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Lietuvos Nepriklausomybės kovų  
epizodai Ramygalos apylinkėse
Vytautas Jokubauskas
Klaipėdos universitetas

Įprasta, kad vieno ar kito pobūdžio istoriniai tyrimai suaktyvėja artėjant tam 
tikroms sukaktims, susijusioms su šiais tyrimais. Todėl artėjant Lietuvos Respublikos 
Nepriklausomybės paskelbimo (1918 m. vasario 16 d.) šimtmečiui ir 1919–1920 m. 
Lietuvos kariuomenės kovų už Nepriklausomybę analogiškai sukakčiai, natūralu, 
kad bus pateikta ne viena Nepriklausomybės kovų epizodų analizė, apibendrinta 
sintezė ar lokalų tyrimą apimanti publikacija. Tarpukario Lietuvos karo istorijos 
tyrimai dėl atkurtosios Lietuvos karinių pajėgų sutapatinimo su 1918–1940 m. 
Lietuvos kariuomene atveria plačias karo istorijos tyrimų perspektyvas. Atsivėrus 
galimybėms naudotis archyvų medžiaga, chronologiškai kariuomenės kūrimąsi 
ir kovų eigą po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo plačiai yra aptaręs isto-
rikas Vytautas Lesčius1. Partizanų, šaulių dalyvavimą minėtose kovose Lietuvos 
Nepriklausomybę analizavo istorikai 
Vygantas Vareikis2, Aušra Jurevičiūtė, 
Audronė Veilentienė3.

Šio tyrimo tikslas, akcentuojant 
partizanų šaulių vaidmenį, atsižvelgiant 
į bendrą Lietuvos kariuomenės dydį 
ir aprūpinimo lygį Nepriklausomybės 
kovų metu, išanalizuoti Lietuvos Nepri-
klausomybės kovų epizodus Ramôgalos 
apylinkėse, palyginti su Latvijos ir Es-
tijos kariuomenėmis. Dėl manevrinių 
karinių veiksmų specifikos kai kuriais 
atvejais atliekant tyrimą „peržengia-
mos“ buvusio Ramygalos valsčiaus ad - 
ministracinės ribos.

Lietuvos kariuomenės 
pajėgos 1919–1920  
metais
Siekiant įvertinti kritinę padėtį 

frontuose, vykstant karui su sovietais, 
bermontininkais ir Lenkija, būtina nu-
statyti, kokiomis pajėgomis dispona-
vo Lietuvos kariuomenė. Lietuviško-
je istoriografijoje kol kas nekeliamas 
klausimas, kodėl 1919–1920 m. apie 
2 mln. gyventojų turėjusi šalis kovų 
dėl Nepriklausomybės metu sutelkė tik 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 05 22, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2015 01 28, pirmą 
kartą paskelbtas 2016 12 30 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2016-
43/103-290/HI.

1 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius, 
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komendantūros 1918–1920 metais, Karo archyvas, 
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Vilnius, 2004.

2 Vareikis V. Lietuvos šaulių sąjunga Lietuvos ir 
Lenkijos konflikto metu (1920–1923 m.), Šauliškumas, 
tautiškumas ir Lietuvos nepriklausomybė (konferencijos 
medžiaga), sudarė Liekis A. Vilnius, Lietuvos 
mokslas, 1993, p. 51–69; Vareikis V. Lietuvos 
šaulių sąjungos politinė ir karinė veikla (1919–1923) 
(disertacijos rankraštis), Kaunas, 1999; Vareikis V. 
Pasienio incidentai (Lietuvos šaulių partizaninė 
veikla), Darbai ir dienos, 2004, t. 40, p. 109–128.

3 Jurevičiūtė A., Veilentienė A. Šauliai Nepri-
klausomybės kovose, Lietuvos istorijos studijos, 1998, 
nr. 6, p. 62–71.
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apie 40–50 tūkst. karių (1 lentelė), arba 2–2,5 proc. visų 1923 m. Lietuvos Respu-
blikoje buvusių gyventojų. 1920 m. gruodį kariuomenėje buvo 45 314 karių (iš jų 
1 123 karininkai, 416 karo valdininkų, 101 gydytojas, 16 karo kapelionų, 41 582 
kareiviai ir 2 076 tarnautojai), pagal numatytus karo meto etatus (64 274 kariai) 
trūko 18 960 karių.4 Tuo tarpu mažesnės šiaurės kaimynės – Latvija (maksimaliai 
76 394 kariai5) ir Estija (apie 74 500 karių6) atitinkamai į karines pajėgas sutelkė 
apie 5 ir 7 proc. savo gyventojų.

1918–1920 m. Ramygalos krašto savanoriai  
(Kazys Rasiulis stovi centre)

4 Kariuomenė turėjo 6 837 arklius, 583 kulkosvai-
džius, 34 786 šautuvus, 1 337 revolverius ir t. t. 
(žr. Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, 
Vilnius, 1998, p. 424–429).

5 Latvijoje 1920 m. pasibaigus Nepriklausomybės 
kovoms, kurios truko 623 dienas, kariuomenės, 
kurioje buvo 52 940 karių ir civilių, daliniai 
rugpjūčio mėnesį turėjo 659 lengvuosius ir 867 
sunkiuosius kulkosvaidžius, 138 patrankas ir 
haubicas, 62 minosvaidžius, 4 šarvuotus trau-
kinius, 6 šarvuočius, 8 tankus ir 23 lėktuvus. 
Tačiau galima teigti, kad tai nebuvo visa turėta 
ginkluotė, nes tų pačių 1920 m. duomenimis, 
vasario 1 d. kariuomenėje buvo 75 681 asmuo 
(didžiausias skaičius, kurį buvo pasiekusi Latvijos 
kariuomenė Nepriklausomybės kovų metu, buvo 
76 394 žmonės): 2 343 karininkai ir gydytojai, 
784 karo valdininkai, 8 517 puskarininkių, 61 134 
kareiviai ir 2 903 civiliai tarnautojai, turėję 36 460 
durtuvų, 7 šarvuotus traukinius, 8 šarvuočius, 

kovo 1 d. duomenimis, 53 865 šautuvus, birželio 
1 d. – 178 patrankas ir haubicas (ne mažesnio 
kaip 3 colių kalibro), 5 tankus, o liepos 1 d. – 
26 lėktuvus. Bçrziòš V. Bambals A. Latvijas 
armija, Rīga, 1991, p. 34–38; Vârpa I. Latviešu 
karavīrs zem sarkanbaltsarkanā karoga. No pirmajām 
pašaizsardzības rotām līdz vienotai Latvijas armijai, 
Rīga, 2008, p. 386; Latvijos kariuomenė 1938 m. 
birželio 1 d., LCVA, f. 929, ap. 2, b. 1064, ap. 
l. 5.).

6 Baigiantis Nepriklausomybės kovoms, Estijos 
kariuomenė turėjo 39 artilerijos baterijas, 10 
šarvuotų traukinių, 8 šarvuočius, 28 lėktuvus 
(žr. Raštikis S. Įvykiai ir žmonės, Kaunas, 1996, 
t. 2, p. 296). Estijos kariuomenė 1920 m. rugpjū-
čio 1 d. turėjo 432 įvairius artilerijos pabūklus 
(žr. Nômm T. Eesti suurtükivägi 1918–1940. 
Relvastus ja ülesehitus, Laidoneri muuseumi aasta-
raamat, Tallinn, 2005, nr. 4, l. 91, 189).
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1 lentelė 
Lietuvos kariuomenės skaičiaus pokyčiai 1918–1924 m.

Data Karininkai Kareiviai Civiliai  
tarnautojai

Iš viso 
žmonių

Arklių 1 karininkui 
teko kareivių

1918 m. lapkritis 41 80 - 121 18 1,95
1918 m. gruodis 81 370 - 451 60 4,57
1919 m. sausio 1 d. 144 2 676 - 2 820 259 18,58
1919 m. vasario 1 d. 271 3 507 - 3 778 503 12,94
1919 m. kovo 1 d. 322 5 083 - 5 405 723 15,79
1919 m. balandžio 1 d. 414 7 647 - 8 061 1 276 18,47
1919 m. gegužės 1 d. 487 10 051 - 10 538 1 301 20,64
1919 m. birželio 1 d. 482 10 603 - 11 085 1 444 22
1919 m. liepos 1 d. 574 13 131 - 13 705 1 624 22,88
1919 m. rugpjūčio 1 d. 808 16 821 - 17 629 2 233 20,82
1919 m. rugsėjo 1 d. 920 19 808 - 20 728 3 167 21,53
1919 m. spalio 1 d. 930 19 693 - 20 623 3 169 21,18
1919 m. lapkričio 1 d. 956 23 362 - 24 318 3 361 24,44
1919 m. gruodžio 1 d. 1 012 25 249 - 26 261 3 956 24,95
1920 m. sausio 1 d. 1 174 26 825 - 27 999 4 095 22,85
1920 m. vasario 1 d. 1 291 27 427 - 28 718 4 152 21,24
1920 m. kovo 1 d. 1 358 27 537 - 28 895 4 257 20,28
1920 m. balandžio 1 d. 1 372 27 085 - 28 457 4 280 19,74
1920 m. gegužės 1 d. 1 374 27 544 - 28 918 4 430 20,05
1920 m. birželio 1 d. 1 369 27 610 - 28 979 4 438 20,17
1920 m. liepos 1 d. 1 382 27 725 - 29 107 4 439 20,06
1920 m. rugpjūčio 1 d. 1 399 27 830 682 29 911 4 982 19,89
1920 m. rugsėjo 1 d. 1 407 29 642 1 402 32 451 4 981 21,07
1920 m. spalio 1 d. 1 416 31 519 1 801 34 736 4 955 22,26
1920 m. lapkričio 1 d. 1 549 37 146 2 026 40 721 5 753 23,98
1920 m. gruodžio 1 d. 1 622 41 763 2 119 45 504 6 920 25,75
1921 m. sausio 1 d. 2 000 42 583 1 898 46 481 7 209 21,29
1921 m. vasario 1 d. 2 029 42 672 - 44 701 7 283 21,03
1921 m. kovo 1 d. 2 073 43 970 - 46 043 7 520 21,21
1921 m. balandžio 1 d. 2 090 43 641 - 45 731 7 500 20,88
1921 m. gegužės 1 d. 2 109 43 193 - 45 302 7 386 20,48
1921 m. birželio 1 d. 2 141 43 630 - 45 771 7 290 20,38
1921 m. liepos 1 d. 2 150 44 149 - 46 299 7 377 20,53
1921 m. rugpjūčio 1 d. 2 187 44 524 - 46 711 7 957 20,36
1921 m. rugsėjo 1 d. 2 173 44 473 - 46 646 8 042 20,47
1921 m. spalio 1 d. 2 194 43 646 - 45 840 8 072 19,89
1921 m. lapkričio 1 d. 2 220 47 118 - 49 338 8 118 21,22
1921 m. gruodžio 1 d. 2 224 48 458 - 50 682 8 059 21,79
1922 m. sausio 1 d. 1 809 48 049 3 105 52 963 8 083 26,56
1923 m. sausio 1 d. 2 317 31 760 2 742 36 819 7 581 13,71
1924 m. sausio 1 d. 1 616 15 489 884 17 989 5 008 9,59

Sudaryta pagal: Lietuvos kariuomenės augimas, LCVA, f. 929, ap. 3, 
b. 617, l. 18–18, ap. l.

Per Pirmąjį pasaulinį karą žlugus trims Vidurio Rytų Europos imperijoms 
(Rusija, Vokietija ir Austrija–Vengrija) regione susidarė palankus galios vakuu-
mas, leidęs Nepriklausomybės siekti ir mažosioms regiono tautoms, taip pat ir 
lietuviams. Žinoma, ne visi valstybingumo siekiai buvo sėkmingi, XX a. pradžioje 
baltarusiams, ukrainiečiams ir kitoms tautoms nepavyko iškovoti Nepriklausomybės. 
Neabejotinai dėl Nepriklausomybės tautoms teko kovoti su ginklu rankose. Viena 
iš tautinio nacionalizmo apraiškų buvo ginkluotos tautos – masinės šauktinių 
armijos. Norint suformuoti armiją pagal tarptautinės humanitarinės teisės normas, 
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pirmiausia reikėjo savo piliečius perrengti uniformomis ir apginkluoti bei sufor-
muotuose daliniuose įvesti karinę hierarchinę subordinaciją ir discipliną. Lietuva 
savo karines pajėgas pradėjo kurti 1918 m., tačiau pagreitį šis procesas įgavo tik 
1919 m., kai tų pačių metų sausio 15 d. buvo pradėta mobilizuoti karininkus, karo 
valdininkus ir puskarininkius iki 45 metų. Tačiau tuokart vietoj lauktų 800–1 000 
atvyko į kariuomenę apie 400 karininkų. 1919 m. gegužės 26 d. buvo paskelbta 
inteligentų, t. y. asmenų, baigusių ne mažiau kaip 4 gimnazijos klases, mobiliza-
cija. Iki rugpjūčio 21 d. buvo pašaukti 707 asmenys. Taip pat nuo 1919 m. nuolat 
vyko 1894–1901 m. gimusių naujokų šaukimai, 1919–1920 m. į kariuomenę buvo 
paimta 34 780 vyrų iš 77 168 pašauktų.7 Be to, nemažai asmenų atsiliepė į 1918 m. 
gruodžio 29 d. Vyriausybės paskelbtą atsišaukimą į kariuomenę stoti savanoriais. 
Tarpukariu Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių statusą iš viso turėjo 14 939 
asmenys8 (savanoriais laikyti asmenys, kurie į kariuomenę stojo 1918–1920 m. iki 
mobilizacijos ar šaukimo, liečiančio juos, paskelbimo9). Nuo 1928 m. iki 1938 m. 
kūrėjų savanorių statusas buvo pripažintas 9 995 asmenims, dar 3 407 asmenų 
bylos buvo peržiūrėtos, bet statusas dėl vienų ar kitų priežasčių nesuteiktas, o dar 
70 už nusikaltimus statusas panaikintas10. Didėjant karių skaičiui, buvo formuoja-
mi nauji pulkai, o vėliau ir brigados bei divizijos. 1919 m. liepos 18 d. Lietuvos 
kariuomenės daliniai buvo suskirstyti į dvi brigadas: I brigada – 1-asis ir 3-iasis 
PP, Ka÷no, Ukmergºs ir Vílniaus batalionai, II brigada – 2-asis PP, Pånevėžio, 
Marijãmpolės, Šiauliÿ ir Joniškºlio batalionai.11 1920 m. rugsėjo pradžioje prade-
dant Suvalkų operacijas, Lietuvos kariuomenės pėstininkų daliniuose (PD) buvo 
10 pėstininkų pulkų ir viename atskirame batalione, kurie buvo sujungti į 3 PD, 
buvo 608 karininkai, 16 588 kareiviai, daliniuose buvo 274 kulkosvaidžiai ir 17 503 
šautuvai. Spalio 14 d. buvo pradėti formuoti 11-asis ir 12-asis PP, o lapkričio 
mėnesį ir 1-asis savanorių pulkas bei suformuojama IV PD. 1920 m. gruodžio 1 d. 
keturiose PD buvo 710 karininkų, 24 699 kareiviai, turėję 405 kulkosvaidžius ir 
22 908 šautuvus.12 Prasidėjus generolo Lucjano Želigovskio vadovaujamų Lenkijos 
pajėgų ofenzyvai, Lietuvos kariuomenė skubiai pradėjo formuoti naujus pulkus.13 
1922 m. sausio 1 d., kai kariuomenėje buvo maksimalus karių skaičius – 52 963, 
pajėgas sudarė 13 pėstininkų, 3 kavalerijos, 4 artilerijos pulkai, 7 atskiri pėstininkų 
batalionai ir kiti daliniai14, sujungti į 4 
pėstininkų divizijas.

Akivaizdu, kad vykstant kovoms 
dėl Lietuvos Nepriklausomybės gali-
mybes sumobilizuoti didesnes karines 
pajėgas ribojo materialinių išteklių, o 
ypač ginkluotės, stygius. 1919–1920 m. 
Lietuvos kariuomenė įvairiais būdais 
gavo 42 960 šautuvų, 4 624 karabinus, 
956 įvairius kulkosvaidžius, 118 pa-
trankų ir haubicų (1920 m. gruodį ka-
riuomenė turėjo 104 pabūklus15), 1 987 
pistoletus, 976 kardus, 26 029 durtuvus, 
27 minosvaidžius, 16 bombosvaidžių, 

7 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius, 
1998, p. 156–162.

8 Uoginius K. Nepriklausomybė ir savanoriai, Karys, 
1970, vasaris, nr. 2 (1459), p. 37.

9 Kas gali gauti Lietuvos kariuomenės savanorių 
kūrėjų medalį? Savanoris kūrėjas, 1932, nr. 1, p. 34.

10 Lesnickas L. Dėl kūrėjų savanorių skaičiaus, Karo 
archyvas, 1939, t. 11, p. 306–307.

11 Vitkauskas V. Mūsų pėstininkai, Mūsų žinynas, 
1928, t. 15, p. 222.

12 Ten pat , p. 223–224.
13 Statkus V. Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918–1940 m., 
Chicago, 1986, p. 56–57, 150.

14 Surgailis G. Lietuvos kariuomenė 1918–1998, Vilnius, 
1998, p. 21.

15 Jokubauskas V. , Papečkys E. Lietuvos ka-
riuomenės artilerijos pabūklai 1919–1940 m., Karo 
archyvas, 2012, t. 27, p. 226–227.
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941 žiūronus, 198 827 signalines raketas, 273 kavalerijos pikas, 30,69 mln. šovinių, 
230 467 artilerijos sviedinius, 14 224 minosvaidžių minas, 129 670 rankinių granatų, 
41 305 minas, 469 499 šovinius pistoletams, 14 265 aviacijos bombas.16 Net 1923 m. 
pradžioje, atsižvelgiant į turėtą ginkluotės kiekį17, sumobilizuoti ir apginkluoti 
didesnes nei maždaug 50 tūkst. pajėgas buvo neįmanoma. Galima teigti, kad 
karo metu apie 80 proc. karių buvo būtina aprūpinti šautuvais ir karabinais, tad 
turėtų apie 40 tūkst. šautuvų ir karabinų užteko apie 50 tūkst. karių pajėgoms 
apginkluoti, pėstininkus turėjo remti ir artilerija. Kulkosvaidžių pėstininkų pulke 
pagal 1920 m. patvirtintus etatus turėjo būti 27 vnt., taigi batalionui – 9 kulkos-
vaidžiai. Artilerijos baterijos privalėjo turėti po 2 kulkosvaidžius (iš viso buvo 11 
lauko artilerijos ir 2 haubicų baterijos), 1-asis kavalerijos pulkas 1920 m. pabaigoje 
turėjo 16 kulkosvaidžių18. Taigi pajėgų didinimas būtų reiškęs beginklių masių 
išlaikymą, o ne atitinkamai ginkluotų pajėgų formavimą. Palyginimui galima kons-
tatuoti, kad 1 artilerijos baterijai Lietuvoje 1920 m. pabaigoje teko apie 3,5 tūkst. 
karių, Latvijoje (178 Latvijos turėtus pabūklus prilyginus 44 baterijoms) 1920 m. 
pirmoje pusėje – 1,7 tūkst. karių, o Estijoje – 1,9 tūkst. karių. Net vertinant visą 
turėtą patrankų ir haubicų skaičių Lietuvos kariuomenėje artilerijos parama buvo 
mažiausia.19 Nuo 1919 m. gegužės iki pat kariuomenės demobilizacijos 1923 m. 
karininkų ir kareivių santykis svyravo: 1 karininkas – 20–26 kareiviams, panašus 
santykis 1920 m. vasarį buvo ir Latvijos kariuomenėje – 1:30. Taigi ginkluotės 
ir vadovaujančio personalo, ypač aukštesniųjų laipsnių, stygius stabdė Lietuvos 
karinių pajėgų augimą.

Kariuomenė stokojo ne tik gin-
klų. Pavyzdžiui, 1919 m. suformuotą 
ir Laikinojoje sostinėje stovėjusį Kauno 
batalioną, kur dauguma karių vilkėjo 
civiliais drabužiais, o 15 proc. kareivių 
negalėjo net patruliuoti, nes buvo basi 
ir tik spalio 1 d., išvykstant į frontą 
prieš bermontininkus, batalionas gavo 
amerikietiškas uniformas20. Minėto Kau-
no bataliono karius labai vargino buitis, 
dizenterija; nuo jos rugpjūčio–rugsė-
jo mėn. mirė apie 80 vyrų.21 Rugpjūtį 
batalione paplito kruvinoji dizenterija, 
į ligoninę buvo paguldyta 111 karių, 
13 iš jų mirė. Tuo pat metu iš batali-
ono dezertyravo 21 karys, o naujokų 
atvyko tik 70. Susirgimai, mirtys ir 
dezertyravimas tęsėsi ir toliau (rugsėjį 4 
kariai mirė, 33 dezertyravo)22. Dezerty-
ravimas Nepriklausomybės kovų metu 
buvo gana plačiai paplitęs reiškinys, 
1920 m. buvo mobilizuoti 31 967 kariai 
ir pagauti 5 082 dezertyrai, o iš viso 

16 Liubinas V. Mūsų ginklai 1919–1920 metais, Mūsų 
žinynas, 1938, t. 35, p. 774.

17 1923 m. vasarį Lietuvos kariuomenė turėjo įvairių 
sistemų šautuvų ir karabinų, 889 kulkosvaidžius, 
21,2 mln. šovinių, 85 123 rankines granatas, 17 
minosvaidžių (35 247 minas), 28 bombosvaidžius 
(24 204 bombas), 89 artilerijos pabūklus (20 iš jų 
sandėliuose) ir 195 868 sviedinius. Tik minėtų faktų 
konstatavimas leidžia teigti, kad rekordinis karių 
skaičius 1922 m. sausį – 51 154 kariai, buvo even-
tualiai maksimalus atsižvelgiant į turėtą ginkluotės 
kiekį. Tokiu atveju 1 000 karių teko apie 818 šautuvų 
ir karabinų, 17,4 kulkosvaidžių, 1,75 lauko artile-
rijos patrankų ir haubicų. O tai buvo minimalūs, 
ar netgi nepriimtini, ginkluotės skaičiai (Lietuvos 
kariuomenės karo, veiksmų dienynas 1922–1923 m. 
LCVA, f. 929, ap. 3, b. 360, l. 68; Vaičenonis J. 
Lietuvos kariuomenės skaičiai 1920–1939 m., Karo 
archyvas, 2002, t. 17, p. 151).

18 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius, 
1998, p. 359, 374, 382.

19 Lietuvos atveju (45 314 karių ir 104 pabūklų) 1 
pabūklui apie 436 karių, Latvijoje (75 681:178) – 
425, Estijoje (74 500:432) – 173 kariai.

20 7-ojo pėst. Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko 
dienynas, nuo 1919 m. liepos 1 d., LCVA, f. 929, 
ap. 3, b. 119, l. 2–3, ap. l.

21 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius, 
1998, p. 276–277.

22 7-ojo pėst. Žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko 
dienynas, nuo 1919 m. liepos 1 d., LCVA, f. 929, 
ap. 3, b. 119, l. 2–3, ap. l.
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per visą kovų laikotarpį dezertyravo arba bandė dezertyruoti apie 20 tūkst. karių, 
dalį jų pagaudavo, kai kurie grįždavo patys.23 1919–1920 m. žiema buvo ankstyva 
ir šalta, jau lapkričio mėnesį temperatūra nukrito iki –15°C, o uniformų trūko. 
1919 m. vasario pabaigoje iš Vokietijos buvo nupirkta keli tūkstančiai karinių 
uniformų, batų, baltinių ir kuprinių komplektų, tų pačių metų rudenį – amerikie-
tiškų uniformų. Tačiau aprūpinimas pagerėjo tik 1920 m., kai atsirado antklodžių, 
rankšluosčių, paklodžių ir net čiužinių. Iki 1920 m. spalio 20 d. kariuomenei 
buvo išduota: 56 294 kepurės, 59 292 milinės, 64 548 mundurai, 84 682 viršutinės 
kelnės, 81 637 pusbačiai, 5 372 batai, 33 502 diržai ir kt.24

Žinoma, kariuomenės didėjimą lėmė ir 1919 m. liepos 1 d. paskelbtas 
įstatymas dėl žemės kariams savanoriams skyrimo, kur konstatuota, kad kariai, 
kurie savo noru stos į kariuomenę ir tarnaus iki karo pabaigos ir demobilizacijos, 
išskyrus sužeidimų atvejus, gaus žemės.25 Tai neabejotinai buvo svarbus veiksnys, 
skatinęs savanorystę valstietiškoje Lietuvos visuomenėje, nes iki 1919 m. rugsėjo 
27 d., kai buvo paskelbta 1896 m., 1899 m. ir 1900 m. gimusiųjų šaukimas į ka-
riuomenę, buvo mobilizuota apie 8 000 karininkų, gydytojų, inteligentų ir karių 
(iš jų 6 849 kariai 1919 m. kovo 27 d. paskelbto 1897–1898 m. gimusių naujokų 
šaukimo).26 Kariuomenėje minėtu metu buvo apie 21 000 karių. Nepriklausomybės 
kovų metu (beveik dvejus metus) Lietuvos kariuomenė neteko 6 167 karių (žuvo, 
mirė, pateko į nelaisvę, sužeisti).27

1919 m. Panevėžio– 
Kurklių karinės  
operacijos epizodas
1919 m. sausio 5 d. sovietai užėmė 

Vilnių, o vasario pradžioje buvo pasie-
kę liniją Šiaulia¤–Panevėžýs–Ukmergº, 
veržėsi į Lietuvos gilumą ir sustabdyti 
buvo tik ties Kėdãinių, Šºtos, Jiìzno 
ir Alyta÷s linija. Vasario 8–11 d. buvo 
eliminuotos Kauno apsupimo iš šiau-
rės, o 9–12 d. ir iš pietų grėsmės.28 Iki 
1919 m. vasario vidurio sovietai buvo 
pasiekę liniją Varėnâ–Jieznas–Sîesikai–
Ramôgala–Baisógala–Šiauliai–Kuršėnai 
ir, kaip pažymėjo Petras Ruseckas, 
„<...> pradžioje kovos buvo beveik gaiva-
liškos, pusiau partizaniškos, didelių žmonių 
entuziazmu remiamos“.29 1919 m. pava-
sarį Ramygala buvo atsidūrusi pafron-
tėje ir tiesiogiai patyrė karo veiksmus, 
miestelyje buvo suorganizuota sovietinė 
valdžia. Kaip prisimena Bronius Ba-
rauskas, tada dar mokinys, 

23 Pacev ič ius P . Lietuvos kariuomenės dezertyrai 
1918–1940 m., (magistro baigiamasis darbas), Kaunas, 
2012.

24 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius, 
1998, p. 202–203.

25 Įstatymas kariškiams žeme aprūpinti, Vyriausybės 
žinios, 1919 m. liepos 1, nr. 8, p. 3–4.

26 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius, 
1998, p. 156–162.

27 Iš viso kovų metu žuvo mūšyje ir mirė nuo 
sužeidimų 1 – 401, iš jų – 40 karininkų, likusieji 
puskarininkiai, eiliniai ir šauliai; nuo užkrečia-
mųjų ligų mirė 540 eilinių, nuo neužkrečiamųjų 
ligų mirė 297 eiliniai kariai, sužeisti buvo 2 677 
asmenys (iš jų 93 karininkai). Į nelaisvę pateko 
356 kariškiai (iš jų 72 karininkai), be žinios dingo 
16 karininkų, 19 puskarininkių ir 794 eiliniai – iš 
viso 829 asmenys. Buvo įvardyta, kad gyvosios 
jėgos nuostoliai (žuvo, mirė, sužeisti, dingo be 
žinios, pateko į nelaisvę) buvo 6 167 žmonės (221 
karininkas, 223 puskarininkiai, 5 282 eiliniai kariai 
ir 441 šaulys (Žinios apie nuostolius žmonėmis 
kare su bolševikais, bermontininkais ir lenkais. 
Ištrauka iš žinių 1927 m. birželio 30 d., LCVA, 
f. 929, ap. 3, b. 651, l. 42).

28 Šaulių kalendorius 1939 metams, Kaunas, 1938, 
p. 104–106.

29 Ruseckas P. Lietuvos kariuomenė, Kaunas, 1927, 
p. 14–16.
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„<...> prasidėjo kovos dėl Nepriklausomybės. 1919 metų anksti pavasarį mūsų apylinkėje 
susidarė jėgų frontas: lietuviai atsirado Ramygaloje, rusai: Žudžių–Bãrklainių kaimuo-
se. Mūsų kaimas (Praperšâ, aut. V. J.) liko niekieno žemėje. Rytais iš Sokelių kaimo 
pas mus atsilankydavo lietuviai, vakarais iš Žudžių – rusai. Pastarieji tiesiog po mūsų 
langais įsitaisė sekimo stotį. Buvo toks nuotykis. Vieną ankstyvo pavasario sekmadienį 
mes, vaikai, ganėme lauke avis. Buvome apsivilkę milines. Tik staiga pajutome, kad į 
mus šaudo – net kelios kulkos nukrito netoli mūsų. Pasileidome bėgti pakalnėn, į mūsų 
kraštinę sodybą. Ten sulindome į kluoną. Kai nutilo, išsiskirstėme kas sau į namus. Po 
kiek laiko visą mūsų sodybą apsupo kariai, susirado tėvą ir pradėjo klausinėti, kur yra 
„baltagvardiečiai“. Tėvas atsakė, kad jų šiandien visai nebuvę. Nepatikėję padarė kratą, bet 
nieko nerado. Tik tada supratome, kad jie mus palaikė kareiviais. Fronto linija taip laikėsi 
kelis mėnesius. Tik gegužės 11 d., anksti rytą, vėl įsiliepsnojo kovos. Rusai pasitraukė 
Panevėžio link. Visą tą pusmetį mes nesimokėme – nebuvo kam mokyti“.30

Kare su sovietais nuo 1919 m. gegužės mėnesio galima išskirti tris perio-
dus: 1) Pånevėžio–Kurkliÿ; 2) Utenõs–Kùpiškio, 3) Zarasÿ operacijos31. Pirmosios, 
Panevėžio–Kurklių, operacijos metu karo veiksmai vyko Ramôgalos apylinkėse ir 
buvo išvaduotas Panevėžys. 1919 m. gegužę, kai kariuomenėje buvo apie 11 tūkst. 
karių32, Lietuvos pajėgos, sutelktos prieš sovietus, buvo padalytos į dvi rinktines: 
Panevėžio ir Ukmergºs33 (1 pav.). 1919 m. gegužės mėnesį Lietuvos kariuomenė 
pradėjo koncentruotis puolimui dviem kryptimis: 1) Ukmergº–Zarasa¤ ir 2) Kė-
dainiai–Panevėžys. Jau gegužės 8 d. 1-ajam PP buvo įsakyta vykti į Ùkmergę ir 
pakeisti ten buvusį Panevėžio batalioną, kuris gegužės 12–13 d. su savo artilerija 
susitelkė Ramygalos ir Krekenavõs rajonuose, o į Kėdainius buvo permestas 2-ojo 
PP batalionas. Gegužės 14 d. kariuomenės vadas generolas Silvestras Žukauskas 
įsakė Panevėžio ir Ukmergės rinktinių daliniams kartu su Vokietijos pajėgomis ir 
vietos partizanais pasiruošti puolimui, kurio tikslas buvo užimti Panevėžį, tačiau 
su vokiečių daliniais, neturėjusiems aukštesnės savo vadovybės įsakymų, susi-
tarti dėl puolimo buvo sudėtinga.34 Panevėžio grupė puolimą vykdė be vokiečių 
paramos, dešiniajame flange veikusį 1-ąjį PP rėmė 18-ojo saksų savanorių pulko 
kariai, kurie viena diena vėluodami pradėjo puolimą ir užėmė Råguvą.35

1919 m. gegužės 17 d. Panevėžio grupės (Panevėžio batalionas, 2-ojo PP 
batalionas ir viena – 1-oji, ginkluota 76,2 mm rusiškomis patrankomis, baterija36) 
susikoncentravo Ramygalos ir Krekenavos rajonuose (2 pav.). Grupės (Panevėžio ba-
taliono) štabas apie 17 val. iš Kėdainių 
atvyko į Mykoliškio dvarą (apie 2 km 
į pietus nuo Ramygalos). Po valandos 
į štabą buvo sušaukti padalinių vadai; 
jiems buvo duoti įsakymai dėl rytą 
planuoto puolimo. Buvo akcentuojama, 
kad pulti teks daug gausesnį priešą, 
todėl buvo svarbus pasitikėjimas, inici-
atyvumas ir drausmė. Raudonarmiečių 
14-asis šaulių pulkas (buvęs 41-asis) 
buvo įsitvirtinęs Jotainºlių–Ùžkalnių–

30 Barauskas B. Ramygala: atsiminimų siluetai (ma-
šinraštis), Palanga–Panevėžys, 1982, p. 8, 17.

31 Šaulių kalendorius 1939 metams, Kaunas, 1938, p. 106.
32 Lietuvos kariuomenės augimas, LCVA, f. 929, ap. 3, 
b. 617, l. 18–18, ap. l.

33 Šaulių kalendorius 1939 metams, Kaunas, 1938, p. 106–
107.

34 Urbšys J. Panevėžio operacija (1919 m. gegužės mėn. 
17–23 d. d.), Mūsų žinynas, 1921, nr. 3, p. 97.

35 Jankauskas V. Kario kelias. Generolas Kazimieras La-
doga Nepriklausomybės kovose, Vilnius, 2004, p. 72–76.

36 Statkus V. Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918–1940 m., 
Chicago, 1986, p. 85–86.
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1 pav. Bendra Lietuvos kariuomenės fronto padėtis 1919 m. gegužės  
17 d. (Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės kovose 1918–
1920, Vilnius, 2004, p. 101)
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¨riškių pozicijose, 15-asis pulkas Radikonių dvaro–Roj¿nų–Ta»nagalos linijoje, 
o ties Bãrklainių dvaru turėjo 2–3 patrankas. Iš dešinės Panevėžio grupę rėmė 
1-asis PP, kuris puolė Trošk¿nų–Raguvos kryptimi, kairiajame flange grupę rėmė 
Šiaulių bataliono kuopa, iš Šeduvõs žygiavusi prisijungti prie Panevėžio grupės. 
Pastaroji buvo padalyta į 3 voras: dešinioji (vadas – karininkas J. Vidugiris) Pa-
nevėžio bataliono 3-ioji ir 5-oji kuopos, 4 kulkosvaidžiai, 1-osios lauko artilerijos 
baterijos 3 patrankos, 10 raitųjų žvalgų. Vidurinei vorai, kurią sudarė dvi 2-ojo 
PP kuopų, 3 kulkosvaidžiai, viena 1-osios baterijos patranka ir 10 raitų žvalgų, 
vadovavo karininkas J. Motiejūnas-Valevičius. Kairiajai vorai vadovavo karininkas 
J. Nastopka, vorą sudarė 1-oji ir 4-oji Panevėžio bataliono kuopos, 4 kulkosvaidžiai 
ir 10 raitųjų žvalgų. Rezervą, kuriam vadovavo karininkas J. Reikalas, sudarė Pa-
nevėžio bataliono 2-oji ir 6-oji kuopos, 
mokomoji komanda, 2-ojo PP 2 kuopos, 
4 kulkosvaidžiai ir 20 raitų žvalgų.37

2 pav. Lietuvos kariuomenės Panevėžio operacija Ramygalos apylinkėse 
1919 m. gegužės 18 d. rytą (Lesčius V. Lietuvos kariuomenė  
Nepriklausomybės kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 110)

37 Urbšys J. Panevėžio operacija (1919 m. gegužės mėn. 
17–23 d. d.), Mūsų žinynas, 1921, nr. 3, p. 97.
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Puolimas prasidėjo gegužės 18 d., sekmadienio rytą; „Mūsų žinyne“ buvo 
rašoma: 

„<...> didelė raudona saulė tik ima rodytis iš už miško. Laukuose žmonių nesimato, nes 
vieni šventė, o antra, visi susirūpina, kas čia bus, kam čia tiek kariuomenės suvažiavo, 
suėjo. Jautė ir numatė, kad ne be reikiamo. Nuo pat auštant vietos gyventojai vaikšto 
po kluonus, aplink trobas, kas kartą vis sustodami, ar neišgirs ko nors, kas paaiškintų 
tos kariuomenės susibūrimo tikslą“.38 

Galiausiai išgirdo Lietuvos artilerijos pabūklų kanonadą. Panevėžio rinktinė puolimą 
pradėjo trimis voromis ir pirmą dieną pirmyn pasistūmėjo apie 3–4 km.39 Grupės 
štabas įsikūrė šalia Ramygalos bažnyčios, o iš jos bokšto buvo bandoma stebėti 
kautynių eigą, tačiau miškai ir krūmynai užstojo vaizdą40. 5 val. buvo gautas 
dešinės voros vado pranešimas, kad Jotãiniai ir Grini¿nai užimti. 9 val. vidurinė 
vora pranešė, kad užėmė Ùžkalnius. Tuo pat metu Ramygaloje, kur gausiai buvo 
susirinkę gyventojai, pasirodė Vokietijos kariuomenės, atsisakiusios talkinti opera-
cijos metu, 15 raitelių būrys, kurį Lietuvos kariuomenės grupės vadas sulaikė ir 
įsakė nedelsiant grįžti atgal. Paaiškėjo, kad vokiečių kariai vyko „pasižiūrėti, kas 
čia darosi“. Ramygaliečiams minėtas incidentas labai patiko, teigta, kad „ne visados 
jie ant mūsų rėkaus „zurück“, štai ir patys tą patį „zurück“ gavo“40. Apie 10 val. 
buvo pranešta, kad kairioji vora užėmė Roj¿nus, Upôtę ir Ta»nagalą, per puolimą 
žuvo voros vadas, karininkas Nastopka. Tačiau kiek vėliau raitas žvalgas Stasys 
Andrašiūnas pranešė, kad 100 raudonarmiečių užėmė Ža¤bogalos palivarką. Tad 
paremti kairiosios voros buvo pasiųstos dvi rezervo kuopos, kurioms vadovavo 
karininkas Reikalas. Nuvykus rezervui paaiškėjo, kad kairioji vora buvo priartėjusi 
prie Rojūnų, tačiau sutiko stiprų raudonarmiečių, kurie turėjo net patranką, pasi-
priešinimą. Kairioji vora artilerijos neturėjo, o vidurinės voros artilerija kairiosios 
voros karių paremti artilerijos ugnimi dėl techninių priežasčių negalėjo, tad kairioji 
vora atsitraukė beveik iki pat Krekenavos. Padėtį išgelbėjo 2-osios kuopos vadas, 
karininkas Jurėnas, kuris su 2-ąja ir 6-ąja kuopomis tą pačią dieną kontratakavo 
ir užėmė Ėriškius ir Radikonių dvarą. Tuo metu vidurinė ir dešinioji voros po 
kautynių, iki 12 val., pasiekė liniją Katina¤–Pa§pliai–Bãrklainiai, paimdamos daug 
karo belaisvių ir ginklų, taip buvo suartėta su dešiniajame flange kovojusiu 1-uoju 
PP.41 Panevėžio grupės ofenzyva pirmąją dieną pasisekė (3 pav.) – raudonar-
miečiai atsitraukė iki linijos Kabìliai–
Uoksa¤–Šilãičiai–Dubulių dvaras–Rojū-
nai–Tarnagala. 19 d. Panevėžio grupės 
vadovybė priėmė sprendimą puolimą 
tęsti, dešinioji vora pajudėjo keliu Ka-
tinai–Pajuodžiai, vidurinioji vora paju-
dėjo išilgai kelio Barklainiai–Šilagalia¤, 
kairioji vora puolė Dubulių dvarą42. Iki 
gegužės 19 d. 10 val. bendrai grupės 
daliniai pasiekė liniją Kabeliai–Uoksai–
Šilaičiai–Upytė43. Galiausiai užėmė ir 

38 Urbšys J . Panevėžio operacija (1919 m. gegu-
žės mėn. 17–23 d. d.), Mūsų žinynas, 1921, nr. 3, 
p. 97.

39 Šaulių kalendorius 1939 metams, Kaunas, 1938, p. 106–
107.

40 UrbšysJ . Panevėžio operacija (1919 m. gegu-
žės mėn. 17–23 d. d.), Mūsų žinynas, 1921, nr. 3, 
p. 98.

41 Ten pat, p. 92–99.
42 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės 
kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 111.

43 Urbšys J. Panevėžio operacija (1919 m. gegužės mėn. 
17–23 d. d.), Mūsų žinynas, 1921, nr. 3, p. 92–99.
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Panevėžį, o apie 7 km nuo miesto, Lietuvos partizanams išardžius geležinkelio 
bėgius, sudužo iš Panevėžio vykęs sovietų karinis traukinys. Šių kautynių metu 
Lietuvos kariuomenė paėmė apie 400 karo belaisvių, 16 kulkosvaidžių, 2 patrankas, 
traukinį ir kito karinio turto. Gegužės 21 d., po kontrpuolimo, sovietai laikinai 
vėl buvo užėmę Panevėžį, tačiau po poros dienų – gegužės 23 d. Lietuvos ka-
riuomenė vėl atsiėmė miestą44. Lietuvos kariuomenei, nustūmus Raudonąją armiją 
šiaurės rytų kryptimi, karo veiksmai Ramygalos 1919 m. tiesiogiai nebepalietė.

Lenkijos kavalerijos ofenzyva 1920 metais
Lietuvos istoriografijoje gana plačiai analizuotas 1920 m. pabaigos kovų su 

Lenkija epizodas, kai generolo Lucjano Želigovskio vadovaujamos pajėgos imitavo 
„sukilimą“ ir pradėjo puolimą, o 1920 m. spalio 9 d. užėmė Vilnių. Ši Lenkijos 
pajėgų ofenzyva buvo sustabdyta kautynių 1919 m. lapkričio 19 d. prie Širvintÿ ir 
lapkričio 21 d. prie Giedra¤čių metu. Ta-
čiau Lenkijos kavalerijos daliniai buvo 
prasiveržę į Lietuvos pajėgų užnugarį 

44 Šaulių kalendorius 1939 metams, Kaunas, 1938, p. 106–
107.

3 pav. Lietuvos kariuomenės Panevėžio operacija Ramygalos apylinkėse 
1919 m. gegužės 18 d. vakare (Lesčius V. Lietuvos kariuomenė  
Nepriklausomybės kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 112)
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ir pasiekę net Jonavą. Šios Lenkijos pajėgų ofenzyvos metu karas vėl „sugrįžo“ į 
Ramygalos valsčiaus gyvenimą. Kovose aktyviai dalyvavo ir Panevėžio apskrities, 
taip pat ir Ramygalos, šauliai. 1920 m. lapkričio 1 d. trys Panevėžio apskrities 
šaulių būriai išvyko į frontą – Utenos barą. Jiems vadovavo panevėžietis Povilas 
Tyrulis, krekenaviškis Simonas Repšys ir subatėnas Jonas Markūnas. Šie būriai 
nuo pirmos dienos buvo Švenčionių komendanto žinioje, gavo naujokų liudiji-
mus, kad taip būtų apsaugoti nuo lenkų žiaurumo su patekusiais jų nelaisvėn 
šauliais. Panevėžiečiai Utenos bare, saugodami kariuomenės kairįjį sparną, da-
lyvavo daugelyje kautynių ir susidūrimų Saldùtiškio ir Kaltinėnų rajone, patyrė 
nuostolių. Lapkričio 4 d. buvo sužeistas Ramygalos būrio šaulys Mykolas Ja-
kaitis, lapkričio 6 d. nelaisvėn pateko ir dingo be žinios kitas Ramygalos būrio 
šaulys – Kazys Šlekys.45

Karinės akcijos pradžioje generolo L. Želigovskio pajėgas sudarė apie 15 500 
karių (iš jų apie 7 300 operacijai pasirengusių rikiuotės karių) su 139 kulkosvaidžiais 
ir 44 artilerijos pabūklais.46 Lenkijos istoriografinėje tradicijoje vadinamąją Vidurio 
Lietuvos kariuomenę sudarė 8 pėstininkų pulkai (22 batalionai), 3 kavalerijos pulkai 
ir 1 batalionas, iš viso 14 raitelių, 2 kulkosvaidžių ir 1 technikos eskadronai bei 
artilerijos daliniai.47 Be to, šias pajėgas šiaurės rytuose dengė II Lenkijos armija, 
vadovaujama generolo Edwardo Śmigły-Rydzo, ir pietuose (nuo Rytprūsių iki 
Varėnos) III armija, vadovaujama generolo Władysławo Sikorskio, iš viso abiejose 
armijose buvo apie 65 000 rikiuotės karių (vad. kardų ir durtuvų), o su L. Želigovskio 
pajėgomis – apie 73 000 rikiuotės karių. O tai, anot Lenkijos istoriko Waldemro 
Rezmero, buvo triuškinanti, keturis kartus didesnė persvara prieš Lietuvos Respu-
blikos karines pajėgas, kurias, anot autoriaus, sudarė per 17 000 karių, be įvairių 
savanoriškų partizanų formuočių, efektyviai veikusių etniškai lietuviškose terito-
rijose.48 Iš viso 1920 m. spalio 1 d. Lietuvos kariuomenėje buvo 1 416 karininkų, 
1 801 civilis tarnautojas ir 31 519 kareivių (iš viso 34 736 žmonės)49.

Į konfliktą, siekiant jį sureguliuoti, įsitraukus Tautų Sąjungai, generolo L. Že-
ligovskio pajėgoms nepavyko per trumpą laiką pasiekti efektyvią pergalę, pradėjo 
strigti aprūpinimas, prasidėjo lenkų ir lietuvių broliavimasis fronte, Lenkijos 
pajėgos surengė paskutinę ofenzyvą. Šioje karinėje operacijoje naujai suformuo-
ta kavalerijos brigada turėjo vaidinti 
lemiamą vaidmenį – prasiveržti į Lie-
tuvos kariuomenės užnugarį ir sukelti 
pavojų Ka÷nui50, nutraukti susisiekimą 
geležinkeliu Šiaulia¤–Kaunas51. Minė-
ta Lenkijos kariuomenės kavalerijos 
Vílniaus brigada (13-asis Vilniaus ir 
211-asis Gardino ulonų pulkai), vado-
vaujama papulkininkio Mścisławo But-
kiewicziaus, veikė gana efektyviai52. Jos 
tikslas (brigadą sudarė 11 eskadronų) 
buvo dezorganizuoti Lietuvos pajėgas, 
greitai pasiekti Kauną, politiškai pa-
veikti prolenkiškai nusiteikusius vietos 

45 Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas, 
1930, birž. 12, nr. 24, p. 475.

46 Rezmer W. Vidurio Lietuvos karinis potencialas, 
Darbai ir dienos, 2004, t. 40, p. 80–81.

47 Michniewicz-Helman M. Vilniaus kavalerijos 
brigados reidas Kėdainių kryptimi, Mūsų žinynas, 
1926, t. 10, p. 48.

48 Rezmer W. Vidurio Lietuvos karinis potencialas, 
Darbai ir dienos, 2004, t. 40, p. 80–81.

49 Lietuvos kariuomenės augimas, LCVA, f. 929, ap. 3, 
b. 617, l. 18–18, ap. l.

50 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės 
kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 376–377.

51 Ma tu sa s J .  Lietuvos šaulių sąjungos istorija, 
sud. A. Liekis, Vilnius, 1992, p. 49.

52 Rezmer W. Vidurio Lietuvos karinis potencialas, 
Darbai ir dienos, 2004, t. 40, p. 82.
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gyventojus. Be to, būdama priešo užnugaryje (4 pav.), brigada turėjo naikinti 
infrastruktūrą53. 1920 m. lapkričio 17 d. ties Bãlninkais–Kurklia¤s–Anykščia¤s prasi-
veržusi kavalerijos brigada jau tą pačią dieną ties Baltadvariu susišaudė su Alantõs 
šaulių būriu54 ir apiplėšė Kurklių miestelio gyventojus. I pėstininkų divizijos vadas 
pulkininkas leitenantas E. Adamkavičius ir jo štabas sprendė sudėtingą klausimą – 
kaip sulaikyti Lenkijos kavalerijos puolimą. Tai buvo pavesta 8-ojo PP II ir III 
batalionams55 bei 7-ojo PP mokomajai kuopai ir I batalionui, kuris prieš Lenkijos 
ulonus veikė Kurklių rajone56. Kovojant su Lenkijos kavalerija aktyviai dalyvavo ir 
partizanai šauliai. Sunkiausias uždavinys Panevėžio šaulių rinktinei teko 1920 m. 
lapkričio 19–24 d. kovojant su įsiveržusia per frontą lenkų raitelių brigada. Pirmas 
ginkluotas susidūrimas įvyko lapkričio 21 d. Truskavõs rajone57. Nors dar iki to, 
kai Troškūnuose buvo sužinota, jog Lenkijos kavaleristai jau Kavãrske, pasiuntė 
žvalgus, o 20 d. gausesnis šaulių būrys vyko Tauj¸nų link, bet lenkų neaptiko, 
paaiškėjo, kad priešo kavalerija žygiuoja link Panevėžio, Raguvos, Troškūnų58. 
Lenkijos kavalerijai pasiekus Ókainių miškus, iškilo grėsmė Ramygalai, tad mo-
kykloje susiorganizavo šaulių būrys; 
prie jo prisidėjo miestiečiai. Kovotojai 
išvyko link Truskavos pasitikti priešo, 
susidūrimas vyko Okainių miškuose59, 
ties Lik¸nų kaimu60. 1920 m. lapkričio 
21 d. 5 Ramygalos būrio partizanai 
šauliai, kai kurie dar nepilnamečiai, 
progimnazijos moksleiviai, 2 val. ties 
Truskavâ kovėsi su Lenkijos kariuome-
nės kavalerijos eskadronu, 2 iš jų buvo 
sužeisti, paimti į nelaisvę ir tardant 
nužudyti61, lengviau sužeistam Kisieliui 
pavyko pasislėpti. Susidūrimo metu 2 
Lenkijos kariai žuvo, vienas buvo su-
žeistas, šauliai nušovė ir 2 arklius62. Iš 
vėlesnių šio įvykio aprašymų „Trimite“ 
galima teigti, kad minėtieji Ramyga-
los šauliai partizanai buvo nužudyti 
ganėtinai žiauriai (nupjautos ausys, 
išbadytos akys, nukapotos rankos). Jų 
portretai iki pat sovietinės okupacijos 
kabojo Ramygalos progimnazijoje63. 
Žuvę mokiniai, abu ateitininkai, buvo 
pašarvoti Ramygalos mokykloje. Vienas 
minėtųjų šaulių – Jonas Ambrazevičius 
(Ambrasas) buvo palaidotas gimtojoje 
Truskavoje, o kitas – Stasys Klimaitis64 – 
gimtuosiuose Vadõkliuose. S. Klimaitis 
buvo idealistas ir karštas patriotas, net 
savo pavardę pakeitė iš Klimavičius 

53 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės 
kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 394.

54 Ma tu sa s J .  Lietuvos šaulių sąjungos istorija, 
sud. A. Liekis, Vilnius, 1992, p. 49–50.

55 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės 
kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 394.

56 7 pėst. Žemaičių Kunigaikščio Butegeidžio pulkas. Kartinis 
„Kario“ priedas, Kaunas, 1928, rugpj. 5, p. 2–7.

57 Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas, 
1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476.

58 Ma tu sa s J .  Lietuvos šaulių sąjungos istorija, 
sud. A. Liekis, Vilnius, 1992, p. 49–50.

59 Barauskas B. Ramygala: atsiminimų siluetai (ma-
šinraštis), Palanga–Panevėžys, 1982, p. 21.

60 Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas, 
1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476.

61 Kraštietis B. Barauskas prisiminimuose rašė, kad 
būrio vadas J. Ambrazevičius žuvo kautynių metu, 
o S. Klimaitis pateko į nelaisvę, „<...> lenkai jį 
kankino, spyrė pasakyti, kiek karių yra Ramygaloje. 
Šis jiems nieko neišdavė. Tada jie subadė jį peiliais ir 
taip iškankintą nušovė“. (Barauskas B. Ramygala: 
atsiminimų siluetai (mašinraštis), Palanga–Panevėžys, 
1982, p. 21.)

62 Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas, 
1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476.

63 Šaulių žinios, Trimitas, 1920, gruodžio 2, nr. 18, 
p. 24; Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, 
Trimitas, 1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476; Kinde-
ris I. Pamiršti karžygiai – šauliai, Trimitas, 1937, 
rugs. 2, nr. 35, p. 823.

64 S. Klimaitis buvo 17 metų amžiaus Ramygalos 
būrio šaulys, mokinys, kilęs iš 8 asmenų šeimos, 
kuri Panevėžio apskrities Vadoklių valsčiuje, Bilėnų 
kaime, turėjo 40 dešimtinių žemės. J. Ambrasas buvo 
19 metų Ramygalos būrio šaulys, progimnazijos 
mokinys. Kilęs iš Krekenavos valsčiaus, Pilviškių 
kaimo, kur 6 asmenų šeima turėjo 20 ha žemės 
(Žuvusių partizanų-šaulių sąrašas, 1932 m., LCVA, 
f. 561, ap. 2, b. 418, l. 2–3).
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į Klimaitis, jo brolis buvo kunigas 
Alfonsas Klimavičius (1913–1991 m.).65 
Lietuviai į nelaisvę buvo paėmę vieną 
Lenkijos kareivį, kurį įkalino mokyklos 
kieme buvusioje daboklėje, gyventojai 

„<...> ėjo pažiūrėti jo, niršo dėl nužudytų mokinių. Mačiau jį ir aš. Jis visas drebėjo iš 
baimės. Matė mūsų pyktį ir manė, kad jį tuoj nužudys. Tačiau ramygaliečiai to nedarė: 
kelias dienas palaikę, išsiuntė į Panevėžį“66. 

Iš paimto į nelaisvę raitelio parodymo 
paaiškėjo, kad brigados reido tikslas 

65 Barauskas B. Ramygala: atsiminimų siluetai (ma-
šinraštis), Palanga–Panevėžys, 1982, p. 21.

66 Ten pat.

4 pav. Lietuvos kariuomenės kovos su Lenkijos 
gen. Lucjanu Želigovskiu 1920 m. pabaigoje 
(Mūsų žinynas, 1926, nr. 28, p. 49)
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buvo susprogdinti tiltus prie Kėdainių, nukirsti susisiekimą su Kaunu, sukelti 
paniką Lietuvos pajėgose ir įsiveržti į Kauną67.

Paaiškėjus įsiveržusios kavalerijos brigados žygio krypčiai, šaulių kuopos 
būrėsi Raguvos ir Troškūnų kryptimi. Keliuose susidūrimuose Lenkijos pajėgos 
neteko keleto karių. Paskutinis ir didžiausias susirėmimas įvyko Troškūnų mies-
telyje lapkričio 22 d. Prieš tai visą naktį ir iš ryto plaukė žinios, kad Lenkijos 
kavalerija artėja prie Troškūnų, žvalgai informavo, kad artinosi apie 300–500 
raitelių, tuo metu miestelyje buvo 15–20 ginkluotų šaulių būrys. Žmonių buvo 
daugiau, bet stokota ginklų68, šauliai turėjo tik 4 šautuvus. 23 d. Troškūnų šau-
liai pasiuntė porą vyrų Raguvos keliu į žvalgybą, pastarieji, susidūrę su ulonais, 
susišaudė ir pasislėpė, nespėję perspėti saviškių, tad miestelį kavalerija užklupo 
gana netikėtai69. Tą dieną buvo didelis rūkas, matomumas siekė vos 200 metrų. 
Šauliai išstatė sargybos postus ant Traupio vieškelio prie tilto, sargybą ėjęs An-
tanas Meškeliūnas pastebėjo besiartinantį priešą ir pagal susitarimą iššovė tris 
kartus ir tuoj raitelių buvo nukautas – kulka pataikė į galvą, ulonai jam numovė 
batus. Antras sargybinis, Petras Liktoras, stovėjęs 200 metrų arčiau miestelio, pra-
dėjo šaudyti į priešą, o pamatęs, kad priešas išsipylė po lauką ir supa miestelį, 
bėgo į miestelį pranešti kitiems, bet raitelių buvo pavytas ir pateko nelaisvėn. 
Keturi ulonai įsiveržė į miestelį, šauliai vieną nušovė, antrą sužeidė, tačiau tuo 
pačiu metu miestelį užplūdo Lenkijos raiteliai ir atkaklaus susišaudymo metu 
buvo suimti dar 3 partizanai (Petras Tomkevičius, Antanas Žarskis ir Jonas Bu-
drevičius). Kitiems pavyko pasislėpti70. 13-ojo ulonų pulko rotmistras Mikołajus 
Michniewicz-Helmanas paskelbtoje publikacijoje teigė, kad kautynės dėl miestelio 
su lietuvių partizanais tęsėsi apie valandą71. Suimtieji Lietuvos partizanai šauliai 
buvo žiauriai kankinami, o paskui prie buvusio vienuolyno rūmų72, tada prie 
valsčiaus raštinės mūrinės sienos sušaudyti. Po pirmos salvės krito 3 šauliai, o 4-ąjį 
revolveriu nušovė pats ulonų vadas73. 
Jonas Matusas nurodė, kad visų minėtų 
partizanų, išskyrus A. Meškeliūną, kū-
nus Lenkijos kariai sukapojo kardais74. 
Vėliau kelias valandas miestelį kariai 
plėšė ir išjojo link Andrióniškio75, o 
vakare miestelį užėmė76.

1920 m. lapkričio 20–24 d. Len-
kijos kavalerijos brigada, persekiojama 
partizanų šaulių, įveikė šį maršrutą: 
Vidìniškiai, Bãlninkai, Kurkliai, Ka-
varskas, Taujėnai, L¸nas, Pagiria¤, šiau-
riau Š¸tos, Lanči¿nava, Apôtalaukis, 
Vilãiniai, Gine¤tai, Survíliškis, Truskâva, 
Vadõkliai, Tra÷pis, Trošk¿nai, Andrió-
niškis, Eµmeninkai, Rubíkių ežeras, 
Leli¿nai, Skudùtiškis ir Labanóras77. 
24 d. rytą kavalerijos brigada, įveikusi 
250 km atstumą, Lietuvos kariuome-

67 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės 
kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 397.

68 Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas, 
1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476.

69 Ma tu sa s J .  Lietuvos šaulių sąjungos istorija, 
sud A. Liekis, Vilnius, 1992, p. 49–50.

70 Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas, 
1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476.

71 Michniewicz-Helman M. Vilniaus kavalerijos 
brigados reidas Kėdainių kryptimi, Mūsų žinynas, 
1926, t. 10, p. 56.

72 Petkevičius, Panevėžio rinktinė kovose, Trimitas, 
1930, birž. 12, nr. 24, p. 475–476.

73 Matusas J. Lietuvos šaulių sąjungos istorija, sud. 
A. Liekis, Vilnius, 1992, p. 49–50.

74 Matusas J. Šaulių sąjungos istorija, Kaunas, 1939, 
p. 69.

75 Matusas J. Lietuvos šaulių sąjungos istorija, sud. 
A. Liekis, Vilnius, 1992, p. 49–50.

76 Michniewicz-Helman M. Vilniaus kavalerijos 
brigados reidas Kėdainių kryptimi, Mūsų žinynas, 
1926, t. 10, p. 56.

77 Sabalys , Mūsų kariuomenės žygiai 1919–1920 
metais, Trimitas, 1935, gruodžio 12, nr. 50, p. 952.
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nės užnugaryje užėmė Labanórą ir pasiekė už 10 km buvusius savus pėstininkų 
dalinius.78 Iš viso Lietuvos pajėgų užnugaryje Lenkijos kariuomenės kavalerijos 
brigada veikė 7,5 dienos. O Lietuvos kariuomenė, neturėdama atitinkamų kavaleri-
jos pajėgų79, neįstengė priešo brigados nei išsklaidyti, nei nuginkluoti.80 Galiausiai, 
1920 m. lapkričio 29 d., tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo pasirašytas susitarimas 
dėl paliaubų, ir karo veiksmai buvo sustabdyti.

Vykstant kovoms, spaudoje buvo rašoma, kad 

„daugel vietose išgirdę mūsų partizanų (Lietuvos – aut.) šūvius, jie (Lenkijos ulonai – 
aut.) metė suplėštą iš žmonių mantą ir šuoliais leidosi bėgti, kur arklių kojos neša. Pvz., 
didelis jų būrys buvo sujojęs į Ramygalos miestelį ir jau rengės pradėti plėšimą, bet 
išgirdę miške keletą šūvių, apleido miestelį ir skubiai nujojo Raguvos link“81.

Verta pastebėti, kad tik 34 šauliai, o tai Nepriklausomybės kovų sąlygomis buvo 
tolygu partizanams, mirė nelaisvėje, o dar 33 šauliai buvo sušaudyti Lenkijos 
kariuomenės karo lauko teismo sprendimu82. Tarpukariu Lietuvoje aiškiai buvo 
suvokiama, kad 

„<...> uniformuotas karys, netikėtai patekęs priešo nelaisvėn, yra globojamas tarptautiniais 
susitarimais, o neuniformuotas – laikomas partizanu ir jo likimas visiems aiškus. Todėl 
ir šiuo požiūriu labai svarbu turėti uniformą“83. 

Taigi ir neuniformuotų partizanų šaulių, patekusių į priešo nelaisvę, likimas 
buvo miglotas, nes tokiam kovotojui tarptautinės humanitarinės teisės normos 
galėjo būti netaikomos, formaliai kaip ne kombatantui. Lenkijos armijos 13-ojo 
ulonų pulko majoras Stanisławas Aleksandrowiczius atsiminimuose rašė: 

„<...> turėjome nuostolių nuo jų [Lie-
tuvos] partizanų ,,šaulių“. Sekė mus iš 
uždangos, iš miškų pakraščių ar iš už 
pelkių mus apšaudydavo. Paimti į nelaisvę 
su ginklu rankoje ir nuteisti sušaudyti, 
neleisdavo užrišti akių. Mirdavo drąsiai 
su orumu, atiduodami gyvybę atskirumo 
ir nepriklausomybės idėjai“84. 

Visų Nepriklausomybės kovų metu par-
tizanų būriuose kovojo apie 0,75 proc. 
Lietuvos gyventojų, o skirtinguose vals-
čiuose šis skaičius svyravo nuo 0,3 iki 
1,5 proc.85, nors atskiruose valsčiuose 
šie duomenys skyrėsi. Vien šiaurės rytų 
partizanų gretose prieš bolševikinę ar-
miją kovojo apie 40 karininkų ir admi-
nistracijos tarnautojų ir apie 750 eilinių 

78 Michniewicz-Helman M. Vilniaus kavalerijos 
brigados reidas Kėdainių kryptimi, Mūsų žinynas, 
1926, t. 10, p. 58.

79 1920 m. gruodžio 15 d. trijuose Lietuvos kariuo-
menės kavalerijos pulkuose buvo 1 913 karių ir tik 
1 178 arkliai, net 1-asis KP, kuriame karių skaičius 
praktiškai atitiko etatuose numatytą (buvo 1 061, 
trūko 38), stokojo 474 arklių (Lesčius V. Lietuvos 
kariuomenė 1918–1920, Vilnius, 1998, p. 425).

80 Lesčius V. Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės 
kovose 1918–1920, Vilnius, 2004, p. 399.

81 Šaulių žinios, Trimitas, 1920, gruodžio 2, nr. 18, 
p. 24.

82 Žinios apie nuostolius žmonėmis kare su bolševikais, 
bermontininkais ir lenkais. Ištrauka iš žinių 1927 m. 
birželio 30 d., LCVA, f. 929, ap. 3, b. 651, l. 42.

83 Tvarkytinas uniforminių drabužių įvedimas, Kardas, 
1939, spalio 1, nr. 19, p. 489.

84 Vareikis V. Lietuvos šaulių sąjungos politinė ir karinė 
veikla (1919–1923) (disertacijos rankraštis), Kaunas, 
1999, p. 62.

85 Jokubauskas V. Žvelgiant į ateitį: partizaninės 
kovos taktikos sklaida Lietuvoje ir jos įgyvendinimas 
1944–1953 m., Genocidas ir rezistencija, 2011, nr. 1, 
p. 54.
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partizanų, o kovų su bermontininkais metu prisidėjo dar apie 300 partizanų.86 
Partizanams, kurie kovojo karininkų vadovaujamuose būriuose, buvo pripažįsta-
mas savanorio kūrėjo statusas87, duodama žemės. Be to, Nepriklausomybės kovų 
partizanai tarpukariu buvo pagerbiami ir apdovanojami. Vien 1935 m. Lietuvos 
Respublikos Prezidentas Vytauto Didžiojo ordino ir LDK Lietuvos Didžiojo Kuni-
gaikščio – Gedimino ordino III laipsnio medaliais apdovanojo 383 1918–1923 m. 
partizanus: 89 Pietryčių Lietuvos ir 294 Joniškėlio bataliono partizanus.88 Neabejotina, 
kad partizanų šaulių veiksmai Nepriklausomybės kovų metu darė įtaką karinių 
veiksmų eigai ir rezultatams, o 1920 m. lapkritį ir Ramygalos būrio partizanai 
šauliai prisidėjo prie prasiveržusios Lenkijos kavalerijos brigados reido stabdymo.

Vietoj išvadų
Neabejotina, kad be 1918–1920 m. partizanų, šaulių, savanorių ir mobili-

zuotų šauktinių bei ginkluotos kovos tautinė Lietuvos Respublika būtų likusi 20 
idealistų patriotų – Lietuvos Tarybos narių idėja fiks. Susikūrusiai Lietuvos kariuo-
menei frontuose teko kovoti beveik dvejus metus, o kai kurios Lietuvos vietovės 
karo veiksmus patyrė keletą kartų. Viena tokių ir Ramygalos valsčius, per kurį 
1919 m. pavasarį nuvilnijo fronto salvių kanonados kovojant su į Europą revoliu-
ciją „nešusiais“ raudonarmiečiais, o 1920 m. rudenį įsiveržė Lenkijos kariuomenės 
kavalerijos brigada. Šimtai šio krašto vyrų stojo į kariuomenę savanoriais ir jų 
vardai įamžinti kaip savanorių kūrėjų, dešimtys krito mūšyje ar dingo be žinios. 
XX a. Lietuvos istorija pažymėta dviem partizaninės taktikos karais (1918–1923 ir 
1944–1953 m.), tik Nepriklausomybės karo partizanai neretai pamirštami pokario 
partizaninio karo naratyvo fone. Nepriklausomybės kovų metu Ramygalos krašto 
vyrai aktyviai būrėsi į partizanų šaulių būrius ir priešinosi priešo invazijai, taip 
rėmė Lietuvos reguliariąsias pajėgas. Tai unikali ir vertinga taktinė karybos patirtis.

Straipsnis numatomas spausdinti „Lietuvos valsèiø“ serijos monografijoje 
„Ramygala“ (vyr. redaktorė ir sudarytoja Gražina Navalinskienė).

Straipsnio kalbos redaktorė Teresė Gužauskienė, korektorë Gražina 
Navalinskienė, anglø k. redaktorius, vertëjas Aloyzas Pranas Knabikas.

Straipsnis recenzuotas ne mažiau kaip dviejų mokslininkų ekspertų.

Straipsnio priedai skelbiami atskirai tam skirtuose leidinio skyriuose:
1. Straipsnio santraukos lietuviø ir anglø kalbomis.
2. Þinios apie autoriø.

Nurodymai dël straipsniø naudojimo (citavimo): Skelbiant ar bet kokiu bûdu 
panaudojant bet kurá elektroninio serialinio leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“ 
svetainës www.llt.lt straipsná ar jo dalá kartu su juo privaloma skelbti leidinio 
„Lietuvos lokaliniai tyrimai“ visà nesutrumpintà pavadinimà, jo tarptautinio 
standartinio serialinio leidinio numerá ISSN 2029-0799, interneto svetainës www.
llt.lt pavadinimà, tomo (darbo) sutartiná kodiná pavadinimà, straipsnio autoriø, 
straipsnio pavadinimà, „Lietuvos valsèiø“ serijos ir monografijos, kuriai straipsnis 
parašytas, pavadinimus bei straipsnio pirmojo paskelbimo serijos monografijoje 
ir jo paskelbimo svetainëje www.llt.lt datas (jei šios datos sutampa, skelbiama 
viena – paskelbimo svetainëje www.llt.lt data).

86 Gudel is P. Šiaurės 
rytų partizanai ir jų 
apdovanojimas, Kardas, 
1935, nr. 18, p. 385.

87 Kas gali gauti Lietuvos 
kariuomenės savano-
rių kūrėjų medalį? Sa -
vanoris kūrėjas, 1932, 
nr. 1, p. 34.

88 Apdovanoti partizanai-
šauliai, Trimitas, 1935, 
spalio 24, nr. 43, p. 798.


