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Jurbarko pilis ir jos vieta. Pavažiavus nuo 
Kauno Nemunu 96 km žemyn į vakarus, pri
važiuojamas Jurbarko miestas. Jurbarkas įsi
kūręs patogiame slėnyje, kur Imsrė (20.5 km 
ilgumo) susibėga su Mituva (101,3 km ilgu
mo), o Mituva įteka į Nemuną1 (žr. žemėlapį 
Nr. 148).

XVI a. rašytas „Lietuvos ir Žemaičių di
džiosios kunigaikštystės metraštis“, romanti- 
zuodamas Lietuvos praeitį, vesdamas jos kil
mę iš romėnų, rašo, kad į šią šalį atvykęs iš 
Romos kunigaikštis Palemonas turėjęs tris sū
nus, kurių vyresnysis buvęs vardu Barkus, o 
tas įkūręs pilį prie Jūros: „ir buvo sudurtas 
kunigaikščio vardas su upės vardu... ir pava
dinta ta pilis Jurbarku“.

Deja, Jūra teka už 40 km nuo Jurbarko į 
vakarus. Dėl to kitas istorikas romantikas, no
rėdamas aną pavadinimą pateisinti, bando 
teigti, kad seniau Mituva buvusi vadinama 
Jūra. Istoriniai faktai kitaip rodo: Eiliuotoji 
Livonijos kronika, kaip ir kronikininkas Dus- 
burgas, paduoda žinią, kad Livonijos ir Prū
sijos magistrai sutartinai 1259 m. Karšuvos 
srityje, Švento Jurgio kalne, pastatę pilį, nu
kreiptą prieš lietuvius, ir pavadinę tą pilį 
Ceorgenburgu. (Mažojoje Lietuvoje prie Įsru
čio buvo ir tebėra kitas Georgenburgas, dabar 
okupantų rusų kitu vardu pavadintas).

Netrukus žemaičiai toje pačioje apylinkėje 
taip pat pasistatę pilį, iš kurios puldinėję vo
kiečių Georgenburgą. Po garsiojo kryžiuočių 
pralaimėjimo prie Durbės 1260 m. kryžiuočiai 
paliko Georgenburgą ir pasitraukė į Klaipė
dą; pati Georgenburgo pilis sunaikinta. Po to 
ilgai ji buvo apleista, tik 1336 m. vėl atnau
jinta ir pavadinta Jurgenburgu. Tada ji vėl 
ėmė grėsti žemaičiams. Gedimino valdymo pa
baigoje Jurgenburgas buvo lietuvių sunaikin
tas, o 1343 m. kryžiuočių vėl atstatytas. Po to 
dar ta pilis buvo lietuvių naikinama, kryžiuo
čių iš naujo atstatoma, tvirtinama ir net mūro

i) Jurbarko miesto aprašymą paruošė Anta
nas Giedraitis.
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Kaune neilgai buvojau,
Jurbarką pasidabojau.
Ei, bėda. bėda!

(Iš 1806-07 metų lietuvių 
dainos)

Piauj broliukai žalioj lankoj 
baltus dobilėlius, 
ojoi. ojojoi. 
baltus dobilėlius...

(15 populiarios jurbarkiškių 
dainos-himno)

siena apsupta. Kurį laiką pilis ėjo iš rankų į 
rankas, kol Melno taikos sutartimi (1422) ga
lutinai priskirta Lietuvai.

Iš senų, priešistorinių ir istorinių šaltinių 
žinoma, kad toje vietoje, kur dabar Jurbar
kas, jau IX-X a. buvusios žemaičių sodybos, 
o XI a. čia gyvenęs tariamojo Palemono vai
kaitis Gimbutas, Jurbarko žemių valdytojas ir 
žemaičių karo vadas ar kunigaikštis. Jo pilis 
buvusi supiltame kalne prie Imsrės, taigi da
bar vadinamame Bišpilyje.

Vienas žmonių padavimas sako, kad kitą
syk čia gyvenę du broliai milžinai: vienas vie
noje pusėje Nemuno, kur dabar Jurbarkas, 
antras — antroje pusėje, priešais Jurbarką. 
Abu broliai buvę toki dideli ir stiprūs, jog ga
lėję vienas kitam kirvį per Nemuną permesti
—  nuo vieno kalno ant kito. Jurbarkiškis2) 
buvęs vardu Jurgis, o kai jis numiręs, jį pa
laidoję Imsrės vingyje ir supylę didelį kapą: 
tas kapas ir esąs piliakalnis (Bišpilis).

Kaip dabartinė Jurbarko vieta senų senovė
je buvo pačių žemaičių vadinama, nėra žinių. 
O Jurbarkas bene bus žmonių persakytas iš 
kryžiuočių pilies Jurgenburgn.

Kur iš tikro stovėjo kryžiuočių Georgenbur
gas. paskiau vadinamas Jurgenburgas? Minė
toji Livonijos kronika ir Dusburgas nurodo 
Šv. Jurgio kalną, didesniąją iš dviejų kalvų 
prie Miiuvos žiočių, į vakarus nuo Jurbarko 
miesto. Tokios dvi kalvos galėjo būti Mituvos 
ir Imsrės santakoje. Čia iš tikro yra žymus pa
kilimas, kurį galima vadinti kalva ar net kal
neliu. Prieš 700 metų (Georgenburgo pilis at
statyta 1259 m.) la vieta galėjo būti dar aukš
tesnė. nes Nemuno, Mituvos ir Imsrės slėnys 
tada turėjo būti gilesnis. Per 700 metų Nemu
no vanduo kiekvieną pavasarį, smarkiųjų savo 
potvynių metu, užneša į slėnius daug smėlio 
ir dumblo; tos nuosėdos aukštokai pakėlė van
dens apsemiamus slėnius. Minėtąją kalvą (Šv.

-) Jurbarkiečiai save vadina ju r b a r k iš -  
k i a i s. Jiems j u r b a r k i e t i s  težinomas 
iš knygų ar kitų tarmių.



JURBARKAS IR ART IM O SIO S APYLINKES
tš  Makarų p u s ė s  p ro  m ie stą  te ka M itu va. P ro  vakarinę miesto 
d a li  teka Im strė. Tamsusis p lotas abypusiai Im strės- Jurbarko  
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(p r ie  Mituvos)

Jurgio kalną) iš tikro ir šiais laikais per di
džiuosius Nemuno potvynius iš visu pusių ap
semdavo vanduo. Taip slėnys kilo. o kalva ar 
kalnelis liko toks pat, dėl to dabar jis atrodo 
nedaug tepakilęs virš slėnio3), o šiais laikais 
per didžiausius potvynius ir patį kalnelį apse
mia vanduo.

Ant tariamojo Šv. Jurgio kalno (iš tikro 
atrodo tiktai kalva) dabar stovi žmonių namai 
ir auginami sodai bei daržai. Aukštesniąją 
vietą nuo senų laikų buvo apėmusi Lukoševi
čių (paskiau Lukoševičiūtės- Teresevičienės) 
sodyba. Apie 1930 m. Ona Lukoševičiūtė pa
sakojo, kad jų darže pasitaiką kažin kokių 
mūro liekanų: plytgalių, šukių ir net senų pi
nigų, ypač dar seniau. Tų pinigų ji ir turėjo 
pavyzdžiui. Jos teta, tėvo sesuo Lukoševičiūtė- 
Teresevičienė, pasakojusi, kad seniau mūro

liekanos žemėje trukdžiusios net arti. Kas slė
pėsi dar giliau, nežinia.

3) čia pravartu bus prisiminti prof. S. Kolu
pailos žodžius iš vieno susirašinėjimo: „įdo
mi. .. mintis, kad Nemuno žemupio slėnys 
kyla dėl sąnašų, todėl prieš 700 metu visi 
piliakalniai ir pilių kalnai (potvynių užlie
jamuose slėniuose) turėjo atrodyti žymiai 
aukštesni. Turime beveik patikimų duome
nų, kad Nemuno vaga ties Smalininkais 
tarp 1812 ir 1930 pakilo apie 52 cm . Tačiau 
negalima manyti, kad per 700 metų slėnys 
pakilo 2,5 m, nors tas galėjo tikrai įvykti. 
Vidutinis vasaros vandens horizontas ties 
Jurbarku 1881-1914 ir 1924-1932 padidėjo 
47 cm, bet ir čia ekstrapoliacija nepatikima. 
Nemuno potvynių aukščiai virš nulio (kuris 
yra apie 16 cm žemesnis už vid. vasaros ho
rizontą) buvo tokie: 1888: 621 cm, 1889: 
578 cm, 1928: 660 cm, 1931: 588 cm. 1958: 
738 cm m ... 1958 metais vanduo buvo 73 cm 
aukštesnis (už 1928 m.). 1804 metų horizon
tas nurodytas 738, bet to meto nulis mums 
liko visai nežinomas“.



Jurbarkas 1964
P. Rimšos nuotrauka

Dešinėje Mituvos pusėje, j pietų vakarus 
nuo minėtosios kalvos (tariamojo Sv. Jurgio 
kalno) taip pat pakili vieta ir tolygiu pakili
mu eina tolyn j pietų vakarus apie trečdalį 
km, o paskui stdiga kyla j didesnį aukštį. Ta 
vieta už Mituvos sausa, smėlėta (beveik grynas 
smėlys), giliau akmenuota4). Bet čia jokių 
ženklų nepastebėta, kad būtų stovėjęs koks 
mūro pastatas.

Neįmanoma ir tai, kad kryžiuočių pilis Ge- 
orgenburgas būtų galėjęs būti dešiniajame 
Nemuno krante už 2 km nuo Jurbarko į pie
tų vakarus, ties Kalnėnų kaimu dviejuose riog
sančiuose piliakalniukuose (bišpiliukuose, pi- 
pirkalniuose). Ši vieta būtų buvusi per maža, 
nors ir mažiausiai kryžiuočių piliai, ypač dar 
vieną kartą buvusiai mūro tvora aptvertai (žr. 
Kalnėnų piliakalnis).

Livonijos kronikos ir Dusburgo žinia, kad 
Georgenburgo piliai vieta buvo parinkta vie
na iš dviejų kalvų didesnioji ir prie Mituvos 
žiočių, kaip tik aiškiau ir veda į jau apsakytą 
Mituvos ir Imsrės santaką.

Kur nors toliau nuo Nemuno statytis pilį 
kryžiuočiai taip pat negalėjo, dėl to netiko tam 
nė lietuvių (žemaičių) supiltas piliakalnis, 
jurbarkiečių vadinamas Bišpilis, Imsrės vin-

■*) Iš čia akmenys jau daugiausia iškasti ir 
sunaudoti.

gyje už 1 km į šiaurės vakarus nuo senojo 
Jurbarko miesto. Šio piliakalnio plotas irgi bū
tų buvęs permažas kryžiuočių piliai; atkampi 
ir pati vieta, vandens keliu neprieinama (žr. 
Jurbarko piliakalnis).

Čia tenka prisiminti dar vieną paliudijimą. 
1382 m. pavasarį D. Lietuvos kunigaikštis Kęs
tutis su savo kariuomene nuplaukė laivais imti 
Georgenburgo pilies. Tai buvo pirmas kartas, 
kad Kęstutis paraku šaunamais ginklais (bom
bardomis) puolęs kryžiuočių pilį. Tenka ma
nyti. kad sunkių bombardų iš laivų nekėlė, 
o šaudė į pilį tiesiai iš laivų. Mituvos ir Ims
rės santakoje kryžiuočių pilis tam Kęstučio 
žygiui buvo lengvai prieinama.

Taigi visai panašu, kad kryžiuočių Geor
genburgo ir Jurgenburgo vieta bus buvusi Mi
tuvos ir Imsrės santakoje, už 0,5 km nuo da
bartinės Nemuno vagos. Prieš 700 metų Ne
muno vaga galėjo būti ir kiek arčiau, o ir da
bartinis Mituvos žemupys virš 0.5 km aukš
tyn nuo žiočių pakankamai vandeningas lai
vams įplaukti. Čia jau iš senų laikų laivai į- 
plaukdavo pasiremontuoti ir peržiemoti. Ogi 
čia ant kairiojo Mituvos kranto ties pačiu 
miestu stovėjo ir Jurbarko muitinė.

Istorija. Pažiūrėkime, ką daugiau apie Jur
barką sako istoriniai šaltiniai. Mindaugas, no
rėdamas įsitvirtinti Lietuvoje ir apsiginti nuo



priešų (vokiečių kryžiuočių vakaruose ir sla
vų pietuose, rytuose ir šiaurėje) užrašė Ordi
nui Žemaičius. Kryžiuočiai ėmė tvirtintis pa
sieniais, pradėjo kovas su pagonimis, atseit 
su žemaičiais, kurie kryžiuočių į savo žemę 
gilyn įsileisti nenorėjo. 1257 m. buvo sutartos 
dvejų metų lietuvių-kryžiuočių paliaubos. Bet, 
paliauboms dar nepasibaigus. 1259 m. Livoni
jos ir Prūsų ordino magistrai susitarę pasta
tė jau minėtąją Georgenburgo pilį. Ši pilis 
Ordinui buvo labai svarbi, pasiryžus užvaldy
ti Žemaičius. Bet ir žemaičiai netoli pasistatė 
savo pilį ir puldinėjo Georgenburgą.

Kur buvo ta Žemaičių pilis, aiškių žinių nė
ra. Galėjo būti Bišpilyje, jei įmanomas vieno 
km atstumas nuo kryžiuočių pilies; galėjo 
būti ir aukščiau pamituvyje, nors aiškių pilies 
ženklų aukščiau Jurbarko pamituviais neap
tikta5), neaptikta pagal Imsrę ir Antvardę. 
Galėjo būti Skirsnemunėje. Čia dabar ties ka
pais yra aukštokas pakilimas —  beveik gryno 
smėlio kalva; seniau aplinkiniai gyventojai ir 
užsimindavo, kad čia galėjęs būti senovės lie
tuvių piliakalnis. O antroje pusėje Nemuno, 
Narkūnų kaime, prieš 50 metų girdėta seno 
žmogaus pasakojimas, kad Narkūnu pilies val
dovas išleidęs savo dukterį už Skirsnemunės 
pilies valdovo ir net padaręs per Nemuną til
tą ar lieptą, kad duktė salėtų kada panorėda
ma savo tėvus lankyti. Deja. kad Skirsnemu
nėj būtų galėjusi būti stipri pilis, aiškių ženklų 
neaptikta. Tačiau čia galėjo būti bent sargybos 
pilaitė, palaikanti matomą ryšį su Kalnėnų pi
lim (žr. Kalnėnų piliakalnis —  ML IV, 590).

Labai panašu, kad ta žemaičių pastatytoji 
pilis prieš kryžiuočių Georgenburgą buvo Bi-

5) 2r. Girdžiai.

sena, maždaug už 17 km nuo Jurbarko j ry
tus. Iš 1384 m. vokiečių raštų žinoma, kad ši 
vieta seniau vadinusis Vytenio kiemu. Pasku
tiniais nepriklausomybės laikais (po 1918 m.) 
šią vietą įsigijo saleziečiai vienuoliai ir pava
dino Vytėnais. Čia aiškiai yra buvusios pilies 
ženklų.

Žemaičių pilis prieš Georgenburgą galėjo 
būti ir pati Veliuona, už 35 km nuo Jurbarko.

Šioje vietoje pravartu prisiminti, kad Lie
tuvos piliakalniai senesni už kryžiuočių įsibro
vimą j Lietuvą ir net Prūsus. Anksčiau už 
kryžiuočius Lietuvą puldinėjo skandinavai (vi
kingai). Apuolė garsėjo kaip tvirta Žemaičių 
pilis, o atsirado ji, žinoma, dar anksčiau. Pa
našaus amžiaus gali būti Jurbarko ir Veliuo
nos piliakalniai. Šie du piliakalniai, anot L. 
Kšivickio, žmonių buvę vadinami didžpiliais 
(žr. Jurbarko piliakalnis). Galimas daiktas, 
kad tokie didžpiliai yra ir seniausi, pirmiau
sia numatyti ir supilti tam tikrose strateginė
se vietose. Galima spėti, kad ir Bisena, kaip 
tarpinė pilis tarp Jurbarko ir Veliuonos, atsi-

Jurbarko parke apie 1931 m.

Jurbarko piliakalnis iš l.r. pusės



Jurbarko parkas 1961 m.

rado vėliau, apie 1259-1260 m., prireikus pul
ti Georgenburgo pilj.

Kaip minėjome, 1260 m. lietuviai prie Dur
bės sutriuškino Livonijos ir Prūsu ordinų jė
gas, o 1262 m. vokiečiai kryžiuočiai išvyti ir 
iŠ Georgenburgo pilies, pati pilis sunaikinta. 
Po lo ilgai vokiečiai neįstengė šios pilies at
statyti, nors ir labai rūpinosi panemunėse įsi
tvirtinti.

1328 m. lietuviai puolė kryžiuočių pilį Crist- 
memelį (ChristmemelIn, buvusį kairiajame 
Nemuno krante, už 10 km nuo Jurbarko į ry-

«) Kiti Cristmemelj mena buvus dabartinės
Skirsnemunės vietoje.

Kapiniiį variai (Pr. Mikutaičio darbas)
P. Mikoliūno nuotrauka

tus; kryžiuočius išvijo ir pilį sunaikino (žr. 
Narkūnų piliakalnis —  ML III, 315 psl.).

Dabar kryžiuočiai, pasiprašę imperatoriaus 
Liudviko Bavariečio pagalbos, pradėjo smar
kiau veikti prieš Lietuvą. Prasiskynė Sūduvos 
krašte per tamsias girias kelius, kad patogiau 
galėtų pasiekti Nemuną. 1336-1337 m. pasi
statė panemunėse tris pilis: Jurgenburgą (bu
vusio Georgenburgo vietoje), Bajerburgą7) ir 
Marienburgą (Dubysos žiotyse prie Sere
džiaus).

Atnaujintoji Jurgenburgo (buv. Georgen
burgo) pilis nuo 1336 m. vėl ėmė grėsti Že
maičiams. Gedimino valdymo pabaigoje (prieš 
1341 m.) ji buvo sunaikinta, o 1343 m. jau 
vėl veikė prieš Žemaičius. Po to ir vėl ne kar
tą minima kryžiuočių kovosi* su lietuviais. Mi
nėjome. kad 1382 m. pavasarį Kęstutis su sa
vo kariuomene laivais pasileido žemyn Nemu
nu ir pirmą kartą bombardomis puolė Jurgen
burgo pilį, bei neįveikė. Tiktai 1384 m. Vy
tautas. pirmą kartą slapta palikęs Kry:’iuoči’i 
ordiną, su savo svainiu Sudimantu gudrumu 
paėmė tą pilį ir sudegino. 1387 m. ii buvo vėl 
atstatyta, o paskui, kad ši pilis būtų dar gerai- 
apsaugota, aptvėrė ją mūru.

Kai antrą kartą Vytautas pasitraukė į Prū
sus (1389 m.), po kurio laiko atsikėlė į Jur- 
genburgo pilį ir gyveno čia su savo šeima ir 
giminėmis. Iš čia Vytautas pakartotinai tarėsi 
su Jogaila, pagaliau iš čia juodu susitarė ir 
sudarė taiką. 1396 m. į Jurgenburgą buvo at
vykęs didysis kryžiuočių magistras Konradas 
von Jungingenas taikytis su Vytautu, nes prieš 
tai buvo susikivirčiję ir suėję į aštrius santy
kius. Po to dar vieną kartą buvo apirę Vytau
to santykiai su kryžiuočiais, ir Jurgenburgo 
pilį Vytautui teko paimli jėga (1403 m.).

Po 1422 m. Melno taikos, ilgai kryžiuočių 
savintasis, statytas, taisytas ir tvirtintas Jur- 
genburgas galutinai pasiliko Lietuvos pusėje. 
Pati kryžiuočių pilis jau buvo sugriauta.

Jurbarko dvaras. Senų senovėje Jurbarke 
ar šalia jo jokio dvaro, mūsų laikų supratimu, 
tikriausiai nėra buvę. Jurbarko vietoje ir jo  
apylinkėje jau TX-X a. žmonių gyventa, bū
ta sodybų. Rašytinės žinios apie Jurbarko pilį 
ir dvarą ėmė rastis nuo kryžiuočių įsibrovimo 
į Karšuvos sritį, kuriai priklausė Jurbarkas.

Jau nuo XIV a. Jurbarkas bus tapęs kara
lišku dvaru. Iš 1502 m. žinomas Jurbarko dva

7) Kur buvo Bajerburgo pilis, aiškios žinios 
nėra. Ji galėjo būti Nemuno saloje, už 2 km 
nuo Veliuonos j vakarus, kur Gystaus upe
lis iteka i Nemuną. Kito (Vogt) spėjimu, 
Bajerburgas galėjęs būti Narkūnų piliakal
nio vietoje priešais Skirsnemunę, taigi buv. 
Cristmemelio vietoje.



ro valdytojas ir karališko Jurbarko valsčiaus 
tėvūnas, kuris rūpinosi visa administracija, 
duoklėmis ir teismu. 1529 m. Žygimantas Se
nasis, išleidęs potvarkį Žemaičių krašto žemei 
tvarkyti, visą gyvenamąją juostą pagal Prūsų 
sieną pavedė karalienėms. Pirmoji Jurbarką 
valdė D.L.K. Žygimanto II žmona Bona. Ši ka
ralienė visose savo valdomose žemėse, taigi ir 
Jurbarko dvare, gerino žemės ūkį, kūrė nau
jus kaimus, rūpinosi giriomis, o tų girių ji čia 
turėjo didelius plotus abipus Nemuno, nuo 
Tauragės iki pat jos įkurto Virbalio (žr. „Jur
barko didmedė“ — ML IV, 600 psl.).

Karalienė Bona, rūpindamasi savo valdomų 
žemių gerinimu, rūpinosi ir tą žemę dirban
čiais valstiečiais. Į jos dvarą atbėgdavo ir iš 
kitų dvarų valstiečių, kuriuos anų dvarų ponai 
bajorai spaudė. Bona juos glaudė ir gynė.

Po Bonos Jurbarkas ir visa jo sritis dar bu
vo perėjęs j kelias rankas, buvęs paskirtas ir 
dar kelioms iš eilės karalienėms, paskiau Po
locko vaivadai Liudvikui Radvilui. Naugardu
ko vaivadai Jonui Mikalojui Radvilui. Po tre
čiojo Lietuvos padalijimo (t.y. po 1795 m.) 
Jurbarkas teko Platonui Zubovui, o nuo 1840 
m. vėl perėjo į valdžios nuosavybę. 1846 m. 
rusų caras Mikalojus I Jurbarką paskyrė ku
nigaikščiui Vasilčikovui8). Vasilčikovas Jur
barko dvarą majorato teisėmis valdė, kol Lie
tuva atgavo nepriklausomybę.

Pravartu pasakyti, kaip atrodė Jurbarko 
dvaras kunigaikščių Vasilčikovų laikais.

Dvaro centras buvo Jurbarke. Čia gražiame 
parke, ant kairiojo Mituvos kranto. Vasilčiko
vas pastatė stilingus rūmus, praplėtė į šiaurę 
parką ir visą jį aptvėrė aukšta raudonų plytų 
mūro tvora. Šalimais pagrindinių rūmų buvo 
pastatyti dar du sparnai. Pietiniame sparne 
gyvendavo kunigaikščių tarnai, čia seniau ga
lėjo būti ir kontoros. Šiaurinis sparnas buvo 
skirtas kunigaikščio šeimos nariams ar sve
čiams; šis sparnas buvo ir dailiai įrengtas. Už 
kelių dešimčių žingsnių nuo šiaurinio sparno, 
šiaurės rytų pusėje, buvo pastatyta nedidelė, 
bet viduje gana puošni cerkvė.

Iš gatvės į rūmus įvažiuoti buvo dveji aukš
ti ir platūs geležiniai vartai.

Dvaro urėdo namai buvo už parko vakarų 
pusėje. Šalia to namo paskiau buvo pastatytas 
nedidelis mūras administracijos kontorai. Šis 
namas nepriklausomybės laikais buvo pavestas 
skulptoriui V. Grybui su sodu Mituvos įkal
nėje ir didele mūrine kalve prie kelio šiaurės 
pusėje. Namuke V. Grybas gyveno ir kūrė

Įvažiavimas į parką iš rytų pusės

smulkesnius kūrinius; didžiulėje daržinėje-kal- 
vėje darė didžiuosius paminklus.

Jurbarko majoratas turėjo didelius plotus 
girios (žr. „Jurbarko didmedė“ ) ir plačius 
derlingos žemės laukus. Derlingiausia žemė 
priklausė Klišių palivarkui, kuris buvo įkur
tas dešiniojoje Imsrės pusėje, už pusantro km 
nuo Jurbarko miesto į šiaurės rytus. Sargie- 
jaus palivarkas buvo už 4 km į šiaurę nuo Jur
barko, miškų urėdija — Pašventyje, už 10 km 
į vakarus nuo Jurbarko. Be to. majoratas tu
rėjo ir savo alaus bravorą ant dešiniojo Ims
rės kranto, už 1 km nuo miesto į šiaurę. Ma
joratui priklausė ir didelė Dainių pelkė (žr.) 
už Sargiejaus palivarko ir dar gabalas trako 
prie Mituvos už 9—10 km nuo Jurbarko į š.

Jurbarko karališkojo dvaro sodyba iki Zu
bovo ir Vasilčikovo galėjo būti toje pačioje 
vietoje, kaip ir Vasilčikovo laikais. Dvare, be 
poros gyvenamųjų kaimo tipo didesnių namų, 
buvo visa eilė mažesnių trobesių, o didžiausi 
buvo tvartai, kur galėjo stovėti apie 30 arklių.

Kurį žemės plotą užėmė ana karališkojo dva
ro sodyba, dabar galima tiktai numanyti. 1569 
m. smulkiame dvaro inventoriaus aprašyme 
minimas klojimas (kluonas) priešais bažny
čią” I. O bažnyčia, kaip žinome, stovėjo anl 
kalvutės prie Imsrės, vakariniame miesto pa
kraštyje. Apie bažnyčią iš pietų, rytų ir šiau
rės telkėsi miesto gyventojų namai ir sodybos. 
Galimas dalykas, kad tas kluonas buvo kitapus 
Imsrės, ant dešiniojo Imsrės kranto. Nuo čia 
tolyn į šiaurę stovėjo kiti dvaro sodybos tro
besiai, čia tuojau buvo vaisinių medžių sodas

8) LE  X, Pamiatnaja knižka Kovenskoj guber-
nii na 1905 god, I I  d., 43-44 psl. n) Istorijos archyvas I, 566 psl.
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ir daržas su šiltadaržiais, kurie tebebuvo i» 
Vasilčikovo laikais.

Baudžiava Jurbarko dvare ne visada buvo 
lengva. 1856 m., taigi jau valdant caro gene
rolui kng. Vasilčikovui. ėmė maištauti valstie
čiai, reikalaudami pašalinti nekenčiamą dvaro 
prievaizdą Eką. Valstiečiai susirinkdavo bū
riais iki 200 žmonių. Tačiau 1857 m. vasarą, 
rusų ginkluotų pajėgų spaudžiami, valstiečiai 
buvo priversti paklusti rusų valdžiai ir dva-

Seni žmonės pasakodavo, kaip prasiplėtęs 
Jurbarko dvaras. Nežinia, kuriais metais tai 
vyko, tik jau senais baudžiavos laikais. Deši
niojoje Imsrės pusėje, už 1 km nuo Jurbarko 
miesto, buvusios Dainių kaimo sodybos. Nuo 
šio kaimo toliau j rytus, kur paskui atsirado 
Klišių palivarkas, buvusios Lukšių kaimo so
dybos, o kitapus Imsrės, kairiojoje pusėje, bu
vusios Kuturių kaimo sodybos. Dvaras visus 
tris tuos kaimus išmėtęs: Dainiams tekusi ta 
vieta, kur ir dabar jie gyvena, už kelių km j 
žiemos vakarus nuo Jurbarko; Lukšiai buvę 
nukelti prie Antvardės, už 8 km nuo Jurbar
ko j šiaurę; Kuturiai nukelti toliau j rytus pa
gal tą pačią Imsrę. Bene sunkiausia ir toliau
sia vieta teko Lukšiams, nes tais laikais ten 
vargiai buvo įmanomos dirbamos žemės, rei
kėjo plėstis, skinant girią ir lupant kelmus. 
Šio šimtmečio pradžioje kai kuris ūkininkas 
dar parodydavo seną klėtį ar daržinę, kurios

rąstai buvę atvežti iš sugriautų anų trobesių 
nuo Imsrės kranto.

Paskutiniai Jurbarko majorato valdytojai 
Vasilčikovai buvo gana žmoniški. Jie savo ku
mečius geriau laikė nekaip kai kurių kitų dva
rų savininkai. Pvz. iš Gelgaudiškio Komaro 
dvaro kelios kumečių šeimos buvo perėjusios 
į Jurbarko dvarą. Vasilčikovas jau praėjusio 
amžiaus pabaigoje buvo pagerinęs savo dvaro 
žemės dirbimą ir vis gerino. Gerino javų sėk
lą, laikė veislinių arklių, galvijų, kiaulių. Ap
linkiniai ūkininkai galėjo iš jo dvarų išsimai
nyti ar nusipirkti javų sėklai, įsigyti geros 
veislės gyvulių. Paskui jau ir daugelis ūkinin
kų prasigyveno geros veislės gyvulių ir javų. 
įsitaisė naudingų žemei dirbti įrankių.

Kunigaikštis Vasilčikovas turėjęs dvarų Uk
rainoje ir Rusijoje. Žiemos laiką su šeima pra
leisdavo Peterburge, o vasaros praleisti atva
žiuodavo į Jurbarką. Jurbarkas jiems labiau
siai patikęs.

Vasarai prasidėjus, atvažiavę į Jurbarką, 
kunigaikščiai suruošdavo parke prie dailių 
savo rūmų gegužinę. Čia suvažiuodavo tiktai 
rinktiniai kunigaikščių svečiai. O prieš tai jau 
iš anksto būdavo išvalomas ir paruošiamas 
parkas, ties rūmais per Mituvą pastatomas 
balto beržo tiltelis pereiti į kitą pusę Mituvos. 
Už Mituvos žaliavo vešli lankutė, už lankutės 
pakiliame ir smėlėtame plote augo jaunas pu
šynėlis, bene pačių kunigaikščių rūpesčiu ir



sodintas dar kokiais aštuoniasdešimtaisiais me
tais praėjusiame šimtmetyje. Prie to pušynė
lio, ant kalvutės, „augo“ didelis medinis bara
vykas. Po tuo baravyku buvo įtaisyti suolai 
pasėdėti, pasilsėti, nuo netikėto lietaus ir sau
lės pasislėpti arba nedideliam būreliui ir pa
sivaišinti.

Rudenį, kai lauky derlius jau būdavo su
dorotas, kunigaikščiai pamituvyje prie šilo iš
keldavo savo dvarų darbininkams ir kume
čiams didelę puotą. Čia suvažiuodavo visi Jur
barko dvaro ir jo palivarkų žmonės su savo 
šeimomis. Jiems išvirdavo didelį puodą kopūs
tų ir mėsos, prikepdavo pyrago, pastatydavo 
statinaitę savo paties bravoro alaus, vaikus ap
dalydavo saldainiais, moteris perkeliniais au
deklais. J tą puotą ateidavo ir patys kunigaikš
čiai su savo administracija. Per visą puotos 
laiką grodavo dūdų orkestras. Visi būdavo pa
tenkinti ir linksmi.

Jau minėta, kad kunigaikščio sodyba su vi
su parku buvo aukšta mūro tvora aptverta. 
Kai kunigaikščiai Jurbarke vasarodavo, paša
laičiams nevalia buvo į parką įeiti. Didieji to 
ir vengė. Bet vaikams nelabai padeda tvoros 
ir draudimai: jie vis kur nors ir pro kur nors 
j draustines įeina ir šį tą pamato. Tokie bu
vom visi, kas norėjom daugiau žinoti. Toks 
buvo ir šias eilutes rašantysis, gimęs kaime, 
o mokęsis Jurbarke.

Šalia dvaro parko buvo pradžios mokykla. 
Mokyklos vaikus visada viliojo kunigaikščio 
parkas. Jie ir draudžiami, ant vienas kito pa
sistodami. lipdavo per aukštą mūro tvorą ir 
pasidairydavo ko įdomaus, ypač linksmų vove
raičių medžiuose. Parke riogsojo didelis, ke
lių nr, akmuo —  įdomu buvo ir ant to palai- 
pioti. Parkas įdomus buvo įvairiais savo me
džiais ir krūmais.

Už kunigaikščio rūmų, kitapus Mituvos, vie
nų pušų jaunas šilelis irgi buvo draudžiamas 
pašalaičiams. Tas šilelis, buvo matyti, ranko
mis sodintas — eilėmis, tada dar labai tankus. 
Jame buvo retų paukščių fazanų. Kunigaikš
čio tarnai prižiūrėjo šilelį ir fazanus. Per 1 
pas. karą fazanai pražuvo. Sako. vokiečių ar 
rusų kareiviai juos išgaudė ar iššaudė.

Mituvos kilpoje Smukučių šilelis (už 3 km 
nuo miesto į šiaurės vakarus) taip pat priklau
sė dvarui, bet šis šilelis nebuvo draudžiamas 
pašalaičiams, dėl to jis mielai visada buvo 
Jurbarko gyventojų lankomas, o mokykla čia 
kiekvieną pavasarį ekskursijos pavidalu atlik
davo savo pabaigtuves.

Kng. Vasilčikovo buvo įdomus daržas ir 
vaisinių medžių sodas su šiltadaržiais ir kitais 
jrengimais. Prižiūrėjo specialus daržininkas.

Kai 1918 m. Lietuva atgavo nepriklausomy
bę, kng. Vasilčikovo majoratiniai dvarai buvo 
išdalyti savanoriams kūrėjams, tų dvarų kume
čiams ir kitiems bežemiams, o taip pat ir Jur
barko miestui praplėsti. Miškai suvalstybinti. 
Abu parkai su daržininkyste ir čia pat esan
čiais namais buvo paskirti „Saulės“ draugijos 
įkurtai progimnazijai, paskui virtusia visa 
gimnazija. Abu purkai su puošniomis Mitu
vos pakrantėmis pasidarė visiems atviri.

Jurbarko miestui pradžią bus davusios gy
nybos pilys, kurios iš senų senovės čia buvo 
statomos, ardomos ir vėl statomos. Šalia jų 
kūrėsi gyventojai. Po Žalgirio pergalės (1410 
m.) ir Melno taikos su kryžiuočiais (1422 m.) 
visa šalis lengviau atsikvėpė. Prasidėjo ra
mesnis gyvenimas, pradėjo kilti kaimai ir 
miestai.

Iš 1502 m. jau yra žinia, kad Jurbarkas 
buvo didžiojo Lietuvos kunigaikščio dvaras ir 
valsčius. Susidarė dar geresnės sąlygos mies 
tui augti. Patogi geografinė padėtis skatino 
prekybą. Tai Didžiosios Lietuvos Kunigaikšti
jos laikais Jurbarkas iš tikro virto svarbiu pre
kybiniu centru. Atidarius Jurbarke muitinę, 
plačios srities įvežamų ir išvežamų prekių tu
rėjo eiti per Jurbarką, 
ir tai buvo svarus pa
skatas miestui augti.
Be to, gyvai vyko Lie
tuvos miško prekyba, 
medžius išvežant j Vo
kietiją.

1611 metais Zigman
tas IV Vaza suteikė 
Jurbarkui Magdeburgo 
miesto teises ir herbą
—  tris baltas lelijas Jurbarko herbas
raudoname dugne.

1561 m. miestas buvo naujai perplanuotas 
pagal valakų įstatymo direktyvas. Viduryje 
miesto, bet arčiau Nemuno, buvo palikta dvie
jų margų priekyvietė, kuri išliko ir iki šių 
laikų: ją supo prekybiniai sklypai, kuriuose 
telkėsi prekybinės krautuvės ir smuklės. Už 
prekyvietės ir prekybinėms krautuvėms skir
tų sklypų toliau ėjo gatvės su sklypais dau
giausia pirkliams ir amatininkams gyventi. 
Dar toliau buvo daržai ir miestiečių kluon- 
vietės, o už jų — 21 valakas miestiečių žemės. 
Iš smulkaus 1569 m. Jurbarko inventoriaus 
sąrašo matyti, kad tais laikais Jurbarke jau 
galėjo būti apie 600 gyventojų. Taigi Jurbar
ko jau tada būta nemažo miesto. Inventoriuje 
pavardėmis minimi miesto gyventojai ir se
nosios muitinės tarnautojai.



Seni mūriniai ir mediniai užvažiuojamieji 
namai Jurbarke

Mieste, kaip jau sakyta, buvo prekyvietė, 
6 didesnės ir kelios mažesnės gatvės. Buvo baž
nyčia. kuri turėjo ir kelis valakus žemės. Pre
kybai skirtų sklypų buvo 91; kluonams — 379 
ir daržinėms — 121; iš viso tikrasis miestas 
dengė 895 prentus, arba 20 ha plotą. Pats 
Jurbarko dvaras buvo prie miesto; jis turėjo 
kelis valakus žemės ir daržus.

Bažnyčiai (Romos katalikų) priklausė už 
miesto palivarkas iš kelių valakų žemės; vie
nas baudžiavinis kaimas turėjo šio palivarko 
žemę apdirbti.

Be dirbamos žemės, dvaras, bažnyčia ir 
miestas dar turėjo panemunėse per 5 valakus 
pievų (lankos).

Miestiečių ūkininkų buvo 50 asmenų. Jie, 
kaip ir kili Jurbarko gyventojai, daugiausia 
buvo lietuviai, sprendžiant iš inventoriuje su
rašytų pavardžių. Tada žydų dar visai nebūta.

Mieste buvo 74 smuklės, iš kurių 49 alaus,
5 midaus ir 20 degtinės. Mokesčių mokėta 
melams: už alaus smuklę — 1 kapą grašių, už 
midaus —  2 kapas, o už degtinės —  0,5 ka
pos grašių. Atrodo, kad gyventojai tada dau
giausia gėrė alų.

Kairėje pusėje Nemuno, prie Kidulių lan
koje, būla ežero (ir dabar seklus tebėra); ta
me ežere žvejyba priklausė seniūnui už jo 
tarnybą.

1540 m. Jurbarke prekymečiams buvo pa
skirtas penkiadienis (nepriklausomybės laikais 
buvo pirmadieniai ir ketvirtadieniai). Per čia 
ėjo prekyba silkėmis. Jau XVII a. pradžioje 
Jurbarke buvo muitinė išvežamoms ir įveža
moms prekėms tikrinti ir apmuitinti. Iš ap
tiktų užrašų matyti, kad per Jurbarką ėjo ne
maža prekyba su užsieniu. Iš sąrašo prekių, 
atvežtų iš Karaliaučiaus, matyti, kad 1613 m. 
Mikalaučiznos miestiečiai pro čia vežė prekes: 
Trakimas (Trofimas?) Barisevičius VI. 2 
dviem nuosavais laivais (baidokais) 25 laštas 
druskos ir 10,25 statinių silkių. Be lo, dar bu
vo vieno Nesvyžiaus miestiečio 5 laštos drus
kos. Tą pačią dieną Jonas Jakubavičius savo 
laivu (baidoku) iš Karaliaučiaus atvežė 14

laštų ir 8 statines druskos, 2 ketvirtis silkių ir 
dėžę stiklų. O laivininkas Simas Malavka (iš 
to paties miestelio), neskaitant Nesvyžiaus 
miestiečių prekių, vežė dar ir savo: 1 laštą 
ir 8 stalines silkių bei kilų prekių. Tų pat 
metų VI. 7 Laurynas Rutkovskis vežė 15 laš
tų ir 8 stalines druskos. Tais pat metais VI. 7 
Zakarijus Kuzmič iš Igumeno trimis nuosa
vais laivais (baidokais) iš Karaliaučiaus vežė 
42 laŠtas ir 8 statines druskos, fasą (97 ak
menis) slyvų, 5 gabalus (64 akmenis) švino, 3 
vorus (35 akmenis) kmynų, 2 akmenis pipirų.

1737 m. miesto leises Jurbarku i atnaujino 
karalius Augustas III.

Po paskutinio Lietuvos ir Lenkijos padali
jimo (1795 m.), išdalijus Lietuvą, kaip ir vi
są Busiją, į gubernijas, Jurbarkas įėjo į Kau
no gubernijos sritį. Miestas ir tada pamažu 
augo ir plėtėsi, daugėjo gyventojų, ypač žydų, 
buvo nemažas kiekis ir vokiečių amatininkų 
ir valdžios tarnautojų. J Jurbarką buvo atkel
ta? rusų dragūnų pulkas. įsteigti pasienio sar
gybų punktai, kurie buvo išdėstyti net trimi? 
ruožais: pirmasis prie pat sienos, antrasis kiek 
toliau, trečiasis prie pat sienos, antrasis kiek 
tol>au, trečiasis dar toliau (apie 10 km). Jie 
saugojo, kad niekas slapta nepereitų per sie
ną su prekėmis arba su lietuviškomis knygo
mis iš Prūsų. Tie sargybiniai buvo tikra pa
baisa knygnešiams spaudos draudimo laikais 
(1861-1904 m.).

Kalbant apie miesto prekybą, prisimintina, 
kad miesto pirklių apyvartos kapitalas 1862 
m. buvo 5.361.000 rublių. Anais laikais tai 
buvo didelė suma pinigų. Jurbarko muitinė 
vadinosi pirmos klasės muitinė, per ją ėjo 
prekės ne tik iš Lietuvos, bet ir iš toliau, ne 
tik į Lietuvą, bet ir toliau. Prekybai patogų 
kelią, žinoma, darė Nemunas, bet ir nuo seno
vės ištaisyti panemunės žemės keliai. Tačiau 
nutiesus per Lietuvą geležinkelį, Jurbarko pre
kybinė reikšmė kiek sumažėjo.

Jurbarko katalikų bažnyčia buvusi pastaty
ta netrukus po Žemaičių krikšto. Pirmiausia 
lebuvusi koplyčia Veliuonos klebono žinioje. 
Pirmąją bažnyčią pastatydino Žemaičių vys
kupas Mikalojus Dziežkovičius 1430 m. 1522 
m. Žygimantas II bažnyčią atnaujino. Reikia 
manyti, kad nuo 1430 ar 1522 m. čia ir prasi
dėjo savaranki parapija. Yra žinomas ir ka
ralienės Bonos įsakymas, duotas jos vietinin
kui Jonui Kuncevičiui, pastatyti Jurbarke baž
nyčią. 1555 m. karalienė užrašė bažnyčiai 6 
valakus žemės išlaikyti vikarui, bažnyčios tar
nams ir mokyklai. Pirmoji mokykla buvusi 
įsteigta jau 1557 metais.



Iš senų dokumentų matyti, kad iki valdinių 
reformų Jurbarko bažnyčios klebonas fundaci
jų žemės turėjo 20 valakų ir 54 prie tos žemės 
priklausiusius valdinius.

Tenka manyti, kad pirmosios Jurbarko baž
nyčios buvo medinės, pradėtos statyti ir išlai
kiusios tą pačią vietą —  pakilioje kalvutėje 
ant kairiojo Imsrės kranto. Dar iki 1901 m. 
stovėjo labai sena medinė bažnyčia, kurioje 
ir paprastais sekmadieniais jau ankšta būda
vo parapiečiams. To meto labai visų gerbia
mo ir mylimo klebono kun. Kazimiero Mar
cinkevičiaus 10) ir uolaus jo padėjėjo kun. An
tano Kiznio rūpesčiu ir pastangomis 1901- 
1907 m. pastatyta mūrinė gotikos stiliaus baž
nyčia, pavadinta Šv. Trejybės vardu. Viename 
jos bokšte buvo amerikiečių lietuvių padova
notas didelis varpas.

Jurbarko parapija priklausė Raseinių deka
natui ir 1936 m. turėjo 8873 parapiečius. Se
niau, dar šio amžiaus pradžioje ji buvo daug 
didesnė su Girdžių filija (dabar atskira para
pija) už 10 km j šiaurės rytus nuo Jurbarko. 
Po Girdžių iš Jurbarko parapijos atskirta ir 
Vertimų parapija už 13 km j šiaurės vakarus 
nuo Jurbarko.

1940. V II. 8 Jurbarką ištiko smarkus gais
ras, kurio metu nudegė visa pietinė dalis mies
to. Nudegė ir bažnyčia: medinės bokštų dalys 
nugriuvo, išdegė ir visi mediniai įrengimai 
viduje. Po kelerių metų ji buvo vėl atstatyta 
ir dviejų vietinių dailininkų išdekoruota.

Pažymėtina, kad 1858 m. kun. klebonas Kir
velis (Karvelis?) prikalbėjo savo parapiečius 
nebegerti degtinės, ir jie per Žolinę, rugpiūčio 
14, pasižadėjo laikytis blaivybės. Netrukus at
vykęs čia vysk. M. Valančius išreiškė jiems 
padėką ir pagyrė.

Jurbarko bažnyčia yra turėjusi įžymių var
gonininkų: 1892—? m. Vincą Nacevieių ir du 
brolius —  Joną ir Antaną. Antanas po kurio 
laiko (1905 m.) išvyko į Ameriką, Čikagoje 
buvo vargonininku, (jar studijavo muziką, pas
kui pats įsteigė muzikos mokyklą, gavo iš vals
tybės mokytojo specialybę, savo mokyklą iš
plėtė ir pavadino ją Beethoveno muzikos kon
servatorija. Jis buvo ir tos konservatorijos di
rektorium. Jonas pasiliko Jurbarke vargoni
ninku ir garsėjo savo aukšto lygio parapijos

n>) Kleb. kun. K. Marcinkevičių gerbė ne tik 
savi parapiečiai katalikai, bet ir kitų tiky
bų žmonės, ypač žydai. Apie ji  plačiai skli
do gandas, ypač j jo senatvę, kad jis esąs 
reto dorumo ir šventumo kunigas. 2ydai 
stebėdamiesi pasakodavo, kad jis gaisro 
ugnį sulaikąs: pereinąs šventu drabužiu 
apsivilkęs tarp degančio ir sveiko namo, 
ir ugnis toliau neinanti. „OI, jo ir ugnis

1886 m. kryžius Jurbarko kapinėse
A. Varno 1926 m. nuotrauka



choru. Yra žinia, kad Jonas Pocius, jaunas bū
damas, vargonų muzikos žinias gilino kores- 
pondenciniu būdu. Per Mišias, kai nereikėda
vo giedoti, jis dažnai improvizuodavo groda
mas, ir jautrios ausies klausytojas valandėlę 
pasijusdavo lyg bažnytinės muzikos koncerte.

Parapinė mokykla Jurbarke buvo nuo XVI 
a. Vysk. M. Valančius") mini, kad 1557 m. 
mokė vaikus rašto. Mokykla buvo ir vėlesniais 
laikais.

Evangelikų liuteronų parapija Jurbarke į- 
steigta 1851 m. turėjo maldos namus, bet pri
klausė Žvyrių filijai, kuri savo ruožtu priklau
sė Tauragės parapijai. Abi filijas (Jurbarko 
ir Žvyrių) aptarnauti atvažiuodavo kunigas iš 
Tauragės. 1880-1886 m., kunigaikščiui Vasil- 
čikovui paremiant, buvo pastatyta Jurbarke 
nauja bažnyčia. 1900 m. evangelikų liutero
nų bažnyčia Jurbarke gavo nuolatinį kunigą 
ir nuo to laiko buvo savarankė parapija. Pir
masis klebonas buvo latvis Mikalojus Ozolins, 
per 11 metų aptarnavęs Jurbarko ir Žvyrių 
ev. liuteronų bažnyčias.

XVIII a. Jurbarke ir jo apylinkėse įsikūrė 
kiek vokiečių amatininkų, atvykusių iš Vokie
tijos. Jie sudarė savo bendruomenę. Taip Jur
barke ir jo apylinkėse atsirado ir vokiškai kal
bančių evangelikų liuteronų. Lietuvių evange
likų liuteronų buvo nuo seniau. Vokiškai kal
bančių daugiausia buvo pačiame Jurbarke. 
Lietuvai atgavus nepriklausomybę, stipriau 
atgijo ir lietuvybė, kuri ėmė reikštis ir lietu
viškai kalbančioje ev. liuteronų bendruome
nėje. Iš lietuviškosios pusės ypač veiklus bu
vo Lietuvos mokyklose mokslus einąs ar jau 
išėjęs jaunimas. Kunigams čia reikėjo nemaža 
takto ir pastangų abi tautybes sutaikyti. Pvz.. 

n )  2. V. II, 8.

Senoji Jurbarko žydų sinagoga pagal 
A. Andriolli piešinį

Vokiečiai norėjo, kad sekmadieniais jiems pir
miausia būtų pamaldos, o lietuviai, kurių iš 
tikro parapijoje buvo dauguma, norėjo pir
miau lietuviškai.

Iš paskutinių kunigų minėtinas pats jurbar
kietis (iš Kalnėnų kaimo) kun. Jurgis Gavė- 
nis, okupacijų metu daug patarnavęs savo pa- 
rapiečiams ir net kitų tikybų žmonėms, bet 
paskui ir pats nukentėjęs.

Stačiatikių cerkvę mūrinę pastatė Jurbarko 
majorato valdytojas kunigaikštis Vasilčikovas 
1865 m. Pirmutinė cerkvė čia bus buvusi me
dinė. Kunigaikščio statytoji cerkvė šiaurinia
me rytų parko krašte, nedidutė, bet viduje bu
vo puošni. J ją melstis eidavo ne lik kunigaikš
čių šeima, kai Jurbarke vasarodavo, bet ir sta
čiatikiai valdininkai ir kiti gyvetnojai, kurių 
čia buvo labai mažai.

Žydų bendruomenė Jurbarke įsikūrė seno
kai. bet 1569 m. Jurbarko inventoriaus sąra
šuose jie dar neminimi. Apie 1936 m. Jurbar
ke žydų buvo 46-48% visų gyventojų. Jie 
daugiausia vertėsi prekyba. Jvairiose miesto 
dalyse turėjo 7 sinagogas. Dvi didžiosios si
nagogos stovėjo prekyvietės pakraščiuose, nau
joji — mūrinė, senoji — medinė. Senoji buvo 
statyta XVIII a., buvo laikoma vienu iš di
džiausių lietuviškos architektūros paminklų. 
Vidiniai šios sinagogos įrengimai taip pat bu
vo mediniai, smulkaus rankų darbo, lietuvių 
meistrų padaryti. Šia sinagoga buvo susido
mėjęs vilniškis dailininkas Mykolas E. And- 
rioli (1836-1893 m.) ir ją nupiešęs. Iš lauko 
ir vidaus ji buvo fotografuojama Jurbarko 
lankytojų, bį meno paminklą 1941 m. vasarą 
vokiečių karinė valdžia sunaikino: įsakė žy
dams, kad jie patys savo rankomis sugriautų...

Abiejuose 1831 ir 1863 m. sukilimuose jur
barkiečiai aktyviai reiškėsi. Nebuvo pasyvūs 
ir 1905 m. Tuomet rusai iš Kauno(?) įgulos 
net patrankų į Jurbarką atgabeno, o čia dar 
tebestovėjo rusų dragūnų pulkas.

Tautinio atgimimo laikotarpiu, X IX  a. pa
baigoje ir XX a. pradžioje, Jurbarke taip pat 
buvo svarbus punktas. Pro čia vienu ar kitu 
būdu buvo gabenamos iš Prūsų lietuviškos 
draudžiamos knygos, kurių dalis pasilikdavo 
Jurbarko apylinkėse, kitos eidavo tolyn į Lie
tuvą. Pradėjo veikti kai kurios lietuviškos or
ganizacijos, buvo įsteigtas mieste kooperaty
vas. Žmonės suskato mokyti savo vaikus, ir 
jau prieš I pas. karą iš Jurbarko ir jo apylin
kių išėjo nemaža lietuvių inteligentų ar šiaip 
jau veikėjų.

Pirmasis viešas lietuviškas vakaras Jurbar
ke buvo suruoštas 1905. X. 20. Jį suruošė 
Skirsnemunėje vargonininkavęs Stasys Šim



kus. Suvaidinta „Amerika pirtyje“. Jurbarke 
savo teatrinę veiklą pradėjo čia gimęs ir au
gęs Konstantinas Glinskis, mokęsis to meto Pe
terburge, paskui {žymus aktorius ir Kauno 
valstybinio dramos teatro režisierius. Kiekvie
nų vasaros atostogų metu, kai dar mokėsi Pe
terburge, jis suruošdavo Jurbarke vaidinimus, 
kurie turėjo didelį pasisekimą. K. Glinskio ar
tistai tada būdavo atostogaują Jurbarko ir a- 
pylinkių studentai bei kitas jaunimas ir net 
senimas, iš kurių žinoma buvo ponia Seniaus- 
kienė. Iš jaunųjų Jurbarko mieste žinomos 
buvo: dvi Bilminailės ir Ona Lukoševičiūtė, 
broliai Sodeikos, Jonas Pocius; iš apylinkių 
staudentai: Jurgis Byla (Geišiai), Jonas Dau- 
lenckis (Girdžiai), Jonas Norkaitis (Pervaz- 
ninkai) ir kt.

Šia proga tenka pridurti, kad jurbarkiečiai 
apskritai geri dainininkai, meniškos sielos žmo
nės. Čia visada buvo ne tik gerų balsų, bet ir 
pamėgimo dainuoti, daina visada mylėta: šie- 
napiūtės, rugiapiūtės, linaminiai, pabaigtuvės 
ir kitos progos vis skambėdavo dainomis.

1904 m. vasarą, savo valdomąjį kraštą lan
kydamas, važiavo per Jurbarką Vilniaus ge
neralgubernatorius kunigaikštis P. D. Sviato- 
polk-Mirskij. Iš čia jis panorėjo pamatyti ir 
kaimą, kaip ūkininkai gyvena vienasėdžiais. 
Dainiuose pasižiūrėjo ir pasigėrėjo Kalinaus
ko ūkiu. Kalnėnuose buvo pas Babilių. 0  tie 
kalnėniškiai geri ir dainininkai. Jaunimas su
sirinko į būrį ir užtraukė kunigaikščiui kelias 
lietuviškas dainas. Vienas kunigaikščio paly
dovų paskui šitaip rašė: ..pas ūkin. Babilių 
susirinko jaunuomenė ir labai sklandžiai pa
dainavo kelias lietuvių liaudies dainas, kurių 
turinys ir pats dainavimas labai sudomino ba
roną de Baye. Kai kurių originaliausių tų dai
nų tekstas buvo išverstas prancūzų mokslinin
kui į prancūzų kalbą jo numatytam mokslo 
darbui12).

Jurbarkiečiai turi net savo himną ..Piauj 
broliukai žalioj lankoj baltus dobilėlius“. Šią 
dainą daugiausia dainuoja vyrai. Vienas aukš
tu balsu užveda „Piauj broliukai žalioj lan
koj“, o kiti. antrais balsais pritardami, jau 
paima nuo „baltus dobilėlius“ ir varo toliau 
visi. Kitą posmą —  vėl taip. iki pabaigos. Kai 
susidainavęs būrys kuriame kaime padainuo
davo, nebūtų pamėgdžiojęs bet koks choras.

12) Pamiatnaja knižka Kovenskoj gubernii na 
1905 god, IV skyrius, gubernijos metraštis, 
40 psl.
Berthelot de Baye (1853-1931) prancūzų 
archeologas, drauge keliavęs su general
gubernatoriaus svita.
Generalgubernatoriaus kelionę aprašinėjo 
vienas iš jo svitos — Kauno gubernijos 
Statistikos komiteto sekretorius.

Romos katalikų bažnyčia su perdirbtais 
bokštais 1963 m.

Didelės būdavo jurbarkiečių šienapiūtės: 
Nemuno lankos plačių plačiausios, gausios Mi- 
tuvos ir Antvardės, o kur dar derlingi laukų 
dobilai ir javai! . .  O talkos, pabaigtuvės, ves
tuvės. .. geriausi susitelkimai dainai.

Kai kurie kunigai, iš kitur atsilankę į Jur
barko parapijos atlaidus, gėrėdavosi jurbarkie
čių bažnytinio choro giedojimu. Dėl to choro 
neretas maldininkas ir be atlaidų ateidavo iš 
kitos parapijos. Panašiai būdavo ir Skirsnemu
nėje, kai vargonininku ten buvo Stasys Šim
kus. Apie talentingą Jurbarko bažnyčios var
gonininką Joną Pocių jau aukščiau rašyta.

Prieš I pas. karą Jurbarke tebuvo tik rusų 
valdžios ir žydų pradžios mokyklos, o pasku
tiniais 6 ar 7 metais ir keturklasė miesto mo
kykla. Lietuvių progimnazija ..Saulės“ drau
gijos vardu buvo įsteigta 1918 m. rudenį ir 
savo darbą su pirmosiomis trimis klasėmis 
pradėjo Kauno gatvėje, o dar vėliau prasiplė
tė ir abu flygelius parke.

Jurbarko miesto namai daugiausia buvo me
diniai, dėl to keliais atvejais naikino jį smar- 
k.s gaisrai. Tik 1906 m. sudegė apie 250 na
mų. 1940. V II. 8 Jurbarką ištiko vėl didžiu
lis gaisras. Nudegė visa pietinė dalis miesto. 
Gaisras sunaikino apie 400 namų. „Lietuvių 
Aido“ korespondentas iš Jurbarko tada rašė 
(1940. VII. 9): „Klaikus vaizdas Jurbarke. 
Dejonės, sielvartingi be pastogės ir turto pa
silikusių žmonių šauksmai, ašaros —  štai kas 
šiame mieste tepaliko“.

Nepriklausomybės metais, įvykdžius žemės 
reformą. Jurbarkas smarkiai prasiplėtė į šiau
rę. į kalną, ir su visu Jurbarko senamiesčiu 
užima didžiulį žemės plotą —  beveik visą bu-



Valtis su žmonėmis Vydūno gatvėje 1937 m. Nemuno potvynio melu

vusj dvaro lauką iki Imsrės. Naujamiestis pa
togiai išplanuotas, jame sparčiai kūrėsi gy
ventojai. Čia trikampyje, tarp Klišių ir Bravo
ro kelių (paskiau — gatvių), užsodintas jau
nas parkas. To parko pietiniame kampe 1930 
m. buvo pastatytas Vytauto Didžiojo garbei 
skulptoriaus Vinco Grybo sukurtas pamink
las — Vytauto Didžiojo biustas.

Tenka pridurti, kad Jurbarko miestas, besi
plėsdamas j šiaurę, išėjo iŠ senosios savo tra
dicijos: iš slėnio pasikėlė j kalną. 0 slėnys 
kaip tik tęsiasi j vakarus, kur čia pat už Mi- 
tuvos jau klestėjo patogus pušynėlis parkui, o 
šiaurės vakaruose. įdomiame Mituvos vingyje, 
įvairių medžių šilas (vadinamas Smukučių ši-

Cenlrinė Jurbarko gatve nepriklausomybės 
metais

lelis I. Slėnyje žemė —  priesmėlis, dabartinia
me naujamiestyje —  priemolis, kviečių dirva.

Nepriklausomybės laikais Jurbarke veikė: 
valstybinė gimnazija su 600 mokinių, žydų 
progimnazija, 4 pradžios mokyklos (dvi lietu
vių su 7 mokytojais ir dvi žydų su 4 mokyto
jais), kan. J. Bikino rūpesčiu įsteigta našlai
čių vaikų prieglauda su vargdienėmis seseri
mis prižiūrėtojomis, širdiečių seserų vaikų dar
želis, senelių prieglauda, skulptoriaus Vinco 
Grybo atelje ir paminklų dirbtuvė, kukli dailių 
ir skambių kanklių bei meniškų lietuviškų 
kryžių Puišio dirbtuvėlė, valstybinė bibliote
ka, dvi vaistinės, du gydytojai, dvi dantų gy
dytojos, akušerė, veterinarijos gydytojas, mies
to ir valsčių savivaldybės, paštas, notariatas, 
taikos teismas, teismo tardytojas, policijos nuo
vada .kinoteatras, kooperatyvas, daug krautu
vių, Lietuvos banko skyrius. Ckio banko sky
rius. smulkaus kredito draugija, žydų bankas, 
elektros stotis ir lentpiūvė, baldų dirbtuvė, gar
laivių taisymo dirbtuvė, mezgykla, dvi vilnų 
karšyklos, kelios kepyklos, keli restoranai, au
tobusui stotis, už miesto — skerdykla, pane
munėje — garlaivių prieplauka (navigacijos 
metu); Jurbarke aktyviai reiškėsi įvairios or
ganizacijos, kaip šauliai, skautai, jaunalietu
viai, pavasarininkai, ateitininkai ir kt.

Apie 0,5 km į š.v. nuo miesto, 1.5 km nuo 
Nemuno esančioje sausoje ir gražioje pušimis



apaugusioje vietoje 1925. XI. atidaryta Valsty
binė plaučių ligų ligoninė, pirmoji tos rūšies 
ligoninė, skirta specialiai kovai su tuberkulio
ze. Jai buvo paskirti 1 pastatai. Nuolat dirbo 
du gydytojai, kelios gailestingosios seserys. 
1948 m. ligoninė panaikinta.

Taip pat už miesto, prie Smukučių šilo, bu
vo jsikūrusi Jurbarko miškų urėdija. Seniau 
ta urėdija buvo atkampioje vietoje. Pašventy
je, už 10 km nuo Jurbarko j vakarus, už pla
čių pušynų. Prie Jurbarko ji geriau buvo pa
siekiama ūkininkams ir miško pirkliams.

Jurbarkas nuo senų laikų garsėjo savo žiob
rių žvejyba, geru jų paruošimu ir ypatingu 
kepimo būdu (prieš lauke sukurtą ugnį). La
biausiai žinomi buvo Kalnėnų, Greičių ir Pa
lėkiu žvejai. Kalnėnuose buvo žinoma ir žiob
rių karalienė — Onutė Mikutaitytė, jurbar
kiečių svečiams ir iškyloms ypatingai gerai 
gaminusi žiobrius.

Jurbarko apylinkes mėgo vasarotojai. Jų at- 
sikraustydavo iš paties Jurbarko, atvažiuoda
vo iš Kauno ir iš kitur. Viliojo graži Jurbar
ko ir vakarinė pajurbarkio gamta, plačiai j 
vakarus ir šiaurės vakarus nusitęsią sveiki pu
šynai ir čia pat Nemuno ir Mituvos vandenys. 
Kalnėnų, Smukučių, Greičių. Palėkiu kaimai 
tinkamiausios buvo vietos vasaroti.

Ar dabar numatomoji pajurbarkyje, tarp 
Jurbarko ir Vertimų, statyti naftos valykla ne- 
apterš puikiąsias Jurbarko vasarvietes?..

*

Jurbarko miestas turėjo antros eilės miesto 
teises, bet labai patogi jo geografinė padėtis 
davė jam visas sąlygas augti ir klestėti. 1923 
m. Jurbarke buvo 470 gyvenamų namų su 
4409 gyventojais, 1935 m. 1638 gyventojai. 
1939 m. 5221 gyv.

Nepriklausomybės laikais su Jurbarku susi
siekti ėjo žvirgždu išmušti vieškeliai: į Erž
vilką, Raseinius (per Girdžius ir Šilinę), o j 
Klaipėdos kraštą —  plentas.

Carų valdymo laikais jurbarkiečiai vargo 
be tinkamo tilto per Mituvą. Už 1 km nuo Jur
barko j vakarus kng. Vasilčikovas buvo įtaisęs 
malūną ir užtvenkęs vieną šaką Mituvos van
dens ratui sukti. (Paskui prie to įtaisė ir ug
nim varomas girnas). Ties tuo daiktu per Mi
tuvą buvo pastatytas ir medinis tiltas. Bet per 
didžiuosius Nemuno ir Mituvos potvynius tą 
tiltą iš visų pusių vanduo apsemdavo. Nepri
klausomybės metais buvo iškirstas tiesus išva
žiavimas iš Dariaus ir Girėno (buv. Raseinių) 
gatvės tiesiai per Imsrę ir Mituvą į vakarus, 
pastatyti aukšti betoniniai tiltai per Imsrę ir 
Mituvą ir supilti atitinkami pylimai. Taip čia

Vytauto Didžiojo paminklas Jurbarke

atsivėrė visiškai tiesus kelias iš Kauno per 
Jurbarką į Klaipėdą.

Jurbarkas turėjo gerą susisiekimą visais ke
liais: į Kauną ėjo keturi keleiviniai autobusai 
(tiek pat ir atgal); į Raseinius ir Tauragę — 
po vieną. Nuo Jurbarko į Smalininkus buvo 
atskiras susisiekimo ruožas. Nemunu ėjo keli 
garlaiviai iš Jurbarko į Kauną ir atgal: vie
nas iš jų —  iki pat Smalininkų, o nuo Smali
ninkų žemyn Nemunu ir iki pat Klaipėdos 
buvo kitas susisiekimo ruožas Nemunu.

Per Nemuną po Jurbarku nebuvo tilto, bet 
nuo pat ankstyvo pavasario (Nemuno ledams

Garlaiviai prie Jurbarko, Nemuno potvyniui 
nuslūgus



Nauji pastatai Jurbarke apie 1965 m.

išėjus) veikė vadinamas Napoleono keltas. Pa
sakojama, kad tokį keltą savo kariuomenei 
kelti per tekančius vandenis išgalvojęs pats 
Napoleonas: j vidurį upės srovės įleidžiamas 
inkaras su pritaisyta prie jo stipria virve, vir
vė žemiau pririšama prie kelto —  tam tikros 
pačios valties ar plauksmo, tą keltą (plauks- 
mą), paleidus jį nuo pakrantės ir atitinkamai 
pakreipus, pati srovė neša į kitą pusę, iš kitos 
pusės — vėl taip atgal. Toks keltas būdavo 
kas metai įrengiamas per Nemuną po pat Jur
barku. Persikėlimas juo trukdavo netoli 10 
minučių. Tiek laiko būtų reikėję eiti ir lieptu 
ar ledu per Nemuną. O tuo keltu perkeldavo 
po keturis porinius vežimus ir dar būrį žmo
nių. Vienais metais buvo bandytas medinis 
tiltas ant sukaltų į žemę stulpų. Bet jis pasiro
dė nepraktiškas (prieš žiemą reikėjo nuimti), 
ir daugiau nebuvo kartojamas. Bandytas ir 
pontoninis tiltas, bet toks čia neįmanomas dėl 
dažno garlaivių, baidokų ir sielių plukdymo.

Jurbarkiečiai laukė geležinkelio ir šalia to 
arkliais važiuojamo tilto. Buvo suprokjektuo- 
tas geležinkelis iš Kazlų Rūdos pro Jurbarką 
į Tauragę. Tiltas buvo nužiūrėtas keliose vie
tose, bet apsistota bene tarp Jurbarko ir Skirs
nemunės.

Okupacijų metais Jurbarko ir apylinkių gy
ventojai. būdami arti vokiečių valdytos Prū
sijos, daug prikentėjo. Per I pas. karą (1914— 
1918 m.) vokiečių karinė valdžia labai spau
dė jurbarkiečius ūkio prievolėmis ir už bet 
kokį nepaklusnumą ar pasipriešinimą skau
džiai baudė, išsiųsdami kur į priverstinius 
darbus ar net sušaudydami. Šaudydavo Ims
rės slėnyje prie Bišpilio. O „gailėdamiesi“ šo
vinių, kitą net pusgyvį užkasdavo. Po karo tie 
sušaudytieji buvo žmoniškai kapinėse palai
doti. J priverstinius darbus vokiečiai varydavo 
net 15—16 metų paauglius.

Antrosios okupacijos metu (194-1—1944 m.), 
jau 1941. VII. 3 vokiečių naciai komunistų 
ar tik simpatizuojančių lietuvių ir žydų sušau
dė per 100. Juos nuvarė į žydų kapines, liepė 
patiems išsikasti ilgą duobę ir visus šūviais į 
tą duobę suguldė. Gyvas liko tik vienas vyras, 
kurį pažino vokiečių kareivis ir liepė iš eilės 
pradingti. Tas vyras tą vokietį kažin kada Pa
gėgiuose buvęs iš kokio pavojaus išgelbėjęs. 
Dabar jis rėpla per kapus nurėpliojęs tolyn ir 
už krūmo iš tolo matęs visus vokiečių žiauru
mus. Tuo kartu ten buvo sušaudytas ir žino
masis skulptorius, paminklų kūrėjas Vincas 
Grybas1'1). Tą pačią vasarą, kiek vėliau, vo
kiečiai surinko visus Jurbarko žydus, išvarė 
į girią už kelių km nuo Jurbarko į vakarus, 
taip pat liepė išsikasti duobę, ten juos sušau
dė ir užkasė. Čia taip pat buvę žiaurių scenų. 
O graudus buvęs žydų atsisveikinimas su Jur
barku, kai jie jau buvę išėję iš miesto ir iš 
tolo nusilenkę jam drauge su savo gerbiamu 
•/adų Levitanu prieky.

1944. X. 23 Jurbarką antrą kartą okupavo 
raudonoji armija, kuri ir iki šiol tebevaldo ir 
tebeslegia Lietuvą. Per pirmąją okupaciją, 
nuo 1940. VI. 15 iki 1941. VI. 22, bolševi
kai spaudė ir vargino Jurbarką ir apylinkes, 
ypač kad Jurbarkas buvo tik už 10 km nuo 
vokiečių valdyto Klaipėdos krašto. Visas tas
10 km ruožas buvo padalytas į tris kariuome
nės saugomas juostas. Nė vienas iš tų trijų 
juostų žmogus negalėjo be patikrinimo išeiti 
į kitą ar dar toliau, be patikrinimo taip pat 
negalėjo nė įeiti. Ant tiltų, kelių ir kitose vie
tose stovėjo ginkluoti (šautuvais su plikais 
durtuvais) kareiviai ir griežtai tikrino praei
nančių dokumentus. Ypač griežtai buvo sau
goma pirmoji juosta (pačiame pasienyje).

1941. VI. 14 iš Jurbarko ir apylinkių bolše
vikai suėmė ir ištrėmė į Sibirą būrį inteligen
tų ir ūkininkų, kurie visi buvo taikūs žmonės 
ir savo tėvynės mylėtojai. 1944 m. pasikartojo 
žiaurūs suiminėjimai, kalinimai, tardymai, 
kankinimai ir trėmimai atvejų atvejais.

Pokario metais (po 1945 m.) Jurbarko 
miestas pamažėle pradėjo gautis. Gyvenimas 
negalėjo gi sustoti. Čia pastatyti nauji gimna
zijai namai ir daugiau kitų namų. naujuose 
namuose atidarytas ir kinoteatras. Veikia linų 
apdirbimo fabrikas, „Nemuno“ vasvandenių

1») Yra liudininkų .kurie teigia, kad V. Grybas 
buvęs įspėtas, kad pasislėptų, bet jis kvie
čiamas pats atėjęs pas vokiečius. Jis nesi
jaučiąs kuo kaltas, nesą jam reikalo nė 
slėptis. Jo išgelbėti nepavyko. O gyd. dr. 
Antanaitis gavo nuo vokiečių skaudžiai 
mušti, kai norėjo išgelbėti miestui labai 
reikalingą gyd. dr. Karlinskį (žydą).



Valtis su žmonėmis prie šilelio pušų apie 1927 m. —  žvilgsnis iš vakarų pusės per Mituvą

gamykla ir daugiau smulkių dirbtuvėlių. Va
karų priemiestyje pastatyta duonos kepykla, 
rengiama nauja pieninė.

Iš Nemuno įvažiuoti praplečiamu ir pagili
nama Mituva, Mituvos užvingyje, ties pačiu 
miestu, rengiamas didelis uostas. Striplaukyje, 
tuojau už Mituvos, į vakarus nuo miesto, sta
tomas žvyro karjeras (sako, didžiausias Eu
ropoje). Toje vietoje gausu gero žvyro. 1967 
m. rusai suplanavo paversti Jurbarką naftos 
perdirbimo centru. Pamituviuosė, tarp Jurbar
ko ir Vertimų, valyklos reikalams išskirtas 5 
km2 žemės plotas. Sovietinės spaudos žiniomis, 
gamykla būsianti pradėta statyti 1969 m.; jos 
statyba užtruksianti 4 metus; prie jos dirbsią 
apie 7000 darbininkų. Naujoji įmonė perdirb
sianti žalią naftą, kurią į Jurbarką atgaben
sianti naftatiekio „Družbos“ atšaka. Joje nuo
lat dirbsią keli tūkstančiai žmonių. Tai būsian
ti didžiausia įmonė Lietuvoje. Pats Jurbarkas 
esą numatoma išauginti į 150.000 gyventojų 
miestą. Jei nauja gamykla būtų įruošta, ji 
smarkiai užterštų vandenį, apylinkės orą: Jur
barkas netektų mielo vasarvietės vaizdo.

Jurbarkas dabar rajoninio pavaldumo mies
tas, kuriame 1959 m. buvo 4412 gyventojų, 
iš jų 1949 vyrai ir 2463 moterys. Bolševikų 
sudarytas Jurbarko rajonas apima 739 km-'. 
Jam priklauso 19 kolchozų su 3400 kolchozi
nių baudžiauninkų kiemų. 1963 m. 5000 gyv.

1959 m. Jurbarko miestas paminėjo savo 
700 metų sukaktį. Tiktai klausimas, ar 1259 
m. Livonijos ir Prūsų magistrų lėšomis pasta
tytąją Šv. Jurgio kalne prie Mituvos pilį Geor- 
genburgą jau galima laikyti miesto pradžia. 
Lietuvių pilis dabar vadinamame Bišpilyje 
jau seniau yra buvusi, o šalia tos pilies (didpi- 
lės) jau turėjo būti ir apstu gyventojų — tai 
matyli iš aukščiau pateiktos žinios.

iki 1967 m. Jurbarkas gerokai išsiplėtė. 
Vakarinėje dalyje pastatytas pieno kombina
tas. Per parą įmonė perdirbsianti 50 tonų pie
no. Netoli jo 1967 m. buvo statomas statybinių 
medžiagų kombinatas. Manoma, kad jis per 
metus pateiksiąs 50.000 m:t gelžbetonio.

Tais pačiais metais atvykę iš Leningrado ir 
Kauno statybininkai pradėjo kai kuriuos pir
mosios naftos perdirbimo įmonės statybos pa
ruošiamuosius darbus. Vienuolikai administra- 
cinio-ūkinio blokų pastatų išskirtas 10 ha skly
pas. Šioje vietoje būsiąs statomas ir pirmasis 
naujojo Jurbarko dangoraižis —  vienuolikos 
aukštų inžinerinis pastatas su triaukščiu mo
kymo kombinatu.

Visi šie ir kiti Maskvos planai pavers Jur
barką nešvariu miestu; rusiška nafta terš va
sarvietės apylinkes, Nemuno vandenį, orą. Nė
ra abejonės, kad naujas Jurbarko miestas bus 
rusais (tariamais ar tikrais naftos „specialis
tais“ ) kolonizuotas.



Susisiekimas Jurbarko su Kaunu ir kitais 
miestais vasaros metu geras ir patogus. Bet 
pavasarį susisiekimą su Kaunu sutrukdo Ne
muno potvynis, kai panemunėmis pakalnėje 
einant į vieškelį kai kur užlieja vandeniu ir 
užneša lytimis (ypač ruože tarp Šilinės ir Rau
donės). Nuo Jurbarko į Kauną esąs dabar 
plentas, bet tos užliejamosios vietos matyt li
ko neiškeltos, nes ir dabar kaip ir seniau, pa
vasarį Nemunui ištvinus tebetenka iš Jurbar
ko važiuoti pro Šilinę į Raseinius, iš ten per 
Ariogalą į Kauną.

Pramonei Lietuvoje augant, vis daugiau at
siranda reikalų iš Jurbarko į didžiuosius Lie
tuvos miestus, dėl to jau laukiama Jurbarke 
susisiekimo ir lėktuvais.

Vasaros metu iš Kauno pro Jurbarką į Klai
pėdą važiuoja dvi greit plaukiančios ..Rake
tos“, bet jos neturi pakankamai vietos vi
siems norintiems jurbarkiečiams pasiekti Kau
ną ar Klaipėdą. Gi žiemos laiku jurbarkie
čiams kelionės į didžiuosius miestus pailgėja 
ir susitrukdo.

Iš Jurbarko yra kilę nemaža pasižymėjusių 
žmonių, kaip štai: Jonas Pocius, ilgametis

vargonininkas, gabus chorų vedėjas; Antanas 
Pocius, Jono brolis, kompozitorius ir konser- 
votorijos direktorius Čikagoje; muz. Vincas 
Nacevičius; aktorius ir režisierius Konstanti
nas Glinskis; operos solistai — Antanas ir Sta
sys Sodeikos ir jų brolis Stepas Sodeika, „Dai
navos“ ansamblio vedėjas Čikagoje; operos 
solistas Vladas Baltrušaitis; rašytojas kun. Jo
nas Kuzmickis (gimęs Rogiškio aps., bet nuo 
pat mažumės augęs Jurbarke); komp. Jonas 
Zdanius; komp. Darius Lapinskas; pianistė E- 
lena Čiurlienė (Bilminiūtė), Kauno konserva
torijos mokytoja; aktorė ir režisierė Aleksand
ra Gustaitienė (Zdanavičiūtė); muzikas Vy
tautas Žilius, Vilniaus valst. konservatorijos 
mokytoja; mažosios scenos dainininkas Anta
nas Šabaniauskas; aktorė Petronėlė Milerie
nė (Petravičiūtė); ornamentuotų kryžių ir 
kanklių meistras Pranas Puišys; visuomenės 
veikėjas ir PLB Valdybos pirm. J. Bačiunas; 
pedagogas ir literatas Teodoras Šuravinas (gi
męs Kostromos gub., Rusijoje, nuo pat ma
žumės augęs Jurbarke, jo motina iš Dainių 
k .); aviacijos kpt., sportininkas Romas Mar
cinkus ir dar daugiau šviesių asmenų.

J U R B A R K O  A P Y L I N K Ė S

Jurbarko apylinkės14) reto grožio. Per mies
tą ir apylinkes teka Miluva ir Imsrė. Mituva, 
anot prof. S. Kolupailos, turi keistą hidrogra
finį tinklą: „Prasidėjusi ties Dubysos slėniu, 
ji su savo intakais — Gausante, Snietala, Alsa. 
Vidauja, Antvarde ir Imsre — teka į vakarus, 
lygiagreta su Nemunu. Žemiau Vidaujos žio
čių nesuprantamu būdu Mituva suka beveik 
atgal ir ties Jurbarku sutinka Nemuną prie
šinga kryptimi13). Už 2 km nuo Jurbarko Mi
tuva staiga pasuka į žiemos vakarus, ir ties 
Smukučių kaimu, už 4 km nuo Jurbarko, su
meta antrą kilpą, grįžta į žiemos rytus ir po 
pat Jurbarku beveik statmenai įteka į Nemu
ną. Nuo tos antrosios Mituvos kilpos eina į va
karus vieno km platumo gilus slėnys iki pat 
Šventosios žemupio, o ta Šventoji ties pat Sma
lininkais įteka į Nemuną.

įdomios tos dvi Mituvos kilpos. Dešiniojoje 
kilpoje neplačiu ruožu eina potvynių užlieja
ma lanka, nuo tos nuožulniai kyla smėlėtas 
krantas, apaugęs nedideliu pušynėliu. Toje 
pačioje kilpoje prasideda ir Smukučių kaimas, 
už kaimo — didžioji Jurbarko giria, pušynai, 
kurie nusitęsia iki netoli Tauragės. Kairiojoje

n) Aprašymą paruošė Antanas Giedraitis.
1») Nemunas, 204 psl.

kilpoje šiaurinis krantas aukštas ir status, at
rodo. lyg tas aukštumas būtų sukliudęs Mitu
va i tiesiai prasimušti, dėl to turėjo staigiai pa
sukti į žiemos vakarus, o paskui vėl grįžti į 
pietų rytus. Šioje kilpoje klesti vadinamas 
Smukučių šilelis, pilnas ąžuolų, pušų ir kitokių 
medžių bei krūmų, tiktai vakarinėje dalyje — 
lanka pagal upę. Tasai Smukučių šilelis pava
sario ir vasaros metu gausiai jurbarkiečių 
lankomas.

Nemunas tarp Jurbarko ir Smalininkų ne
paprastai platus, tačiau apie 1936 m. šis ruo
žas patvarkytas tam tikrais tarpais pastatyto
mis ilgomis būnomis. Nemunas savo platumu 
pasižymi dar toli ir aukščiau Jurbarko.

Už 3 km nuo Jurbarko, dešiniajame Nemu
no krante, ties Kalnėnų kaimu, buvusioje šalu
tinėje Nemuno šakoje, įtaisytas žiemos uos
tas laivams. Čia sukastas nuo Nemuno apsau
ginis pylimas ant kranto įrengtos remonto 
dirbtuvės. Kalnėnų uostas veikia nuo 1891 m. 
Jurbarkiečiai ir kiti aplinkiniai žmonės šį uos
tą vadina ovinge.

Nemune tarp Jurbarko ir Kidulių sunešta 
didelė sala. kurios neįveikia Nemuno potvy
niai. Saloje auga tiršti karklynai ir žolynai. 
Kai kurie jurbarkiečiai pavasarį nugena čia



savo galvijus ir laiko juos ten iki vėlyvo ru
dens. Nuo audrų ir lietaus pastato nedidelę 
pastogę, o per vasaros karščius galvijai kark- 
lyuose slapstosi nuo įkyrių vabzdžių, {pratu
sias karves nuplukdo į salą vandeniu: pavaro 
nuo kranto, ir jos jau pačios nuplaukia. Jau
nikles ar nepratusias palydi valtimis, prisirišę 
sietą joms už ragų. Ožkas nukelia valtimis. 
Karvių ir ožkų milžti nusikelia valtimis. Ši 
Nemuno srovė nėra labai plati, bet gili, o ap
lenkdama salą, atsimuša į pajurbarkio krantą 
ir sūkuriuodama srauniai teka.

Už dviejų km nuo Jurbarko yra taip pat di
delė Rotulių sala. Ana taip pat karklų ir žolių 
priaugus ir gera ganykla galvijams. Pro Ro- 
tulių salą gilioji Nemuno srovė teka iš kairės 
pusės, paskui mušasi į dešine ir Jurbarko salą 
aplenkia iš dešinės pusės. Gil'ąja srove ir gar
laiviai plaukia. Abi salos vasarą turi patogius, 
gryna gelsva smiltele nuklotus paplūdimius.

Dar pažymėtina, kad dešinysis Nemuno kal
nas (aukščiau lankos), pradedant nuo pat Jur
barko slėnio, status, aukštas, medžiais ir krū
mais apaugęs, eina toks iki pat Molynės, už
6 km nuo Jurbarko į rytus ,ten nusileidžia 
žemyn ir sudaro Skirsnemunės slėnį. Ties ta 
pačia vieta priešingasis, kairysis, Nemuno kal
nas lėkštas ir smėlėtas, vietomis net aukštoko
mis kopomis pamargintas. Žemiau Jurbarko 
abu Nemuno kalnai aukštoki, Nemuno srovė 
nuo Mituvos žiočių mušasi į kairiąją pusę, o 
už trijų km vėl į dešiniąją ir čia sudaro pa
togų įplaukimą į Kalnėnų uostą.

Tarp Mituvos ir Kalnėnų uosto — plati Ne
muno lanka. Čia vienais metais yra buvusi ci
vilinės aviacijos šventė, iš čia startavo ir čia 
leidosi lėktuvai. Toje pa’ioje lankoje, arčiau 
Mituvos, yra buvusios ir arklių lenktynės. Tas 
galas lankos, kuris siekia Mituvos, buvo miesto 
galvijų ganykla. Miestas nuo senų senovės tu
rėjo ir kitą ganyklą —  už 1 km nuo Jurbarko 
į rytus.

1904 m. vasarą Vilniaus generalgubernato
rius, rusų kng. P. D. Sviatopolk-Mirskij su sa
vo palydovais lankė Kauno guberniją. Jo ke
lionė iš Kauno per Jurbarką, Tauragę j Pa
nevėžį vieno jo palydos nario, Kauno gub. sta
tistikos komiteto sekretoriaus, platokai apra
šyta10). Pirmiausia tasai korespondentas pa
stebi, kad paskutiniu laiku (taigi jau prieš 
m.) pastebima Kauno gubernijos ūkininkuose 
tendencija mesti sutelktinį gyvenimą kaimais 
(sodybomis prie vienas kito) ir imti skirstytis 
į viensėdžius (farmas), kur ūkininkas visą

i fi) Pamiatnaja knižka Kovenskoj gubemii na
1905 god, IV skyr. —  Gubernijos kronika, 
46 psl.

Jurbarko apylinkės apie 1960 m.

jam skirtą žemę turėtų vienoje vietoje ir vie
na« ją valdytų ir naudotų, nes viensėdyje ūki
ninkas geriau galėtų savo žemę prisižiūrėti ir 
įgyvendinti, ir mažiau tekiltų nesusipratimų su 
toliau gyvenančiais kaimynais.

Raseinių apskrities, o ypač Jurbarko apylin
kių ūkininkai buvo laikomi vieni iš pažangių
jų. X IX  a. pabaigoje, berods, jau visi Jurbar
ko valsčiaus ūkininkai, buvo išėję į viensė
džius ir jau sėkmingai pradėję gyventi. Tokius 
viensėdžius ūkininkus pamatyti parūpo ir Vil
niaus generalgubernatoriui kng. P. D. Sviato- 
pok-Mirskiui. Būdamas Jurbarke, jis tų 1904 
m. liepos 24 d. aplankė Kalnėnų kaimą, pabu
vo pas ūkininką Babilių, paskui aplankė Dai
nių kaimą ir pabuvo pas ūkininką Kalinaus
ką. Korespondentas čia rašo: ..Kalinausko šva
ri. erdvi pirkia, gražus vaisinių medžių sode
lis. nedidelis bitynas, patogūs ūkio pastatai, 
matyti net ir žemės ūkio mašinų“17).

Korespondentas pasako ir daugiau teigiamų 
žodžių apie ūkininkų gyvenimą viensėdžiais.

Ragainė. Viena Ragainė yra Prūsų Lietu
voje, kairiajame Nemuno krante, netoli Til
žės — tai ten miestas. Jurbarko Ragainė — 
Mituvos sietuva antrajame vingyje, einant nuo 
Mituvos žiočių aukštyn. Ties šia Ragaine, kai
riojoje Mituvos pusėje, prasideda miesto gy
ventojų sodybos, savo priekiu šiaurėje atsisu
kusios į Tilžės gatvę, o kitu galu išeinančios 
į pamituvio lanką pietuose.

Žmonės pasakoja, o kiti ir dabar atsimena 
tuos pasakojimus, kad toje Mituvos sietuvoje 
vakarais sutemus kitąsyk raganos savo vaikus 
maudydavusios. Sumesdavusios juos į sietuvą 
ir imdavusios trinkti. Raganiukai trenkami 
klykdavę, tai kažin kur jų klyksmas būdavęs 
girdėti. O gyventojų čia pat prie Mituvos ir 
nebuvę.

it) Ten pat, 40, 46 psl.



Vaikus išmaudžiusios, raganos pačios imda
vusios maudytis, o paskui žlugtą skalbti. Jų 
kultuvių pokšėjimas ligi pat išnaktų skambė-

Kai j Lietuvą atėjo krikščionybė, žmonės 
raganas išgaudę ir paskandinę toje sietuvoje. 

Sako tris dienas vanduo sietuvoje kunkuliavęs 
ir burbuliavęs. O ta sietuva ir pasiliko vadi

nama Ragaine. Vaikai jos iš tolo lenkės. O ir 
didieji vengė. Kas čia besimaudydamas įplauk
davęs, tai kažin kas kaip traukte traukę į dug
ną. Daug čia esą ir paskendę žmonių. O la sie
tuva iš tikro ir labai gili, vanduo šaltas, ma
tomų ir nematomų šaltinių papildomas.

Jurbarkiškiai žinojo ir kitą dar padavi
mą1''). Kai Prancūzų imperatorius Napoleo
nas su savo armija žygiavo nukariauti Rusijos, 
ėjo ir per Lietuvą. Viena jo armijos dalis ke
liavo ir per Jurbarką. Pavargę Kareiviai su
stojo pasilsėti Striplaukyje. O tas Striplaukis
—  tokia sausa ir patogi viela už Mituvos, į 
vakarus ntio miesto. Čia augo retos, skurdžios 
pušelės. Kareiviai pasistatė palapines ir pasi
stiprinę nuėjo į Mituvą išsiplauti baltinių. 
Diena buvo saulėta, graži. Išsiplovę baltinius, 

o tur būt ir palys išsimaudę, sugrįžo į savo 
stovyklą, išsidžiaustė skalbinius ir sugulė il
sėtis. O Jurbarke tuomet gyveno dvi senos ra
ganos, kurios nekentė Napoleono karių. Kai 
kareiviai buvo sumigę, los dvi raganos atėjo 
į Striplaukį ir sukėlė didelę audrą, išmėtė ka

reivių baltinius, sudumblino ir pačios pasi
šalino.

Pasibudę kareiviai pamanė, kad gamta kal
ta, kad iš tikro buvo užėjusi audra, bet pas
kui suprato, kad kokios žmogystos piktas dar
bas. Jie pasikvietė Paryžiaus žynį. kuris drau
ge su Napoleono kariuomene keliavo, ir las 
žynys išaiškino, kad Jurbarke gyvenančios dvi 
raganos, pasakė ir tą namą, kur jos buvo. Ka

reiviai suėmė raganas, atvedė į nusikaltimo 
vietą, o teismas nusprendė parišti joms po 
kaklu po didelį akmenį ir paskandinti giliau
sioje sietuvoje. Ta sietuva dabar ir vadinama 
Ragaine.

Ir  nuo tos dienos, kai raganas paskandino, 
kas tik per nelaimę į lą  sietuvą įkrinta arba 
nežinodamas maudosi, vis paskęsta. O žmonių 

pasakos sako, kad raganos ir dabar sietuvos 
dugne tebesančios gyvos ir į sietuvą patekusį 
žmogų traukte gilyn traukiančios.

Per I pas. karą čia besimaudydami pasken

dę ir du vokiečių kareiviai.
Dabar, sako, tą Mituvos Ragainę sunku jau 

būtų atpažinti. Dabartinė Lietuvos valdžia da- 

is) Užrašė Juozas Ambrozaitis, „Karys", Nr. 7, 
1930 m.

ro dideles reformas pajurbarkyje, o Mituvos 
žemupį tiesina, gilina, užvingyje, dešinėje Mi- 
luvos pusėje, daro uostą, tai keičia ir Ragainę.

I'ruiicūzkapiai. Seni jurbarkiečiai ir aplin
kiniai kaimiečiai minėdavo prancūzkapius. O 
tų kapų vielą nurodydavo ten, kur augo ma
žas pušynėlis už l  km nuo Jurbarko į vaka
rus. tarp Jurbarko—Smalininkų plento ir Mi
tuvos. Tame pušynėlyje ir dabar matyti paki
limai, kauburiai kauburėliai, lyg ir ženklintų, 
kad iš tikro ten kokie kapai.

O Magdalena Sibilienė, 80 metų amžiaus 
moteris, kilusi iš Kalnėnų kaimo, pasakoja 
(1965 m.), kad kai maža būdama ganiusi 
apie minėtą vietą bandą, mačiusi ten smiltyne 
išpustytų žmonių kaulų. Jos tėvas paaiškmęs. 

kad tai buvę prancūzų kareivių kaulai. Čin 
per prancūzmetį esą žuvę prancūzų kareivių, 
jie ten pat buvę ir palaidoti, tik per iKą lai 
ką vėjas smiltį nupustė. ir kaulai pasirodė 
viršuje.

Kitas vėl pasakoja19), kad Striplaukyje. j 
vakarus už Mituvos, buvusios didelės kauty
nės prancūzų su rusais. Žuvę daug karių. Už
ėję smarkūs šalčiai, daug prancūzų karių su
šalę. O čia buvęs pastatytas avininkas gano
moms avinis per lietingas audras suvaryti. Vi
sas tas avininkas buvęs sušalusių prancūzų 
prikrautas. Paskui jie buvę palaidoti smėlyne 

prie Mituvos. O toliau viena vasara buvus la
bai vėjuota. Vėjas nupustęs smėlį nuo prancū
zų kapų. kaulai viršuje pasirodę. Liūdnas bu
vęs vaizdas. Tada kunigaikščio Vasilčikovo 
senelė liepusi savo dvaro darbininkams iškasti 
didelę duobę, surinkti išpustytus kaulus ir už

kasti. Ant supilto kapo kunigaikštienė pasta- 
čusi didelį medinį kryžių, o visą smėlyną ap
sodinus pušaitėmis. Kryžius per ilgą laiką su
puvęs. o prie gluosnio šalia kelio, einančio pa
gal Mituvą, buvęs prikaltas mažas kryželis. 
Pušynėlis suaugo, jame pakilimai ir kaubu

riai tebėra, ir atminimas tebėra.
Smukučių kaimas prasideda už 4  km nuo 

Jurbarko miesto į žiemos vakarus, už didžio
sios Mituvos kilpos. Kaimo sodybos senovėje 
buvo ant aukšto dešiniojo Mituvos kranto; 

viensėdžiais viena dalis kaimo apsigyveno 
aukštumoje, kita dalis nusikraustė į slėnį, pra
sidedantį nuo minėtosios Mituvos kilpos vaka-

Pro pat tą antrąjį Mituvos vingį eina kelias 
iš Jurbarko į Tauragę. Tas kelias už Mituvos 
vingio pakyla į kalnelį. Nuo to kalnelio pasi
žiūrėjus, atsiveria gražus reginys į Smukučių 

slėnį, kuris persimeta per Jurbarko-Smalinin-

10) „Karys", Nr. 33. 1930 m.



kų plentą, už plento apima dalį Kalnėnų kaimo 
ir vėl kyla j kalną. Abypusiai to slėnio auga 
pušynai. Smukučių kaimo aukštuma su pla
čiu reginiu j slėnį, į pušynus, į šilelį už Mitu- 
vos vingio sudaro įdomų ir gražų reginį. Tai 
yra vadinama Smukučių Šveicarija.

Smukučiai —  kurortinė vieta. Čia nedidelis 
Mituvos vanduo maudytis, bet pušynai —  prie 
pat: kiekvieno ūkininko laukas kur nors atsi
remia j pušyną. O tie pušynai eina iki netoli 
Tauragės, vasarą pilni malonaus kvapo ir 
paukščių kalbos, o gale vasaros ir rudenį pilni 
įvairių grybų, ypač baravykų.

Smukučių kaimas nedideles: 1569 m. inven
toriuje20) tėra pažymėti 9 valakai žemės. Smu
kučių kaimas nedaug buvo prasiplėtęs ir mūsų 
laikais. Ūkininkų dirvos čia slėnyje pakanka
mai derlingos, aukštai daugiau priesmėlio. bet 
darbštūs ir rūpestingi ūkininkai gerai gyveno.

Ties senosiomis Smukučių sodybomis nuo 
senų laikų buvo užtvenkta Mituva ir buvo van
deninis malūnas, privačių asmenų nuosavybė. 
Buvo gaminami geri miltai.

Smukučiuose buvo gerų dainininkų.
Iš Smukučių kaimo buvo teisininkas, Vy

tauto D. Universiteto profesorius ir paskutinio 
ministerių kabineto teisingumo minisleris An
tanas Tamošaitis, 1910. VII. 12 Kačerginėje 
bolševikų NKVD suimtas ir gale metų Kauno 
kalėjime nukankintas. Jo veiklų brolį ūkinin
ką Petrą ir seserį Eleną bolševikai ištrėmė 
į Sibirą. Motina iš sielvarto mirė. Iš Smuku
čių ir daugiau buvo ištremtų.

Pašventys. Pašvenčio kaimas už 10 km į va
karus nuo Jurbarko, prie Šventosios upelės, 
atitekančios iš Klaipėdos krašto, iš vakarų pu
sės, ir už 3 km nuo Nemuno pasukančios į pie
tus ir įpuolančios į Nemuną. Pats Pašvenčio 
kaimas už 2 km nuo Nemuno. Nuo Pašvenčio 
eina kelias į Tauragę, bet netoli Eičių įbėga 
jis į didesnį Jurbarko—Tauragės kelią.

Kažin kada seniau Pašventys, sako, vadinosi 
Pasvaitai. Ta vieta prie pat sienos, nuo senų 
laikų (1422 m.) skyrusios Lietuvą nuo Prūsi
jos, dėl to čia vis buvo sienos perėjimo ruožas 
ir muitinė.

Pašventys jau žinomas nuo 1298 m. Buvusi 
čia ir pilis, kurioje gyvenęs kunigaikščių kil
mės Stanga. Anais 1298 m. kryžiuočių mist- 
ras Meinhardas Kverfurtities su savo kariuo
mene puolė Pašvenčio pilį, bet susigrūmė su 
žemaičio Kailimo būriu ir Pašvenčio pilies 
įgula. Kryžiuočiai buvo sumušti ir pats jų va
das nuo sunkių žaizdų mirė.

Pašvenčio gyventojai žemės nedaug teturė

jo) Istorijos archyvas I, 580 psl.

jo, o ir ta pati buvo smėlėta, nelabai derlin
ga. Bet jie turėjo pievų panemunėje, o žiemos 
metu dar vertėsi ir miško darbais. Carų val
dymo laikais, kai siena aklinai buvo uždaryta, 
pašventiškiai keliaujantiems į Ameriką gelbė
davo perbėgti per sieną, pagelbėdavo ir knyg
nešiams.

Apie Pašventį (ir čia pat Smalininkus) iš 
visų pusių nuo senų senovės buvo dideli miš
kai. ateina nuo Ragainės (iš kitapus Nemu
no ir Rambyno ir einą iki pat Tauragės, o į 
rytus iki pat Dubyssos. Pagonybės laikais tie 
miškai —  Ragainės. Rambyno. Medininkų 
(tarp Nemuno ir Raseinių) —  buvo vadinami 
šventieji miškai.

Carų valdymo laikais už Pašvenčio kaimo 
(j šiaurę) buvo nedidelis Jurbarko majorato 
palivarkas ir vandeninis malūnas. Čia buvo ir 
miškų urėdija, kuri nepriklausomybės laikais 
nusikėlė į pajurbarkį, prie Smukučių šilo.

Iš Pašvenčio yra kilęs paskutinis valstybės 
saugumo departamento direktorius Augustinas 
Povilaitis. 1940. VI. 15 sovietams okupuojant 
Lietuvą, jis pasitraukė į savo tėviškę, o VI. 16 
jį ten sovietų įsakymu policija suėmė, pristatė 
į Kauną; ten žiauriai tardytas ir išvežtas į 
Sov. Sąjungą. Vėliau parvežtas į Vilnių. Vie
nas iš pirmiausiųjų sovietų aukų.

Senieji kaimai. Iš 1569 m. spalio 12 d. Jur
barko valsčiaus ir Naujosios Valios (Virba
lio) inventoriaus aprašymo matyti, kad apie 
Jurbarką anais metais nedaug tebūta gyvento
jų. Čia buvo tankios ir plačios girios, ėjusios 
nuo pat Gardino—Virbalio iki Jurbarko-Tau- 
ragės, o taip pat ir j plotį —  į rytus ir vaka
rus. Karalienė Bona savo valdoje rūpinosi ko 
daugiau apgyvendinti žmonių, leisdama įma
nomose vietose kirsti girią ir daryti dirbamus 
laukus (žr. Jurbarko ir Tauragės miškai).

Minėtame inventoriuje Jurbarko valsčiuje 
(šių laikų apimtimi) minimi šie kaimai:

Kalnėnai su 15 valakų žemės; tuo pačiu 
vardu kaimas ir dabar tebesivadina, tik žmo
nių pavardės kitos, bet viena kita išlikusi ir to
kia pat iki šių laikų, pvz. Šimkus, Pavilaitis- 
Paulaitis.

Užusmukovskiai (dabartiniai Smukučiai) 
su 9 valakais žemės; pavardės neatpažįstamos, 
pvz. Jurga Zūbaitis. Urbonas Baltkojis ir kt.

Dainiai (taip ir tebesivadina) su 25 vala
kais žemės; pavardės —  Mikas šukaitis. Sta
nys Vainaitis. Andrius Dainiškis ir kt.; iš Dai- 
niškio ar kada buvusio Dainiaus galėjo kilti 
ir viso kaimo pavadinimas.

Paimsris (paskiau galėjo būti Lukšiai-Kli- 
šiai) su 12 valakų; iš pavardžių Mačys Gin-



tautaitis, Narutis Stanaitis, Petras Klišaitis 
ir kt.; iš Klišaičio-Klišiaus galėjo kilti dabar
tinių Klišių pavadinimas.

Pagiriai (dabartiniai Kuturiai?) su 12 va
lakų; pavardės artimos kaimyniniam Paims- 
riui: Jurgis Gintautaitis, Petras Klišaitis; o 
Jurgis Jusnaitis bene bus tas pats iki šiol ži
nomas Juškaitis. Stasys Macaitis — taip pat.

Pamituviai (dabartiniai Rukšniai?) su 4 
valakais; pavardė Stanys Rukšaitis su broliu 
Petru primena dabartinius Rukšnius.

Stroza (strožie —  sargai, dabartiniai Palė- 
kiai ir gal dalis Pašvenčio) su 10 valakų že
mės; šis kaimas paskirtas karalienės Bonos 
Jurbarko bažnyčios klebonui; čia minimas 
Romanas Palėkis, atrodo, gyvenąs arčiau Ne
muno, nes jam uždėtas mokestis už žvejybą; 
Jurgis Zamešnikas ir Mikalojus Antšventys — 
gyvenę prie Šventosios (upės); Pašvenčio kai
mas iš čia nenumanomas (žr. Pašventys).

Meškininkai (ir dabar tie patys) su 14 va
lakų; pirmoji pavardė sąraše Simonas Meški
ninkas.

Mantvilaičiai (dabar Mantviliai) su 8 vala
kais; sąraše pavardė Juodka Montvilaitis.

Viknaičiai (bene dabartiniai Bendzinai?) 
su 8 valakais; pavardės —  Stanys Viknaitis, 
Jakas Viknaitis ir kt.

Žindaičiai (taip ir dabar) su 5 valakais; čia 
suminėtos net 4 pavardės Žindaičių: Stanys, 
Šimas, Jurgis ir Jurgelis; tarp jų tik Marty
nas Stanaitis išsiskiria.

Dargaičiai (bene dabartiniai Dargaitėliai) 
su 4 valakais; pavardės Grigas Būtrimaitis, 
Jočys Gailaitis ir kt.

Miliušaičiai (Miliušiai?) su 2 valakais — 
Miko ir Martyno Miliušaičių.

Paskui čia buvo Miliušių dvaras su Dar- 
gaitėlių, Naudvario ir Dargių palivarkais. Mi- 
liušiuose gimė ir augo broliai Toliušiai —  Zig
mas ir Izidorius. Jų tėvas buvo dvaro admi
nistratorius, aplinkinių gyventojų tarpe turėjęs 
gerą vardą.

Iš Jurbarko apylinkių, imant visą Jurbarko 
valsčių, yra kilęs visas būrys žinomų asme
nų: knygnešys Mykolas Rakauskas (Žindaičių 
k.); solistė Marijona Rakauskaitė ir jos sesuo 
vienuolė, mokytoja ir rašytoja Juozapina (My
kolo Rakausko dukterys): poetas Jurgis Balt
rušaitis (Paantvardžio k.); solistė Aldona 
Stempužienė (Skirsnemunė); kun. Antanas 
Petraitis, astronomas, Vytėnų pirmtakūnas 
(Naubariškiij k); prof. Izidorius Tamošaitis 
(Antakalniškių k.); Vyr. Tribunolo teisėjas 
Jurgis Byla (Goišių k .); pedagogas, rašytojas 
Pranas Bastys (Geišių k.); dr. Kazys Ambro- 
zaitis (Rotulių k .); pedagogas, rašytojas An

tanas Giedrius-Giedraitis (Lukšių k.); teisi
ninkas prof. Antanas Tamošaitis (Smukučių 
k.); kan. Juozas Byla (Kažemėkų k.); peda
gogas, rašytojas Pranas Girdžius (Rauktiškių 
k .); dekoratorius ir skulptorius Pranas Miku- 
taitis (Gedžių k.); kun. salezietis, misininkas, 
rašytojas Antanas Sabaliauskas ir jo brolis 
kun. salezietis Eugenijus Sabaliauskas (Kli
šiai) ; kan. Antanas Petraitis ir jo brolis prof. 
Pranas Petraitis, Červenės kankiniai (Jokū
baičių k.); kun. salezietis Cūstelnuovo Don 
Bosco liet. saleziečių gimnazijos dir. Stasys 
Petraitis (Jokūbaičių k.); dramos aktorė ir 
režisierė Ona Petravičiūtė-Paukienė (Naujaso- 
džiai) ir dar daugiau kunigų, mokytojų, gydy
tojų ir kitų šviesių asmenų.

Jurbarko ir apylinkės gyventojų nuostoliai 
okupacijų metais buvo dideli. Ypač skaudžiai 
visus palietė 1941 m. birželio mėnesio trėmi
mai ir po II pas. karo besitęsią nuolatiniai 
„valymai“. Apie tai akivaizdų liudijimą yra 
pateikęs iš Sibiro tremties sugrįžęs ir 1967 m. 
JAV pasiekęs 1941 m. tremtinys mokytojas 
Benediktas Butkus*):

„Aš. ilgai išbuvęs komunistu kalėjimuose 
ir lageriuose, ir matęs jų  žmonių žudymo 
darbus, pateikiu teismui tikru faktų iš Lie
tuvos. ir tik mažos Jurbarko apylinkės, o 
tokiu apylinkių buvo daug.

Sibiro lageriuose nužudyti: kun. Izidorius 
Tamošaitis, Kauno universiteto profesorius 
(mirė nuo bado ir ligų), visuomenininkas 
Antanas Tamošaitis, docentas, teisingumo 
ministeris (žiauriai nukankintas Lietuvoj), 
dr. Kazys Ambrozaitis, Darbo Federacijos 
pirmininkas (užmuštas lagery), mokyt. Me
čius Kviklys, pradžios mokslo departamento 
direktorius (mirė nuo bado ir ligų), mokyt. 
Bronius Liesis, Jurbargo gimnazijos direkto
rius (mirė nuo bado ir ligų), mokyt. Liesie- 
nė, B. Liesio žmona (prižiūrėtojo buvo nu
šauta). mokyt. Kostas Bajerčius (veždami i 
kalėjimą čekistai nužudė), mokyt. Kazys Si- 
mulynas (mirė nuo bado ir ligų), mokyt. 
Vincas Pipiras (mirė nuo bado ir ligų), mok. 
Juozas Reičiūnas (mirė nuo bado ir ligų), 
mokyt. Juozas Tamošaitis( mirė nuo bado ir 
ligų), mokt. Petras Survila (bevežant j la
geri išprotėjo ir mirė), mokyt. Cėsna, pra
džios mokyklų inspektorius (mirė nuo bado 
ir ligų), mokyt. Jusius. pradžios mokyklų 
inspektorius (mirė nuo bado ir ligų).

Jurbarko gimnazijos mokiniai nuo bado ir 
ligų žuvę: Mackevičius, Vaitkevičius. Pocius 
ir Petrauskas. Emanuelis Malvickas. Jur
barko girininkas (mirė nuo bado ir ligų). 
Kazys Butkus, policijos tarnautojas( mirė

..j. (mirė nuo bado ir ligų), Vacius Butkus, 
gimnazijos mokinys, K. Butkaus sūnus (mirė 
nuo galvos smegenų uždegimo), Juozas Mo- 
zūraitis, šaulių būrio vadas (mirė nuo bado 
ir ligų), Įeit. Jonas Rusas, šaulių būrio va
das (mirė nuo bado ir ligų), Įeit. Vytas



Mackevičius, tarnavo 5-tam artil. pulke (ka
lėjime pats nusižudė), ūkininką Kaži Ma
čiuli, atėmę arklius, rusai nušovė, ūkininkas 
Antanas Pranskaitis geležiniais virbais buvo 
čekistų mirtinai sumuštas ir mirė, ūkininkas 
Petras žemaitis (nuo bado ir ligų mirė Si
bire), ūkininkas Kazys Statkus, susikovus 
partizanams su čekistais, žuvo savo vežime, 
prekybininkas Kazys Celkys, kioskos laiky
tojas, žuvo kalėjime: čekistai sulaužė jo 
kaulus, degino padus.

Iš Sibiro be sveikatos grįžo j tėvynę ir 
mirė: mokyt. Jonas šiaulys, mokyt. Petro
nėlė Malvicienė, mokyt. Kasiliauskas. ūki
ninkas Kleopas Sabataitis, Kazys Nikžen- 
taitis.

Po 10 metų bausmes atlikę, sveikatos ne
tekę, išliko gyvi ir grįžo Lietuvon: mokyt. 
Juozas Ausiukaitis, mokyt. Juozas Galbuogis. 
mokyt. Cikockis, mokyt. Pipirienė (žuvusio 
lagery mokyt. Pipiro žmona), mokyt. Juo
zas Giedraitis, mokyt. Benediktas Butkus 
(neseniai atvyko pas šeimą Amerikon). Po
licijos tarnautojai Juozas Kavalčiukas ir D. 
Karpenko, pramonininkas Vytautas Jurk- 
šas. Kartu sėdėjom Raseinių kalėjime ir bu
vom išvežti Sibiran: kunigas Rimkus, Kra

žių bažnyčios vikaras, ir kunigas Kostuc- 
kas, Kelmės bažnyčios vikaras. Agronomas 
Liakas, Kelmės agronomas, kurio likimas 
nežinomas. Jauną ūkininką Vabalą čekistai 
įtarė partizanu, rytą savo lauku einant nu
šovė ir lavoną laikė ilgą laiką išniekintą 
Skirsenemunės miestelio gatvėje. Gimnazijos 
mokinį Petrauską čekistai sušaudę atvežė į 
Jurbarko miestą, išrėdytą lavoną prikalė 
prie bažnyčios sienos kojom aukštyn, rodė 
praeinantiems žmonėms, kol visai sutrūnijo. 
Kalėjimų kamerose savo akimis teko ma
tyti iškankintus, išsekusius kalinių kūnus, 
panašius į žmogaus skeletus, bado mirčiai 
paruoštus.

Kazachstano lageriuose teko matyti iš ba
do mirštančius žmones, kurių kūnai buvo 
išvežti i stepę, apiberti smėliu ir naktimis 
plėšriųjų žvėrių sunaikinti. Užtat hienos, 
.pasivaišinusios' lavonais, dėkodamos enge- 
bistams už .patiekalus', užtraukdavo džiaugs
mo sutartinę“.

Šis sąrašas, žinoma, toli gražu nėra pilnas, 
tačiau ir jis akivaizdžiai byloja apie rusų oku
pantų žiaurumus Lietuvoje.

t I  š  P I  L  I  S

Jurbarko piliakalnis, jurbarkiškių11 vadina
mas Bišpilis, guli už vieno km nuo Jurbarko 
senamiesčio j vasaros vakarus. Bišpilis supil
tas Imsrės upės vingyje .ant kairiojo kranto. 
Jis yra pailgos formos, panašios j kiaušinj. 
plačiuoju galu j pietus, šiauresniuoju j šiaurę. 
Iš Imsrės pusės pylimas labai status ir sunkiai 
{kopiamas, panašiai ir iš pietų galo. iš Imsrės 
slėnio." Vakarinis Bišpilio šonas beveik visai 
prie pat Imsrės vagos. Iš rytų pusės —  laukas, 
tarp piliakalnio ir lauko — įdubimas, kuris 
pietuose nusileidžia į Imsrės slėnį, o šiaurėje
— į pačią Imsrę. Galimas dalykas, kad tas 
dabartinis įdubimas yra užslinkęs ar užpiltas 
kadaise buvęs perkasas su pakeliamu tiltu nuo 
piliakalnio į lauką, o pats perkasas jungęsis 
su Imsrės vandeniu. Taip visas piliakalnis ga
lėjo būti lyg kokioje saloje. Dabar Imsrė sek
li ir vasaros metu vos pamaži sruvena, o prieš 
šimtus metų ji be abejo buvo vandeningesnė. 
nes jos ištakoje tada gožė didelės ir šlapios gi
rios; tų girių liekanos ir dabar tebėra, bet jos 
jau labai sumažėjusios, nusausėjusios, o Imsrės 
srovę vasaros metu tepapildo lik pakrančių 
šaltiniai ir lietūs.

Viršuje Bišpilis paplokščias. Jo šiaurinis ir 
rytinis kraštas dar paaukštintas -— supilla 
tokia briauna, panaši į kirvį su kotu. Ta briau
na gali būti kokių trijų m aukštumo ir ketu
rių platumo. Bišpilio plokštuma viršuje, ne

l)  Aprašymą paruošė Antanas Giedraitis

skaitant briaunos, gali būti 60*25 m . Vakari
nis Bišpilio šonas apaugęs nestambiais alks
niais ir krūmais, vietomis jų auga ir viršuje. 
Pietų ir rytų pusė plika, tiktai žole apaugus.

Šis Jurbarko piliakalnis, pasak A. Tautavi
čiaus2) „Bišpiliu daugiau vadinamas... tik 
paskutiniais dešimtmečiais. X IX  a. autoriai 
(M. Balinskis, J. Basanavičius) jį vadina Viš- 
piliu3), o Lietuvos piliakalnių tyrinėtojas L. 
Kšiviekis apie 1900 m. Eržvilke yra užrašęs 
apylinkės senų žmonių pasakojimus, pagal ku
riuos Eržvilko ir kili apylinkių piliakalniai 
esą vadinami „pilalėmis“, ar „pilėmis“, o Ve
liuonos ir Jurbarko piliakalniai seniau buvę 
vadinami „didžpiliais“. Matyti, lai liaudyje 
išlikusi tradicija, išskirianti stambesnius Pa

nemunyje esančius piliakalnius, kaip svarbiau
sius kovų su kryžiuočiais centrus“.

„X IX  a. pabaigoje ar XX a. pradžioje Biš- 
pilį kasinėjo Jurbarko dvarininkai. Dalis jų 
rastų senienų pateko į T. Daugirdo rankas, 
kai kurios išliko Valstybiniame istorijos mu
ziejuje Kaune. Čia buvo rasta daug įvairių 
lanko ir arbaleto strėlių antgalių, geležinių 
raktų, puodų šukių, degėsių, sidabrinis mone
tinis lydinys ir kitų daiktų. Jie rodo, kad čia 
medinė pilis stovėjo bent nuo I a. iki XIV a. 
Degėsiai ir strėlių antgaliai yra ryškūs liūdi-

2) Mokslas ir Gyvenimas Nr. 7, 1964 m.
3) Rusų carų okupacijos laikais Jurbarke gy

venę rusai Bišpilį vadino Višpiliu (Vyšpilj).



ninkai čia X III a. pabaidoje ir XIV a. vyku
sių kovų su kryžiuočiais4).

Prieš 1911—1918 m. karą šiauriniame spar
ne, kunigaikščio Vasilčikovo (sūnaus) vasari
nėje rezidencijoje, stovėjo dvi stiklinėmis du
rimis spintos, pridėtos Bišpilyje rastų daiktų. 
Girdėjusieji ar mačiusieji pasakojo, kad tuos 
radinius vokiečių kareiviai per karą paėmę ir 
išsivežę. Abi spintos po karo teko Jurbarko 
gimnazijai (tada dar progimnazijai).

Kai kurie rastieji daiktai rodę. kad žmonių 
čia, Jurbarko vietoje, gyventa jau apie 500 
m. pr. Kr. Lietuvių pilis galėjusi čia būti dar 
prieš kryžiuočių įsiveržimą j prūsų žemę, bū
tent X-XII a.

Bišpilis aiškiai prasikišęs aukščiau Imsrės 
krantų ir laukuose, ypač iš rytų pusės, iš tolo 
matomas. Dabar, tiesa, visi aplinkiniai laukai 
jau gyvenami, namai ir medžiai tarpais už
stoja Bišpilj.

Apie Bišpilį pasakojami įvairūs padavimai. 
Kai kurie iš jų sako. kad tą kalną supylę šve
dai per karus žuvusiems kariams ar vadams,

<) A. Tautavičius. „Mokslas ir Gyvenimas" 
Nr. 7. 1964 m.

žemę nešdami kepurėmis. Kitas padavimas 
sako, kad čia esąs palaidotas Jurbarke gyve
nęs milžinas Jurgis — jam supiltas toks kapas.

Seniau Bišpilyje buvusi gili skylė, kurią 
drąsuoliai norėję išmatuoti. Rišdavę po tris ar 
net keturias kartis, bet dugno nepasiekdavę. 
Tris kartus per metus iš tos skylės išeidavusi 
baltai apsirengusi ponia ir prašydavusi kokio 
švento daikto. Kai tokio negaudavusi, sušuk
davusi: ..Dabar aš likau amžinai užkeikta!“ 

Kartą vienas vyras ligi pat vėlaus vakaro 
aręs lauką prie Bišpilio. Jani pasirodžiusi pui
ki moteris ir prašiusi jį ateiti nakties metu 
12 valandą. Jeigu jis paklausysiąs, ji būsianti 
išgelbėta, ir jis liksiąs laimingas. Tas vyras 
naktį ir nuėjęs. Bet iš Bišpilio išrėpliojusi bai
siai didelė pamatinė ir paprašiusi ją pabu
čiuoti. Vyras išsigandęs ir pabėgęs. Nubėgda
mas išgirdęs graudų balsą: ..Dabar vėl turėsiu 
laukti šimtą metų!“

Nepriklausomybės melais šauliai Bišpilyje 
ruošdavo Jonines, lankydavo jį ekskursijos ir 
atskiri senovės ir įdomių vietų mėgėjai. Bišpi
lis ir jo aplinkuma tada laukė pagražinimo ir 
rūpestingos priežiūros. Jau mezgėsi konkrečių 
ir gražių sumanymų.

K A L N Ė N A I

Kalnėnų piliakalnis*) iš tikro nėra vienas, 
o du šalia vienas kito, tik vienas mažesnis, ki
tas didesnis. Juodu guli Nemuno lankoje už
1,5 km nuo Jurbarko miesto į pietų vakarus. 
Žmonės juos vadina bišpiliukais. arba pipir- 
kalniais. Didesnysis, nuo Nemuno lankos pa
kilęs apie 10 m aukštumo, apie 20 m ilgio, 12 
m pločio, guli už kokių 150 m nuo Nemuno 
vagos, mažesnysis, kone dviem trečdaliais že
mesnis už aną, guli šalia pirmojo kelių metrų 
atstumu. Abu pailgi, galais atsukti į rytus ir 
vakarus. Iš tolo abu bišpuliukai atrodo kaip 
du dideli kapai.

Iš šiaurės ir vakarų pusės iš tolo apie biš- 
piliukus buvęs griovys, kurio vakarinė pusė 
ir dabar dar žymiai įdubus, bet vasaros metu 
sausai išdžiūsta. Nuo bišpiliukų iki dešiniojo 
Nemuno kalno — plati lanka. Pagal kalną, be
veik nuo pat Mituvos, eina dubus 40-60 m 
platumo slėnys, kurio žemumoje per visą va
sarą išlieka nuo pavasario potvynių likęs van
duo. Galimas dalykas, kad čia pagal kalną 
kada nors tekėjo Nemuno šaka. Žemutinėje

i) Aprašymą paruošė Antanas Giedraitis.

to slėnio dalyje, kur Nemunas, nutoldamas 
nuo pietinio kalno, pasuka į dešinę, įtaisytas 
uostas laivams.

Kalnėnų kaimas, kurio vardu vadinasi biš- 
piliukai, prasideda ant kalno.

Iš prof. Jono Yčo girdėta, kad čia buvusi 
pagalbinė lietuvių pilaitė su 25 vyrų įgula ir 
vadinosi Kuolainė (senuose raštuose Kolainė, 
Colayne). X III a. ji buvusi kryžiuočių sunai
kinta ir daugiau nebebuvusi atstatyta. Istori
kas T. Narbutas XIX a. pradžioje (1805 m.) 
dar matęs mūrines pilies liekanų.

Čia pravartu prasitarti, kas neseniai prak
tiškai patirta. 1928 m. vasarą K. š-š ir A. G-s 
aplankė bišpiliukus ir rado didįjį jau seniai 
keno kasinėtą. Juodu pasirinko giliausią duo
bę ir ėmė kasti dar gilyn. Prakasė kelis sluoks
nius plūkto molio ir sudegusio medžio. Atrodė, 
pilis buvus kelis kartus statyta ir tiek kartų 
sudegus. Buvo prisikasta iki pat pagrindinio 
sluoksnio, supilto iš gelsvo panemunės smėlio. 
Ant to pagrindinio sluoksnio, atrodo, ir buvo 
pastatyta pirmoji pilaitė, paskui sudegus, po 
tos kita, trečia ir dar daugiau. Iš sudegusių



pilaitės liekanų nebuvo matyti, kad ji būtų 
buvusi mūrinė. Panaši galėjo būti tiktai pati 
paskutinė, kurios liekanas buvo matęs T. Nar
butas. Tiesa, bišpiliuko paviršiuje ir dabar ga
lima buvo matyti smulkių plytų liekanų.

Pagrindinis bišpiliuko sluoksnis nedaug te
galėjo būti pakilęs nuo dabartinės Nemuno 
lankos (gal per vieną, kitą metrą). Tai rodo, 
kad prieš 700 metų Nemuno lanka buvo že
mesnė (o Nemuno vaga gilesnė), nes ant to
kio kėlių metrų aukštumo pylimo pilies nebū
tų statę, kai pavasariniai Nemuno potvyniai 
iškyla daug aukščiau. Po kiekvieno pilies su
degimo piliakalnis, žinoma, kilo vis aukštyn. 
O ir dabar, kai Nemunas pavasarį smarkiai 
patvinsta, didžiojo bišpiliuko tik viršūnė te- 
kyšo.

Kalnėnų pilis, be abejo, daug kartų buvo 
kryžiuočių pulta. Bent kelis kartus bus buvus 
ir sudeginta. Tik netenka šios pilaitės gretin
ti su panašia pilaite ar pilimi, buvusia taip 
pat Nemuno lankoje ties Veliuona. Apie aną 
Dusburgas rašo, kad 1290 m. vokiečių ma
gistras Meneka su 500 raitelių ir 2000 pėsti
ninkų atplaukę laivais ir puolę pilį. kurią gy
nęs Žemaičių vadas Surminas su 120 karių. 
Kalnėnų pilaitė neatrodė galėjusi turėti tokios 
stiprybės, kad būtų reikėję ją pulti su tūks
tantine galybe. Šiais laikais Kalnėnų bišpiliu- 
kas viršuje turi apie 20 m ilgio ir apie 10 m 
pločio. Ir neatrodo, kad jis būtų buvęs kada 
Nemuno srovės apgriautas.

Bene tikriausia žinia bus buvusi pirmoji, 
kad Kalnėnų pilis (Kuolainė. Kolainė) teturė
jo sargybinę paskirtį. Vyriausias jos tikslas 
galėjo būti —  patirti ateinantį priešą iš vaka
rų. Iš čia buvo matoma Sudargo pilis. Iš Jur
barko pilies (Bišpilio) Sudargas nematomas
—  jį dengia ir senovėje dengė didelė giria. 
Sudargo ženklą apie besiartinantį priešą ma
tė Kuolainės (Kalnėnų pilies) sargyba ir siun
tė žinią į Jurbarko pilį. Kalnėnų pilies ženk
lą matė Skirsnemunės pilėnai. Skirsnemunės 
ženklą —  Narkūnų pilėnai. Narkūnų ženklą
—  Vytėnai ir taip vingių vingiais iki pat 
Kauno. Bent taip rodo Nemuno vingiai ir iš
dėstytos jo pakrantėse ar kalnuose pilys ir sar

gybų bokštai.
Kaip veliuoniškė (prie Gystaus upelio) Kuo

lainė, taip ir Kalnėnų Kuolainė bus buvu
sios galutinai kryžiuočių sunaikintos X III a. 
pabaigoje ir daugiau nebeatstatytos.

Ar abi tos pilaitės (veliuoniškė prie Gys
taus upelio ir kalnėniškė ties Jurbarku) vadi
nosi tuo pačiu vardu —  Kuolainė (Kolainė) ? 
Neaišku. Apie veliuoniškę Kuolainę daugiau 
yra istorinių žinių.

Ką reiškia mažasis Kalnėnų bišpiliukas? 
Šis galėjo būti ūkinės paskirties. Iki šiol ne
buvo ženklų, kad šis mažasis bišpiliukas būtų 
buvęs kasinėtas.

Kalnėnų kaimas prasideda už 2 km nuo Jur
barko miesto į vakarus. Senosios jų sodybos 
buvo ant Nemuno kalno, beveik priešais pi
liakalnį. dviem pakilimais pūpsantį plačioje 
lankoje prie Nemuno.

XVI a. Kalnėnų kaimas turėjo 15 valakų 
žemės2). Tada mokėjo šitokius mokesčius nuo 
kiekvieno dirbamos žemės valako: už žemę 
(činšo, čyžės) 8 gr., už sodybą 30 gr., už žą
sis, vištas, kiaušinius 3,5 gr., už kambarius
2,5 gr.. už tinklus 2 gr., už grūstuvus-girnas
12 gr., avižų 1 birkavą, už vežimą šieno 5 gr.T 
už triukšmavimą 10 gr.

J domu, kad Kalnėnai mokėjo mokesčius už 
tinklus, taigi kalnėniškiai jau iš senų senovės, 
be žemės darbo, vertėsi ir žvejyba (jei ir ne 
visi). Nepriklausomybės metais Kalnėnų ū- 
kininkai daugiau nekaip 15 valakų turėjo že
mės ir gyveno viensėdžiais, plačiai pasklidę 
laukuose tarp pušynų, kai kurie likę ir seno
siose sodybose. Likusieji arčiau Nemuno ir 
šiais laikais žvejojo.

Kalnėnų žemė smėlėta. Joje nedera kviečiai. 
Bet gerai auga rugiai, bulvės, pašarui seradė- 
lės ir tam tikra rūšis dobilų. Kalnėniškiai sė
jo ir gerai užaugantį lubiną.kurį rudeniop ap
ardavo ir sėdavo rugius. Ant lubino pasėti ru
giai duoda gerą derlių, {domu, kad XVI a. 
mokesčiuose neminimi rugiai. Gal už juos mo
kesčių ir neimta, nes ruginė duona ūkininkui 
buvo (kaip ir dabar) dalis jo pagrindinio 
maisto.

Gyvulių pašarui Kalnėnai turėjo plačias lan
kas panemunėje. Tos lankos, pavasarį Nemu
no potvynio dumblu patręštos, duoda gerą 
derlių (pirmąją žolę ir atolą). Bet kartais 
Nemuno potvyniai lankas ir pagadina — ap
neša smėliu, tai ilgiau trunka, kol žolė prasi
muša pro smėlio sluoksnį ar iš naujo užsisėja.

Kalnėnai išsidėstę gražioje ir sveikoje pu
šynų aplinkoje, dėl to vasaros metu čia apsi
gyvendavo vasarotojų iš Kauno ir paties Jur
barko. Nebuvo čia vasarotojams tam tikrų vi
lų, bet ūkininkai turėjo erdvius namus ir dalį 
tų savo namų išnuomodavo vasarotojams.

Kalnėnai, o toliau Greičiai ir Palėkiai, lie
pos mėnesiu pradedant, žvejodavo Nemune 
žiobrius ir ypatingu būdu juos ant karklinių 
iešmų pamautus kepdavo prieš sukurtą ugnį. 
Tie žiobriai plačiai buvo žinomi.

2) Istorijos archyvas I, 579 psl.



Kalnėnai turėjo ir Žiobrių karalienę —  O- 
nulę Mikutaitytę. Ji geriausiai mokėjusi kep
ti žiobrius. Kartą buvusi pakviesta net j Kau
ną ir prezidentūros sode Šv. Antano išvakarė
se, prezidento Antano Smetonos pagerbtuvėse 
kepusi žiobrius.

Pačiuose Kalnėnuose dažnai būdavo ren
giamos žiobrinės. Susirinkdavo ant Nemuno 
kalno žiobrių mėgėjai, vaišindavosi keptais 
žiobriais ir kitais patiekalais bei gėrimais ir 
linksmindavosi. Vienoje iškilmingoje žiobrinė- 
je Kalnėnuose dalyvavęs ir prezidentas A. 
Smetona su keliais ministeriais ir kitais aukš
tais svečiais. Ir toje žiobrinėje vyriausia kepė
ja buvusi Žiobrių karalienė.

1904 m. vasarą Jurbarke lankėsi Vilniaus

generalguberantorius rusų kunigaikštis P. D. 
Sviatopolk-Mirskij. Jis lankė guberniją ir do
mėjosi ūkininkų gyvenimu, ypač kad Rasei
nių aps. ūkininkai buvo laikomi pažangiais, o 
jurbarkiškiai —  juo labiau. Jau X IX a. pabai
goje daugumas Jurbarko vis. ūkininkų buvo 
išėję j viensėdžius. Generalgubernatoriui pa
rūpo pamatyti, kaip tie viensėdžiai gyvena. 
Liepos 24 d. jis aplankė Kalnėnus ir Dainius. 
Be kita ko, „pas ūkininką Babilių susirinko 
ūkininkų jaunimas ir labai darniai padainavo 
kelias lietuvių liaudies dainas .kurios savo tu
riniu ir pačiu dainavimu labai sudomino pran
cūzų mokslininką de Baye. Originalesniųjų 
dainų tekstas jam buvo išverstas į prancūzų 
kalbą jo numatytam moksliniam darbui“.

D A I N I Ų

Dainių pelkė prasideda už 4 kin j šiaurę 
nuo Jurbarko miesto apima 248 ha; iš tolo 
pūpso kaip didelė kalva. Prieš 100 metų pelkė 
buvo daug platesnė. Vėliau aplinkiniai kaimai 
—Dainiai. Vajotai, Gedžiai, Lukšiai, Saukai— 
savo laukus sausindami ir gerindami, palietė 
ir Dainių pelkės drėgmę, ją mažindami. O 
ties pat pelke įsikūręs Jurbarko majorato pa
livarkas Sergiejus (žmonių vadinamas Sar- 
giejus) taip pat gerino savo laukus, drenavo, 
kasė griovius ir prasiplėtė į pat pelkės pa
kraščius*).

Dar šio šimtmečio pradžioje seni žmonės 
pasakojo, kad papelkyje ganomi galvijai kar
tais nuklimpdavę ir reikėdavę juos gelbėti. To
liau į pelkę ir žmonės atsargiai teėjo, nes bu
vusi ji labai šlapia, vietomis visai neišeinama, 
o būdavę ir atvirų akivarų, į kurį kas įsmu
kęs menkai beturėjęs vilties išsigelbėti. Pelkė
je visada gausu būdavo spanguolių, dėl to ru- 
renį aplinkinių kaimų žmonės eidavo čia span- 
guoliauti. Ateidavo ir iš miesto. Spanguoles 
rinkdavo dar ir žemei įšalus —  tada prieina
mos būdavo ir slapiausios pelkės vietos. Me
džiotojai čia medžiodavo zuikius ir rečiau 
pasitaikančias lapes.

Vaikai prisiklausydavo pasakų, kad pelkė
je velniai laikosi. O kam pro pelkę iš miesto 
reikėdavo eiti, tai vaikai ir moterys jau vis 
rūpindavosi nesusivėlinti, su saulute pro velnių 
buveinę praeiti.

Šiaurės vakarų krašte pelkės buvo ir kita

*) Aprašymą paruošė Antanas Giedraitis.

P E L K Ė

baugynė. Ten kažin kas iš artimų ūkininkų 
ant paslaptingo kalnelio buvo pasistatęs ne
didelę daržinikę. J tą daržinikę žmogus susi
kraudavo papelkyje pašienautą šieną. Bet jam 
nesisekė: tą daržinikę jam vis kažin kas su
griaudavo. Pasistatydavo žmogus, ir vėl su
griaudavo. O kas gi daugiau pačiame papel
kyje griovė? Žinoma, velniai. Kam žmogus 
artinas į jų buveinę!

Taip maži būdami girdėdavom. o kai va
žiuodavom su tėvais į Jurbarką tiktai iš tolo 
keliu, jau su rūpesčiu širdyje žiūrėdavom į tą 
kalnelį.

Tas kalnelis be abejo nebuvo pačios Dainių 
pelkės padaras. Šių eilučių rašančio atminime 
jis buvo prie pat pelkės, o prieš kelis šimtus 
metų čia dar nebuvo pelkės pakraštys. Galėjo 
būti aplinkinių gyventojų supiltas dar kry
žiuočių laikais tikslu pasislėpti jame ir susi
nešti savo turtą. Tada iš šiaurės ir vakarų 
pusės auga čia ir tiršta giria. Tų girių lieka
nų dar buvo šio šimtmečio pradžioje. Ir pati 
pelkė buvo priaugus skurdžių pušelių. Tada 
ir didžiojo kelio —  vieškelio — pro pelkę iš 
Jurbarko į Eržvilką nebuvo. Seni žmonės pa
sakoja. kad kelias į Eržvilką ėjęs arčiau Mi- 
tuvos. sausesnėmis vietomis, kaip dabar kad 
eina kaimų kelias per Meškininkus ir Mant- 
vilius.

Dainių pelkės durpė nėra sena ir iki pat 
dugno (apie 3 m gylio) tebėra ruda. apačioje 
tamsiau ruda. Šios pelkės durpę pirmutiniai 
pradėjo naudoti vokiečiai per I pas. karą. Iš



pat Jurbarko jie buvo nusitiesę j pelkę siau
rus geležinius bėgius ir tais bėgiais veždavo 
durpes j buvusį Jurbarko muilinės sandėlį, 
presuodavo, o iš čia kraudavo į baidokus Mi- 
tuvoje ar Nemune ir veždavosi „namo“.

Tuo metu Jurbarke vokiečiai laikė už spyg
liuotų užtvarų didelį būrį prancūzų kareivių 
belaisvių. Tuos belaisvius varydavos į Dainių 
pelkę durpių kasti. Aplinkiniai žmonės labai

gailėjosi suvargusių ir prastai maitinamų be
laisvių ir stengdavosi priduoti jiems maisto 
pelkėje. Bet vokiečiai liepė iškirsti visas pu
šeles, kurios augo pelkėje ir už kurių slapsty
damiesi žmonės priduodavo belaisviams mais
to. Bet ir pušeles iškirtus (ir sudarkius natū
ralų pelkės vaizdą) žmonės per piemenis ir 
mažus vaikus sugebėdavo šį tą priduoti be
laisviams.

L A U K E S A  ( L A U K E S O S )

Laukėse?). Taip vadinama didelė ir labai 
dar šlapia tebesanti pelkė, prasidedanti už 10 
km į šiaurę nuo Smalininkų. Laukesa užima 
apie 15 kv. km plotą.

Iš Laukesos į šiaurę išteka šešuvies kairy
sis intakas [kojis, į rytus išteka Mituvos deši
nysis intakas Kamė, į pietus —  kairysis Šven
tosios intakas Juodakis. Taigi Laukesa aps
čiai prilaiko vandens.

Laukesoje esama apie 2000 ha durpyno. Jos 
durpė dar gana jauna, neišsigulėjusi, bet ir 
tokia tinka įvairiems ūkio reikalams, dėl to 
sovietinė Lietuvos valdžia projektuoja prie 
Laukesos didelę įmonę Laukesos durpei kasti 
ir paruošti kuriam reikalui vartoti. Prie Lau
kesos numatoma ištisa kolonija darbininkams 
su vaikų darželiu, aštuonmetė mokykla, ligo
ninė, pirtim ir kitais būtinais gyventojams į- 
rengimais. Jau dabar esanti2) įrengta prade
damoji stovykla paruošiamuosius darbus atlie
kantiems vyrams. Stovykla už 22 km nuo Tau
ragės, už 14 km nuo Smalininkų, už 10 km 
nuo Gaurės. Nusausinimo darbai numatyti at
likti iki 1967 m.

Laukesa telkšo tarp Jurbarko-Tauragės gi
rių. Šioje pelkėje, be gausybės spanguolių ir 
į avietes panašių palvių, kur-ne-kur auga skur
džių pušelių ir retas beržas keružis (betula na- 
na). Dėl didelio jos šlapumo pelkė vasarą var
giai įeinama. O buvę čia ir akivarų, tokių 
vandens kiaurymių, kurios iš paviršiaus kad 
ir būdavusios samana plonai užsitraukusios, 
bet neatsargų keleivį ar paklydėlį traukdavu
sios į savo glėbį. Rudenį pašalus ir žiemą Lau
kesoje medžiotojai pramogaudavo. Sako, čia 
dar aptikdavę ir vilkų.

Už Laukesos, šiaurės pusėje, minimas Va-

1) Jurbarkiškiai vadina Laukesomis (daugi
skaitos vardininku).

2) „Tiesos" pranešimu.

rožkalnis girioje. Tas Varožkalnis iš senų seno
vės buvęs žinomas kaip velnių siautėjimo vie
la. Kam pro Varožkalnį pasitaikydavę išnak
tose eiti ar važiuoti, tai matydavę ko nema
tę. Velniai pasigaudavę į Varožkalnį ir šokin
davę ar kokias kitas išdaigas išdarinėdavę. 
Ten atsirasdavę mergų, vyrų ir visokio pada
ro. Bet žmogus nenukentėdavęs, tik pavargęs 
patogiai atsiguldavęs ir užmigdavęs, o rytą 
pasibusdavęs ant samanų kupsto begulįs.

Pelkių augalija labai skurdi. Kur-ne-kur 
auga žemutės, vos gyvos pušelės, kiminai (iš 
jų formuojasi durpės), viržiai, žvyliai, kerpės. 
Slapesnėse vietose —  vabzdžiagaudės saulaša
rės. Tai savotiški aukštapelkių augalai, iš da
lies maitinęsi vabzdžiais, kurie prilimpa ant 
liaukinių plaukelių. Tarp kiminų plotų auga 
daugybė spanguolių; pelkynuose užtinkama 
dar girtuoklių, varnauogių, kimsynuose — mė
lynių, bruknių, smarkų kvapą turinčių gailių. 
Laukesos pelkėse auga nedideli berželiai-keru- 
žiai, krūmelių didumo mėlynių uogienojai ir 
kt. augalai. Pažymėtina, kad berželiai-keružiai 
yra tundrinis augalas, išlikęs čia nuo ledynų 
laikų. Lietuvoje jie auga tik penkiose pelkėse 
ir todėl laikomi savotiška retenybe.

Iš paukščių šiose pelkėse laikosi: miškinis 
kalviukas, mažas paukštelis kiaulikė, dirvinis 
sėjikas (Laukesos pelkės —  vienintelė vieta 
Lietuvoje, kur jie peri), gervės, tetervinai ir 
kt. Iš žvėrių-žvėrelių: retkarčiais prabėga mū
sų girių papuošalas briedis, stirnos, lapės, kiš
kiai. Žvėrys čia turi savo išmintus takelius, 
kurių ir laikosi, kad nenuklimptų pelkynuose.

Laukesos ir Artosios pelkės žmonėms sun
kiai prieinamos ir praktiškai kaip ir nenaudo
jamos. Jų pakraščiai apaugę miškais —  kaip 
ir nėra sodybų3).

3) Aprašymą paruošė Antanas Giedraitis.


