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„GELEŽINĖ UŽDANGA“: 
LIETUVA-LENKIJA 1920–1939 METAIS
Dr. Tomas Balkelis
Lietuvos istorijos institutas
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2020 m. lapkričio 29 d. sukanka šimtas 
metų, kai Lietuvą padalijo „geležinė uždanga“ – 
demarkacinė (vėliau administracinė) linija tarp 
Lietuvos ir Lenkijos. Šio leidinio tikslas – paminėti 
šį įvykį bei visuomenei priminti jau gerokai  
primirštą mūsų istorijos epizodą – dvidešimt 
gyvenimo metų Lietuvos ir Lenkijos pasienyje.

I. KONFLIKTAS NEUTRALIOJOJE ZONOJE

1920 metų lapkričio 29 dieną po beveik 
pusantrų metų karo Lietuva ir Lenkija, tarpinin-
kaujant Tautų Sąjungos kontrolės komisijai, Kaune 
sudarė paliaubas. Nors karas ir pasibaigė, o Lietuvos 
kariuomenė sustabdė Lucjeno Želigovskio kariaunos 
veržimąsi gilyn į Lietuvą, Vilniaus miestas ir 
kraštas liko lenkų rankose, o šalį padalijo dvylikos 
kilometrų pločio neutralioji zona. Siekiant išvengti 
naujų susidūrimų, abipusiu sutarimu abiejų pusių 
kariuomenės iš jos buvo išvestos. Tokiu būdu krašte, 
kurio niekuomet neskyrė jokia valstybinė siena, 
buvo oficialiai įtvirtinta demarkacinė linija. Abipus 
linijos įkurtoje neutraliojoje zonoje staiga atsidūrė 
apie 30 000 įvairių tautybių gyventojų. Jos teritorija 
užėmė apie 4000 kvadratinių kilometrų, o tęsėsi  
apie 400 kilometrų per visą pietryčių ir rytų Lietuvą: 
nuo Vištyčio ežero iki Zarasų apylinkių.

Nei vienos pusės pilnai nekontroliuojamoje 
zonoje greitai įsivyravo chaosas ir atsinaujino 
smurtas. Želigovskio įkurtos „Vidurio Lietuvos“ 
Seimo rinkimai 1922 m. sausio 8 d. bei jos 
vienašališkas prijungimas prie Lenkijos 1922 m. 
vasario 20 d. tik pablogino situaciją. Vietiniai 
lietuviai ir lenkai, remiami savo valstybių, palaipsniui 
įsitraukė į nuožmias kaimynų kovas, kuriose 
aktyviausiai dalyvavo šauliai (vadinti partizanais) ir 
lenkų milicininkai. 

Zonoje šauliai buvo suskirstyti į tris rajonus 
(šiaurinį, centrinį ir pietinį), kurių kiekviename buvo 
4–5 ginkluotos grupės, sudarytos daugiausia iš vietos 
vyrų. Nors jų veiklą koordinavo Lietuvos Šaulių 
sąjungos štabas Kaune, vietos padaliniai dažnai 
veikdavo savarankiškai1. Šaulius rėmė ir apgink-
luodavo Lietuvos kariuomenė, o kai kuriose karinėse 
operacijose (pavyzdžiui, prie Širvintų) dalyvaudavo 
šauliais persirengę Lietuvos kariuomenės kareiviai. 
Stipriausi šaulių būriai veikė Perlojos, Širvintų bei 
Giedraičių apylinkėse. Iš viso zonoje šaulių buvo 
keli tūkstančiai (vien Švenčionių rajone apie 1000)2.

Lenkų milicija (Milicja ludowa pasa neutral-
niego) buvo įkurta 1920 m. rudenį. Jos vadovybę 
tiesiogiai skirdavo Lenkijos policijos vadas Vilniuje, 
o algas mokėjo „Vidurio Lietuvos“ valdžia3. Ji turėjo 
regioninius padalinius Širvintose, Giedraičiuose ir 
Janiškiuose, o penkios jos ginkluotos grupės buvo  
dislokuotos Avižonyse, Trakuose, Rūdiškėse, 
Švenčionyse ir Suvalkijos apylinkėse4. Didžiausi 
jos daliniai veikė Širvintų ir Giedraičių rajonuose – 
apie 2000 narių. Dalį šių dalinių sudarė iš Lenkijos 
atsiųsti kareiviai. Jie buvo perrengiami milicininkais, 
o jų dokumentai paimami. Iš viso zonoje veikė apie 
6000 lenkų milicininkų. 

Lenkų milicininkai bei lietuvių šauliai puldinėjo 
vieni kitų kaimus, grobė ir žudė įkaitus, kankino 
gyventojus, plėšė ir degino namus, valdiškas įstaigas 
bei dvarus, vykdė rekvizicijas, siekdami įbauginti 
kaimynus, priversti juos išsikelti ar paklusti savo 
valdžiai. Pasitaikydavo keršto atvejų: smurtiniai 
išpuoliai išprovokuodavo atsakomąsias atakas. Šis 
konfliktas išsiskyrė tuo, kad į kovas įsitraukė ir 
dalis civilių gyventojų. Smurtas suintensyvėjo po 
1922 m. „Vidurio Lietuvos“ rinkimų, o kulminaciją 
pasiekė 1923 m. sausio ir vasario mėnesiais. Ypač 
žiaurios kovos vyko Širvintų, Giedraičių, Avižonių, 
Liudvinavo, Perlojos ir Varviškių apylinkėse. Šalia 
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Lenkijos kariuomenės 1-os divizijos 205-ojo pėstininkų pulko 3-ojo bataliono kareivių būrys, kovojęs prieš lietuvius Varėnos 
apylinkėse. 1920 m. spalio mėn. Fotografija iš E. Peikštenio rinkinio. 

1923 m. kovo 19 d. Kapčiamiesčio valsčiaus Paliepio 
kaime lenkų eskadrono nužudyti penki 11-ojo 
pėstininkų pulko atskiros lauko sargybos kareiviai 
(trys lietuviai ir du žydai). 
Fotografija iš E. Peikštenio rinkinio. 
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Łossowski, Piotr, „Ostatni akt kształtowania granic Drugiej Rzeczypospolitej – podział Pasa Neutralnego pomiędzy Polską a Litwą w lutym 1923 r.“, 
Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej, Nr. 37, 2002, 33.
Pobyt Delegacji Ligi Narodowei w Pasie Neutralnym, 1922 m. rugsėjis, Lietuvos centrinis valstybės archyvas, F. 15, A. 2, B. 78, l. 3.
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abiejų pusių kovotojų veikė ir pavieniai plėšikai. 
Į kovas buvo įtraukiami ir kitų tautybių vietos 
gyventojai: Lietuvos valdžia bandė mobilizuoti 
baltarusius, o pasienyje gyvenantys žydai dažnai 
tapdavo abiejų pusių taikiniais. Viena iš kovų 
pasekmių buvo ta, kad iki tol aiškesnės tautinės 
tapatybės neturėję gyventojai dėl nesiliaujančio 
smurto buvo priversti ją pasirinkti.

Nesiliaujant smurtui, 1922 m. rugsėjo 19 d. 
Tautų Sąjungos Kontrolės komisija į neutraliąją zoną 
atsiuntė delegaciją, vadovaujamą ispanų diplomato 
P. Sauros. Jos tikslas buvo nustatyti administracinę 
sieną tarp Lenkijos ir Lietuvos5. Vakarų diplomatai 
aplankė keletą vietų, tarp jų – Širvintas ir Giedraičius, 
nuožmiausių karinių susirėmimų taškus. Lenkijos ir 
Lietuvos vyriausybėms šis vizitas tapo proga surengti 
viešąsias kampanijas, kuriomis siekta diskredituoti 
priešininkus, o savo tautiečius pristatyti kaip priešo 
smurto aukas. Širvintose užsienio pasiuntinius pasi-
tiko vietinių lenkų, lietuvių ir žydų delegacijos. Lie-
tuviai ir žydai skundėsi dėl lenkų išpuolių, o lenkai 
prašė Tautų Sąjungos apsaugos nuo lietuvių išpuolių 
ir reikalavo neutraliąją zoną prijungti prie Lenkijos6. 



7

Išvykus užsienio diplomatams, kovos atsinaujino. 
1923 m. vasario 3 d., Tautų Sąjungos Kontrolės 
komisija, remdamasi ispanų diplomato P. Sauros 
ataskaita, nusprendė likviduoti neutraliąją zoną 
ir vietoj jos nubrėžti administracinę liniją. Šį 
sprendimą pagreitino ir tai, kad 1923 m. sausio 15 d.  
Lietuva vienašališkai prisijungė Klaipėdos kraštą. 
Jungtinės Lenkijos pasienio ir policijos pajėgos po 
intensyvių ginkluotų kovų vasario 15–18 dienomis 
užėmė Tautų Sąjungos Lenkijai priskirtą neutralio-
sios zonos dalį. Lenkijai atiteko Gardino–Vilniaus 
geležinkelis, o Lietuvai – Širvintų ir Giedraičių 
apylinkės. Nors šis žingsnis nepagerino Lietuvos 
ir Lenkijos santykių, didesni kariniai išpuoliai 
praktiškai liovėsi. Lenkija ir vakarų sąjungininkai 
šią liniją laikė valstybine siena, bet Lietuva jos 
nepripažino ir laikė tik laikinąja demarkacine (vėliau 
administracine) linija. 

II. PASIENIO APSAUGA 1923–1939 METAIS

 Nuo 1923 m. gegužės mėnesio, abiems pusėms 
išformavus ginkluotas šaulių ir milicijos grupuotes, 
palaipsniui pasienio kontrolę perėmė Lietuvos 
ir Lenkijos kariuomenių pasienio daliniai. Nuo 
1924 m. demarkacinę liniją jau saugojo Lietuvos 
pasienio policija. Ši linija buvo ilga, vingiuota 
ir paini, nes praktiškai nebuvo natūralių gamtos 
ribų, kuriomis ji galėjo būti išvesta. Lietuvos ir 
Lenkijos pasieniečiams teko patruliuoti vieniems 
šalia kitų. Nesant aiškių linijos ribų nuolat kildavo 
nesusipratimų dėl neteisėtų sienos žymėjimų ar 
perėjimų.

Neutraliosios zonos 1920 m. žemėlapis, kurį naudojo 
Tautų Sąjungos komisija. 

Pasienio policininkai prie Liškiavos, maždaug 1925 m. 
Fotografiją pateikė G. Lučinskas. 

 Tomas Balkelis
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Pasienio policininkai prie Vištyčio ežero, centre – Stasys Urbanavičius. Maždaug 1927 m. Fotografiją pateikė G. Lučinskas.

7 Policija, Nr. 1–2, 1934, 23.

Abiejose pusėse buvo sukurta ištisa pasienio 
infrastruktūra: pasieniečių postai, linijos perėjimo 
punktai, iškirsta ir išakėta valstybes skyrusi 50 
metrų pločio miško zona, kas 100 metrų pastatytos 
sienos gairės, 6–10 metrų aukščio medinės kartys, su 
jų viršuje pririštomis šluotomis. Kiek vėliau tokios 
suartos ir suakėtos linijos buvo padarytos ir laukuose. 
Lietuvos pusėje mažiausias pasienio policijos 
vienetas buvo pasienio sargyba, kurią sudarė nuo 
5 iki 10 pasieniečių. Jie saugojo ne didesnę kaip 5 
km sienos atkarpą. 3–4 sienos atkarpos sudarydavo 
pasienio policijos rajoną, kuris siekė apie 15 km 
demarkacinės linijos. Nuo 4 iki 10 rajonų buvo 
sujungti į vadinamus „barus“ – stambesnius pasienio 
administracinius vienetus. Iš viso buvo septyni 
barai: Zarasų, Utenos, Ukmergės, Trakų, Alytaus, 
Seinų-Marijampolės ir Vilkaviškio, kuriuos saugojo 
apie 1000 pasienio policininkų. Vidutiniškai vieną 
demarkacinės linijos apsaugos kilometrą saugojo du 
Lietuvos sargybiniai. 1934 m. barų viršininkai jau 
turėjo telefono ryšį su savo ir kitų apskričių centrais 
bei su savo rajono sargybomis. 99 proc. pasieniečių 

buvo lietuvių tautybės. 1924–1927 metais kasmet 
apie 23–24 proc. pasienio policijos tarnautojų 
dėl netinkamo elgesio (drausmės nesilaikymo, 
kontrabandos) buvo atleidžiami iš tarnybos kaip 
„netinkami elementai“, tačiau palaipsniui atleidimų 
skaičius mažėjo, kol 1931 m. pasiekė 9 proc.7 Lenkų 
pusėje atskiri pasienio ruožai buvo pavesti saugoti 
pasienio pulkų batalionams, o pastarieji skirstėsi į 
kuopas. 

Buvęs pasienietis Povilas Dirkis prisimini-
muose rašė, kad sieną civiliai gyventojai galėjo kirsti 
tik per pasienio punktus, kurie buvo laikomi atviri tik 
nustatytomis valandomis. Pereinamieji punktai buvo 
ypač reikalingi vietos ūkininkams, kurie per juos 
patekdavo į savo anapus linijos dirbamus laukus. 
Prie atidarytų punktų nuolatos budėdavo abiejų 
pusių sargybiniai, kurie prižiūrėjo ir kontroliavo 
praeinančius ir pravažiuojančius. Pereinamieji punk-
tai buvo pažymėti paprastais vartais. Kai kuriose 
vietose lenkai buvo pastatę net puošnius vartus, 
pavyzdžiui, Varėnoje, Uciekoje ir kitur. Prie tokių 
vartų dažniausiai buvo daromi susitikimai su lenkais 
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įvairiems nesusipratimams išsiaiškinti, nors pa- 
prastai pasieniečiams bendrauti su kitos pusės 
pasieniečiais buvo griežtai draudžiama. Demar-
kacinės linijos atsiradimas sutrikdė vietos gyventojų 
ekonominį gyvenimą, smarkiai apsunkino arba 
visai nutraukė krašto prekybinius ryšius, giminių 
bendravimą. Jis prisidėjo ir prie netolygios abiejų 
Lietuvos dalių ekonominės raidos.  

Skubotai ir be natūralių gamtinių ribų sukurta 
bei skurdoka pasienio linijos infrastruktūra 
sulaukdavo užsienio svečių nuostabos. Būtent taip 
nutiko 1933 m. birželį, kai pasienį aplankė vienuolika 
Čekoslovakijos žurnalistų. Išvydę „žole ir krūmais 
užžėlusius kelius bei takus, išardytą ir jau dviejų 
metrų aukštumo pušaitėmis apaugusį Kaišiadorių–
Lentvario geležinkelį“ bei „šiaudais aprištas gaires“, 
jie Lietuvos ir Lenkijos demarkacinę liniją spaudoje 
pavadino „šiaudine siena“8.

Pasienio sargybiniai ir vietos gyventojai iki pat 
Antrojo pasaulinio karo pradžios gyveno įtampoje. 
Iki 1938 m. kovo 19 d. Lietuvoje pasienio zonoje 
išliko karinė padėtis, veikė karo komendantūros, 

8
9

Lučinskas, Gintaras,  „Šiaudinė siena“ tarp Lietuvos ir Lenkijos valstybių 1919–1939 metais“, Terra Jatwezenorum, 2019, 311.
Policija, Nr. 1–2, 1934, 28–29.

cenzūra bei karo laiko įstatymai. Pasienyje nuolat 
vykdavo pavieniai susišaudymai, buvo grobiami 
pasieniečiai. Dažniausiai konfliktai kildavo dėl 
slapčia perstatinėjamų sienos gairių, nuolatos vyko 
lenkų ir lietuvių pasieniečių ginčai ir derybos dėl 
sienos pažeidimų. 1924–1934 metais pasienyje 
tarnybos metu žuvo 9 Lietuvos pasieniečiai9. Nuo 
1927 m. iki 1939 m. rugsėjo mėn. įvairių provokacijų 
metu lenkų pasieniečiai sužeidė 13 ir buvo pagrobę 
22 Lietuvos pasienio policininkus. 1938 m. kovo 
7 d. prie Trasninkų kaimo Lietuvos pasieniečiai 
nušovė lenkų pasienietį ir šis incidentas paskatino 
Lenkijos vyriausybę kovo 17 d. paskelbti Lietuvai 
ultimatumą. Lietuva buvo priversta su Lenkija 
užmegzti diplomatinius santykius. Taigi, „geležinė“ 
Lietuvą ir Lenkiją skyrusi siena susvyravo po 
ultimatumo. Juridiškai ji buvo panaikinta Lietuvai 
1939 m. spalio 10 d. atgavus Vilnių pagal Lietuvos 
ir Sovietų Sąjungos Savitarpio pagalbos sutartį, o 
1940 m. sausio mėnesį jos visiškai neliko, nes rytine 
šalies siena tapo siena su Sovietų Sąjunga. 

Leidimas pereiti sieną Varėnos pereinamajame punkte, išduotas Alytaus apskrities viršininko, galiojantis iki 1940 m.  
sausio 1 d. Dokumentas iš E. Peikštenio rinkinio. 

 Tomas Balkelis
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Alytaus apskrities viršininkas Bronius Stosiūnas pasienio perėjimo punkte kartu su Lenkijos ir Lietuvos tarnautojais. 
Maždaug 1938 m. Fotografija iš E. Peikštenio rinkinio. 

Vievio valsčiaus šiaurinėje pusėje demarkacinė linija sutapo su Neries upe. Fotografijoje – Trakų baro V rajono viršininkas 
K. Čerskis su šeima Neries pakrantėje, maždaug 1928–1929 m. Fotografiją pateikė R. Čerškus.
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10 Eidintas Alfonsas ir Olijardas Lukoševičius, „Lietuvos kariuomenės vadovybės 1933 m. pabaigoje – 1934 m. pradžioje inicijuotas lenkiškai 
kalbančių Trakų (Kaišiadorių) apskrities gyventojų tyrimas“, Karo archyvas, Nr. 35, 242.

III. KASDIENIS GYVENIMAS PASIENYJE

Gyvenimas pasienyje nebuvo nužymėtas vien 
smurtu ir ginkluotomis kovomis. Leidiniu siekiame 
pristatyti ir pasienio gyventojų kasdienes patirtis bei 
regioninius ypatumus. Tuos dvidešimt metų kūrėsi 
tautinė valstybė, savivaldos įstaigos, kariuomenė, 
pasienio tarnybos, mokyklos, buvo vykdoma žemės 
reforma. Tuo metu keitėsi ir Lietuvos bei Lenkijos 
pasienio gyventojų tapatybės. Rytų Lietuvoje, 
kurioje istoriškai gyveno kelių tautybių žmonės, 
o dauguma gyventojų neturėjo aiškiai apibrėžtų 
tautinių tapatybių, tarpukariu susiformavo ryškesnės 
politinės ir kultūrinės jų tapatybių ribos, susikūrė 
tautiškai sąmoningesnės bendruomenės. 

Leidinyje pristatome kasdienį pasienio gy-
ventojų gyvenimą, jų nuotaikas, bandymus ne 
vien kovoti, bet tiesiog išgyventi ir prisitaikyti. Ir 
pasienio lietuviai, ir lenkai, ir baltarusiai, ir žydai 
turėjo savo specifines regionines patirtis. Tarpu- 
kariu per demarkacinę liniją nuolatos judėjo 
gyventojai, veikė oficialūs pasienio punktai, anapus 
sienos vieni kitus lankė giminaičiai, vyko vestuvių 
ir laidotuvių apeigos, turėję žemės anapus linijos 
ūkininkai dirbo ūkio darbus, ganė galvijus. Pasie-
nyje klestėjo ir nelegali prekyba, pasieniečiai gaudė 
kontrabandininkus. 

Neseniai archyve atrastas, Lietuvos kariuo-
menės vadovybės 1933–1934 m. vykdytas pasienio 
apskričių gyventojų tyrimas atskleidė nelengvas 
šio krašto gyventojų kasdienio gyvenimo sąlygas. 
Dėl prastos finansinės situacijos Lietuvos valdžia 
negalėjo pasienio gyventojų pakankamai aprūpinti 
lietuviška spauda. Lietuvinimo procesas buvo lėtas 
ir nekoordinuotas. Štai Vievio apylinkėse nors buvo 
prenumeruojama 350 lietuviškų ir 51 lenkiškas 
laikraštis, tik apie 40 proc. gyventojų kalbėjo lietu-
viškai, o 60 proc. lenkiškai10.

Tyrimas parodė, jog „lenkuojančiųjų“ namuose 
dažniausiai buvo kalbama lenkiškai, net ir pramokę 
kariuomenėje lietuvių kalbos jaunuoliai, grįžę į namus, 
toliau kalbėdavo lenkiškai, į lietuvių organizacijas 
nestojo, nors ir laikė save Lietuvos gyventojais. 
Tačiau laikui bėgant, pavyzdžiui, Kaišiadoryse ir 
kituose Trakų apskrities miesteliuose, vis daugiau 
gyventojų viešai pradėjo kalbėti lietuviškai. Daugelis 
save vadino lietuviais, nebesidairė į Lenkijos pusę, 
kurioje ekonominė padėtis buvo prastesnė. Taigi, 
ekonominio gyvenimo lygio skirtumas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos buvo nepaprastai svarbus veiksnys lėmęs 
vietos gyventojų lojalumą valstybei. 

Trakų baro IV rajono policininkai Vievio apylinkėse. XX a. 4 deš. Trakų istorinis nacionalinis parkas.

 Tomas Balkelis



Lietuvos pasienio policininkai Daniliškėse (Vievio valsčius). XX a. 4 deš. Trakų istorinis nacionalinis parkas. 
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Tačiau ekonominio gyvenimo lygio skirtumas 
skatino kontrabandą, į kurią buvo įsitraukusi 
gana didelė pasienio gyventojų dalis. Vien 1924 
metų liepos–rugsėjo mėnesiais demarkacinės 
linijos pasienio baruose buvo sulaikyti 204 
kontrabandininkai (iš jų daugiausia, 85 – Trakų 
apskrityje)11. Sulaikant pereinančius demarkacinę 
liniją Trakų apskrityje suskaičiuota, kad „apie 50 
proc. gyventojų pereina liniją, kad pasimatytų su 
giminėmis, 30 proc. – kontrabandos tikslais, 20 proc. 
– kitais tikslais (šnipinėjimo, dokumentų ieškojimo 
ir t. t.). Kontrabandininkai iš Lenkijos pusės neša 
avalynę, audinius, mezginius (batukai ten kainuoja 
6–8 Lt, Lietuvoje – 12 Lt, skaros ten „kaštuoja“ 2–3 
Lt, Lietuvoje – 5 Lt). Iš Lietuvos pusės neša cukrų, 
sachariną, tabaką ir t. t. Kartais kontrabandininkai 
pervedinėja per sieną ne vietinius žmones, o yra 
tokių, kurie eina per sieną tarsi iš azarto („lyg 
rungtyniaudami“).“12

Lietuvos pasieniečiams didžiausią rūpestį kėlė 
ne taip vadinami „vienkartiniai“ kontrabandininkai, 
pasienio gyventojai, kurie prekes iš Vilniaus krašto 
gabeno savo artimiesiems, o „daugkartiniai“, kurie 
patys kontrabandos nenešė, bet turėjo apmokamų 
vietos agentų tinklus. Pastarųjų perneštos prekės 
buvo pardavinėjamos visoje Lietuvoje ir labai kenkė 
krašto ekonomikai. Prekių pernešimui ir žvalgybai 
kartais buvo naudojami ir mažamečiai vaikai. 
Anot pasienio policijos, „šių mažamečių veiksmus 
dažniausiai vairuoja tėvai arba globėjai, pasislėpę 
kur nors už uždangos“13. Kontrabandininkai kūrė 
gana sumanias strategijas, siekdami išvengti pasienio 
sargybinių. Štai kaip „Policijos“ žurnalas aprašė 
vieną iš jų gudrybių: „Žiemos metu, naktį, siaučiant 
pūgai, sargybinis ant ežero pastebėjo kažką tolumoje 
dunksant. Suriko „stok!“ Du juodi taškeliai kažkur 
pranyko nakties pilkumoje. Nieko negelbėjo ir 
sargybinio šaudymas. Kontrabandininkai pasislėpė 
palikdami kontrabandą. Sargybinis, radęs pilnas 
rogutes, prikrautas kontrabandos maišų, nudžiugo. ... 
Prikėlęs sargybos viršininką, kad pasidžiaugtų savo 
laimikiu, nuveža kontrabandą sargybos butan. Atriša 
maišus. Žiūri, kad maišuose prikimšta šiaudų, šieno 
ir senų skudurų. Karčiai nusivylęs sargybinis grįžta 
baran. Bet dar didesniam apmaudui randa toj vietoj, 
kur sulaikė kontrabandą, kad kelias išvažinėtas. 
Dabar sargybinis suprato, kodėl tuose maišuose 
buvo šienas, šiaudai ir seni skudurai...“14

11
12

13
14

Policija, Nr. 3, 1924, 22.
Eidintas Alfonsas ir Olijardas Lukoševičius, „Lietuvos kariuomenės vadovybės 1933 m. pabaigoje – 1934 m. pradžioje inicijuotas lenkiškai 
kalbančių Trakų (Kaišiadorių) apskrities gyventojų tyrimas“, Karo archyvas, Nr. 35, 285.
Policija, Nr. 3, 1940, 9.
Policija, Nr. 1–2, 1934, 34.



„GELEŽINĖ UŽDANGA“: LIETUVA-LENKIJA 1920–1939 METAIS
14

Lenkijos karinio dalinio orkestras žygiuoja Trakų miesto gatve. XX a. 4 deš. Trakų istorinis nacionalinis parkas. 

Iškyla prie Neries upės. Iš kairės – pasienio rajono virši-
ninkas K. Čerskis, iš dešinės – Panerių dvaro savininkas 
T. Mickevičius. Maždaug 1929 m. 
Fotografiją pateikė R. Čerškus.

Tikimės, kad leidinyje pateikti straipsniai ir 
nuotraukos atskleis sudėtingą ir šiandien visuomenės 
gerokai primirštą Lietuvos ir Lenkijos kasdienio 
gyvenimo pasienyje istoriją, jo regionines ypatybes, 
atskirų visuomenės grupių patirtis. Ši istorija liudija 
ir kovas už nepriklausomybę, ir daugiaprasmius ir 
sudėtingus tarpukario Lietuvos valstybės ir visuo-
menės kūrimo procesus. Drauge ji primena, kad 
valstybė kuriama kasdien ir šiandien, ir kad vienas iš 
jos ilgalaikio stabilumo garantų – draugiški santykiai 
su kaimyninėmis šalimis.
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PASIENIO POLICIJOS 
EŽERĖNŲ (ZARASŲ) BARAS
Kęstas Vasilevskis 
Zarasų krašto muziejus

PASIENIO BARO KŪRIMASIS

Ežerėnų (nuo 1929 m. – Zarasai) apskrities 
pasienio policijos baras pradėtas kurti 1923 m. 
lapkritį, perėmus valstybės sienos su Latvija 
kontrolę. Nuo 1924 m. sausio 1 d. Vidaus reikalų 
ministro Karolio Žalkausko įsakymu buvo pa-
skirtas Ežerėnų apskrities pasienio policijos baro 
viršininkas, pavaldus apskrities viršininkui ir Vi-
daus reikalų ministerijos Policijos departamentui. 
Baro viršininko įstaiga buvo įsikūrusi Ežerėnuose. 
Pasienio barai buvo suskirstyti į rajonus ir sargybas.1

Nuo 1929 m., pakeitus miesto vardą į Zarasus,  
iki 1940 m. keitėsi ir baro pavadinimas. Dokumen-
tuose jis buvo vadinamas ir Zarasų apskrities pasie-
nio policijos baru, ir Pasienio policijos Zarasų baru.2 

Zarasų pasienio baro veiklos specifika skyrėsi 
nuo, pavyzdžiui, šiaurinių Lietuvos apskričių pa-
sienio barų, besiribojusių tik su Latvijos siena, 
kasdienių veiklų. Čia teko saugoti ne tik gana ramų 
ruožą su Latvija, bet ir „karštąjį ruožą“ – demarka-
cinę (nuo 1929 m. – administracinę) liniją su Lenkija. 

1940 m. liepos 29 d., kuomet Lietuva jau buvo 
aneksuota SSRS, Pasienio policijos Zarasų baro 
veikla buvo nutraukta.

1

2
3
4

Lietuvos centrinio valstybės archyvo pažyma apie pasienio policijos Zarasų baro fondą Nr. 958 [žiūrėta 2020-10-01]. 
<www.archyvai.lt/lt/fondai/sienos_apsauga/lcva_f958.html>
Ten pat.
Ramanauskas  A. Pasienio apsaugos pradžia, organizacija ir vystymasis. Policija,  1934 m. sausis, Nr. 1–2, 11 p.
Ramanauskas  A. Pasienio apsaugos pradžia, organizacija ir vystymasis. Policija,  1934 m. sausis, Nr. 1–2, 13 p.

PASIENIO BARO APRŪPINIMAS
IR PAREIGŪNŲ ETATAI

Bėgant metams nuo Ežerėnų (Zarasų) apskrities 
pasienio policijos baro įkūrimo kito ir pareigūnų 
skaičius. 1924 m. sausio 1 d. duomenimis, bare 
tarnavo 109 pareigūnai (6,8 % iš 1610 – viso Lietuvos 
pasienio policijos pareigūnų skaičiaus), 1929 m. 
liepos 1 d. duomenimis, 164 pareigūnai (9,6 % iš 
1710 Lietuvos pasienio policijos pareigūnų). Per 
kelerius metus pasienio policijos pareigūnų etatų 
visoje Lietuvoje kiek sumažėjo ir, 1933 m. rugpjūčio 
1 d. duomenimis, Zarasų apskrities bare tarnavo 149 
pareigūnai (9,1 % iš 1642 pareigūnų visoje Lietu-
voje).3

Nuo 1927 m. Trakų, Seinų-Marijampolės, 
Zarasų pasienio baruose buvo įsteigti pasienio poli-
cijos rezervai. Kiekviename tokiame rezerve buvo 
apie 30 policininkų ir 1–2 % valdininkų. Šiuose 
rezervuose taip pat buvo mokomi policininkai ir 
kiti policijos tarnautojai. 1930 m. šie rezervai buvo 
performuoti į mokomuosius būrius.4

Zarasų apskrities pasienio policijos baras buvo 
didesnis nei Kretingos, Biržų, Šiaulių, Mažeikių, 
Rokiškio apskričių, kurios nesiribojo su „karštesne“ 
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Zarasų pasienio policijos tarnautojai sporto treniruotėse. 
1935 m. Zarasų krašto muziejus. 
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demarkacine linija su Lenkija. Galbūt todėl šių 
apskričių pasienių barų pareigūnų skaičius niekuomet 
neviršijo 5 % bendro Lietuvos pasienio pareigūnų 
skaičiaus. Tačiau Zarasų apskrities pasienio policijos 
baras buvo mažesnis už Vilkaviškio, Šakių, Alytaus, 
Seinų-Marijampolės barus, kurių pareigūnams teko 
saugoti ir ilgą demarkacinės linijos Lenkija ruožą, ir 
sieną su Vokietija.5

Praktiką daugiau dėmesio skirti demarkacinės 
linijos su Lenkija apsaugai patvirtina ne tik bendrieji 
duomenys apie pareigūnų etatų skaičių, bet ir taip, 
kaip resursai buvo paskirstomi. 1934 m. sausio mėn. 
žurnale „Policija“ pranešama, jog Zarasų apskrities 
pasienio bare 33 kilometrų ilgio sienos ruožui su 
Latvija saugoti patvirtinti dviejų II eilės rajono 
viršininkų ir 16 sargybinių etatai, o ties demarkacijos 
linija dirbo vienas baro viršininkas, keturi I eilės 
rajono viršininkai ir 80 sargybinių. Kituose Lietuvos 
pasienio baruose demarkacinę liniją su Lenkija 
taip pat saugojo gerokai daugiau sargybinių: 170 – 
Ukmergės apskrities pasienio bare, 200 – Trakų.6

Pasienio apskrityse tarnaujantys ir gyvenantys 
pareigūnai greit įsiliedavo į kasdienį vietos gyvenimą. 
Nurodoma, jog „pasieniečiai, sunkiai gaudami 
išsinuomoti pasienyje butus, negalėdami nuvykti 
toliau nuo pasienio nusipirkti pigesnėmis kainomis 

Zarasų pasienio policijos tarnautojas Izidorius Kazlauskas, dirbęs Lenkijos pasienyje, stovi prie tvoros. 
Apie 1930 m. Zarasų krašto muziejus.

Zarasų apskrities Degučių pasienio policijos tarnautojai. 
Priekyje iš dešinės – Mykolas Slavinskas, 8 ha žemės 
savininkas, suimtas 1941 m. birželio mėn., kalėjęs Kras-
nojarsko srities Rešiotų lageryje, miręs 1942 m. 
1938 m. Zarasų krašto muziejus. 

5
6

Ramanauskas  A. Pasienio apsaugos pradžia, organizacija ir vystymasis. Policija,  1934 m. sausis, Nr. 1–2, 11 p.
Ramanauskas  A. Pasienio apsaugos pradžia, organizacija ir vystymasis. Policija,  1934 m. sausis, Nr. 1–2, 10 p.
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Zarasų pasienio policijos tarnautojai. Iš kairės – Adolfas Stankevičius, Kostas Vaitkevičius, Izidorius Kazlauskas. 
1935 m. Zarasų krašto muziejus. 

Pasieniečiai Užusienio kaime. Iš kairės pusės – Silva Balys, Izidorius Kazlauskas, Adolfas Stankevičius. 
1936 m. Zarasų krašto muziejus. 
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Zarasų pasienio policijos tarnautojai. Dešinėje – Silvestras Balsys. XX a. 3 deš. Zarasų krašto muziejus. 
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maisto, kurio savo tarnavimo vietose gauna pirkti 
labai brangiai, o kartais ir visai negauna, stengiasi 
palengvinti savo gyvenimo sąlygas vedybomis, 
imdami sau žmonomis vietos gyventojas. 1934 m. 
duomenimis, 75,7 % Zarasų baro tarnautojų žmonų 
buvo kilusios iš Zarasų apskrities ir iš jų 41,2 % 
buvo pasienio zonos gyventojos.“7 Ežerėnų (Zarasų) 
pasienio policijos baro pareigūnai ne tik buvo linkę 
į vedybas su vietos gyventojomis, bet ir pačių 
pareigūnų nemažai yra kilę būtent iš čia. 1932 m. 
sausio 17 d. duomenimis, Zarasų apskrityje buvo 
gimę 97 pasieniečiai. Ne taip mažai, jei lygintume su  
68 pasieniečiais, kilusiais iš Marijampolės apskri-
ties, 31 – iš Kauno ar 93 – iš Vilkaviškio apskričių.8

Kito ne tik pasienio barų pareigūnų etatų 
skaičius, bet gerėjo ir techninis jų aprūpinimas. 
1928 m. Ežerėnų apskrities pasienio bare buvo 30 
kilometrų lauko kabelių, 1 komutatorius, 5 telefono 
aparatai. Kaimyniniame Utenos pasienio bare 
buvo 78 kilometrai lauko kabelių, 1 komutatorius, 
11 telefono aparatų. Viename svarbiausių, Seinų-
Marijampolės, pasienio bare buvo 145 kilometrai 
lauko kabelių, 5 komutatoriai, 23 telefono aparatai.9

1933 m. Zarasų apskrities pasienio policijos 
bare buvo 60 kilometrų pastovios linijos kabelių, 48 
kilometrai lauko kabelių, 6 komutatoriai, 38 telefono 
aparatai.10

PASIENIO BARO VEIKLOS APIMTYS

Vienos svarbiausių pasienio policijos pareigū-
nų veiklų buvo kovoti su kontrabanda ir nelegaliai 
sieną kirsti bandančiais asmenimis. Zarasų apskrities 
pasienio policijos baro pareigūnams, saugant sienas 
su dviejomis valstybėmis, daugiau tokio darbo 
tekdavo atlikti demarkacinės linijos rajone. 1933 m. 
lapkritį ties Latvijos siena buvo sulaikyti 5 nelegaliai 
bandantys patekti į Lietuvą asmenys ir 3 asmenys 
buvo deportuoti iš Lietuvos. Ties demarkacine linija 
sulaikyti 5 asmenys, bandantys nelegaliai patekti į 
Lietuvos teritoriją, 3 asmenys bandė nelegaliai išeiti 
iš Lietuvos, 1 bandė įvežti į Lietuvą kontrabandą 
ir 12 asmenų iš Lietuvos buvo deportuoti. Tą patį 
mėnesį pasienyje su Latvija buvo sulaikyta įvairios 
smulkios kontrabandos, įvertintos 129,03 litų. Ties 
demarkacijos linija buvo sulaikytas moteriškas 
paltas, įvertintas 92,25 litų.11

Žurnale „Policija“12 ir kitur spaudoje buvo 
publikuota, jog ties demarkacijos linija buvo 
sulaikytas juodaodis žmogus, bandantis patekti į 

Zarasų pasienio policijos tarnautojai. Dešinėje – 
Silvestras Balsys. 1935 m. Zarasų krašto muziejus.

Lietuvą ir pardavinėti batų tepalą. Jis buvo sulaikytas 
ir pristatytas į Zarasų policijos nuovadą asmenybei 
nustatyti, kur smalsūs gyventojai ėjo į jį pažiūrėti. 
Nepavyko rasti informacijos, kada tai tiksliai įvyko 
ir ar tai buvo tikrai juodaodis žmogus, ar tik tepalu 
veidą išsitepęs baltaodis. 

Per dešimtmetį nuo 1924 m. iki 1934 m. 
Zarasų apskrities pasienio bare buvo sulaikyti 1346 
asmenys, gabenantys kontrabandą ir bandantys 
nelegaliai kirsti sieną. Būdavo sulaikoma įvairiausių 
kontrabandinių prekių. Per Latvijos sieną į Lietuvą 
bandyta įgabenti išdirbtus kailiukus, rūbus, kiaules, 
arklius, megztus dirbinius, dirbtinį šilką, šprotus, 
plaušines virves. Ties demarkacijos linija buvo su-
laikomos manufaktūros prekės, išdirbtos gyvulių 
odos, degtinė, pasiūti rūbai ir galanterija. Per šį 
laikotarpį sulaikytų prekių vertė sudaro 32 299 litus.  

7
8
9
10
11
12

Ramanauskas  A. Pasienio apsaugos pradžia, organizacija ir vystymasis. Policija,  1934 m. sausis, Nr. 1–2, 11 p.
Ramanauskas  A. Pasienio apsaugos pradžia, organizacija ir vystymasis. Policija,  1934 m. sausis, Nr. 1–2, 10 p.
Pasienio policijos tarnautojai. Policija, 1934 m. sausis, Nr. 1–2, 25 p.
Pasienio policijos tarnautojai. Policija, 1934 m. sausis, Nr. 1–2, 23 p.
Pasienio policijos aprūpinimas techniškomis priemonėmis, Policija, 1934 m. sausis, Nr. 1–2, 20 p.
Pasienio policijos aprūpinimas techniškomis priemonėmis, Policija, 1934 m. sausis, Nr. 1–2, 21 p.
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1037 asmenys (546 vyrai ir 491 moteris; 563 aktyvūs 
ir 474 pasyvūs kontrabandininkai) buvo užregistruoti 
kaip įtariami kontrabandininkai.13

PASIENIO INCIDENTAI EŽERĖNŲ 
(ZARASŲ) PASIENIO BARE

Nors 1929 m. spalio 28 d. Lietuva ir Lenkija 
pasirašė susitarimą dėl lengvatų administracinės 
linijos gyventojams, šis baras visą laikotarpį iki 
pat 1939 m. pasižymėjo nuolatiniais konfliktais 
ir pasienio incidentais. Kartais šie incidentai 
baigdavosi tragiškai.

Kiti susidūrimai nesibaigdavo tragiškai, bet 
taip pat būdavo nemalonūs. Lenkų pasieniečiai iš 
savo pusės dažnai apšaudydavo lietuvių sargybinius, 
kartais juos pagrobdavo, nusivesdavo į savo pusę 
ir tardydavo. Užfiksuota dešimtys epizodų, kuomet 

lenkai perstatydavo sienos gaires giliau į Lietuvos 
teritoriją, tokiu būdu užgrobdami žemės. 

1924 m. sausio 13 d. ties IV rajono ribomis į 
sargybinį Roką Ylakį iš lenkų pusės buvo paleisti 
trys šūviai.14

Balandžio 19 d. ties Gubavos dvaru (buv. Salako 
vlsč., dab. Ignalinos r.) Lenkijos pasienio policijos 
pareigūnai demarkacijos linijos gaires perstatė giliau 
į Lietuvos teritoriją, taip užgrobdami 2 ha žemės. 
Balandžio 21 d. Ežerėnų apskrities baro pasieniečiai 
gaires išmetė. Lenkai dėl to grasino panaudoti ginklą, 
bet incidentas tuo ir baigėsi.15

Balandžio 30 d. Lenkijos pasienio policijos 
pareigūnai Laukstenių kaimo (dab. Ignalinos r.) 
laukuose giliau į Lietuvos teritoriją perstatė keletą 
demarkacijos linijos gairių. Zarasų baro pasienie-
čiams tas gaires išmetus, apie 20 lenkų pasienio 
pareigūnų grasino atidengti ugnį.16

Lietuvos pasieniečiai, tarnavę Zarasų pasienio baro Lenkijos-Lietuvos pasienio ruože. Apie 1927 m. Zarasų krašto muziejus.

13
14
15
16

Šis tas iš pas. Policijos veiklos paskiruose baruose. Policija, 1934 m. sausis, Nr. 1–2, 42 p.
Pasienio įvykiai. Policija, 1934 m. sausis, Nr. 1–2, 31 p.
Ten pat.
Pasienio įvykiai. Policija, 1934 m. sausis, Nr. 1–2, 32 p.



23
Kęstas Vasilevskis 

Gegužės 20 d. ties Kuzmiškių kaimu Lenkijos 
pasienio policijos pareigūnai giliau į Lietuvos 
teritoriją perstatė keletą demarkacijos linijos gairių, 
tokiu būtų norėdami užgrobti likusią to kaimo 
teritorijos dalį. Ežerėnų apskrities baro pasieniečiai 
gaires išmetė.17

1925 m. rugpjūčio 3 d. ties Žeimių kaimu 
Lenkijos pasienio policijos pareigūnai giliau į 
Lietuvos teritoriją perstatė gaires, tokiu būdu 
mėgindami užgrobti maždaug trijų metrų pločio 
miško ruožą. Rugpjūčio 21 d., lenkams nesutikus 
patiems atstatyti gaires į vietas, Ežerėnų pasienio 
baro sargybiniai mėgino patys jas išmesti. Lenkai 
į tai atsakė šūviais. Vėliau gairės buvo išmestos ir 
padėtis buvo atkurta.18

Rugpjūčio 25 d. ties Radampolio kaimu (dab. 
Ignalinos r.) Lenkijos pasienio policijos pareigūnai 
giliau į Lietuvos teritoriją perstatė dvi gaires, taip 
bandydami užgrobti dalį miško, nukirto vieną beržą. 
Gairės vėliau buvo išmestos.19

Lapkričio 20 d. tarp Joniškio ir Laukstenių kaimų 
(dab. abu Ignalinos r.) Lenkijos pasienio policijos 
pareigūnai giliau į Lietuvos teritoriją perstatė gaires, 
taip bandydami užgrobti valdiško miško. Ežerėnų 
apskrities pasienio baro sargybiniams pasipriešinus, 
lenkai, grasindami ginklais, privertė juos atsitraukti. 
Užėmę miško dalį, nusikirto apie 15 medžių. Vėliau 
lenkai buvo priversti atstatyti gaires atgal.20

1926 m. kovo 16 d. ties Dūkšto ežeru Lenkijos 
pasienio policijos sargybiniai buvo perėję į Lietuvos 
pusę su tikslu pasisavinti dalį miško. Ežerėnų ap- 
skrities pasienio policijos baro pareigūnams pasi-
priešinus, lenkai turėjo atsitraukti.21

Balandžio 20 d. ties Gubavos dvaru (dab. 
Ignalinos r.) Lenkijos pasienio policijos pareigūnai 
buvo perkėlę gaires giliau į Lietuvos teritoriją ir 
miške nukirto keletą medžių. Ežerėnų apskrities 
pasienio policijos baro pareigūnai gaires išmetė ir 
atėmė iš lenkų nukirstą medieną.22

Gegužės 18 d. ties Joniškio kaimu (dab. 
Ignalinos r.) Lenkijos pasienio policijos pareigūnai 
perstatė keletą gairių giliau į Lietuvos teritoriją 
ir bandė užgrobti dalį miško. Ežerėnų apskrities 
pasienio policijos baro pareigūnai gaires išmetė.23

1927 m. birželio mėn. lenkų kariai iš Notrynės 
ežero pakrantės vandens giliau į Lietuvos teritoriją 

iškėlė pasienio gaires, tokiu būdu pasisavindami 20 
m pločio ir 500 m ilgio Rainių kaimo pievos ruožą. 
Ežerėnų apskrities pasienio policijos baro pareigūnai 
pasipriešino ir gaires atstatė į vietas.

Rugsėjį Salako valsčiuje, ties Gubava (dab. 
Ignalinos r.), buvo nušautas Ežerėnų apskrities 
pasienio policijos baro sargybinis Justas Narkūnas. 
Rugsėjo 15 d. tyrimo duomenimis, paaiškėjo, kad 
tai padarė lenkų karys. Jis tai padarė iš Lenkijos 
sienos pusės, o J. Narkūno lavonas buvo nutemptas 
į Lenkijos teritoriją, taip sudarant vaizdą, jog 
lietuvių pasienietis pats kirto sieną ir buvo nušautas 
teisėtai. Kalbėta, jog lenkų karininkai tai padariusį 
karį apdovanojo 100 zlotų ir jis buvo iškeltas į kitą 
tarnybos vietą.24

1928 m. birželį lenkų kariai savo gaires perstatė 
į Lietuvos demarkacijos linijos pusę, jas apkaupė 
ir apkasė grioviais. Zarasų apskrities pasienio 
baro II rajono viršininkui įsakius liautis, lenkai jo 
nepaklausė. Ežerėnų baro pasieniečiams pradėjus 
ardyti apkaupimus ir  užversti griovius, lenkai juos 
apšaudė.25

Birželio 16 d. prie demarkacinės linijos lenkai 
suėmė sargybinį Petrą Matulevičių, kurį nusivarė į 
bataliono štabą, ištardė ir paleido. Tą pačią dieną buvo 
apšaudytas prie demarkacinės linijos patruliavęs I 
rajono sargybinis Petras Urbonas.26

Rugpjūčio 9 d. kažkas iš Lenkijos pusės 
(spėjama, jog lenkų kariai) paleido du šūvius į III 
rajono sargybinį Stasį Bikulčių. Kulkos praskriejo 
virš galvos, pareigūnas nenukentėjo.27

Gruodžio 9 d. lenkai paleido du šūvius į 
IV rajono viršininką Choinauską, jojusį prie 
demarkacinės linijos tikrinti sargybinių.28

1930 m. gegužės 14 d. IV rajono ribose 3 
lenkų kareiviai prie administracinės linijos užpuolė 
sargybinį Balį Šileikį, kurį nusivarė į savo pusę ir 
ištardę grąžino. Tą pačią dieną IV rajono ribose, prie 
Ildiko ežero, lenkai išmetė savo pastatytas gaires ir 
uždraudė aplink ežerą vaikščioti Zarasų apskrities 
pasieniečiams, pareiškę, kad ežero pusė priklausanti 
Lenkijai. Po keturių dienų lenkai rajono sargybos 
viršininko atsiprašė ir užtikrino, kad lietuvių 
sargybiniams vaikščioti aplink ežerą nebetrukdys.29

Liepos 29 d. I rajono ribose prie pereinamojo 
punkto laukų darbams lenkų kariai užpuolė stovintį 
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Pasienio įvykiai. Policija, 1934 m. sausis, Nr. 1–2, 32 p.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
Andruškevičius. Mūsų žuvusieji. Policija, 1934 m. sausis, Nr. 1–2, 28 p.
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sargybinį Praną Stankevičių, nuginklavo ir nuvarė 
savo pusėn. Rugpjūčio 4 d. P. Stankevičius buvo 
grąžintas į Lietuvos pusę. Lenkai teisinosi norėję 
suimti kitą sargybinį, kilusį iš okupuotos Lietuvos, 
kuris lenkų persekiojamas pabėgo į Lietuvą, bet 
apsiriko ir suėmė P. Stankevičių.30

1931 m. liepos 31 d. ant Dūkšto ežero kranto, 
Lietuvos demarkacinės linijos pusėje, lenkai pastatė 
5 gaires. Zarasų pasienio sargybiniai stulpus išmetė. 
Lenkams užklausus, kodėl neleidžiama ant ežero 
kranto statyti gairių, jiems buvo atsakyta, jog ežero 
krantas yra lietuvių demarkacinės linijos pusėje 
ir gaires jiems statyti draudžiama. Be to, lenkams 
buvo atsakyta, kad, jei lenkai mėgins jėga statyti 
savo gaires Lietuvos pusėje, jiems bus atsakyta jėga. 
Liepos 4 d. atvyko lenkų seniūnas, vietos bataliono 
ir kuopos vadai tartis su Zarasų apskrities pasienio 
baro viršininku leisti jiems statyti gaires. Pokalbio 
metu atvyko Zarasų baro sargybinis ir pareiškė, kad 
nėra prasmės derėtis, nes lenkai nutarė jėga užgrobti 
pusę ežero. Kilo susišaudymas, po kurio lenkai 
pasitraukė. Liepos 20 d. lenkų seniūnas iškvietė prie 
demarkacinės linijos Zarasų apskrities pasienio baro 
viršininką ir informavo, kad lenkai gairių daugiau 
nestatys ir ežero nesisavins.31

1932 m. gegužės 20 d. prie Notrynės ežero 
lenkų kareiviai pastatė gairę Lietuvos demarkacinės 
linijos pusėje. Zarasų apskrities pasienio baro 
sargybiniai šį stulpą išrovė ir išmetė į lenkų pusę.32

1933 m. birželio 16 d. IV rajone lenkai pastatė 
vieną gairę Lietuvos pusėje per vieną metrą nuo tako. 
Gairę apskrities pasienio baro sargybiniai išmetė. 
Toks pats incidentas toje pat vietoje pasikartojo 
spalio 1 d. Spalio 7 d. lenkai tą pačią gairę pastatė 
per du metrus nuo demarkacinės linijos tako. Ji vėl 
buvo išmesta. Daugiau lenkai gairių ten nebestatė ir 
patys išlygino žemę, kad neliktų jokių žymių.33

1939 m. rugsėjį, kuomet Lenkiją okupavo 
SSRS ir Vokietija ir teko saugoti ne demarkacinę 
liniją, o naują sieną su SSRS, pasienyje įvyko 
nedidelis incidentas, susijęs su bene garsiausiu 
to meto Lietuvos tremtiniu – į Zarasus ištremtu 
buvusiu Ministru Pirmininku Augustinu Voldemaru 
(1883–1942). Čia jis gyveno pas pusbrolį, Lietuvos 
banko Zarasų skyriaus vedėją, taip pat Augustiną 
Voldemarą. Į svečius iš Kauno atvykęs advokatas 
ir Lietuvos banko juriskonsulas Romualdas Dulskis 
(1893–1956) panoro pamatyti buvusią demarkacinę 
liniją. Gavęs iš Zarasų komendanto leidimą, Zarasų 
banko skyriaus vedėjas kartu su sūnumi, Zarasų 
gimnazijos kapelionu ir svečiu iš Kauno išvyko 

Zarasų pasienio policijos tarnautojas Silvestras Balsys. 
1932 m. Zarasų krašto muziejus.

pažiūrėti buvusios linijos. Supainiojus augustinus 
voldemarus, buvo pamanyta, jog buvęs Ministras 
Pirmininkas automobiliu pabėgo į Lenkiją. Zarasų 
apskrities viršininkas Antanas Staškevičius (1892–
1942) paskambino į Kauną ir pranešė melagingą 
žinią. Keli policijos tarnautojai išvažiavo ieškoti 
„bėglių“. Jie juos sutiko jau grįžtančius Petrūniškyje 
prie Zarasų katalikų kapinių. „Bėgliai“ buvo atvežti į 
nuovadą, ilgai tardomi ir apklausiami. Po šio įvykio 
banko vedėjas  A. Voldemaras buvo perkeltas į kitą 
vietą.
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Pasienio įvykiai. Policija, 1934 m. sausis, Nr. 1–2, 32 p.
Ten pat.
Ten pat.
Ten pat.
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Kęstas Vasilevskis 

Zarasų apskrities pasienio policijos baro III rajono pasieniečiai su šeimos nariais. Antrojoje eilėje iš kairės – pasieniečiai 
Rudokas, Asdinskas, S. Vazgilevičius, D. Leipus. 1932 m. lapkričio 3 d. Zarasų krašto muziejus. 

Zarasų apskrities pasieniečiai su šeimomis Žagarinėje. 1937 m. birželio 7 d. Zarasų krašto muziejus. 
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Zarasų apskrities pasieniečių vaikai, vilkintys vaikiškas pasieniečių uniformas. 
Apie 1935 m. Zarasų krašto muziejus.
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PASIENIO POLICIJOS 
UTENOS BARAS
Bronislava Juknevičienė
Utenos kraštotyros muziejus

1918 m. rudenį, traukiantis vokiečiams, Ute-  
noje buvo sudaryti apskrities savivaldybė-seimelis 
ir vykdomasis komitetas (pirmininkas – Nepriklau-
somybės akto signataras Steponas Kairys). Prieš 
pat Kalėdas, gruodžio 24 d., priartėjus bolševikų 
kariuomenei, valdžią perėmė revoliucinis komitetas 
(pirmininkas – Petras Baltrūnas iš Narkūnų). 
Revkomas įsikūrė prekybininko Goldfaino name, 
dabartiniame Utenos kraštotyros muziejaus pastate. 
Uteną ir jos apylinkes užėmė bolševikų Pskovo 
divizija (vėliau pavadinta Lietuvių divizija). 
Lietuvių kariuomenė dar tik buvo pradėjusi kurtis 

ir negalėjo pasipriešinti įsibrovusiam priešui. Vis 
dėlto po trijų mėnesių lietuvių savanoriai, remiami 
saksų savanorių, bolševikus pradėjo iš Lietuvos 
stumti. Gegužės mėnesį buvo išvaduota Ukmergė 
ir Panevėžys, o lietuvių bei saksų savanoriai trimis 
voromis pajudėjo link Utenos. 

1919 m. birželio 1 d. Uteną iš bolševikų išvada- 
vo karininko Kazio Ladygos vadovaujami sava- 
noriai, po dviejų dienų išvaduoti Užpaliai, Daugai-
liai, Skudutiškis, Suginčiai, Kuktiškės, Saldutiškis, 
Tauragnai. Žmonės didžiavosi Lietuvos kariuo-
mene, kuri labai skyrėsi nuo Raudonosios armijos.  

Lenkų kariuomenės kareiviai. Ant arklio Vincas Blažėnas. Fotografija iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.



PASIENIO POLICIJOS UTENOS BARAS
28

Lenkų kariuomenės kareiviai. Iš kairės Vladas Blažys Blažėnas. Fotografija iš Utenos kraštotyros muziejaus 
fondų.
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Birželio 15 d. Utenos apskrityje savivalda jau buvo 
atkurta. Netrukus Jasonyse ir Vyžuonėlėse buvo 
įrengti savanorių registravimo ir mokymo punktai. 
Ginti Lietuvą savanoriais stojo beveik penki šimtai 
šio krašto vyrų. Į savanorius išėjo ir Petras Baltrūnas, 
buvęs revoliucinio komiteto pirmininkas. 

Vienus okupantus keitė kiti – į Utenos apskritį 
veržėsi lenkai, irgi kovoję su bolševikais. Karo 
veiksmų su Lietuvos kariuomene jie nederino, toliau 
plėtė savo užkariavimus, neatsižvelgdami į Lietuvos 
interesus.

1919 m. spalio mėnesį dalis Utenos apskrities 
buvo okupuota lenkų kariuomenės. Lenkų pusėje 
atsidūrė Kuktiškės, Pakalniai, Saldutiškis, Tauragnai. 
Linkmenų parapija, nubrėžus demarkacijos liniją, 
padalinta į dvi dalis. Didžioji dalis Linkmenų 
miestelio su bažnyčia pateko  lenkų valdžion, 
mažesnė dalis liko Lietuvai. Už 7 km buvęs Kirdeikių 
miestelis ir jo apylinkės atsidūrė neutralioje zonoje.

Lenkų kariuomenės pralaimėjimai bolševikų 
fronte suteikė lietuviams viltį atgauti prarastas 
teritorijas. 1920 m. liepos pradžioje prasidėjo 
lenkų traukimasis iš Lietuvos. Liepos 9 d. Lietuvos 
kariuomenė iš lenkų išvadavo Kuktiškes, Pakalnius, 
Saldutiškį, Tauragnus.

Už demarkacinės linijos liko dalis Linkmenų 
valsčiaus, dvidešimčiai metų atskirto nuo Lietuvos.

VALSČIŲ VALDYBŲ VEIKLA 

Net ir neokupuotas vietoves lenkai puldinėjo, 
plėšikavo, kai kur į savo kariuomenę ėmė vietos 
gyventojus. Vienu metu Utenos apskrityje buvo likę 
tik Užpalių, Vyžuonų, Skiemonių, Anykščių valsčiai, 
kiti – okupuoti. Juose įsikūrė įvairaus dydžio lenkų 
daliniai. 1919 m. rugsėjo 11 d. Tauragnų viršaitis 
A. Jučius pranešė, kad negali vykdyt apskrities 
komiteto nutarimo surinkti mokesčius, nes lenkų 
kareiviai neleidžia veikti savivaldybei, kišasi į 
jos reikalus, plėšikauja. Kol ši padėtis nepasikeis, 
valsčius negalės veikti. Net ir neokupuoti valsčiaus 
kaimai: Gaidžiai, Sirvydžiai, Bajorai, Klykiai, 
Musteikiai, Šeduikiai – yra lenkų lankomi, 
apiplėšinėjami, atimamas maistas.

1919 m. spalio 28 d. dėl lenkų legionierių 
puldinėjimų Tauragnų valsčius buvo panaikintas, 
kai kurie kaimai buvo priskirti Daugailių valsčiui. 
Tauragnų valsčiaus valdyba persikėlė į Musteikių 
kaimą, bet ir ten darbas buvo trukdomas. Net viršaičio 
namai buvo užpulti, atimti pinigai ir drabužiai. Tiesa, 
vėliau drabužius grąžino, bet pinigus lenkai pasiliko 
kaip kontribuciją. 

Bronislava Juknevičienė

Prie demarkacinės linijos Linkmenyse. 1932 m. Fotografija iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.
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Salų gyventojų ekskursija prie demarkacinės linijos. 1934 m. Fotografija iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.

Utenos gimnazijos skautų ekskursija prie demarkacinės linijos. 1932 m. Fotografija iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.
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Utenos pavasarininkai prie demarkacinės linijos. 1937 m. Fotografija iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.

SIENŲ APSAUGA

Lietuvos valstybės sienas nuo 1924 m. sausio 
mėnesio pradėjo saugoti Vidaus reikalų sistemoje 
įsteigta pasienio apsaugos policija. Sienos apsauga 
buvo suskirstyta į aštuonis barus, Pasienio apsaugos 
baras veikė apskrities ribose ir buvo pavaldus 
apskrities viršininkui. Sargybinių skaičius buvo 
numatytas atsižvelgiant į kiekvieno baro apsaugos 
ypatumus. Dešimčiai kilometrų teko 20 eilinių 
sargybinių ir vienas I eilės rajono viršininkas. 
Mažiau svarbiuose punktuose buvo paskirti trys 
II eilės rajonų viršininkai, o svarbesniuose sienos 
apsaugos punktuose – 31 vyresnysis sargybinis eili-  
nių tarnybai prižiūrėti ir kontroliuoti. Utenos bare, 
kuris turėjo šešis rajonus, tarnavo vienas baro 
viršininkas, šeši I eilės rajonų viršininkai, vienas II 
eilės rajono viršininkas, keturi vyresnieji sargybiniai 
ir 126 eiliniai sargybiniai. Palei Linkmenų pasienio 
ruožą buvo ketvirtas–šeštas rajonai, miestelyje 
įsikūrė sargybos ir sekimo punktas. 

Susisiekimas palei demarkacinę liniją vyko 
arkliais, jie buvo savi, tik išlaikomi iš valdiškų 
pinigų, arklių išlaikymui buvo skiriama 90 litų per 
mėnesį. Utenos bare buvo 7 nuosavi arkliai. Ryšys 
palaikomas telefonu. 1929 m. bare buvo 17 telefo-
no aparatų, o 1933 m. – 26 (palyginimui: Zarasų ir 
Seinų baruose 1933 m. buvo po 38 telefono apara-
tus, o Vilkaviškio – tik 7).

Utenos baro viršininku visą tą laiką tarnavo 
Antanas Juodis, kilęs iš Mogiliovo. 1928 m. apdo-
vanotas D. L. K. Gedimino IV laipsnio ordinu. VI 
rajono viršininkas – Vincas Vainauskas, pradėjęs 
tarnauti rajono viršininku Trakų bare, Utenos bare – 
nuo 1931 m. Apdovanotas Vyčio kryžiaus, D. L. K. 
Gedimino V laipsnio ordinu, Lietuvos kariuomenės 
kūrėjų savanorių bei Nepriklausomybės medaliais.
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Utenos pavasarininkai prie demarkacinės linijos. 1937 m. Fotografija iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.

Utenos pavasarininkai prie demarkacinės linijos. 1937 m. Fotografija iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.
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SUSISIEKIMAS PER DEMARKACINĘ LINIJĄ

Lenkai šiame pasienio ruože buvo įvedę 
labai griežtą demarkacinės linijos perėjimo tvarką. 
Linkmeniškiai net įsirengė naujas kapines, kad galėtų 
be suvaržymų lankyti artimųjų kapus. Okupuotoje 
teritorijoje buvo likusi ne vieno ūkininko žemė, net 
atskiri trobesiai, todėl kasdieniams ūkio darbams 
dirbti žmonės turėdavo gauti vadinamuosius „ūki-
ninkų leidimus“. Demarkacinė linija žmonių susi- 
tikimui buvo atidaroma sekmadieniais, bet labai 
trumpam laikui. Kunigas Viktoras Rimšelis pri-
siminimuose rašė apie vieną tokį demarkacinės 
linijos atidarymą. Žmonės su nekantrumu laukė, 
kada galės pereiti iš vienos pusės į kitą, tikėjosi, 
kad laikas susitikimams bus bent iki vakaro, bet po 
dviejų valandų ar net vienos lenkai „pradėjo šaukti, 
kad už penkiolikos minučių susitikimui linija bus 
uždaryta. Visi turi grįžti į savo kraštą.“1 Matininkas 
B. Radzevičius prisiminimuose rašė, kad Lietuvos 
teritorijoje liko apie 600 ha ūkininkų žemės. „Keista, 
kad taip nelogiškai, neprotingai, stačiai absurdiškai 
išvesta adm. linija, ta lenkų vadinama „granica“. 
Žiūrėk, čia linija atkerpa  kampą sodo, čia daržo 
gabalą – penkioms saujoms bulvių pasodinti – paliko 
mūsų pusėje, čia eini per ežerą, čia net per vidų 
sodybos – kiemo... Lietuvis linkmeniškis niekada 
negirdėjo ir nemanė, kad jį lenkas perkirs pusiau, 
kad savo lauko dirbti, karvei paganyti, kiaulei žolės 
atnešti reikės lenko malonės, lenko leidimo.“2

Svarbus buvo ir bažnyčios lankymo klausimas. 
Tikintieji iš Kirdeikių (ten bažnyčios nebuvo) į 
Linkmenų bažnyčią galėjo ateiti tik su leidimais ir 
tik sekmadieniais. Linkmenų parapijos klebonas 
Juozapas Breiva (1919–1925) pamokslus saky-
davo lietuviškai. J. Breiva platino lietuviškas 
maldaknyges, spaudą, stengėsi pasiekti ir atskirtus 
parapijiečius. Kunigas rūpinosi Liaudies namų 
statyba, „Blaivybės“ draugijos veikla, vaikų 
katechizacija. Jau pirmaisiais kunigavimo metais 
Linkmenyse Pirmąją Komuniją priėmė net 195 
vaikai. Rengdamas šventes, kunigas kvietėsi iš visur 
daug lietuvių svečių. 1925 m. vasarą surengė kunigo 
Zigmo Žeidžio lietuviškas primicijas, kuriose 
dalyvavo ne tik parapijos žmonės, bet ir žymūs 
lietuviai iš Vilniaus, Švenčionių. Lenkams tokia 
aktyvi kunigo veikla nepatiko, prasidėjo trukdymai. 
Lenkų varžomas klebonas toliau dirbti nebegalėjo. 
Jis persikėlė į Kirdeikius  (nuo klebonijos iki 
demarkacinės linijos buvo tik 30 metrų) ir ryžosi 
steigti naują parapiją. 

1
2

Žilėnas, Antanas, Kelias, Vilnius, 2015. – P. 249.
Ten pat. – P. 249.

Lietuvos valdžia bažnyčios statybai nemokamai 
skyrė miško medžiagos ir 35 tūkstančius litų, 
klebonui – žemės. 1927 m. miestelyje iškilo nauja 
bažnyčia, ir lenkų leidimų lankytis pamaldose 
prašyti nebereikėjo.

Kunigui J. Breivai išvykus, visuomeninis 
gyvenimas Linkmenyse apmirė. Neliko organi-
zatoriaus – neliko ir teatro vaidinimų, jaunimo 
vakaronių. Tuo pasinaudojo lenkai, į savo pusę 
įvairiais būdais stengdamiesi patraukti vaikus ir 
jaunimą. Naujai paskirtas klebonas Aleksandras 
Micas, sulenkėjęs lietuvis, mažai gyveno Link-
menyse. Į Linkmenis atkeltas klebonas Pšemeneckis 
įvedė lenkišką evangelijos skaitymą. Tai buvo 
pirmieji lenkinimo žingsniai. Gyventojai lenkinimui 
nepasidavė, išsaugojo tautiškumą ir patriotiškumą. 
Per visą lenkų okupacijos laikotarpį Linkmenyse 
neįsitvirtino jokia lenkiška organizacija.

Kunigas Juozas Breiva. Fotografija iš Utenos kraštotyros
muziejaus fondų.



pasiekdavo ir Panevėžį. Vietovė nelabai palanki užsi-
dirbti iš nelegalaus prekių gabenimo: demarkacinė 
linija ėjo ežerais, teritorija retai apgyvendinta. Nuo 
1927 m. gabenamos kontrabandos kiekiai padidėjo, 
matyt, kontrabandininkai perprato pasienio policijos 
veikimo taktiką. Kontrabandininkų daugiausia 
sulaikyta pėsčių, susisiekimo priemonių konfiskuota 
labai mažai. Kontrabandininkai prekių gabenimui 
rinkosi pavasario, vasaros, rudens mėnesius, kai 
vykdavo lauko darbai. Vietos gyventojai, turėdami 
leidimus pereiti demarkacinę liniją ūkio darbams, 
važinėjo iš vienos pusės į kitą. Esant didesniam 
judėjimui ir kontrabandininkams lengviau pasislėpti, 
o ir patys ūkininkai kartais susigundydavo šį bei 
tą pergabenti ir papildomai užsidirbti. Pirmajame 
dešimtmetyje Utenos bare neteisėtai perėjusių 
demarkacijos liniją buvo sulaikyti 1039 asmenys, iš 
jų už kontrabandos gabenimą – tik 184. Daugiausia 
neteisėtų sienos perėjimų buvo 1927 m., tai susiję su 
aktyviu plečkaitininkų judėjimu. 1932–1933 m. tarp 
neteisėtai perėjusių demarkacinę liniją ir gabenusių 
kontrabandą daugiausia buvo sulaikyta moterų, o 
ne vyrų. Per pirmąjį dešimtmetį visame Utenos bare 
sulaikyta kontrabandos už 93 973 litus, kontrabanda 
smulki, „vietinio pobūdžio“. 1933 m. duomenimis 
Utenos baro pasienio ruože gyveno 2046 šeimos 
su 10 618 gyventojų. Iš to skaičiaus kontrabanda 
užsiėmė 284 gyventojai, t. y. 2,7 procento. 
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DEMARKACINĖS LINIJOS PAŽEIDIMAI

Prie demarkacinės linijos visada buvo gausu 
incidentų, kontrabandos sulaikymų, neteisėtų sienos 
perėjimų. 1927 m. gruodžio pabaigoje Asalnos ežere, 
Lietuvos pusėje, 20 metrų atstumu nuo demarkacinės 
linijos, žvejojo trys vyrai. Lenkų kareiviai priėjo 
prie sargybinio ir pareikalavo pašalinti žvejus.  
Sargybinis paaiškino, kad ne žvejai, o lenkų kareiviai 
pažeidė demarkacinę liniją. Tada lenkai grįžo atgal, 
pradėjo užtaisinėti šautuvus, šaukdami, kad šaudys, 
jei žvejai nepasitrauks. Vyrai išsigandę išsibėgiojo. 
Atvyko sargybos viršininkas ir su lenkų vyresniuoju 
išsprendė bręstantį konfliktą. Žvejai grįžo prie 
išsikirstų ekečių ir paliktų tinklų. 1929 m. lapkričio 
16 d. lenkai norėjo nuginkluoti VI rajono 2 sargybos 
viršininką Praną Kaminską, einantį tikrinti sargybų. 
Lenkai suriko kelti rankas. P. Kaminskas du kartus 
iššovė į lenkus ir leidosi bėgti. Lenkai į jį šovė keletą 
kartų, bet nepataikė. 1932 m. gegužės 20 d. vakare 
du nežinomi asmenys iš lenkų pusės, prisiartinę prie 
administracinės linijos, apšaudė VI rajono sargybinį 
Stasį Aužubalį, paleisdami į jį iš revolverio 4 šūvius.

Nors incidentų Utenos bare netrūko, bet visi 
incidentai ir susirėmimai su lenkais baigdavosi be 
kraujo praliejimo, nebuvo ir žuvusių. 

Palei demarkacinę liniją beveik visu ruožu buvo 
vykdoma smarki kontrabanda. VI rajonui, kuriam 
priklausė Linkmenys, teko tik 7,6 procento visos 
sulaikytos kontrabandos, kuri eidavo toliau – į Uteną, 

Raštas dėl demarkacinės linijos. Utena, 1923 m. LCVA.
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Linkmenų lietuvių liaudies namų atidarymas ir kunigo Zigmo Žeidžio primicija. 1925 m. Fotografija iš Utenos kraštotyros 
muziejaus fondų.

Bronislava Juknevičienė

3
4

Žilėnas, Antanas, Kelias, Vilnius, 2015. – P. 197.
Ten pat. – P. 215.

ŠVIETIMAS

Įsitvirtinę Linkmenyse, 1925 m. lenkai mies-
telyje įkūrė valdišką mokyklą. Žmonės rūpinosi, 
kad valdiškoje mokykloje pamokos vyktų lietuvių 
kalba. Pasiekė tik tiek, kad lietuviškai būtų mokoma 
pirmame skyriuje. Kituose skyriuose pamokos vyko 
lenkiškai, o lietuvių kalba liko tik kaip mokomasis 
dalykas. Utenos apskrities viršininkas Piliečių 
apsaugos departamentui rašė, kad „Visam Vilniaus 
krašte net ir mokytojai siunčiami iš Galicijos, 
neva išmokinimui vietinių lenkų grynos lenkų 
kalbos“.3 Linkmenų mokyklos mokytojas buvo 
lenkas Marijanas Sviecickis. Kartu su žmona, irgi 
mokytoja, visais būdais traukė vaikus į lenkiškas 
klases, parūpino net nemokamą maitinimą. 
M. Sviecickis sakė, kad 90 procentų Linkmenų 
apylinkių gyventojų yra lietuviai, todėl reikia juos 
priartinti „prie lenkiškos tikrovės“.4 

Nuo 1925 m. Vaišniūnuose veikė „Ryto“ 
draugijos mokykla, įkurta Jono Žilėno namuose. 
Veikė ir skaitykla. Kaimo žmonės apsidžiaugė, 
mokytoju gavę lietuvį Liudviką Kimbarą. Pasirodo, 
mokytojas, susitikdamas su vaikais ar jų tėvais, 
rinko žinias apie lietuvių veiklą. Po keleto metų 
lenkai mokyklą uždarė. 

XX AMŽIAUS KNYGNEŠIAI

Lenkų okupacijos metu sugrįžo knygnešystės 
laikai. Per Linkmenis iš nepriklausomos Lietuvos 
į okupuotą Vilniaus kraštą buvo gabenama spauda. 
Ežere, kur lenkams buvo sunku kontroliuoti sienos 
ruožus, nužymėtus plūduriuojančiomis šluotomis, 
į tam tikras vietas sutartu laiku atplaukdavo valtys. 
Taip iš Lietuvos perduoti laikraščiai, žurnalai, 
knygos patekdavo ir plačiai pasklisdavo okupuoto 
Švenčionių krašto apylinkėse. Maldaknyges ūki-
ninkai perveždavo šieno vežimuose, bulvių mai-
šuose. Spaudą platino ir atostogaujantys studentai. 
Knygomis ir laikraščiais studentai stengdavosi 
apdalyti laukuose dirbančius žmones, nes taip  
buvo patogiau ir saugiau nei belstis į pirkias. Vai-
kams paimdavo lietuviškų vaikiškų knygelių ir 
saldainių, organizuodavo žaidimus, mokydavo eilė-
raščių – ir vis lietuviškai.

1927 m. lenkų administracija Linkmenyse 
uždraudė pardavinėti daugelį lietuviškų laikraščių. 
Pašto viršininkas lietuviškus laikraščius degino 
pašto kieme, bet lietuviškos knygos, laikraščiai, 
maldaknygės rasdavo kelią pas linkmeniškius. 
Pas kunigą J. Breivą vasarą atostogaudavo 
Vilniaus kunigų seminarijos klierikai, kiti tautiškai 
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Linkmenų šv. Kazimiero draugija. Fotografija iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.
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Linkmenų Šv. Kazimiero draugija. Fotografija iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.

Mykolinės atlaidai Linkmenyse. 
Fotografija iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.

nusiteikę Lietuvos inteligentai. Padedami kunigo, 
jie suorganizavo parapijos knygynėlį, skaityklą, 
būrė ir lavino apylinkių jaunimą. Linkmenyse ir 
Vaišniūnuose aktyviai veikė šv. Kazimiero draugija, 
katalikų visuomeninė spaudos leidimo organizacija, 
įsteigta 1905 m.

LENKIJOS PREZIDENTO VIZITAS

1930 m. vasarą, lankydamas Švenčionių kraštą, 
į Linkmenis atvyko Lenkijos Prezidentas Ignacas 
Moscickis. Vietos gyventojai jį sutiko santūriai, 
be didelio pakilimo, bet oriai ir pagarbiai. Lenkai, 
norėdami parodyti gerus abiejų tautų tarpusavio 
santykius, Prezidento sutiktuvėms ruošėsi labai 
atsakingai. Vaikai buvo mokomi lietuviškų dainų ir 
eilėraščių, moterys, pasipuošusios lietuvių tautiniais 
drabužiais, lietuviškais valgiais vaišino Prezidentą 
ir jo palydą. Prezidentas apsilankė mokykloje 
bei pasienio poste. Jokių incidentų neįvyko, nors 
valdžia, besirengdama vizitui, dėl to nerimavo. 
Paradinė okupuoto krašto gyvenimo pusė aukštam 
svečiui buvo pademonstruota. 
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5 www.utenoszinios.lt, 2018-11-11.

LIETUVA OKUPUOTŲ SAVO ŽEMIŲ 
NEPAMIRŠO. Linkmenyse dažnai apsilankydavo 
ekskursijos iš nepriklausomos Lietuvos, norėdamos 
parodyti, kad okupacija ir demarkacinės linijos 
suvaržytas žmonių gyvenimas yra laikini. 

TRAGIŠKO LIKIMO NEPRIKLAUSO-
MYBĖS KOVŲ SU LENKIJA DALYVIAI 
UTENIŠKIAI. Nepriklausomybės kovose daly- 
vavo daugiau kaip 250 Utenos krašto Lietuvos 
kariuomenės kūrėjų savanorių. Dar ne visos pavardės 
žinomos, ne visų gyvenimo istorijos užrašytos. Kai 
kurių savanorių likimai ypač tragiški.

PRANAS DAUNYS (1900–1962), kilęs iš 
Kuktiškių krašto, mūšyje su lenkais ties Širvintomis 
sužeistas į galvą neteko regėjimo, iš dalies – ir 
klausos. Daug laiko, sveikatos ir jėgų atidavė 
Lietuvos aklųjų veiklos organizavimui, Brailio raštą 
pritaikė lietuviškam raidynui. Sovietiniais metais 
P. Daunio visuomeninė, publicistinė, literatūrinė 
veikla buvo sąmoningai nutylima, daugelis žmonių 
apie jį nieko arba beveik nieko nežinojo.

PETRAS BALTRŪNAS (1895–1943), kilęs 
iš Narkūnų kaimo, mokėsi „Saulės“ progimnazi-
joje. Pašauktas į carinę armiją baigė karo mokyklą. 
Apdovanotas Georgijaus kryžiumi. Grįžęs į Lie-
tuvą, 1918 m. dirbo Utenos apskrities revoliucinio 
komiteto pirmininku. Paskui tapo Lietuvos ka-
riuomenės savanoriu, kovėsi su lenkais. Už kautynes 
ties Širvintomis ir Giedraičiais apdovanotas Vy- 
čio kryžiumi. Baigė Aukštuosius karininkų kur- 
sus Kaune. Gavo majoro laipsnį. 1939 m. paskirtas 
divizijos štabo viršininku. Sovietų Sąjungai 
okupavus Lietuvą, paskirtas Raudonosios Armijos 
17-to artilerijos pulko finansų viršininku. 1941 m. 
areštuotas. Ištremtas į Norilską, ten ir žuvo. 

PULGIS LUMBIS (LUMBĖ) (1891–1953), 
kilęs iš Daugailių valsčiaus. Pedagogas, Seimo na- 
rys, karininkas. Mokytojavo prieš tapdamas sava-
noriu (1918). Baigė Kauno karo mokyklą. 1920 m. 
rudenį prie Seinų kovose su lenkais buvo patekęs 
į nelaisvę, pabėgo ir vėl dalyvavo kovose. Buvo 
apdovanotas Vyčio kryžiumi. Paskui tapo I ir II 
Seimų nariu. 1932–1939 m. dirbo Kauno policijos 
viršininku, vėl mokytojavo. 1941 m. birželio 14 d. 
su šeima ištremtas į Tomsko sritį. Mirė tremtyje, 
perlaidotas Daugailiuose.

PABAIGOS ŽODIS. Utenos kraštotyros 
muziejus įsikūręs pastate, kuriame veikė pirmoji 
Utenos savivaldybė, viename iš kabinetų dirbo 
savivaldybės tarybos pirmininkas Steponas Kairys. 
1918 m. pabaigoje įsiveržę bolševikai nutraukė 
beprasidedantį savivaldybių darbą. Tame pačiame 
pastate  įsikūrė revoliucinis komitetas. Nei ber-
montininkai, nei lenkų kariniai daliniai Utenos 
nepasiekė, bet už 27 kilometrų nuo Utenos buvo 
demarkacinė linija. Dar arčiau esantys miesteliai 
kurį laiką buvo lenkų okupuoti, tikėtina, kad lenkų 
žvalgai pasirodydavo ir Utenoje. Tokie yra faktai. 
Yra ir kita – žmogiškoji politinių įvykių pusė. 
Krašto gyventojams nelengva buvo susigaudyti to 
meto realijose: džiaugsmą dėl nepriklausomybės 
atkūrimo keitė netikrumas, nes vienus okupantus 
keitė kiti, nerimas dėl ateities ir nesaugumas. 
Uteniškis kraštotyrininkas Antanas Gasperaitis 
Nepriklausomybės kovas su lenkais pavadino 
„demarkacinėmis linijomis iškandžiota Lietuva“5, 
nes buvo išskirti artimieji, šeimos, atskirti ūkiai, 
sutrikdyti įprasti darbai, vyko lenkinimas – 
gyvenimas, skiriamas „geležinės uždangos“. 
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APIE DEMARKACINĘ LINIJĄ, 
ĖJUSIĄ MOLĖTŲ RAJONO PAKRAŠČIU
Viktorija Kazlienė
Molėtų krašto muziejus 

ISTORINĖ SĄVOKA „VILNIAUS KRAŠTAS“ 
SIETINA IR SU MOLĖTŲ RAJONU

1920 m. spalio 9-ąją L. Želigovskio vado-
vaujama lenkų kariuomenė užėmė Vilnių ir Vilniaus 
kraštą. Šis karinis veiksmas atliktas Lenkijos 
valstybės viršininko Juzefo Pilsudskio, gimusio 
netoli Pabradės, nurodymu. Lietuvos kariuomenė 
organizavo pasipriešinimą.

Administracijos linija, atskyrusi Vilnių nuo 
Lietuvos, buvo vadinama demarkacine, t. y. pažymėta 
atitinkamais ženklais lokali juosta. Molėtų rajono 
teritorijoje ši linija nusistovėjo tik po Giedraičių 
mūšio. Didele dalimi ji sutapo su dabartine Vilniaus-
Molėtų rajonų riba, nukrypo Malūnėlio kaime, 
ėjo Nikajos upeliuku, Arino ežero viduriu, kirto 
Pabradės-Joniškio kelio kilpą, vingiavo vietinės 
reikšmės keliuku pro Surgėnų ir Pavandenės kai- 
mus, Pravalo ežero kraštu, kirto Švenčionių rajono 
ribą, vėl grįžo prie Maldžiūnų, Šakališkių, Andru- 
lėnų kaimų, kirsdama Saločiaus ir Kantos ežeriukus.

Dar iki Giedraičių mūšio lenkai, verždamiesi 
į Lietuvos gilumą, stengėsi kurti lenkiškas gminas 
(valsčius), ieškojo pritarimo ir agitavo jungtis „prie 
Varšuvos“.

Demarkacinė linija buvo ypatingas ruožas. Tai 
ne vien kontrolės punktai, muitinės, pasieniečiai, 
kontrabandininkai. Tai mūsų valstybės ir žmonių 
likimai. Iki šiol kažkuria prasme giliai viduje esame 
paribio žmonės. Mes turėjome išgyventi šiuos vidaus 
ir išorės konfliktus, ir iki šiol toji įtaka jaučiama, nors 
Lenkijos siena dabar jau labai toli.

„LIETUVOS ČIA NEBUS“

Demarkacinė linija buvo tikslinama: pirmoji 
nustatyta 1919 m. birželio 18 dieną, o liepos 27 dieną 
Lietuvos vyriausybės prašymu nustatyta antroji. Ir 
tik 1920 m. spalio 7 d. Suvalkų sutartimi tarp Lie-
tuvos ir Lenkijos nustatyta trečioji demarkacijos 
linija, pagal kurią Vilnius atiteko Lietuvai.

Natūralu, kad visi politiniai pokyčiai turi atgarsį 
žmonių sąmonėje. Tuometinė išsilaisvinusi Lietuva 
kūrėsi tautiniu pagrindu, todėl klausimas, kas tu 
esi – lietuvis ar lenkas – tapo ypač aktualus. Ypač 
tose vietovėse, kur kalbama buvo lenkiškai. Visos 
naujienos sklido iš lūpų į lūpas, atsirado agitatorių, 
lenkams palankių žmonių. 
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Kraštotyrininkas Steponas Antanavičius 1997 
m. „Vilny“ rašo:

O štai ką Molėtų nuovados viršininkui 1920 
metais rugpjūčio 3 dieną pranešė keli Kaušinių, 
Rudesos, Golių kaimų gyventojai. Kaušinių kaimo 
ūkininkas Juozas Kaušinis yra lenkų žvalgas ir 
agitatorius. J. Kaušinis dažnai sako kaimynams: 
„Lietuvos čia nebuvo ir nebus“. Jis stengėsi „prie 
lenkų“ visus lietuvius pašalinti iš tarnybos ir į jų 
vietą priimti lenkus. Tuos lietuvius, kurie nenorėjo 
„prisirašyti prie lenkų“, J. Kaušinis išduodavo lenkų 
žandarams“. Net Inturkės klebonas, J. Kaušinio 
manymu, buvo blogas žmogus, nes jis nenorėjo 
rašytis lenku, todėl neturįs jokio balso. Juozas 
Kaušinis platino lenkų proklamacijas ir laikraščius. 
J. Kaušinio namuose, Inturkėje, rašoma nuovados 
viršininko dokumentuose, – vyksta kažkokie lenkų 
susirinkimai. Jų nutarimus energingai skelbia ir 
J. Kaušinio žmona Emilija Kaušinienė. Kaušiniai 
veda tokią agitaciją: „Lietuvių čionai nebus, nes 
būtinai ateis lenkai“.

„MES BE VILNIAUS NENURIMSIM! NE!“

Demarkacijos liniją ir žmonių ryžtą kovoti dėl 
Vilniaus krašto mena ir priešais Joniškio bažnyčią 
1928 m. pastatytas keturkampis obeliskas, ant kurio 
užrašyta „Mes be Vilniaus nenurimsim! Ne!“

Šį šūkį labai gerai atmena ir vyresnės kartos 
giedraitiškiai. Mokytojai vesdavo mokinukus 
prie demarkacinės linijos, kur visi sustoję skan-
duodavo būtent šiuos žodžius. „Eidavo su vėlia-
vom, dainuodami lietuviškas dainas,“ – dar ir 
šiandien prisiminimais dalinasi Mato ir Malvinos 
Valeikų anūkė Elona Ruzgienė. Giedraičių moky-
toja, mokyklos kūrėja, žymi Lietuvos patriotė 
M. Šaukelytė-Valeikienė organizuodavo šiuos 
žygius.

LIETUVOS ĮŽYMYBĖS, 
GYVENUSIOS GIEDRAIČIUOSE

Giedraičių vaistininkas Matas Valeika su 
žmona Malvina buvo ypatingos asmenybės, 
žadinusios lietuvybę šiuose kraštuose, švietusios 
žmones, kūrusios Molėtų krašto istoriją. M. Valeika 
apsigyveno Giedraičiuose, kad galėtų realizuoti 
savo lietuvybės puoselėjimo misiją. Tokį ypatingą 
pasirinkimą lėmė ypatingi žmonės: garsiausias 
Lietuvos knygnešys Jurgis Bielinis, politikos ir 
visuomenės veikėjas Juozas Tūbelis, rašytinės lie-
tuvių kalbos tėvas Jonas Jablonskis, būsimasis 
Prezidentas Antanas Smetona. Ponia S. Smetonienė 
netgi padėjo M. Valeikai įsikurti Giedraičiuose. Gy-
venimas „nuvedė į tą dirvonu užžėlusį, skurde skę- 
stantį, sulenkintą tėvynės kampelį“, – rašo M. Valeika 

1934 m. išleistoje savo prisiminimų knygelėje 
„Dvidešimt penkeri metai Vilniaus krašte“. 

Žvelgiant iš laiko perspektyvos į tuometinės 
Vilniaus gubernijos pakraštį, kada tautinių idėjų 
vedami žmonės kūrė šviesesnį rytojų, reikia 
pasigėrėti M. Valeikos tolerancija: jis išmoko 
lenkų kalbą, sutarė su kunigu J. Stragu, kuris 
vienodai palaikė ir lenkus, ir lietuvius. Didžiausio 
palaikymo susilaukė iš Martyniškių (Marciniškių) 
dvarininkų Graužinių. Jų dvare Giedraičių vaikams 
organizuodavo lietuviškus renginius, vaidinimus, o 
daržinėje netgi „Amerika pirty“ buvo suvaidinta.

M. Valeika su savo pusbroliu Lietuvos dailės 
pradininku Antanu Jaroševičiumi vaikščiodami po 
Giedraičius garsiai lietuviškai kalbėdavo.

Kadangi čia lietuvių kalba buvo niekinama, 
tai retai kas viešai ją vartodavo. Net vengdavo tie, 
kurie dar lietuviais jautėsi. Taigi mudu su dailininku 
p. A. Jaroševičiumi, kuris dirbo mokytojo darbą 
Rusijoj, o atostogas praleisdavo Giedraičiuose, 
apsirėdžiusiu aukšto valdininko uniforma, kuris 
jos labai nemėgo, bet žmonėms be galo imponavo, 
eidavom per miestelį, kai daug žmonių esti, ir 
balsiai, kad kiti girdėtų, kalbėdavom lietuviškai. Tai 

Nepriklausomybės paminklas Joniškyje. 
2018 m. Alvydo Balandos nuotrauka.
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buvo jiems nematyta ir negirdėta naujiena, todėl 
sukeldavo daug ginčų ir kalbų. Vieni vadindavo 
mus litvomanais, išsišokeliais, kiti kalbėdavo, kad 
nėra ko gėdytis lietuviškos kalbos, nes jos ir ponai 
nesigėdina.

Iš knygos: M. Valeika. Dvidešimt penkeri metai 
Vilniaus krašte. 2-oji fotografuotinė laida. Vilnius 
1989, p.54–55 

1921 m. Jaroševičių šeima atvyko į Lietuvą, 
apsigyveno Karklynėje prie Giedraičių.

Valeikų anūkė Elona Ruzgienė pasakojo 
išskirtinę istoriją apie pusbrolių M. Valeikos ir 
A. Jaroševičiaus draugystę su būsimu Prezidentu 
Antanu Smetona. Esą jaunystėje jie visi trys 
buvę panašaus kūno sudėjimo ir ... draugiškai 
pasidalindavo vienu fraku. Netgi buvęs toks 
nuotykis, kad A. Smetona viename vakarėlyje įplė-
šęs frako šoną, o A. Jaroševičius kaip tik kitą dieną 
turėjo pasipuošti tuo pačiu fraku per savo parodos 
atidarymą. Reikėjo kažką sugalvoti. Ir sugalvojo: 
tada dailininkas A. Jaroševičius visą parodos laiką 
stovėjo sunėręs abi rankas už nugaros, kad pri-
dengtų frako skylę.

GIEDRAIČIŲ PAMINKLAS „KARŽYGIAMS, 
ŽUVUSIEMS UŽ LIETUVOS LAISVĘ 1920 M.“

Gražus, didingas žymiausio mūsų krašto 
dailininko A. Jaroševičiaus suprojektuotas 
paminklas „Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos 
laisvę kovoje ties Giedraičiais 1920 m.“, žadinęs 
žmonių ryžtą kovoti dėl Vilniaus, 1928 m. pastatytas 
Giedraičių miestelyje. Tai vienintelis Lietuvoje 
Nepriklausomybės kovoms skirtas paminklas, 
stovėjęs per visą sovietų okupacijos laikotarpį. 
Paminklo autorius ne be reikalo sugalvojo tokį jokia 
tuometine technika „nepajudinamą“ monumentą.

Praūžus visokioms gyvenimo audroms, 
aprimus politinėms aistroms ir sugrįžus gyvenimui 
į normalesnes vėžes, pradėjau rūpintis pastatydinti 
paminklą, kuris bylotų tolesnėms kartoms apie čia 
įvykusius garsius jų senolių žygius, kurie ne tik 
Giedraičius išvadavo iš lenkų vergijos, bet nulėmė ir 
visos Lietuvos likimą. Inteligentų būrelis pritarė šiai 
idėjai ir uoliai ėmėsi organizacinio darbo.

<...> Dail. Jaroševičius padarė paminklo 
projektą, kiti ėmėmės kitų, su šiuo darbu susijusių 
pareigų. Sudarėme iš penkių žmonių vadinamąjį 
komitetą paminklui statyti. Važiuoju pas apskrities 
viršininką leidimo aukoms rinkti. Čia negavęs, 

1918 m. Malvina Šokelytė-Valeikienė (1898–1981). 
Nuotrauka iš Valeikų giminės archyvo.

Matas Valeika (1878–1937). 
Nuotrauka iš Valeikų giminės archyvo.
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važiuoju į Kauną pas vidaus reikalų ministerį. Ten 
pasako, kad tokį leidimą gausime tik įsteigę tam 
tikrą draugiją, bet jau ne komitetą, kaip kad lig šiol 
būdavo kitur. <...>

Pastačius paminklą, jam užbaigti ir padailinti 
pritrūkome lėšų. Tada su A. Jaroševičium rašome 
Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai prašymą, 
nusiskųsdami savo padėtimi ir prašome pagalbos. 
Mūsų prašymą išklauso. <...>Pinigus išdavė 
krašto apsaugos ministeris p. J. Variakojis. Gavę 5 
tūkstančius litų pašalpos, paminklą užbaigėm.

Iš knygos: M. Valeika. Dvidešimt penkeri metai 
Vilniaus krašte. 2-oji fotografuotinė laida. Vilnius 
1989, p.131–132 

Atvedę savo turistus prie šio paminklo, 
molėtiškiai gidai gali su pasididžiavimu pasakyti: 
„Tai štai kokius paminklus reikia statyti savo 
didvyriams...“

Antanas Jaroševičius. 1906 m. 
Nuotrauka iš Giedraičių mokyklos muziejaus.

1928 m. pastatytas Antano Jaroševičiaus suprojektuotas obeliskas „Karžygiams, žuvusiems už Lietuvos laivę kovoje ties 
Giedraičiais 1920 m.“ V. Vitkausko nuotrauka iš Valeikų giminės archyvo.



Antanas Jaroševičius. 1906 m. 
Nuotrauka iš Giedraičių mokyklos muziejaus.
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GIEDRAIČIŲ MŪŠIS

Giedraičių mūšis vyko 1920 lapkričio 17–21 d., 
šiame garsiame mūšyje kovėsi Lietuvos kariuomenė 
su Lenkijos kariuomenės L. Želigovskio rinktine, 
kuri atstovavo tuo metu labai trumpai egzistavusią 
pseudovalstybę – Vidurinę Lietuvą. Šiai separa-
tistinei valstybei vadovavo L. Želigovskis ir sten-
gėsi įrodyti, kad Vilniaus krašto žmonės nenori 
priklausyti Lietuvai ir ieško sąjungos su Lenkija.

Fronto linija tęsėsi 30 km Širvintų–Giedraičių–
Dubingių ruože. Prie Giedraičių įvyko trejos svarbios 
kautynės. Spalio 31 d. prie Pusnės ir Bekupės. Ties 
Bekupės dvaru vyko žūtbūtinė kova. Giedraičių 
mokyklos direktorė Malvina Valeikienė su būreliu 
vyrų gelbėjo sužeistuosius. Po poros dienų frontas 
pasiekė Želvą ir Balninkus. Lapkričio 17 d. stiprūs 
mūšiai vyko ties Kraujaleidžių (tarm. Kraujalaidžių) 
kaimu, Videniškiais, Geliogaliais, Balninkais. Stip-
riausias smūgis teko Giedraičius gynusiam Antra-
jam pėstininkų pulkui. Tai buvo pragariška šautuvų 
ugnis. 

Lapkričio 21 d. po pietų Giedraičiai buvo 
išvaduoti. Tautų Sąjungos Karinės kontrolės 
komisijai reikalaujant, kovos veiksmai nutraukti ir 
pasirašytas paliaubų protokolas, kuriuo tarp Lietuvos 
ir L. Želigovskio kariuomenių nustatyta 6 km pločio 
neutralioji zona. Vėliau ją pakeitė demarkacinė 
linija, ėjusi 4 km nuo Giedraičių ties Kraujaleidžių 
kaimu.

Lietuvos kariuomenės 2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko mokomoji kuopa Giedraičių apylinkėse 
pasibaigus mūšiui su lenkais 1920 m. lapkričio 22 d. Nuotrauka iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų.

Gelžbetoninis demarkacinės linijos stulpelis 
(1920–1939 m.). Nuotrauka iš Giedraičių 
mokyklos muziejaus fondų.
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Giedraičių kautynių dalyvis Vincas Mackevičius (stovi kairėje) su kovos draugais. 
1920 m. Nuotrauka iš anūko R. Jurgaičio archyvo.
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Lietuvos kariuomenės 2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko karininkai užėmus Giedraičius. 
1920 m. lapkričio 22 d. J. Timuko nuotrauka iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų.

Šarvuočio „Perkūnas“ įgula ir mechanikai lenkų fronte. 1920 m. Nuotrauka iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo.
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Giedraičių laukuose už Lietuvą kovėsi 
molėtiškis kunigas Jonas Žvinys, Antanas Vižinis. 
Paskutinę kautynių dieną žuvo dvidešimt vienas 
žmogus, jų tarpe alantiškis leitenantas Pranas 
Telksnys. Septynių didvyrių, kovojusių 9-ojo pėsti-
ninkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulke, kūnus 
priglaudė senųjų Giedraičių kapinių žemė. Ne visų 
jų pavardės žinomos.

1990 m. lapkričio 22–23 d. nežinomo kareivio 
palaikai iš Giedraičių kapinių perkelti į Kauną ir 
palaidoti Karo muziejaus sodelyje taip įprasminant 
paminklą Nežinomam kareiviui.

Kraujaleidžių kaimo demarkacijos linijos užkardas. 1937 m. Nuotrauka iš Molėtų krašto muziejaus fondų.

Kovose už Lietuvos laisvę žuvusių 9-ojo pėstininkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulko karių kapai Giedraičiuose. 
A. Balandos nuotrauka.

7-ojo pėstininkų pulko didvyriams dovanota vėliava už 
1920 m. lapkričio 19–21 d. pergalę Širvintų kautynėse. 
Nuotrauka  iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondų.
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MALVINA VALEIKIENĖ PIRMOJI 
LIETUVOS ISTORIJOJE IŠKĖLĖ 
RAUDONOJO KRYŽIAUS VĖLIAVĄ

Per lapkričio 17 d. kautynes lenkų užnugary liko 
lietuvių kariuomenės iždas ir svarbūs dokumentai. 
Mokytoja Malvina Valeikienė sugalvojo gudrybę. 
Kad nesukeltų įtarimo ji persirengė ubage, ryžosi 
pereiti frontą, atgauti iždą, dokumentus ir bandė 
grįžti per demarkacinę liniją į Giedraičių pusę. 
Tačiau įtarimą sukėlė ne drabužiai, eisena, o labai 
gražios ubagėlės rankos. Tada jai pabėgti padėjo 
smuklės savininkas žydas. 

Valeikų anūkė Elona Ruzgienė pasakoja, 
kad jos močiutė visą gyvenimą smagiai didžiavosi 
gražiomis savo rankomis. Ji juokaudavo: pažiūrėkit, 
kokios gražios rankos – jos manęs vos nepražudė. 
Ir Elona iš tiesų mena labai gražius baltus močiutės 
pirštus, nuostabų balsą ir begalinį pomėgį jau 
senatvėje lankytis Kauno muzikiniame teatre, kur 
dažnai eidavusios abi kartu. Močiutė mokėjusi visas 
arijas, pritariamai niūniavusi atlikėjams, o pabaigoje 
pirmoji emocingai plojusi ir atsistojusi šaukdavusi 
BRAVO.

Ši garbinga moteris Giedraičių kariams teikė 
naudingų žinių, slėpė ir slaugė sužeistuosius, 
organizavo jų išnešimą iš mūšio lauko rizikuodama 
savo gyvybe. Galvodama, kaip apsaugoti save bei 
sužeistuosius, ji pasisiūdino baltą vėliavą, ant kurios 
užsiuvo raudoną kryžių. M. Valeikienė pirmoji 
Lietuvos istorijoje iškėlė Raudonojo kryžiaus vė-
liavą mūšio lauke, 3 km nuo Giedraičių. Tai įvyko 
1920 m. spalio 31 d. Tada ji kartu su tarnais pasiėmė 
vežimą, įkėlė į jį ir karius, ir priešus, o kuriuos reikėjo 
– slapstė, ir net nepasakiusi savo vyrui. Aptvars- 
čiusi sužeistuosius, surasdavusi būdų juos perga-
benti per frontą, pasiekti Ukmergės ligoninę.

Raudonojo kryžiaus vėliavos, kaip žmonių 
gyvybių ir saugotojos bei kančių palengvinimo 
simbolio, panaudojimas buvo labai reikšmingas 
ženklas. Tai istorinis įvykis, bylojantis apie šios 
didžios asmenybės humaniškumą, neutralumą ir 
toleranciją. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija 
įkurta 1919 m. sausio 12 d. Iš tiesų amžinosios 
vertybės nekinta: Valeikų ir Jaroševičių  šeimos 
Giedraičiuose gelbėjo ir lietuvius, ir lenkus, ir žydus 
Antrojo pasaulinio karo metais.

M. VALEIKIENĖ – LEGENDINĖ MOTERIS

Pirmą kartą lietuvių kariuomenei atsitraukus iš 
Giedraičių, lenkai M. Valeikienę suėmė, tardė, mušė, 
kankino ir reikalavo išduoti partizanų būrį, kurį buvo 
suorganizavęs jos vyras M. Valeika. Būrį sudarė 52 
vyrai. Kadangi M. Valeikienė neišdavė, ją karo lauko 
teismas nuteisė sušaudyti. Tuo metu M. Valeika buvo 
įkalintas rūsy ir pagelbėti negalėjo. Tada, atsiklaupęs 
ant kelių, jai gyvybę išmaldavo kunigas.

1927 m. lapkričio 17 d. M. Valeikienė, viena 
iš nedaugelio moterų, apdovanota II rūšies 3-ojo 
laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu. Tai išskirtinis atvejis, 
kai kariniu ordinu buvo apdovanota tolimos nuo 
karybos profesijos atstovė – mokytoja.

KNYGELĖ „DVIDEŠIMT PENKERI METAI 
VILNIAUS KRAŠTE“

Malvinos Valeikienės vyras giedraitiškis Matas 
Valeika 1934 m. išleido patriotinę prisiminimų 
knygelę „Dvidešimt penkeri metai Vilniaus krašte“. 
Šios knygelės moto: „Stud. A. Smetonos šūkis: 
Į Vilnių, draugai, Į Vilnių!“ Apie gyvenimą prie 
demarkacinės linijos jis rašė:

...išsiimdami pasus (lenkininkai) daugiausia 
rašėsi lietuviais, dažniau galima buvo išgirsti 
lietuviškai kalbant, tačiau dar ilgai nenustojo lenkų 
laukę, ilgai dar svajojo apie Lenkijos rojų, apie 
žadėtą jiems geležį, cukrų ir druską. Nors ne vienas 
jų, šmugelninkaudami cukrų ir druską į „palaimintą“ 
lenkų pusę, susikrovė nemažas pinigų sumas, vis 
dėlto dar ir po šiai dienai yra tokių tamsuolių, kurie 
labai norėtų būti lenkų valdiniais. Kasmet atsiranda 
kelios šeimos, kurios kraustosi už demarkacijos 
linijos.

M. Valeikos knygelės „Dvidešimt penkeri metai Vilniaus 
krašte“ viršelis.
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O 1989 m. pakartoto fotografuotinio leidimo 
nugarėlėje žodžiai apie M. Valeiką iš Lietuvių 
enciklopedijos, 32 tomo – JAV, Bostonas, 1965 m.:

...1919 sudarė vyrų partizanų būrį, jam 
parūpino ginklų...

...Įsiveržusių lenkų suimtas ir kalintas Lukiškių 
kalėjime, iš kur buvo išvaduotas, todėl vėliau lenkai 
jį nuteisė mirties bausme ir paskyrė 3000 auksinų, 
kas jį išduos...

1935 m. buvo pastatyta nauja taip vadinamo Zakopanės 
stiliaus medinė koplyčia. Nuotrauka iš Molėtų krašto 
muziejaus fondų.

DEMARKACINĖ LINIJA NULĖMĖ 
ARNIONIŲ KOPLYČIOS ATSIRADIMĄ

Įdomus faktas, kad Kaišiadorių vyskupijos 
ribos istoriškai susiklostė pagal demarkacijos liniją. 
Molėtų rajono Joniškio bažnyčia liko tuometinėje 
Lietuvos valstybės teritorijoje, o arnioniškiams, 
kurie liko atkirsti nuo savo parapijos, 1935 m. 
buvo pastatyta nauja taip vadinamo Zakopanės 
stiliaus medinė koplyčia. Koplyčios statybą rėmė 
Arnionių dvaro savininkai, Pasienio gynybos 
korpuso vadovybė bei „visų apylinkių, o kartu ir 
visos Lenkijos gyventojai“. Dvarininkai Tiškevičiai 
skyrė sklypą iš dvaro žemių ir reikalingų medžiagų 
statybai.

1931 m. Varšuvoje Arnionių dvaro savininkas 
Mykolas Zigmuntas Tiškevičius vedė aktorę ir 
dainininkę Aną Mariją Petrušinską (Anna Maria 
Pietruszyńska, kūrybinis slapyvardis Hanka 
Ordonówna, 1902–1950) ir vasaras leisdavo savo 
Arnionių dvare netoli demarkacinės linijos. Pas 
juos lankydavosi Vilniaus ir Varšuvos inteligentija, 
apylinkėse ponams rengdavo medžioklę. Iki mūsų 
dienų yra išlikusių juokingų istorijų, kaip ponas 
prie Nikajos upeliuko samdydavo žmones, kurie 
mesdavo į orą medžiojamus paukščius. Ir medžioklė 
tada būdavo sėkminga.

Arnionyse buvo dislokuota 120 lenkų kareivių 
kuopa.

NEUTRALIOJI ZONA, PAFRONTĖ, 
PASIENIS AR PARUBEŽYS?

1920–1923 m. buvo nustatyta neutralioji zona 
tarp Lietuvos Respublikos ir Lenkijos okupuoto 
Vilniaus krašto. Pagal tarptautinį susitarimą tuoj po 
Giedraičių-Širvintų mūšio reikėjo apsaugoti teritoriją 
nuo karinių veiksmų bei rengimosi užpulti. Tačiau 
žmonių prisiminimuose toji zona buvo vadinama 
netgi pafronte. Lietuvos valstybiniame archyve 
esančiuose dokumentuose išlikę liudijimai:

1920 metų gruodžio 18 dieną maždaug 100 
lenkų būrys užplūdo neutralioje zonoje buvusį 
Kraujaleidžių kaimą. 1921 metų balandžio 13 dienos 
vėlų vakarą lenkų žvalgai užpuolė lietuvių sargybą 
Giedraičių rajone. Po mėnesio, gegužės 17 dieną, 
į Dubingius įsiveržė 50 lenkų kareivių ir partizanų 
būrys, čia apiplėšė keletą parduotuvių, restoranų, po 
to pasitraukė neutralios zonos gilumon.

1921 metais spalio 8 dieną Giedraičiuose 
pastebėta 15 lenkų žvalgų, persirengusių civiliais 
rūbais. 1922 metais rugpjūčio 27 dieną į Giedraičius 
įsiveržė 50 lenkų kareivių ir partizanų būrys, čia 
apiplėšė keletą parduotuvių, restoranų, po to 
pasitraukė neutraliosios zonos gilumon.

Nustačius neutraliąją zoną, tiek Lenkijos, tiek 
Lietuvos kariuomenės turėjo užimti joms atitekusias 
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pozicijas abipus demarkacinės linijos. Lenkija prie 
neutraliosios zonos telkė tūkstantines divizijas 
kareivių. Iš Lietuvos pusės turėjo vykti alternatyvūs 
veiksmai. 1922 m. Molėtuose irgi buvo dislokuota 
kuopa. Visi paribio kaimai buvo priskirti šiai zonai.

Lenkijos pusėje sienos apsaugai buvo pasirengta 
rūpestingiau. Buvo sutelktos didelės policijos 
pajėgos ir vadinamosios muitinės batalionai. 
Atsargoje liko kariuomenė.

Visi keliai, išskyrus kelią Inturkė–Joniškis–
Arnionys (Orniany), palei demarkacijos liniją 
buvo prasti, siauri, vietovės miškingos, apaugusios 
krūmais, pelkėtos, ežeringos, daugelyje vietų išvis 
be kelių ir be takų. Tokia situacija labai apsunkino 
pasieniečių darbą. Reikėjo tiesti ir kelius, ir 
telefonų ryšius, įrenginėti sargybinių būdeles, 
spręsti pasieniečių apgyvendinimo bei apmokymo 
klausimus.

KONTRABANDA

Buvo konstatuota, kad pagrindinė kontrabandos 
gija ėjo iš okupuotos Pabradės būtent tuo pačiu 
geriausiu keliu per Joniškį į Molėtus ir net į Ukmergę, 
o ne kokiais ten šunkeliais.

Daugelyje vietų žmonės gyveno palyginti 
saugiai, globojami „savo“ partizanų. Daug žmonių 
netgi materialiai klestėjo, nes iš kontrabandos ir 
prekybos buvo galima gauti didelį pelną. Buvo 
žinoma, kad neutraliame ruože kainos mažesnės 
nei Lietuvos valstybėje. Čia galima nusipirkti pigių 
drabužių ir alkoholio, „importuotų“ be muitų iš 
Lenkijos. 

PASIENIEČIAI IR PARUBEŽINIAI

Dalis Molėtų pasienio ruožo priklausė Utenos 
pasienio policijos barui, dalis Ukmergės. Kiekvienas 
baras buvo suskirstytas į atskirus rajonus. Pirmasis 
Utenos pasienio policijos baro rajonas prasidėjo 
prie pat siauriausios Asvejos (Dubingių) ežero 
vietos Alkos (lenk. Olka) kaime ir tęsėsi iki Nikajo 
ežero. Alkos kaime buvo pirmojo šio baro rajono 
štabas. Antrasis rajonas užėmė pasienį nuo Nikajo 
iki Pravalo ežero. Rajono buveinė buvo Joniškio 
miestelyje. Trečiasis – nuo Pravalo iki Švenčionių 
rajone esančio Mažojo Siaurio. Rajono buveinė buvo 
Molėtų rajono Juodenėnų dvare Šakališkių kaime.

Inturkėje buvo įkurtas Pasienio policijos 
rezervas, kurį sudarė dvidešimt eilinių policininkų. 

1924 m. instrukcija bylojo, kad į Pasienio policiją 
buvo priimami geros sveikatos 21–50 metų amžiaus 
vyrai, ne žemesni kaip vidutinio ūgio. 1932 m. buvo 
patikslinta, kad „būtų priimami asmenys, kurių kūno 
dalys proporcingai išsivysčiusios: ne žemesni nei 
172 cm ūgio, sveriantys ne mažiau 72 kg, krūtinės 
apimtis ne mažiau kaip 80 cm.“ Vykdavo ir bendros 
išvaizdos patikrinimai, pvz., buvo konstatuota, kad 
Joniškio miestelio III sargybos išvaizda žvali.

Buvo organizuojami mokymai „stovėjimas be 
šautuvo, stovėjimas su šautuvu, sukiniai, judesiai, 
pasisveikinimai...“

Kovai su kontrabanda buvo samdomi slapti 
agentai iš vietos žmonių, gerai pažįstantys ir 
kaimynus, ir vietovę. Oficialiuose dokumentuose 
nebuvo nurodoma, kad pasienyje buvo gausi 
kontrabanda, tačiau žmonių prisiminimai liudija ką 
kita. Paribio gyventojai kalbėjo lenkiškai, todėl ryšys 

Dubingių policininkai-pasieniečiai. Nuotrauka iš Utenos kraštotyros muziejaus fondų.
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su tuometine Lenkija buvo parankus. Į Pasienio 
policijos gretas pateko pažįstami, kaimynai, o 
dar ir turintys „komercinių“ polinkių. Nusižengę 
policininkai buvo keičiami kitais, patikimesniais. 
Iš anos pusės buvo gabenamos prabangesnės mies-
tietiškos prekės, iš mūsų  labiau kaimietiškos.

Ir tada buvo galvojama, kaip reikėtų tobulinti 
veiklą, pvz., konstatuota, kad „pėdsakų žvalgymas 
davė gerų pasekų“.

Apie pasieniečių atlygį buvo rašyta: „Šiuo metu 
vedęs bevaikis tarnautojas be mundiruotpinigių 
mėnesiui gauna netto 14 litų 05 centus.“ Buvo 
nustatytos ir aprangos išlaidų normos: „mundurui 
ir vienoms kelnėms įsigyti 120 litų, milinei – 50 
litų, dviems poroms batų – 70 litų, kepurei 5 litai ir 
dviems poroms pirštinių – 6 litai“.

APIE ŠIAUDINES GAIRES 
IR TELEFONO RYŠĮ

Yra žinoma, jog pasienis buvo pažymėtas 
„stičkomis“ ar šluotomis – rankos riešo storumo 
kartimis su viršun iškeltomis plonų šakelių šluo-
tomis. Broniaus Kviklio Mūsų Lietuvos II tome  
yra nuotrauka: „Buv. administracijos linija su šiau- 
dine gaire ties Aleksandriškiais Giedraičių apy-
linkėse.“

Demarkacinis pasienio ruožas lėmė telefonų 
atsiradimą. Atsirado abipusis kabelinis telefoninis 
ryšys tarp atskirų pasienio taškų. Tiesa, tas telefono 
ryšys nebuvo patikimas, dažnai nutrūkdavo, o buvo 

Lietuvos kareiviai ir pasienio policininkai prie Giedraičių bažnyčios. Nuotrauka iš G. Šeikio asmeninio archyvo.

atvejų, kad ištisus telefoninio kabelio kilometrus 
kažkas pavogdavo. Tada buvo konstatuota, kad 
„Geras telefono ryšys tarnybos progresavime turi 
didelę reikšmę“.

Transporto priemone buvo arkliai ir dviračiai. 
Vieno arklio išlaikymui buvo skiriami 85 Lt per 
mėnesį, o dviračio priežiūrai ir remontui polici-
ninkas gaudavo 15 Lt kas mėnesį.

VIS TIK LINIJA NESUPRIEŠINO 
TIKRŲ KAIMYNŲ

Žymus gamtininkas Andrejus Gaidamavičius, 
kuris veda ekskursijas Labanoro girioje, apie 
santykius prie demarkacinės linijos yra pasakojęs: 

Bendras įspūdis toks, kad tais laikais girios 
žmonės stengėsi gyventi tokį patį gyvenimą, tarsi tos 
sienos ir nebūtų buvę: eidavo pirkti druskos, rišdavo 
karves anapus sienos, o bernai netgi eidavo į šokius. 
Trukdžių buvo, reikėjo ilgai prašyti pasieniečių, bet 
geležinės uždangos tikrai nebuvo.

Kaip rašoma 1999 m. gruodžio 29 d. vaikų 
rankomis rašytame laikraštuke „Januliškio naujie-
nos“, visas Žemaitiškių kaimas prie Apskričio 
ežero buvo Lietuvos pusėje, nuo Lenkijos jį skyrė 
spygliuota viela.

Prūdiškėlės kaimo (Švenčionių rajonas) gy-
ventojas Algis Šapoka, kuriam šiuo metu 85 metai, 
pasakoja:

Kad galėtum patekti lenkų pusėn reikėdavo lei-
dimų iš pasieniečių, bet paprastai visi juos gaudavo. 
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Nei pats, nei iš pasakojimų neprisimena, kad 
pasieniečiai būtų ką nors nuskriaudę ar nubaudę. 
Gaudydavo tik kontrabandininkus, kurie naktimis 
Peršokšnos upe Lietuvos pusėn plukdydavo tokias 
deficitines prekes, kaip druska, cukrus ir naminė 
degtinė. Druskos žmonės ir šiaip parsinešdavo, 
legaliai. Prūdiškėlės kaimo moterys pėsčiomis 
keliaudavo į Švenčionėlius (15 km), kad atsineštų 
po pusę pūdo druskos (pūdas – 16 kg). Jaunesni 
piemenys dažnai nuvarydavo karves pasiganyti lenkų 
pusėn, nes tuose miškuose nesusigaudydavo, kur tas 
„rubežius“, o juk ir gyvuliai būdavo nepririšti, jų 
nesulaikysi taip paprastai. Jokių tvorų ar užtvarų 
bent jau toje vietoje nebuvo. Pasieniečiai, žinoma, 
buvo, ir jie nuolat patruliuodavo, bet tarpusavyje 
visi gerai sutardavo.

Prūdiškėlėje buvo viena sodyba, kurios 
viename gale gyveno lietuvių pasieniečiai, o kitame 
– lenkų. Didelių sunkumų kirsti demarkacinę liniją 
nebuvo ne tik Labanoro girios gyventojams, bet ir 
gyvenantiems dabartinio Aukštaitijos nacionalinio 
parko teritorijoje. Ilgametis parko ekologas Bronius 
Šablevičius pasakoja, kad Vaišniūnų kaimas buvo 
padalintas per pusę. Bet ir čia piemenys su karvėmis 
nuolatos kirsdavo demarkacinę liniją, o bernai vis 
nueidavo „užsienin“ į šokius. Pasieniečių leidimų, 
žinoma, reikėjo, bet nežinia, ar tie leidimai būdavo 
raštiški, ar žodiniai. Galbūt pasienio gyventojai 
turėjo tam tikrų privilegijų arba buvo tiesiog 
gerai pažįstami su pasieniečiais, todėl tą „sieną“ 
nesunkiai kirsdavo.

APIE KONFLIKTUS

Jų buvo, bet „Utenos baras šiuo atžvilgiu buvo 
laimingesnis už kitus“, be kraujo ir be aukų, nors 
paprastų konfliktų irgi yra buvę. 

Ukmergės bare, kuris užėmė Giedraičių 
pasienį, įtampų buvę daugiau. Sakydavo: „Kelias į 
Vilnių eina per Giedraičius“.

Pačiame senųjų Giedraičių kapinių centre 
stovi lauko riedulių obeliskas su balto marmuro 
lenta: „Čia ilsisi Veronika Katelytė, 17 m. amžiaus, 
žiauriai lenkų nužudyta 1923 m.“ Yra žinoma, kad 
tų metų balandžio 3 d. Aleksindriškių dvare, netoli 
dabartinio betoninio kelio Vilnius–Molėtai, lenkai ją 
kankino nupjaustydami krūtis. V. Katelytė mirė nuo 
žaizdų. Jos laidotuvėse dalyvavo minios aplinkinių 
kaimų žmonių, o apie žudynes buvo pranešta tais 
metais veikusiai Tautų Sąjungos kontrolės komisijai.

Netoli V. Katelytės paminklo stovi metalo 
kryžius, ant kurio žodžiai: „Šaulys Juozas Sabulis, 
žiauriai lenkų nužudytas 1923 m.“ Žudynės 
įvykdytos netoli dabartinės Molėtų ir Vilniaus ra-
jono ribos palei betoninį kelią Vilnius–Molėtai 
esančiame Pivoriūnų kaime. Pasakojama, kad lenkai 
išsiviliojo į savo pusę J. Sabulį ir nužudė.

1922 m. sausio 8 d. Giedraičių valsčiuje lenkų 

žandarai sušaudė Lechavičių Juozą.
1924 m. gegužės 18 d. Giedraičiuose lenkai 

įsakė klebonui pamaldas bažnyčioje tik lenkų kalba 
ir uždraudė lietuviškai giedoti (nepaklusnius grasino 
sušaudyti).

APMAUDUS NESUSIPRATIMAS

Kraštotyrininkas Steponas Antanavičius 1994 
m. „Vilny“ rašo:

Vargo prie neutraliosios zonos veikusios 
mokyklos, kentėjo ir mokiniai. Kentėjo tikrąją šio 
žodžio prasme. Štai kas atsitiko 1922 metų sausio 12 
dieną. Tą dieną iš Mickonių kaimo (dabar Širvintų 
rajonas) į Giedraičių progimnaziją ėjo trys mokiniai: 
Antanas Dragūnas, Juozas Rudžionis ir Vaclovas 
Kanapka. Ėjo pro lietuvių sargybą, kurioje tuo metu 
budėjo kareivis Antanas Jakavičius. Kažkodėl jis 
dusyk šovė į einančius mokinius. Susmuko ir tuoj pat 
mirė Antanas Dragūnas, sunkiai sužeistas po dviejų 
valandų mirė Juozas Rudžionis. Sargybinis buvo 
besitaikąs šauti ir į Vaclovą Kanapką, bet tas spėjo 
pribėgti prie pasieniečio ir, ištraukęs iš savo striukės 
kišenės, rodė jam savo leidimą eiti pro šią sargybą.

Žuvusių mokinių tėvai, progimnazijos mokytojai 
raštu kreipėsi į Švietimo ministeriją, kad pasienio 
sargybinis A. Jakavičius būtų nubaustas.

VISUOMENINĖ INICIATYVA 
VILNIUI VADUOTI

1935 m. žurnalo „Mūsų Vilnius“ 11-ajame 
numeryje spausdinama:

Dubingiai. 1935 metų skautų stovykla. 
Sulenkintas šis kraštas, mažai kas lietuviškai moka, 
tačiau įspūdingi skautų laužai ant žavingo Dubingių 
ežero kranto suviliojo vietos gyventojus. Pradžioje 
po keliolika, vėliau po keliasdešimt, o pagaliau net 
iki pusantro tūkstančio lankytojų sulaukė skautai prie 
savo laužo. Anot klebono, čia į atlaidus tiek žmonių 
nesuvažiuodavo. Po 18–20 kilometrų važiuoja žmo-
nės pamatyti to jiems nepaprasto dalyko – skautų 
laužo. Čia skamba lietuvių dainos, kombinuoti 
šūkiai, kurie kaip gaili malda šaukiasi Vilniaus. 
Energišku pasiryžimu ir kovos šūkiu nuskamba per 
siaurą, bet pasakiškai gražų ežerą, kurio antroje 
pusėje jau okupuota Lietuva! Dar atitinkamas žodis, 
ir susijaudinęs senelis ar vargo palenkta močiutė jau 
ašaras bešluostanti. Kalbėti lietuviškai dar nemoka, 
bet už tai jausti lietuviškai pradeda.

Pačiuose Giedraičiuose, Dienavagių kaime ir 
kt. buvo įkurti Vilniui vaduoti sąjungos – VVS – 
skyriai. Spalio 9-oji buvo paskelbta Vilniaus gedulo 
diena. Tą dieną, 12 val., visur buvo skambinama 
bažnyčių varpais, vienai minutei viskas sustodavo. 
Giedraičiuose tą dieną bažnyčioje buvo aukojamos 
Šv. Mišios už kritusius ties Giedraičiais karius, jų 
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1925–1938 m. veikusi „Vilniui vaduoti sąjunga“ leido atsišaukimus ir Vilniaus pasą, į kurį kasmet klijavo tam tikros vertės 
ženklelius. Vilniaus Geležinio fondo aukų knygelės-paso paskirtis buvo auginti moralines, fizines ir ekonomines tautos jėgas 
savo žemėms atgauti. Vilniaus pasą galėjo gauti „visi Lietuvos piliečiai, dideli ar maži, turtingi ar beturčiai“. Eksponatai iš 
Molėtų krašto muziejaus.
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pagerbimui buvo giedama  „Libera“ giesmė. Žmonės 
su vėliavomis, fakelais, grojant dūdų orkestrui, bū- 
rėsi prie paminklo karžygiams, žuvusiems už Lietu-
vos laisvę, mitinguodavo, lankydavo karių, žuvusių 
ties Giedraičiais, kapus. Jų atminimą pagerbdavo 
maldomis ir šautuvų salvėmis. Pagerbdavo lenkų 
nužudytų žmonių – šaulio Juozo Sabulio ir Veroni-
kos Katelytės – kapus. Po to kolona žmonių patrauk-
davo Vilniaus pusėn link demarkacinės sienos. 
Maždaug 200–300 m nuo jos uždegdavo didžiulį 
laužą, ėjo artyn linijos, stojo veidu į Vilniaus pusę ir 
skanduodavo: „Mes be Vilniaus nenurimsim! Mes be 
Vilniaus nenurimsim! Mes be Vilniaus nenurimsim! 
Ne!“

VVS iniciatyva prie kelio buvo pastatytas 
užrašas: „Šiuo keliu žygiuojama į Vilnių“, o netoli 
linijos – „Viešpatie, pasigailėk pavergtųjų brolių!“

Patriotinius jausmus žadino ir Lietuvos šaulių 
sąjungos organizuota rinkliava „Vaduokime Vilnių“. 
Molėtų krašto muziejuje saugoma alantiškio 
A. Kiaušo dovanota 1925 m. nuotrauka „Alantos 

„Vilniui vaduoti sąjungos“ šaulių būrio nariai, rengę rinkliavas Vilniaus vadavimui. 1925 m. Nuotrauka iš Molėtų krašto 
muziejaus fondų.

valsčiaus rinkikai“, Vilniaus pasas, išduotas jo tėvui 
Juozui bei dvi proklamacijos. Vilniaus geležinio 
fondo aukų knygelę – Vilniaus pasą galėjo gauti 
„visi Lietuvos piliečiai, dideli ar maži, turtingi ar 
beturčiai. Paso paskirtis buvo „auginti moralias, 
fizines ir ekonomines tautos jėgas savo žemėms 
atgauti“.

Šalia Giedraičių esančių Martyniškių 
dvarininkų dukra Domicėlė Graužinytė-Palevičienė, 
gyvendama Vilniuje, 1920 m. lietuvių karo metu su 
lenkais vadovavo vilniečių lietuvių moterų suda-
rytam Lietuvių karių belaisvių globos komitetui. 
Ji buvo ir viena Šv. Kazimiero draugijos jaunimui 
auklėti ir globoti lenkų okupuotoje Lietuvos dalyje 
steigėjų.

Be abejo, yra daugybė faktų, bylojančių apie 
nuolatinį lietuvių siekį susigrąžinti Vilnių, bet yra ir 
dar vienas skambus visa apibrėžiantis šūkis: „Vilnius 
mūsų – Lietuva rusų“. Vilnių Lietuvai grąžino 
Sovietų Sąjunga, netrukus ketindama okupuoti visą 
šalį.
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KENTĖJO, VARGO PARUBEŽIO MOKYKLOS

Giedraičių progimnazijos direktorė M. Valei-
kienė skundėsi Švietimo ministerijai:

Nuolatinis šaudymas labai kliudo mokykloje 
dirbti, nervinami mokytojai ir mokiniai. Taip 
gruodžio 14 dieną šaudant kulka pro langą pateko 
į I klasę, atsimušė į krosnį, netoli kurios stovėjo 
mokytoja Bytautaitė. Tas labai išgąsdino ir mokinius.

 Kraštotyrininkas Steponas Antanavičius 
1994 m. „Vilny“ rašo:

Neutraliojoje zonoje ir pafrontėje gyvenimo 
sąlygos susiklostė nebepakenčiamos, nes susisiekti 
su neokupuota Lietuvos teritorija buvo sunku, todėl 
maisto produktų į Giedraičius ūkininkai nevežė, 
o jei kiek ir atveždavo, jie buvo neįperkami. Dalį 
mokytojų „valgydino Giedraičių klebonas Giedrys, 
kitą gi dalį aš (M. Valeikienė). Bet tokia padėtis ilgai 
tęstis negali, nes nei klebonas, nei aš išmaitinti tiek 
žmonių negalime“. Mokyklos pedagogų kolektyvas 
kreipėsi į Švietimo ministeriją, prašė ją padaryti 
atitinkamų žygių gyvenimo pagerinimui, aprūpinti 
kuru ir maisto produktais, „nes kitaip mes būsime 
priversti apleisti Giedraičius ir prašyti Švietimo 
ministerijos skirti mus kitosna vietosna“. Bet ir 
tokiomis aplinkybėmis darbas yra varomas dar 
su didesniu užsispyrimu ir pakeltu ūpu, nenorint 
pasiduoti lenkams.“

Į VILNIŲ PRO GIEDRAIČIUS

Gražus sutapimas, kad vietovardis Giedraičiai 
yra susijęs su garsių Lietuvos didikų kunigaikščių 
Giedraičių gimine, davusia Lietuvai ir pasauliui žy-
mių asmenybių. Viena tokių yra Jurgis Vladislovas 
Giedraitis (Jerzy Vladislaw Giedroyc), šios gimi-
nės palikuonis, vadinamas „praėjusio amžiaus inte-
ligentų ir emigrantų dirigentu“.
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J. V. Giedraitis emigracijoje nuo 1947 m. 
leido mėnraštį „Kultura“. Jis, atrodo, įgyvendino 
Nikolajaus Rericho taikos per kultūrą idėją. Sako, 
kai Lenkijoje vyko „Solidarumo“ judėjimas, mai-
štautojai ėjo pas J. Giedroycą klausti, kaip teisingai 
reikia spręsti politinius reikalus, kaip kurti darnius 
religinius, tautinius santykius.

„Kultura“ rūpinosi buvusios LDK tautų dabar-
tinėmis problemomis, draugiškais Lietuvos ir Len-
kijos, lietuvių ir lenkų santykiais. Aktyviai rėmė 
Lietuvos kovą dėl nepriklausomybės. J. Giedroycas 
ir Č. Milošas įkūrė Lenkų nepriklausomos literatūros 
ir mokslo pagalbos fondą, teikiantį stipendijas 
Lietuvos istorikams, menininkams toliau dirbti  šioje 
srityje. 

J. Giedroycas vadinamas Lenkijos sąžine ir 
garbe, vienu didžiausių Europos politinių protų. Jis 
sakė:

Būtina nugalėti sentimentus, tarpusavio nesu- 
tarimus, dėl istorinių įvykių susiklosčiusią neapykantą 
tarp lenkų ir ukrainiečių, lenkų ir lietuvių. Lenkai 
privalo atsisakyti Lvovo bei Vilniaus, nors ir kaip 
tai nemalonu tiems, kurie ten gimė. Vardan ateities 
nevalia reikšti pretenzijų Lietuvai, Ukrainai. Jau 
vien todėl, kad ten iki šiol prisimenamos Lenkijos 
federalinės idėjos... Lietuvos nepriklausomybė dar  
labai gležna, tad Lenkijos pareiga ištiesti jai 
draugišką ranką. Jei Lietuvoje dar pastebimas koks  
nors nacionalizmas, jį reikia pateisinti, nes šios vals- 
tybės egzistavimui gresia kur kas daugiau pavojų 
negu Lenkijai. Į Baltijos valstybes ir Ukrainą  
Lenkija turi žiūrėti kaip į lygiateisius partnerius ir 
turi įrodyti tai savo darbais, ne vien žodžiais.

Mes turime tęsti jo idėjas, kad „antro Želi-
govskio nebūtų“.
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PASIENIO POLICIJOS 
UKMERGĖS BARAS 
Vladas Kovarskas 
Ukmergės kraštotyros muziejus

1920 m. lapkričio 20 dieną, Lietuvai ir Lenkijai 
sudarius paliaubas, Lenkijos ir Lietuvos pasienyje 
nustačius demarkacinę liniją, ją saugojo Lietuvos 
kariuomenė. Ukmergės apskrities ribose šią užduotį 
vykdė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto 
trečiasis pėstininkų pulkas. 1921 m. rugsėjo 25 d. 
pulkas iš Žiežmarių buvo perkeltas į Ukmergę. Dalis 
pulko buvo dislokuota mieste, dalis – aplinkiniuose 
kaimuose, o vieno bataliono pajėgos pakaitomis ir 
toliau saugojo neutralią zoną. Pulkas šią užduotį 
vykdė iki 1923 m. pabaigos. Tai buvo neramus 
laikotarpis, pasienyje buvo daug įvykių ir incidentų. 
Pasinaudoję pulko perdislokavimu, rugsėjo 26 d. 
lenkų partizanai prasiveržė per demarkacijos liniją 
ir Melagėnuose užgrobė pulko sandėlius ir gurguolę. 
Pulko daliniai jau po kelių dienų atsiėmė užgrobtą 
turtą ir išvijo lenkus iš Kulokiškių ir Pakertiškių 
kaimų. 1922 m. sausio 1 d. Trečiasis pėstininkų pulkas 
saugojo barą nuo Giedraičių iki sienos su Latvija. 
Barą ir toliau saugojo vienas pulko batalionas, kurio 
štabas buvo Utenoje. Kuopų vadai buvo Molėtuose, 
Kuktiškėse ir Gateliuose. Tuo tarpu pulko štabas ir 
kitos dalys, stovėjo Ukmergės mieste ir rajone. 1922 
m. kovo 1 d. pulke tarnavo 60 karininkų, 3 gydytojai, 
karo kapelionas, 6 karo valdininkai, 15 viršilų, 61 
vyr. puskarininkis, 134 jaunesnieji puskarininkiai, 
30 grandinių ir 2608 eiliniai kariai, pulko vadu buvo 
mjr. A. Jakaitis. 

1922 metų pavasarį padaugėjo lenkų pro-
vokacijų. 1922 m. iš balandžio 16 į 17 naktį lenkų 
partizanai apšaudė lietuvių sargybas, buvusias 
Valeikiškių, Pakalniškių, Miežonių (į vakarus nuo 
Dubingių), Kuskų kaimuose. Balandžio 18 d. 2 val. 

nakties 1-osios kuopos lauko sargybos trečiąją už-
tvarą, buvusią Kiezių kaime, užpuolė apie 70 lenkų 
partizanų. Sargybai laiku pastebėjus ir paleidus su-
telktąją ugnį, užpuolikai pasitraukė. Balandžio 22 d. 
lenkai nupjovė apie 300 m telefono kabelio. 24 d. 
apie 3 val. nakties lenkų partizanai apšaudė 1-osios 
kuopos 2-osios užkardos barą. Lietuviai pasirengė 
gynybai, tačiau neiššovus nė vieno šūvio, lenkai pa-
sitraukė. Tą pačią naktį apie 5 val. ryto iš neutralios 
zonos apie 20 lenkų apšaudė pulko sargybą Zeimelės 
kaime. Lietuvių sargybai išsiskleidus grandine 
ir paleidus ugnį, lenkai pabėgo. Prie Raubiškių 
ir Laumėnų kaimų buvo nupjauti telefono laidai.  
7 val. 40 min. lenkai apšaudė Milžinų kaime buvu-
sius sargybinius. Gegužės 3 d. 1 val. nakties buvo 
apšaudyta pulko sargyba Aukštakalnio kaime.

1923 m. kovo 14 d. Ambasadorių konferencija 
Vilnių ir Vilniaus kraštą pripažino Lenkijai. Pulko 
štabas liko Ukmergėje, o jo daliniai buvo išdėstyti 
nuo Latvijos sienos iki Vileikiškių. 1923 m. pulkas 
buvo perkeltas į Anykščius.

PASIENIO POLICIJA

1924 m. Lietuvos sienos apsaugą perėmė 
pasienio policija. Įsteigus Ukmergės pasienio barą, 
jo būstinė įsikūrė Ukmergėje, Vytauto gatvė 22. 
Ukmergės pasienio barui priklausė 70 km ilgio 
Lietuvos-Lenkijos sienos atkarpa nuo Vilijos (Ne- 
ries) upės, prie Seimeniškių kaimo, iki Rukolnės 
kaimo. sieną saugojo 170 pasienio policijos parei-
gūnų.
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Lietuvos-Lenkijos demarkacinė linija. 
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Kęstas Vasilevskis 

BARO DISLOKACIJA

Visa baro teritorija pradžioje buvo suskirstyta į 
aštuonis rajonus, tačiau jau 1925 m. pradžioje buvo 
tik šeši rajonai, o nuo 1926 m. liko penki rajonai. I 
rajonas (būstinė Musininkų k.) nuo Vilijos upės iki 
ežero Paspežė; II rajonas (būstinė Širvintų m.) nuo 
ežero Paspežė iki Olinavo vienkiemio; III rajonas 
(būstinė Šešuolėliai) nuo Olinavo vienkiemio iki 
Avižienių kaimo ir į rytus iki aukštumos 119; IV 
rajonas (būstinė Giedraičiai) nuo aukštumos 119 iki 
Oljanių ežero; V rajonas (būstinė Dubingiai) nuo 
Oljanių ežero iki Rukolnės kaimo. Barą sudarė 15 
sargybų po 3 sargybas kiekvienam rajonui. Toks 
suskirstymas liko iki 1939 m. pabaigos.

VADOVYBĖ IR SUDĖTIS

Pirmuoju Ukmergės baro viršininku buvo 
Benediktas Svilas, nuo 1930–1934 m. baro 
viršininku buvo Šneideraitis, o 1934–1940 m. 
Jokūbas Liaudanskis. 1938 m. I rajono viršininku 
buvo Vaclovas Tallat-Kelpša, II rajono Kazys Augis, 
III rajono Laurynas Jakumas, IV rajono Petras 
Šikas, V rajono Augustas Ramanauskas. Tuo metu 
Ukmergės bare tarnavo 1 baro viršininkas, 5 rajonų 
viršininkai, 5 vachmistrai, 15 vyr. policininkų ir 133 
policininkai. Iš viso 159 pareigūnai.

Lietuvos pasienio policininkas Kriveikiškio kaime. 
1924 m. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato 
direkcija. 

Lietuvos ir Lenkijos demarkacinė linija Pajautos slėnio rytinėje dalyje. XX a. 4 deš. Lietuvos švietimo istorijos muziejus.
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Kunigas Nikodemas Švogžlys-Milžinas su „Vilnijos“ ir kitų korporacijų nariais prie Lietuvos ir Lenkijos demarkacinės linijos. 
1932 m. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija. 

Prie „šiaudinės sienos“ (Lietuvos ir Lenkijos demarkacinės linijos) riboženklio Kernavės apylinkėse. 
XX a. 4 deš. Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija. 
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Vladas Kovarskas 

VEIKLA IR APRŪPINIMAS

Pradėję eiti tarnybą pasieniečiai turėjo 16 
arklių, 10 „valdiškų“ ir 6 nuosavus. Nuosaviems 
arkliams išlaikyti buvo skiriama 115 litų mėnesiui. 
Apginkluoti pareigūnai buvo rusiškais ir vokiškais 
šautuvais bei kulkosvaidžiais, taip pat turėjo 
„Mauzer“ ir „Parabbelium“ tipo pistoletus. Ryšiui 
palaikyti bare buvo 32 km ryšio kabelio. Aprū-
pinimas susisiekimo priemonėmis laikui bėgant 
keitėsi, 1938 m. pasieniečiai turėjo 6 arklius ir 26 
dviračius. Kiekvienas rajonas turėjo po 5 dviračius, 
jo išlaikymui buvo skiriami 7 litai mėnesiui. Vidu-
tinė arklio kaina buvo 700 litų, dar 80 litų buvo 
skiriama ,,apšarvavimui‘‘. Dviračiai buvo ,,NSU‘‘, 
,,Hercules‘‘, ,,Prior‘‘ ir kt. modelių, jų kaina svyravo 
nuo 180 iki 300 litų. 

Pagrindinė pasieniečių užduotis buvo apsaugoti 
sieną nuo nelegalių perėjimų ir kova su kontrabanda, 
dar viena nemaža problema buvo lenkų pasieniečių 
provokacijos, sienos riboženklių perkėlimai, pa-
sieniečių apšaudymai ir kita. Arti Ukmergės baro 
saugomos teritorijos Lenkų okupuotoje Lietu-
voje nebuvo didesnių miestų ir miestelių todėl 
kontrabandos judėjimas buvo nedidelis. Dažniausiai 
sienos pažeidimai tai giminaičių lankymasis vieni 
pas kitus. Trečio dešimtmečio pabaigoje pablogėjus 
ekonominei padėčiai kontrabanda šiek tiek suak-
tyvėjo. 1924–1930 m. sulaikyta kontrabandos už 
9545 litus. Taip pat sulaikyta 1511 asmenų, bandžiu-
sių nelegaliai pereiti sieną.

Nuo 1930 m. Ukmergės baro viršininku dirbo 
Emilis Šneideris. 1935 m. bare tarnavo 159 pasienio 
policininkai. 1924 m. žuvo Ukmergės baro vyr. sargybinis J. Baltrūnas. 

Policija, 1934 m., nr. 1–2, p. 28. 

PASIENIO ĮVYKIAI

1924 m. rugsėjo mėn. 27 d. 20 val. Boro kaime 
Širvintų val. nežinomas asmuo nužudė pasienio 
policijos Ukmergės baro vyr. sargybinį Joną Baltrūną, 
manoma, kad ši žūtis susijusi su tarnybine veikla. 

1926 m. tarp Aleksandriškio palivarko ir 
Gailiškių vienkiemio buvo nušautas kontraban-
dininkas Kernys.

1926 m. birželio 1 d. buvo apšaudytas antro ra-
jono sargybinis Juozas Lapka.

1926 m. lapkričio 28 d. šūviu į ranką buvo 
sužeistas sargybinis Feliksas Rickevičius.

1928 metų pradžioje trečios sargybos polici-
ninkas Adomavičius sulaikė žymų lenkų šnipą 
Kiedyką, kuris išdavė dar du lenkų šnipus.

Jonas Leščius su šeima – žmona Elžbieta ir sūnumi.
 1931 m. 
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Pasienio policininkas Jonas Leščius su tarnybos 
draugais. 1931 m. 

Jonas Leščius, žuvęs 1933 m. Policija, 1934 m., 
nr. 1–2, p. 29. 

1928 m. rugsėjo 21 d. apie 50 lenkų kareivių 
puolė pirmo rajono sargybą, po susišaudymo lietuvių 
pasieniečiai atsitraukė, tada lenkai perkėlė sienos 
riboženklius ir grįžo į Lenkijos pusę.

1929 m. balandžio 18 d. pasienyje buvo suimtas 
plečkaitininkas Jonas Plepas.

1929 m. balandžio 17 d. prie Dubingių ežero 
lenkų pasieniečiai sulaikė pasienietį Izidorių Žaką  
ir nuvežė jį į Gavenkų dvarą. Balandžio 25 d. len- 
kai pasienietį grąžino į Lietuvą.

1930 m. balandžio 21 d. prie Alionių ežero 
netoli Poselenkos vienkiemio buvo peršautas sar-
gybinis Juozas Mačiulis.

1933 m. kovo mėn. 23 d. Ukmergės baro 
sargybinis, Jonas Leščius tarnybos reikalais buvo 
nuvykęs į Musninkų paštą paimti korespondencijos  
rajonui, į tarnybos vietą negrįžo. Netrukus buvo 
gauta žinia, kad policininkas Leščius sumuštas, be 
sąmones guli ant kelio Musninkai–Daubariškis netoli 
Bajoriškių vėjo malūno. Sargybinis nugabentas į 
Musninkus, kur jam suteikta pirmoji pagalba. Po 
kelių dienų Jonas Leščius mirė ligoninėje. 

LITERATŪROS ŠALTINIAI:
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2. Gintautas Surgailis, Trečiasis Pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas, 2013 m., p. 63–75. 
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PASIENIO POLICIJOS 
TRAKŲ BARAS 
Olijardas Lukoševičius
Kaišiadorių muziejus

Trakų apskritis 1919–1920 m. buvo Lietuvos 
nepriklausomybės karų su Raudonąja armija ir 
Lenkijos kariuomene linijoje. Po 1920 m. lapkričio 
29 d. pasirašytos paliaubų sutarties su Lenkija 
Lietuvos pusėje liko didesnė Trakų apskrities dalis, 
tačiau pats apskrities centras – Trakų miestas – liko 
Lenkijos kontroliuojamoje pusėje. Nesitaikstydama 
su įvykusiu faktu Lietuvos vyriausybė Lietuvos 
pusėje demonstratyviai paliko Trakų apskrities 
pavadinimą, nors faktiniu Trakų apskrities centru 
dviems dešimtmečiams tapo Kaišiadorys. Dėl 
Vilniaus netekties Kaišiadoryse įkurta ir Kaišiadorių 
vyskupija, kuri administravo buvusios Vilniaus 
vyskupijos parapijas, likusias Lietuvos pusėje. 

Pasitraukus vokiečių kareiviams 1919 m. 
vasarą išorinių ir vidinių priešų draskomoje 
Kaišiadorių apskrityje trūko milicininkų, todėl 
Kaišiadorių apskrities viršininkas Bronius Stosiūnas 
Žasliuose įkūrė Lietuvos partizanų būrį. Būrį sudarė 
beveik 70 vyrų, vadovaujamų vyr. milicininko Petro 
Junevičiaus (siuvėjo iš Semeliškių), o adjutantu tapo 
kitas semeliškietis – žydas Naumanas Musnickis1. 
Žaslių partizanų būrys gyvavo dvejus metus, 
pasienyje gaudė kontrabandą, kovojo su lenkų 
partizanais, bolševikų ir bermontininkų agentais. 
Partizanai veikė kartu su milicininkais, kuriems Trakų 
(Kaišiadorių) apskrityje vadovavo Kostas Bajoras2. 
Pafrontėje sudaryta neutraliosios zonos milicija, 
kuriai vadovavo Juozas Mikuckis. Ši milicija išaugo 
iš Lietuvos šaulių sąjungos Kaišiadorių skyriaus IV 
grupės3.

Pasipriešinti netikėtiems užpuolimams buvo 
gana sunku. Pavyzdžiui, 1922 m. rugpjūčio 19 d. 
5 valandą ryto lenkų plėšikai užpuolė ant kaimo 
Panošiškių ir susišaudė su neutralinės zonos milicija. 
Laike šaudymosi nušautų nebuvo. Lenkų buvo atvykę 
20: vieni šaudėsi, kiti pradėjo žmones plėšti. Atėmė 
nuo pil. Adolfo Venčiaus arklį, kuris kainuoja 50 
tūkstančių auks., ir nuo pil. Izid. Kasperavičiaus 4 
karves, kurios kainuoja 90 tūkst. auks., atėmė taip 
pat ir rūbus4.   

1923 m. buvę partizanų (neutraliosios zonos 
milicijos) būriai perimti Vidaus reikalų ministerijos 
žinion. Birželio 1 d. Kaišiadoryse skubiai įkurtą 
pasienio milicijos mokyklą spalio 1 d. baigė 52 
žmonės, kurie paskirti saugoti sieną su Latvija5. 
Mokyklai vadovavo J. Mikuckis, joje mokyta 
Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos, matematikos, 
teisės, tikybos, rikiuotės, specialiųjų pasienio 
instrukcijų6. 

Iki 1924 m. demarkacinę liniją saugojo ka-
riuomenės daliniai, vėliau ji perduota pasienio po- 
licijai. Pirmoje pasienio policijos Trakų baro 
byloje, kurioje registruoti baro tarnautojai, pirmieji 
pasienio sargybiniai buvo atsiųsti iš 3-ojo pasienio 
bataliono. Pavyzdžiui, M. Adžgauskui, M. Adažkiui, 
A. Aleksoniui ir kitiems įsakymas dėl priskyrimo 
pasienio tarnybai parašytas 1924 m. sausio 1 d., 
bet iki birželio mėnesio visi jie ir išregistruoti iš 
tarnybos. Vasario mėnesį pradėti į tarnybą registruoti 
ir civiliai (arba anksčiau atitarnavę kariuomenėje)7. 

1
2
3
4
5
6
7

Stosiūnas B. Žaslių partizanai, Karo archyvas, t. 8, 1937, p. 317.
Lukoševičius O. Trakų (Kaišiadorių) apskritis 1918–1940 m.: tarp valdžios ir savivaldos, Kaišiadorys, 2019,  p. 66–114. 
Populaigis A. Kriminalisto dienoraštis, Vilnius, 1999, p. 37. 
Ek. Onuškis,  Lietuvos žinios, 1922 m. rugsėjo 6, Nr. 151, p. 3. 
Pasienio apsaugos pradžia, organizacija ir vystymasis. Policija, 1934 m., nr. 1–2, p. 9.
Lietuvos milicijos-policijos istorijos atspindžiai (1918–1940), Voruta, 2009 m. lapkričio 21 d., nr. 22, p. 12. 
LCVA, F. 1120, Ap. 1, B. 1, L. 1. 
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Po ginkluoto Lietuvos ir Lenkijos konflikto 
šios valstybės iš esmės nutraukė ryšius. Ryškiausias 
to pavyzdys – ties Vieviu Lietuvos pusėje išardyti 
geležinkelio bėgiai. Netgi pagrindiniame vieškelyje 
tarp Kauno ir Vilniaus Skirmantiškių kaime įrengtas 
barjeras, o „karališkasis“ vieškelis  perkastas grio-
veliu. Tačiau nežiūrint tarpvalstybinės karinės, 
politinės, ekonominės ir kultūrinės konfrontacijos, 
valstybių „užsidarymo“, tarp vietos gyventojų ir 
netgi pasienio tarnautojų pastebimas neformalus 
bendravimas. Pavyzdžiui, pastebėjęs, kad per Kalė-
das lietuvių ir lenkų sargybiniai dalinosi kalėdinius 
„plotkelius“ Trakų apskrities viršininkas tuojau 
pat uždraudė tokius atvejus. Tačiau retsyksiais ties 
pasieniu pastebimas pusiau oficialus bendravimas 
ir tarp valstybių pareigūnų, dažniau Lenkijos 
atstovų iniciatyva. Pavyzdžiui, 1932 m. lapkričio 
30 d. Trakų baro I rajono viršininkas susitiko su 
lenkų kuopos vadu, kuris paprašė tarpininkauti, 
kad Trakų (Kaišiadorių) apskrities viršininkas prie 
Spenglininkų susitiktų su Vilniaus starosta. Vėliau iš 
lenkų pasieniečio jis gavo ir laišką, skirtą apskrities 
viršininkui8.

Skirmantiškių pereinamasis punktas. Apie 1933–1934 m. Pirmas iš dešinės – lietuvių pasienio policininkas Vladas Motiejūnas. 
Fotografiją pateikė P. Motiejūnienė. 

Išliko gana daug pasienio policijos Trakų baro 
archyvinių dokumentų, apibūdinančių jo veiklą, 
struktūrą, tarnautojus, apginklavimą, žymesnius ir 
kasdieninius pasienio įvykius. Ypač detaliai pasienio 
kasdienybė užfiksuota pasienio rajonų viršininkų 
dienoraščiuose, kurie kaip mikroistorijos šaltinis 
lieka bemaž netyrinėti. Tačiau dėl vietos stokos šiame 
straipsnyje apie tai nedaug rašoma, siekiant iškelti ir 
tai, kas mažiau atsispindėjo istorinėse publikacijose 
– pasienio teritorijos kultūriniai bruožai, abipusiai 
gyventojų ir pasienio tarnautojų santykiai. 

TRAKŲ BARO DISLOKACIJA

Pasienio policijos Trakų baras iki 1933 m. buvo 
skirstomas į I–VII rajonus, tęsėsi nuo Verdakiemio 
kelio Onuškio valsčiuje iki Mitkiškių malūno 
Vievio valsčiuje, iš viso siekė 85,6 kilometrų. 
Kiekvienas rajonas telefonu su Kaišiadorimis buvo 
jungiamas per V rajono (kurio centras – Vievyje) 
centrinę telefonų stotį, šaukiant „Kaišiadorys 17“. 
Kaišiadoryse įsikūrė ne tik Trakų baro viršininkas, 

8 LCVA, F. 1120, Ap. 1, B. 52, L. 47. 



63
Olijardas Lukoševičius 

9
10

LCVA, F. 1120, Ap. 1, B. 38, L. 22–24.
LCVA, F. 1120, Ap. 1, B. 38, L. 14. 

Pasienio policijos Trakų baro mokomojo būrio I laida. Centre sėdi baro viršininkas A. Virbalis. Kaišiadorys, 1931 m. 
Iš Pasieniečių muziejaus archyvo. Iš knygos: Onuškis / sudarytoja ir vyriausioji redaktorė Ž. Driskiuvienė. 
– Vilnius: Versmė, 2017. –  P. 244. 

bet ir Trakų baro policijos rezervas, vyr. sargybinis 
ir 24 eiliniai (1931 m. pieštuku  24 pataisyti į 30, o 
pastabose paaiškinta, kad 15 iš Trakų apskrities, 10 
– iš Ukmergės apskrities ir 5 – iš Alytaus apskrities). 
Iš viso Trakų baro etatuose įrašyti baro viršininkas, 
10 rajonų viršininkų, 8 vyr. sargybiniai, 301 eilinis. 
Turėtos susisiekimo priemonės – 8 arkliai. Baro 
viršininko susisiekimo priemonė – arklys, „prie vir-
šininko“ – vyr. sargybinis ir 12 eilinių sargybinių9. 
Kaišiadoryse buvo ir mokomasis būrys, kurio 
pirmoji laida išleista 1931 m.

1933 m. vidaus reikalų ministras patvirtino naują 
dislokacijos schemą, kurioje iki pat 1940 m. liko šeši 
rajonai, suskirstyti į 20 sargybų: I rajonas (būstinė 
Kaniūkų k.) su trimis sargybomis – Kalėnų (1-oji 
sargyba), Kaniūkų (2), Spenglininkų (3); II rajonas 
(būstinė Panošiškių k.), sargybos Gudakiemio (1), 
Užolėjų (2), Pribonių (3); III rajonas (būstinė Stravkos 
k.), sargybos Dergonių (1), Stravkos (2), Zailgų (3); 
IV rajonas (būstinė Nabaraučiznos k.), sargybos 
Daugirdiškių (2), Nedzvedaukos (2), Daniliškių 
(3), Kurkliškių (4); V rajonas (būstinė Vievyje), 

sargybos Keliakiemio (1), Skirmantiškių (2), 
Beloliesės (3), Panerių (4), Kirgeliškių (5); VI rajonas 
(būstinė Zabožų (Zabarijos) k., 1935 m. perkelta į 
Kazokiškes), sargybos Vasiliškių (1), Grabijolų (2).

Kiekvienas rajonas ir sargyba saugojo skirtingą 
linijos ilgį. Pats svarbiausias visame bare buvo V 
rajonas, nes jis buvo pagrindinėje kelių ašyje – 
tarp Vilniaus ir Kauno. Rajonas turėjo daugiausia 
pasienio policininkų – daugiau nei 50. Pavyzdžiui, 
Skirmantiškių (kurie buvo Lietuvos pasienyje ties 
Vilniaus–Kauno vieškeliu) sargybos ilgis buvo tik 
2,6 km, bet saugojo 11 policininkų, Baltamiškio 
(kurie buvo šalia Vilniaus–Kauno geležinkelio 
linijos) – 2,4 km, saugojo 10 policininkų. Baltamiš-
kio sargyba saugojo ruožą nuo Bražuolės upelio iki 
Neries upės prie Ausiutiškių. Tuo tarpu Karageliš-
kių sargybos saugomos sienos ilgis – 8,5 km, bet 
saugojo tik 7 policininkai. Taigi, V rajonas buvo 
labiausiai sustiprintas, ruožas padidėjo iki 20,7 
km, o policininkų etatuose atsirado viršininkas, du 
vachmistrai, 5 vyr. policininkai ir 48 eiliniai10. 
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Trakų apskritis su pažymėta 1933–1940 m. pasienio policijos Trakų baro dislokacija. 
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Aušrotas B. Sunkių sprendimų metai, Chicago, 1985. P. 36.

TRAKŲ BARO VIRŠININKAI 

Nuo 1924 m. Trakų apskrities pasienio 
policijos baro viršininku tapo Vincas Vainauskas.  
1919–1923 m. jis tarnavo Lietuvos kariuomenėje 
karininku. 1924 m. pradžioje tapo Trakų baro rajono 
viršininku, o gegužės 1 d. paaukštintas ir tapo Trakų 
baro viršininku. V. Vainauskas buvo pavaldus Trakų 
apskrities viršininkui (netgi priklausė apskrities 
viršininko įstaigai, čia gaudavo ir atlyginimą). 
Išeidamas atostogų arba sirgdamas V. Vainauskas 
savo pareigas perduodavo V rajono viršininkui 
Petrui Vaisiūnui. 1927 m. V. Vainauskas išvyko 
tarnauti į Vilkaviškio apskritį, birželio 4 d. tapo 

rajono viršininku, 1929–1930 m. tarnavo pasienyje 
Klaipėdos krašte, vėliau kurį laiką Zarasų bare, o 
nuo 1931 m. – Utenos bare11. 

Maždaug 1931 m. baro viršininku tapo Adomas 
Virbalis, tarnavęs Kaišiadoryse iki pat 1940 m. 
1934 m. Trakų baro viršininko kabinetas persikėlė 
į naujai prie Kaišiadorių katedros pastatytus Trakų 
(Kaišiadorių) apskrities savivaldybės rūmus. 
A. Virbalio šeima gyveno Kaišiadorių geležinkelio 
stoties rūmuose, kur antrame aukšte nuomojo 
du kambarius. Atsiminimuose fiksuojama, kad 
A. Virbalis buvo aukšto ūgio, apie 1,82 m, gražiai 
nuaugęs, kalbėjo neskubėdamas, lyg galvodamas, 
kad ko nors neužmirštų pasakyti12. 

Trakų baro VI rajono viršininkas Kazimieras Čerskis ant žirgo. Apie 1928–1929 m. Fotografiją pateikė R. Čerškus. 
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RAJONŲ VIRŠININKAI 

Rajonų viršininkai buvo pavaldūs ne tik  
pasienio baro viršininkui, bet ir apskrities virši-
ninkui – aukščiausiam apskrities pareigūnui. Į 
barų ir rajonų viršininkų pareigas buvo priimami 
atsargos karininkai, o policininkais – dažniausiai 
kariuomenėje tarnavę puskarininkiai ar eiliniai ka-
reiviai. Pavyzdžiui, Petras Vaisiūnas 1920–1923 m.  
tarnavo Lietuvos kariuomenėje karininku, vėliau 
pradėjo tarnauti pasienio policijoje rajono viršininku 
Trakų bare, o 1930 m. liepos 1 d. perkeltas rajono 
viršininku į Zarasų barą ir 1932 m. tapo Zarasų 
baro viršininku. Laurynas Jakumas taip pat pradėjo 
pasienio tarnybą Trakų bare rajono viršininku, o 
1931 m. perkeltas į Ukmergės barą. L. Jakumas taip 
pat 1919–1923 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje 
karininku13. 

Rajonų viršininkai dažnai keitėsi vietomis. 
Pavyzdžiui, 1934 m. lapkričio 16 d. Trakų baro IV 
rajono viršininkas Jonas Tinteris perkeltas rajono 
viršininku į Alytaus barą, o jo vietoj atsiųstas rajono 
viršininkas Mikas Glinskis iš Seinų-Marijampolės 
baro14. Trakų baro I eilės rajono viršininkas Vladas 
Tallat-Kelpšas 1928 m. birželio 11 d. perkeltas 
į Klaipėdos kraštą pasienio policijos komisaro 
pareigoms15.  Kartais buvę rajonų viršininkai 
pereidavo tarnauti į kitas policijos struktūras. 
Pavyzdžiui, 1928 m. liepos 5 d. Zarasų (Ežerėnų) 
apskrities nuovados viršininkas Kazys Čerskis 
perkeltas dirbti Trakų pasienio baro II rajono 
viršininku16. Kiek vėliau jis persikėlė į VI rajoną. 

Kartais viršininkai atleidžiami nenurodant 
priežasčių, bet dažniausiai pastebima rajonų 
viršininkų nuodėmė – girtavimas, dėl kurios jie galėjo 
netekti tarnybos. Pavyzdžiui, 1931 m. vasario 1 d.  
I rajono viršininkas Jonas Plungė pasiėmė su savimi 
vyr. sargybinį Petrą Ramošką ir girtuokliavo ištisas 
dvi paras (Panošiškių kaime pas mokytoją Šyčkų, 
vakare – vakarėlyje Onuškyje, paskui traktieriuje 
iki 6 val. ryto, po to pas Onuškio viršaitį J. Bingelį, 
tada pas mokytoją Paplauskaitę, galiausiai su 
Aukštadvario girininku per naktį...). Per tas dvi paras 
pasienio rajono viršininkas savo rajone nebuvo, be 
to, visur su savimi vežiojosi sargybinį P. Ramošką, 
kurį prievarta nugirdė. Sužinojęs apie J. Plungės 
nuotykius Trakų apskrities viršininkas kreipėsi į 
departamentą, kad šį atleistų iš darbo. Kitas rajono 

viršininkas (Kmieliauskas) už girtavimą atsipirko  
5 paromis arešto17. 

1937 m. Trakų baro rajonus ir jų viršininkus 
gana nuosekliai charakterizavo Vievio žvalgybos 
agentūros vedėjas B. Aušrotas. VI rajono viršinin-
kas ats. vyr. ltn. Viliūnas rezidavo Kazokiškėse, 
turėjo lengvai saugojamą ruožą išilgai Neries, čia 
tebuvo dvi sargybos. V rajonas – Vievyje, šiame 
rajone telkėsi pati stambiausia viso Kaišiadorių 
baro kontrabandininkų veikla. Apie susitikimą su 
rajono viršininku Pranu Vaitaičiu B. Aušrotas rašė: 
Neprivažiavę sienos (gal dar likus 150 metrų), 
pasienio policijos pareigūnų buvome sustabdyti. 
Sargybinis, pastebėjęs, kad čia važiuoja karininkas, 
ir gal atpažinęs karinį laipsnį, mandagiai paaiš-
kino, jog netrukus, vos po kelių šimtų žingsnių, 
mudu galime pervažiuoti į Lenkijos pusę. Tiesa, 
lenkų pusėje yra barjeras, skiriąs Lietuvos-Lenkijos 
pasienį. Padėkoję už įspėjimą, grįžome dulkančiu, 
smėlėtu keliu į Vievio miestelį ir sustojome pas 
rajono viršininką ats. ltn. Praną Vaitaitį. Keliautojai 
papasakojo, kaip elgėsi policininkai, kaip sustabdė, 
o rajono viršininkas buvo pastebimai patenkintas, 
kad jo pasieniečiai budrūs18. IV rajono štabas 
buvo Daugirdiškių kaime, o rajono viršininkas – 
„paslaugusis“ ats. ltn. Vaclovas Daugvila. III rajono 
štabas – Strėvos kaime, viršininkas – senas rusų 
armijos leitenantas (poručikas) Dimitrij Totriumov, 
pakeitęs ar sulietuvinęs savo pavardę į Tautrimą, 
kalbąs tipišku rusišku akcentu ir mėgęs savo kalbą 
pagražinti rusiškais žodžiais bei patarlėmis, buvo 
įsikūręs labai gražioje vietovėje, apsuptoje žuvingų 
ir vėžiais turtingų ežerų-ežerėlių, vedęs vietinio 
ūkininko dukrą19.  II rajono viršininkas ats. ltn. Petras 
Bistrickas anksčiau tarnavo 6-ame pėstininkų pulke, 
o išformavus pulką paskirtas saugoti administracijos 
liniją. Jo žmona mokytojavo vietinėje mokykloje. 
Čia beveik nebuvo kontrabandininkų judėjimo, nes 
per visą rajoną tebuvo vienas vieškelis20. I rajono 
centras – Kaniūkų kaime, viršininkas –  ats. vyr. ltn. 
Pranas Augaitis. Pažymėtina, kad šiame rajone lenkų 
saugomoje pusėje gyveno vien lietuviai ir B. Aušrotui 
griežtai uždrausta čia ieškoti informatorių. Mat 
netgi jei vietiniai lietuviai patekdavo į Lenkijos 
kariuomenę – lenkų karinė administracija ven-
gė lietuvius siųsti tarnauti į specialius dalinius21. 
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Galima pastebėti, kad Lietuvos pasienyje tarnavo ne 
vienas voldemarininkas, kurie nekėlė pasitikėjimo 
valdančiajai tautininkų vyriausybei, tačiau kaip 
nestokoję patriotizmo buvo labai tinkami tarnybai 
pavojingajame pasienyje. Pavyzdžiui, ats. vyr. ltn. 
P. Augaitis iki 1934 m. tarnavo 5-ame pėstininkų 
pulke, bet dėl dalyvavimo 1934 m. birželio 7 d. puče 
iš kariuomenės atleistas. Voldemaro pasekėjas buvo 
ir Vievio agentūros vedėjas B. Aušrotas.    

Pasienio rajonų viršininkų pareigos buvo 
itin plačios, jų darbo laikas beveik neribotas, 
nes be darbo dienos metu jie neretai naktimis 
tikrino budinčius policininkus, vykdė kitas slaptas 
užduotis. Pavyzdžiui, iš I rajono viršininko Prano 
Zenkevičiaus 1931–1933 m. dienoraščio matyti, kad 
jis ne tik organizavo pasienio policininkų budėjimus, 
kontroliavo jų ginklus, aprangą, budėjimą postuose 
ir elgesį, atsiveždavo ir išmokėdavo algas, bet ir 
vedė teorinius užsiėmimus bei treniravo – vedė 
rikiuotės pamokas, bėgimo užsiėmimus, šaudymo 
pratybas ir netgi džiu-džitsu užsiėmimus. Jis taip pat 
nuolat vesdavo užsiėmimus ir Žilinų būrio šauliams 
(netgi skaitydavo jiems paskaitas, pavyzdžiui, apie 
Trakų kunigaikštį Kęstutį), kalbėjo šventėse. O kur 
dar nuolatinis žvalgybinis darbas ir bendravimas 

su slapta agentūra Lietuvos ir Lenkijos pusėje, 
agitacinės medžiagos platinimas lenkų pusėje, 
nusikaltimų išaiškinimai ir sulaikytųjų tardymas, 
leidimų gyventojams rašymas, kad šie galėtų pereiti 
sieną lauko darbams22. Viršininkas turėjo rūpesčių 
ir dėl tarnybinės informacijos saugojimo, mat kaip 
kurie policininkai ką sužinoję papasakoja savo 
žmonoms, kurios išnešioja po gyventojus23. Kai kurie 
nevedę policininkai užeidavo į kaimo vakarones, 
tačiau viršininkas tai draudė daryti. 

Plačiausiai rajono viršininko veikla aprašyta 
VI rajono viršininko Kazio Čerskio sūnaus Leono 
Čerskio atsiminimuose24. Nuo 1929 m. gegužės  
1 dienos jis tapo VI rajono viršininku, todėl gyveno 
netoli Vievio, prie pat Panerių dvaro, Karageliškių 
kaime, kur įsikūrė ūkininko Klimo išnuomotame 
ilgame mediniame name (viename gale buvo pasie-
nio rajono būstinė, o kitame – gyveno viršininkas su 
šeima). Jo žmona pagal išsilavinimą buvo mokytoja, 
bet nedirbo mokykloje, prižiūrėjo namus bei augino 
šešis vaikus. K. Čerskis bičiuliavosi su Panerių dvaro 
savininku, kur buvo įrengta poilsiavietė, padėdavo 
organizuoti vaidinimus bei koncertus, kuriuose 
kartu su iš Kauno poilsiauti atvykusiais artistais 
dalyvaudavo ir vietiniai kaimo muzikantai. 

Trakų baro pasienio policininkai Vievio apylinkėse 
vėžiauja Bražuolės upelyje. Apie 1928–1929 m. 
Fotografiją pateikė R. Čerškus. 
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K. Čerskis mėgo technikos naujoves, pirmasis 
apylinkėse įsigijo „Telefunken“ radijo imtuvą su 
garsiakalbiu (anksčiau turėjo detektorinį „Marconi“  
radijo aparatą su ausinėmis). Radiją pastatydavo ant 
palangės prie atverto lango ir paleisdavo visu garsu, 
o Karageliškių gyventojai ir praeiviai sustodavo prie 
langų ir klausydavosi to „stebuklo“. Sekmadieniais 
K. Čerskis, pats būdamas laisvamanis, prieš 
išeidamas medžioti ar žvejoti pastatydavo radiją ant 
palangės, įjungdavo Kauno radiofono programą, 
kuri kiekvieną sekmadienį 12 valandą tiesiogiai iš 
Kauno Įgulos bažnyčios transliuodavo Šv. Mišias, o 
aplink namus susirinkę kaimo žmonės (daugiausia 
vyresnio amžiaus moterys) čia pat suklaupę meldėsi. 

Viena iš K. Čerskio aistrų buvo fotografija. Jis 
nusipirko kamerą ir visą būtiną laboratorinę įrangą 
nuotraukoms daryti. Fotografuodavo ne vien žmones, 
bet ir įspūdingesnius gamtos vaizdus, laukus, upes, 
kalvas, žirgus. Atspausdintas nuotraukas pats 
nuspalvindavo. 

Trakų baro VI rajono policininkus tikrina baro viršininkas A. Virbalis. Apie 1935 m. Fotografiją pateikė R. Čerškus. 

Laisvu nuo tarnybos metu K. Čerskis mėgo 
medžioti, organizuodavo medžiokles tarnybos drau-
gams, valdininkams iš Kauno. Šautuvą K. Čerskis 
gavo iš savo bičiulio, anglų žurnalisto ir garsaus 
sportininko Ernesto Harrisono, kuris su šeima 1930 
metų vasarą buvo atvykęs į Lietuvą. Viešėdamas 
Karageliškėse bei Panerių dvare jis apmokė pasienio 
policininkus ir stovyklaujančius Lietuvos skautų 
vadus „džiu-džitsu“ veiksmų. 

1931 m. kovo 27 dieną K. Čerskis mirė, buvo 
palaidotas Vievio kapinėse. Pagal seną tradiciją  
laidotuvių procesijoje buvo vedamas ir mirusiojo 
karininko žirgas. Dėl laidojimo apeigų kilo nesu-
tarimų su Vievio bažnyčios klebonu, nes šis 
prieštaravo katalikiškam laisvamanio laidojimui. 
Buvo net siūlymų laidoti stačiatikių kapinėse, nes 
K. Čerskio žmona buvo stačiatikė. Galiausiai jis 
palaidotas katalikų kapinėse, garbingoje vietoje, 
visai netoli savanorių kapų25. 

25 www.angelfire.com/de/Cerskus/Civilinis1.html [žiūrėta 2020-10-11]. 
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PASIENIO POLICININKAI

Didžioji pasienio policininkų dalis – tai 
eiliniai policininkai, sienos sargybiniai, dažniausiai 
kariuomenėje atitarnavę vyrai. Trakų bare tarnavo 
apie 300 policininkų, kurie nuolat buvo tikrinami 
pradedant vyr. policininku (sargybos viršininku), 
rajono bei baro viršininkais ir baigiant Trakų 
apskrities viršininku. Kiekvienas rajono viršininkas 
kontroliavo savo rajono policininkų pasirengimą. 
Pavyzdžiui, 1933 m. V rajone pateiktos 56 
policininkų atestacijos: 1. Vachmistras  Šulšauskas 
Pranas – „tinka užimamai vietai“; 2. vyr. sargybinis  
Pilipavičius Viktoras –„tinka užimti aukštesnę vietą 
iš eilės“, 3. vyr. sargybinis Vankevičius Viktoras 
– „tinka užimti aukštesnę vietą iš eilės“, 4. vyr. 
sargybinis  Tamošiūnas Stasys – „tinka užimamai 
vietai“, 5. vyr. sargybinis Toleikis Juozas – „tinka 
užimamai vietai“, 6. vyr. sargybinis Muliolis Ignas 
– „tinka užimamai vietai“, 7. eilinis sargybinis  
Mikutavičius Kazys – „tinka užimti aukštesnę vietą 
iš eilės“, 8. eilinis sargybinis  Alaburda Andrius – 
„tinka užimti aukštesnę vietą iš eilės“, 10. eilinis 
sargybinis Lankutis Jonas – „užimamoje vietoje 
pakenčiamas“, 35. eilinis sargybinis Ambrizas 
Vladas – „turi būti įspėtas dėl nepilno tinkamumo 
tarnybai ir perkeltas į kitą rajoną“ ir t. t.26 

Įdomu, kad 1934 m. Trakų baro V rajono 
vachmistro P.  Šulšausko žmona pati dalyvaudavo 
perduodant kontrabandinį sachariną per sieną. 
Rajono viršininkas įspėjo vachmistrą P. Šulšauską, 
kad jo žmona neužsiminėtų perdavinėjimu 
sacharinos į lenkų pusę, nes tas tarnautojui ir 
tarnautojo šeimai netinka  (pervežti sachariną 
į Lenkiją buvo leidžiama, tačiau perdavinėjimą 
turėjo prižiūrėti sargybų viršininkai, o vachmistrai 
– tik kontroliuoti). P. Šulšauskas pripažino, kad tą 
daranti žmona norėdama užsidirbti, nes iš algos su 
šeima sunku esą pragyventi. Kadangi vachmistras 
nepildė įsakymo, be to melavo, todėl kaip netekusį 
pasitikėjimo buvo prašoma jį iškelti į kitą rajoną27.

Policininkai buvo gana griežtai kontroliuo-
jami, fiksuojant ne tik didesnius nusižengimus, bet 
ir pastangų trūkumą. Pavyzdžiui, per 1930–1934 m.  
policininkas I. Vygantas gavo šešias nuobaudas: 
už savavališką pasišalinimą iš būsto, netikslų 
areštavimą, betikslį trukdymą raportu aplenkiant  
sargybos viršininką, miegojimą tarnyboje, girtavimą 
ir pasivėlinimą tarnybon. Šias nuobaudas skyrė 
baro, rajono arba sargybos viršininkai, o skiriama 

bausmė (pvz., trys paros arešto) dažniausiai būdavo 
pakeičiamos į tarnybą be eilės28. Siekiant, kad 
policininkų negalėtų paveikti pažintys 1935 m.  
pradžioje buvo patikrinta, kad policininkai netar-
nautų toje vietoje, iš kurios yra kilę29.

POLICININKŲ GINKLUOTĖ 
IR APRŪPINIMAS 

1938 m. pasieniečiai buvo ginkluoti daugiausia 
vokiškais šautuvais (1898 m. modelio). Pavyzdžiui, 
II rajonas (kurio centras buvo Panošiškėse) jų turėjo 
27 vienetus, taip pat turėjo automatinių pistoletų: 
„Mauser“ (2 vnt.), „Parabellum“ (3 vnt.) ir „Retolaza“ 
(3 vnt.); dar vieną raketinį pistoletą, du kardus, 
15 rankinių granatų, vienus žiūronus, 3 telefono 
aparatus, 28 švilpukus ir t. t. Kiekvienam polici- 
ninkui buvo duota po 100 šovinių, dar 100 turėjo 
atsargoje įstaigoje30. Kiekviename pasienio policijos 
rajone buvo po arklį. Viena iš transporto priemonių 
buvo dviračiai, kuriuos kai kurie policininkai 
įsigydavo tarnybos reikmėms.  

Nors kiekviena sargyba turėjo savo būstinę 
(dažniausiai tai būdavo vietinio ūkininko sodyboje 
išnuomota gyvenamojo namo dalis), tačiau realiai 
sargybinis tarnybos metu nuolat judėjo arba tūnojo 
pasaloje. Kartais jiems  suręsdavo atskiras būdeles. 
Pavyzdžiui, kadangi nuo Spenglininkuose buvusio 
perėjimo per sieną punkto iki antrojo rajono ribos 
buvo atvira vietovė, 1932 m. rudenį ten numatyta 
pastatyti iš šakų tris būdas sargybiniams pasislėpti31. 

Kokie daiktai buvo sargybos būstinėje rodo 
IV rajono 4-os sargybos (Kurkliškių) 1938 m. 
gruodžio 15 d. perdavimo aktas. Vyr. policininkas 
Vladas Arlickas perdavė sargybos būstinę poli-
cininkui Antanui Balniui  su šiais daiktais: „gairių 
ant adm-linijos“ – 52 vnt., „stulpų ant adm-
linijos“ – 8 vnt., du pistoletus „Parabellum“ su 25 
šoviniais, vokiškas granatas – 5 vnt., „rakietniką“ 
su raudonomis, žaliomis ir baltomis signalinėmis 
raketomis, du vokiškus šautuvus su 200 šovinių, du 
švilpukus, perkūnsargį, du žaibolaidžius, piramidę 
šautuvų sustatymui, ministrų kabineto fotografiją, 
daktiloskopijos dėžutę, vidaus paso blanką, ieškomų 
asmenų knygutes, policijos vadovėlius, statutus, 
instrukcijas ir kitas knygas, du dienynus, valandų 
apskaičiavimo lapą, registracijos knygas (pėdsakų, 
sulaikytų asmenų, išvykstančių ir atvykstančių 
asmenų), dezinfekcijos įrankius32. 



PASIENIO POLICIJOS TRAKŲ BARAS
70

PASIENIO KONTROLĖ

Gyventojai, turintieji leidimus, sieną galėjo 
pereiti pereinamuosiuose punktuose, kur budėjo 
abiejų pusių pasieniečiai. Pavyzdžiui, I rajone 
buvo Kalėnų, Kalvių, Lieponių pereinamieji 
punktai33. Kiekvienais metais žmonių, nelegaliai 
pereinančių sieną, skaičius keitėsi. Pvz., 1926 m. 
Trakų apskrities pasienio bare sulaikyti 44 asmenys, 
1927 m. – 176, o 1928 m. – net 52134. 1928 m. 
vien per  kovo mėnesį Trakų apskrities pasienio 
policininkai sulaikė 49 asmenis (palyginus – Zarasų 
bare sulaikyti 4, Utenos – 5, Alytaus – 2 asmenys)35. 
Sulaikomų asmenų skaičius dešimteriopai padidėjo 
ne tik Trakų apskrityje, bet Šiaulių, Zarasų, Utenos, 
Alytaus apskrityse. Teigiama, kad toks nelegalus 
sienos perėjimas suaktyvėjo dėl plečkaitininkų 
veiklos. Vidutiniškai dešimtyje pasienio kilometrų 

Pasienio policininkai prie Trakų baro V rajono 3-os sargybos būstinės. 1928 m. Fotografija iš E. Peikštenio rinkinio. 

Trakų bare 1926 m. sulaikyti 5 asmenys, 1927 m. 
apie 20, o 1928 m. – beveik 60 asmenų. Tai buvo 
didžiausias skaičius visoje Lietuvoje. Vienas Trakų 
baro pasienio sargybinis 1928 m. vidutiniškai sulaikė 
po 3 asmenis36. 

Pavyzdžiui, 1934 m. per gegužės mėnesį 
Trakų bare sulaikyti 32 asmenys, iš jų 18 įeinančių į 
Lietuvą, 10 – išeinančių, 3 – gabenantys kontrabandą 
ir 1 – neteisėtai įeinantis ir su kontrabanda. Be to,  
9 asmenys buvo ištremti iš Lietuvos į Lenkijos  
pusę, 1 – ištremtas iš Lenkijos į Lietuvą. Dar trijų 
asmenų pėdsakų žymes policija pastebėjo, tačiau 
nebuvo išsiaiškinta, kas jas paliko37. 

Per 1924–1934 m. sulaikyta 3133 asmenys, 
daugiausia – 1928 m., o 1933 m. sulaikytųjų skaičius 
vėl padidėjo.  Apie pusė sulaikytų asmenų peržengė 
sieną siekdami aplankyti gimines, 30 procentų – 
gabendami kontrabandą, kiti – kitais tikslais38.  
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KONTRABANDA 

Pirmaisiais metais (1924–1925 m.) iš Lietuvos 
pusės kontrabandos buvo nešama nedaug, daugiau 
gabenta iš Lenkijos. Svarbiausios eksporto prekės 
– sacharinas, tabakas, raguočiai. Eksporto padidė-
jimas pastebimas 1928–1929 m., o 1932–1933 m. 
jo beveik nesulaikoma. Per 1924–1934 m. laikotarpį 
Trakų bare sulaikyta kontrabandos 102 130 Lt su- 
mai. Daugiausia sulaikyta kontrabandos 1928–1929 
m., o 1930–1933 m. jos vertė stipriai krito. Tam 
pasi-tarnavo ir po 1930 m. kritusios kainos. 

Pasienio policininkai labiausiai kovojo su  
importo kontrabanda, kuri šalies ūkiui darė didelę 
ekonominę žalą. Tuo tarpu kai kurių prekių 
eksportavimas  šalies ūkiui buvo netgi naudingas. 
Formaliai eksportavimas buvo neteisėtas, tačiau 
faktiškai palaikomas, siekiant pakenkti priešiškos 
šalies ekonomikai. Iš Lenkijos pusės dažniausiai 
gabeno rūbus, manufaktūros prekes, baltinius, 
skaras, skareles ir megztinius. Lenkijos pusėje 
šios prekės buvo pigesnės, todėl jų pergabenimas 
apsimokėjo. Sulaikytų manufaktūros prekių vertė 
iki 1930 m. kilo, vėliau kiek krito, paskui 1932 
m. vėl pradėjo kilti. Tuo tarpu galanterijos prekės 
įgabenamos 1926–1931 m., o vėliau dėl sumažėjusio 
kainų skirtumo nebeapsimokėjo. 1926–1928 m. iš 
Lenkijos gabenta kosmetika (pudra, kremas, lakas 
nagams, kai kurie vaistai), bet vėliau jų gabenimas 
sustojo. Lenkiškos degtinės parsinešdavo tik 
vienas kitas savo reikmėms, nes buvo vienodo 
lygio monopolio kainos. Prieš žydų Velykas kartais 
pergabenama „peisachuvka“, bet sulaikoma nedaug. 

Kontrabandininkai prisigalvodavo įvairiausių 
gudrybių, kaip nepastebėtiems atsigabenti įvairių 
uždraustų prekių. Dažniausiai kontrabanda veždavo 
šilką ir jo gaminius, kosmetiką, sachariną, akmenėlius 
žiebtuvėliams. Nusikaltėliai slėptuves įsigudrindavo 
įsirengti savo transporto priemonėse – vežimų ienose, 
lankuose… Bet jau minėto K. Čerskio vadovaujami 
policininkai sugebėdavo rasti ir konfiskuoti 
didžiumą kontrabandos, gabenamos per jo saugomą 
rajoną. Galop konfiskuotų prekių susikaupė tiek 
daug, kad nebuvo vietos, kur jas sandėliuoti. Tuomet 
K. Čerskis išsirūpino dokumentus ministerijoje ir 
Karageliškėse atidarė specialią konfiskuotų prekių 
krautuvę, į kurią paskyrė dirbti policininką Juozą 
Šimonį. Kontrabandininkai keliavo dažniausiai 
tamsiu paros metu. K. Čerskis pajutęs, kad sienos 
pažeidėjai sėkmingai ir be didesnio vargo vis vien 
suranda spragų jo saugomame ruože, įvedė „sla-
pukų tarnybą“. K. Čerskio „slapukai“, nežinant net  

budintiems policininkams, tarp dviejų oficialiai nu- 
statytų policijos postų slapta įsirengdavo gerai 
užmaskuotą slėptuvę, į kurią ateidavo nepastebėti 
ir pratūnodavo joje visą budėjimo laiką. Tuo būdu 
jie galėdavo sulaikyti ar pranešti K. Čerskiui ne vien 
apie kontrabandininkus, bet ir apie nesąžiningus 
policininkus, kuriuos šie mėgindavo papirkti. Tokia 
„slapukų“ sistema pasiteisino, todėl netrukus ir kiti 
rajonai pasekė šiuo pavyzdžiu39.  

Pasienio rajonų viršininkai kiekvieną dieną 
rašė tarnybinius dienoraščius, kuriuose atsispindėjo 
ir kontrabandos gabenimas. Pavyzdžiui, ypač 
detaliame I rajono viršininko Prano Zenkevičiaus 
1931–1933 m. dienoraštyje pažymėta ir kada 
Onuškio turguje būdavo žmonių net iš už „lenkų 
sienos“. Pavyzdžiui, 1932 m. birželio 23 d. jis rašo: 
Iš Okupuotos Lietuvos buvo daug žmonių nuvykę į 
Onušiškį. Ten pirko tabako ir druskos. Lenkai tuom 
susirūpinę. Prie Kalvių pereinamo punkto kviečia 
kratoms daryti žmoną seržanto iš Vojtovo, bet 
kviečia ne kiekvieną dieną. Tabaką neša daugiausiai 
moterys paslėpę po drabužiais40. Spalio 10 d. taip pat 
pažymi, kad daug atvažiuoja su leidimais iš lenkų 
pusės tikslu pirkti tabako ir druskos. Po poros dienų 
pastebi, kad lenkų pusėje atpigo degtinė, cukrus ir 
tabakas. Supirkinėja pirkliai naminius audeklus, nes 
manoma įvesti manufaktūros monopolį. Kai kada 
prekių gabenimas įgaudavo ir ypač didelį mastą. 
Pavyzdžiui, 1932 m. gruodžio 5 d. pro I rajoną į 
lenkų pusę pernešta net 900 kg druskos. Gruodžio 
21 d. pro 2-ąją sargybą į lenkų pusę išgabenta 1450 
kg druskos, o pro Spenglininkus – 200 kg sacharino. 
Gruodžio 23 d. vakarą į lenkų pusę pergabeno net 
1800 kg druskos. 1933 m. kovo mėnesį pradėjo 
gabenti ir pipirus. Per sieną žmonės legaliai galėjo 
praeiti pro Spenglininkuose buvusią sargybą41. 

Onuškio saugumo tarnautojas V. Ežerskis 
užverbuodavo kontrabandos vežėjus (nes ant pečių 
daug nepaneši, būsi matomas), kurie informuodavo, 
kur kontrabandą paima, kokiu keliu veža, kam ji 
skirta. Belikdavo policijai tinkamu laiku prisistatyti 
ir viskas atsidurdavo jos rankose42. 

Kadangi gaudant kontrabandininkus prisidėdavo 
ir vietiniai šauliai, šie susilaukdavo keršto akcijų. 
Vievio valsčiaus Pakalniškių kaimo gyventojas 
Lionginas Sakalinskas, gimęs 1928 m., prisiminė: 
1935 metais bulves kasant’ klojimas sudegi. Jau 
buva suvežta javai, šienas.  Už 6 kilometrų aja lenkų 
rubežius.  Aja kontrabanda. Kaime gyvena šauliai.  
Jiej gaudi. Nešioja per sienu titnagus, Lietuvon neši 
drusku, sacharinu, tai gaudi, atimdinėja. Tada kas 
tai supyka ir padegi kluonu.  Didelis gaisras buva. 
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Keturi namai sudegi, ale jau buva vienkiemiai, tai 
kaimas lika43.  

Kad kontrabandininkai veikė organizuotai, 
rodo 1934 m. spalio 19 d. Trakų baro II rajone 
vykęs jų sulaikymas. Policininkai Antanas Sturonas 
ir Motiejus Keršys rajono viršininko paskirti 
„slapukais“ ir 18 val. 30 min. pastebėjo iš Lenkijos 
pusės ateinant 12 asmenų su ryšuliais. Sargybiniams 
pareikalavus sustoti šie metėsi bėgti, aštuoni 
pasinaudodami tamsa pabėgo, tačiau keturi sulaikyti 
(vyras ir trys moterys). Pas juos rasti 7 ryšuliai su 
manufaktūros kontrabanda. Sulaikant viena moteris 
(Stasė Aliukonienė iš Onuškio valsčiaus Samninkų 
kaimo) rikošetu atšokusios kulkos buvo sužeista44. 

Policininkams tekdavo susidurti ir su pavo-
jingesniais kontrabandininkais. Pavyzdžiui, Vievio 
valsčiaus Ausieniškių kaime gyveno Varankevičius, 
kuris pavogęs arklius pervarydavo per sieną, o ten 
gyveno jo brolis, kuris taip pat užsiėmė vagystėmis. 
1928 m. Vievio policijos nuovados policininkui 
K. Čaplikui Varankevičių sulaikius šis netgi kėsi-
nosi policininką nužudyti. Policininkas išsiaiškino, 
kad Varankevičius ne tik kontrabandininkas, 
vagis, bet ir dirbo Lietuvos saugumo tarnybos 
informatoriumi, todėl turėjo įtakingų užtarėjų. Beje, 
netrukus Varankevičius buvo nušautas Skirmantiškių 
kaime, apie 300 metrų nuo demarkacinės linijos. 
Mat Lenkijoje veikiantys J. Plečkaičio vadovau-
jami „politiniai emigrantai“ įtarė Varankevičių 
juos išdavus ir nušovė45. Šiuo atveju palengvėjo 
gyvenimas ne tik plečkaitininkams, bet ir Lietuvos 
policininkams, pasienio tarnautojams.

Anot Vievio žvalgybos punkto vedėjo 
B. Aušroto – kontrabandininkų gaudymas buvo sa-
votiškas pasienio policininkų laisvalaikis. Mat jiems 
iš to buvo naudos, nes gaudavo premiją apie 80 proc. 
nuo prekių vertės. Taip leisti „laisvalaikį“ rajonų 
viršininkai įpareigojo ir sargybų viršininkus. Be to, 
sargybos viršininkas, padėdamas kontrabandininkui 
„permesti“ prekes iš Lietuvos gaudavo nemažą 
atlyginimą už paslaugą46. 

ŽVALGYBA 

Pasienio valsčiuose aktyviai veikė ir žvalgybos 
agentai. Vidaus policijos tarnautojo K. Čapliko 
atsiminimuose užfiksuoti jo darbo epizodai Vievio, o 
nuo 1930 m. rudens iki 1932 m. – Onuškio valsčiuje. 
Štai kaip jis aprašo žvalgybines keliones į pasienį, 

lydint Lietuvos saugumo tarnautoją Vladą Ežerskį: 
Ežerskis sekė lenkų šnipus, plečkaitininkus, pats 
verbuodavo lenkus, kurie talkino mūsų saugumui. 
Kartą jis užverbavo lenkų karininką, kuris teikė la-
bai tikslias ir geras žinias apie Lenkijos kariuomenę, 
ypač jos išsidėstymą, karinius įtvirtinimus ir sandė-
lius Vilniaus krašte. Jie abu susitikdavo naktį, miške 
ant sienos. Kaip ir įprasta – žvalgas žvalgu nepasi-
tiki, įtarinėja, bijo demaskavimo, net ir nužudymo. 
Dėl to Ežerskis prašydavo manęs į tuos susitikimus 
jį lydėti. Nuo Onuškio iki demarkacinės su lenkais 
sienos buvo apie 16 km. Vykdavome motociklu, o 
likus kokiems keturiems kilometrams, eidavome 
pėsti, kad nesukelti net mažiausio įtarimo. Jiems 
susitikus, kol kalbėdavosi, aš iš toli juos stebėjau, 
buvau pasiruošęs visokiems netikėtumams. Ežerskis 
jam duodavo suprasti, kad jį saugo ginkluota 
sargyba. 

Kartą naktį, eidami į susitikimo vietą, pasi-
klydome, atsidūrėme net du–tris kilometrus už de- 
markacinės linijos lenkų pusėje <...> Tuoj pat 
sutarėme, kad turime grįžti atgal atskirai, nes jei jį 
kaip žvalgą sulaikytų, būtų labai blogai, teistų, gautų 
iki 10 metų kalėjimo. Tuo tarpu mane, kaip viešosios 
policijos atstovą, paaiškinus, kad nuklydau, galėjo 
nubausti apie mėnesį arešto. Laimei, abu laimingai 
jau paryčiais grįžome į Onuškį47. 

Dar plačiau žvalgybinės tarnybos ypatumus 
prie administracinės linijos aprašė Bronius Aušro- 
tas, 1937 m. tapęs Lietuvos kariuomenės II (kontr-
žvalgybos) skyriaus tarnautoju – Vievio punkto 
vedėju. Punkto užduotis – rinkti žinias apie Lenkijos 
kariuomenę, esančią Vilniuje ir kiek įmanoma 
toliau į rytus48. Įdomu, kad B. Aušrotas nemokėjo 
lenkų kalbos, bet gerai mokėjo rusų kalbą. Tuo 
tarpu iki jo Vievio punkto vedėju dirbęs vyr. leit. 
Adomavičius gerai mokėjo lenkų kalbą ir savo 
veiklą grindė lenkų spaudos skaitymu. Iš perskaitytų 
straipsnių parašydavo gražiausius raportus, bet ka-
dangi ir Kaune buvo skaitomi lenkiški laikraščiai – 
Adomavičius buvo atleistas49.  

Tačiau labiausiai žvalgybinio karo fronte 
kentėjo ne jo organizatoriai, o eiliniai agentai ar in-
formatoriai. Pavyzdžiui, 1932 m. liepos 30 d. iš lenkų 
pusės pas mus perbėgo mūsų vyr. štabo agentas, 
o rugpjūčio 2 d. jau gauta žinių, kad lenkų pusėje 
žuvo Leipūnų kaimo gyventojas Aukštuolis, kuris 
buvo „lenkų šnipas“. Ryšį su tuo lenkai sustiprinę 
apsaugą ir neleidžia žmonių lauko dirbti50. Lenkų 
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pusę palaikiusieji gyventojai bijojo vykti į Lietuvos 
kontroliuojamą teritoriją. Pavyzdžiui, kai 1933 m. 
sausio mėnesį Leipūnų gyventojai kirto mišką ir 
ruošėsi malkas šioje sienos pusėje – tuo tarpu lenkų 
pranešėjai Biekša Romasius ir Vencius Stasys bijo 
į mūsų pusę eiti ir samdo kas jiems paruoštų jų 
malkas51. 

Ne visi pasienio policijos rajonų viršininkai 
noriai prisidėjo prie žvalgybinio darbo. Pavyzdžiui, 
1937 m. Vievio agentūros vedėjui B. Aušrotui III 
rajono viršininkas D. Tautrimas aiškino, kad jam 
žvalgybinės informacijos rinkimas yra nauja sritis, 
nes buvęs Vievio punkto vedėjas Adomavičius šiame 
rajone niekada nesilankė. Jis dėstė, kad vietiniai 
gyventojai yra sulenkėję gudai, į pareigūnų ryšius 
su nepažįstamais iš kitur atvykusiais žmonėmis žiūri 
įtartinai, manydami, kad jie yra lietuvių saugumo 
policijos bendradarbiai. Viršininko aiškinimu, visas 
III rajono ruožas tęsiasi pamiške, o Lenkijos pusėje 
miškas iškirstas. Vietiniai žmonės anoje pusėje buvo 
labiau linkę verstis kontrabandininko verslu, negu 
šnipinėjimu Lietuvos naudai, mat niekas nenorėjo 
patekti į kankinimų kameras Vilniuje. Viršininkas 
prasitarė, kad ir jam, ir pasienio sargybų viršininkams 
esama didesnės naudos iš kontrabandininkų 
sugavimo, negu iš bendradarbiavimo su žvalgyba52. 

Onuškio valsčiuje B. Aušrotui rasti informa-
torių labai padėjo II rajono viršininko P. Bistricko 
rekomenduotas 1-os sargybos viršininkas Jonas 
Sturonas. Šiaip II rajone beveik nebuvo kontra-
bandininkų judėjimo (per visą rajoną tebuvo vienas 
vieškelis Onuškis–Aukštadvaris–Semeliškės), todėl 
kontrabandininkams tokia vietove sunku „permesti 
prekes“ nepastebėtam. „O kur nėra kontrabandi-
ninkų, ten sunku surasti ryšininkus Lenkijos pu- 
sėje“ – nuoširdžiai ir atvirai paaiškino rajono 
viršininkas53. B. Aušroto pastebėjimu, dėl vietinės 
specifikos jo žvalgybinis darbas turėjo apsiriboti 
veikla I, II ir IV rajonuose54.  

INCIDENTAI 

1923 m. nurimus atviram kariniam konfliktui 
su Lenkija 1927–1929 m. didelius neramumus 
pasienyje ėmė kelti iš Lietuvos į Lenkiją pabėgę 
Jeronimo Plečkaičio pasekėjai, vadinamieji 
plečkaitininkai. Apginkluoti ir apmokyti Lenkijos 
karinių instruktorių, veikdami išvien su Lenkijos 

kareiviais jie buvo išnaudojami teroristinei ir pro-
pagandinei veiklai Lietuvoje, ateičiai rengiami „lie-
tuviškų kvislingų“ vaidmeniui, nors patys skelbėsi 
esantys „politiniai emigrantai“. Vien 1928 m. su 
plečkaitininkais Trakų bare įvyko 8 susišaudymai, 
1929 m. – 14. 1927 m. gruodžio mėnesį įvyko pa-
sienio policininko susišaudymas su nežinomais 
asmenimis, kurie pasislėpė Lenkijos pusėje55. 1927 
m. gruodžio 30 d. nušautas Trakų baro policininkas 
Juozas Maleravičius, beje, kilęs iš Trakų valsčiaus 
Kameliškių k., t. y. iš okupuotosios pusės, tačiau 
1921–1923 m. tarnavęs Lietuvos kariuomenėje56. 

1928 m. administracinėje linijoje įvyko 8 atskiri 
susišaudymai su plečkaitininkais, kurie mėgino 
pereiti liniją. Išmetę propagandinės literatūros 
plečkaitininkai pasitraukė į lenkų pusę57. Tačiau 
ne visada plečkaitininkų išpuoliai baigdavosi vien 
politinių proklamacijų platinimu.

1928 m. rugsėjo 18-osios naktį penki ginkluoti 
plečkaitininkai užpuolė šalia Vievio buvusią 
Baltamiškio sargybos būstinę ir šūviu mirtinai 
sužeidė čia budėjusį policininką Igną Saliamoną. 
I. Saliamoną dar spėjo nugabenti į Kauno karo 
ligoninę, tačiau čia jis mirė58.  

1929 m. buvo net 14 atskirų įvykių, kai 
sargybiniai susišaudė su plečkaitininkais ir lenkų 
kareiviais, tačiau aukų nebuvo. Pavyzdžiui, gegužės 
21 d. sargybiniui Jonui Čeikauskui budint ties linija 
prie Daniliškių kaimo iš lenkų pusės kažkas į jį šovė 
du kartus. Rugsėjo 25 d. IV rajono ribose išbėgę iš 
krūmų du lenkų kareiviai norėjo suimti sargybinį 
Juozą Žukauską. Šis atsitraukė nuo linijos. Lenkų 
kareiviai paleido į policininką apie šešis šūvius, 
J. Žukauskas atsakė į tai dviem šūviais. Kitą dieną 
tame pačiame pasienio rajone prie Pramislaukos 
kaimo išbėgę iš krūmų du lenkų kareiviai atstatę 
durtuvus pareikalavo pasiduoti čia patruliavusį 
Kazį Apačionką. Tačiau pamatę kaip tik tuo metu 
atvykstantį sargybinio pakeisti Petrą Ramanauską 
– pabėgo už linijos. Spalio 9 d. ties Daugirdiškių 
kaimu iš naujai pastatyto bokšto 5 šūviais apšaudyti 
pasienio policininkai Juozas Paplauskas ir Pranas 
Markevičius. O jau kitą dieną (spalio 10 d.) Kalėnų 
kaime iš lenkų pusės kažkas iš dviejų vietų apšaudė 
sargybinį Aleksą Pakinską. Iššauta net apie 12 šūvių. 

Tačiau ginkluoti susirėmimai įvykdavo ne tik 
ties pasienio linija. Pavyzdžiui, 1929 m. lapkričio 2 d. 
Vievio geležinkelio stoties vandentraukio sargo 
namuose buvo mėginama suimti plečkaitininkus 
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Joną Bieliauską ir Vaclovą Višnicką. Suimant šie 
susprogdino „pragaro mašiną“. Pas juos rasta dar 
10 granatų ir kitų ginklų59. Diversantai buvo apsi-
stoję pas Vyšniauską ir būdami apsupti Lietuvos 
pareigūnų susprogdino bombas – vienas buvo pri-
trenktas, o kitą prispaudė rąstas. Paaiškėjo,  kad Vie- 
vio apylinkėse buvo susiorganizavusi ginkluota 
plečkaitininkų kuopa (apie 30 vyrų), kuriai vado-
vavo ūkininkas Viktoras Uscila. Jį Lietuvos sau-
gumo tarnautojai užverbavo, todėl buvo žinoma apie 
visus plečkaitininkų planus ir veiksmus. Kuopai 
priklausė ir du Lietuvos pasienio policijos tarnautojai, 
tad plečkaitininkams nebuvo sunku pereiti sieną 
ir pernešti ginklus. Lietuvos saugumas orga- 
nizavo šios kuopos neutralizavimą. Tačiau nors ir 
suimta beveik visa kuopa, tie du pasienio policijos 
tarnautojai spėjo pabėgti į Lenkijos pusę. 1929 m. 
birželį septyni plečkaitininkai, atvykę iš Vilniaus, 
V. Uscilą sušaudė netoli namų60. 

Vėliau plečkaitininkų išpuolių mažėjo. Galbūt 
tai buvo susiję su tuo, kad pats J. Plečkaitis Vokie-
tijoje nešinas bombomis buvo suimtas ir nuteistas. 
Tad 1930 m. Trakų baro ribose įvyko jau tik 4 

susišaudymai su plečkaitininkais. Incidentų metu 
sužeisti du pasienio policininkai61. 

Išskirtinis įvykis, sukėlęs didžiausią rezonansą, 
buvo 33 metų amžiaus pasienio policininko Jurgio 
Kybarto nušovimas netoli Baltamiškio. 1931 m. 
spalio 4 d. J. Kybartas vykdamas į tarnybą prasilenkė 
su sargybiniu Želviu ir nuėjo į administracijos 
linijos taką. Netrukus po to Želvys išgirdo du 
šūvius ir metėsi bėgti link pasienio linijos. Kelyje 
sutiko J. Kybartą, kuris pasakė, kad jį sužeidė 
lenkų kareiviai ir paprašė suteikti pagalbą. Želviui 
atbėgus prie linijos lenkų kareiviai ir į jį paleido 
šūvį. Želvys šovė du kartus į viršų, signalizuodamas 
pavojų. Kelyje susitiko su sargybiniu Ščerbavičium 
ir kartu suskubo prie sužeisto J. Kybarto. Šis gulėjo 
be sąmonės apie 60 metrų nuo linijos ir netrukus 
mirė62. Spaudoje rašyta, kad nuo š. m. spalių mėn. 
5 d. lenkai savo kariuomenės dalis, saugojančias 
administracijos liniją, laiko „na ostrym pogotoviu“, 
o neteisėtai įsmeigtų gairių apsaugai iškasė apkasus 
ir pastatė kulkosvaidžius 250 metrų atstume nuo 
administracijos linijos. Š. m. spalių mėn. 7 d. prie 
administracijos linijos atėjo viena pėstininkų kuopa 

Policininko J. Kybarto laidotuvės Vievio kapinėse 1931 m. spalio 6 d. Centre stovi Vievio parapijos klebonas kun. J. Mincevičius, 
šalia jo – pasienio policijos Trakų baro viršininkas A. Virbalis. Fotografija iš Pasieniečių muziejaus archyvo.
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apie 120 lenkų kareivių su trimis karininkais. Dėl 
šio incidento Lietuvos užsienių reikalų ministerija 
pasiuntė notą Tautų Sąjungai63.

1931 m. spalio 6 d. J. Kybartas buvo iškilmingai 
palaidotas Vievio kapinėse, o žūties vietoje 1937 
m. pasienio policininkai ir šauliai pastatė raudono 
granito obeliską. Paminklo atidengimo ceremonija 
įvyko 1937 m. gegužės 16 d., dalyvaujant Šaulių 
sąjungos vadui P. Saladžiui, Trakų apskrities 
viršininkui J. Merkiui ir kitiems. 

1932 m. įvyko 4 susišaudymai su plečkai-
tininkais ir nežinomais asmenimis, nukautas vienas 
plečkaitininkas ir sužeisti trys Lietuvos pasienio 
policininkai. Kaip plečkaitininkams padėdavo lenkų 
pasieniečiai, rodo charakteringas 1932 m. liepos 2 d. 
įvykis. Tą dieną II rajone ties Gečioniškių kaimu 
pasienio sargybinis (paskirtas slapuku) išgirdo lenkų 
pusėje kažką šlamant ir kalbant. Sekdamas pastebėjo 
du lenkų kareivius, kurie apžiūrėję administracinę 
liniją pasišalino. Praslinkus pusvalandžiui polici-
ninkas pastebėjo du žmones, kurie peržengė admi- 
nistracinę liniją. Jiems paėjus apie 50 metrų Lie-
tuvos pusėn sargybinis riktelėjo: „Stok“. Perėjūnai 
šaudydami į sargybinį leidosi bėgti atgal. Tuo pačiu 
metu į Lietuvos sargybinį ėmė šaudyti ir lenkų 
kareiviai. Sargybinis Lekys, nežiūrint to, kad buvo 
apšaudomas iš dviejų pusių, panaudojo ginklą ir 
nušovė vieną iš įsibrovėlių. Pas šį rastas pistoletas 
„Parabellum“ su šoviniais, sprogstamosios medžia-
gos ir plečkaitininkų literatūros. Paaiškėjo, kad tai 
buvo plečkaitininkas Zaleckas. Vėliau sužinota, 
kad lenkų puskarininkis už tai, kad blogai išžvalgė 
administracinę liniją, buvo nubaustas64. 

Vos po keturių dienų po šio įvykio (1932 m. 
liepos 6 d.) prieš pat vidurnaktį ties Gečioniškėmis 
sieną bandė pereiti revolveriu ginkluotas plečkai- 
tininkas.  II rajono trečiame punkte budėjęs polici-
ninkas jį nušovė vos 10 metrų nuo administracinės 
linijos Lietuvos pusėje. Į įvykio vietą jau naktį 
pranešus telefonu atvyko rajono viršininkas, vėliau 
– Trakų baro viršininkas ir kriminalinės policijos 
valdininkai. Kitą dieną atvyko dar ir gydytojas 
bei tardytojas.  Įvykio tyrimo metu be jokio tikslo 
administracine linija vaikščiojo lenkų patruliai, o 
taip pat buvo siunčiamos moters žvalgymo reikalu 
<...> policininkų ūpas pakilęs. Liepos 9 d. iš Onuškio 
atvykęs viršaitis lavoną palaidojo Gudakiemio 
kapinėse65.

Kartais pasienio policininkams tekdavo šaudyti 
ne į Lietuvos priešus, o į keletą kontrabandinių 
skudurėlių benešančius kaimiečius. Pavyzdžiui, 

1933 m. lapkričio 14 d. IV rajono sargybinis Vladas 
Zubkus miške prie Dubuklio–Suzonio ežerų (apie 
250 metrų nuo linijos) pastebėjo einantį asmenį 
ir pareikalavo jį sustoti. Šis pasileido bėgti atgal į 
lenkų pusę, tad sargybinis paleido penkis šūvius 
ir sužeidė bėglį į koją. Sužeistasis pasirodė esąs 
Semeliškių valsčiaus Jokūbiškio kaimo gyventojas 
D. Ališauskas, su savimi nešęs dvi vilnones ir dvi 
medvilnines skaras, taip pat penkias šilkines skareles. 
Sužeistasis išsiųstas gydytis į apskrities ligoninę66. 

Kartais kaimo gyventojai nukentėdavo vien 
dėl to, kad tiesiog nesilaikė specialios pasienyje 
galiojusios tvarkos. Pavyzdžiui, 1929 m. rugsėjo 
29 d. Onuškio valsčiaus Tolkiškių kaime pasienio 
policininkas V. Mikalauskas bandė sustabdyti bėgantį 
nepažįstamą asmenį, o jam nesustojus paleido kelis 
šūvius į orą ir į bėglį. Pasirodė, kad sužeistasis buvo 
to paties kaimo gyventojas S. Kairys67. 

Incidentai pasienyje – gana įprastas reiškinys, 
todėl visus įvykius suregistruoti reikėtų atskirų 
pastangų. Kaip pavyzdį galima būtų pateikti 1934 
m. vieno mėnesio (gegužės) atsitikimus. Gegužės 
2 d. Strėvos miške, prie kelio Aukštadvaris–Trakai, 
apie 800 metrų nuo linijos, į tarnybos vietą vykstantį 
Trakų baro III rajono sargybinį Jeronimą Grotuzą 
užpuolė ginkluotas asmuo, kuris iš krūmų suriko: 
„Stok, rankas aukštyn“ ir paleido šūvį. J. Grotuzas 
krito į griovį, esantį šalia kelio, paleido į užpuoliką 
4 šūvius ir jį nukovė. Gegužės 15 d. Trakų baro V 
rajono sargybinis Mikutavičius, budėdamas šalia 
pereinamojo punkto, pastebėjo Lietuvos pusėje apie 
12 metrų nuo linijos lenkų sargybinį su mergina ir 
jį suėmė. Suimtasis lenkas Jokūbas Olševskis (22 
bataliono kareivis) aiškinosi, kad su mergina rinkęs 
rūgštynes ir nejučiomis perėjęs mūsų pusėn. Gegužės 
17 d. II rajono sargybiniui Pranui Baužai einant 
administracine linija trys lenkų kareiviai jį pagrobė 
ir nusivarė savo pusėn. Po dviejų dienų P. Baužą su 
ginklais paleido68. Taigi, vien per vieną mėnesį Trakų 
bare įvyko trys išskirtiniai susidūrimai. 

Daugiausia tampa žinomi incidentai, kai 
policininkas ar kitas asmuo žūsta, yra sužeidžiamas 
ar pagrobiamas. Todėl žymesnių pasekmių neturėję 
incidentai rečiau fiksuojami ar lieka nežinomi. 
Pavyzdžiui, 1934 m. liepos 15 d. Trakų baro II rajono 
sargybiniui Motiejui Keršiui budint prie linijos ties 
Gervinių valdišku mišku, jį pasivijo lenkų kareivis, 
kuris pasisveikino ir norėjo M. Keršį kalbinti. Tačiau 
M. Keršys atsakęs į pasisveikinimą nesustojo ir ėjo 
toliau, numanydamas, kad lenkas turi „blogų tikslų“. 
Atsitraukęs nuo lenkų kareivio policininkas sustojo 
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ir nusikabinęs šautuvą laikė jį prie dešinės kojos. 
Staiga lenkų kareivis griebė už jo šautuvo ir 
norėjo atimti, tačiau M. Keršys „puolimą atmušė“. 
Pasitraukęs apie 5 metrus lenkų kareivis griebėsi 
už revolverio, tačiau matydamas, kad M. Keršys 
nesiima kitų veiksmų, revolverio neišsiėmė. Kareivis 
lietuvių policininkui ėmė aiškinti, kad tik norėjo 
pažiūrėti, kaip šautuvas atrodo. Kai galiausiai 
lenkų kareivis pasitraukė už administracinės linijos, 
lietuvių sargybinis pastebėjo dar tris lenkų kareivius, 
kurie slėpėsi rugiuose69. 

TRAKŲ APSKRITIES 
KULTŪRINĖ APLINKA

Trakų (Kaišiadorių) apskrities rytinėje ir 
vakarinėse dalyse buvo ryškūs ekonominiai ir 
kultūriniai skirtumai. Palei pasienį esančiuose Vie-
vio, Semeliškių, Aukštadvario ir Onuškio vals- 
čiuose buvo mažiau derlingos žemės, archajiškes-
nės ūkininkavimo ir buities tradicijos, žmonės 
gyveno skurdžiau, buvo mažesnis raštingumas, 

Pasienio policininko P. Gudelio sveikinimas artimiesiems, pasitinkant 1937-uosius Metus ir Šv. Kalėdas. Ant nuotraukos 
užrašas: „Pas užgrobtą Vilniaus žemę – 1933-VI-4“, o kitoje pusėje prierašas: <...> Ir prisiminti vietą, kur mes šventes 
praleisdinėjam. Kur aš jau devintas Kalėdas švenčiu“. Dergonys (III rajono 1-a sargyba). Fotografija iš E. Peikštenio rinkinio. 
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Lukoševičius O. Trakų (Kaišiadorių) apskritis 1918–1940 m.: tarp valdžios ir savivaldos, Kaišiadorys, 2019,  p. 748.
Ten pat, p. 185.

mišresnė tautinė aplinka. Šių valsčių mokyklų 
reguliavimui ir privalomojo pradžios mokslo 
įvedimui 1931 m. įkurtas atskiras Trakų apskrities 
II rajonas. Minėtuose valsčiuose 1918–1920 m. 
lygiagrečiai formavosi atskiros lietuviškos ir 
lenkiškos savivaldos70 (nekalbant apie mėginimus 
kurti bolševikines „tarybas“). Trakų apskrityje 
pasienio ruože Vievio, Semeliškių, Aukštadvario ir 
Onuškio valsčiuose nemaža dalis gyventojų kalbėjo 
ne lietuviškai, bet lenkiškai arba gudiškai. Statistika 
rodė vienus skaičius, o realijos – kitus. Pavyzdžiui, 
1921 m. Semeliškių valsčiaus taryboje nurodyta 
esant 16 lietuvių, tačiau posėdžiai vyko lenkų kalba. 
Valsčiaus milicijos vadui žasliečiui J. Juzukoniui 
paklausus, kodėl posėdžiaujama lenkiškai, jam 
atsakyta: My nie razumiem po litewsku71.

„Lietuviškoji“ Trakų apskritis 1918–1920 m. 
dar nekontroliavo Vievio, Semeliškių, Aukštadvario 
ir Onuškio valsčių. Valsčių ribos nusistovėjo 1923 
m.  Neretai vietiniai gyventojai kovodavo abiejose 
fronto pusėse (pvz., į lenkų kariuomenę 1919–
1922 m. iš Kaišiadorių valsčiaus išėjo 18 vyrų, iš 
Žaslių valsčiaus – 13, Aukštadvario valsčiaus – 31, 
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Stosiūnas B. Rytų Lietuvai besikuriant. Karo archyvas, t. 9, p. 317.
Lukoševičius O. Trakų (Kaišiadorių) apskritis 1918–1940 m.: tarp valdžios ir savivaldos, Kaišiadorys, 2019,  p. 81,76, 74–75, 70–71;  
Taip pat: Lukoševičius O. Palomenės istorija: XX amžius, Kaišiadorys,  2015. 
Lenkų pasienio tyrimo reikalu. LCVA, F. 500, Ap. 1, B. 406, L. 492. [Tokį patį tyrimą buvo siekiama padaryti ir Utenos, Ukmergės, Alytaus, 
Marijampolės, Vilkaviškio apskrityse, todėl analogiškos anketos nusiųstos ir tų apskričių karo komendantams].
Eidintas A., Lukoševičius O. Lietuvos kariuomenės vadovybės inicijuotas lenkiškai kalbančių gyventojų tyrimas Trakų (Kaišiadorių) apskrityje  
1933 m. pab. – 1934 m. pradžioje. Karo archyvas, 2020, t. 35, p. 228–307.

Semeliškių – 25, Onuškio – 15, Vievio – 13, lietuvių 
manymu, jie buvo dvarininkai, nesusipratę dvarų 
darbininkai ir vienas kitas miesčioniukas)72. Vykstant 
kovoms su lenkais valsčiai eidavo iš rankų į rankas, 
abi pusės reikalaudavo ne tik gyventojų paklusnu-
mo, bet ir prievolių vykdymo, lenkai agitavo ir 
kvietė jaunuolius į legionus net grynai lietuviškuose 
kaimuose, lietuviai rinko žinias apie nelojalius 
Lietuvai lenkus, kariuomenės naujokus, jų lojalumą. 
Nenuostabu, kad augo tarpusavio nepasitikėjimas ir 
aštrėjo santykiai tarp gyventojų, lietuvių milicijos 
dėmesys vis dažniau krypo į lenkų dvarus73. Netgi 
tuose miestuose ir miesteliuose, kurių apylinkėse 
dominavo lietuviai (Kaišiadorių, Žaslių, Žiežmarių, 
Kruonio) gyveno daug lenkakalbių gyventojų ir 
pirmąjį nepriklausomybės dešimtmetį viešajame 
gyvenime ir bažnyčiose nuolat kildavo nesutarimų 
dėl lietuvių kalbos vartojimo. „Lenkuojantys“ 
buvo suprantami kaip netikri lenkai, kaip kažkada 
sulenkinti lietuviai. Šią nuostatą patvirtino ir vietinių 
gyventojų naudojama netaisyklinga lenkų kalba, 
sudaryta iš kelių kalbų mišinio. 

Iš esmės dėl to 1933 m. Lietuvos kariuomenės  
Vyriausiojo štabo II skyriaus viršininkas pulk. 
Juozas Lanskoronskis pasiuntė Trakų (Kaišiadorių) 
apskrities komendantui pulk. ltn. Vladui Žutautui 
savo parengtą anketą-klausimyną „Lenkų pasienio 
tyrimo reikalu“, prašydamas surinkti kuo daugiau 
medžiagos apie gyventojų nuotaikas, lietuvių kalbos 
mokėjimą ir pan.74 Atsakymus į šią plačią anketą 
pateikė vietiniai kunigai, mokytojai, agronomai ir 
kiti inteligentijos atstovai. Apklausą apibendrinantis 
straipsnis paskelbtas „Karo archyve“75. Pavyzdžiui, 
Aukštadvario bažnyčios klebonas kun. A. Žilinskas 
teigė, kad du trečdaliai gyventojų lenkuojantys, 
tačiau oficialiai tik drąsesnieji užsirašo lenkais, kurie 
iš lietuvių jokios pagalbos nereikalingi. Daugelis 
dėl tam tikrų išskaičiavimų nors ir rašosi lietuviais, 
bet dvasioj jaučiasi gal dar stipresniais lenkais už 
pirmuosius. Vietiniai „tikrieji lietuviai“ su anoje 
pusėje (tai yra už pasienio linijos) gyvenančiais ryšių 
beveik nepalaiko. Tuo tarpu lenkuojantys stengiasi 
ten apsilankyti bent kartą per metus, pasimatyti su 
giminėmis ir kontrabandos tikslais (manufaktūra 
ten pigesnė, bet abelnai gyvenimas pas mus esąs 
lengvesnis). 

Tačiau įdomiausi ir labiausiai kontraversiški 
yra kun. N. Švogžlio-Milžino atsakymai. Kunigas 
pastebi, kad pafrontės „lietuvišką elementą“ dažnai 
sudaro ne patys vietiniai,  bet faktiškai kolonistai 

(dažniausiai administracijos valdininkai bei 
tarnautojai). Pavyzdžiui, Kernavėje visa apylinkė 
lenkiška, o lietuviškąjį elementą sudaro apie 20 
žmonių – kunigas, du mokytojai, aštuoni policininkai 
ir kelios policininkų žmonos, pasienio policijos ra- 
jono viršininkas ir vachmistras, eigulys, vargoni-
ninkas, siuvėjas. Šie 20 lietuvių rengia ir lietuviškus 
vakarus, gegužines, sporto renginius, paskaitas. Pana-
ši padėtis ir Kazokiškėse, Vievyje. Bet Kazokiškyje 
lietuvių dar mažiau, negu Kernavėje: kunigas, 
mokytoja, trys kunigo tarnai, pasienio policija – 
visi atėjūnai, ne vietiniai. Labiau lietuvybė reiškiasi 
Vievyje.  Ji pasireiškia tik todėl, kad čia yra Lietuvos 
Valstybės režimas. Jeigu įsiveržtų priešai lenkai – 
lietuvybė pasitrauktų. Kas rengia lietuviškus vakarus 
Vievyje? Atėjūnai lietuviai – mokytojai, valsčiaus 
sekretoriai, policininkai, priešui įsiveržiant – visi jie 
turės bėgti. Kalbėdamas apie šaulių organizacijos 
veiklą kun. N. Švogžlys pats savęs klausia ir atsako: 
Kas sudaro Vievio šaulių būrį? Valsčius (Janutėnas), 
mokytojai, paštas, vaistinė, ypač policininkai, Jie 
visi turėtų evakuotis su savo organais. Vadinasi 
– Vievyje nepasiliktų nė vieno lietuvio šaulio. Tai 
skandalas. Kalbėdamas apie gretimą Vievio miestelį 
kunigas pastebi, kad Vievis nėra lietuviškas, nors 
dabar tenai ir pasireiškia lietuvių aktai: vakarai, 
gegužinės, Vilniaus Diena, šauliai, skautai... Visa 
tai kuria ne vietiniai (be labai mažų ir nežymių 
išimčių) – bet laikini atėjūnai lietuviai (pav. kap. 
Žmuidinavičius, sekretorius Janutėnas, policininkai 
ir kiti). Kokie santykiai su kita pasienio puse? Pagal 
kunigą – jei policija griežtesnė ir piniginės bausmės 
didelės – santykiai nutrūksta, jei švelnėja – santykiai 
gyvėja. Kunigas pastebi, kad esamu laiku agitacijos 
iš lenkų pusės nėra, mat lenkai neturi pagrindo 
savo agitacijai, nes medžiaginė būklė pas lenkus 
trigubai sunkesnė, kai Lenkija biedna, tai jos niekas 
nesiilgi ir netrokšta, be to, lietuviai lenkų kalbos 
nepersekioja. Daugiau agitatorių vietinių, tai yra 
lenkų ponai, dvarininkai, šlėktos, lenkų pataikūnai, 
sąmoningesni lenkininkai ir t. t. Labiausiai – tai 
senos lenkininkės mergos ir moterys. Šitos agitacijos 
motyvas – nepasiduoti lietuviams, išlaikyti lenkų 
kalbą, poterius, giedojimą lenkiška forma. Pagal 
kunigą, šią agitaciją sukelia: 1. netikę, girtuokliai, 
ištvirkėliai, ateistai, nemandagėliai, mušeikos ir 
pan. vietos liet. valdininkai (mini Keldušį iš Vievio 
valsčiaus Zabarijos kaimo, policininkus, kurie 
tvirkina mergas, nesilaiko penktadienį pasninko, 
nekalba poterių. Vietiniai juos vadina litwini pogani 
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ir nutaria nepasiduoti jų kalbai ir jų valstybei); 
2. kerštingas pavydas (mat lietuviai valdininkai  
gauna algas, turi daugiau pinigų, yra gražiau 
apsirengę, dažniau palėbauja, o tai sukelia pavydą ir 
nemeilę. Reikia nedemonstruoti savo išgalių, reikia 
nesiskirti, reikia susilieti su lenkininkų mase ir ją 
perskrosti lietuvybe. Lenkininkai sako: mes mokame 
mokesčius už žemę, o lietuviai (policija, mokytojai, 
valsčius, viršininkai) gauna iš mūsų pinigų dideles 
algas ir ulioja. Rašydamas apie pasienio zonoje 
paplitusį pelningą kontrabandos gabenimą kun. 
N. Švogžlys konstatuoja: Lietuviai neša (tai galima, 
tik reikia užsiregistruoti) lenkų pusėn: tabokas, 
druska, cukrus, sacharinas, pipirai, naminis 
tabokas. Kaip pavyzdį nurodo mokytoją Bakšį, ku-
ris būdamas mokytoju Musninkų valsčiuje per 5 
metus uždirbo apie 30 000 Lt (vėliau jis dirbo Vie-
vio valsčiuje). Bet kai kas gabendamas kontrabandą 
ir nukenčia, kai pakliūna lenkų pasieniečiams – 
gauna baudas, kalėjimo. Kodėl neša kontrabandą 
per sieną? Pirmiausia, dėl pinigų, o antra –  dėl  
„tuščio įdomumo“, „lenkų honoro“ – mat jaunimas 
didžiuojasi, kad nuėjo, kad atsinešė ir turi. Taip 
pat perėjimo per sieną motyvai – dėl nuotykių, 
nes uždraustas vaisius masina (pvz., susilažina ar 
pagaus), kiti eina dėl reikalų (dokumentų, metrikų, 
susitikti su giminėmis ir t. t.), o dalis tuo užsiima 
kaip profesionalai kontrabandininkai arba vedliai  
per sieną. Pagal kunigą, perėjimas per sieną Lietuvai 
yra naudingas, nes nuėję Vilniun pamato lenkų 
skurdą <...> susitinka savuosius, kurie baisiai 
dejuoja <...> atėję iš Vilniaus čionai – pamato 
Lietuvos rojų ir grįžę Vilniun skleidžia lietuvišką 
gerovę, o kartu ir simpatiją Lietuvai <...> kas nueina 
Vilniun – ten jiems niekas nepatinka (tik patinka 
žmonių pamaldumas, religingumas, nes bažnyčios – 
pilnos žmonių, žmonės tenai pripažįsta Dievą <...> 
Kas ateina nuo Vilniaus – jiems viskas patinka. 
Patinka, kad čia yra darbo, kad galima gyventi. 
Kun. N. Švogžlio pastebėjimu – pas mus trigubai 
geriau, taip sako patys atbėgėliai iš Vilniaus: yra 
daugiau pinigų, daugiau darbo, nėra lietuviškos 
presijos, niekas neseka, neregistruoja, neagituoja, 
nekankina, o Vilniuje – viskas tas vyksta. Čia pas 
mus laisvė – tenai okupacija. Pas mus tvarka. O pas 
lenkus siaučia sekvestratorius. Lenkijoje mokesčių 
anarchija: nežinai kiek mokėti – nėra nustatymo, nei 
kada mokėti – nes nuolat reikalauja, už ką mokėti 
– nes už viską ima, neaišku kam mokėti – nes visi 
reikalauja ir t. t. 

Kunigas pastebi, kad net kai kurie lenkų 
aktyvistai lietuvėja, nes Lenkijoje blogiau. Valsčiai 
tegul rašo lietuviais. Nes kai pasuose visus rašo lie- 
tuviais – žmonės apsipranta  ir sutinka. Admi-
nistracinės įstaigos (valsčius, pasienio ir vidaus 
policija, klebonija...) neįpareigoti dirbti lietuvybės 
darbo, o kai kas ir kenkia: 1. Kai viršaitis geria deg-
tinę ir mėgsta kompanijas, 2. sekretoriai ima kyšius 

ir girtauja, 3. jeigu policininkai žiaurūs ir girtauja, 
4. jeigu Rajonų Viršininkai ir Nuov. Viršininkai 
geria, 5. jeigu klebonai yra seni ir nepsichologai.  
Todėl kunigas siūlo į ištautėjusias vietoves skirti 
tobuliausius valdininkus, nes iki tol buvo atvirkščiai 
– į pafrontę siųsdavo blogiausius valdininkus, kaip 
už bausmę. Mini, kad 1930 m. iš Kaišiadorių į 
pafrontę atsiuntė Keldušį, kuris dešimčiai metų čia 
sutrukdė lietuvybę. Pagal kunigą – Adm. organai 
neturi jokių instrukcijų lietuvinti žmones (gal turi, 
bet tikrai jų nepildo), nes nematyti ir nejausti, kad 
ką gera lietuvybei darytų. Į Kaišiadoris ir pafrontę 
siūlo siųsti praktikuojančius katalikus, dorovingus 
žmones, atkelti „gryniausio kraujo“ lietuvius. 
Kunigas pastebi, kad lenkai anoje sienos pusėje 
iškėlė vietinius geležinkeliečius, policininkus ir  
valdininkus toliau, o atkėlė „į kresus“ grynus 
lenkus. Siūlo valdininkams nekalbėti lenkiškai, 
nes kai kalbame lenkiškai – lenkai mato mūsų 
silpnybę, negerbia mūsų, negerbia Lietuvos. Kada 
reikalausime ir patys kalbėsime lietuviškai – lenkai 
pajus mūsų galybę, o galybė imponuoja, galybė ima 
viršų. 

Rašydamas apie visuomenines organizacijas 
kunigas konstatuoja, kad pafrontėj šaulių sąjunga 
silpna, nes joje dalyvauja tik atėjūnai lietuviai, 
valdininkai ir tarnautojai. Vietiniai „lenkininkai“ 
ir paprasti kaimo bernai į šaulius nestoja, nes bijo 
neramių laikų, kai buvo neutralinė zona, kai siautė 
partizanai, kai buvo žudymų. 

Kunigas siūlo daugiau prisidėti valstybei ir 
savivaldybėms, daugiau agituoti: Reikia agitacijos. 
Agitacijos lašas po lašo ir akmenį pratašo. O tokioj 
Kernavėj nuo 1918 m. VI-16 d. niekas nebuvo 
– niekas nepagyrė Lietuvos. Reikia suformuoti 
kalbėtojus. Reikia juos siųsti pafrontėn. Teagituoja. 
Taip daro komunistai (Rusija), daro lenkai (Ok. 
Lietuva), daro vokiečiai (Klaipėda). Tik lietuviai 
nieko nedaro. To negali daryti mokytojas, kunigas, 
policija. Pas lenkus Ok. Lietuvoj Švenčionių apskr. 
lenkų agitatoriai važinėja su kino aparatais ir rodo 
lenkus: prezidentą, valdžią, kariuomenę, miestus, 
turtus, iškilmes, sportą ir baltąjį arą. Rodo karalienę 
Jadvygą, Jogailą ir pan. Žmonės mato lenkų galybę, 
įtiki ir lenkėja. Lašas po lašo ir akmenį pratašo. 
Lietuviai neturi nei filmų, nei kino aparatų, nei  
niekas važiuoja, niekas neagituoja <...> Vilniaus 
pafrontėj reikia liaudies namų su salėmis, kad 
galima būtų susirinkti ir lietuviškai veikti. Šv. 
ministerija pastatė mokyklas (Kernavė, Musninkai, 
Aleksandriškės) – jos visai netikę, nėra salių, netel-
pa žmonės. Salės geriausia statyt (pačioj pafrontėj) 
parapijines. Toliau – galima šaulių vardu. Mokyklos 
to negali. Jei mokykloj prasidės agitacija – atsiras 
žmonių nepasitikėjimas mokykla. Negerai. Reikia 
atskirų salių. Lenkininkai turi pafrontėje ponų 
lenkiškas bibliotekas – skrajojamas, kurioms gau-
na knygas iš Varšuvos. Taip pat yra liaudiškos 



79
Olijardas Lukoševičius 

bibliotekos, duodančios knygų kaimiečiams, o 
„Pochodnia“ rengia kaime vaikams eglutes ir dalina 
saldainius. Lietuviai tokių lietuviškų bibliotekų neturi 
nei Onušky, Aukštadvary, Vievy, Kazokišky, Kernavėj, 
nei Musninkuos, nei Širvintuos, nei Giedraičiuos, nei 
Dubingiuos (lenkiškiausia Lietuvos vieta) – niekur 
nėra. Tokias lietuviškas bibliotekas reikia kurti prie 
parapijų (žinoma, tik pačioj pafrontėj), kitur – prie 
šaulių. Kalbėdamas apie mokyklas kun. N. Švogžlys 
teigė, kad Kernavės apylinkės mokytojai – dideli 
idealistai, manė, kad pafrontėje mokytojas geriau 
vyras nei moteris: Vilniaus pafrontėn, sulenkintosna 
sritysna, reikia skirti tiktai vyrus mokytojus. Vyrai 
mokytojai: 1. išmintingesni, 2. gudresni, 3. patva- 
resni (daugiau gali kentėti), 4. sumanesni, 5. darbin- 
gesni, 6. drąsesni, 7. griežtesni. Vyrai mokytojai: 
1. gali kalbėti (prakalbos, referatai), 2. gali orga-
nizuoti, 3. gali sportuoti, 4. gali fiziniai reaguoti, 
5. gali apsiginti (kad ir kumštimi!), 6. gali veikti 
konspiratyviai, 7. gali suburti talkininkus. Vilniaus 
sulenkėjusioj pafrontėj moterys ir panelės mokytojos 
visai netinka. Jos: 1. nemoka ir negali kalbėti viešai, 
2. jos bijo, 3. jos labai lepios, 4. jos užsiflirtuoja – 
ir tada tik žmones juokina ir demoralizuoja. Ypač 
kunigas kritikuoja nesenai baigusias mokytojų 
seminarijas: Tos seminarijos išleidžia koketes, 
modistes, pudruotas, perfumuotas flirtininkes, 

„paneles“ ir būsimas „poniutes“ – o ne Pavilnės 
vargo peles ir kankinius... Anot kun. Švogžlio – 
tinkamesni jauni mokytojai. Bet jaunos panelės – visai 
netikę: 1. jos dažnai verkia, 2. jos įsimylėję iš proto 
eina. Kaip pavyzdį pateikia Skirmantiškių mokytoją 
(Vievio valsčiuje), kuri įsimylėjo policininką, 
policininką iškėlė, o ji išvežta į psichiatrijos 
ligoninę. O panelė mokytoja išėjo iš proto – Vilniaus 
pafrontėj. Lenkininkai piktai juokiasi: to taka ichnia 
Litva!.. tokia jų Lietuva... skandalas. 3. Bet ir senos-
senmergės panos mokytojos netinka pavilnėn:  
1. jos labai juokingos, 2. jos įsimyli jaunus kaimo 
bernelius ir susidaro daug pamfletų... Pafrontėj – 
nereikia moterų mokytojų.

   Kunigas skiria vietos ir bažnyčios 
vaidmeniui. Pamaldos pusiau lietuviškai, pusiau 
lenkiškai vyko Aukštadvaryje, Vievyje, Kazokiš- 
kėse, Kernavėje, Širvintuose, Dubingiuose, bet 
tendencija linko lietuvių pusėn. Daugelyje šių 
bažnyčių kunigai – Lietuvos patriotai, iniciatyvūs. 
Čia kunigai ir oficialiai ir privačiai lietuvina. Tik 
Širvintuose kun. Jūraitis (nors suvalkietis) – nežiūri 
lietuvių, remia lenkus. Tačiau svarbiausiu dalyku 
kun. N. Švogžlys laiko vyriausybės ir vyskupų 
susitaikymą, kad kunigai vėl galėtų veikti su skautais. 
Pabrėžia, kad kol kas nereiktų įvesti civilinės 
metrikacijos – kol Vilnių atgausim ir kol Lietuvos 

Kaišiadorių pašto viršininko A. Dudaičio šeima ekskursijoje prie Skirmantiškių pereinamojo punkto. 
Apie 1935 m. Fotografiją pateikė G. Dudaitis. 
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Respublika nusistovės. Nes vyriausybės bandymai 
įvesti civilinę metrikaciją ir žmones papiktins, ir 
kunigai pasipriešins. Kun. N. Švogžlio manymu, 
pafrontėje reikia daugiau skautiškų stovyklų, rimtų 
ekskursijų, nuolatinio turizmo, iškilmių, daugiau 
lietuviško judėjimo (reikia daugiau lietuviško parado 
<...> lietuviškos galybės), Vilniaus pafrontėje 
vasaroti, reikia knygų apie Vilniaus pafrontę ir 
galiausiai – reikia Vilniaus pafrontę mylėti. Jis 
siūlo Kaune atsižvelgti į tai, kad reikia lietuviškos 
vienybės – ne partinės, reikia lietuviško broliškumo 
ir meilės, tada ir Visagalis padės Vilnių laimėti. 

 Emocingus kun. N. Švogžlio apibendrinimus 
patvirtino ramus ir pasvertas Kaišiadorių vyskupijos 
prelato kan. J. Matulaičio-Labuko apibendrinimas, 
kad geresnė ekonominė Lietuvos padėtis sudarė 
abiejose pasienio pusėse gyvenantiems žmonėms 
didelį motyvą nusistatyti už Lietuvą. Prelatas teigė, 
kad turint omenyje pafrontės gyventojų tamsumą, 
vargingumą, žemą ūkio lygį jiems reikėjo didesnio 
dėmesio ir palaikymo. 

 Vilnijoje badą pasiekusią ekonominę 
situaciją patvirtina ir to paties laikotarpio policininkų 
pranešimai. Pavyzdžiui, 1934 m. pradžioje V rajono 
2-os sargybos viršininkas rašo: Badaujančių okup. 
Lietuvoj yra labai daug. Kazimierufkos kaime yra 2 
šeimynos, Lazdėnų km. 4 šeimynos, kurie visai neturi 
nei duonos, nei ko kito, o toliau, kaip tai Švenčionių 
apskrityje Melagėnų valsč. ir visoj apskrity yra pusė 
žmonių, kurie neturi nei duonos, nei bulvių, nei 
gyvuliams pašaro, o uždarbių niekur nėra. Bedarbių 
okup. Liet. yra baisiai daug, nekalbant apie miestus, 
bet ir kaimuose jų yra daug76. Vilniaus krašte 
badaujantiems paremti Lietuvoje buvo renkamos 
aukos ir tai nebuvo propagandinė akcija. 

PROPAGANDA 

Apie lietuviškos propagandos trūkumą matėme 
jau kun. N. Švogžlio pateiktuose pastebėjimuose 
apie padėtį pasienyje. Taip pat kunigas pastebėjo 
ir Lenkijos pusėje aktyviai vykdomą lenkišką 
propagandą. Prie jos prisidėjo ir Lenkijos pasienį 
saugantys kareiviai. Pavyzdžiui, 1938 m. liepos 6 d.  
II rajono 3-čios sargybos (Pribonių) viršininkas 
A. Sturonas rašė, kad lenkų batalionas turi Trakuose 
karišką orkestrą. Kas metai liepos mėn. per visas 
sarg. eina griežti, o sarg. v-kas ir kareivai suprašo 
vietos inteligentiją ir vietos gyv. pasilinksminti. 
Kartu policininkas pastebi: lenkai vietos gyventojams 

pasakoja, kad lietuvių pusėj labai serga žmonės, 
po visą kraštą vengti mūsų žmonių liepė77. Šie 
gąsdinimai buvo daugiau propagandiniai, siekiant 
riboti gyventojų kontaktus su „lietuviškąja“ puse.

Lietuvoje aktyviausiai propagandą dėl Vil-
niaus krašto okupacijos vykdė Vilniui vaduoti 
sąjunga, įkurta 1925 m. Jos skyriai veikė visuose 
Trakų apskrities valsčiuose. Įprastai kiekvienų metų 
spalio 9 d. miesteliuose vykdavo renginiai, skirti 
propaguoti Vilniaus atgavimo idėją, o renginiuose 
vyravo antilenkiškos deklaracijos, plazdėjo gedulo 
juostomis perrištos trispalvės vėliavos. Šios nuo-
taikos persmelkė didelę visuomenės dalį, netgi vai- 
kus. Pavyzdžiui, 1921 m. gimusi Aleksandra Rūkš-
tienė (Malašauskaitė), gyvenusi Vievio valsčiaus 
Zabarijos kaime, prisiminė: Lenkai buvo už Neries 
upės, tai mes, vaikai labai mylėjom  iš jų erzintis. 
Suveinam ant Neries kranto ir lojinam juos, o jie irgi 
nenusileidžia. Tada mėtom vieni kitiem grumstais, 
tik permesti ne visada pasiseka78. 1929 m. gimusi 
Vladislava Klimienė (Burevičiūtė) iš Malavolės 
kaimo prisiminė panašiai: Vaikystėj su lenkais ba- 
rėmės, nes jie gyveno anoj pusėj Neries, bet muš-
davomės akmenimis, erzindavomės: ,,Sėdi lenkas 
ant kalniuko, žiba akys kaip velniuko“ šaukiam 
anon pusėn, jie mums atsikerta. Buvo kad ir gražiai 
pasišnekam, susipažįstam prie upės su mergaitėm, 
padainuojam įbridusios į upę79.

Įdomu, kad gyventojų palankumui vienai ar 
kitai valstybei buvo svarbūs netgi tokie dalykai, kaip 
tarnautojų elgesys, dorovingumas. Maždaug 1933 m. 
Trakų apskrities karo komendantūros dokumentuose 
kaip blogas pavyzdys minimi pasienio policininkai 
tvirkinantieji kaimo merginas, nesilaiką pasninkų, 
nelanką bažnyčios. Taip pat, bet rečiau minimi ir 
mokytojai nedorovingai gyvenantieji bei mokytojos, 
kurios einančios iš proto dėl meilės ir t. t. Šie 
reiškiniai kitame krašte praeitų nepastebimai, bet čia, 
kur lenkininkai ieško medžiagos mumis apkaltinti, 
kiekviena smulkmena gaudoma, registruojama ir 
skleidžiama plačioje apylinkėje80. 

Viena pagrindinių agitacijos priemonių buvo 
spauda. Beveik visi pasienio policininkai užsakinėjo 
profesinį žurnalą „Policija“. Pavyzdžiui, 1934 m. 
duomenimis vien I rajono pasienio policininkai 
1935 m. prenumeravo 27 egz. „Policijos“ žurnalų81. 
Pasienyje tarnaujantys policininkai dažnai buvo ir 
šaulių sąjungos nariai, todėl prenumeravo „Trimitą“ 
(iš 120 visoje apskrityje gaunamų egzempliorių 
beveik pusę sudarė prenumeratoriai iš Onuškio ir 
Semeliškių valsčių). Vien Onuškio valsčiuje 1933 m.  
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buvo septyni šaulių būriai, iš kurių Kaniūkų būriui 
(apie 30 narių) vadovavo pasienio policijos I 
rajono viršininkas, o Panošiškių (apie 60 žmonių) 
– II rajono viršininkas82. Šaulių renginiuose bei 
spaudoje taip pat vyravo Rytų Lietuvos okupacijos 
tema, mistifikuojama istorinė Vilniaus ir Trakų 
reikšmė83. Švenčių metu šauliai minėjo istorinę 
Vilniaus netektį, o paprastomis dienomis turėjo 
rinkti žvalgybinę informaciją. 1928 m. Trakų 
apskrities šaulių rinktinės vadas slapta instrukcija 
nurodė šauliams sekti lenkų šnipų veiksmus šiapus 
demarkacinės linijos ir lenkų kariuomenės dalinius 
bei plečkaitininkus kitoje pusėje84.  

Lenkijos pusėje irgi aktyviai veikė šaulių 
organizacija. Pavyzdžiui, 1934 m. pranešama, kad 
ties V rajono riba veikė lenkų „ščelcų“ skyrius. 
Kazimierufkos kaime buvo tik trys „ščelcai“: 
Špokas, Stankevičius ir Bukovičius, visi jie gink-
luoti šautuvais, kurie laikomi pas pradžios mokyk- 
los mokytoją Bėkšą („ščelcų“ vadą). Rykantuose 
buvo kelios dešimtys šaulių: Jurgelevičius, Bra-
zauskas,  Lučkauskas, Butkevičius, Jakonis, Špokas 
ir kiti. Virš paminėti ščelcai yra susirašę gegužės 
mėn. Į ščelcų eiles daugiausia rašosi vaikai ir 
pusberniai prikalbėti lenkų agitatorių85. 

Į Lietuvos pusę būdavo permetama propa-
gandinė lenkų ir plečkaitininkų literatūra. Pavyz-
džiui, 1928 m. sausio 5 d. Antakalnio kaime buvo 
išmėtytos brošiūros lenkų kalba, kaip manoma, 
siekiant diskredituoti Lietuvos valdžią86. 1928 m.  
spalio 5 d. buvo sulaikyti su plečkaitininkų litera- 
tūra ir perduoti kriminalinei policijai du Onuškio 
valsčiaus Gervinės kaimo gyventojai M. Biekša 
ir P. Jankauskas87. Kad priešiškai prieš Lietuvos 
valstybę nusiteikę asmenys nesiruošė tik dalinti 
literatūrą liudija policijos pranešimas, kad penki 
asmenys iš Onuškio valsčiaus turi tarp savęs tamp-
rius ryšius, kaip kada sueina ir daro pasitarimus 
veikti kuo galint prieš mūsų Valstybę – lenkų 
naudai. Kiek laiko tam atgal pas juos būk buvo 
pasitarimas nužudyti Valstybės Prezidentą p. 
Smetoną. Šis pasitarimas buvo Alekseikos vienk. 
Tai buvo Bakanavičius su sūnumi iš Alekseikos 
kaimo, Krupovisienė iš Saranciškių, Antanavičius iš 
Ramosiškių, Dakinevičius iš Grendavės88. 

Apibendrindamas gyventojų nuotaikas Onuš-
kio policijos nuovados viršininkas 1928 m. rašė, kad 
šiam krašte lietuvių gyventojų ūpas ramus ir esamąja 
tvarka patenkinti. Čia daugumoje žmonės gyvena 

skurdžiai ir politiniais klausimais mažai įdomau-
jasi. Viešai priešvalstybinė agitacija nepasireiškė. 
Minėtoji agitacija varoma slaptai (iš lūpų į lūpas) 
lenkų orientacijos bei kairiųjų pažiūrų žmonių89.

Jau 1941 m. tarnaudamas Trakuose buvęs 
Onuškio policijos nuovados viršininkas Kazimieras 
Čaplikas iki Vilniaus pavėžėjo merginą iš Trakų, kuri 
papasakojo, kad lenkų mokyklose buvo aiškinama, 
jog Lietuva – neturtingas, tamsus mužikų kraštas, 
žmonės nuskurę ir blogai apsirengę, nešioja vyžas, 
klumpes. 1939 m. perdavus Trakus ir Vilnių Lietuvai, 
lenkų šovinistai žmonėms aiškino, kad greit sulauk-
sime ubagų valdžios ir driskių kariuomenės. Tačiau 
kai į Trakus atėjo lietuvių kariai – jie pamatė dar 
gražiau nei lenkai aprengtus karius, tvirtus vyrus. 
Lenkų agitatoriai aiškino, kad lietuviai taip aprengė 
tik kelias kuopas, norėdami pasirodyti. Paskui į 
Trakus atvažiavo ekskursantų autobusai iš Lietuvos 
– autobusai gražūs, žmonės tvarkingai apsirengę, 
daugelis su žiūronais ir fotoaparatais. Agitatoriai 
vėlgi aiškino, kad Lietuva tokių autobusų neturi 
ir laikinai pasiskolino iš prancūzų, o keleivius – 
gražiai aprengė ir išdalijo aparatus. Kur girdėta, kad 
mužikas turėtų foto aparatą ir mokėtų juo naudotis?

Pabuvojęs abiejose sienos pusėse K. Čaplikas 
turėjo galimybę pastebėti kultūrinius skirtumus ir 
juos palyginti. Pavyzdžiui, Trakų miesto gyventojus 
jis skirstė į dvi grupes: vietinius, tačiau nelaikančius 
save pagrindiniais gyventojais, kurie buvo linkę 
bendradarbiauti su lietuvių administracija, mokėsi 
lietuvių kalbos. Kita dalis – nusiteikę šovinistiškai, 
kurie skleidė neapykantą lietuviams, kurstė priešintis 
lietuvių administracijai. Pirmųjų pastebėjimu – 
lietuvių administravimas pasižymėjo tuo, kad užėjus 
su reikalais, mandagiai ir gerai viską išaiškina, 
pataria ir greit atleidžia. Lenkijoje ne taip, ten į 
paprastą pilietį žiūrėdavo kaip į žemesnio luomo 
atstovą, su juo nesiskaitydavo, versdavo ilgai laukti 
eilėse, nes įvairūs tituluoti žmonės, dvarponiai 
buvo privilegijuoti, visur eidavo pirmi. Lenkams 
labai patiko, kad ir Vilniaus krašte visi piliečiai 
tapo lygūs, niekam jokių išimčių įstaigose nedarė.  
Kaip pavyzdys pateikiamas ir atsitikimas Lentvario 
geležinkelio stotyje, kai grafas Tiškevičius atėjęs 
puolėsi prie kasos be eilės, bet lietuvių budėtojas 
nurodė grafui stoti į eilę. Šis ėmė aiškinti apie savo 
aukštą kilmę, vis tiek brovėsi, netgi kirto delnu 
budėtojui per veidą. Kai grafas už tai buvo nubaustas 
– vietiniai lenkai džiaugėsi, kad nors kartą pras-
čiokai tapo lygūs su ponais90.
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KELIONĖS Į VILNIŲ 

Pasienio linija tapo pažintinių ir patriotizmą 
skatinančių kelionių vieta. Ekskursantai foto-
grafavosi prie „šiaudinės sienos“ gairių, prie 
pereinamųjų punktų barjerų, pasienio sargybinių. 
Legaliai tik pavieniams žmonėms pavykdavo 
peržengti liniją ir nukeliauti į Vilnių. Tokių 
neeilinių kelionių aprašymai atsidurdavo spaudos 
puslapiuose. Štai žurnalistas J. Petrėnas 1934 m. 
„Dienoje“ kelionę į Vilnių lygina su kelione į Rygą: 
Vyksti žmogus ir nežinai kiek tai teisėtas tavo žygis. 
Mat nesvietiškai esi pripratęs prie antspaudų ir 
direktorių bei referentų mandriai suktų parašų. 
Kryptis maždaug į Vilnių. O kaip jį pasiekti? Taisyk-
lių nėra ir sunku iš kalno pasakyti. Bepiga kai vyksti 
į Rygą! Padavei pasą, antspaudą pridėjo ir važiuok 
sveikas! O čia jau galvosūkis. Galiausiai traukiniu 
atvykęs iki Vievio J. Petrėnas persėda į žydo 
važnyčiojamą vežimą: Pasibaigė mūsų traukinys 
Vievy. Toliau jau gali pagelbėti pasiekti sieną liesa 
žydo kumelė. Septynetą  kilometrų važiavom smėlėtu 
keliu gerą valandą <...>  Skirmantiškio  punkte 
tikrinamas leidimas pereiti sieną. Vilniaus vieškeliu 
privažiuojam prie pertvaros, už pertvaros nedidelis 
ravelis. Tai ir yra demarkacijos linija. Pačią sieną 
ženklina kartelės su šiaudų kuokštėm viršūnėj. Jokių 
ypatingų formalumų. Pereinam ravelį ir su kresnu 
jaunu kareiviuku poznančiku žengiam jau Vilniaus 
žemėn91. 

Jau kitame laikraštyje J. Petrėnas pasakoja, 
kaip kelionė tęsėsi kitoje sienos pusėje. Pirmas 
už barjero sutiktas lenkų kareivis su panieka 
apibūdino „lietuviškus“ Vilniaus krašto vežimus: 
Tik tai čia na Litwie tokie netikę vežimai. O pas 
mus Poznanėj važinėja žmonės ant resorų, vežimai 
dažyti... Žurnalistas nustebo, kad kareivis nors ir 
teisingai apibūdino prastus vietinius Vilniaus krašto 
vežimus, tačiau pripažįsta, kad tarnauja Lietuvos 
žemėje. Lenkų sargybos patalpos „Zaviasuose“ 
buvo naujame name, pasitiko iš anksto apie 
žurnalisto vizitą iš Vilniaus informuotas mandagus 
poručikas. Poručikas papasakojo, kad dabartiniu 
metu lenkų kariuomenėje skiepijami palankiausi 
jausmai lietuviams ir Lietuvai. Propagandiniame 
kareiviams skirtame laikraštyje netgi pasakyta, kad 
Lietuva – tai Lenkijos sesuo. Sutvarkęs formalumus 
poručikas dar pakvietė lietuvių žurnalistą pietų, o po 
pietų „baltai apsirėdęs virėjas“ dar atnešė po didžiulį 
puoduką juodos kavos. Užtikrinęs, kad paliko 
lietuvių žurnalistui malonų pirmąjį įspūdį, poručikas 
šypsodamasis palinkėjo laimingos kelionės92.

 Atnaujinus diplomatinius santykius su 
Lenkija 1938 m. kovo mėnesį atstatytas geležinkelių 
susisiekimas tarp Lietuvos ir Lenkijos. Prasidėjo ke-
leivinių traukinių judėjimas į abi puses. Vievio ge- 
ležinkelio stotyje įsikūrė pasienio muitinės 
punktas93. Progą pažvelgti į pasienį suteikia buvusio 
susisiekimo ministro Vytauto Vileišio laidojimo kor-
težo kelionė iš Kauno į Vilnių. 1938 m. liepos 5 d. 
prieš metus mirusio V. Vileišio palaikai pervežti į 
Vilnių laidojimui Rasų kapinėse, lydint maždaug  
100 žmonių. Karstas uždengtas tautine vėliava, pa- 
dėtas ant sunkvežimio, vežamas vieškeliu pro 
Žiežmarius. Skirmantiškėse išleisdami karstą 
pro demarkacinę liniją pagarbą velioniui atidavė 
Lietuvos pasienio policininkai. O lenkų pusėje karstą 
pagerbė lenkų pasienio pareigūnai. Vilniaus žemėje 

Lenkijos spaudoje skelbiama apie diplomatinių santykių 
su Lietuva užmezgimą ir planus, kad pasienyje esanti 
geležinkelio stotelė „Zawiasy“ (dabar – Lazdėnai) po 20 
metų pertraukos vėl atgyja. Fotografijoje matoma, kad 
Lietuvos pusėje Vievio valsčiuje geležinkelio bėgiai 
išardyti ir geležinkelio pylimas apaugęs velėna bei 
medeliais. 1938 m. 
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pirmą kartą didesniu būriu atvykusius lietuvius 
vietos žmonės sutiko su dideliu susidomėjimu, 
daugelyje vietų sutikti praeiviai ir plento darbus 
dirbą darbininkai aiškiai ir garsiai reiškė 
atvykusiems Nepr. Lietuvos lietuviams simpatijas, 
šaukė linkėjimus, o vežamam karstui buvo net 
padaryti garbės vartai94. 

Inžinierius F. Vizbaras aprašė pirmuosius 
įspūdžius jau atgavus Vilnių ir kelionę traukiniu  
1939 m. lapkričio 2 d. Ankstų rytą F. Vizbaras 
suskubo į patį pirmąjį Vilniun vykstantį traukinį, 
kuris vėliau atšauktas. Tačiau vietoje traukinio į 
Vilnių vyko tarnybinė dviejų vagonų automatrisė: 
Automatrisa, švyturio apšviesta, dundėjo į Vilnių. 
Nespėjome šiaip taip susitvarkyti ir susirasti savi 
ryšulių, kaip jau sumirgėjo Kaišiadorys. O čia 
jau ir Vievis. Visi ruošia leidimus vykti į sostinę, 
valiutų komisijos dokumentus ir pinigus litais. Visą 
tą „ceremoniją“ kaip reikiant policijai atlikus, 
automatrisa vėl pradėjo riedėti, skubėdama į Vilnių. 
Publika būtinai norėjo pamatyti tą šiaudinę sieną 
ir apgulę langus laukė, kada čia ją pravažiuosime. 
Atsirado net ir žinovų, kurie tikino, kad parodysią 
tą sieną... Deja, visi ištempę akis žiūrėjome ir jos... 
nepamatėme. Kur gi ta siena? – nekantravo publika. 

– Jau pravažiavome. Ana tame miškelyje buvo 
pramintas takelis, tai ir buvo šiaudinė siena. 

Atgal ši kauniečių grupė vyko autobusu, pro 
Širvintas. „Nes per Vievį labai blogas kelias“, – 
paaiškino vairuotojas. Su lietuvių karo kores-
pondentais įsėdo į Kauną važiuoti ir dvi vilnietės 
mergaitės. Tačiau privažiavus „šiaudinę sieną“ 
sargybinis liepė mergaitėms išlipti, nors ir buvo 
jau vėlus rudens vakaras, „nes jam griežtai įsakyta 
nieko nepraleisti“95. 

POKYČIAI 1939–1940 M. 

Artėjant karui buvo stiprinama ir pasienio 
apsauga. 1939 m. spalio 4 d. Trakų apskrities 
viršininkui nurodoma parengti naują baro dislokacijos 
schemą, atsižvelgiant į „naujas apystovas“ ir padidinti 
policininkų etatai96. Rugsėjį per Skirmantiškių 
pereinamąjį punktą į Lietuvą pradėjo plūsti lenkų 
pabėgėliai iš Vilniaus ir tolimesnių Lenkijos regionų. 
1939 m. rugsėjo 18 d. prie administracinės linijos 
susibūrė įvairių Lenkijos karinių dalinių likučiai. 
Lietuvos kariuomenės komisija registravo visus, 

peržengiančius sieną. Sudarytos grupės traukiniu 
arba savais sunkvežimiais vyko į numatytus 
internuotų lenkų karių surinkimo punktus. Vienas iš 
internavimo punktų buvo Kaišiadoryse. „Aukštoji 
lenkų vilniškė visuomenė“ pasiekė Skirmantiškių 
pereinamąjį punktą jau rugsėjo 18 d. popietę. Tarp 
jų buvo J. Pilsudskio žmona su dviem dukrom.  Rug- 
sėjo 19 d. apie vidurnaktį prasidėjo lenkų kariuo-
menės ir civilių bėgimas – aukštieji karininkai 
skubėjo, lyg būtų proto netekę97.

Kai 1939 m. rugsėjį lenkų sargyba išbėgiojo –  
prie sienos ėmė keliauti pasižvalgyti vietiniai gy-
ventojai. Pavyzdžiui, Onuškyje klebonavęs kun. 
N. Švogžlys-Milžinas tuoj nuvyko pafrontėn, prie 
buvusios valstybinės sienos, kur mokytojų Staniūnų 
akivaizdoje sulaužė lenkų šiaurinę gairę, išvertė 
lenkišką pasienio stulpą ir įžengė į Vilniaus krašto 
žemę. Karolina Staniūnienė verkė iš džiaugsmo, 
o Donatas Staniūnas pabučiavo kun. N. Švogžlį-
Milžiną. Šis atsiminimuose rašė: Mes pakėlėme 
rankas Vilniaus pusėn, pasveikinom mūsų sostinės 
Madoną Aušros Vartuose. Mes pasisėmėm po saują 
vilnietiškos žemės. Susikrovėm vežiman lenkų stulpus 
ir grįžom Onuškin98. 

Pasitraukus lenkams į jų būstines atsikraustė 
SSSR kariuomenės sargybiniai. Lietuvos pasienio 
policininkams rusai aiškino, kad jie žino, kad 
čia buvusi Lietuvos-Lenkijos siena ir kad jiems 
įsakyta šios sienos neperžengti. Anot B. Aušroto, 
rusų kareiviams siena mažai rūpėjo, nes jie labiau 
rūpinosi skanesniu kąsniu nei sienos apsauga99.

Judėjimas demarkacine linija buvo ribojamas 
iki pat 1940 m. sausio pradžios. 1940 m. sausio 8 d. 
pasienio tarnautojai turėjo liuosą dieną susitvar-
kymui, o sausio 9 d. vyko ir rinkosi į naują 
tarnybos vietą ant SSSR sienos100. 1940 m. sausio  
10 d. Lietuvos pasienio policija perėmė iš SSRS 
dalinių naujosios sienos apsaugą. Trakų baro 
viršininkas A. Virbalis tapo Valkininkų baro virši-
ninku101. 
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Lietuvos valdininkai ties buvusia Lenkijos pasienio linija Vievio valsčiuje, kur buvo pereinamasis punktas „Zawiasy“. 
1940 m. Fotografija iš Lietuvos aviacijos muziejaus rinkinių. 



85

ŠEŠTASIS PĖSTININKŲ PILĖNŲ 
KUNIGAIKŠČIO MARGIO PULKAS 
LIETUVOS-LENKIJOS DEMARKACINĖS 
LINIJOS SARGYBOJE (1920–1923) 
Aleksandras Krivošeinas
Trakų istorijos muziejus

Šio straipsnio tikslas yra aptarti Šeštojo 
pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko 
dalyvavimą demarkacinės linijos sargyboje 1920–
1923 m. bei išsiaiškinti, su kokiais sunkumais ir 
iššūkiais teko susidurti dalinio kareiviams ir jo 
vadovybei atliekant savo pareigas.

Šeštojo pulko formavimo pradžia buvo 
netradicinė, nes dalinys kūrėsi ne tuščioje vietoje.1 

Būsimo pulko užuomazga buvo Antrojo pėstininkų 
pulko 1-asis batalionas, 1919 m. birželio 15 d. 
tapęs Atskiruoju Marijampolės batalionu. 1919 m. 
vasario–rugpjūčio mėn. padalinys dalyvavo kari-  

niuose veiksmuose prieš raudonarmiečius. 1919 m.  
spalio mėn. batalionui teko susikauti su generolo 
Pavelo Bermonto-Avalovo vadovaujamos „balto-
sios“ Vakarų savanorių kariuomenės pajėgomis. 
1919 m. lapkričio 20 d. batalionas buvo pertvarkytas 
į Šeštąjį pėstininkų pulką, o gruodžio 5 d. daliniui 
buvo suteiktas Pilėnų kunigaikščio Margio vardas. 
1919–1920 m. žiemą pulko 2-asis batalionas buvo 
perkeltas į Dauguvos frontą, 3-asis – į Įlaukę (vėliau 
– į Zarasus), o 1-asis batalionas labai prisidėjo prie 
vasario 22–23 d. komunistinių pažiūrų karių suki-
limo numalšinimo Kaune.2

Šeštojo pėstininkų Pk Margio pulko pozicijos Želigovskio fronte. Samninkų kaimas. 
1920-11-14. Trakų istorijos muziejus. 

1

2

Surgailis, Gintautas. Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, 
2019, p. 190.
Lesčius, Vytautas. Lietuvos kariuomenė 1918–1920. Vilnius: Leidybos centras, 1998, p. 270–273.
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1920 m. konfrontacijoje su Lenkija iš pradžių 
dalyvavo tik 1-asis Šeštojo pulko batalionas, kuris 
rugpjūčio 5 d. buvo perdislokuotas į Seinų rajoną. 
Batalionas patyrė didelių nuostolių rugsėjo 4–5 d. 
kautynėse prie Štabino bei Bebro upės linijos ir buvo 
perkeltas į rezervą. Rugsėjo 12 d. į Suvalkijos frontą 
taip pat buvo perkelti 2-asis ir 3-asis Šeštojo pulko 
batalionai. Spalio 4 d. pulko rinktinis batalionas 
pradėjo puolimą Nedzingės kryptimi, siekdamas 
užimti Perloją. Mūšis prie Perlojos prieš lenkus buvo 
laimėtas, bet vėliau „margiečiams“ buvo įsakyta 
nutraukti operaciją.3

1920 m. spalio 7 d. stebint Tautų Sąjungos 
kontrolės komisijos nariams buvo pasirašyta 
Suvalkų karo veiksmų nutraukimo sutartis tarp Lie-  
tuvos ir Lenkijos. Sutartis nustatė demarkacinę (ski-
riamąją) liniją tarp konfliktuojančių kariuomenių 
nuo Rytprūsių sienos iki Bastūnų stoties, tad prieigos 
prie Vilniaus minėtos linijos nebuvo apsaugotos.4 

Sutartis turėjo įsigalioti spalio 10 d., bet spalio 8 d. 

Šeštojo pėstininkų Pk Margio pulko apkasai Želigovskio fronte. Antokolio (Antakalnio) kaimo apylinkės. 
1920-11-20. Trakų istorijos muziejus.

karinius veiksmus pradėjo „sukilusi“ lenkų gen. mjr. 
Liucijano Želigovskio grupuotė ir kitą dieną užėmė 
Vilnių. Kautynėse su „želigovskininkais“ Trakų-
Valkininkų bare dalyvavo ir „margiečiai“.5

1920 m. lapkričio 29 d. Kaune, dalyvaujant 
keturiems Tautų Sąjungos karinės kontrolės 
komisijos nariams, buvo sudaryta paliaubų sutartis 
tarp Lietuvos ir Lenkijos dėl karinių veiksmų 
nutraukimo ir neutraliosios zonos tarp abiejų ka-
riaujančių pusių sudarymo. Apskritai, pasibaigus 
Lietuvos Nepriklausomybės kovoms tarp lietuvių ir 
lenkų pajėgų 455 km pločio ruože (nuo Vokietijos 
pasienio ties Vištyčio ežeru iki sienos su Latvija 
ties Kurzumo dvaru netoli Daugpilio) nusistovėjo 
3 neutraliosios zonos (Suvalkijoje, Vilniaus bei 
Švenčionių srityse) ir demarkacinė linija Varėnos 
srityje.6 Į neutraliąją zoną formaliai negalėjo įeiti nei 
kariuomenė, nei policija, o prie demarkacinės linijos 
neturėjo teisės prieiti konfliktuojančių pusių karinės 
pajėgos arčiau nei 10 km iš abiejų pusių, bet civilinė 

3
4

5
6

Surgailis, Gintautas. Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas, p. 41–51.
Balaišis, Algis. Valstybės sienos apsaugos organizavimas ir raida 1918–1940 m. In Lietuvos valstybės sienos apsaugos istorija. Vilnius: Valstybės 
sienos apsaugos tarnyba, 2010, p. 33–34.
Lesčius, Vytautas. Lietuvos kariuomenė 1918–1920..., p. 274.
Lesčius, Vytautas. Lenkų provokacijos neutralioje zonoje 1921–1923 metais. In Karo archyvas XXII. Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademija, 2007, p. 153, 157–159.
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valdžia galėjo funkcionuoti pagal savo valstybės 
įstatyminius aktus.7

Pasirašius 1920 m. lapkričio 29 d. protokolą, 
nebuvo jokių garantijų, kad karo veiksmai 
neatsinaujins, todėl Lietuvos ginkluotosios pajėgos 
visų pirma privalėjo užtikrinti neutraliosios zonos 
pasienio ir demarkacinės linijos apsaugą.8 III 
pėstininkų divizijai (Trečiasis, Šeštasis, Devintasis 
pėst. pulkai, Trečiasis artilerijos pulkas ir Pirmojo 
raitelių pulko 1-asis eskadronas; vadas – mjr. Ignas 
Musteikis) buvo įsakyta saugoti barą nuo Jakėnų iki 
Valiukiškių prie Neries upės. Divizijos štabas buvo 
įsikūręs Kaišiadoryse.9 

Gruodžio 12 d. mjr. I. Musteikis nustatė 
demarkacinės linijos apsaugos ruožus III pėstininkų 
divizijos pulkams. Šeštajam pulkui buvo pavesta 
saugoti barą nuo Jakėnų iki rytinio Ilgio ežero 
kranto. Minėtą barą turėjo užimti vienas „margiečių“ 
batalionas, kiti du batalionai turėjo likti atsargoje – 
dislokuotis Aukštadvario rajone ir pasirūpinti dviejų 
papildomų gynybinių linijų sukūrimu. Mokomoji 

Šeštojo pėstininkų Pk Margio pulko karininkai ir puskarininkiai pozicijose lenkų fronte. 1920–1921 m. Trakų istorijos muziejus.

7
8
9
10
11
12
13

Balaišis, Algis. Valstybės sienos apsaugos organizavimas ir raida 1918–1940 [m.]..., p. 35.
Surgailis, Gintautas. Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas..., p. 58.
Lesčius, Vytautas. Lenkų provokacijos neutralioje zonoje 1921–1923 metais..., p. 160.
Surgailis, Gintautas. Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas..., p. 58.
Lesčius, Vytautas. Lietuvos kariuomenė 1918–1920..., p. 424.
Surgailis, Gintautas. Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas..., p. 59.
Balaišis, Algis. Valstybės sienos apsaugos organizavimas ir raida 1918–1940 [m.]..., p. 35.

kuopa nuo dalyvavimo demarkacinės linijos apsau-
goje buvo atleista.10

Gruodžio 15 d. duomenimis, Šeštajame pulke  
tarnavo 51 karininkas, 5 karo valdininkai, 2 gydy-
tojai, 1 kunigas, 2060 kareivių ir 3 laisvai sam-
domi tarnautojai. „Margiečiai“ buvo apginkluoti 41 
kulkosvaidžiu, 1782 šautuvais, 24 revolveriais bei 
1255 granatomis.11

Gruodžio 27 d. dalinys gavo įsakymą per tris 
paras perleisti saugomą barą Devintajam pėstininkų 
Lietuvos kunigaikščio Vytenio pulkui. 1-asis Šeštojo 
pulko batalionas buvo perkeltas į atsargą ir sutelktas 
Verbyliškių rajone, 2-ajam batalionui buvo nurodyta 
persidislokuoti į Doškonių kaimo rajoną, o 3-ajam 
batalionui, dalinio štabui ir komandoms – į Jiezną.12

Aptariamuoju laikotarpiu padėtis neutraliojoje 
zonoje išliko įtempta ir nestabili. Šioje zonoje 
lenkų žandarai, persirengę kareiviai bei neaiškios 
reputacijos asmenys nuolat rengė provokacijas  
ir puldinėjo civilius gyventojus.13 Ir toliau blogė-
jant abiejų šalių tarpusavio santykiams, Lietuvos 
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Šeštojo pėstininkų Pk Margio pulko pozicijos prie demarkacinės zonos su Lenkija. Du raiti pulko leitenantai poilsio metu. 
1921 m. Trakų istorijos muziejus.
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Lesčius, Vytautas. Lenkų provokacijos neutralioje zonoje 1921–1923 metais..., p. 161.
Surgailis, Gintautas. Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas..., p. 62.
Ibid., p. 60–61.
Ibid., p. 63.

ginkluotųjų pajėgų vadas gen. Silvestras Žukauskas 
1921 m. balandžio 27 d. įsakė kariuomenės dalims 
pasilikti nustatytose vietose ir ryžtingai rengtis 
galimoms kovoms, tačiau jokiu būdu nepasiduoti 
lenkų provokacijoms. Plataus masto Lenkijos 
invazijos atveju Šeštasis pulkas kartu su kitais 
III pėstininkų divizijos daliniais turėjo susitelkti 
Kaišiadorių rajone ir ginti priėjimus prie Kauno tarp 
Nemuno ir Neries upių.14

1921 m. gegužės 17 d. III pėstininkų 
divizijos vadas įsakė Šeštojo pulko štabui, rezervo 
batalionams ir artilerijos baterijai persikelti į 
Bartkūnų-Antakalnio rajoną ir pradėti jame skubiai 
rengti įtvirtintas pozicijas.15

Pasibaigus aktyviems kariniams veiksmams 
ir pulkui įsikūrus naujoje vietoje, prasidėjo regu-
liarūs dalinio patikrinimai, kariniai mokymai bei 
manevrai. Dar 1921 m. vasario 9 d. pulką aplankė 
kariuomenės vadas gen. S. Žukauskas, kuriam 
„margiečiai“ paliko gerą įspūdį. Gegužės 27 d. mjr. 
I. Musteikis patikrino 2-ąjį batalioną, Mokomąją 
kuopą bei Žvalgų komandą ir pažėrė daug smulkių 
pastabų. Liepos mėn. III pėstininkų divizijos vadas 

inspektavo Atsargos kuopą bei 1-ąjį batalioną, ir šie 
padaliniai karininkui taip pat paliko neigiamą įspūdį. 
Šeštojo pulko vadovybė turėjo nuveikti nemažai 
darbų tvarkos palaikymo ir karių apmokymo srityse. 
Kita vertus, gausios tikrintojų išvados dažnai vienos 
kitoms prieštaravo, ir ši aplinkybė galėjo labiau 
kenkti dalinio veiklai, nei ją tobulinti.16

Pulko vadovybei teko spręsti daugybę aktualių 
problemų. Viena iš jų buvo susijusi su tuo, kad 
aktyviems kariniams veiksmams pasibaigus dalis 
karių ėmė prarasti budrumą, todėl kareivių laiškuose 
namiškiams pasitaikydavo išsamios informacijos 
apie karines formuotes, jų dislokacijos vietas, 
gaunamus įsakymus ir rengiamus žygius. Paragintas 
krašto apsaugos ministro Jono Šimkaus, 1921 m. 
Šeštojo pulko vadas (1919–1921) plk. ltn. Jurgis 
Butkus įsakė išaiškinti visiems dalinio kareiviams ir 
puskarininkiams apie slaptos informacijos saugojimo 
svarbą.17

Tvarkos ir drausmės trūkumo problema Šeš- 
tajame pulke neapsiribojo vien tik kareivių budrumo 
praradimu. 1921 m. gruodžio 12 d. karinės vadovy-
bės sprendimu dėl finansinės ir kitokios netvarkos 

Šeštojo pėstininkų Pk Margio pulko pozicijos prie demarkacijos zonos su Lenkija. Pulko karininkai sėdi sode ant drožinėto 
minkštasuolio. 1921 m. Trakų istorijos muziejus.
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Ibid., p. 66–68. Kavaliauskas, Vilius. Butkus Jurgis. In Lietuvos karžygiai. Vyties kryžiaus kavalieriai (1918–1940). Vilnius: Daigai, 2008, t. I 
(A–D), p. 503.
Steponaitis, Vytautas. Naujokų ėmimo rezultatai 1921–1927 metais. Mūsų žinynas, 1928 m. lapkričio–gruodžio mėn., Nr. 45, p. 472–473.
Surgailis, Gintautas. Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas..., p. 70.
Ibid.
Ibid., p. 68–70.

dalinyje bei atmestinio požiūrio į tam tikrus tarnybos 
aspektus J. Butkus buvo nušalintas nuo pulko vado 
pareigų ir perkeltas į Trečiąjį pėstininkų Lietuvos 
Didžiojo kunigaikščio Vytauto pulką. Vėliau į 
J. Butkaus vietą buvo paskirtas plk. ltn. Pranas 
Tvaronas (Tvaranavičius).18

Aktuali aptariamojo laikotarpio Lietuvos 
kariuomenės problema buvo gana aukštas šauktinių 
neraštingumo lygis. Nepilnais duomenimis, tarp 
1922 m. į ginkluotąsias pajėgas pašauktų naujokų 
beraščių (analfabetų ir mokančių tik skaityti) buvo 
38,8 % (atitinkamai 26,3 % ir 12,5 %).19 Toks 
didelis beraščių kareivių skaičius darė neigiamą 
įtaką karinio mokymo rezultatams, todėl pulke 
buvo vykdomas intensyvus auklėjimas ir kultūrinis 
darbas. Buvo imamasi ir kitokių priemonių, kadangi 
komendantūros, atsakingos už naujokų šaukimą, 
savo kuopas formavo iš raštingų kareivių, buvo 
gautas įsakymas 80 % šių kuopų karių nusiųsti į 
pulkus ir pakeisti juos beraščiais. 1922 m. balandžio 

pabaigoje tokiu būdu buvo apkeisti 35 Šeštojo pulko 
kareiviai.20

 Svarbus buvo ir dalinio aprūpinimo maistu 
klausimas: 1922 m. pulkui buvo išnuomotas žemės 
sklypas, kuriame „margiečiai“ privalėjo sau auginti 
daržoves ir kitas kultūras bei pašarą arkliams šerti.21

Lietuvos karinė vadovybė nuolat gaudavo 
duomenų apie Lenkijos karinių dalių judėjimą bei 
galimas lenkų provokacijas. Pradėjęs eiti Šeštojo 
pulko vado pareigas, P. Tvaronas liepė sustiprinti 
apkasus ir gynybos linijas, numatyti atsitraukimo 
kelius, suaktyvinti žvalgybą bei paruošti reikiamą 
kiekį karinių atsargų. Net po 5 naujų lenkų divizijų 
dalinių pasirodymo prie lietuviškų pozicijų 1922 
m. vasaros pradžioje III pėstininkų divizijos vadas 
įsakė dviems pulko batalionams, kurie nesaugojo 
demarkacinės linijos, susikoncentruoti Darsūniškio-
Lapainios rajone, o štabui likti Kruonyje.22

1922 m. rugpjūčio 17–21 d. buvo surengti III 
pėstininkų divizijos manevrai – juose dalyvavo tik 

Pafrontės ežeriukas prie demarkacinės linijos su Lenkija. Prie ežero du kariai gano karvių bandą. Aukštadvaris. 1921 m. 
Trakų istorijos muziejus.
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tie pulkų batalionai, kurie nesaugojo demarkacinės 
linijos, tačiau sargyboje esantiems kariams vis tiek 
buvo įsakyta sustiprinti budrumą ir būti pasiruo-
šusiems kovai. Manevruose dalyvavusios Šeštojo 
pulko dalys (2-asis batalionas, Mokomoji kuopa, 
Ryšių ir Raitųjų žvalgų komandos, Minosvaidžių 
būrys) gavo užduotį sustabdyti įsiveržusį „priešą“ 
Kruonio, Rumšiškių ir Pravieniškių rajone.23

1922 m. rudenį kariuomenės pateiktais duo-
menimis, Šeštasis pulkas saugojo 40 km ilgio 
neutraliosios linijos ruožą, pastatęs 29 sargybas. 
Dalinio sargybos buvo reguliariai apšaudomos ir 
atakuojamos lenkų partizanų: pavyzdžiui, 1922 
m. lapkričio 15 ir 18 d. buvo užpultos „margiečių“ 
sargybos Spindžiuje ir Ūtoje, lapkričio 26 ir 27 d. – 
Daugirdiškėse.24

1923 m. vasario 3 d. Tautų Sąjungos Taryba 
rekomendacijos forma pateikė Lietuvos ir Lenkijos 
vyriausybėms pasiūlymą dėl neutraliosios zonos 
padalijimo ir administravimo. Pagal šį pasiūlymą, 
Gardino-Vilniaus geležinkelio Valkininkų-Rūdiš-
kių ruožas turėjo atitekti Lietuvai, bet Lenkija pa-
reikalavo, kad minėtas ruožas būtų perduotas jai. 
Lietuvos vyriausybė vasario 3 d. Tautų Sąjungos 
Tarybos rekomendacijai nepritarė. Nesulaukę 
Lietuvos sutikimo, lenkai nusprendė Valkininkų-
Rūdiškių geležinkelio ruožą užimti jėga. Prieš 

Šeštojo pėstininkų Pk Margio pulko pozicijos prie demarkacinės zonos su Lenkija. Pas apkasų liniją kasančius kareivius 
atvyko lauko virtuvė. 1921-05-19. Trakų istorijos muziejus.

Lenkijos puolimą neutraliąją zoną saugojo Šeštojo 
pulko 2-asis batalionas: 4-oji kuopa buvo išsidės-
čiusi Strielčiškių-Kalėnų-Kaniūkų kaimuose, 5-oji – 
Spenglininkų-Gudakiemio-Panošiškių-Spindžiaus 
kaimuose, 6-oji – Strėvos, Bagdanonių-Daugirdiškių 
kaimuose. Viena kuopa saugojo maždaug 10 km 
pločio barą, tad sargybos buvo išstatytos retai, o 
vientisos fronto linijos nebuvo. Saugomame bare 
daliniui talkininkavo Felikso Šemetos vadovau-
jamas Lietuvos šaulių sąjungos būrys. Pulko štabas, 
1-asis ir 3-asis batalionai bei kitos „margiečių“ dalys 
buvo sukoncentruotos Kruonyje, Darsūniškyje ir 
Lapainioje.25

Vasario 15 d. Lenkijos reguliarioji kariuo-
menė pradėjo veržtis į neutraliąją zoną Valkininkų-
Rūdiškių geležinkelio stočių ruože. Kitą dieną len-
kai prisiartino prie Lietuvos kariuomenės sargybų 
neutraliosios zonos pasienyje. Lenkų dalys turėjo 
didelę jėgų persvarą, tad joms pavyko užimti Jakėnų, 
Strielčiškių, Kalėnų, Spenglininkų, Daugėliškių, 
Solomiankos, Smalių ir kitus kaimus. Susidarius tokiai 
padėčiai, Pr. Tvaronas įsakė atsargoje buvusiems 
1-ajam ir 3-ajam batalionams persikelti prie kovos 
vietų. Vasario 17 d. artilerijos pabūklų palaikomi 
„margiečiai“ surengė keletą sėkmingų kontratakų 
– ypač aktyviai lietuvių buvo puolamos įsibrovėlių 
pozicijos Smalių kaime, kur buvo išsidėstęs lenkų 

23
24
25

Ibid., p. 71.
Ibid., p. 72.
Lesčius, Vytautas. Lenkų provokacijos neutralioje zonoje 1921–1923 metais..., p. 178–179, 181–182.
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pėstininkų batalionas su kulkosvaidžiais, bei greta 
esančiuose Daugėliškių ir Solomiankos kaimuose. 
Pastiprinimą gavusiems interventams laikinai 
pavyko išsilaikyti tik Smaliuose (šis kaimas atsidūrė 
lietuvių rankose šiek tiek vėliau, naktį iš vasario 17 
į 18 d.).26

Aptariamuoju laikotarpiu įvyko incidentas 
dėl Jungtinės Karalystės karo atstovo prie Lenkijos 
vyriausybės (ir aršaus polonofilo) gen. Adriano 
Cartono de Wiarto sulaikymo, turėjęs nemažą 
atgarsį Europoje. Vasario 18 d. Strielčiškių kaimą 
užėmę Šeštojo pulko 3-osios kuopos (vadas 
– kpt. Panteleomas Soltanas) kariai sulaikė iš 
neutraliosios zonos atvykusį britų gen. A. Cartoną 
de Wiartą kartu su jo adjutantu mjr. E. H. Grandtu 
ir dviemis lenkų karininkais (šie veikėjai ketino 
surasti prieš tai čia su lietuviais kovojusią Lenkijos 
kariuomenės kuopą). Kitą dieną sulaikytieji buvo 
pristatyti į Onuškyje įsikūrusį pulko štabą, o iš ten 
– į Kruonį. Kruonyje britų karininkus priėmė l. e. 
Lietuvos kariuomenės vado pareigas (1922–1923) 
gen. ltn. Juozo Stanaičio adjutantas ir kartu su jais 
nuvyko į Kauną. Vasario 20 d., įsikišus Jungtinės 
Karalystės atstovybei, britai buvo paleisti ir kitą 
dieną traukiniu per Virbalį išvyko iš Lietuvos.27

Šeštojo pėstininkų Pk Margio pulko 2-osios kulkosvaidžių kuopos kariai po 1923 m. vasario 16–18 d. mūšio su lenkais 
Valkininkų–Rūdiškių linijoje. Trakų istorijos muziejus.

Gen. A. Cartono de Wiarto ir jo palydovų 
sulaikymas buvo plačiai ir piktai aptariamas užsienio 
(ypač anglų ir prancūzų) spaudoje. Jungtinės 
Karalystės vyriausybei įteikus Lietuvos ministrų 
kabinetui notą ir pareikalavus pasiaiškinti, Lietuvos 
Vyriausybė buvo priversta dėl britų generolo 
sulaikymo atsiprašyti.28

Nepaisant to, kad vasario 18 d. naktį 
„margiečiams“ pavyko susigrąžinti savo iki Len-
kijos kariuomenės invazijos turėtas pozicijas, lenkų 
išpuoliai prieš Šeštąjį pulką tęsėsi iki vasario 23 d.  
Vasario 24–25 d. Lenkijos pajėgos pasitraukė 
už demarkacinės linijos.29 Nepaisant atkaklaus 
lietuvių pasipriešinimo, neutralioji zona Pamerkio-
Valkininkų-Rūdiškių rajone (įskaitant Varėnos-
Valkininkų-Rūdiškių geležinkelį) atiteko lenkams.30

Vasario 14–23 d. kovose 3 „margiečiai“ buvo 
nukauti, 13 – sužeisti, 9 – pateko į nelaisvę, dar 3 
dingo be žinios. Už pasižymėjimą mūšio lauke 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras 
Stulginskis 1-os rūšies Vyčio Kryžiumi apdovanojo 
pulko vadą plk. ltn. Pr. Tvaroną, kpt. P. Soltaną ir 
kpt. Joną Ignatavičių bei nemažą būrį kitų dalinio 
karių. Po kautynių pulko batalionas ir toliau buvo 
paliktas saugoti demarkacinę liniją nuo Jakėnų iki 
Daugirdiškių.31

26
27
28
29
30
31

Ibid., p. 182–185.
Ibid., p. 187.
Ibid., p. 187–188.
Surgailis, Gintautas. Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas..., p. 80–82.
Lesčius, Vytautas. Lenkų provokacijos neutralioje zonoje 1921–1923 metais..., p. 186.
Surgailis, Gintautas. Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas..., p. 82.
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Šeštojo pėstininkų Pk Margio pulko kariai Vergakiemio kaimo sodybos kieme kovų su lenkais linijoje Valkininkai–Rūdiškės 
metu. 1923-02-17. Trakų istorijos muziejus.

Šeštojo pėstininkų Pk Margio pulko mūšio laukas ties Strielčiškių kaimo per 1923 m. vasario 16–19 d. mūšius su lenkais 
Varėnos–Valkininkų ruože. Trakų istorijos muziejus.
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1923 m. kovo 15 d. Antantės Aukščiausiosios 
Tarybos nutarimu sudaryta Ambasadorių konfe-
rencija pripažino Vilniaus kraštą Lenkijos valstybės 
valda. Šia proga III pėstininkų divizijos vadas 
balandžio 24 d. įsakė Šeštajam pulkui iki balandžio 
30 d. perleisti saugomą barą IV pėstininkų divizijai 
(Pasienio sargybų divizijos pirmtakei32) ir persikelti 
į naują nuolatinės dislokacijos vietą – Alytaus 
miestą.33 Prasidėjo naujas pulko istorijos etapas.

IŠVADOS

Saugant demarkacinę liniją Šeštajam pulkui 
teko veikti savotiškos „karštosios taikos“ sąlygomis, 
kai praktiškai kiekvieną minutę buvo galima 
laukti lenkų provokacijų arba netgi plataus masto 
karinės invazijos. Būtent tokiomis sąlygomis 
pulko vadovybei reikėjo tobulinti kareivių karybos 
įgūdžius, vykdyti intensyvų kultūrinį darbą bei 
stengtis užtikrinti deramą koncentracijos lygį 
(neutraliosios zonos pasienio ir demarkacinės linijos 
apsauga trukdė karių kovinio rengimo vykdymui). 
Aptariamuoju laikotarpiu „margiečiams“ teko atlai-
kyti nemažai išbandymų, įskaitant kautynes su 
lenkais dėl Valkininkų-Rūdiškių geležinkelio ruožo.

32
33

Balaišis, Algis. Valstybės sienos apsaugos organizavimas ir raida 1918–1940 [m.]..., p. 66–67.
Surgailis, Gintautas. Šeštasis pėstininkų Pilėnų Kunigaikščio Margio pulkas..., p. 84.
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PASIENIO POLICIJOS 
ALYTAUS BARAS 
Birutė Malaškevičiūtė
Alytaus kraštotyros muziejus

1924 m. sausio 1 d.  Vidaus reikalų ministerija 
iš Krašto apsaugos ministerijos perėmė Lietuvos 
valstybės sienų su Vokietija, Latvija ir demarkacinės 
(nuo 1929 m. administracinės)  linijos su Lenkija 
apsaugą. Ji buvo pavesta pasienio policijai, kuri 
buvo suskirstyta į barus, barai – į rajonus ir sargybas. 
Baro, kurį įprastai sudarė 4–8 rajonai,  ribos 
dažniausiai sutapdavo su vietos apskrities ribomis ir 
buvo vadinama apskrities pavadinimu. 

Vidaus reikalų ministro 1924 m. sausio 4 d. 
įsakymu Nr. 2 nuo 1924 m. sausio 1 d. paskirtas 
Alytaus apskrities pasienio policijos baro viršininkas, 
kuris buvo pavaldus Alytaus apskrities viršininkui ir 
Vidaus reikalų ministerijos Policijos departamentui. 
Baro vadovybės buvimo vietą paskyrė Merkinėje, 
nuo 1937 m. perkėlė į Alytų, nuo 1940 m. – į Varėną 
II. Pradžioje šis baras buvo vadinamas Alytaus 
apskrities pasienio policijos baru, nuo 1927 m. kovo 
mėn. – Pasienio policijos Alytaus baru. 

Tiltas per Merkį. Fotografijoje puikiai matosi administracinė linija su Lenkija. 
Nuotrauka iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių. 
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Lietuvos ir Lenkijos administracinės linijos 
išsiskyrė savo specifika. Tai buvo to meto Europos 
politikų įteisinta dviejų kaimyninių valstybių linija. 
Nors karo veiksmai nevyko, bet per visą tarpukario 
laikotarpį abi valstybės nepalaikė diplomatinių san-
tykių. Lietuvos pasienio policijos tarnyba prie šios 
linijos buvo sunki ir pavojinga. Čia vyko nuolatiniai 
susišaudymai tarp pasieniečių, sargybinių grobimai, 
perkeliamos administracinę liniją žyminčios gairės, 
grobiamas įvairus turtas ir plėšiami vietos gyventojai. 
Sulaikomos kontrabandos kiekiai buvo mažesni nei 
prie Vokietijos, tačiau lenkė sulaikomus kiekius prie 
sienos su Latvija.  Apie įvairius pažeidimus liudija ir 
archyviniai dokumentai. Tik pradėjus darbą 1924 m. 
buvo sulaikyti 44 kontrabandininkai gabenę druską 
(708 kg), sachariną (sveriamą ir dėžutėmis), degtinę, 
gyvulių kailius, grožio reikmenis (pudrą, skareles, 
įvairias medžiagas). Minint pasienio policijos 
dešimtmetį (1934 m.) buvo skelbiama, jog pasienio 
policijos Alytaus bare buvo sulaikyti iš viso 569 
kontrabandininkai, kurių neštų daiktų suma sudarė 
30 740 litų.  

1927 m. Lenkijos karinio žemėlapio fragmentas. Lietuvos ir Lenkijos demarkacinė linija ties Varėna ir Perloja sutapo su  
Merkio upe. 

Visuomenė viešai spaudoje buvo informuojama apie 
naujų pasienio policijos Alytaus baro viršininkų 
paskyrimą. Fragmentas iš žurnalo „Policija“,  1931 m. 
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Metams bėgant didėjo pareigūnų skaičius, 
jų pasirengimas, nemažai dėmesio buvo skiriama 
mokymams. Gerėjo pasienio policijos Alytaus baro 
materialinis aprūpinimas.

Vos ne kiekvienas Alytaus apskrities gyventojas 
laikė garbės reikalu nuvykti į ekskursiją prie admi-
nistracinės linijos su Lenkija.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui (1939 
m. rugsėjo 1 d.), kuris perbraižė tuometės Europos 
žemėlapį, pasienio policijos Alytaus baras nuo 

1940 m. sausio 10 d. saugojo sienos su Sovietų Są-  
junga atkarpą, sutapusią su Alytaus apskrities ad-
ministracine riba.

1940 m. birželio 15 d. apie 4 val. ryto sovietų 
žvalgai įsiveržę į Lietuvos teritoriją nužudė pasienio 
policijos Alytaus baro VI rajono Ūtos sargybos 
viršininką vyr. policininką Aleksandrą Barauską.

Pasienio policijos Alytaus baro veikla buvo 
nutraukta 1940 m. liepos 29 d.

Alytiškių ekskursija prie administracinės linijos su Lenkija. 
Nuotrauka iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių.  
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1931 m. gegužės 3 d. šauliai artistai su skautais prie administracinės linijos su Lenkija. 
Nuotrauka iš Alytaus kraštotyros muziejaus rinkinių. 
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Demarkacinė linija prie Trasninko kaimo Varėnos apylinkėse. Manoma, kad šioje vietoje 1938 m. kovo 11 d. Lietuvos pasienio 
policininkas J. Lukoševičius nušovė liniją kirtusį Lenkijos pasienietį S. Serafiną. Po šio incidento Lenkija paskelbė Lietuvai 
ultimatumą dėl diplomatinių santykių užmezgimo. Fotografija iš E. Peikštenio rinkinio.

Lietuvos ir Lenkijos pasienio perėja prie Lazdijų. Manoma, kad fotografuota 1938 m. balandžio 13 d., laukiant Lenkijos vy-
riausybės atstovų. Fotografija iš E. Peikštenio rinkinio.
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GYVENIMAS ŠALIA 
DEMARKACINĖS LINIJOS 
SU LENKIJA: MERKINĖS ATVEJIS 
Mindaugas Černiauskas 
Merkinės krašto muziejus 

1920–1939 metais Merkinės valsčius dėl Len-
kijos ir Lietuvos valstybių konflikto atsidūrė pasie-
nyje su kaimynine Lenkija. Džiaugsmą dėl valstybės 
atkūrimo lydėjo kartėlis dėl dalies krašto okupacijos, 
taip pat nerimas dėl krašto ateities. Dar visai nese-
niai Merkinę buvo užėmusios Lenkijos kariuomenės 
dalys, kurios neatlaikiusios Lietuvos kariuomenės 
spaudimo iš čia pasitraukė tik 1920 m. liepos mėnesį.

1920 m. pabaigoje Tautų Sąjungai tarp Lietu-
vos ir Lenkijos nustačius neutralią juostą, joje veikė 
tiek lietuvių šauliai partizanai, tiek lenkų partizanai. 
Šaulių kovos veiksmams va dovavo Alytaus IV Šau-
lių lauko štabas (vėliau pertvarkytas į IV Šaulių gru-
pės štabą), kuris iki 1923 m. pavasario buvo įsikūręs 
Merkinėje. 1921–1923 m. Merkinėje buvo įsikūręs 
ir baltgudžių partizanų būrys, kuriame buvo per 200 
karių, turėjusių kovoti su dalį Baltarusijos okupavu-
siais lenkais Vilniaus ir Gardino gu bernijose. 1921 
m. prie demarkacinės linijos Puvočių k. fiksuoti 4 
Merkinės šaulių būrio susirėmimai su lenkais1. 

Tautų Sąjungai nustačius administracinę lini-
ją 1923 m. sausio mėn. atvirų susidūrimų faktškai 
neliko, tačiau gyvenimas pasienyje nebuvo saugus. 
Antai 1923 m. vasario pradžioje įsiveržusių lenkų 
kareivių Uciekos k. nužudytas Uciekos pradžios mo-
kyklos vedėjas, šaulys Juozas Bloznelis2. 1924 m. 
gruodžio 17 d. lenkų agentų mirtinais šūviais Merki-
nėje ant mokyklos slenksčio sužeistas kunigas, Mer-
kinės vidurinės mokyklos steigėjas ir direktorius, 
lietuvybės puoselėtojas Juozas Bakšys3. 1926 m. 
Merkinėje suimti du lenkų šnipai4. 1929 m. birželio 
12 d. plukdydamas sielius Merkio upe nuo lenkų pa-
sieniečių kulkų žuvo  Kaibučių k. gyventojas Stepas 
Gražėnas5. 1929 m. birželio 18 d. netoli Kasčiūnų 
kaimo, taip pat plukdant sielius Merkio upe, lenkų 
kareivių mirtinais šūviais sužeistas sielininkas Mar-
tynas Milinavi čius, Nedzingės valsčiaus, Perlojos 
kaimo gyventojas6. 

1
2
3
4
5
6

Vytautas Česnulis. „Varėnos krašto šauliai 1919-1940“, 2008 m.
Mokytojas šaulys Juozas Bloznelis. G. Lučinskas
Kunigas, žuvęs už Lietuvą. G. Lučinskas. XXI amžius. 2005-03-10, Nr. 20
Šaltinis“, 1926 m. spalio 28 d. Nr. 3 
Bronius Stosiūnas, „Karo archyvas“, 1940 m., t. 12, p. 293–303a 
„Vienybė“, 1929 m. birželio 28 d. Nr. 26

Merkiniškis Juozas Bakanauskas ir baltgudžių 
partizanų vadas Hermanas Šimaniukas.
Iš Bakanauskų šeimos albumo.
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Lenkai ieškodavo menkiausios dingsties su-
laikyti lie tuviškus sielius, juos konfiskuodavo, me-
dieną panaudodavo savų pasienio užkardų statybai, 
o sielininkus įkalindavo. 1937 m. vasarą vienas iš 
sielių „gaspadorių“ Antanas Jurkonis Lietuvos miš-
kininkystės žur nale „Mūsų girios“ pasidalino me-
dienos pluk dymo į Kauno miestą įspūdžiais: Kada 
prap laukėme administracijos liniją, tą kruviną lini-
ją, pasijutome laisvi, niekieno nevaržomi, vienu žo-
džiu tariant, plaukėme taip, kaip antis ant vandenio 
<...>7.  

Kaip rašė B. Stosiūnas, 1929–1938 metais Aly-
taus bare buvo fiksuota net 150 įvairių įvykių, susi-
jusių su lenkų pasieniečių neteisėtais veiksmais.

Šie ir kiti įvykiai skatino Merkinės valsčiaus 
gyventojus burtis krašto gynybai, ginkluotis, stoti į 
Šaulių Sąjungos gretas, puoselėti tautiškumą... Pa-
triotiškas nuotaikas skatinti turėjo 1921 m. Merkinė-
je J. Bakšio ir Vinco Krėvės-Micke vičiaus iniciaty-
va Merkinėje įsteigta vidurinė mokykla. Net iš lenkų 
okupuotų kaimų – Marcinkonių, Darže lių, Puvočių, 
Kašėtų, Musteikos, Randamo nių, Žiogelių – jaunuo-
liai slaptai pereidavo demarkacijoj liniją ir mokėsi 
Merkinės vi durinėj mokykloj8. Mokyklos direktorius 

Lietuvos-Lenkijos sienos vartai prie Merkinės, 1923–1926 m. Iš Lietuvos liaudies buities muziejaus fondų. 

J. Bakšys ir pats ne kartą lydėjo mokinius į ekskur-
sijas prie administracijos linijos Puvočių kaime ir 
kitur. Šaukdavo lietuvius, gyvenančius kitoje pusėje 
administracijos linijos, klausdamas: „Broliai lietu-
viai, ar nesunku jums gyventi po lenkų priespauda?“ 
Žmonės rinkdavosi prie Merkio ir giedodavo Lietu-
vos Himną bei mosuodavo mums rankomis. Atbėgę 
lenkai su šautuvais susirinkusius išvaikydavo9. 

 Kaimyninės valstybės antilietuviška politika 
augino šaulių gretas, o šie savo veiklą su laiku iš-
plėtė į  plačius kultūrinės veiklos dirvonus. XX a. 4 
dešimtmečio viduryje Šaulių sąjunga tapo stipriausia 
organizacija Merkinėje su daugiau nei 100 narių... 
Merkinės šauliai turėjo savo teatrą, pučiamųjų orkes-
trą, 1937 m. pasistatė šaulių namus, kuriems medie-
ną aukojo žydas Šefnas10, atsidėkodamas už pagalbą 
pasaugant plukdomą medieną Merkio upe nesaugio-
je zonoje... 

Nesitaikymas su Vilniaus krašto užgrobimu yra 
vienas svarbiausių tarpukario Merkinės viešo gyve-
nimo leitmotyvų. 

Antai 1921 m. rugpjūčio 6 d. 30 nr. „Trimite“ 
atspausdinti Merkinės ir gretimų valsčių gyventojų 
„protesto balsai“: „Paduodame kai kurias ištraukas 

7
8
9
10

Amšiejus, Apie sielių plukdymą Smetonos čėsais. „22-ieji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918-1940)“
Iš Jono Miškinio atsiminimų knygos „Manoji Dzūkija“ 
Žr. Juozas Kvaraciejus. „Policininko atsiminimai“, 2015 m.
Žr. „Lietuvos aidas“ 1937 m. spalio 2 d. Nr. 447
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11
12

„Trimitas“, 1921 rugpjūčio 6 d. Nr. 30
Lietuvos nepriklausomybės 10 metų sukaktuvėms ruošti Merkinės komiteto apyskaita

 iš pi lietinių protestų prieš pasiūlymus rištis ar jung-
tis su lenkais. Visos iš traukos darytos originalių 
protestų, priimtų viešuose susirinkimuose po kelis 
tūkstančius žmonių. Merkinės valsčiaus gyventojų 
proteste sakoma, kad „Lietuva privalo būti nepri-
klausoma ir suvienyta su amžina Jos sostine Vilniu-
mi. – Pa reiškiame, kad mūsų, kaipo ir visos užfron-
tės gyventojų, nusistatymas yra tautiška nepriklau-
soma ir nedalinama Lietuva su sostine Vilniumi“. 
Nemunaičio valsčiaus gyventojai: „Reikalaujame 
iš mūsų valdžios, kad Hymanso projekto nepriim-
tų. Jokių unijų ir federacijų su lenkais neno rime.“   
Varėnos miestelio ir lenkų okupuotų vietų gyvento-
jai sako: „Kreipiamės į pasaulio tautas prašydami 
užtart – paremt mūsų teisėtus reikalavimus; taip pat 
neklausyti Lenkų melo, kurie pasauliui skelbia, kad 
Lietuvos valdžią palaiko tik maža inteligentų sauje-
lė, o visa liaudis nusistačiusi prieš nepriklausomą 
Lietuvą. Ne, tai netiesa. Mes visi kaip vienas palai-
kom Lietuvos valdžią, nes ji mūsų. Mes, okupuotų 
vietų gy ventojai, prašome Lietuvos valdžią kaip 
galint greičiau mus nuo lenkų okupacijos išliuo-
suoti.“ Perlojaus miestelio, apylinkių ir okupuotų 
vietų gyventojai savo protes te pareiškia tą pat, ką ir  

Varėnos, ypatingai pabrėždami, kad Lietuvos val-
džia rūpintus kuo greičiausia paliuosuot iš lenkų 
okupacijos. Nedzingės miestelio ir apylinkės gyven-
tojų: „Mes reikalaujam nea titraukti kariuomenę nuo 
lenkų pafrontės, bet ją dar sustiprinti. Rei kalaujam, 
kad nei lenkų pusėn, nei iš lenkų pusės niekas nebūtų 
per leidžiama; už smuklius, kuriais lenkai paremiami, 
reikalinga smarkiai bausti.“11

Nebūta minėjimų, patriotinių švenčių, kur ne-
būtų paminima sudėtinga Lietuvos situacija, oku-
puoto dalies krašto problematika, pagerbtos Nepri-
klausomybės kovų aukos. Pačių švenčių organizavi-
mas tapdavo svarbiu tautą telkiančiu veiksniu. Antai 
1928 m. Lietuvos nepriklausomybės 10 metų sukak-
tuvėms ruošti Merkinės komiteto apyskaitoje rašoma, 
kad organizuojant renginius: „Mat mums buvo labai 
svarbu pa rodyti slaptiems lenkų agen tams, kurių čia 
daug yra, kad lietuviams ne vien inteligen tams, bet 
ir kaimui Lietu vos Nepriklausomybė labai brangi.“12 

Minint Vytauto Didžiojo 500-ąsias mirties me-
tines, 1930 m. rugpjūčio 20 d. tūkstantinė minia Mer-
kinėje iškilmigai sutiko Vytauto Didžiojo paveikslą 
ir Raportų knygą, kurios pirmajame puslapyje buvo 
poeto Petro Vaičiūno sukurta malda, kuri baigėsi  

Vilniaus vadavimo sąjungos Merkinės skyriaus artistai, apie 1930 m. Iš A. Antanevičiaus rinkinio. 
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žodžiais: „Senojo Vilniaus bokštų byla ir Baltijos 
jūrų marių ūžesys – tai Lietuvos amžina pasaka – ir 
mes be jų, kaip ir Tu, Vytautai Narsusis, negyvensim“. 

1935 m. Merkinėje suorganizuota dar viena 
įspūdinga šventė – Senovės diena, kurios globėju 
buvo pats LR Prezidentas Antanas Smetona. Čia taip 
pat netrūko Vilniaus akcentų. Antai minima, kad tau-
todailės parodoje dažnas dzūkų moterų rankšluos-
čiuose išaustas motyvas: „Mes be Vilniaus nenurim-
sim“.

1936 m. Sekminių antrą dieną Merkinėje įvyko 
Vilniaus diena, kurios metu po pamaldų įvyko dide-
lis visų organizacijų paradas su gyvaisiais paveiks-
lais ir vaidinimais. Kiekviena organizacija vaizdavo 
atskirus paveikslus iš Vilniaus krašto gyvenimo ir 
istorijos. „Pasibaigus eisenoms, aikštėje susirinko 
per 2000 žmonių minia, kuriai organizacijų ir VVS 
apygardos atstovai pasakė karštas kalbas. Po to čia 
pat minia pasakė priesaiką. Priesaikos aktu Šarūno 
ainiai prisiekia Dievui, Tautos Va dui ir visam pasau-
liui, kas visus savo darbus, laimę, džiaugsmą, turtą 
ir gyvybę pasiryžę aukoti Vilniui ir siekti visiško jo 
atvadavimo. „Tautos Vade, vesk mus į Vilnių! Mes 
trokštame savo protėvių sosto ir mūsų ilgesio švento-
vės; mes trokštame Vytauto laikų didingos Lietuvos. 
Sugaudus Vilniaus vadavimo trimitams, mes kaip 
vienas stosim kovon“, – baigė priesaikos aktą mer-
kiniškiai. Šį aktą pasirašė 34 or ganizacijų atstovai ir 
4 kunigai. Toliau susirinkusieji priėmė protesto re-
zoliuciją, kurioje smerkia lenkų niekšiškus darbus ir 
reikalauja, kad visos lenkų okupuotos mūsų žemės 
su sostine Vilniumi būtų grąžintos Lietuvai ir pada-
rytos lietu viams skriaudos atitaisytos, o vilniečiams 
pareiškė karščiausių sveikinimų ir užuojautą.“13

Tais pačiais metais spalio 11 d. gretimoje Liš-
kiavoje prie administracinės linijos buvo pašventin-
tas simboliškas Gedi mino pilies bokšto statinys. Tai 
buvo apie 5 m aukščio raudonų plytų mūro pamin-
klas okupuotam Vilniui, pastatytas šalia Liškiavos 
Švč. Trejybės bažnyčios. Paminklo su manytojas ir 
uolus įgyvendintojas buvo Alytaus baro (1 eilės) ra-
jono viršininkas Jonas Tinteris. Paminklo statymo 
organizacinio komiteto gar bės pirmininkas buvo 
kunigas Kazi mieras Sederavičius (1870–1953). Be 
jokios abejonės šis simbolis turėjo žadinti vietos 
gyventojų patriotines nuotaikas ir viltį susigrąžin-
ti senąją Lietuvos sostinę. Deja, vėlesniais sovietų 
okupacijos metais paminklas sunaikintas ir iki mūsų 
dienų neišliko. 

Be aktyvių Šaulių sąjungos ir Jaunosios Lietu-
vos organizacijų Merkinėje veikė Vilniui vaduoti są-
jungos Merkinės skyrius, rengęs įvairius vaidinimus, 
rinkęs lėšas Vilniaus krašto vadavimui. Vilniaus 
krašto atgavimo klausimą palaikė ir vietos žydų ben-
druomenė. Lietuvos centriniame valstybės archyve 

saugomas 1934 m. Merkinės rabinų sveikinimas 
Smetonai 60-mečio proga su palinkėjimu išvaduoti 
pavergtąjį Vilnių. Žydų bendruomenė aktyviai da-
lyvaudavo patriotinėse šventėse, prisidėjo prie Mer-
kinės šaulių būrio rėmimo14. Antai 1940 m. sausio 
4 d. „Trimitas“ Nr. 1 rašė: „Merkinė. 1939 m. per 
Merkinės šaulių kuopą šaulių gin klams pirkti Merki-
nės žydų visuomenė paaukojo 1 038 Lt, Merkinės sm. 
Kredito D-ja – 100 Lt, Merkinės lietuvių visuomenė 
– 580,20 Lt ir vieną lauko telefono aparatą“. 

Būtent Merkinės valsčiaus ribose 1938 m. per 
8 km nuo Merkinės esančiame Trasninko k. pasie-
nio ruože įvyko incidentas, turėjęs įtakos Lietuvos ir 
Lenkijos tarptautiniams santykiams. Incidento metu 
Lietuvos pasienio policininkas Justas Lukoševičius 
pašovė į Lietuvos pusę perėjusį ir ugnį į lietuvį ati-
dengusį lenkų pasienietį Serafiną, kuris nuo sužeidi-
mų mirė. Šis įvykis tapo pretekstu Lenkijai pareikšti 
ultimatumą Lietuvai dėl diplomatinių santy kių už-
mezgimo. 

„Gedimino pilis“ Liškiavoje. Iš kairės antra sėdi mokytoja 
V. Kutienė, centre – kun. V. Sedarevičius. Pirmas iš 
dešinės stovi J. Liaudinskis. Policija, 1936 m. 

13
14

„Mūsų Vilnius“, 1936 m. birželio 15 d., Nr. 12. 
Žr. „22-eji nepriklausomybės metai Merkinėje (1918–1940), 2020 m., p. 204, 283.
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„Kovo 19 d. 13 val. 40 min. Varėnoje lenkų ser-
žantas Kosmalia atidarė pereinamojo punkto vartus 
(ant tilto) ir ėmė sveikinti mūsų sargybinį, kad jau 
esanti taika, pasakė, kad jis sveikinąs lenkų kariuo-
menės vardu ir kalbąs ne kaip priešas. Mūsų sargy-
binis nieko jam nesakė. Tą pat dieną 14 val. 40 min. 
Uciekoje lenkų sargybos viršininkas taip pat mėgi-
no pasveikinti mūsų sargybos viršininką ir tiesė jam 
ranką, bet mūsiškis nuėjo šalin. Nuliūdo Dzūkija. 
Labai nusiminė Perlojos gyventojai, tie garsūs Lie-
tuvoje partizanai, kurie jau buvo pasirengę karan“15.

KAIP ŽUVO LENKŲ
KAREIVIS SERAFINAS16

1939 m. kovo 11 d. 5 val. Trasnykų sargybos 
policininkas Justas Lukoševičius, eidamas tarnybon, 
prie sargybos būsto išgirdo 8 šautuvų šūvius prie 
administracinės linijos, apie 750 m į pietų vakarus 
nuo Trasnykų kaimo. Apie tai jis tuojau pranešė sar-
gybos viršininkui. Sargybos viršininkas vyr. polici-
ninkas Vaitkus Stasys ir policininkas Lukoševičius 

skubiai vyko girdėtų šūvių link. Rado sargyboje 
esantį policininką Antaną Večkį. Prie administraci-
nės linijos išgirdo lenkiškai kalbančius asmenis, ku-
rių buvo 3–4. Sargybos viršininkas įsakė policininkui 
Lukoševičiui prislinkti arčiau administracinės linijos 
ir patirti, kas kalba. Policininkui Lukoševičiui prisi-
artinus arčiau administracinės linijos, jisai pastebėjo 
mūsų pusėje kažką vaikštinėjant ir apie tai pranešė 
sargybos viršininkui. Artinosi arčiau pastebėtojo as-
mens. Pastebėjęs vaikštinėjantį asmenį mūsų pusėje, 
policininkas Lukoševičius sušuko: „Stok!“ Nežino-
masis tuo metu paleido šūvį į policininką Lukoševi-
čių ir sušuko: „Stoj!“ Šūvis nepataikė. Tuomet sar-
gybos viršininkas įsakė šauti. Lukoševičius paleido 4 
šūvius, policininkas Večkys – 2 šūvius. Tuo momen-
tu iš anapus administracinės linijos į mūsų pusę buvo 
paleisti 6–7 šūviai.

Susišaudymas įvyko 5 val. 15 minučių. Po su-
sišaudymo priėjus artyn prie krūmo, iš už kurio buvo 
paleistas šūvis į policininką Lukoševičių, rastas į 
kairįjį šoną sužeistasis lenkų kareivis. Prie sužeistojo 
rastas vokiškas šautuvas. Šautuvo lizde buvo tūtelė, 
o sandėlyje 4 šoviniai. Vamzdis ir rastoji šovinio tū-
telė dvokė tik ką išdegusiojo parako dūmais.

15
16

Plačiau žr.: Bronius Stosiūnas, „Karo archyvas“, 1940, t. 12, p. 293–303a. 
Stosiūnas B. Kaip žuvo lenkų kareivis Serafinas. Karo archyvas, 1940, t. 12, p. 293–303. Straipsnio autorius – Bronius Stosiūnas (1897–1946) – 
spaudos darbuotojas, literatas, pedagogas, visuomenės veikėjas, pirmasis Trakų apskrities viršininkas. 1920 m. rugpjūčio 6 d. B. Stosiūnui pavesta 
vykti į Vilnių organizuoti miliciją Vilniaus mieste. Iš Vilniaus išvykus bolševikams, Stosiūnas paskirtas pirmuoju Vilniaus miesto ir apskrities 
viršininku. 1922 m. su kitais organizavo ir redagavo „Policijos žinias“. 1925–1926 m. buvo Šiaulių miesto ir apskrities viršininkas. Vėliau dirbo 
apskrities viršininku Panevėžyje, Ukmergėje, Alytuje ir kt. Vokiečių okupacijos metais vadovavo metrikacijos skyriui. Nuo 1943 m. aktyviai veikė 
pogrindinėje organizacijoje „Kęstutis“. 1945 m. suimtas, nuteistas 10 m. lagerio, kalintas Rusijos lageriuose, kur ir mirė. Iš internetinės „Kaišiadorių 
enciklopedijos“. 

1938 m. žuvusiojo lenkų pasieniečio S. Serafino palaikai prie Trasninkų pereinamojo punkto. Karo archyvas. 1940 m., t. 12.
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Kareivis buvo apsijuosęs odiniu diržu, prie dir-
žo buvo durtuvas su pakaba, ir du odiniai vokiški 
šovinynai, kurių viename buvo 25 šoviniai, antrame 
vietoj šovinių įdėtos 3 kaladėlės. Ties įvykio vieta 
per administracinę liniją buvo žymūs vieno asmens 
pėdsakai iš lenkų pusės į mūsų pusę.

Sužeistasis 6 val. buvo atgabentas į Trasnykų 
sargybos būstą, kur jam buvo suteikta pirmoji medi-
cinos pagalba.

Toje vietoje, kur gulėjo sužeistasis lenkų ka-
reivis, buvo pastatyta sargyba. Beje, po susišaudy-
mo, kai sužeistasis dar gulėjo savo vietoje, priėjo 6 
ginkluoti lenkų kareiviai, o 2 kareiviai stovėjo pa-
miškėje. Atvykę kareiviai, matyt, išgirdo sužeistojo 
vaitojimą. Vienas jų tarė: „Serafin, pocoz przeszedl 
granicę? Serafin, niemozesz przepelznąc granicę?“ 
Sužeistasis atsakė: „Niemogę.“ (Lenkų kareiviai, 
matyt, nebuvo pastebėję mūsų sargybinių, nes jie 
buvo užsimaskavę). Toliau lenkas dar paklausė su-
žeistojo: „Serafin, gdzie jestes ranny?“ Sužeistasis 
atsakė: „Do brzucha. Niemogę.“ Po to atėjo dar 2 
lenkų kareiviai. Visi kažką tarėsi. Po to vienas pa-
sakė: „Chlopcy, idziemy przeniesc jego tutaj.“ Tuo-
met mūsų policininkas Lukoševičius pradėjo balsiai 
šaukti: „Vyrai, sunkųjį kulkosvaidį statykite tenai, 
lengvąjį neškite čionai.“ (Nei kulkosvaidžių, nei po-
licininkų, be jų dviejų, esančių sargyboje, nebuvo). 
Po policininko Lukoševičiaus „komandos“ vienas 
lenkų tarė: „Mają karabin maszynowy, odejsc“, – 
ir visi lenkai nuėjo į mišką.

Lenkams nuėjus, po keleto minučių su veži-
mu atvyko sargybos viršininkas parvežti sužeistojo. 
Tuomet iš miško prie administracinės linijos atvyko 
Viršrodukos lenkų kardono viršininkas ir mūsų sar-
gybos viršininkui pareiškė: „Wezcie prędko, bo my 
zabierzemy.“ Sargybos viršininkas atsakė lietuviš-
kai: „Dedame į vežimą ir vežame.“

BARO VIRŠININKO PASIMATYMAS 
SU LENKŲ K. O. P. BATALIONO VADU

1938 metų kovo 11 d. 17 val. 20 min. pasienio 
policijos Alytaus baro viršininkas Petras Januške-
vičius matėsi su lenkų bataliono vadu plk. ltn. Ža-
binskiu. Iš mūsų pusės taip pat dalyvavo valstybės 
saugumo policijos Alytaus rajono viršininkas Kazys 
Gimžauskas ir Alytaus policijos nuovados viršinin-
kas Antanas Vabolis.

Bataliono vadas pasakė iškvietimo tikslą ir 
norėjo sužinoti apie Serafiną. Bataliono vadui buvo 
paaiškinta, kaip buvę ir pranešta, kad reikalą tiria 
teismo organai. Be to, Januškevičius pasiūlė plk. ltn. 
Žabinskiui sudaryti mišrią komisiją, kad tuo būdu 
galima būtų objektyviau išaiškinti įvykį. Bataliono 
vadas Žabinskis nuo šios komisijos atsisakė ir pa-
reiškė nuomonę, kad tokius įvykius galima tirti da-
lyvaujant iš vienos pusės jam, kaip bataliono vadui, 

ir iš kitos pusės mūsų baro viršininkui. Susitarta dar 
kartą pasimatyti. Mūsų baro viršininkas Januškevi-
čius dar pasiūlė lenkų bataliono vadui dalyvauti š. 
m. kovo 12 d. Merkinėje Serafino skrodime ir drauge 
atsivežti savo gydytoją. Bataliono vadas ir nuo to at-
sisakė. Pasakė, kad šis skrodimas yra nereikalingas, 
nes mirtis ir be to aiški.

Pagaliau buvo susitarta po skrodimo atiduoti 
lenkams lavoną per Trasnykų pereinamąjį punktą 
kovo 12 d. 16–17 val.

Čia labai įžūliai pasirodė Marcinkonyse stovin-
čios lenkų kuopos vadas poručnikas Grigorosevicz, 
kuris, mušdamas kumščiu krūtinėn, pasakė:

– Ja osobiscie zastrzelę za jednego polskiego 
žolnierza, pięciu waszych policjantow.

Nei baro viršininkas Januškevičius, nei dr. Ma-
čiulis su purkštaujančiu poručniku nesiginčijo.

Tiesa, aš šiame pasimatyme nedalyvavau, nes, 
nusistovėjusiu papročiu, galėjau būti, jeigu atvyktų 
lenkų starosta.

KAIP BUVO PERDUOTAS LENKAMS 
SERAFINO LAVONAS

Serafino lavoną lenkams perdavė rajono virši-
ninkas Dubauskas Trasnykuose 1938 m. kovo 12 d. 
17 val. 10 min. Mūsų 16 žmonių sargyba, kuriai va-
dovavo rajono viršininkas Marciūnas, pagerbė gin-
klu. Lenkų pusėje susirinko apie 60 žmonių (kariai ir 
civiliai). Vadovavo Marcinkonių kuopos poručnikas. 
Įvykis buvo nufotografuotas. Karstas buvo pervežtas 
sunkvežimiu. Lavonas buvo pašarvotas civiliais rū-
bais, tik karste buvo numirėlio kepurė.

Poručnikas pasakė, kad lavono su mūsų kars-
tu nepriimsiąs, lenkai turį savo karstą. Be to, pasakė 
draudžiąs fotografuoti prie administracinės linijos, 
nes ir juos, lenkus, drauge nufotografuosią. Lenkui 
buvo atsakyta, kad fotografuosime savo pusėje.

Kai sunkvežimis pasiekė ribą, priėjo 6 lenkų 
kareiviai, paėmė karstą ant pečių ir nusinešė savo 
pusėn. Lenkų poručnikas sukomandavo „ginklu 
gerbk“. Po to, lenkai padėjo karstą ant žemės prie 
vežimo ir pasigirdo komanda „pagerbta“.

Beje, karstą Serafinui parūpino Merkinės vls. 
savivaldybė su užrašu „Ilsėkis ramybėje“.

Lenkai lavoną perdėjo savo karstan ir mūsų 
karstą čia pat grąžino. Lenkai karstą su lavonu įdė-
jo į karinį gurguolės vežimą, pakinkytą pora arklių. 
Buvo matyti vainikas, padarytas iš eglių šakų.
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Merkinės pereinamasis punktas. Fotografija iš Muitinės muziejaus fondų. 
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Pasienio policininkai ant Merkinės tilto. 1933 m. L. Pigagos nuotrauka. Iš A. Antanevičiaus rinkinio.
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PASIMATYMAS 
ANT VARĖNOS TILTO 

Kaip buvo susitarta, baro viršininkas Januške-
vičius kovo 13 d. atvyko Varėnon pasimatyti su len-
kų K. O. P. bataliono vadu plk. ltn. Žabinskiu. Baro 
viršininką Januškevičių pasimatyman lydėjo Varė-
nos rajono viršininkas Skinkis ir vietos nuovados 
viršininkas Venckus. 14 val. 5 min. ant Varėnos tilto 
atidarė vartus du lenkų seržantai Kosmalia ir Glins-
kis. Kosmalia mūsiškiams pranešė, kad plk. ltn. Ža-
binskis neatvyks ir ištarė jam, matyt, įkaltus žodžius:

– Tą sprawę będzie zalatwiala Najjasniejsza 
Rzeczpospolita Polska.

Pasidarė aišku, kad plk. ltn. Žabinskis, kuris 
pirmiau Serafino nušovimą laikė vietos pobūdžio 
įvykiu, gavo įsakymą pasitariman neatvykti, ir kad 
Varšuva pradės ieškoti priekabų.

SERAFINO LAIDOTUVĖS

Lenkai Serafiną palaidojo Marcinkonyse kovo 
13 d. Laidotuvėse dalyvavo daug kareivių ir karinin-
kų. Kalbą pasakė Korpus ochrony pogranicznej 23 
bataliono vadas plk. ltn. Žabinskis. Jis išgyrė karei-
vį Stanislovą Serafiną, kaip gerą sienos saugotoją, 
uoliai ėjusį savo tarnybą, gerai gaudžiusį kontraban-
dininkus. Pažymėjo, kad Serafinas kovo 11 d. buvo 

lietuvių policininko nukautas. Be to, plk. ltn. Žabins-
kis pagrasino: „Mes lenkai iškovojome ir davėme 
lietuviams laisvę, o lietuviai susidėjo su rusais bol-
ševikais. Tegul nemano lietuviai, kad visa tai jiems 
išeis geran.“

Vėliau ant Serafino kapo lenkai pastatė pamin-
klą. Prieš Serafino laidotuves, kovo 12 d., lenkai 
Marcinkonyse suėmė daug lietuvių, kvotė ir po to 
išvežė Gardinan.

<...> 

LENKŲ ULTIMATUMAS 
IR SANTYKIAI SU LIETUVA

Visose lenkų valdomose žemėse, Serafinui žu-
vus, buvo sukeltas didelis triukšmas. Mitingai, eise-
nos, grasinimai. Spauda rėkė nežmoniškai. Pagaliau 
į Nepriklausomosios Lietuvos sienas ėmė žygiuoti 
lenkų kariuomenė: pėstininkai, artilerija, tankai, rai-
teliai. Vilnius susilaukė daug lenkų lėktuvų. Lenkai 
pasirengė pulti Lietuvą. Lietuvos vyriausybė per 
savo pasiuntinį Taline 1938 m. kovo 14 d. pasiūlė 
lenkų vyriausybei sudaryti mišrią komisiją ir pavesti 
jai:

1. Ištirti kovo 11 d. administracijos linijos inci- 
dentą.

2. Nustatyti priemones, kurios užkirstų kelią 
panašiems incidentams ateityje.

Merkinės šauliai XX a. 4 deš. Fotografija iš G. Lučinsko rinkinio. 
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Demarkacinė linija prie Merkinės. Maždaug 1930–1938 m. Fotografija iš Lietuvos liaudies buities muziejaus fondų. 

Kovo 17 d. mūsų vyriausybė nutarė pavesti 
savo pasiuntiniui Paryžiuje pranešti lenkų ambasa-
doriui, kad ji yra pasiryžusi pavesti tam pasiuntiniui 
sueiti kontaktan su lenkų ambasadorium Paryžiuje, 
kad išaiškintų padėtį tarp abiejų valstybių. Bet tą pa-
čią kovo 17 d. 21 val. Lenkijos pasiuntinys Taline 
įteikė Lietuvos ministrui Estijoje tokio turinio ulti-
matumą:

Savo Vyriausybės pavedamas turi garbę Jūsų 
Ekscelencijai pranešti štai ką:

1. Lietuvos Vyriausybės š. m. kovo mėn. 14 d. 
pasiūlymas negali būti priimtas, nes jis neduoda pa-
kankamų garantijų dėl saugumo sienoje, ypatingai 
turint galvoje visų ligi šiol mėgintų lietuvių – lenkų 
derybų neigiamus rezultatus.

2. Turėdama tai galvoje, Lenkijos Vyriausybė 
pareiškia, kad ji vieninteliu padėties rimtumą atitin-
kančiu sprendimu laiko tuojau užmegzti diploma-
tinius santykius be jokios parengiamosios sąlygos. 
Tai yra vienintelis kelias kaimynystės klausimams 
tvarkyti kiekvienai vyriausybei, tikrai norinčiai gera 
valia išvengti pavojingų taikai įvykių.

3. Lenkijos Vyriausybė duoda Lietuvos Vyriau-
sybei 48 valandas, skaitant nuo šios notos įteikimo 
momento, šitą pasiūlymą priimti, pranešant, kad 
diplomatiniai atstovai Kaune ir Varšuvoje turi būti 
akredituoti vėliausiai ligi š. m. kovo mėn. 31 d. Ligi 

šios datos visi techniško ir kitokio pobūdžio pasikal-
bėjimai tarp Lenkijos Vyriausybės ir Lietuvos Vy-
riausybės turėtų būti vedami nepaprastų pasiuntinių 
ir įgaliotų ministrų Taline. Pasikeitimas čia prideda-
momis notomis, liečiančiomis diplomatinių santykių 
nustatymą, turėtų būti padarytas prieš 48 valandų 
terminui pasibaigiant Taline tarp Lenkijos ir Lietu-
vos ministrų Taline.

4. Aukščiau minėtas pasiūlymas negali būti dis-
kusijų objektu nei turinio, nei formos atžvilgiu – šis 
pasiūlymas negali būti keičiamas. Atsakymo nedavi-
mas arba pateikimas bet kurių papildymų arba re-
zervų Lenkijos Vyriausybės bus laikomas atmetimu. 
Šiuo neigiamu atveju Lenkijos Vyriausybė garantuos 
savo Vyriausybės tikrą interesą savomis priemonė-
mis.

Be to, prie ultimatumo buvo pridėtas priedas, 
kurio turinys yra toks:

Savo Vyriausybės pavedamas turiu garbę pra-
nešti, kad Lenkijos (Lietuvos) Vyriausybė yra nuta-
rusi užmegzti nuo šios dienos normalius santykius 
tarp Lenkijos ir Lietuvos (Lietuvos ir Lenkijos) ir 
šiuo tikslu įsteigia pasiuntinybę Kaune (Varšuvoje).

Lenkijos ministeris (Lietuvos ministeris) tin-
kamai akredituotas įteiks savo kredencialus Kaune 
(Varšuvoje) vėliausiai ligi šių metų kovo 31 dienos.

Lenkijos (Lietuvos) Vyriausybė iš savo pusės 
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garantuoja Lietuvos (Lenkijos) pasiuntinybei Varšu-
voje (Kaune) normalinio funkcionavimo sąlygas ir 
ryšium su šiuo nuo šių metų kovo 31 dien. garantuos 
galimumą tiesioginio susisiekimo sausuma, upėmis, 
oru, paštu, telegrafu ir telefonu tarp šios pasiuntiny-
bės ir Lietuvos (Lenkijos) vyriausybės.

Kovo 19 d. nepaprastajame Seimo posėdyje 
ministro pirmininko pavaduotojas, susisiekimo mi-
nistras inž. Stanišauskas padarė platų pranešimą. 
Jo kalba, kurioje buvo pareikštas vyriausybės nu-
tarimas patenkinti lenkų vyriausybės reikalavimus, 
buvo sutikta mirtina tyla.

Seimo pirmininkui davus žodį Seimo atsto-
vams pasisakyti dėl vyriausybės nusistatymo ir pa-
sakytosios ministro pirmininko pavaduotojo kalbos, 
tribūnon išėjo atst. gyd. Janavičiaus ir pasakė:

„Gerbiamieji tautos atstovai! Aš siūlau Seimui 
priimti tokį nutarimą: Seimas, išklausęs ministro 
pirmininko pavaduotojo pranešimą apie Lenkijos 
vyriausybės Lietuvos vyriausybei įteiktą ultimatumą, 
kuriuo Lenkijos vyriausybė reikalauja iš Lietuvos 
vyriausybės neatidėliojant užmegzti diplomatinius 
santykius, atsižvelgdama į faktinę padėtį ir būti-
ną reikalą šiuo taip kritingu Europai metu išlaikyti 
taiką, laiko, kad vyriausybė esamose sąlygose buvo 
priversta priimti Lenkijos vyriausybės ultimatumą.“

Daugiau iš atstovų niekas nekalbėjo. Per bal-
savimą prieš šį gyd. Janavičiaus pasiūlymą niekas 
nebalsavo. Tokiu būdu pasiūlymas buvo priimtas ir 
prasidėjo Lenkijos Lietuvos santykiai.

<...>
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PERLOJOS RUOŽAS  
Marija Lūžytė 
Perlojos istorijos muziejus

1
2
3

Česnulevičiūtė P. Perloja 1378–1923. Vilnius. 2008, p. 155. 
Ten pat, p. 159. 
Ten pat, p. 167. 

Perloja dar 1918 m. lapkričio 13 d. imasi 
tvarkyti savo reikalus pati – įsteigia savivaldą, vėliau 
pavadintą „Respublika“, ir suformuoja savigynos 
būrį. Demarkacinė linija Perloją padalija pusiau. 
„Perlojos Respublikos“ kariuomenė 1920 m. rugsėjo 
29 d. performuojama į šaulių būrį, pavaldų Šaulių 
sąjungos Alytaus rinktinei, o jau rugsėjo 30 d. 
lenkai puolė Varėnos ir Perlojos kryptimi. Į Perloją 
atsitraukė Lietuvos kariuomenės 4 kuopa. Lenkai 
puldinėjo Perloją, todėl vyrai visada buvo pasiruošę. 
Perlojiškiai gavo informaciją apie artėjančius lenkų 
pėstininkų pulkus. Tai buvo pirmasis atviras Perlojos 
šaulių būrio mūšis Lietuvos kariuomenės sudėtyje1. 
Perloja buvo užimta. Spalio 4–5 dienomis nuožmiame 
Vartavalakio mūšyje, kurio tikslas buvo nustumti 
lenkus už Ūlos upės, perlojiškiai buvo itin aktyvūs. 
Ir nors lietuvių pajėgoms nepavyko įvykdyti siekto 
plano kuo toliau nustumti priešo kariuomenę, didžioji 
dalis Perlojos buvo išlaisvinta. Lenkai užėmė kairiąją 
Merkio pusę, kurioje mažesnioji Perlojos dalis – 
Anošalis. „Vienas Dzūkijos sodžius N. yra davęs 300 
partizanų, kurie prie Merkio upės aršiai kovojo su 
lenkų reguliaria kariuomene ir du kartu durtuvais 
atmušė juos su dideliais nuostoliais. Perlojiečių 
vadas Jonytis durtuvu sužeistas ir dabar guli Kauno 
ligoninėje.“ – rašoma dienraštyje „Laisvė“ 1920 m.  
spalio 23 d. (Nr. 220). Lietuvos kariuomenė rėmėsi 

karingais ir ginklą naudoti gebėjusiais gerai orga-
nizuotais Perlojos šauliais-partizanais, kartais dar 
vadinamais Lietuvos kazokais. Baigiantis 1920 m. 
Perlojos šauliai buvo atsakingi už Perlojos tiltą ir 
pamerkį tarp Milioniškės ir Salovartės bei gelbėjo 
Vartavalakio-Babriškių ruože2. Tačiau 1920 m. 
lapkričio 29 d. pasirašius sutartį, kuri nubrėžė neu-
traliąją zoną, gruodžio mėnesio pradžioje Perlojos 
šauliai buvo paleisti namo, o apsaugos ėmėsi 
pasieniečiai. Tik grįžę perlojiškiai gruodžio 8 dieną 
švenčiant Švč. M. Marijos šventę buvo užpulti. 
Lenkai manė, kad užklups netikėtai, tačiau tik grįžę 
ir susirinkę į bažnyčią vyrai turėjo šautuvus, todėl 
priešo puolimas buvo sėkmingai atremtas. 

1921 m. sausio 22 dienos šaulių žurnalas 
„Trimitas“ (Nr. 3) praneša: „Sausio 3 d. 10 valandą 
vakare lenkai puolė Perlojų. Apšaudė smarkiai, 
bet Perlojaus šauliai juos atrėmė. Mūšis tęsėsi 50 
minučių“. Tačiau Perlojos kovotojams prasidėjusios 
permainos ne itin tiko: stigo savarankiškumo – 
Šaulių sąjunga kontroliavo pasienio ruožuose 
esančius šaulius, skyrė savo vadus. Klusnumas 
nebuvo pagrindinė perlojiškių savybė. 1921 m. 
balandžio mėnesį Kaunas atsiuntė telegramą, kad 
šauliams griežtai draudžiama „vartoti ginklą“. Buvo 
skubiai išsiųstas konkretus atsakas, kad priešas čia 
pat ir „manomas puolimas ant kaimo Perlojaus“3.
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Perlojos šaulių būrys su kun. L. Petkeliu prie žuvusio kovoje su lenkais Vinco Kaminsko kapo Perlojos kapinėse. 
1923 m. Fotografija iš Perlojos istorijos muziejaus archyvo.  

„Perlojos Respublikos“ gynėjai. Fotografija iš Perlojos istorijos muziejaus archyvo.  
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4 Česnulis V. Varėnos krašto šauliai 1919–1940. Vilnius. 2008, p. 198. 

Lietuvos spaudoje perlojiškių kovingumas 
sulaukė dėmesio. Ir ne tik kovos, bet ir sąmoningumas 
– perlojiškių finansinė parama gynybai. 1921 m.  
rugsėjo 24 dienos „Trimite“ (Nr. 37) rašoma: 
„Perlojus (Alytaus apskr.). Nors neturtingi čia 
„smiltynų karalijos“ gyventojai, tačiau labai atjau-
čia tėvynės gynimo, švietimo reikalą, kas parodo, 
kad per Šv. Baltramiejaus atlaidus suaukojo šaulių 
reikalams 353 a. 40 sk.“

1922 m. vyrai, kurie negalėjo grįžti į savo 
namus už Merkio ar tie, kurie nebegalėjo pakęsti oku-
pacinės valdžios ir viską palikę okupuotoje Perlojos 
dalyje – Anošalyje, Perlojoje organizavo užfrontės 
būrį, jiems padėjo Šaulių sąjungos paskirtas Kazys 
Tumpa. 1923 m. K. Tumpa vadovavo Perlojos šau-
lių būriui. Perlojiškiams sudėtinga situacija – jie 
sunkiai priima paskirtojo vado valdymą, tačiau 
išmintingas ir kantrus K. Tumpos bendravimas 
mobilizuoja Perlojos šaulius bendriems tikslas.

1922 m. rudenį Perlojos šaulius pakvietė vykti 
vaduoti Klaipėdos be įsakymo, buvo kviečiami tik 
savanoriai. Kai 1923 m. vasario 3 d. Tautų Sąjunga 
paskelbė neutraliąją zoną tarp Lenkijos ir Lietuvos, 
o Merkys, tekantis per Perloją, turėjo tapti siena, 
perlojiškiams buvo nepriimtinas toks sprendimas. 
Vasario 24 d. perlojiškiai grįžo išvadavę Klaipėdą 

ir radę okupuotus namus nusprendė atsiimti tai, kas 
jų. 1923 m. vasario 26 d. įvyko nuožmios kautynės, 
kurių metu žuvo du Perlojos būrio vyrai: Anošalyje 
gyvenęs Vincas Kaminskas, Klaipėdos vaduotojas ir 
marcinkoniškis Adomas Dabrilka. Mūšyje dalyvavo 
tik savanoriai: K. Tumpa su vadovaujamų vyrų 
grupe vidurnaktį pereina užšalusį Merkį, o juos 
pridengia J. Lukoševičiaus vadovaujami šauliai. 
Perlojos šaulių būrio žurnale buvo rašoma: „Tai buvo 
paskutinis ir patsai nelaimingiausias susidūrimas 
su priešu.“ Nors ir su nuostoliais šis mūšis privertė 
lenkus pakeisti baudžiamąjį policijos būrį į pasienio 
policijos būrį, kuris daug ramiau elgėsi su vietos 
gyventojais. Šį mūšį galima laikyti paskutiniu 
Perlojos savivaldos gyvavimo ženklu. 

„Karo archyve“ X tome 235 puslapyje Vladas 
Aravičius apie perlojiškius rašo: „Bare, tarp kitų 
būrių, Perlojos būrys buvo pats didžiausias, labiau- 
siai organizuotas, iš vietos žmonių ir, be to, ka-
ringiausias. Priešams jis buvo tikra pabaisa, o šaulių 
štabui buvo pati didžioji ir svarbiausioji jėga, kuria 
rėmėsi visas baras.“

1929 m. Lietuvos šaulių sąjungos viršininkas 
Mykolas Kalmantas kreipėsi į Pirmojo pėstininkų 
pulko vadą pulkininką Povilą Dundulį, kad Perlo-
jos šaulių būrys būtų pripažintas savanorių būriu.  
„Mat būrys yra pasižymėjęs savo veiklumu lenkų 
fronte nuo 1919 m. iki 1923 m. pradžios; jį vertėtų 
išskirti iš visų pafrontės būrių ir pažymėti“4.

Nuo Vytauto paminklo nuvežami pastoliai. 
Fotografija iš Perlojos istorijos muziejaus archyvo.  
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Vytauto Didžiojo paminklas. 1930 m. Fotografija iš Perlojos istorijos muziejaus archyvo.  
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Ir nors dalis Perlojos paliko okupuotoje, kai-
riojoje Merkio pusėje, laisvoje Lietuvoje gyvenan-
tys perlojiškiai rūpinasi mokyklos statyba, kuri 
užsitęsia iki 1927 m. 1930 m. iškyla nauja, vos per 
dvejus metus pastatyta, bažnyčia. Šaulių iniciatyva 
1931 metais aikštę priešais bažnyčią papuošia, dar 
Lietuvos ir Perlojos nepriklausomybės dešimtme-
čiui skirtas Vytauto Didžiojo paminklas, 1938 m. su 
sale ir skaitykla miestelio centre iškyla šaulių namai. 
Jais užbaigiamas didžiųjų statybų laisvos Lietuvos 
laikų etapas.

Perlojos miestelyje buvo Lietuvos pasienio at- 
stovybė, kuri rinkdavo duomenis apie pasienio ruo- 
že judančias lenkų karines pajėgas. Čia ypač pasi-
darbavo okupuotos Perlojos dalies, perlojiškių vadi-
namos Anošalimi, gyventojai. Jie eidami į bažnyčią  
ar lankydami giminaičius nešdavo Lietuvos atsto-
vybei žinias apie lenkų karinių pajėgų judėjimą. Per 
Merkį buvo nešama ir kontrabanda, nes vietiniai 
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Vytauto Didžiojo paminklą šventina kun. S. Kiškis. 1931 m. liepos 19 d. 
Fotografija iš Perlojos istorijos muziejaus archyvo.  

žinojo visas brastas ir pasieniečių judėjimą. 1934 m. 
su informacija Lietuvai buvo sulaikyta Miko 
Stoškaus šeima: vienuolikos metų dukrelė Antosėlė, 
kurios sijono juosmenyje buvo įsiūta surašyta 
informacija, ir žmona Malvina. Moterys buvo 
paleistos, o M. Stoškus kalėjo iki II Pasaulinio karo 
pradžios. 

1939 m. rugsėjį Vokietijai užpuolus Lenkiją 
per tiltą į Perloją, į Lietuvą su baltomis vėliavomis 
rankose  patraukė Lenkijos kariai.
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Perlojos pradžios mokyklos mokytojai ir mokiniai. Centre iš kairės sėdi mokytojas Vladas Aravičius ir Mikas Rapkauskas. 
1931 m. Fotografija iš Perlojos istorijos muziejaus archyvo.  

P. Rimšos plakatas kviečiantis pasipriešinimo kovai prieš 
lenkus. Apie 1920 m. 

Baigiama statyti Perlojos Švč. Mergelės Marijos ir 
Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia. 1930 m. 
Fotografija iš Perlojos istorijos muziejaus archyvo.  



119

DRUSKININKAI 
Roma Dumčiuvienė
Druskininkų miesto muziejus

PRATARMĖ

Brangieji Skaitytojai, mano mielieji!
Šis nedidelis prisiminimų tomas, be abejo, yra 

labai asmeniškas ir subjektyvus, panašiai kaip mano 
vaikystės prisiminimai, kuriuos padovanojau savo 
artimiesiems.

Druskininkai turėjo didžiulės įtakos mano 
gyvenimui ir tapo mano šeimai mistine kulto vieta. 
Rašau apie tarpukario (1927–1939) laikotarpio 
Druskininkus tokius, kokius įsiminiau matytus 
vaiko ir jaunuolio akimis. Taigi šiandien, po beveik 
septyniasdešimties metų, daugelis įvykių bei faktų 
galėjo šiek tiek išsikraipyti mano atmintyje. Todėl 
prašau Jūsų pakantumo.

Tarpukario laikotarpiu Druskininkai atsirado 
Lenkijos teritorijoje. Tai buvo gerai žinomas bei 
visų pamėgtas kurortas kaip Krynica ar Truskaviec, 
tačiau šis miestelis turėjo savo nepakartojamą, 
išskirtinį bruožą bei atmosferą. Druskininkuose 
buvo galima rasti įvairių kultūrų bei tautų atstovų. 
Nepaisant to, kad mieste gyventojų daugumą sudarė 
lenkai bei žydai, čia buvo jaučiamas šios žemės 
lietuviškumas. Apie tai nuolat primindavo ne tik 
kurorto pavadinimas, bet ir aplinkiniai ežerai arba 
išsiskirianti vila „Linksma“. Galų gale, iš čia kilo 
genialus lietuvių kompozitorius ir tapytojas M. K. 
Čiurlionis.

Įvadinėje istorinėje dalyje daug vietos 
skiriama Malinauskų šeimai, ypač Mykolui 
Malinauskui, kuris prieškario bei pokario metais 
daug nuveikė Druskininkų atkūrimui ir plėtrai. 
Malinauskai visada save laikė lietuviais, gerai 
kalbėjo lietuviškai, bičiuliavosi su tuometiniu 
Prezidentu Antanu Smetona bei maršalu Juzefu 
Pilsudskiu, taip pat turėjo Lietuvos pilietybę. Mūsų 
šeimas siejo ilgalaikiai ryšiai bei gili draugystė, o 
ponia Malinauskienė buvo mano krikšto motina. 
Šiuolaikiniai, jau lietuviški Druskininkai, privalo 

juos atsiminti. Tegul išlieka atmintyje ir dr. Eugenija 
Levicka (Lewicka), ir didvyriškas kunigas dr. 
Boleslovas Voleiko (Boleslaw Wolejko), o taip pat, 
manyčiau, ir mano svainis – kurorto inžinierius, 
architektas Jonas Jablonskis. 

Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, kurį 
kiek galėjo rėmė „Solidarumas“ („Solidarność“), 
iškovojęs laisvę Lenkijai, likimas suteikė man 
galimybę praeito šimtmečio pabaigoje net tris 
kartus apsilankyti Druskininkuose. Kiekvieną 
kartą pastebėdavau didžiulę pažangą. Po 
sovietinės santvarkos griūties, šaliai pereinant nuo 
centralizuotos ūkio valdymo sistemos prie rinkos 
ekonomikos, kurortas pamažu kilo. Šiandien tai  
Europos Sąjungos lygio kurortas, kurio didžioji dalis 
yra privatizuota. 

Pabaigai norėčiau iš visos širdies palinkėti 
broliams lietuviams sėkmės plečiant Druskininkus. 
Tegul miestas užsipildo poilsiautojais iš visos 
Europos bei kitų žemynų, kaip Davose, Krynicoje 
arba Karlovy Varuose. Tik, kad neprarastų savitumo 
bei nepakartojamos atmosferos. Be to, norėčiau, 
kad mano artimieji pamiltų Druskininkus taip, kaip 
pamilau aš prieš septyniasdešimt devynerius (!) 
metus. Visa tai nuoširdžiai linki Jums

Autorius
Marian Młynarski-Kiškis
P. S. 
Šie prisiminimai bus išleisti šešių egzempliorių 

tiražu, skirti mano šeimai, draugams bei Druski-
ninkų miesto muziejui, suteikiant visas susijusias 
kopijavimo bei naudojimo lietuvių kalba teises.

Krokuva, 2006 m. sausio 8 d. (1, p. 3-4).

Iš prof. dr. hab. Mariano Mlynarskio mašin-
raščio – atsiminimų knygos „Druskienickie wspom-
nienia“ („Druskininkų prisiminimai“).
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Druskininkų miesto planas, aut. Zygmunt Zapaśnik, 1935 m. balandžio 29 d., Lodzė, Lenkija. 

DRUSKININKŲ TARPUKARIO 
ISTORIJOS ŠTRICHAI

Paskelbus atkurtą Lietuvos nepriklausomybę 
ir prasidėjus kovoms su lenkais ir bolševikais, 
lietuvių daliniai 1920 m. liepos 18 d. buvo 
užėmę Druskininkus, bet rugsėjo 23 d., patyrę 
nuostolių kautynėse ties Kapčiamiesčiu, Lenkijos 
kariuomenės buvo išstumti: nuo spalio vidurio 
miestelis priklausė okupuoto Vilniaus krašto Gardino 
apskričiai. Lietuvos ir Lenkijos demarkacijos linija 
Druskininkuose ėjo Nemuno viduriu, skirdama 
pusiau Meilės salą. Prasidėjo naujas Druskininkų, 
kaip Lenkijos kurorto, etapas. Druskininkai perėjo 

akcinės bendrovės nuosavybėn. Be veik visiškai 
karo sugriauti Druskininkai merdėjo. Po ilgų 
pasiruošimo darbų 1923 m. pavasarį oficialiai buvo 
atidarytas kurortinis sezonas. Tada kurorte buvo 
tik 700 nuomai skirtų kambarių. 

Kaip rašo savo atsiminimuose Marianas 
Mlynarskis, Druskininkų administratorius ir 
bendrasavininkas buvo Michal Malinowski. Mali-
nowskiai buvo Lietuvos lenkai, gal teisingiau 
būtų, kaip pats autorius juos apibūdina, „lenkai iš 
Lietuvos“. Tarpukaryje ir karo metu turėjo Lietuvos 
pilietybę, gerai kalbėjo lietuviškai, pažinojo Kaune 
visą lietuvių grietinėlę, bičiuliavosi su pačiu 
Lietuvos Respublikos Prezidentu Antanu Smetona. 
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„Maršalo mineralinio vandens šaltinis“ Gydyklų parke. Šalia stovi Helena Horkawicz-Dunin. Tarp kurortininkų ir miesto 
gyventojų sklandė legenda, kad šaltinio purslų purškimas sutapo su maršalo J. Pilsudskio širdies ritmu. Foto „Helios“, 1939 m., 
Druskininkai. Druskininkų miesto muziejus. 

Druskininkų administratoriumi jis išbuvo iki  
1928 m. krizės, po to kurortą pardavė valstybei ir 
išsikėlė į centrinę Lenkiją. Marianas Mlynarskis 
prisimena, kad prieš karą jo šeima, važiuodama 
į Druskininkus, sakydavo, kad „važiuojame į 
Lietuvą“(!). Galbūt dėl to, kad Druskininkai buvo 
visada ant pačios Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės ribos, – svarsto memuaristas. 

1924 m. pradėjo veikti pirmoji vaikų svei-
katingumo ir poilsio stovykla. Jos įkūrėjas – Vil-
niaus vaikų ligų klinikų prof. V. Jasinskis.1926 m. 
gydytojų iniciatyva vėl buvo atnaujintas Medicinos 
draugijos darbas, pavasarį gatvės pradėtos tiesti ir 
grįsti akmenimis. 1928 m. Druskininkams suteiktos 
miesto teisės, įsteigtas magistratas. Tais pačiais me- 
tais Druskininkų miesto taryba, norėdama įam-
žinti Žečpospolitos nepriklausomybės dešimtmetį, 
maršalui J. Pilsudskiui suteikė Druskininkų miesto 
Garbės piliečio vardą. 1929 m. savo veiklą pradėjo 
Kurorto komisija, kurios tikslas – komfortinių sąlygų 
į kurortą atvykstantiems poilsiautojams sudarymas. 
Kurorto komisija buvo atsakinga už miestelio estetinį 
vaizdą ir sanitarinę būklę. Jos vykdomuoju organu 

buvo Druskininkų bičiulių draugija. Draugija valdė 
Nemuno upės paplūdimį, kurorto lošimo namus 
(kazino „Katry“ viloje), skaityklą (ten pat), valčių 
stotis prie Druskonio, Ilgio, Lato ežerų, orkestrą 
parke ir paplūdimyje, organizavo ekskursijas ir 
žygius po Druskininkų apylinkes. 

 Kurorto populiarinimo tikslais 1929 m. 
Druskinin kų bičiulių draugijos ir miesto magistrato 
jėgomis vėl buvo atnaujintas žurnalo „Druskininkų 
šaltinių undinė“ leidimas. Iš viso atnaujinto žurnalo 
išėjo 23 numeriai. Kurortu susidomėjo Lenkijos 
vyriausybė, nes Druskininkų savininkas – akcinė 
bendrovė – ne sugebėjo ir negalėjo tenkinti augan-  
čių kurorto porei kių. Tais pačiais metais 
sušaukiama konferencija „Druskininkų ateities 
klausimai“, kuriai pirmininkavo J. Pilsudskis. 1930 
m. kurortas perėjo valstybės nuosavybėn. 1930 m. 
Druskininkuose nutiestas 1,5 km ilgio vandentiekis. 
1931 m. pagal Stefano Šilerio projektą baigta statyti 
mūrinė neogotikinė Druskininkų bažnyčia (statybų 
pradžia 1912 m.). 1932 m. Gydyklų patalpose įsikūrė 
dirbtuvė, kuri iš pušų spyglių gamino ekstraktą 
ir tabletes „Druskol“ su natūraliu pušų aliejumi. 
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Labai svarbus kurorto gyvenime įvykis buvo 
1934 m. rugsėjo 4 d. gele žinkelio atšakos Pariečė–
Druskininkai atidarymas. Geležinkelio stotelės 
tarp Pariečės ir Druskininkų buvo pavadintos  
J. Pilsudskio dukterų vardais: Undine ir Jagodka. 
Žymiai pagerėjo galimybės pasiekti kurortą. 
1937 m. minimas Druskininkų kurorto 100-ųjų 
metų jubiliejus. Žymiausi kurorto mineralinio 
vandens šaltiniai pavadinti Birutės, Undinės, 
Aušros, Maršalo, o pats giliausias (320 m) – Vytauto 
vardu. Tais pačiais metais pradėtas leisti lenkų kalba 
laikraštis „Druskininkų balsas“. 1929–1939 m. 
buvo itin puoselėjama kurorto aplinka: skelbiami 
gražiausiojo gėlyno konkursai, ypač prižiūrimas 
Gydyklų parkas, kuris tais laikais garsėjo rozariumu, 
žmonių pramintu „tūkstančio rožių parku“. Vasarą 
visą sezoną parke veikė orkestras, atvažiuodavęs iš 
Gar dino ar Bialystoko. Grodavo du kartus per dieną: 
ryte ir vakare. Įėjimas buvo mokamas, programos 
metu neleis davo girtų, prastai apsirengusių ir su 
šunimis. Orkestras atlikdavo įvairių kompozitorių 

kūrinius. Sumokėjus muzikuodavo pagal specialų 
užsakymą. Gatvėse, Nemuno pakrantėje vasarą 
savo paslaugas siūlė fotografai, suvenyrais prekiavo 
Lenkijos meistrai, atvykėlių pramogai pasirodymus 
rengė barzdota moteris, vilos „Linksma“ sienomis 
laipiojo žmogus–voras. Sezono uždarymo metu 
vykdavo „Gražiausių akių“, „Gražiausiai įdegusios 
poilsiautojos ar poilsiautojo“ konkursai, „Grožio 
karalienės“ rinkimai. Neaplenkdavo Druskininkų 
ir Lenkijos įžymybės: teatro režisierius J. Osterva, 
kino bei teatro žvaigždė Ordonka ir kt.

„Lenkiškųjų“ Druskininkų periodo klestėjimui 
ir atgimimui ypač reikšminga buvo jaunos gydytojos 
Eugenijos Levickos (1896–1931) veikla. 1924 m. 
vasarą E. Levicka, dar studentė, Druskininkuose 
dirbo sezonine kurorto gydytoja. 1924–1931 me-
tais gydytoja E. Levicka Druskininkuose parodė 
visą savo energiją. Pagal švedišką Lingų ir danų 
fiziologo prof. Linnhardto sistemas įsteigė čia 
naujovišką saulės, oro ir mankštos procedūrų gy-
dyklą: kūrė gydomosios mankštos bazę ir sudarė 

Gydymo saule, oru ir mankšta įstaigos įkūrėja dr. Eugenija Levicka sudarinėja sveikatinimo programą moterims.  
XX a. 3 dešimtmetis, Druskininkai. „Lenkiškųjų“ Druskininkų periodo klestėjimui ir atgimimui ypač reikšminga buvo 
jaunos gydytojos Eugenijos Levickos (1896–1931) veikla. 1924 m. vasarą E. Levicka, dar studentė, Druskininkuose dirbo 
sezonine kurorto gydytoja. 1924–1931 metais gydytoja E. Levicka Druskininkuose parodė visą savo energiją: pagal švedišką 
Lingų ir danų fiziologo prof. Linnhardto sistemas įsteigė čia naujovišką saulės, oro ir mankštos procedūrų gydyklą: kūrė 
gydomąją mankštos bazę ir sudarė gydomosios kūno kultūros metodikas. Po II pasaulinio karo atstatyti parką buvo pavesta 
Karoliui Dineikai. Dabar E. Levickos įkurtas parkas žinomas kaip Druskininkų Karolio Dineikos sveikatingumo parkas.  
Druskininkų miesto muziejus. 
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gydomosios kūno kultūros metodikas. Sportavo 
pati, skatino tuo pavyzdžiu sekti ir pacientus. Įrengė 
baseiną, tinklinio, rankinio, krepšinio aikšteles, 
teniso kortus, bėgimo takelius, vietas gimnastikai. 
Šį gydymą judesiu, saule ir oru populiariai galima 
būtų įvardyti kaip sveikos gyvensenos, gydymo be 
vaistų propagavimą. Tais laikais tai buvo tiesiog 
revoliuciniai, tolygūs kaltinimui amoralumu, 
metodai. Ir greičiausiai dėl to, kad tai buvo labai 
nauja, labai neįprasta. E. Levickos vadovaujamame 
Gydymo saule, oru ir mankšta įstaigoje „Soliariume“ 
veikė vyrų, moterų, o vėliau – ir vaikų sektoriai. 
1924–1937 m. parko nuotraukose įamžintos moterys, 
atvirame ore darančios mankštą nuogos arba 
menkai apsirengusios, bei klubo raiščius dėvintys 
sportuojantys vyrai ir vaikai. Aišku, visa tai vyko 
atskiruose sektoriuose, apsaugotuose nuo pašalinių 
akių. Kiekviename skyriuje dirbo gydytojas ir 
gydomosios kūno kultūros instruktoriai, vadovavę 
grupėms ir individualioms pratyboms. 

Po tragiškos E. Levickos mirties parkas 
pavadintas jos vardu. 1937 m. kurorto sezono 
mėnesiais čia būdavo iki 2000 asmenų. Tarpukariu 
Druskininkuose ypač išpopuliarėjo irklavimas, 
slidinėjimas, iškylos gamtoje, buvo įrengti paplū-
dimiai. Labai populiarus Meilės salos pliažas, kurį 
su Druskininkų krantu jungė kasmet vasaromis 

pastatomas pėsčiųjų tiltas su pakeliama dalimi 
garlaiviams praplaukti. Įėjimas į paplūdimį buvo 
mokamas, į jį poilsiautojų patogumui kursavo 
garlaivis „Smigly“.  1937 m. triukšmingai atšventę 
kurorto įsteigimo 100-ąsias metines, Druskininkai 
vėl pradėjo smukti, ma tyt, dėl susidariusios 
Antrojo pasaulinio karo grėsmės. 

Po 1939 m. nesėkmingo karo su nacių 
Vokietija Lenkijos rytinę dalį su Vilniaus kraštu 
užėmė Raudonoji Armija. Sovietinė kariuomenė į 
Druskininkus įžengė 1939 m. rugsėjį. (2) 

NUO KITO KRANTO. 
LIETUVIAI APIE LENKUS 

Lietuvių inteligentų nuomonę apie lenkus visai 
netikėtai atrandame to meto raštijoje. Dar keisčiau 
– grožinėje literatūroje – 1931 m. Kaune išleistos 
E. Ožeškienės apysakos „Paskutinė meilė“ lietuvių 
kalba pratarmėje. Druskininkų miesto muziejuje 
saugomi  abu šios knygos tomai (toliau cituosime 
šio vertimo ištraukas). Vertėjai – Sofija ir Stasys 
Dabušiai. Kodėl S. Dabušiui, buvusiam J. Jablonskio 
sekretoriui, 1920–1921 m. ir 1927–1938 m. Švietimo 
ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinių kalbos 
taisytojui (8, p. 102), parūpo lenkų rašytojos kritiškai 

Meilės salos pliažas ties Druskininkais. Per salos vidurį ėjo Lietuvos-Lenkijos siena. XX a. 3 dešimtmečio fotoatvirukas,   
fot. Jan Wołyński, leidėjas „Ruch“, Lenkija. Druskininkų miesto muziejus. 
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vertinamas kūrinys? Iš dalies į klausimą atsako I 
tomo 2-oji  išnaša, aiškinanti  originale įvardintą 
mineralinių vandenų miestelį D***: 

Tai dzūkiškų „Druskinįkų“ gydykla, nėrė- 
pų, bekliovių lenkpalaikių užgrobta su mūsų Sei-
nais, Gardinu ir sostine Vilnium. Man to smagiau 
versti šita lenkuojančios, bet Lietuvos žmones 
mylinčios rašytojos apysaka, kad aš šalia 
Druskininkų išaugau (5 kilom., nuo mano gimtųjų 
Vilkanastrų, Leipalingio v.), juos daž nai vasaromis 
lankiau ir gėrėjausi jų gražu mynais, Nemunu, 
pušynais, vasarnamiais ir į juos iš tolimų pasviečių 
sumanančiais įsišvietusiais, žibančiais ponais.

„Paskutinės Meilės“ apysakos vyksmas kaip 
tik vyksta Druskininkuose. Druskininkai po Vil-
niaus gražiausias Lietuvos miestelis!

Stasys Dabušis.  (3, p.33)

Kitas liudijimas mažai kuo skiriasi nuo 
pirmojo ir jį pateikia Steponas Kolupaila knygoje 
„Nemunas“. Druskininkų miestas turi dabar apie 
1000 nuolatinių gyventojų, o va sarą susirenka 
kartais iki 15000 svečių. Be mineralinių versmių 
parke ir vonių Druskininkai turi čia pat puikų 
pušyną ir labai gerą pliažą: kiek aukščiau 
kurorto Nemune yra sala (per vidurį kurios eina 
„prakeikta riba“); dešinioji Nemuno šaka visai 

sekli ir sudaro puikias sąlygas maudy tis ir kepintis 
saulėje. Pliaže pastatyta estrada orkestrui, kuris 
čia links mina sveikus vasarotojus. Kitas orkestras 
groja parke: jis guodžia ligonius. 

Didelis dabartinių Druskininkų trūkumas –  
uždarytas Nemunas: se niau kurortą maitino 
Suvalkijos ūkininkai; dabar jie su pavydu žiūri  
per Nemuną. Jaunimas mėgina plaukioti Nemunu 
baidarėmis, bet sargyba se ka, kad kuris neper- 
žengtų upės vidurio. Teko girdėti, kad į Druskininkus 
kartais atvyksta Lenkijos maršalas J. Pilsudskis, 
kuris pro vasarnamio langą mėgsta gėrėtis už-
nemunės reginiais.

Druskininkų vienabokštė baltų plytų bažnyčia 
matoma iš tolo; šiaip visas miestelis paskendęs 
medžiuose; iš Nemuno matyti tik keletas namų 
ir dalis parko. Ratnyčios žiotyse įrengta vandens 
matavimo stotis.(4, p. 83–84)

LENKŲ KRANTO LIETUVIAI

Druskininkuose gyventojų, kurie save laikė 
lietuviais, praktiškai nebuvo, arba jų veikla ir 
„balsas“ buvo per silpni. Tuometinėje spaudoje 
lietuvių padėtis yra aprašoma tik kalbant apie 
Druskininkus supančius kaimus: lietuviškų mokyklų 

Kitas Nemuno krantas ties Druskininkais – Lietuva, Baltašiškės kaimas. fot. Jan Bułhak, leidėjas „Ruch“, Krokuva. 
XX a. 3 dešimtmečio atvirukas. Druskininkų miesto muziejus. 
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steigimo problemas, bažnytinius reikalus ir pan. 
Vieną prisiminimą pateikia Julius Milutis (g. 
1911) – greta Druskininkų esančio Viečiūnų kaimo 
gyventojas. 1920 m. spalio 9 d. lenkams užgrobus 
Vilniaus kraštą, Viečiūnai taip pat atiteko lenkams. 
Iš pradžių dar veikė lietuviška mokykla, įkurta Domo 
Kizio namuose. Po J. Pilsudskio mirties ši mokykla 
buvo uždaryta. Kai mokyklą iškėlė pas S. Aleksą ir 
pakvietė lenką mokytoją, kaimo žmonės į ją savo 
vaikų neleido, mokykla stovėjo tuščia. Apie 1932 
metus Vilniuje veikusi lietuviška „Ryto“ draugija 
Vieciūnuose įkūrė „Ryto“ mokyklą. Joje dirbo lie-
tuvis mokytojas Silvestras Švokšlys. Didelis įvykis 
kaime buvo viešų vakarų-vaidinimų atsiradimas. Jie 
buvo kitokio, lyg paslaptimi pridengto pasaulio dalis. 
Visi ėjo šių vakarų žiūrėti – tik ir kalbėjo apie juos. O 
kai kurie, nors ir nedrįsdami, patys mėgino „lošti“ 
(vaidinti). Julius Milutis taip pat buvo „artistas“ – 
vaidino kleboną „Cingu-lingu“ vaidinime; sesuo 
Ona vaidino angelą.

Viečiūniškiai gyveno skurdžiai, todėl daugelis 
ėjo uždarbiauti į Druskininkus. Prisimena J. Milutis 
ir apie darbą Eugenijos Levickos kuriamame Saulės 
vonių parke: kaip buvo vežamas smėlis, klojami  

žvyro takai, sodinamos gėlės. Darbas buvo  
sezoninis – prasidėdavo balandžio mėnesį. Už 
dieną darbininkai gaudavo po 5 zlotus. Jie labai 
stengdavosi dėl to, kad daktarė Lewicka pati 
pridėdavo po 1 savo zlotą. (5, p. 6)

LENKAI APIE LIETUVIUS

Druskininkų miesto muziejuje yra sukauptas 
didelis XX a. I pusės lenkų spaudos rinkinys. 
Nuomonė apie lietuvius, sklandžiusi Druskinin-
kuose, dažniausiai aptinkama vietiniame mėn- 
raštyje „Ondyna Druskienickich Źródeł“ („Drus-
kininkų šaltinių undinė“), leistame per visą 
okupacinį laikotarpį iki 1939 metais prasidėjusio 
karo. Ypatingai pasižymi vienas 1932 m. liepos 
mėnesio „Ondynos“ Nr. 2 sąsiuvinis. Jame randame 
net kelis straipsnelius, aprašančius lietuvių ir lenkų 
susitikimus. 

Žinutėje „Kur galima pamatyti „kažką tokio“?“ 
aprašoma liepos 3 d. į Druskininkus atvykusios 
lietuvių akademikų grupės, studijavusios Vilniaus 
universitete, delegacija. Atstovavo jie Naująją 

Lietuviškos etnografijos ekspozicija Mineralinio vandens paviljone Druskininkuose, XX a. 3 d-metis.
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Lietuvą, „tą, kuri eina“, kuri kuriasi. Atvyko su 
kultūrine programa – surengė du lietuvių liaudies 
koncertus ir dramos spektaklį (4 aktų kūrinys iš 
carinės Rusijos persekiojimo laikų). Prie Nemuno 
esančioje muzikos estradoje skambėjo puikios 
lietuvių liaudies melodijos, o  poilsiautojų minios 
jiems nuoširdžiai šaukė „bravo“ ir karštai plojo. Bet 
ir ne ta yra nuostabiausia sensacija. Kitoje Nemuno 
pusėje, lietuviškame krante, susirinko didelės 
lietuvių minios ir kartu su mumis klausėsi melodijų, 
kartu su mumis karštai plojo. Gal niekada menas 
dar nebuvo toks jungiantis skirtingų tautų žmones, 
virš valstybinis ir apolitiškas, toks, koks jis buvo 
sekmadienį prie Nemuno.

Girdėjau tokius komentarus: „Aha, lietuviai 
norėjo pareikšti, kad ir šioje pusėje yra Lietuva“. 
Pasijuokiau iš to komentaro ir pasakiau: „Puiku! 
Bravo! Tegul ir kitoje pusėje žino, kad jų tautiečiai 
turi kultūros laisvę ir kad Lenkijos Druskininkai 
sveikina juos karštais plojimais. Gal tuomet nebus 
jiems taip keista, kad lenkai, gyvenantys jų šalyje, 
taip pat siekia kalbėti ir dainuoti gimtąja kalba. Gal 
kada nors ir jie plos, kai lenkų choras uždainuos 
lenkiškas dainas“. (7, p.18–19). 

Tame pačiame numeryje išspausdinamas 

gausiai nuotraukomis iliustruotas vienos ekskursijos 
prie Lenkijos-Lietuvos sausumos pasienio punkto 
aprašymas:  „Emocinga išvyka. Su malonumu ir 
nuotykiais į Ucieką“. Populiariosios Druskininkų 
mylėtojų draugijos afišos paskelbė apie pirmą 
tolimą pramoginę kelionę Nemuno garlaiviu. 
Druskininkuose didelis sujudimas. O kaip gi kitaip? 
Galutinis iškylos taškas yra numatytas Uciekoje...  
Tas, kuris tą vietovę sau dar leidžia pavadinti 
„Uciecha“ (vert. pastaba: lenk. malonumas) turi 
turėti pakaruoklišką humorą. Nes Ucieka, tai 
pirmasis sausumos Lietuvos-Lenkijos sienos 
punktas! Ir atsitiko taip, kad nekalta afiša iš karto 
padalino Druskininkų poilsiautojus į dvi stovyklas: 
drąsiuosius ir tuos kitus, kurie liko namuose. 
Paprastai šie turi lakią vaizduotę: jau iš anksto 
matė, kaip įsilinksminusius garlaivyje iškylautojus 
užpuola baisi „geležinių vilkų“ ir kitų šaulių gauja, 
gėdingai visus suriša virvėmis ir išveža į Lietuvos 
gilumą. Taip jiems ir reikia – tegul „geležinių vilkų“ 
iš miško neprisikviečia. Tuo metu drąsieji sulipo į 
laivą ir dainuodami leidosi į kelią. Užsidegimas ir 
malonumas neturi ribų, tuo labiau, kad orkestras  
(o taip! pasiėmė ir orkestrą!) ne groja jokios  
rumbos, o tik kažką išmintingo ir linksmo. 

Tiltas, jungęs Druskininkų (Lenkijos okupuota Lietuvos teritorija) ir Mizarų (Lietuva) Nemuno krantus. Buvęs Vytauto Didžiojo 
Universiteto Kaune ordinatorius profesorius Steponas Kolupaila 1950 metais Čikagoje išleistoje knygoje „Nemunas“ [...] aprašo 
medinį tiltą Druskininkuose: „tarp Mizarų ir Druskininkų Didžiojo karo metu per Nemuną buvo pastatytas didelis medinis 
4 angų tiltas. Jis atsidūrė ant nelemtos „linijos“ ir negalėjo būti naudojamas. Netaisomas jis ėmė smukti, ir mūsų Plentų 
valdyba 1928 metais išardė dvi santvaras iš kairiojo kranto. Lenkų spauda kaltino lietuvius dėl tokio „nekultūringo“ elgesio. Tą 
pat vasarą lenkai išardė likusią tilto dalį prie dešiniojo kranto. Tada atsiliepė ir mūsų spauda: Okupantai naikina tiltus...“ . Iš 
kelių statybos inžinieriaus Henriko Adolfo Kebeikio mašinraščio  „Tiltai Druskininkuose“. Fot. L. Baranowski, Druskininkai. 
Druskininkų miesto muziejus. 
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Po valandos plaukimo visi sutrinka, kur turi 
būti iškylos išsilaipinimo ant kranto vieta: kur iš tiesų 
ta Ucieka, kitaip sakant – sausumos siena (nes upės 
– tai aišku: plaukiant Nemuno viduriu plaukiama 
pačia siena. Lietuvos vaikams, kurie stovi „savame 
krante“ ir mojuoja mums skarelėmis, galima numesti 
saują saldainių)? Bet kur sausumos siena, kad tik 
vienu neapgalvotu žingsniu neatsidurtumei Lietuvos 
valstybėje? Kas žino, kur ta siena? Pasirodo, kad 
niekas iš plaukiančiųjų to nežino...

Esant tokiai padėčiai, pasigirdo norinčių 
sugrįžti balsų, nes „kiekvienam gyvenimas mielas“. 
Bet dr. Holynskis, kaip iškylos organizatorius, 
nenorėjo nė girdėti apie grįžimą. „Mes ten pateksime 
bet kokia kaina“... Dauguma iškylautojų jį palaikė. 
Plaukiame dar gerą pusvalandį, net jei vien ir dėl 
to, kad prieš mus atsiveria vis gražesnis peizažas, 
o su mumis fotografas p. Baranovskis. Staiga už 
mūsų, iš dešiniojo kranto pasigirsta šūvis. Plaukiam. 
Antras, trečias – plaukiam. „Grįžtam“ – pasigirsta 
panikos apimti balsai. Iš vandens pakyla garnys. 
„Tai garniui“, – nusprendė kažkas ramindamas. 
Bet šūviai kartojasi ir vis dažnesni. Tie, kurie turėjo 
ausis, galinčias atskirti skirtingų ginklų šūvius, 
pareiškė, kad tai karabinų šūviai. 

Nieko – plaukiame toliau. Va, už to posūkio 
dar kokį kilometrą, o po to grįšime. Taip ir atsitiko. 
Šūviai baigėsi, nuplaukėme dar kelio gabalą. 

Praplaukdami gaudantį žuvis žvejį, klausiame jį, 
kur yra Ucieka? Šelmis nieko nesako – tik gudriai 
juokiasi. Tik dabar „pyptelėjo“ mums, kad esame 
jau Lietuvoje. Apsisukame ir už kokio kilometro 
plaukdami atgal sustojame prie kranto. Prie to upelio 
išlipsime, įrengsime stovyklavietę, suvalgysime 
pavakarius, pagrosime, nusifotografuosime ir 
grįšime namo. Išlipame – fotografas p. Baranovskis 
daro nuotraukas. Staiga kitoje upelio pusėje (kurį 
lengvai galima peršokti) pasirodo Lietuvos sienos 
apsaugos kariškis. Ir tuo pat metu (tik dabar!) 
pamatome mūsų pusėje lenkų pasieniečių K. O. P. 
paniką. Darosi mums ir karšta, ir šalta vienu metu. 
Šalta, nes buvome gana toli įplaukę į Lietuvą (iš 
kur panašu negreitai sugrįžtama), o šilta, kad mūsų 
„geležiniai vilkai“ nepagavo ir nesuėdė. Ir nepagaus, 
nes esame tik laimingo atsitiktinumo dėka „pas save 
namuose“: tas upelis ir yra siena. Užsiropščiame ant 
aukšto, mišku apaugusio kranto. Paliekame lietuvių 
pasienietį apmąstymams, keliaujame į nuostabią 
miško aikštelę (20 metrų nuo sienos). Įsirengiame 
stovyklavietę ir skambant orkestro muzikai imamės 
valgyti užtarnautus pavakarius (apie kuriuos dr. 
Holynskis nepamiršo). Vaišina mus sausainiais ir 
trešnėmis.

Dabar išaiškėja šūvių paslaptis. Tai šaudė 
mūsų pasieniečiai, norėdami tuo būdu mus perspėti 
dėl rizikos patekti į ... Kauną be vizų ir pasų. 

Orkestras parke. XX a. 3 dešimt., fot. Jan Wołyński, leidėjas „Ruch“, Lenkija. Druskininkų miesto muziejus. 
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Lenkijos maršalas Juzefas Pilsudskis prie Druskonio ežero. II plane – Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčia ir vila „Linksma“ (dabar – Druskininkų miesto muziejaus pastatas). 
Fotografas nežinomas,  apie 1930 m. Druskininkų miesto muziejus. 
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Fotografuojamės su jais ir kalbamės. O po to 
plepalai, anekdotai, šokiai, draugiškos linksmybės.

„Grįžtam į Druskininkus!“ – po ilgo laiko 
sukomanduoja dr. Holynskis. Su apgailestavimu 
susirenkame į krūvą ir keliaujame link laivo. Bet 
čia, visų nuostabai, netikėtai perima vadovavimą 
mūsų pasieniečiai. Neleis mūsų! Kodėl? Nes šaudė 
ir su sumedžiotu laimikiu (t. y. mumis) turi sulaukti 
sugrįžtančio komendanto. O kada tas komendantas 
grįš? Gal už trijų valandų. Jaučiamės apsikvailinę, 
nes kas per malonumas būti areštuotiems savų 
vaikinų. Tai joks – „nuotykis“, nei emocija. Mes 
paklūstame ir  nuolankiai pasiduodame rūsčiam 
pasieniečių reikalavimui. Šiaip ar taip nebus 
nuobodu. Dr. Holynskis nuėjo kelis kilometrus 
iki pasienio punkto, kad telefonu išsikviestų 
komendantą. Tuo metu visi  iškylautojai susėda ant 
upelio kranto ir pradeda pokalbius su komendantu... 
Lietuvos sargybos. Kitoje sienos pusėje susirenka 
keletas lietuvių pasieniečių, daug civilių ir minia 
drąsių bei ryžtingų vaikų. Kažkas iš mūsų iškylautojų 
moka lietuvių kalbą. „Kalbėkite, ponai, lenkiškai“, 
– atsiliepia Lietuvos sargybos komendantas. 
Puiku! – kalbamės lenkiškai.  „Jums pasisekė, kad 
spėjote grįžti į savo sienos pusę“, – pasakė. „O 
kas būtų atsitikę, jeigu būtume ten išsilaipinę“, –  
pasišaipome mes. „Nieko!“ – „Būtume aštuonias 
valandas palaikę ir paleidę.“

Pavaišinome jį papirosais, paduodami juos per 
upeliuką... ant lazdos. Užgrojo muzika. Lietuviai 
nuoširdžiai ploja. „Dainuokite, vaikai,“ – kreipiamės 
į lietuvių vaikų būrį. „Tai, kad mes nemokame 
lenkiškų dainelių“, – atsako apgailestaudami. „Tai 
dainuokite lietuviškas“. „Kad ir lietuviškų nemokame 
– dainuoti mokykloje mūsų nemoko“. „Koks tavo 
vardas, berniuk?“. „Žemaitis“. „Gaudykite, vaikai, 
saldainius“. Metam jiems saldainius. Malonumas, 
šurmulys, džiaugsmas, padėkos. 

Ir taip dvi valandas. Grįžta dr. Holynskis. Esame 
išlaisvinti iš mūsų pačių pasieniečių tvirtų rankų. 
Sulipame į laivą. Lietuviai palydi mus linksmai, ilgai 
mojuodami skarelėmis, draugiškumo ženklan... 

 (7, p.10–15)

Abiejų valstybių santykių klausimas būdavo 
iškeliamas netgi per kultūros renginius. Kaip antai, 
finansininkas, operos solistas Antoni Jaroszewicz 
savo knygoje „Finansininko libretto“ prisimena: Apie 
1923 metus lydėjau į Druskininkus Liudviką Uršteiną 
į koncertą vietiniame kazino. Koncerto pelnas buvo 
skirtas bažnyčios atstatymui. Tame koncerte išstojau 
su prakalba, kurioje pasakiau <...>, kad Lietuva yra 
kitoje Nemuno pusėje ir turime su ja susitaikyti. Apie 
šį koncertą dargi buvo žinutė Varšuvos „Rytiniame 
kurjeryje“. (6)

Kolonada parke. Viduje pastatytas Juzefo Pilsudskio biustas. XX a. 4 dešimtmečio atvirukas, leidėjas „A.F.W.“ 
Druskininkų miesto muziejus. 
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Lenkijos Šaulių demonstracija Druskininkuose. Šalia – Magistrato pastatas (dabar – Druskininkų Švč. Mergelės Marijos 
Škaplierinės bažnyčios parapijos namai). Fot. nežinomas, apie 1935 m. Druskininkų miesto muziejus. 

Jau minėtas M. Mlynarskis mašinraštyje 
irgi nelieka nepalietęs lietuvių-lenkų santykių. 
Druskininkų mikroklimatą, vyravusį „šioje užbur-
toje vietovėje“, M. Mlynarskis apibūdina kaip 
širdingą ir draugišką. Vietinė liaudis, tame tarpe ir 
menkutė inteligentija, kalbėjo dainingu, vilnietišku 
akcentu. Kiekviename žingsnyje susidurdavome su 
svetingumu ir nuoširdumu. Kitos tautos, t. y. lenkai, 
žydai, lietuviai ir baltarusiai, nekalbant jau apie 
pavienius totorius ir karaimus, tarpusavyje gražiai 
sugyveno. Veikė ir bažnyčia, ir cerkvė, ir sinagoga. 
Reikia pažymėti, kad žydai sudarė didelį tikrųjų, 
prigimtinių druskininkiečių procentą. (1, p. 13)  
M. Mlynarskis prisimena, kad prieš karą Lenkijos 
valdžia stengėsi palaikyti vietinius amatus, pir-
miausia, lino manufaktūras, tuo pačiu ir lino 
gamintojus. Ta proga viename iš Gydyklų parko 
paviljonų buvo suorganizuota speciali paroda, 
kurioje ponios pirko gražias sukneles ir tikro lino 
rankšluosčius. (1, p.30)

PASKUTINĖS ATOSTOGOS 
LENKIŠKUOSE DRUSKININKUOSE

Paskutines atostogas praleidau tų tragiškų 1939 
metų liepą ir rugpjūtį, – rašo M. Mlynarskis. Tuo 
metu Druskininkai jau turėjo tiesioginį geležinkelio 
susisiekimą su Varšuva ir modernią stotį. Tuo metu 
visose gyvenimo sferose jautėsi simpatija lietuviams. 

Užmegzti tarpvalstybiniai Lietuvos ir Lenkijos 
santykiai suteikė galimybę kontaktuoti žmonėms. 
Panašu, kad prieš mūsų atvykimą atostogauti į 
gydyklų parko prieplauką atplaukė pramoginis 
lietuvių laivas, o pasienio kareiviai išgelbėjo 
skęstančius lietuvių skautus. (1, p. 30)
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PASIENIO POLICIJOS 
SEINŲ-MARIJAMPOLĖS BARAS 
Gintaras Lučinskas

Konfliktui tarp Lietuvos ir Lenkijos sureguliuoti 
Santarvės valstybės – Didžioji Britanija ir Prancūzija 
– nustatinėjo demarkacijos linijas. 1919 m. liepos 
27 d. buvo nustatyta vadinamoji vyriausiojo 
Santarvės karinių pajėgų vado, Prancūzijos maršalo 
Ferdinando Fošo (pranc. Ferdinand Foshe) linija. Ji 
Sūduvą padalijo tarp Lietuvos ir Lenkijos, lenkams 
palikdama daug lietuvių gyvenamųjų vietovių, tarp 
jų ir vieną pačių žymiausių lietuvybės centrų – 
Seinus bei Punską su apylinkėmis. Nuo tada Lenkijai 
priskirtam Seinų kraštui prigijo „Suvalkų trikampio“ 
pavadinimas.

Lenkija nepasitenkino vien atvira agresija 
prieš Lietuvą, bet ėmėsi Lietuvos Valstybę griauti 
iš vidaus. Lenkų politikai ir kariškiai Lietuvoje 
sukūrė antivalstybinį pogrindį su centru Kaune. 
Svarbiausia antilietuviško pogrindžio jėga buvo 
Polska Organizacija Wojskowa (POW) padaliniai. 
Lietuvoje 1919 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje turėjo 
būti įvykdytas valstybės perversmas, užgrobta 
politinė valdžia, vadovavimas kariuomenei, sudaryta 
marionetinė vyriausybė ir kreiptasi į Lenkiją kari-
nės pagalbos. Perversmo iniciatoriumi buvo pats 
Lenkijos valstybės vadovas J. Pilsudskis. Taip 
turėjo būti išspręstas J. Pilsudskio seniai puoselėtas 
Lietuvos ir Lenkijos federacijos klausimas, kurio 
nepavyko išspręsti atvira agresija prieš Lietuvos 
valstybę. Sąmokslas buvo atskleistas, jo dalyviai 
neutralizuoti. 

1919 m. gruodžio 8 d. Santarvės Aukščiausioji 
taryba deklaravo Lenkijos ribą Rytuose, žinomą 
Didžiosios Britanijos lordo Džordžo Kerzono (angl. 
George Nathanill Curson) linijos vardu. Čia linija 
nuo Rytprūsių sienos ėjo iki Juodosios Ančios ir 
Nemuno santakos, o nuo Gardino beveik tiesia linija 
ėjo į pietus. Dalis lietuvių etninių žemių, kurios 
pagal Fošo liniją buvo priskirtos Lietuvai, dabar 
perduota administruoti Lenkijai, t. y. Kerzono linija 
Pietų Suvalkijoje buvo pastūmėta į šiaurę Lietuvos 
sąskaita. Lietuvių etninės žemės Rytuose pagal 
Kerzono liniją atsidūrė toli nuo Lenkijos ribų ir 
čia siena turėjo būti nustatyta Lietuvos ir Sovietų 
Rusijos derybomis.

Politinė karikatūra. „Trimitas”, 1921 m. nr. 1, p. 32.

Kilus 1920 m. balandžio mėn. Lenkijos–
Sovietų Rusijos karui, galima buvo tikėtis tiek 
pozityvių poslinkių santykiuose su Lenkija, tiek ir 
naujo jos agresijos proveržio prieš Lietuvą, jeigu 
lenkams pavyktų įtvirtinti savo laimėjimus fronte, 
kai lenkų puolimas išsiplėtė didelėje erdvėje ir buvo 
užimtas Minskas ir Kijevas. Tik tuomet, kai birželio 
viduryje Lenkijos kariuomenė buvo priversta 
skubiai trauktis, lenkai pripažino Lietuvą de facto 
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ir siekė Lietuvos vyriausybės oficialaus pareiškimo 
apie neutralumą šiame kare. Lietuvos vyriausybė 
to padaryti nesutiko, o Sovietų Rusija siekė kuo 
palankesnės Lietuvos pozicijos. Rusams pavyko šio 
to pasiekti. Lietuvos kariuomenė pradėjo užiminėti 
besitraukiančių lenkų paliekamas Lietuvos žemes, 
pirmiausia iki Fošo linijos. Tokioje situacijoje 
Santarvės valstybės spaudė Lenkijos vyriausybę 
nedelsiant perleisti lietuviams Vilnių ir gretimas 
etnines lietuvių žemes, laikytis Kerzono linijos. 
Lenkai netgi pasirašė protokolą nedelsiant įvykdyti 
santarvininkų reikalavimus. Lietuvos kariuomenė 
stengėsi įžengti į Vilnių pirmiau Raudonosios armijos 
dalinių. Lenkijos vyriausybės pozicija Vilniaus 
perdavimo lietuviams klausimu buvo dvilypė. 
Lenkija visaip delsė įvykdyti savo įsipareigojimus 
sąjungininkams. Vilnių gynusiems daliniams buvo 
duodami dviprasmiški įsakymai. Netgi buvo iš 
pasalų užpulti Vilniaus link žygiavę lietuvių kariai ir 
taip sutrukdyta Lietuvos kariuomenei įžengti į Vilnių 
bent tą pačią dieną kaip Raudonoji armija. Tuo 
pačiu metu Lietuvos kariuomenė vykdė operacijas 
Pietų Suvalkijoje, stengdamasi atsiimti etnines 
lietuvių žemes ir pasiekė Augustavą. Visų Lietuvos 
kariuomenės operacijų metu apsupti besipriešinantys 
lenkų padaliniai buvo nuginkluojami.

Iki tol Lietuvos kariuomenė jau buvo užėmusi 
Pietų Suvalkiją su Seinais ir Suvalkais, pasiekusi 
Augustavą. Pradėję puolimą, lenkai lietuvius laikė 
su sovietais bendradarbiaujančiais priešais ir stūmė 
juos į šiaurę. Lietuvių kontrpuolimas nedavė lauktų 
rezultatų. Vis tik pavyko atsiimti Seinus, pasiekti 
Gibus bei Smalėnus. Santarvininkams spaudžiant, 
1920 m. rugsėjo 14 d. Kalvarijoje prasidėjo paliaubų 
derybos, bet jos greitai nutrūko dėl Lenkijos pusės 
nenoro atsižvelgti į lietuvių siekį sutelkti savo 
valstybėje visas etnines žemes Pietų Suvalkijoje. 
Atnaujinę puolimą, lenkai po kelių dienų vėl 
užėmė Seinus ir veržėsi gilyn į Lietuvą, užimdami 
Kapčiamiestį, Veisiejus, o Vilniaus kryptyje – Va-
rėnos geležinkelio stotį. Tuo metu lietuviai Pietų 
Suvalkijoje buvo sutelkę du trečdalius savo pajėgų, 
apnuogindami Vilnių ir visą Rytų Lietuvą.

1920 m. rugsėjo 30 d. vėl prasidėjo derybos 
dėl kovos veiksmų sustabdymo. Šį kartą abiejų 
pusių delegacijos tarėsi Suvalkuose. Suvalkų 
mieste spalio 7 d. buvo pasirašytas susitarimas dėl 
laikinojo modus vivendi nustatymo. Kitaip sakant, 
tai buvo susitarimas dėl paliaubų, kuris lietuvių 
istoriografijoje vadinamas tiesiog Suvalkų sutartimi, 
siekiant daugiau sureikšminti šį dokumentą. Suvalkų 
susitarimu buvo nustatyta demarkacinė linija. 
Suvalkijoje ji ėjo pagal Kerzono liniją. Dešinėje 
Nemuno pusėje – Gravės upeliu iki Merkinės plento, 
paskui Merkiu, Derežnyčios upeliu iki geležinkelio 
(Varėnos geležinkelio stotis liko lenkų pusėje) 
ir toliau keliu iki Bastūnų geležinkelio stoties. 
Susitarimas turėjo įsigalioti spalio 10 d. 12 valandą.

Lenkijos vadovybė, nenorėdama atsisakyti 
pretenzijų į Vilnių ir Rytų Lietuvą, bet kartu 
vengdama erzinti santarvininkus, inscenizavo gen. 
L. Żeligovskio maištą, kuris tariamai vykdydamas 
vietinių gyventojų valią, su maištaujančiais lietuvių–
baltarusių daliniais spalio 8 d. nuo Lydos išžygiavo 
„vaduoti tėviškės“. Taip Lenkija jau kelintą kartą 
pradėjo karo veiksmus prieš Lietuvą, bet nė karto 
nepaskelbusi karo savo kaimynei. Želigovskininkai 
spalio 9 d. užgrobė Vilnių ir veržėsi gilyn į Lietuvą. 
Įsiplieskė karo veiksmai. Tolesni mėginimai abi 
puses pasodinti prie derybų stalo ir sutaikyti jas 
atsimušdavo į Lietuvos reikalavimą, kad Lenkija 
sugrįžtų prie Suvalkų susitarimu nustatytos demar-
kacinės linijos, nors už jos į pietus buvo likę nemaži 
lietuvių etninių žemių plotai.

Per šias kovas, dar kartą Tautų Sąjungai 
įsikišus, karo veiksmai buvo nutraukti, o Karinės 
kontrolės komisijai spaudžiant, 1920 m. lapkričio 
29 d. pasirašytos kariaujančių valstybių paliaubos. 
Abi valstybės įsipareigojo perduoti belaisvius Tautų 
Sąjungos Karinės kontrolės komisijos žinion ir tarp 
kariaujančių kariuomenių nustatyti neutralią zoną. 
Kovojusios pusės turėjo atsitraukti po 6 km ir palikti 
12 km pločio „niekieno žemės“ ruožą. Lietuvai ir 
Lenkijai pasiūlyta ginčą spręsti derybomis, tačiau 
abiems valstybėms susitarti nepavyko.

Lietuvos diplomatijai pavyko pasiekti, kad Tautų 
Sąjungoje ir Vakarų didžiųjų valstybių sostinėse ši 
Lenkijos karinė avantiūra būtų pasmerkta. Lietuvos 
diplomatai Vakaruose kaltino Lenkiją ne tik sulau-
žius Suvalkų susitarimą, bet ir neįvykdžius Tautų 
Sąjungai duotų įsipareigojimų. Kita vertus, Vakarų 
valstybės nesiėmė jokių konkrečių žygių norėdamos 
pažaboti agresorių. Tautų Sąjunga neturėjo realios 
jėgos. Svarsčiusi Rytų Lietuvos okupacijos bylą ir 
išmėginusi įvairias priemones, Tautų Sąjunga 1921 
m. pasiūlė Lenkijai ir Lietuvai tiesiogines derybas, 
vadovaujant Belgijos užsienio reikalų ministrui 
Pauliui Hymansui. Sužlugdžius P. Hymanso pa-
rengto antrojo abiejų valstybių susitarimo projekto 
priėmimą, Lietuva nesutiko normalizuoti santykių su 
Lenkija pastarosios sąlygomis, reikalaudama, kad ši 
įvykdytų Suvalkų susitarimo nuostatas, tačiau niekas 
to negirdėjo Vakaruose, juolab Lenkijoje. 1921 m. 
pabaigoje derybos žlugo. 

1922 m. gegužės 16 d. Ženevoje Tautų Sąjungos 
taryba svarstė neutralios zonos klausimą. Siūlyta 
pažymėti demarkacijos liniją, paliekant neutralią 
zoną. Toji demarkacijos linija būtų turėjusi padalyti 
neutralią zoną išilgai per pusę, kad vienoje pusėje 
būtų Lenkijos, kitoje – Lietuvos valdžia. Kadangi 
tokia linija būtų panaikinusi lenkų sulaužytą Suvalkų 
sutartį, todėl Lietuvos delegacija priimti siūlymą 
atsisakė.

1922 m. rugsėjo 27 d. į neutralią zoną atvyko 
Tautų Sąjungos komisaras P. Saura (Ispanija) ir jo 
sekretorius Lasič (Serbija), norėdami susipažinti su 



133
Gintaras Lučinskas

neutralios zonos gyventojų būkle. 1923 m. sausio 
mėn. Paryžiuje vyko Tautų Sąjungos tarybos posėdis, 
kuriame šie atstovai skaitė pranešimą ir reikalavo 
neutralią zoną panaikinti.

1923 m. vasario 3 d. Tautų Sąjungos taryba 
rekomendavo Lietuvai ir Lenkijai pasidalinti 
neutralią zoną. Lenkija šią rekomendaciją priėmė, 
nes ji norėjo, kad užgrobtos Lietuvos sritys būtų 
jai pripažintos ir kad to meto demarkacijos linija 
taptų nuolatine Lenkijos–Lietuvos siena. Lietuvos 
Vyriausybė pareiškė, kad neutralios zonos klau-
simas nebuvo pavestas Tautų Sąjungos tarybai 
svarstyti ir kad Taryba neturėjo teisės tokios reko- 
mendacijos daryti, tad Lietuvos Vyriausybė ir 
negalinti šios rekomendacijos priimti. 1923 m. 
vasario 10 d. Lietuvos Vyriausybė pasiuntė Tautų 
Sąjungai protestą ir siūlymą bylą perduoti Nuo-
latiniam Tarptautiniam teismui, tačiau Taryba 
Tarptautiniam teismui bylos neperdavė. Lenkija tuo-
jau pasinaudojo Tautų Sąjungos duota galimybe ir dar 
labiau suaktyvino neutralios zonos gyventojų puo- 
limus. Lietuvos Vyriausybė neorganizavo atviro 
pasipriešinimo, nes dar nebuvo užbaigti Klaipėdos 
prijungimo reikalai, todėl nenorėta aštrinti santykių 
su Lenkiją palaikančiomis Santarvės valstybėmis, 
kurių sprendimai turėjo nulemti Klaipėdos krašto 
ateitį. 

1923 m. kovo 15 d. Tautų Sąjungos paskirtos 
Ambasadorių Konferencijos nutarimu neutralioji 
zona buvo panaikinta, o demarkacijos linija pripa-
žinta administracine Lenkijos-Lietuvos siena. Vilnius 
ir Pietryčių Lietuva liko Lenkijos okupuota iki 1939 
m. Karinė padėtis formaliai tęsėsi iki 1938 m. kovo 
19 d. Lenkijos ultimatumo Lietuvai, kuriuo Lenkija 
privertė Lietuvą užmegzti diplomatinius santykius, 
o kartu ir atsisakyti savo pretenzijų Lenkijai, 
pirmiausia dėl Vilniaus ir Pietryčių Lietuvos.

1939 m. Sovietų Sąjungai grąžinus Vilniaus 
kraštą Lietuvai – Suvalkai, Seinai ir Punskas, t. y. 
lietuvių etninės žemės, liko anapus jos ribų. Pagal 
slaptą Sovietų Sąjungos ir Vokietijos sandėrį šis 
kraštas atiteko Vokietijai. Vadinamoji „Suvalkų 
trikampio“ teritorija buvo prijungta prie Rytų 
Prūsijos. Slopintas bet koks lietuviškas kultūrinis, 
švietėjiškas gyvenimas. Vokiečiai vertė šio krašto 
lietuvius „repatrijuoti“ į Lietuvą, kitus prievarta 
išvarė.

Nuo 1920–1921 m. Lietuvos sienų apsauga buvo 
kariuomenės žinioje, ir jas saugojo specialūs pasienio 
kariuomenės daliniai. Lenkijos pasienyje, kur vyko 
kovos, tvarką palaikė ir vietos milicija, kuriai dažnai 
teko dalyvauti ginkluotuose susirėmimuose su lenkų 
partizanais. 1920 m. lapkričio 29 d. Tautų Sąjungai 
tarp Lenkijos ir Lietuvos nustačius vadinamąją  

Seinų apskrities pasienio milicininkai Kapčiamiesčio valsčiaus Pabūdaviečio kaime. 
1923 m. Fotografija iš G. Lučinsko kolekcijos.
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neutralią zoną, kariuomenių daliniai privalėjo iš tos 
zonos pasitraukti, nes taip reikalavo Tautų Sąjunga. 
Neutralios zonos gyventojai liko be apsaugos ir be 
administracijos aparato. Todėl jie patys, Lietuvos 
valdžios skatinami ir globojami, ėmėsi organizuoti 
neutralios zonos miliciją, kuri saugotų jų gyvybes ir 
turtą. Ši milicija veikė visiškai savarankiškai, turėjo 
savo užduotis. Tačiau ji, saugodama neutralios 
zonos gyventojus nuo lenkų partizanų puldinėjimų, 
plėšimų ir žudymų, kartu saugojo ir „šioje“ zonos 
pusėje gyvenančius lietuvių ūkininkus.

1923 m. vasario 3 d. Tautų Sąjungos tarybai 
nustačius tarp Lenkijos ir Lietuvos demarkacijos 
liniją (nuo 1929 m. vadinama administracijos linija) 
ir panaikinus neutraliąją zoną, šios linijos apsaugą 
perėmė Lietuvos kariuomenės pasienio pulkai. 1923 
m. gegužės mėn. pasienio apsauga reorganizuota ir iš 
Krašto apsaugos ministerijos perėjo Vidaus reikalų 
ministerijos žinion. 1924 m. sausio 1 d. naujai įkurta 
Pasienio policija perėmė iš kariuomenės dalinių 
Lietuvos sienų ir demarkacijos linijos apsaugą. 

Mažiausias pasienio policijos taktikos ir 
vykdomasis vienetas buvo pasienio sargyba, 
vadovaujama sargybos viršininko. Priklausomai nuo 
vietovės ir padėties, pasienyje sargybą sudarydavo 
nuo 5 iki 10 sargybinių. Sargybiniai buvo pėstieji ir 
raitieji, jie saugodavo ne didesnę kaip 5 km sienos 
atkarpą. 3–4 sargybos sudarydavo pasienio policijos 
rajoną. Rajonai turėjo savo numerius. Rajonas sau-
godavo apie 15 km valstybės sienos. Barą sudarė nuo 
4 iki 10 rajonų. Jis saugojo valstybės sienos atkarpą, 
sutampančią su apskrities ribomis ir kaimynine 
valstybe. Baras buvo ne tik organizacinis, bet ir 
administracinis vienetas. Pasienio policijos baro 
viršininkas buvo pavaldus apskrities viršininkui. 
Sienos su Lenkija apsauga buvo padalinta į 7 barus 
(pagal apskričių pavadinimus): Zarasų, Utenos, 
Ukmergės, Trakų, Alytaus, Seinų-Marijampolės 
ir Vilkaviškio. Iš viso sieną saugojo apie 1000 po- 
licininkų. Vienam sienos apsaugos kilometrui 
teko 2 sargybiniai. Pradėjus lenkų pusėje veikti 
politinei emigracijai („plečkaitininkų“ opozicijai) 
bei pasireiškus Lietuvoje teroro aktams, 1929 m. 
liepos 1 d. demarkacinė (administracinė) linija buvo 
sustiprinta 100 vyrų.

Pasienio policijos Seinų-Marijampolės baras 
buvo Seinų ir Marijampolės apskričių ribose, o 
šio baro viršininkas pavaldus Seinų apskrities 
viršininkui, kurio įstaiga įsikūrusi Lazdijuose. 
Lietuvos pusėje liko didesnė Seinų apskrities dalis, 
turinti 1249 km2 plotą.

Per šešiolika pasienio policijos gyvavimo metų 
Seinų-Marijampolės bare ne vienąkart keitėsi baro 
viršininkai, o ypač baro rajonų viršininkai; pastarųjų 
suskaičiuotume kelias dešimtis. Seinų-Marijampolės 
baro viršininkais dirbo: Lucijonas Vitkauskas (1924-
01-01–1926-01-15), Jonas Stravinskas (1926-01-15–
1926-12-01), Bonifacas Petrauskas (1926-12-01–
1927-01-29), Viktoras Volonsevičius (1927-01-29– 

Seinų apskrities pasienio milicininkai. 
1923 m. Fotografija iš G. Lučinsko kolekcijos.

1927-06-15), Aleksandras Mikelėnas (1927-06-15– 
1927-09-01), Povilas Meškauskas (1927-11-30–
1928-01-19), Alfonsas Sinkevičius (1928-03-16–
1932-03-01), Jonas Ignatonis (1932-03-01–1934-02-
01), Juozas Dženkaitis (1934-02-01–1935-11-16), 
Aleksandras Sadauskas (nuo 1935-12-01) ir kt.

Seinų-Marijampolės baro pasienio policinin-
kams teko saugoti 127 demarkacinės (administra-
cinės) linijos kilometrus. Bare dirbo 14 rajonų vir-
šininkų, 12 vyresniųjų sargybinių ir 278 sargybiniai. 
„Sienos patruliavimą atlieka pasienio policijos 
tarnautojas, ginkluotas šautuvu ir durtuvu: jis 
vadinasi sienos sargybinis. Jo prižiūrimo barelio 
ilgis dienos metu 1 val. – 1 val. 15 min. kelio, ne 
daugiau kaip 3,5–4 km. Barelio ilgis nakties metu 
– apie 1–1,5 km lėta eisena per pusę valandos,“ 
– rašoma 1925 m. „Policijos“ žurnale. Vienas iš 
pasienio tarnautojų spaudoje rašė: „Sargybiniui nei 
sekmadienių, nei šventadienių nėra. Jis dirba ne 
mažiau kaip 8 val. per parą, vis tiek, ar čia sninga, 
šąla, lyja ar karšta… Sargybinis kaitroje per 8 val. 
suvaikščioja ne mažiau kaip 25 km. Į pabaigą kojas 
vos pavelki, o šautuvas į galą tiek sunkus, kad, rodos, 
kokį kulkosvaidį užsivertęs neši.“
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Vachmistras Jonas Kareckas, kuris tarnavo Seinų apskrities raitojoje policijoje prie Leipalingio miestelio. 
1924 m. lapkričio 30 d. Fotografija iš A. Antanevičiaus kolekcijos. 
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Seinų apskrities pasienio policininkai Stasys Skripka 
ir Jonas Malinauskas. 1924 m. Fotografija iš G. Lučinsko 
kolekcijos. 

Laikina Lietuvos valstybės siena su 
Lenkija (nuo 1923 m. demarkacinė, nuo 1929 m. 
administracinė linija) buvo labai nerami, čia buvo 
bene pati pavojingiausia pasienio tarnyba. Nuolat 
buvo šaudoma iš Lenkijos pusės, grobiami lietuvių 
pasienio policininkai, perstatinėjamos sienos gairės, 
nesankcionuotai pereinama siena, gana intensyviai 
gabenama kontrabanda. Nuo 1927 m. iki 1939 m.  
rugsėjo mėn. įvairių provokacijų metu, lenkų pa-
sieniečiai nušovė 7, sužeidė 13 ir buvo pagrobę 22 
Lietuvos pasienio policininkus.

Štai keletas žinučių iš Seinų-Marijampolės baro, 
liudijančių, kokios neramios ir be galo pavojingos 
buvo lietuvių pasieniečių dienos ir naktys: 

„1927 m. lenkų kareiviai pagrobė 4 rajono 
sargybinį Juozą Zdancevičių, kurį išlaikė be 
priežasties kalėjime daugiau kaip mėnesį ir po to 
ištrėmė atgal Lietuvon.

1928 m. nežinomų asmenų iš lenkų pusės buvo 
apšaudyti ir sužeisti 2 rajono sargybiniai Vailionis ir 
Ivanauskas.

Balandžio mėn. 6 d. 20 val. Trumpalių kaimo 
laukuose keletas ginkluotų plečkaitininkų ėjo mūsų 
pusėn. Sargybinis Juozas Žiuras juos apšaudė. Nuo 
demarklinijos į sargybinį Žiurą šaudė lenkų kareiviai.

Birželio mėn. 6 d. nakties metu keletas 
ginkluotų plečkaitininkų užpuolė 2-os sargybos 
būstą, norėdami paimti ir nužudyti vyr. sargybinį 
Valukonį. Neradę jo, pagrobė tarnybos dienyną, 
drabužius, dviratį ir pasitraukė.

Rugpjūčio mėn. lenkų partizanas Gusevič-
Drozd su kitais partizanais apšaudė 9 rajono sargybinį 
Trapiką, kuriam atsišaudžius, lenkai pabėgo.

Rugsėjo mėn. 10 d. plečkaitininkai apšaudė 
mūsų sargybinį Praną Ivanauską, kuriam peršovė 
kepurę.

Spalio 4 d. lenkų Gramadziškių kardono ka-
reiviai Giluišių kaime statė kapčių mūsų pusėje. 
Rajono viršininkas Sadauskas su vyr. sargybiniu 
Valukoniu įspėjo, kad mūsų pusėje kapčių nestatytų. 
Lenkų puskarininkis vieną kartą iššovė.

Lapkričio mėn. 8 d. ties Igarkos folvarku 
du ginkluoti plečkaitininkai apšaudė 9 rajono 
sargybinį Ivanauską, sužeidė jam dešinę ranką. 
Plečkaitininkams vadovavo seržantas Jablonskis.“

Šį sąrašą galima tęsti be galo. Taip buvo ne tik 
Seinų-Marijampolės baro ribose, bet ir prie visos 
administracinės linijos. Ne tik 1927 ar 1928 m., bet 
iki pat Lenkijos valstybės žlugimo 1939 m.

1937 m. „Policijos“ žurnale rašė: „Rugpjūčio 
25 d. lenkų pasienio apsaugos kareiviai ties Seinų-
Marijampolės baru, Galadusio ežere esančioje saloje 
(ties Beviršių kaimu), pastatė mūsų pusėje apie 
80 m nuo administracinės linijos penkis kapčius 
su gairėmis. Pastatytus kapčius mūsų pasienio 
policija nugriovė. Rugpjūčio 30 d. 14 val. 20 min. 
lenkų pasienio apsaugos Borisuvkos kardono 
seržantas ir šeši kareiviai, perėję administracinę 
liniją, Galadusio ežero Beviršių saloje suėmė mūsų 
pusėje pasienio policijos Seinų-Marijampolės baro 
5 rajono policininką Vladą Stankevičių. Be to, 
lenkų kareiviai jau buvo pastatę mūsų pusėje du 
kapčius. Tie patys kareiviai, pamatę atsiiriant į salą 
daugiau mūsų policininkų, iš salos pasišalino. Mūsų 
pasienio policija lenkų pastatytuosius kapčius išardė. 
Policininkui grąžinti žygiai padaryti, tačiau jie dar  
be pasekmių.“

Policininkas V. Stankevičius iš Lenkijos sugrįžo 
tik beveik po pusantro mėnesio. Jis buvo visaip 
kamantinėjamas, reikalaujama žinių apie Lietuvos 
kariuomenę. Daugiau kaip mėnesį jis buvo laikomas 
Suvalkų kalėjime. Po to jį nuvežė į Gardiną, iš ten – į 
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Pasienio policininkai Vladas Brogys (kairėje) ir Antanas Metelionis prie Lenkijos-Lietuvos demarkacijos linijos, kurią žymi 
medinė kartis su šiaudų gniužte. Kryžius stovi Prano Bansevičiaus sodyboje, esančioje Seinų apskrities Sangrūdos valsčiaus 
Berezninkų kaime. Apie 1925 m. Fotografija iš G. Lučinsko kolekcijos. 

Vilnių ir pagaliau prie Latvijos sienos, kur perdavė 
latvių policijai.

1974 m. Čikagoje (JAV) išleistuose atsimini-
muose buvęs Lietuvos pasienio policijos pareigūnas 
Povilas Dirkis apie demarkacijos ir administraci- 
jos liniją tarp Lenkijos ir Lietuvos valstybių rašė: 

Demarkacijos linija, prie kurios man teko ke- 
letą metų dirbti administracinį darbą, yra laikina 
siena tarp dviejų valstybių, nustatyta tarpusaviu 
susitarimu paliaubų metu arba prieš taikos pasi-
rašymą. Tarp Lietuvos valstybės ir užgrobtos Vilnijos 
demarkacijos liniją teko keletą kartų nustatinėti. Ir 
tik po trečio karto, 1920 metais lapkričio 21 dieną 
lenkus sumušus ties Giedraičiais ir jiems traukiantis, 
įsimaišė Tautų Sąjungos kontrolės komisija ir tuoj 
pareikalavo sulaikyti veiksmus ir Kauno stotyje 
surašė paliaubų protokolą. Abiem kariuomenėm 
buvo nustatyta bendra neutrali zona 6 kilometrų 
pločio, o Suvalkijoje 12 kilometrų.

1923 metais kovo 15 dieną Ambasadorių 
konferencija neutraliąją zoną panaikino – pusiau 
padalindama tarpe lietuvių ir lenkų, o pačią 
demarkacijos liniją pavadino administracijos linija. 
Administracijos linija buvo ne kas kitas, kaip tik 

kompromisinis pavadinimas Lietuvos-Lenkijos 
sienos, sudarytos Želigowskio žygio, kuris nustatė 
de facto abiejų valstybių valdžios vykdymo arba 
veikimo ribas.

Administracijos linija dalinai buvo pravesta 
sausuma, dalinai upėmis, ežerais. Linija skyrė 
nepriklausomą Lietuvą nuo lenkų okupuotos dalies 
– Vilnijos. Linija gamtoje neturėjo jokių ženklų: nuo 
vienos vietos iki kitos ėjo primityviškai. Beveik vienu 
ir tuo pačiu taku ar keliu teko patruliuoti Lietuvos 
ir Lenkijos vyrams. Neturint aiškiai atžymėtos linijos 
abiem pusėm susidarydavo neaiškumų, nesusiprati-
mų ir dėl to kildavo bereikalingų ginčų dėl neteisėtai 
pereitos sienos. Mes lietuviai į tai žiūrėjome pro 
pirštus, bet lenkai atbulai. Už tai lenkų pasienio 
administracija ėmėsi iniciatyvos liniją tvarkyti taip, 
kad būtų aiški riba ir su atitinkamais ženklais. Ir 
po to linija buvo nustatyta gairėmis. Nebuvo tai 
kartelės, bet storokos kartys, 6–10 metrų aukščio, 
ir viena nuo kito per 100 metrų. Karčių viršutiniai 
galai buvo su šluotomis. Einanti per miškus linija 
buvo iškirsta 50 metrų pločio, išarta, išakėta ir per 
vidurį įkastos gairės. Kiek vėliau tokios suartos ir 
suakėtos linijos buvo padarytos ir laukuose. Tuomet 
tos linijos laukuose vienoj pusėj patruliavo lenkų 
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sargybiniai, kitoje pusėje – lietuvių sargybiniai. 
Lietuviai patruliavo pavieniai, o lenkai po du 
vyrus. Abiejų pusių patruliai niekad neįsileisdavo 
į bet kokias kalbas. Kadangi administracijos 
linija daugumoje vietų buvo perkirtusi ūkininkų 
žemes, reikėjo įruošti pereinamuosius punktus 
ant žymesniųjų kelių arba plentų. Pereinamieji 
punktai tarnavo vietos ūkininkams, kurie ypač 
vasaros darbymečiu jais naudodavosi. Punktai 
buvo laikomi atdari nustatomomis valandomis. 
Prie atidarytų punktų nuolatos budėdavo abiejų 
pusių sargybiniai, kurie prižiūrėjo ir kontroliavo 
praeinančius ir pravažiuojančius. Pereinamieji 
punktai buvo atžymėti paprastais vartais, kai 
kuriuose vietose, arba kiek žymesnėse, lenkai buvo 
pastatę net puošnius vartus, pav., Varėnoje, Uciekoje 
ir kitur. Tokiuose vartuose dažniausiai buvo da- 
romi susitikimai su lenkais įvairiems nesusipra-
timams išsiaiškinti. Dažniausi nesusipratimai buvo 
– gairių kilnojimas, kuo užsiimdavo lenkai.

 

Gairių kaitaliojimas

Kaip jau anksčiau rašiau, kad panaikinus 
neutralią zoną su jos komendantais ir abiejų 
pusių partizanines grupes bei perėmus naujos 
administracinės linijos saugojimą iš Lietuvos 
pusės Pasienio policijai, o iš Lenkijos – lenkų 
kariuomenės pasienio korpo daliniams, iškildavo 
įvairių nesusipratimų, ypač kilnojant linijoje gaires. 
Neutrali zona buvo perkirsta per pusę ir ėjo šia 
linija: Nemunu iki Gravės upelio, Grave iki jam 
perkertant Merkinės–Ratnyčios plentą, tiesia linija 
iki Skroblo upelio, jam į Merkį įtekant, Merkio upe 
iki Derežnos upelio intako, Derežnos upeliu iki jam 
perkertant Varėnos–Vilniaus geležinkelį, apie 2 
km į žieminius nuo Varėnos stoties tarp Valkininkų 
ir Varėnos, toliau keliu per Bartelius, Eišiškes iki 
Bastūnų stoties Vilniaus–Lydos geležinkelyje. Tose 
vietovėse, kur linija ėjo ne sausuma, bet upėmis, 
pastatytos gairės buvo neliečiamos, bet sausumoje 
jų kaitaliojimu užsiiminėjo lenkų sargybų nariai. 
Lietuvos pusėje ta linija apsaugai buvo suskirstyta 
rajonais, o lenkų pusėje tam tikri plotai buvo pavesti 
saugoti pasienio korpo batalionams, o pastarieji 

Pasienio policininkai Vladas Brogys (kairėje) ir Antanas Metelionis prie Lenkijos-Lietuvos demarkacinės linijos, kurią žymi 
medinė kartis, įkasta į supiltą žemės kapčių. Kairėje – sodybos šeimininkas Šimas Stackevičius, Seinų apskrities Sangrūdos 
valsčiaus Berezninkų kaime. Apie 1925 m. Fotografija iš G. Lučinsko kolekcijos.
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pavedė kuopoms. Kartais nei iš šio, nei iš to kokioje 
nors vietoje lenkų kareiviai ima ir perkelia gaires į 
lietuvių pusė be jokio rimto pagrindo, būk tai, kad 
šlapią vietą būtų galima sausuma apeiti, ar dėl 
kitų panašių nerimtų priežasčių. Kuomet tekdavo 
užprotestuoti ir pareikalauti perkeltas gaires at-
statyti į buvusią vietą, tuomet kildavo rimtų ginčų 
ir bereikalingų aiškinimusi pasienio administracijos 
atsakingiems pareigūnams.

Tekdavo rajonų viršininkams skirti tuose 
punktuose susitikimus su lenkų kuopos vadais, arba 
net ir su bataliono vadais. Teko susitikti ir juose 
spręsti ginčus ne kartą ir man pačiam. Mes tokius 
susitikimus skaitydavome mažaverčiais ir todėl 
didelio dėmesio arba reikšmės nepriduodavome. 
Tačiau lenkai elgdavosi visai priešingai. Jie su 
didele pompastika tuos susitikimus vykdydavo. 
Susitikimo vietoje visuomet iššaukdavo ginkluotą 
kuopą, pats vadas atvykdavo su didžiausia svita, 
apsiginklavęs nuo galvos iki kojų, su keliais vertėjais 
– palydovais ir net su šunimis. Aš arba kiti mano 
kolegos – rajonų viršininkai, atvykdavome su vienu 
palydovu ir tos sargybos viršininku, kurio ribose 
įvyko sprendžiamas reikalas.

Dažniausia susitikus su lenkais tekdavo ginčytis 
dėl kalbos, kuria kalba kalbėsimės, bet kuomet mes 
pasiūlydavome, kad mes sutinkame kalbėtis bet kokia 
kalba, išskyrus lenkų, tai lenkai užsigaudavo, kodėl 
išimtį darome lenkų kalbai. Kitą kartą prisieidavo 
klausimą statyti tiesiog principiniai pvz.: vokiečių, 
prancūzų ar anglų. Tuomet jiems nebelikdavo ką 
daryti ir pasisakydavo už rusų kalbą. Matant, kad 
jiems ir toje kalboje vesti aiškinimąsi nepavyksta, 
noromis nenoromis prisieidavo savo nustatymą 
pakeisti ir kalbėtis lenkiškai vien dėl to, kad greičiau 
prieitume prie konkretaus išsiaiškinimo. Besikalbant 
išaiškėdavo, kad gairių perkėlimas buvo padarytas 
be lenkų aukštesnės vadovybės žinios ir be jokio rimto 
pagrindo, vien paties kuopos vado užmačia. Mes, 
lietuviai, kiekvienu tokiu atveju ir aiškindavome, kad 
gairių kaitaliojimas yra tikras nusižengimas prieš 
tarptautinę teisę ir kad tą daryti neturi joks pavienis, 
nė jokio rajono administratorius. Tą daryti gali tik 
tas vyriausybių kolektyvas, kuris yra nustatęs ir 
pripažinęs tą liniją kaip sieną. Po tokių pasikalbėjimų 
lenkai būdavo priversti gaires atitaisyti. Ir dėl to 
rimtų ginkluotų susirėmimų nebūdavo, išskiriant 
Trasnykų įvykį, kuomet buvo nušautas lenkų kareivis. 
Šiame atsitikime pasikalbėjimuose dalyvavo ne tik 
pasienio administracijos viršininkai, bet ir Lietuvos 
užsienio ministerijos pareigūnai.

Dėl to incidento padėtis buvo rimta, kuri, sako, 
ir privedusi prie ultimatumo. Tačiau 1939 metais 
gairių ir, apskritai, administracijos linijos likimas 
buvo išspręstas drauge su Vilniaus gražinimu 
Lietuvai.

Administracijos linija visame ruože buvo 
panaikinta ir gėdingosios gairės Lietuvos valdžios 

pareigūnų rankomis sudegintos. Pasiliko tik istorinis 
prisiminimas. 

1933 m. Lietuvos šaulių sąjungos leidinyje 
„Trimitas“ aprašoma Čekoslovakijos žurnalistų 
viešnagė Lietuvoje, kurios metu jie lankėsi ir prie 
„šiaudinės sienos“ tarp dviejų valstybių:

Birželio pabaigoje Lietuvoje viešėjo 11 
rinktinių Čekoslovakijos žurnalistų. Tai buvo 
pirmas Čekoslovakijos žurnalistų apsilankymas 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Tiesa, nebuvo tai 
specialus vizitas Lietuvai. Čekoslovakų žurnalistai 
buvo pakviesti į Suomiją, Estiją ir Latviją. Grįždami 
iš šių kraštų jie aplankė ir Lietuvą, nors trumpai 
susipažindami su mūsų kraštu.

Lietuvoje Čekoslovakijos svečiai apžiūrėjo 
Kauną ir apylinkes, buvo priimti Respublikos 
prezidento, padarė eilę kitų vizitų. Iš Kauno svečiai 
buvo nuvežti į Klaipėdą, Nidą ir Juodkrantę. 
Apžiūrėjo Klaipėdos miestą ir uostą bei susipažino 
su vietos gyvenimu.

Įdomiausias dalykas čekoslovakų žurnalistams 
buvo prie administracijos linijos už Vievio. Čia 

„Be Vilniaus nėr Tėvynės ir jam atgauti – žygiai mūs  
visi“. 1930 m. Atvirukas iš G. Lučinsko kolekcijos.



PASIENIO POLICIJOS SEINŲ-MARIJAMPOLĖS BARAS
140

jie pamatė vienintelę visoje Europoje valstybių 
„sieną“. Matydami žole ir krūmais užžėlusius 
kelius bei takus, matydami išardytą ir jau dviejų 
metrų aukštumo pušaitėmis apaugusį Kaišiadorių–
Lentvario geležinkelį, dėl kurio Lietuva garbingai 
bylinėjosi ir Ženevoje, ir Hagoje, čekoslovakai 
traukė pečiais ir stebėjosi. Ypatingo įspūdžio jiems 
darė šiaudais aprištos gairės, kuriomis tarp lietuvių 
ir lenkų yra nužymėta pirmiau buvusi demarkacijos, 
o dabar vadinama administracijos linija. 

Parvažiavę namo, čekoslovakų žurnalistai 
savo laikraščiuose parašė apie „slamenė hranicė“ 
– „šiaudinė siena“. 

Mūsų bendradarbiui prie tos „šiaudinės 
linijos“ pavyko padaryti keletą įdomių nuotraukų, 
labai aiškiai vaizduojančių ne tik tą pačią liniją, 
bet ir Lietuvos „santykius“ su lenkais. Čia mes 
matome ant vieškelio pastatytą medinį „barjerą“, 
kurio anoje išgriautas tiltukas. Šioje pusėje stovi 
Lietuvos pasienio policijos sargybinis ir čekoslovakų 
žurnalistas p. Tannenberger, besikalbąs su lenkų 
sargybiniais, kurie yra anoje linijos pusėje. Kitur 
irgi matome grupę čekoslovakų žurnalistų prie 
„šiaudinės“ gairės. <...>

1935 m. savaitraštyje „Diena“ V. Labūnaitis, 
aprašydamas savo kelionės įspūdžius, mini ir 
„šiaudinės sienos“ gaires:

Administracinė linija yra tas taškas, apie kurį 
sukasi visa Lietuvos politika ir diplomatija. Žmogui, 
nemačiusiam šio kruvino pjūvio, savaime kyla 
didelis smalsumas pasižiūrėti ir arčiau susipažinti 
su valstybės rubežiumi, kuris yra retenybė visoje 
Europoje. O kaip gi atrodo pati linija? Nieko 
ypatingo. Gražius Dzūkijos ir Aukštaitijos laukus 
vietomis rėžia grioviai, arba ir be jų nusmaigyta 
ištisa eilė apipuvusių medinių karčių su šiaudų 
gniužte viršuje.
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Tiltai per upes nudažyti lenkiškomis spalvomis 
ir į mūsų pusę atsuktas lenkiškas aras. Anoj pusėj 
linijos ir ant tiltų vaikščioja lenkų kareiviai. Lietuvos 
pusėje nėra jokių užrašų. Tik tautiškomis spalvomis 
dažytos sargybinių būdelės ir aukšti lietuvių pasienio 
sargai – policininkai liudija, kad čia Lietuva. 

1939 m. lapkričio mėn. žurnale „Karys“ rašoma, 
kad Kaune, Karo muziejuje eksponuojama buvusi 
administracijos linijos gairė su šiaudiniu ryšuliu ir 
pereinamojo punkto lenta su lenkų aru.

Nuo kovų neutralioje zonoje prie demarkacijos 
linijos prabėgo beveik 100 metų. Daug kas pasimiršo. 
Išliko tik amžininkų prisiminimai ir nuotraukos bei 
radiniai. 2014 m. nusekusioje Nemuno upėje ties 
Vieciūnų kaimu (Liškiavos-Gailiūnų ruože) istorijos 
tyrinėtojas druskininkietis Rimas Čiurlionis surado 
sudaužytą lenkų pasienio stulpą, pagamintą iš ketaus 
Lvovo mieste prieškaryje. Manoma, kad tokiais 
spižiniais stulpais buvo žymima administracijos 
linija vandens telkiniuose. 

Publikacijos pavadinime įrašytus žodžius 
„šiaudinė siena“ reikėtų suprasti ir kaip laikiną 
sieną, kurią lenkai žymėjo atitinkamais ženklais – 
6–10 metrų aukščio, viena nuo kitos per 100 metrų, 
į žemę įkastas medines kartis, kurių viršutiniai galai 
buvo su šiaudų gniūžtėmis arba šluotomis, ir kaip 
trapią, nepastovią, nestabilią sieną (neutrali zona, 
demarkacinė linija, administracijos linija) tarp 
Lenkijos ir Lietuvos valstybių tarpukariu.
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ADMINISTRACINĖ LINIJA 
MARIJAMPOLĖS IR KALVARIJOS KRAŠTE
Arūnas Kapsevičius
Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus

Suvalkijos teritorijos problema pirmą kartą 
iškilo pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, kai 
buvusios Rusijos imperijos tautos nusprendė sukurti 
savo nepriklausomas valstybes. Užnemunė iki tol 
priklausė 1807–1815 m. egzistavusiai Varšuvos ku- 
nigaikštystei, sudarytai po Napoleono I pergalių 
prieš Prūsiją ir Rusiją, iš dalies Lenkijos ir lietuviš-
kos Užnemunės žemių. Jos sudarymas buvo įfor-
mintas Tilžės taikos sutartimi. Šalį valdyti buvo pa- 
vesta Saksonijos karaliui Frydrichui Augustui I. 
Pagal Napoleono konstituciją Varšuvos kunigaikš-
tystė buvo konstitucinė monarchija, joje galiojo 
Napoleono I kodeksas, buvo panaikinta baudžiava. 

Vėliau, po Napoleono I pralaimėjimo, Poznanės 
sritis buvo atiduota Prūsijai, Krokuva su apylinkė-
mis paskelbta atskira respublika, o iš likusių žemių  
1815 m. sudaryta autonominė Lenkijos karalystė 
Rusijos imperijos sudėtyje. Čia atsidūrė ir Suvalkija, 
kurios didieji miestai buvo: Augustavas, Lomža, 
Suvalkai, Kalvarija, Marijampolė, Vilkaviškis.

Anot senųjų gyventojų prisiminimų, „siena 
pirmą kartą po pasaulio sukūrimo atsirado 1920 
metais“. Tikrovėje nei Lenkija, nei Lietuva taip 
tarpvalstybinės sienos nevadino, nes nei vieni, nei  
kiti ja patenkinti nebuvo, todėl tai buvo tik admi-
nistracinė linija. 

Marijampolės apskrities Igliškėlių valsčiaus dalies, įeinančios į apsaugos ruožą, schema. XX a. 4 deš. 
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Marijampolė apie 1920–1923 m. Fotografija iš A. Cėplos archyvo.
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Netgi nustatant administracinę liniją neapsieita 
be kuriozinių situacijų. Pulkininkas Konstantinas 
Žukas savo atsiminimuose rašė:

 Kad būtų išvengta nuolatinių nesusipratimų 
ir nustatyta laikina siena, santarvininkai abiem 
pusėm pasiūlė užmegzti santykius, vietoje aptarti 
numatomą skiriamąją (demarkacijos) liniją, nuo 
kurios abi pusės turėtų atsitraukti po 6 km ir sudaryti 
vadinamąją „neutralią“ zoną. Šį svarbų reikalą 
atlikti mūsų valdžios viršūnė ir karinė vadovybė 
pavedė man. Telefonu ilgai apie tai kalbėjau su 
ministru pirmininku M. Sleževičiumi. Gavau raštišką 
prancūzų kalba parašytą įgaliojimą vesti derybas, 
bet be jokios instrukcijos ir žemėlapio. Prašiau 
atsiųsti Užsienio reikalų ministerijos atstovą, bet 
niekas neatvyko. Apie derybų eigą ir pabaigą 
tuojau turėjau pranešti telefonu pačiam ministrui 
pirmininkui. 1919 m. rugsėjo 5 d. buvo susitarta 
abiems delegacijoms susitikti prie Červonkos kaimo 
Kalvarijos–Suvalkų plente. Iš ryto paskambinau 
į ministeriją ir pranešiau, kad tą dieną 17 val. 
susitiksime su lenkais, o aš vis dėlto nežinau, dėl ko 
tartis, nes jokių dokumentų ir instrukcijų neturiu. 
Prižadėjo tuojau man viską išsiųsti motociklu.

Prieš išvykdamas iš Kalvarijos dar kartą 
paskambinau ir sužinojau, kad motociklininkas 
su direktyvomis ir žemėlapiu jau išvažiavęs. 
Nusiraminau. Kartu su manimi automobiliu važiavo 
karininkai Gerulaitis, Skučas ir Modestavičius. Už 

mūsų priešakinės sargybos plente buvo matyti kelios 
brikutės ir vežimai. Iš mūsų pusės buvo 4 karininkai ir 
1 trimituotojas su balta vėliava, iš lenkų – ne mažiau 
kaip 30 karininkų. Kam tiek daug? Abi delegacijos 
sustojo viena nuo kitos maždaug per 15 žingsnių. Iš 
abiejų delegacijų atsiskyrė jų vadai. 

– Majoras Mickevičius, 41-ojo Suvalkų pulko 
vadas. (Beje, baigęs Marijampolės vyrų gimnaziją – 
aut. pastaba).

– Majoras Žukas, fronto vadas Suvalkijoje.
Pasisveikinome. Staiga iš gausios lenkų delega-

cijos iššoko vienas karininkas, dideliam visų nuste-
bimui puolė man ant kaklo ir lietuviškai sušuko:

– Kostai, kad tave velniai paimtų!
Tai buvo geras mano draugas iš Vilniaus karo 

mokyklos, dabar lenkų majoras Kazys Ozevičius, 
kilęs iš Švenčionių apskrities, 41-ojo pulko vado 
padėjėjas. Pasibučiavome. Susitarėme, kad abi 
delegacijos bus viena nuo kitos netoli, bet prie atskirų 
stalų lauke. Iš artimesnių sodybų atsinešėme stalus  
ir suolus, susitvarkėme ir jau galėtume pradėti 
derybas, bet... kad aš, be įgaliojimo, jokių kitų 
instrukcijų neturiu. Laukiame. Pasiunčiau auto-
mobiliu kar. Gerulaitį į Kalvariją, kad iš ten jis 
susisiektų su Kaunu, o be to, dar pasiunčiau savo 
motociklininką Guberį pasitikti kauniškį moto-
ciklininką ir kuo greičiausiai atvežti man paketą. Tuo 
tarpu abi delegacijos kalbėjosi lenkiškai, nes mes 
visi keturi tą kalbą gana gerai mokėjome.

Pasienio kontrolės punktas Suvalkų valsčiuje 1923–1925 m. Fotografiją pateikė A. Kapsevičius.
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Lietuvos pasienio policijos Marijampolės baro I rajono „draudžiamojo ir varžomojo ruožų“ schema. XX a. 4 deš. 
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Du Lenkijos pasienio policijos tarnautojai prie sienos Suvalkų 
valsčiuje 1923–1925 m. Fotografiją pateikė A. Kapsevičius.
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Po dviejų valandų laukimo pagaliau mano 
motociklininkas atvežė paketą. Ten buvo suklijuotas 
Suvalkijos žemėlapis su riebiai pabrėžta numatoma 
demarkacijos linija. Daugiau nieko nebuvo. Varge 
mano! Susitarėme skaityti punktus po vieną iš 
eilės. Pradėjau nuo Vištyčio miestelio. Atitiko. Visi 
kiti punktai pradėjo neatitikti. Pagaliau majoras 
Mickevičius pasakė:

– Bet kodėl, ponai lietuviai, taip save 
skriaudžiate?

Kuomet sulyginome abu žemėlapius, pamatėme 
kažką baisaus. Pagal man atsiųstą žemėlapį 
mūsų demarkacijos linija ėjo į rytus nuo Vižainio, 
Liubavo, toliau pro pat Kalvariją Simno ir Alytaus 
link, palikdama visą Dzūkiją lenkams. Kas čia per 
velniava! Trumpai pagalvojęs ir pasitaręs su savo 
bendradarbiais, pasiūliau tokią išeitį: kadangi lenkai 
turi žemėlapį su originaliu maršalo Fošo parašu, tai 
mes su jų siūloma linija sutinkame ir prašome duoti 
mums nusirašyti, kitaip aš prašau mūsų pasitarimą 
dviems trims dienoms atidėti. Lenkai sutiko, ir mes 
visą „Fošo liniją“ nusikopijavome iš jų žemėlapio. 
Derybos dėl smulkmenų užtruko iki vėlyvos nakties. 
Pritrenkti važiavome atgal. Sustojome Cipliškių sar- 
gyboje ir tuojau susisiekiau su Kaunu ministro 
pirmininko reikalavimui atlikti. Kai tik mane su juo 
sujungė, pradėjau savo pranešimą pačiais bjau-
riausiais rusiškais keiksmais. Gerokai išsikeikęs, 
smulkiai informavau jį ir baigdamas pareikalavau 

Lenkijos ir Lietuvos pasieniečiai poste 1923–1925 m. Fotografiją pateikė A. Kapsevičius.

ištirti, kieno čia buvo judiškas darbas, aiškiausias 
mūsų krašto išdavimas. Grįždamas į namus, jau 
gerokai atvėsęs, stebėjausi, kad ministras pirmininkas 
M. Sleževičius ne tik neįsižeidė ir nepareikalavo iš 
manęs tvarkos bei tarnybinio mandagumo, bet ir 
pats mano įniršiui pritarė. Jis suprato didelį mano 
susijaudinimą. Tolesnis gyvenimas kaip verdančiame 
katile nedavė man galimybės sužinoti, kieno čia  
buvo „darbas“.

Pradžioje demarkacinę liniją iš abiejų 
pusių saugojo kareiviai, todėl vykdavo ne tik 
susišaudymai, žvalgų ar šnipų perėjimai per ribą. 
Pasienio gyventojai sunkiai suprato tą naują 
„tvarką“. 1920 m. Kreivėnų ūkininką Dzermeiką 
sustabdę patruliuojantys lenkai pareiškė, kad jis 
pažeidė sieną. Ūkininkas nepasimetė ir atsakė, kad 
tik ką gimusiam sūnui aprodo jo žemes, nes tokia 
yra tradicija. Lenkai nenusileidžia ir tvirtina jį matę 
lietuviškoje pusėje Liubavo bažnyčioje ir kad jis ten 
vežė savo sūnų krikštyti.

– Taigi gimė Lenkijoje, tai bent pakrikštytas 
Lietuvoje bus. Savo bažnyčioje, – atsakė ūkininkas.

Ginčą pavyko išspręsti senu kaip pasaulis būdu. 
Kariai liko patenkinti vaišėmis.

Kitą kartą Kreivėnų kaimo vyrai, artėjant 
atlaidams Liubave, naktį išrovė pasienį žyminčius 
stulpus ir įsmeigė juos už dviejų kilometrų į pietus, 
taip visą savo kaimą „perkeldami“ į Lietuvą. Grįž-
tančių iš atlaidų kreivėniškių tykojo lenkų kariai.  
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Marijampolės baro II rajono schema. XX a. 4 deš.
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Vyrai pradėjo gintis, kad jie nieko nepažeidė, nes 
sienos stulpai dar toli. Lenkai nusileido, bet po dar 
vieno bandymo pakeisti Versalio susitarimą visi 
Kreivėnų ūkininkai buvo įspėti raštu, kad dar kartą 
pasikėsinus į valstybės sieną visi atsidurs kalėjime.

1924 m. Lietuvos demarkacinės linijos apsaugą 
perėmė pasienio policija. Marijampolės linijos ruožas 
priklausė Seinų-Marijampolės barui. Marijampolės, 
Kalvarijos miestų ir aplinkinių kaimų gyventojai, 
ypač žydai, buvo pripratę laisvai judėti, dažnas 
turėjo savo verslą ar giminių Suvalkuose, todėl 
siena buvo ne tik moralinė, bet ir finansinė žala. Štai 
garsus bažnytinių baldų meistras Adomas Karalius 
savo dirbtuves iš Suvalkų perkėlė į Marijampolę. 
Kai kurie žydų pirkliai pardavė savo dalį ir pasiliko 
Kalvarijoje ar Marijampolėje.

Ramu prie administracinės linijos niekada 
nebuvo. Galima vardinti gausybę pažeidimų 
pavyzdžių: 1925 m. rugsėjo mėn. gale Akmenių 
kaime buvo lenkų plėšikų apiplėšti šešto rajono 
sargybiniai Stonys ir Bartkus. 1927 metais lenkų 
kareiviai pagrobė ketvirto rajono sargybinį Juozą 
Zdanevičių, kurį išlaikė be priežasties kalėjime 
daugiau kaip mėnesį laiko ir po to ištrėmė į Lietuvą. 
1929 m. balandžio 29 d. 19 val. sargybinis Pečiulis 
stovėdamas sargyboje prie Šešupės pastebėjo už 
80 metrų asmenį, einantį prie administracinės 
linijos iš mūsų pusės. Į šaukimą asmuo nesustojo, 
todėl sargybinis pradėjo šaudyti. Tuo momentu 
mūsų pusėje pasirodė du lenkų kareiviai ir pradėjo 

šaudyti į sargybinį. Tuo laiku asmuo perbėgo per 
administracinę liniją ir kartu pasitraukė lenkų 
kareiviai.

1938 m. kovo 17 d. Lenkija Lietuvai paskelbė 
ultimatumą, kuriuo buvo reikalaujama užmegzti 
diplomatinius santykius ir tokiu būdu de facto 
pripažinti Vilniaus kraštą Lenkijai. Ultimatumu iš 
Lietuvos buvo reikalaujama besąlyginio diplomatinių 
santykių su Lenkija užmezgimo per 48 valandas.

Lietuva bijodama karo ultimatumą priėmė 
kovo 19 d. Nors diplomatiniai santykiai buvo 
užmegzti, Lietuva nesutiko su de jure Vilniaus krašto 
pripažinimu Lenkijai. Transporto judėjimas buvo 
atnaujintas per Kalvariją ir Marijampolę į Kauną.

1939 m. Vokietijai okupavus Lenkiją mūsų 
pasienio ruožą saugojantys sargybiniai susidūrė su 
netikėta problema. Spalio 27 d. 15 val. Lietuvos 
pasienio policijos VII rajono sargybinis Čečkauskas 
Oglino kaime pastebėjo žmonių judėjimą. Atvykęs į 
vietą sargybinis rado iš Vyžainių miestelio išvarytus 
25 žydus. Sulaikius šiuos žydus buvo pastebėta nauja 
žmonių grupė. Juos lydėjo du vokiečių kareiviai ir 
stebėjo, kad žydai pereitų į Lietuvos pusę. Lietuvos 
pareigūnai vokiečių kareiviams pareiškė protestą, 
nurodydami, kad į Lietuvos teritoriją negali būti 
tremiami svetimos valstybės piliečiai be Lietuvos 
vyriausybės sutikimo ir abi žydų grupes grąžino 
atgal. Vokiečiai pareiškė, kad dar yra apie 200 
žmonių grupė ir jie bus išvyti į Lietuvą.

Lenkų ir lietuvių pasienio policininkų kasdienė tarnyba 1923–1925 m. Fotografiją pateikė A. Kapsevičius.



151
Arūnas Kapsevičius

Tą pačią dieną Lietuvos užsienio reikalų 
ministras J. Urbšys Lietuvos pasiuntiniui Berlyne 
išsiuntė telegramą, kad šis Vokietijos vyriausybei 
pareikštų protestą dėl tokios savivalės.

Protestai ir bandymas derėtis nedavė rezultatų 
ir Lietuvos vyriausybė sutiko įsileisti „niekieno 
žemėje“ įstrigusius žydus. Taip buvo apgyvendinti 
Kalvarijoje, Lazdijuose, Vilkaviškyje, o vėliau ir ki-
tose vietovėse 1799 žydai, tarp jų buvo 426 vaikai.

Administracinė linija nustojo gyvavusi su mūsų 
valstybės pirmąja sovietų okupacija 1940 metais, bet 
ir toliau skirstė žmones, kam lemta gyventi vienoje 
ar kitoje pusėje. Lietuvius iš Suvalkų krašto Antrojo 
pasaulinio karo metu trėmė vokiečiai, o po to sugrįžę 
išvaduotojai iš Rytų...
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