a. 

viduryje pilis buvo aple ista . Ypac ji 

nukentejo per 1660 m . ir 1667 m . 

gaisrus, taCiau pilies planas nuo 

XVI a. pabaigos liko nepakit~s . 

Apie 1670 m . Klaipedos pilis 

buvo .ne tik atstatyta. Joje atsirado 

nauj4. pastat4., o Kl aipedos miest1 

XVII a. pradzioje apjuose zvaig2di

niai zemilJ. pylimai ir gynybiniai 

grioviai. Atstatytoji pi lis buvo viena 

is svarbiausil[ Prusijos tvirtovi4.. 

Klaipedos fortiflkacij4. statyba 

prasidejo 1627 m . ir truko apie 

30 met4.. 

Tvirtove buvo irengta pagal 

naujausius tuometines gynybos 

technikos re ikalavimus: supilti 

zvaigzdini ai pylimai su bastionais, 

iskasti gilus ir platus gynybiniai 
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grioviai, i jq sistem'! ijungta ir 
Danes vaga, [rengti du trikampiai 
ravelinai . Keliai is siaures i miest'! 

ejo per nuleidziam'!ii Danes tilt'!, o 

pietq puseje pylime buvo pastatyti 
dveji vartai- Malunq ir Kuliq. 
Miesto sienos, pylimai ir kai kurie 

kiti gynybiniai [rengimai buvo ten, 
kur stovejo pirmoji XIV a. pabaigos 
akmens mi:iro siena. Jos geriau 

islikusios dalys buvo ijungtos i 
naujuos ius bastioninius [tvirtinimus. 

Klaipedos miest'! ir tvirtovtt vel 
imta stiprinti 17 56 m. vasar'!, kilus 
naujo karo gresmei. Buvo atnaujinti 

senieji miesto ir pi lies pylimai, 
supilti nauji . Miest'! apj uose istisa 
zvaig:ldiniq pylimq ir zemiq bastio

nq sistema. Apie pili irgi buvo 
irengta [vairiq sutvirtinimq. TaCiau 
17 57 m. rusq armijai ir laivynui 

apsupus KJaiped'!, tvirtove pasidave 
per savaitt(. 17 57-1 762 m. 
tvirtoveje seimininkavo rUSl[ 

kariuomene ir vykde ivairius 
statybos darbus. Rusq kariuomenei 

pasitraukus, pilis stovejo tusCia, 

1770 m. i'! pradeta griauti, pastatq 
ardymas nesiliove 80 metq. 

!Sardytq sienq plytos ir akmenys 

naudoti kaip statybine medziaga. 
Klaiped'! paversti modernia 

tvirtove dar kart'! bandyta 1866-
1888 m. Fortq statybos prasidejo 
miesto apylinkese ir Nerijoje. 
Kadangi tvirtovei teko buvusi pilies 

teritorija, senoj i piliaviete buvo 
islyginta, aukstinamas aplink pili 

supiltas zemiq pylimas, pradeti kiti 
tvarkymo darbai. Juos nutraukus, 

XIX a. pabaigoje buvo nulyginta ir 
didele dalis buvusiq pilies pylimq. 
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pi lis 
Pilis stovi Sirvenos ezero pietiniame 

krante. ISiik~ pilies rumai (fasadas 

turi velyvojo renesanso ir ankstyvojo 

baroko bruoz4) , dali s pylimq ir 

gynybiniq grioviq, pilies tiltas ir 

vartl.!. griuves iai. Ko mpleksas uzima 

9,3 ha plot£! . Pil i supa parkas. 

Bir:la i Radvilo 111s atiteko XVI a. 

pradzioje. Per Birzus ejo sva rbus 

prekybos ir strateginis kelias is 

Yilniaus i Ryg£!. Valstybes ir savo 

valdq siaurinems sienOI11S saugoti 

Radvilos Bi r:luose pasistatydino 

tvirtov~ ir paverte i'! savo rezidenci

ja. Bi r:lq pi lis statyta trimis e tapais. 

IS 86 m. Kristupo Mikalo jaus 

Radvil os iniciatyva p radeta statyti 

itali sko tipo kvadratinio plano 

bastio nine pilis buvo bait,>ta 

1589 m . ] '! statant, buvo uztvenk-

tos Apascios ir Agluonos upes, ir 

atsirado 400 ha tvenkinys (dab. 

Sirvenos deras), kuris saugojo 

pilies ir miesto prieigas. Aplink 

staciakampi kiem '! buvo iskas ti 

gynybiniai grioviai ir supilti clvigubi 

pylimai (aukstutini s ir zemutini s) -

3-5 m aukSCio ir 900 111 ilgio. 

Aukstutini s pylimas turejo 4 

bastio n4 aiksteles. Bastio nuose 

stovejo seSi clviauksCiai ir triauksCiai 

kazem atai su ova lio mis ir X raides 

pavidalo sauclym o ango l11i S. 

BastiOlll[ ir vanclens gri ovio slaitai 

buvo sutvirtinti kiautu is lauko 

ak111e nq ir gotiskai ristt[ plytq. Slaitq 

ki autas buvo 2,5- 3,0 m sto rio, o 

lauko puseje - 10- 12 111 aukSCio. 

Muro kiauto virsutine dali s, 

iSsikisusi virs pyli111q, saugojo nuo 

kulkq igu los kareivius. Iki 15 89 111 . 

p rie rytinio pyli111o buvo pastatytas 

clviaukstis 111lirinis vartq pastatas, o 

kie l11e- triauksciai muriniai pi lies 

ru111ai, evangelikq refo rmatq 

baznyCia, arsenalas, arklides, 

111aisto sandeliai. 1625 111 . Bi r:lus is 

antro karto paem e Sved ij os 8000 

kariq kariuo 111ene, vaclovauj a111a 

karali aus Gustavo II Adolfo. 

Jonuso Radvilos pastangomis 

1637 111 . pili p radeta rekonstruoti 



pagal nauj 'l Nyderlandq bastionines 

tvirtoves tip<}. Buvo pertvarkyti 

pylimai, irengti nauji bastionai, pilis 
isplesta, 1654 m. supi lti 4 redutai . 

Vietoje pylimo su muro kiautu ir 

grioviu iskilo 5-7 m auksi': io , 

19,4 m plocio pylimas, buvo 

iskastas 4-7 m gylio ir 31,4 m 

ploi':io griovys. 1657 m. Bidq pilis 

vel buvo apgriauta, o miestas 
sudegintas. 

1659 m. pilis pradeta atstatineti 

trei': i<t kart'l- taisyti pylimus, 
uztvank'l, statyti kareivines, vartq 

pastat<}, arklides, rekonstruoti 

B i r z 'I 

arsenal1 ir kt. Toliau vyko dar apie 

1652 m. pradeta naujq rlimq 

statyba . 
Siaures karo metu ( 1700-

1721 m.) Bidq pi lis vel nukentejo. 

1704 m. svedai susprogdino pilies 

rumus ir kitus pastatus. Po to pilis, 

kaip tvirtove, neteko reiksmes. 



1-----~...........__..'--'-'-dvario (Videniskitt) dvarviete 

80 Molet4 raj one, Siesarties kairiajame 
krante, apie 3 km i siaures vakarus 
nuo Videniskiq, upes kilpoje yra 

aukstu pylimll apjllostas apie 
120 X 200 em dydzio plotas sll 

miiriniq pastat4 grillvesiais
Baltadvario dvarviete. Istorikq 
nllomone, Videniskiq ir GiedraiCi4 
apylinkes - tai dalines GiedraiCiq 

kllnigaikstystes brandllolys. Dvaras, 
vadintas Miiriniais Videniskiais, 

buvo [tvirtintas iki 15 85 m . Jo 
statybose dirbtt kviestiniai meistrai 

is Svedijos. 

Pylimais apjllostoje pilyje stovejo 
du dviallksCiai miiriniai pastatai Sll 
vartais, amllnicijos ir kitoki4 daiktq 
pozeminiai sandeliai (pylimllose), 
mediniai gyvenamieji ir ilkiniai 

pastatai. XVII a. pradzioje liZ 
siaurini4 vartq, Siesarties apjuosta-

me plote, Sllstiprintame pylimais ir 
bokStll , bllvo pastatyti pllosniis 
dvaro ri:imai, [kllrtas renesansinis 
sodas. Prasidejlls rekonstrllkcijai, 
bliVO uzmuryti vieneri vartai, jllose 

[rengtos salldymo angos. XVI I a. 
pastatyti dvaro riimai stovejo liZ 
bastionines pilies itvirtinimq. 
XVII a. vidllryje visas dvaro kom
pleksas bllvo rekonstruotas, mi:irai 
nutinkuoti, nllbaltinti . Nllo to laiko 
Vicleniskius imta vadinti Baltadvarill. 

Visas Baltadvario kompleksas 

gynybines ir rezidencines reiksmes 

neteko XVII a. antrojoje pllseje. 
Kelet'l kartq ejtts is rankq i rankas, 
169 5 m. dvaras atiteko Vilnialls 
misionieri4 vienllolynlli . 

Videniskiai priklallse Lietuvos 

vidurines dalies gynybos sistemai, 

sallgojo sen'lii Vilnialls-Rygos keli'l. 
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Raudones 

Raudones pilis yra Jurbarko raj. , 
Raudoneje, ant stataus ir auksto 
(apie 35m) Nemuno slaito. Pili 
sudaro trys staCiakampio plano 
2-3 aukstq korpusai, isdestyti 
U raides pavidalu , penki apvali:is 
bokstai ( 4 kampiniai ir centrinis 
bokstas). Pilis sumuryta is raudonq 

plytq, netinkuota. Korpusus ir 
bokstus puosia masyvlis konsoliniai 
karnizai, bokstq vi rsunes- dantyti 
kuorai. 

Pili XVI a. ketvirtajame ketvirtyje 
pastatydino Kri spinas Kirsensteinas. 
Tuo metu pilis turejo du korpu

sus- dviaukSti pietini (gyvenam'lji) 
ir triauksq siaurini (ukin i). Abiejq 

korpusq gal us junge rytine ir 
vakarine muro siena su saudymo 
angomis. Sienos ka rtu su korpusa is 

sudare staCiakampi uzdar'l pi lies 
ki em'l. Vakarines sienos centre 
buvo murinis vartq statinys. 

Seniausi'l, pietini, pilies korpus'l 

puose cilindrinis didys is bokstas, 
pastatytas ne kampe, o isores 
fasado centre. Greiciausiai bokstas 
tuo metu buvo 4-5 aukstq. 

Siaurinio korpuso galuose stovejo 
dar du gynybiniai bokstai. XVI a. 

pabaigoje prie rytines kiem'l 
supanCios sienos buvo pristatytas 

renesansinis korpusas ir bokstas, o 

pietinio korpuso didysis bokstas 
rekonstruotas - jo keturiuose 

apatiniuose aukstuose padarytos 
arkines angos. Pili supo parkas. 

Pilis XVII-XIX a. buvo ne kart'l 

rekonstruota. Dabartin~ isva izd'l 
igavo po XIX a. vidurio rekonstruk
cijos, kuri labai pakeite renesansi
nes architekturos bruozus. Daugelis 
jq buvo apardyti , nugriauti arba 
paslepti, atsirado eklektiskq 
neogotikos elementq. Visiems 
korpusams ir bokstams buvo 
primuryti sunklis konsoliniai 
karnizai, 0 ant bokstq uzdeti 

deko ratyvus dantyti kuorai. Langai 
aptaisyti eklekti skais plytq apvadais. 
Nuo rekonstrukcijos ne taip labai 
nukentejo siaurinis ko rpusas, kuris 
vienintelis isliko su renesansiniu 
fasadu ir boksta is, taciau ir sie 

neteko kugi niq stogeliq, o prie 
korpuso vakarinio galo buvo 

pristatytas eklektiskq bizantisko 
stiliaus formq cerkveles bokstas . 

Siaurineje puseje lygiagreciai su 
siauriniu korpusu pastat)'tas ukinis 
neogotiskas pastatas su dekoraty
viais boksteli ais kampuose ,atkure" 

buvusi pi lies plan'l. 
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Raudondvario pilis yra Raudondva

ryje (Kauno raj .) , neto li Nevezio ir 
Nemuno santakos, Nevezio 

desiniajame krante. Yra nuo111oniq, 

kad Raudondvaris pastatytas dar 

XV a. pradzioje, taciau patiki111i 

istorijos ir archeologijos duo111enys 

rodo, jog tai XVII a. pradzios 
paminklas. Raudondvario rumus 

(vadinamus pili111i nuo XIX a.) 

XVII a. pradzioje pastatyd ino 

greiCiausiai Kauno paka111arys 
Yaitiekus Dziavaltauskas . Rli111ai 

buvo renesansiniai, turejo gotikos 

elementq. Ru111q siaurrytinia111e 

kampe buvo nebaigtas apvalus 

bokstas su saudymo angomis. 

1659 111 . rusq kariuomene sudegi

no 111edinius dvaro pastatus ir 

111iesteli, taCiau rumai isliko. Nuo 

XIX a. pradzios Raudondvaris 

priklause TiskeviCiams. 183 1 m. 

sukili1110 metu rumai ir daug kitq 

pastatq buvo sudeginti . Ru111q 

ansamblis atstatytas 183 1-
1840111., veliau, 1856-1877 111 ., 

reko nstruotas ir igavo neogotikos 

bruozl!. IS senosios pilies isliko tik 

didysis siaurinis bokstas. XVII a. 

viduryje dvaro rumus sudare dveji 

na111ai - didieji ir 111azieji . Nebaigtas 

statyti bokstas greiCiausiai buvo trijq 

aukStq. IS aprasymo matyti , kad 

pastatas tuo metu buvo naujas , dar 
ne visai uzbaigtas . Inventoriuje 

nenurodoma jokiq karines paskir

ties daiktq. Buvusi pilis XVII a. 

viduryje kariniu atZvilgiu neturejo 

jokios re iksmes. Neuzsimenama nei 

a pie griovius, pylimus ar kitokias 

fortifikacijas. XVII a. pabaigoje 

Raudondvaryje apie erdvq repre

zentacini kiem ct buvo suformuotas 
didingas ansamblis ir ukine dali s. 

Cilindrinis bokstas, dengtas kuginiu 

stogu, pristatytas prie rlimq 

siaurvakarinio kampo, pusrusyje 

turi penkias apvali as , o per viduri 

staCiakampes saudymo angas su 

segmentinemis arkelemis. Pinno ir 

antro auksto langai dideli, staCia

ka111piai su segmentinemis arkomis. 

TreCiam e aukste saudy111o angos 

nusklembtos zemyn, ketvirtame 

apskritos dvigubo piltuvo formos. 

Vargu, ar bokstas kada nors turejo 

gynybines reiksmes, greiCiausiai 
buvo tik dekoratyvus akcentas. 

Yisiskai sutvarkytas renesansinis 

ansa111blis isliko iki 183 1 m. 

sukili111o. 
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Panemunes (Gelgaudq, Vyte nq) 

pilis yra Jurbarko raj., Pilies kaime. 

Ji pastatyta ant auksto (iki 25 m) 

Nemuno kranto, prie Kauno

Jurbarko plento. Islikrr 2 korpusai

vaka rinis su dviem bokstai s (aukstis 

iki stogo 26,5 m) ir pietinis, be to , 

rytinio korpuso griuvesiai. 

1597 m . zemaiCiq pakamarys 

S. Stankevicius dvar'l pardave 

Jonusui Eperjesui, kuri s 1604 m . 

jame praclejo statydinti pilj. Pirmoji 

pili s buvo re nesansine, no rs tu rejo 

ir velyvosios gotikos element\{. J<t 

suclare gyvenamasis (rytin is) ir 

ukinis (siaurinis) korpusas, piet\{ 

gynybine siena, prie kurios is ki emo 

puses sliejosi du pastatai ( clviauksti : 

su renesansine arkada ir vie naau ks

tis), vakarq gynybine siena su 

mecline galerija sauliams ir clu 

keturauksCiai cilinclriniai gynyb iniai 

bokstai (pietryCiq ir pietvakariq). 

Pilies ansamblis sufo rmuotas aplink 

uzclar'l renesansini trapecijos 

formos viclini kiem'f, kuri ame buvo 

sulinys. Pastatai sumuryti is plyt4 ir 

nutinkuoti . Apytikriai pilis baigta 

statyti a pie 16 10 m . Pili supo 5 

tvenkiniai, prie kuriq stovejo 4 

malunai, ta ip pat llkiniai pastatai, 

likrr is senosios clvaro sodybos. 

Panemunes pilis buvo ne krasto 

gynybai skirta tvirtove , o tipiska 

XVII a. prad:l.ios feodalo pilis su 

gynybiniais irenginiais, gyve namai

siais ir ukiniais pastatais. XV II a. 

vicluryje Kristupas Eperjesas, 

Jonuso slinus, po tevo mirties pili 

rekonstravo, ir ji igavo baro ko 

elementq. Buvo pristatyti du nauji 

bokstai (sesiaaukstis cilinclrinis 

siaures vakan0 ir penkiakampis 

(siaures rytt0, paa ukstintas senas is 

pietvakariL[ bokstas (pietryciqjau 

buvo nuvirtrrs). Dalis sem[jL[ 

patrankq saudymo angq buvo 

pritaikytos atraminiams sautuvams, 

kitos - visa i uzm[•rytos. Pietinis 

korpusas paverstas gyvenamuoju. 

17 53 m. jau aple ist<t pili isigij o 

baronas Igelstromas, o 17 59 m. 



nupirko Zemaitijos bajoras Gelgau

das. Po 178 3 111. pilis buvo reko nst

rLIOta klasic izmo stiliumi , clali s 

sen4j4 pastatL[nugriauta. Pi lis 

nukentejo pe r 183 1 m. sukilim'l., o 

1832 111. uz GelgaudL[ clalyvavil11 'l. 

sukilime buvo nusavinta. Veliau 

priklause valstybe i, ivairiems 

savininkams, o XIX a. viduryje ir 

antrojoj e puseje sunyko. 

Panemunes 
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Belvederis, Jurbarko raj., 

f-------~L..L-..Lo<--'..4ziaus apylinke 
Aukstumos kampas Nemuno slenio 

pakrastyje, vadinamas sanCiumi , 

,okopu". Jis [siterp<ts tarp dviejq 
daubq, staCiais, aukstais slaitais 

vakarq, pietq ir rytq puseje. 
Siaureje ir siaures vakaruose nuo 
aukstumos atskirtas tiesiu 7 m 

plocio ir 1 m grioviu, uz kurio 
supiltas tiesus 2,5 m aukscio nuo 

griovio dugno pylimas. Jis 35 m 
ilgio ir galuose su keturkampiais 

8 8 12 X 12 m dydzio bastionais, kuriq 

dalis issikisusi isoren. Uz pylimo -
50 X 55 m dydzio netaisyklingo 
keturkampio formos aikstele. Jos 

pakrasciuose yra zemo pylimo 

pedsakq. 



B e l ve d e r i s , j urb a rko r a j . Se r ed z i a u s ap y f · 



90 

Didysis kunigaikstis Aleksandras, 

patenkindamas miestieCiq prasymq, 

1503 m . rugsejo 6 d . privilegija 

le ido aptverti miestq mCirine siena. 

Sienos murijimo darbai sparCiausiai 

ejo 1506-1509 m. Statyba buvo 

uzbaigta 1522 m . Gynybine siena 

suclare vientisq kompleksq su pilimis 

ir jq itvirtinimais. I gynybos sistemq 

buvo ijungtos ir gamtines kliu tys: is 

siaures rytq miestq saugojo stacios 

kalvos ir Vilnia, pietvakariq puseje 

iskastas griovys, kurio dugnu tekejo 

upelis. 

Gynybine siena buvo mazdaug 

3 km ilgio ir supo netaisyklingq 

daugiakampi plo tq, apjuosdama 

eentrin<r miesto clali. Sienos vicluti

nis aukstis buvo 6, 5 m, sto ris ties 

pamatais- 0 ,9-1,4 m, virsuje

mazesni s. Visas islikusios sie nos 

dalys sick t iek skiri asi lllltrijimo 

tcehnika, sauclymo an6'4 fo rma ir 

iss idestymu. Sicnos atkarpa tarp 

Medininht ir SubaCiaus va rtq buvo 

pritaikyta artimajai gynybai ir turejo 

mas ikulas. Ar kitose vietosc buvo 

mas ikulq, nea isku , ncs jq neaptikta 

ne i pie$iniuose, nei pacio je sienoje . 

IS islikusiq fragmentq matyti , kacl 

siena turejo saudym o angas ir 

meclin<r sauliq ga lerij q, dengtq 

nuolaidziu i miesto pus<r stogu . 

Sauclymo angos buvo virsutineje 

sienos dalyje, o ties kiekvie na 

anga- siaurejanti i mCtro gilumq 

saulio ni sa, perdengta segmentine 

sqrama. K.iekviena nisa turejo tris 

saudym o ir stebejimo angas 

statme nq eentrin <r ir dvi sonines, 

istriza i nukreiptas i kair<r ir i desin<r. 

Saudymo angos apacioje buvo 

lentele saunamajam ginklui atremti . 

Sienos dalyje, ismurytoje XVI a., o 

vel iau, XVII a. rekonstruo to je, yra 

saudymo angq, panasiq i apt·asytq

sias (zemutine sie nos dali s) ir 

sauclym o angq vienodomis, i iso r<r 

atgr<r:Zto mis ambrazi:tro mis. Ve liau 

statytos sauliq nisos dvejopos 

siauresnes (32 em), su sqramomis 

is clviejq pasvirai suremtq plyttt ir 

platesnes (59 em), piltuvo fo rmos, 

su segme ntinemis sqramomis. 

Sienos pamatai ir apaCia buvo 

sumuryti is lauko akmenq ir plytq, 

virsuj e siena plonesne, vie n is plytq, 

suri stq gotikiniu buclu. 

Gynybincjc sieno je XV I a. 

praclzioje buvo 5 va rtai. Po simtme

Cio jL[ padaugejo clvigubai. Daugu

ma vartq tun':jo bokstus, no rs ka i 

kuri e gana menkus. Be to, sienoje 

buvo clu eilindriniai bo kstai, 



pritaikyti fl anginei gynybai. Vienas 

o rigi naliausiq miesto sicnos bokstq 

buvo SubaCiaus bokstas . Ta i 

tri auksti s staCiakampis ( I m ilgio ir 

14,5 m plocio) pastatas su clviem 

kampiniais cilindriniais (5 111 

skersmens) bokstais, kuriq sienos 

buvo a pi 1,5 m sto rio . Pastatq 

clenge clvislaitis stogas, o bokstus -

kugi niai. Virsutini s aukstas tu rejo ne 

tik paprastas saucly111o angas, bet ir 

111asikulas, pro kurias buvo ga lil11a 

saudyti zemyn i vartq paped<(. 

Ta igi XVII a. pirmojoje puseje 

gynybine siena turcjo I 0 va rtq , du 

gynybinius bokstus ir bastejq. Tokia 

ji stovejo ilgokq laikq, tik kartais 

buvo tobulinama ir atstatinejama 

po sugriovimq. Siena naudo tas i per 

16 55-1 66 1 111. karq. 1655 m . caro 

Aleksejaus Michailoviciaus kariuo

me nei ulemus Vilniq, buvo isakyta 

miesto gynybinius itvirtinimus 

sustiprinti . lki 1660 m. piliq 

kompleks'! turejo apsupti 111eclines 

uztvaros ir z.e l11 eS pylimai, aplink 

Viln i a u s fi .Y " .J bi ni ai itv ir tin · 

miestq pastatyta antroji itvirtinimq 

eile- staCia kuoliq tvo ra. 1702 m . 

gynybine siena naudotas i per karq 

su Sveclij a. Tacla ji dar tiko gynybai. 

Sveclijos kariuomene vartq bokstuo

se isire nge sargybos bokstus. 
1748 m . rytine sienos clalis 

smarkiai nukentejo nuo ga isro. 

Magistratas jos atstatymu nebes iri:i

pino ir le icl o griauti gynybinius 

mi:irus. 

Paskutini kartq gynybos reika

lams miesto siena pasinauclota per 

1794 m . sukilimq. MiestieCiai 

remontavo sienq, bokstus, state 

uztva ras . Sukilim'l galutinai numal

sinus, sie na ncbesiru pinta. Vartlt 

bokstuose buvo irengtos gyvenamo

sios patalpos 111iesto sargybai, 

budel iui ir kitiems tarnautojams. 

1800- 1805 111 . buvo nugriauti 

paskutini ai gynybiniai itvirtinimai 

zemcs pavirsiuje, isskyrus keletq 

atkarpl[, kurios liko kaip tvoros 

arba ko nstruktyviai jungesi su kitais 

pastata is. 
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Vilniaus basteja pastatyta veliau uz 

gynybiny sien'l, taCiau, isiterpusi i 
i'l ir pritaikyta arti lerijos ugnimi 
pasitikti ir atmusti pries'!, is karto 

tapo miesto gynybines sistemos 

daJimi . Manoma, kad Basteja buvo 

pastatyta apie 1640 m. J 'l projekta
vo Fryclrichas Getkantas. Bastejos 

kompleks'! sudaro bokstas, pozel11i
ne patrankq patalpa ir abu siuos 

statinius jungian tis koridorius 

tunelis. Bokstas yra staCiakampio 

plano, 12 X 9 m dydzio , be rusiq, 

sumurytas is plytq, netinkuotas . 
Tunelis 48 111 ilgio, 2,8 111 ploCio ir 

3,5 111 aukscio, eina zel11yn 8 111 ir 

jungiasi su patrankq patalpos 
viduriu . Pagrindine Bastejos 

ko111plekso dalis - puslankio 

formos patrankq patalpa su dviem 

galuose priglaustomis staCiakampe

mis sonq, arba flangq, patalpele

mis. Ji juosia 3-4 m aukscio 

naturali 'l kalv'l, virs kurios dar 

supilta 4-5 m smelio. Siaures 

puseje si patalpa siekia statq slait'l, 

o rytq puseje i 'l supa 3-4 m ploCio 
pietryCiqlink platejantis gynybinis 

griovys. Patrankq patalpoje irengta 
vienuolika patrankq nisq su saucly-

1110 angomis ir dumtraukiais virs jq. 

Nisq vi rsuj e yra svieslangiai , skirti 

venti li acijai. Po vien'l analogiskai 

irengt'l patrankq ni s'l be i svieslangi 
buvo ir flangq patalpelese. Taip pat 

yra per 20 ivairaus dydzio nisq, 

ski rtq parakui, salietrai , druskai ir 

kt. laikyti , du zidiniai apsildym ui ir 

patrankoms uzdegti. Bastejos 

priekine siena buvo 3,6 m storio. 

1655-1661 m. kare Bastejos 

bokstas buvo sugriautas, veliau, 

ruosiantis karui su sveclais, atstaty

tas. XVIII a. pabaigos - XIX a. 

pirmosios puses planuose Bastejos 

irengimai jau nepazymeti. Si vi eta 
tapo miesto siukslynu . 

I ir II pasaulinio karo metais 

vokieCiai Bastej'l naudojo kaip 

sleptuvy ir amunicijos sancleli, i'l 

gerokai pe rtvarke. Pertvarkymai 

labai suzalojo paminkJ'l. 

Kauno pi lies pietryCiq boHto 

papedeje XVI a. pabaigoje taip pat 
buvo pastatyta panasi basteja, tik 

gerokai mazesne ir kiek kitokio 

plano. 
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94 1879 m. Rusijos imperatorius 

Aleksandras II pasirase potvarki del 
Kauno tvirtoves statybos. 1883 m. 

tvirtove buvo pradeta statyti , o 
mazdaug 199 1 m. - visiskai 

uzbaigta ir parengta gynybai. I 

kl ases tvirtov~ sudan:~ 8 fortai, 9 
baterijos , centrini4 ir kitq itvirtini

m4 sistema. Kaunq apsupo uzdaras 

itvirtinim4 ziedas. Per si laikotarpi 

tvirtoves terito rijoje pastatyti 195 
muriniai ir 253 mediniai pastatai 

(sandeli ai, dirbtuves, karine 

gelezinkelio stotis ir kt.) . Uzbaigtos 

fortiflkacijos buvo aptvertos trij4 

eili4 gelezinemis gynybinemis 

uztvaro mis. 1887 m. rugsejo men. 

pradeta formuoti stabus ir igul q. 

Iki 1900 m. buvo baigiami statyti 

atskiri itvirtinimai, statomos 

kareivines ir kiti karines zinybos 

objektai. 1888- 1891 m . Kauno 

centre atsirado daug karines 

paskirties pastatq, o 189 1-1 895 m. 

Laisves alejo je iskilo [gulos soboras . 
Kare iviniq ir kit4 karo i:ikio objektq 

statyba yp ac issiplete Kauno 

priem iesci uose. 
1892- 1898 ir 1893- 1897 m. 

tvirtove buvo rekonstruojama, 



perstatinejami II ir IV fortai, nuo 

189 5 -I fortas. 190 I m. patvirtin

tas dar vienas Kauno tvirtoves 

statybos planas, pagal kuri i siaurr:c 

nuo VIII forto tun~j o buti pastatyti 

dar trys fortai. 1910 m. IX fortas 

buvo beveik pastatytas, o X ir XI 

liko neuzbaigti dellesq trukumo. 

191 2-19 17 m. turejo buti pastaty

tas antrasis itvirtinimq ziedas, is viso 

12 moderniausiq fo rtq, 9 atsparos 

punktai ir kitokie itvirtinimai. 

19 12 m. darbai prasidejo, taciau jq 

uzbaigti nebesuspeta. Kauno 

tvirtoves fortq juosta buvo 7-14 km 

Kauno tvir 

plocio. Grioviuose a plink tvirtovr:c ir 

paCius fortu s buvo uztvertos 

aukstos trijq eiliq gel d ines smaili a

virslines tvoros, o uz griovio supiltas 

apsauginis pylimas. Visi fortai buvo 

pastatyti is plytq, tik IX, pats 
tobuliausias, jau is betono. 
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Klaipedos tvirtoves fortifikacinis 

irenginys Kopgalio tvirtove, arba 
Neringos fortas, pastatytas 1865-
1871 m. Kursiq nerijos siauriniame 
kampe is Klaipedos apylinkiq 
plytinese pagamintq plytq ir 
klinkerio. Fortas turejo ginti jiiros 

kanal'l ir isorini reid'!. Sesiakampio 
plano tvirtove turejo cilindrini 

redut'l, pylimqjuosiam'l vidini 
kiem'l su kazematais, parako ir 
ginklq sandelius, fos'l. Redutas 
buvo dviejq aukst11 su rusiu. Iki 

1897 jame gyveno igula. Tiltas buvo 
trijl{ ang11, pakeliamasis. Per 1877-
1883 m. rekonstrukcij<t buvo 
irengtos 8 artilerijos platformos, 
prie jq pastatyti 3 saudmenq 
sandeliai , redutas uzdengtas 

apsauginiu pylimu . XIX a. pabaigo
je Neringos fortas neteko gynybines 
reiksmes. 1945 m. redutas buvo 

issprogdintas. 197 3-1979 m. 

vietoje jo pastatytas naujas pastatas, 
restauruoti kazematai ir irengtas 
Jurq muziejus. 
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Dainavos apygardos stabo bunkeris. 

Alytaus apskr., Butrimoni4 valse., 
Punios miskas. 

Kai Dainavos apygardai vadovavo 
kpt. Dominykas Jecys, Dainavos 
apygardos vadaviete buvo isikurusi 
Dzuk4 rinktines Margio grupes 
erdveje esanciame Punios silo 
43-ajame kvartale. Bunkeris buvo 

irengtas prie upelio, itekanCio i salia 
esanti Nemun'!. Patekti iii buvo 
galima brendant upeliuku apie 

250m. Prie iejimo augo eglute. 
Pasalcius slaptazodi, budavo 
nuleidziamas suoliukas, kuriuo 

partizanai patekdavo i bunkeri. 
Upeliukas tekejo po bunkeriu . 
Viduje buvo sulinys, is kurio 
sleptuves gyventojai semdavo 
vandeni. Upeliukas saltiniuotas, 
todel neuzsaldavo ir ziem'!. Bunke
ris turejo dvi patalpas. Pirmoje 
stovejo virykle; cia buvo ir radijo 

aparatlira, sapirografas, rotatorius, 
dvi rasomosios masineles, maisto 

produktq atsargos, ginklai. Antroje 
patalpoje - gultai astuoniems 
zmonems. Prie dumtraulcio 

(isskobtos apie 5-6 m aukscio 

pusies) buvo prirista radijo antena. 
Kad diimai nelciltq i virs4 ir 

neparodyt4 bunkerio vietos, visuose 

stogo kampuose buvo itaisytos 
orlaides. IS bunkerio buvo galima 

iseiti dviem keliais- nulipus i upeli 
ir kopeCiomis. 

1947 m. rugpjuCio 11 d. (po 
isdavystes) bunkeris buvo apsuptas. 

Tuo metu jame buvo 8 partizanai. 
Po 5 valand4 pasipriesinimo stabas 
buvo sunailcintas. Musio metu zuvo: 

I. Dorninykas Jecys-f\zuolis, 
2. Vaclovas Kavaliauskas-

Juodvarnis, 

3. Mykolas Petrauskas-Aras, 
4. Jonas Pilinskas-Krumas. 
Keturi partizanai buvo paimti 

gyv•: 
I . Juozas Petraska-Patrimpas, 
2. Juozas Puskorius-Gi rinis, 

3. Vincas J uozaitis-Vyturys, 
4. Linas. 
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ZemaiCill apygardos Rutenio
Luksto burio partizanll bunkeris. 

Telsill apskr., Plunges raj ., Sill! 
miskas. 

, Desiniajame Aitros upes krante 

osia silamiskis. Jis osdamas ttts iasi 

tekanCios Aitros krantais i pietus. 
Grazus tas miskas vasaros metu. 

Jaunos medzill atZalos stiepiasi i 
virsll is ten, kur guli isvirt<r seni, 

supuvtt ill tevll ar protevill kamie
nai, padangen kelia purias ga lvas 

lieknos pusaites ir egles, palikdamos 

plaCi uosius paparcius ir zydinCias 

gd es. Bet tas miskas grazus ir 

ziem<). Ant sakll susiklosttts sniegas 
spindi lyg nakties zvaig:ldutes. lr 

misko tyla kiekvien'l buria. Kada ne 

kada prabega kiskelis, lapute ir 

ilgakoje stirna. Niekas negali 

pagalvoti, kad tokiame tyliame 

miske gyvena kovos broliai partiza

nai ir tuoj uz keliuko, tarp tankill 

puselill, slepiasi stovykla". Ta ip 

poetiskai apie Silll (G in.':m.!) misk<) 

laikrastyje , Laisves balsas" 1953 m. 

rase partizane Snieguole (NenUfJCi le

toji Lietuva. 4 . Lietuvos partizanq 

spauda (/ 950- 1956). - V, 1996, 

p. 526). Jos minimoje stovykl aviete

je 1996 m. atstatyta sleptuve, 

pasventintas kry:lius zuvusiems 
kovotojams. Tai paminklas Salnos 

te¥lmijos Luksto burio part izanams, 
zuvusiems 1952 metais. 

1949 m. pradzioje pertvarkius 

KttstuCio apyga rdos partizanll 

strukturas, pakeitus ill pavadini 
mus, Luksto ir kiti du buriai sudare 

vadinam'li'l Sal nos teviinii 'l· Jungi
nio vadas Algirdas Liatukas-Yasaris 

laikesi kartu su Luksto buriu , ku 

riam tuo metu vadovavo Simas 

Budreckas-Algirdas. Patyr <r nesek

mill, 19 51-llill rudeni Luksto burio 

partizanai nutare pas itraukti i 
saugesnes, miskuotas Girenll kaimo 

apylinkes. {siklire 67 -ajame ( dabar 
43-iasis) Silll misko kvartale, kurio 

tankiam e jaunuolyne buvo sleptuve. 

Gerai uzsikonspiravtt, turedami 

patikimll rys ininh[, partizanai ilga i 

jautesi sauglis. ThCiau emgebistai ill 



vis::t laik::t ieskojo, turejo speciali ::t 

, Fanatikq" byl::t, kurioje rinko sekliq 

pranesimus. Pagaliau jq agentas 

, Pusis", vien::t 1952 m . vasario 

dien::t vaiksCiodamas po Silq misk::t, 

uzuode dumus, 0 apsiivalg<rs paste

bejo i jaunuolyn::t vedancius pedsa

kus. Vasario 18 dien ::t MGB daliniai, 

talkinami Rietavo, T verq stribq, 

sleptuv<r apsupo . Joje tuo metu 

buvo 13 zmoniq. Partizanai megino 

prasiveriti , taciau ir pamiskeje, ir 

ties kvartalqlinijo mis juos pasitiko 

kulkosvaidziq ugn is. Kulkos pakirto 

Konstancij <t Z ilien<r -J uodaak~ , 
Juoz::t Matuti- Laimuti, Juoz::t Vitkq

Aid::t, Alfons::t Pudzemi-Arimant::t. 
Vadas Vasaris buvo suzeistas, ir, 

nors bend razygiai no rejo ii isnesti , 

liepe jiems trauktis, o pats atsilik<rs 

susisprogdino. Po keliq dienq nuo 

mirtinq zaizdq mire sestasis partiza 

nas Pranas Kromelis-Salis. K. Z ilie

ne buvo nescia, tad galima sakyti , 

kad t::tdien u7.geso septynios gyvy
bes. Zuvusiqjq kunai buvo isniekinti 

Rietave, vel iau ten pat kalkiq duo

beje uzkasti . Kiti partizanai, pralau

ZC:j! kelis apsupties ziedus, prasiverze 

ir liko gyvi. 1i·agiska jq patirtis 

netrukus buvo aprasyta pogrindzio 

spaudoje. 

S ilt[ m i .5ko bun 

Luksto btirio sleptuve nuo kitq 

pastaruoju metu atstatytq partizanq 

zeminiq skiriasi autentiskumu . 

Pradejus atstatymo darbus, buvo 

aptiktos jos grindys, sienqlikuciai, 

ir tai lei do tiksliai nustatyti sleptuves 

dydi . Kaip atrode visa kita, papasa

kojo mli.sq di enq sulaukusi partiza

ne Emilij a Vaitkute-Ramune - viena 

is to nedidelio burelio, kuri am 

pavyko iseit i is apsupties. Kadangi 

anuo metu toje misko vietoje augo 

tankus, neperzvelgiamas eglynas, 

partizanai isirenge ne pozemini 

bunkeri, o e rdvi::t, gana saus::t ir 

jauki ::t pusiau zemin<r, kuri ::t patys 
vadino , trobele". Tokios sleptuves 

yra budingesnes pradiniam rezis

tencijos laikotarpiui , kada partizanai 

laikydavosi dideliais buriais ir 

veikdavo gana atvirai. 

Norint zemin <r apziureti , pir

miausia reikia naujuoju ZemaiCi q 

plentu nuvykti iki po ilsio aiksteles 

prie tilto per Aitros upel<r . IS ten 

kelias, kiek pavingiuodamas, veda 

siaures rytq kryptimi per kelet::t 

kvartalq (39, 40, 41 , 4 2 ir 43) . 

Mazdaug uz trijq kilometrq is jo 

reikia staiga sukti i dd in<r. Lieka dar 

puskilometri s kel io tarp 43 ir 94 bei 

107 kvartalq ir paejeti 200m i 

vakarus staCiai per misk::t. Kelias 

nuo po il sio aiksteles siaurokas, bet 

pazvyruotas, geresniu oru galima 

nuvaziuoti lengvuoju automobiliu . 

10 1 



Algimanto apygardos stabo bunke

ris. Panevezio apskr., Kupiski o raj. , 

Simoniq giria, Priepado ezeras. 

1949 metq lapkricio men. I 

dienq Simoniq girioje, prie Priepado 

dero, buvo susprogdintas Algi man

to apygardos partizanq stabo 

bunkeris. Ne vienas gyvas partiza

nas nepasidave, visi buvo kareiviq 

uzversti bunkerio griuvesiuose. Po 

mlisio palaidoti Adomynes kapine-
/ 02 se. Musyje zuvo 6 partizanai: 

l . Antanas Starkus-Monte, 

Algimanto apyga rdos vadas; 
2. Albinas Pajarskas-Bebas, 

Algimanto apygardos stabo virsi
ninkas; 

3. Julius Bruneika (Burneika) 

Tardytojas, Montes partizanq burio 
vadas; 

4. Aleksas Matkeli s-Audenis, 

Algimanto apyga rdos vado adju
tantas; 

5. Birute Sniuolyte-Icla; 

6. Stase Yigilyte-Zivile. 
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rinktines bunkeris 
Zemaici4 apygarclos Satrijos 
rinktines partizan4 bunkeris. l"tdsi4 

apskr., Telsi4 raj., Rysken4 sen., 
Dievo Kreslo miskas. 

1947 m. bunkeryje gyveno ir 
clirbo Satrijos rinktines partizanas 

Z.Tomkus. 1949 m. ge~zes 

menesi jame apsistojo Zemaiciq 
apygardos Satrijos rinktines Zarenq 
kuopos partizanai. 1949 m. geguzes 
2 1 d. bunkeri apsupo cekistai. Per 
kautynes zuvo septyni partizanai: 

I . Irena Belazraite-Zibuokle, 
2. Aloyzas Mazutis-Sarlinas, 
3. Juozas Greivys-Bielskis, 
4. Raimunclas Bijeika-Kriukis, 
5. Antanas Paarimskis-Maluni

ninkas, 

6. Petras Bartkus-Zuikis, 
7. Teoclora Bartkute-Teose. 
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