MINDAUGAS TAMOŠIŪNAS

Vytauto Didžiojo karo muziejus, Lietuvos karo istorijos draugija

Bogumilas Kulvietis:
Panevėžio krašto dvarininkas,
kovęsis dėl Lietuvos laisvės

Siekdami populiariai ir suprantamai pristatyti Lietuvos praeitį kuo platesniam visuomenės
ratui, įvairius laisvės kovų epizodus dažnai siejame su konkrečiomis asmenybėmis. Generolas
Silvestras Žukauskas tapo 1918–1920 m. Nepriklausomybės kovų simboliu, pokario rezistencija dažniausiai aptariama minint partizanų Adolfo Ramanausko ar Juozo Lukšos vardus, o
Vytautas Landsbergis linksniuojamas kaip 1990 m. atkurto Lietuvos valstybingumo architektas.
Neneigiant minėtų asmenybių nuopelnų ir svarbos, verta pažymėti, kad didelė dalis valstybinės
ar regioninės reikšmės personalijų neretai lieka nepelnytai užmirštos, nors jų gyvenimai tikrai
įdomūs, o ryžtas – ne mažiau atkaklus, nei svarbiausią vietą Lietuvos istorijos naratyve užimančių asmenų. Negana to, žvilgsnis į „ant aukščiausios pakylos“ nesančių ir legendomis neapipintų
žmonių, labai prisidėjusių prie valstybės gynybos ir kūrimo, kelius ir klystkelius puikiai atspindi
tam tikro laikotarpio specifiką, sudėtingas kultūrines bei socialines takoskyras.
Būtent toks yra Bogumilas Kulvietis – Šilų (Raguvos sen., Panevėžio r.) dvaro savininkas, inžinierius, 1919 m. Nepriklausomybės kovų dalyvis, aktyvus Šaulių sąjungos narys,
garsios bajorų giminės atstovas (1 pav.). Analizuoti jo biografiją verta ne tik dėl reikšmingo
indėlio atkuriant Lietuvos valstybę, bet ir dėl kitų priežasčių. Tarpukario ir nūdienos istoriografijoje dažnai teigiama, kad Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę kūrę bajorai sulenkėjo ir nedalyvavo formuojant modernią Lietuvos valstybę, nepapildė jos kariuomenės gretų. Šio teiginio
nepagrįstumą straipsnio autorius atskleidė atskiroje publikacijoje1. Dvarininko B. Kulviečio
asmenybė – vienas iš daugelio pavyzdžių, įrodančių, kad reikšminga senosios Lietuvos bajorų
palikuonių dalis rado savo vietą modernioje Lietuvoje ir darė įtaką valstybės raidai. Straipsnyje
siekiama pristatyti netikėtų vingių kupiną B. Kulviečio gyvenimą, akcentuojant šios asmenybės
vaidmenį ankstyvajame Nepriklausomybės kovų etape, vejant bolševikus iš Aukštaitijos, ir jo,
kaip dvarininko, ištikimybės Lietuvai problematiką.
Garsios giminės palikuonis
Kaspero Nesieckio herbyne pateikta legendinė Kulviečių giminės kilmės versija. Šie bajorai savo šeimos ištakas siejo su Dausprungu, XIII a. pradžioje gyvenusiu baltų kunigaikščiu,
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1 pav. Prie paminklo Šilų savanoriams,
stovi iš kairės: Šilų ūkininkas (pavardė
nežinoma), Šilų parapijos klebonas
Antanas Mikonis, Bogumilas Kulvietis,
Šilų mokyklos vedėjas Vladas Jasinskas,
Šilų ūkininkas (pavardė nežinoma). 1939 m.
LCVA.

kuris minimas dar iki Lietuvos valstybės suvienijimo. Iš istorinių šaltinių žinoma, kad jis buvo
Lietuvos karaliumi tapusio Mindaugo brolis, įtakingas Lietuvos žemės kunigaikštis. Vienas iš
Dausprungo palikuonių buvo vadinamas Giedriumi. Šis valdė didelius žemės plotus nuo Livonijos iki Vilijos (Neries) upės pakrančių. Legendinio kunigaikščio Giedriaus valdos ir pastatyta
pilis atiteko jo sūnui Ginvilai. Kulviečių giminė save kildino būtent iš Ginvilos, gyvenusio didžiųjų kunigaikščių Vytenio ir Gedimino laikais, palikuonių. Ginvilai mirus, trečiasis jo sūnus
Bubeta paveldėjo žemes Kulvoje (Jonavos r.) ir ėmė vadintis kunigaikščiu Ginvila iš Kulvos
(Ginwill de Kulwa). Taip vadinti ir jo palikuonys, o ilgainiui teritorinę kilmę apibrėžiantis žodis
iš kasdienės vartosenos išstūmė senąją protėvio pavardę. Ginvilos tapo Kulviečiais2. Įdomu tai,
kad 1883 m. Alančių dvare (Raguvos sen., Panevėžio r.) gimęs Bogumilo Kulviečio pusbrolis
Eugenijus Kulvietis vadino save Ginvill-Kulviečiu, grįždamas prie protėvių vartotos pavardės
formos3. Neabejotinai žymiausias šios giminės atstovas – maždaug 1510–1545 m. gyvenusi iš-
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skirtinė asmenybė, vienas didžiausių XVI a. Lietuvos intelektualų, lietuviškos raštijos pradininkas, reformacijos skleidėjas Abraomas Kulvietis4.
XVIII a. pabaigoje Ukmergės pavieto bajorų sąrašuose aptinkame įrašą apie 1777 m.
gimusį Anuprą Kulvietį (Antano sūnų), kuris, būdamas 19 metų amžiaus, valdė nedidelį Jačiūnų palivarką5. Tuo metu Šilų dvaras, į kurį vėliau persikels Kulviečiai, vis dar priklausė ponui
Franckevičiui. Senoliai kalbėdavę, kad tai buvo žiaurus dvarininkas, esą be gailesčio žudydavęs
jam neįtikusius žmones. Vis dėlto būtent jis, pamatęs, kad kaimynas, Vadoklių dvaro (Raguvos sen.) savininkas Belozaras, stato bažnyčią ir kuria parapiją, nenorėjo nusileisti ir atokiame
miškų apsuptame kampelyje – Šiluose – 1779 m. taip pat pastatė medinę bažnyčią6. Kulviečių
giminės vardas šiame krašte skambėti pradėjo XIX a. pirmoje pusėje. Išlikęs 1835 m. Anupro
Kulviečio ranka pasirašytas dokumentas – finansinis susitarimas, kurio įvykdymas garantuojamas Šilų palivarko verte7.
Šilų bažnyčios šventoriuje, kur seniau laidoti kaimo gyventojai, greta tvoros vis dar galima
išvysti porą senų akmeninių paminklų su įrašais, kad čia palaidotas 1848 m. miręs Vilkmergės
(Ukmergės) žemės ribų teismo teisėjas Anupras Kulvietis, kuris gyveno 72 metus. Šalia – dar vienas panašus Vilniaus meistro Kozlovskio pagamintas akmeninis paminklas, žymintis Anupro
žmonos Jadvygos Lachnickos-Kulvietienės kapavietę. Lenkiškas įrašas ragina sukalbėti maldą
už čia besiilsinčius bajorus. Po tėvų mirties Šilus valdė Simonas Kulvietis, miręs 1895 m. Jo
šeima, kaip buvo įprasta XIX a. Lietuvos dvarininkams, tarpusavyje kalbėjo lenkiškai, tačiau
mokėjo ir lietuvių kalbą8. Surašius pasidalijimo aktą, Šilų dvaras – daugiau kaip 558 dešimtinės
(apie 610 ha) žemės ir miško – atiteko S. Kulviečio sūnui Anuprui9, kurio brolis Feliksas Benediktas Kulvietis tuo metu valdė netoliese Rudaminoms priklausiusio Alančių dvaro stūksojusį
263 ha Alančių palivarką10. 1909 m. statant naująją mūrinę Šilų šventovę, Kulviečiai įrodė savo
dosnumą, bažnyčiai dovanodami apie 11 ha ploto Girnupiu vadintą žemės sklypą. Dalis jo skirta
įkurti naujosioms Šilų kapinėms11, kuriose išlikusi 1930 m. mirusio Anupro Kulviečio (Simono
sūnaus) kapavietė su standartiniu lenkišku įrašu ant postamento. Kulviečiai užsakė ir bažnyčioje pastatė specialias „lonkas“ (suolus), ant kurių sėdėdavo vykstant pamaldoms12.
Tarpukariu ir sovietmečiu plitęs dvarininko išnaudotojo vaizdinys Šilų atveju nepasitvirtina. Atrodo, kad įtampos tarp Kulviečių ir šilaivių bei sodeliškiečių nebuvo. Ypač gerai atsiliepiama apie paskutinį iš Šilų dvarą valdžiusių Kulviečių – Bogumilą, kuris, vietinių gyventojų
tvirtinimu, buvo geras žmonėms, neretai paremdavęs vargingesnius maistu ir grūdais. Įdomus
dvarininko ir bežemio ryšys atsispindi iš kartos į kartą Vanagų šeimos atstovų perduodamame pasakojime. XIX a. viduryje vienas iš Šilus valdžiusių Kulviečių susiginčijo su gretimo
Briežvalkių kaimo (Raguvos sen.) valstiečiais, kurie tarpusavyje nepasidalijo dvaro pievų. Nebegalėdamas suvaldyti situacijos, supykęs dvarininkas išsiuntė dvaro berną, kad šis pakviestų
ištikimą Kulviečio pagalbininką Simoną, apylinkėse garsėjusį fizine jėga. Raitas stipruolis išvaikė briežvalkiečius, o ant kalvelės stovėjęs Kulvietis plojo rankomis ir stebėjosi šilaiviu,
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„atplasnojusiu lyg Vanagas“. Anot pasakojimo, Simonui Vanagui mirus, nuliūdęs senasis Kulvietis įlindo į dvaro rūsį ir gyvas iš ten nebeišėjo13.
Pagrindinio šio straipsnio herojaus Bogumilo Kulviečio gyvenimo kelias prasidėjo 1892 m.
gruodžio 9 d. Tądien Šilų dvare gimė vienintelis Anupro ir Vandos Kazlauskaitės-Kulvietienės
sūnus. Nemažą dvarą valdę Kulviečiai pasirūpino jaunojo ponaičio išsilavinimu. Bogumilas
išvyko mokytis į Rygą, kur baigė politechnikos institutą ir tapo diplomuotu inžinieriumi. Karinių žinių jis įgijo Petrapilyje (dab. Sankt Peterburgas), Nikolajaus karo inžinerijos mokykloje.
Nenuostabu, kad 1914 m. prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, B. Kulvietis vadovavo Rusijos kariuomenės XII armijos 4-ajai statybos rinktinei. Dvarininko tarnyba caro ginkluotose
pajėgose truko iki 1917 m. rugpjūčio, kai vokiečių pajėgos užėmė Rygą14. Grįžęs į Šilus,
B. Kulvietis negalėjo ramiai stebėti besirutuliojančių įvykių. Iš fragmentiškų šaltinių galima
spręsti, kad jaunasis Kulvietis prisidėjo prie Šiluose formuotos Lietuvos milicijos (policijos)
grupės, turėjusios ginti vietinius nuo plėšikautojų15. Tačiau situacija vis labiau kaito. Į kraštą
ėmė veržtis bolševikai, kurių padrąsinti galvas kėlė komisarais apsiskelbę vietiniai komunistai.
Dienraštyje „Darbininkų gyvenimas“ tikinama, kad 1919 m. pradžioje Šilus užplūdę bolševikai
suėmė dvarininką B. Kulvietį dėl „kontrrevoliucinės veiklos“, tačiau dvaro darbininkams užtarus, ponas buvo paleistas į laisvę. Vėliau, tapęs Ukmergės miesto ir apskrities komendantu,
B. Kulvietis parvyko į dvarą ir esą išvarė samdinius, pasirūpindamas, kad dalis jų pakliūtų į
kalėjimą16. Nežinia, ar šiais Šilų bedarbio slapyvardžiu pasirašiusio autoriaus teiginiais galima
besąlygiškai tikėti – apklausti Šilų gyventojai B. Kulvietį prisimena kaip gerą žmogų, su kuriuo
jie rasdavo bendrą kalbą.
Vadoklių mūšis ir kiti išbandymai kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės
Bolševikai buvo parankus priešininkas siekiant suvienyti socialiai ir kultūriškai nevienalytę Lietuvą. Raudonieji avantiūristai kėlė pasidygėjimą dvarininkams, nes niokojo jų nuosavybę ir kėsinosi nacionalizuoti sukauptą turtą, o savo imperialistinėmis užmačiomis, sumišusiomis su rusų kultūros importavimu, nedarė gero įspūdžio ir ūkininkams ar mažažemiams valstiečiams. 1919 m. kovo pradžioje B. Kulvietis paspruko iš bolševikų užimtos tėviškės ir, nuvykęs
į Šėtos miestelį (Kėdainių r.), prisijungė prie ką tik suformuoto I Pagirių gynimo skyriaus. Šio
įdomaus partizanų dalinio, vėliau tapusio Panevėžio bataliono sudėtine dalimi, branduolį sudarė ne tik apylinkės ūkininkai, dvaruose dirbę bežemiai samdiniai, bet ir nemažai dvarininkų:
Henrikas Gintautas iš Gumbių dvaro (Šėtos sen.), Zabielčiznos dvaro (Šėtos sen.) savininkai
broliai Jonas ir Leonas Čechavičiai, Vladimiras Uziembla iš Žižmelių I dvaro (Ramygalos
sen.). Kariams vadovavo Žižmelių II dvaro savininkas, Pagirių gynimo skyriaus ir Šėtos karo
viršininkas (komendantas) karininkas Julijonas Reikala (2 pav.), pasižymėjęs išskirtine drąsa ir
kovose su bolševikais pelnęs Vyčio Kryžiaus ordiną. 1919 m. kovo 8 d. jis kreipėsi į Panevėžio
srities apsaugos būrio (originaliame dokumente – būrelio) viršininką: „Labai meldžiu, kad duo-
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2 pav. Karininkas Julius Reikala.
1919 m. Viliaus Kavaliausko
kolekcija.

tumėte daugiau ginklų užtatai, kad žmonių turiu 120,
o ginklų – 52 šautuvus, taigi 70 sėdžia namuose be
darbo“17, o nesulaukęs pagalbos, savo lėšomis pirko
ginklus, amuniciją bei granatų iš Žeimių dvare stovėjusių vokiečių karių ir sutarė dėl jų pagalbos kovos
veiksmuose prieš bolševikus.
Karininkas J. Reikala paskyrė B. Kulvietį
vienos iš formuojamų kuopų vadu. Šilų dvarininkas
įrodė, kad juo pasitikėta ne veltui. Kovo 19 d. apie
penkiasdešimties bolševikų dalinį, puolusį Pagirius,
atrėmė B. Kulviečio vadovaujami kariai. Jie, prisileidę priešus per dešimt metrų, apšaudė juos kryžmine
ugnimi ir privertė atsitraukti18. Daliniui sustiprėjus,
nuspręsta išvyti Vadoklių miestelyje įsitvirtinusius
bolševikus. Šie vietos gyventojams jau buvo spėję
įkyrėti – rekvizavo daug turto, plėšikavo ir net suiminėjo į Lietuvos kariuomenę stojusių savanorių
giminaičius19. Vadoklių šturmas (3 pav.) nebuvo lengvas pasivaikščiojimas – bolševikai turėjo beveik dvigubai daugiau karių ir keturis kulkosvaidžius. Kautynių išvakarėse, kovo 21 d.,
vietinio gyventojo Morkuvėno namuose kortavę bolševikai buvo informuoti apie planuojamą
Vadoklių puolimą, todėl turėjo laiko pasiruošti. Į miestelį atskubėjo pastiprinimas, du kulkosvaidžiai buvo įkelti į Vadoklių bažnyčios varpinės bokštą.
Kovo 22-osios naktį B. Kulviečio vadovaujami kariai iš Pagirių atvyko į Juodžio ežero
pašonėje stūksojusį Paežerių vienkiemį ir išskaidė pajėgas – 120 karių ir 2 lengvuosius kulkosvaidžius – į tris grupes. Apsvarsčius puolimo planą, buvo parinkti vadai. Vienai iš grupių,
turėjusiai veržtis į Vadoklius iš pietryčių pusės, pro Karalių ir Mikėnų kaimus, vadovavo
buvęs carinės Rusijos kariuomenės karininkas J. Čechavičius, dvarininkas iš Šėtos apylinkių,
nemokėjęs lietuvių kalbos, tačiau Pirmojo pasaulinio karo frontuose sukaupęs daug kovinės
patirties. Užimti pozicijas pietuose, Degenių kaimo šilelyje, ir šturmuoti miestelį pro Vadoklių dvarą pavesta Antanui Adomoniui (4 pav.), patyrusiam viršilai, kuris net ir po daugelio
metų Pakščių kaimo (Ramygalos sen.) kaimynams Kriaučiūnams prisimins tarnavęs caro ka101

3 pav. 1919 m. kovo 22 d. įvykusio Vadoklių mūšio schema. 1-ojo Pagirių gynimo
skyriaus kariai supa Vadoklių bažnyčios šventoriuje įsitvirtinusius bolševikus. Parengė
M. Tamošiūnas.

riuomenės „Karalienės pulke“ ir noriai pasakos apie dalyvavimą įvairiose kautynėse20. Iš vakarų pusės, nuo Panevėžio kelio, pro Antanavos ir Anitavos dvarus žygiavo karininko B. Kulviečio
vadovaujami kariai. Būtent jis 1937 m. išsamiausiai aprašė šių kautynių eigą21.
Paryčiais, tvyrant kelių laipsnių šaltukui, prasidėjo puolimas. Užėmusi Antanavos dvarą
ir sunaikinusi į Panevėžio pusę šuoliavusius priešo raitelius, B. Kulviečio vadovaujama grupė
pajudėjo Vadoklių link. Miestelį ir jo prieigas skiria Juodos upelis, tad kariams teko įveikti šią
kliūtį per tiltą. Savanorių patirties trūkumas pačioje kautynių pradžioje buvo paženklintas netektimi – perbėgus tiltą krito vienas iš Lietuvos karių, pakirstas kitoje upelio pusėje pasilikusių
ir pulti nesiryžusių kelių naujokų ugnies. Netrukus kautynės persikėlė į Vadoklių kapines – čia
žuvo vos dvi dienas Lietuvos kario uniformą vilkėjęs vieno apylinkės dvaro skerdžiaus sūnus,
kurio mesta granata atsimušė į kapinių tvorą ir rikošetu grįžo prie ją išmetusio kovotojo kojų,
išsyk užmušdama savanorį. Kliuvo ir pačiam B. Kulviečiui – į sušalusią žemę atsimušusios kul102

4 pav. Viršila Antanas Adomonis iš Pakščių
kaimo (Ramygalos sen.) – vienas iš
Vadoklių kautynėse dalyvavusių Lietuvos
karių vadų – su kaimynų dukra Anele
Kriaučiūnaite. Ramygala, 1937 m. Stasės
Užkuraitienės asmeninis albumas.

kos skeveldra sutrenkė karininko koją, tačiau jis liko kautynių lauke. Nebegalėdamas efektyviai
dalyvauti mūšyje, B. Kulvietis paskolino savo karabiną iš Šilų apylinkių kilusiam savanoriui
Juozui Rasinskui, kurio asmeninis šautuvas užsikirto. Bolševikus pavyko išvaryti iš kapinių,
tačiau lietuviams tai brangiai kainavo:
Rasinskas, kad geriau matytų, išlipa iš griovio, atsiklaupia ir vėl šaudo. Tik norėjau sudrausti, kad be reikalo nestatytų gyvybės pavojun, kaip staiga aukštielninkas griūva į griovį.
Raudonarmiečio kulipka pataikė tiesiog į burną ir išėjo per sprandą. Nukautas vietoje. Veidas
ramus, akys žiūri į pilkąjį dangų. Rankos stipriai laiko mano karabiną, iš burnos srovena siaurutė
kraujo srovelė 22.

Įdomus autentiškas šaltinis, pasakojantis apie Vadoklių kautynes, – Pagirių gynimo skyriaus vado J. Reikalos raportas Panevėžio atskirojo bataliono vadui Jonui Variakojui, išsiskiriantis lenkiškų ir rusiškų posakių kupina lietuviška dvarininko kalba:
Pod-komandoi af. Kulwiecia ir Czechowicz wajskas [liet. kariuomenė] buvo westas labai
puikiai. Pusę 5 wal. miestelis buvo apsuktas iš wisų pusių (šonų) taip, kad ant kapų katrie sėdėjo
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bolševikai su pulimiot [liet. kulkosvaidžiu], rėkė garsiai: Товарищи окруженное, все равно
пропадат [liet. Draugai apsupti, viskas baigta]23.

Puolant Vadoklius dalyvavo ir I kovos būrys, kurio kariai ant kepurių segėjo ženklelius su
baltomis kaukolėmis ir vykdė šaltakraujiškumo reikalaujančias užduotis – stengdavosi užpulti
priešus iš užnugario ir iš žuvusių bolševikų perimti kuo daugiau ginklų. Patyręs Rusijos kariuomenės žvalgų komandos karys – iš Baisogalos apylinkių (Radviliškio r.) kilęs viršila Antanas
Pučkys – puikiai tiko vadovauti šiam savotiškam specialiųjų operacijų daliniui. Pirmojo pasaulinio karo metais jis dalyvavo kovose su turkais ir net tris kartus buvo sužeistas. Prisimindamas
Vadoklių kautynes, viršila A. Pučkys pabrėžė Lietuvos savanorių, puolusių lyg viesulas, ryžtą:
Buvo girdėti, kai bolševikai iš miestelio rėkė: – Žiūrėkite! Ne lietuviai, bet prancūzai puola... prancūzai puola!.. Mūsų jauni, baimės nežiną vyrai atėjūnams pasivaidino kaip senos tautos
prityrę ir išmiklinti kariai24.

Pagrindinis Vadokliuose įsitvirtinusių bolševikų atsparos taškas ir toliau laikėsi itin tvirtai. Į bokštą įkelti kulkosvaidžiai neleido lietuviams priartėti prie šventoriaus. Nepilnamečiai
savanoriai broliai Vėbros nepastebėti sugebėjo įslinkti į miestelį ir pro pastato, kuriame buvo
įsikūręs bolševikų štabas, langus įmetė granatas. Taiklia ugnimi pasižymėjo ir priešus į neviltį
varė Mikas Grigas bei savanoris Vanagas. Priešų sumaištimi pasinaudojęs 4-osios kuopos vadas karininkas J. Čechavičius įsakė veržtis į miestelį, tačiau be vakarinėje pusėje įstrigusių
B. Kulviečio karių užimti priešo pozicijas buvo itin sudėtinga25. Dalis bolševikų panikuodami
bėgo iš Vadoklių į šiaurę, Kutronių kaimo link, tačiau ir mūsiškių nuostoliai didėjo. J. Čechavičius buvo sunkiai sužeistas į krūtinę, o bandant apsupti šventoriuje įsitvirtinusį priešą,
bėgdamas išilgai kelio buvo nukautas savanoris Juozas Grinys (Grinis). Šūksniais jį keltis
raginęs ir į pagalbą prie ant šaltos žemės sukniubusio draugo atskubėjęs Vincas Šidlauskas
suprato, kas įvyko:
Kraujas čiurkšlėmis liejasi iš jo kūno, garuoja ir, raudonai dažydamas sniegą, krešėja.
Dabar tik supratau, kad jis mano žodžių nebegirdėjo ir niekados nebegirdės. Krito dar vienas
Lietuvos didvyris!26

Viltis sėkmingai užbaigti puolimą žlugo, kai į sėdmenis buvo peršautas lietuvių pusėje
kovojęs vokiečių karys Vilhelmas Šopenas. „Išbuvau trejus metus vakarų fronte, dalyvavau
didžiuosiuose mūšiuose ir likau sveikas, o čia tie prakeikti rusai pašovė, ir dar į tokią vietą!“27,
– priešą plūdo vokietis. Maždaug tuo pačiu metu viršila A. Pučkys kartu su Juozu Paravinsku ir
savanoriu Juknevičiumi nušliaužė į priekį atlikti žvalgybos. Iki Vadoklių bažnyčios likus šimtui metrų, prieš trijulę išniro keli bolševikai. Vienas jų kreipėsi į lietuvius keistu, tačiau, anot
viršilos, bolševikams tuo metu įprastu raginimu: „Ponų vaikai! Rankas aukštyn!“ Savanoriai
nesutriko – A. Pučkys išsitraukė revolverį, Juknevičius sviedė granatą ir netikėta kliūtis netrukus buvo pašalinta28. Paaiškėjo, kad nuolat iš kulkosvaidžių apšaudomi karininko B. Kulviečio
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ir viršilos A. Adomonio kariai nebegali išlįsti iš priedangos. Sužeidus V. Šopeną jo tautiečiai
nutraukė ugnį iš dviejų lengvųjų kulkosvaidžių, be kurių paramos tęsti Vadoklių apgultį buvo
beprasmiška. Tai dar vienas pavyzdys, įrodantis lietuviams prieš bolševikus padėjusių kariauti
vokiečių samdinių svarbą. Tarpukariu šis svetimšalių indėlis neretai buvo nutylimas, tačiau
akivaizdu, kad jų reikšmė išvejant raudonarmiečius iš Lietuvos buvo didžiulė.
Teko atsitraukti į Lietuvos kariuomenei itin daug padėjusio ūkininko Jablonskio, gyvenusio prie Vadoklių ežero, ir, anot A. Pučkio, „ne tik jausmus, bet ir turtą atidavusio savosios
žemės gynėjams“29, sodybą. Nusiminę dėl neįvykdyto uždavinio, po dvi ar tris valandas trukusio mūšio savanoriai išvyko į Pagirius. Tačiau kitą dieną H. Gintautas su kitais raitais žvalgais
sužinojo, kad Vadoklių kautynėms pasibaigus didelių nuostolių patyrę bolševikai susikrovė nukautus saviškius į vežimus ir skubiai pasitraukė iš miestelio. Karininkas J. Reikala raporte rašė:
„Biegdamas niaprėtėlis [liet. priešas] sudraskė savo kuknią [liet. lauko virtuvę] ir daug kitų
wiažimų naikino.“30 Pranešta, kad ant kelio, vedančio iš Vadoklių į Ukmergę, pastebėta daug
kryžmine ugnimi nukautų priešų ir sužeistų bolševikų, bėgančių į Ukmergę31. Žuvusių Lietuvos
karių pasiaukojimas nebuvo beprasmis. Štai jie:
Antanas Ruzginas, 19 metų karys savanoris iš Griniškių kaimo (Šėtos sen.). Dvaro darbininkas, dirbęs Gumbių ar Runeikių dvare. Į Lietuvos kariuomenę įstojo 1919 m. kovo 6 d.
Juozas Rasinskas, 22 metų karys savanoris iš Kartanų kaimo (Raguvos sen.), anot kitų
šaltinių – iš Šilų. Kulviečių valdyto dvaro kumečių sūnus. Į Lietuvos kariuomenę įstojo 1919 m.
kovo 16 d., iki žūties tarnavo vos kelias dienas.
Antanas Stasevičius, 24 metų karys savanoris, ūkininkas iš Vidugirių kaimo (Siesikų
sen., Ukmergės r.). Prieš stodamas į kariuomenę priklausė lietuvių organizuotam Siesikų milicijos (policijos) būriui.
Juozas Grinys, 22-ojo gimtadienio išvakarėse žuvęs karys savanoris iš greta Pagirių
esančio Jačiūnų kaimo (Siesikų sen.). Į Lietuvos kariuomenę įstojo 1919 m. kovo 1 d.
Jeronimas Šeštokas, 22 metų karys savanoris, ūkininko sūnus iš Alančių kaimo (Raguvos sen.). Į Lietuvos kariuomenę įstojo 1919 m. kovo 1 d.32
Dar du Vadoklių kautynių dalyviai pateko į bolševikų nelaisvę ir buvo nužudyti. Jų kapaviečių nustatyti nepavyko:
Juozas Juzėnas, 24 metų karys savanoris iš Alančių kaimo, anot kitų šaltinių – kilęs iš
Pagirių miestelio (Šėtos sen.). Į Lietuvos kariuomenę įstojo 1919 m. kovo 15 d.
Antanas Valys, karys savanoris iš Bebrikių kaimo (Šėtos sen.).
Buvo ir sužeistųjų. Be peršauto karininko J. Čechavičiaus ir vokiečio V. Šopeno, puolant Vadoklius sužeistas septyniolikmetis darbininkas iš Vabalninkų miestelio (Biržų r.) Petras
Klinka, Garniškių kaimo (Šėtos sen.) ūkio darbininkas V. Šidlauskas, vėliau karininku tapęs
Kazys Mikolajūnas iš Alančių kaimo, Aukštųjų Kamėnų (Šėtos sen.) kaimo ūkininkas Andrius
Skinulys, Pašėtės dvaro (Šėtos sen.) darbininkas Petras Štutas ir mažažemis ūkininkas iš Jurge-

105

lionių kaimo (Taujėnų sen.) Antanas Nugara33. Šio kario atkaklumas įsirėžė Vadoklių kautynėse
dalyvavusio A. Pučkio atmintin. Anot jo, patyręs karys A. Nugara net ir sužeistas vilko kruviną koją ir kartu su visais veržėsi pirmyn, palikdamas už savęs kraujo žymes. Neįstengdamas
judėti, A. Nugara atsisėdo ant malkų krūvos ir toliau atkakliai šaudė į priešus. Mūšio metu iš
viso sužeisti ne mažiau kaip aštuoni Pagirių gynimo skyriaus kariai. V. Šidlauskas atsiminimuose rašė, kad po sužeidimo buvo nugabentas į Bogumilavos dvare (Raguvos sen.) įrengtą
karo lauko ligoninę34. Svarbu pabrėžti, kad tai karininkui B. Kulviečiui priklausęs Šilų dvaro
palivarkas, kurio pavadinimas sietinas su paties dvarininko vardu.
Vadoklius užėmus Lietuvos kariuomenės pajėgoms, kovo 24 d. penki kautynėse žuvę kariai
su visa derama pagarba, palydint šautuvų salvėms, buvo palaidoti tose pačiose Vadoklių kapinėse,
kurių prieigose vyko įnirtinga kova dėl miestelio. 1920 m. čia palaidoti dar du kariai – šešiolikmetis moksleivis Ramygalos šaulys Stasys Klimavičius, kurį 1920 m. lapkričio 21 d. prie
Truskavos nužudė į Lietuvos kariuomenės užnugarį prasiveržę Lenkijos kariuomenės raiteliai,
ir iš Alančių kaimo kilęs 7-ojo pėstininkų pulko karys Simonas Budrys, žuvęs tų pačių metų
lapkričio 22 d. įvykusiose lemiamose kautynėse su Lenkijos kariais. 1925 m. kapavietėje pastatytas įdomus paminklas – klasikinį obelisko formos postamentą su kryžiumi papildo iš betono išlieti pabūklų vamzdžiai, sukryžiuoti kardai ir šautuvai. Anot istoriko Petro Juknevičiaus,
sovietmečiu buvo nudaužytos kompozicinės detalės – pabūklų vamzdžiai, nulaužtas kryžius,
tačiau autentiškas paminklas nebuvo sunaikintas ir iki šiol žymi Vadokliuose esančią Lietuvos
karių kapavietę35. 1998 m. paminklas restauruotas, sykiu atnaujinti antkapiai36. Nors jaunųjų
Lietuvos savanorių netektys buvo skaudžios, tačiau jų prasmė nekelia abejonių. Profesorius
Mykolas Römeris kadaise teigė, kad:
Tik pastangos, tik auka ir, deja, tik kraujas sieja Tautą su jos Nepriklausomybe, paverčia
ją šventąja, išlieka jos valioje, kurios niekas iš mūsų išplėšti jau nebegalės, nors laikinai iš jos ir
protą atimtų. Tauta, kuri ne tik panūdo Nepriklausomybės, bet ir praliejo už ją kraują, visuomet
prie jos sugrįš37.

Vadoklių mūšis – svarbi pergalė, leidusi apsaugoti šiaurinį Pagirių gynimo skyriaus
sparną ir planuoti Siesikų bei Ukmergės puolimą. Nepaisant lietuvių patirtų nuostolių, išvijus
bolševikus pakilo Lietuvos karių autoritetas vietinių gyventojų akyse, gerokai daugiau vyrų iš
Vadoklių ir gretimų apylinkių stojo savanoriais į Lietuvos kariuomenę38. Vadokliuose patirtas
išbandymas buvo vienas pirmųjų, bet ne paskutinis mūšis dėl Lietuvos laisvės, kuriame dalyvavo B. Kulvietis. Balandžio 23 d. Pagirių gynimo skyriaus partizanai įsiliejo į Panevėžio
atskirąjį batalioną. Po kelių dienų, vos tik išsigydęs plaučių uždegimą, dvarininkas vadovavo 2-ajai kuopai sėkmingai užimant Pagirius. Po trankios vakaronės ir besaikio naminės
degtinės gėrimo bolševikai tikėjosi ne atkaklaus mūšio, o ramaus poilsio. Veikdami kartu su
karininkų J. Reikalos bei Jono Nastopkos kuopomis ir viršilos Mato Railos raitelių būriu,
B. Kulviečio vadovaujami kariai nepastebėti apsupo Pagirius ir, remiant artilerijai, pasiekė
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puikią pergalę – nukovė apie 50 bolševikų, kelias dešimtis paėmė į nelaisvę ir perėmė nemažai
šaunamųjų ginklų bei amunicijos, išvengdami aukų savo pusėje. Šį kartą lietuvių pajėgos buvo
geriau subalansuotos, o veiksmai – labiau koordinuoti. Pergalė Pagiriuose atvėrė galimybes nukreipti puolimą į Belazariškį, Deltuvą ir Ukmergę, pasitelkiant ne tik artilerijos pabūklus, bet
ir aviaciją39. Logišku minėtų žygių tęsiniu galiausiai tapo 1919 m. gegužės pabaigoje įvykusi
Panevėžio užėmimo operacija.
Ištikimybės egzaminas
Po sėkmingos Ukmergės užėmimo operacijos B. Kulvietis buvo paskirtas Ukmergės
miesto ir apskrities karo komendantu ir daugiau aktyviuose koviniuose veiksmuose nedalyvavo. Kiek vėliau „už betvarkę ir be atskaitomybės eikvojimą turto, už išdavimą neteisėtai 2000
auksinų avanso ir už pardavimą trijų arklių buvo atiduotas armijos teisman“40. Tikėtina, kad
su šia istorija sietinas ir gana ankstyvas B. Kulviečio pasitraukimas iš kariuomenės. 1920 m.
balandžio 30 d. „dėl nesveikatos“ dvarininkas buvo paleistas į atsargą, nors po kelerių metų
pildytame atsargos karininkų registracijos lape prie grafos „sveikata“ įrašas vienareikšmiškas:
„Gera“41. B. Kulvietis Nepriklausomybės kovose iš tiesų patyrė sužeidimų, tačiau tokia argumentacija neretai tapdavo pretekstu pašalinti iš aktyvios tarnybos drausmę pažeidusius ar kitų
nusižengimų turinčius karininkus. Kariuomenės teismui perduotoje byloje B. Kulvietis kaltintas
nepagrįstu įsakymu rekvizuoti revoliucinio komiteto pirmininko Juozo Pūko giminaičio turtą.
Tačiau išnagrinėjus visas aplinkybes, 1923 m. šilaivį pasiekė gera žinia – jis buvo išteisintas42.
Išėjęs į atsargą B. Kulvietis išvengė akistatos su tariamai „savavališkai“ nuo Lenkijos
kariuomenės atskilusių „maištautojų“ – vadinamųjų želigovskininkų – daliniais. Dalis Lietuvos
kariuomenėje tarnavusių dvarininkų, kurie kultūrine ar net ir tautine prasme jautėsi esą lenkai,
vengė kovos su Lenkijos kariais. Tokie karininkai kaip Karolis Šukšta sąžiningai pripažino,
kad prieš lenkus kovoti nenori ir sutiko prisiekti ištikimai tarnauti Lietuvos kariuomenėje tik
gavęs pažadą, kad nebus verčiamas atsukti ginklo į žmones, su kuriais jaučiasi „stipriai krauju
ir kultūra surištas“43. Kiti, kaip automobilių kuopos karininkas Rainoldas Eidrigevičius, net ir
nesiunčiami į frontą diskreditavo Lietuvos kariuomenę, tarnybos draugų akivaizdoje niekino
Lietuvos valdžią ir tikino, kad jai „tuoj bus galas“44. B. Kulviečio asmenybė Žvalgybos skyriui
taip pat kėlė įtarimų. Iš archyvinių šaltinių aiškėja, kad 1919 m. rugsėjo mėn. Šilų dvarininkas
netgi buvo suimtas ir iki spalio išbuvo Kauno apygardos kalėjime45. Tikėtina, kad tai buvo nesusipratimas, kaip ir karo valdininko L. Čechavičiaus sulaikymas46. Nėra jokių patvirtintų žinių
apie B. Kulviečio priešvalstybinę veiklą; jo pavardė sąmokslininkų dokumentuose neminima.
Įsišaknijęs požiūris, kad visi dvarininkai yra lenkai, o šie yra nepalankūs 1918 m. atkurtai
Nepriklausomai Lietuvos valstybei, palietė B. Kulvietį net ir baigus aktyvią tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1921 m. balandžio 5 d. Panevėžyje Generalinio štabo Žvalgybos skyriaus
Kontržvalgybos dalies tarnautojai apklausė šešis Vėjališkių kaimo (Raguvos sen.) gyventojus.
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Mat Raguvos šaulių valdybai buvo pranešta, kad 1920 m. lapkričio mėn. lenkų generolo Luciano Żeligowskio raiteliams netikėtai prasiveržus į Lietuvos karių užnugarį, prie avantiūristų prisijungė keli vietiniai ponai: Miknevičius iš Vadoklių valsčiaus, kunigaikštis Konstantinas Radvila iš Taujėnų dvaro, Bogumilas Kulvietis iš Šilų dvaro bei jo giminaitis Henrikas Kulvietis iš
Kartanų dvaro. Esą nuvykę į Šilų dvarą paimti arklių šaulių reikmėms, lietuviškos sukarintos
organizacijos nariai nerado šeimininko. Kitą dieną vykdami į žvalgybą šauliai sutiko Kulviečio
dvaro darbininką, kuris užsiminė, kad nuvežė ponus pas lenkus ir vyksta namo. Negana to,
Troškūnuose ir Vadokliuose sklido kalbos, kad kitas dvarininkas, kunigaikštis K. Radvila, įsakė sušaudyti penkis želigovskininkų sugautus Lietuvos šaulius, o vieną esą netgi nušovė pats.
Tačiau visi šie liudijimai buvo fragmentiški ir paremti ne asmenine patirtimi, o nuogirdomis.
Vladas Pečiukėnas pareiškė, kad apie minėtų dvarininkų susidėjimą su želigovskininkais nieko nežino, o Raguvoje įsikūrusių šaulių valdybai įteiktą prašymą pasirašė raginamas kitų
ir nežinodamas, kas parašyta dokumente. Apklausą atlikęs valdininkas Kazlauskas pateikė
logišką išvadą:
[...] išaiškinti, ar tikrai minėti dvarininkai dalyvavo su raiteliais nepasisekė, žmonės apie tą tik
spėja, nes pas žmones toks įsitikinimas, kad kiekvienas dvarininkas – tai lenkas, nors tas iš dalies ir tiesa.
Iš viso spėju, kad šie gandai ne visai pamatuoti, nes kur tik teko girdėti, visi nurodo kiekvieno dvarininko dalyvavimą tarp minėtų raitelių, bet tikrai matyti nieks nematė47.

Akivaizdu, kad vykstant kovoms su lenkais, B. Kulvietis Lietuvos žvalgybininkams atrodė įtartinas dėl savo kilmės. Minėtame protokole net nepaminėta, kad Šilų dvarininkas metus
tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir dalyvavo Nepriklausomybės kovose, tarsi tai nebūtų solidus
jo lojalumą patvirtinantis faktas. Kad ir kaip buvo, jokie realūs kaltinimai dėl bendradarbiavimo su Lietuvos priešais B. Kulviečiui nepateikti. Patrankoms nutilus, dvarininkas apsistojo
Ukmergėje ir tapo akcinės bendrovės „Artojas“ direktoriumi. Netrukus jis įsivėlė į didelius
nemalonumus.
Banknotų klastojimo afera
1924 m. sausio mėn. laikraščiuose pasirodė antraštės, skelbiančios, kad kriminalinė policija Ukmergėje sulaikė inžinierių B. Kulvietį ir kelis jo bendrininkus, įtariamus Lietuvos banko
banknotų padirbinėjimu ir platinimu48. B. Kulvietis kaltintas tuo, kad 1923 m. pabaigoje nuvyko į Berlyną ir, padedant Vokietijos piliečiui Oskarui Prauzei, Georgo Bandto spaustuvėje
užsakė pagaminti penkių litų, vieno lito ir penkiasdešimties centų nominalo banknotus iš Vokietijoje tariamai likusių lietuviškų pinigų klišių. Padirbti pinigai buvo atvežti į Lietuvą ir pradėti
platinti. Bendra jų vertė siekė 10 tūkst. litų49. Deja, Kauno apygardos teisme nagrinėtos bylos
medžiaga ir paties B. Kulviečio parodymai šiuo metu nėra prieinami – archyve saugoma byla
yra pažeista pelėsio ir neišduodama, todėl šioje istorijoje išlieka tam tikrų neaiškumų. Vyriausiojo tribunolo teisėjo Motiejaus Čepo atsiminimuose teigiama, kad teisingumo ministro Anta-

108

no Tumėno įsakymu B. Kulvietis buvo saugomas ne kalėjimo kameroje, o Vyriausiojo tribunolo
tarnybinėse patalpose, kol byla galiausiai buvo nutraukta50. Šiuos teiginius patvirtina 1925 m.
spaudoje pasirodę pranešimai, kad administracinėse patalpose yra „[...] įsigyvenę trys ponai:
Švedas, Ošlapas ir „garsusis“ Kulvietis“51, kalinys, turintis dvarą. 1927 m. B. Kulvietis tikrai
nebebuvo kalinamas – mat pasinėrė į teisminius ginčus dėl planų nusavinti jo tėvo žemę, o atsargos karininko anketoje nurodė gyvenantis Kaune, Tvirtovės alėjoje, ir užsiimantis statybos
darbais. Tačiau 1928 m. bylos tyrimas buvo atnaujintas, Nepriklausomybės kovų dalyvis nuteistas laisvės atėmimo bausme. Respublikos prezidento Antano Smetonos aktu bausmės laikas
sumažintas iki dvejų metų52. Senieji Šilų gyventojai pasakodavo, kad dvarininkas B. Kulvietis buvo nuteistas dešimčiai metų, o paleistas anksčiau dėl tėvo A. Kulviečio, pardavinėjusio
žemes ir „išpirkusio sūnų“, pastangų53. Tačiau viskas vyko ne taip dramatiškai. B. Kulvietis
Kauno sunkiųjų darbų kalėjime atliko beveik visą bausmę (kalėjo 21 mėnesį) ir išėjo į laisvę tik
trimis mėnesiais anksčiau, A. Smetonai pasirašius dar vieną malonės aktą54.
Kraštotyrininkės Audronės Astrauskaitės XX a. pabaigoje užrašytuose Šilų krašto žmonių prisiminimuose išryškėja dar daugiau šios istorijos detalių. Jie tikino, kad B. Kulvietis buvo
prastas „gaspadorius“, vadovauti ūkiui jam ne itin sekėsi. Jis klausdavo gabesnių apylinkės
ūkininkų patarimų, tačiau galop nusprendė užsidirbti pinigų įkurdamas fabriką. Susitaręs su iš
Amerikos grįžusiu Misiuku ir Vincu Narbutu, dvarininkas pradėjo darbus. Numatyta pastatyti
malūną, įrengti valcus (malimo velenus), lentpjūvę, užsiimti malksnų (stogų dangos) gamyba
ir milo vėlimu. Tačiau fabriko statybai vadovavusiam inžinieriui B. Kulviečiui pritrūko pinigų.
Anot vietinių, būtent todėl jis ėmėsi minėtos avantiūros ir išvyko į Berlyną. Grįžęs su pinigais,
dvarininkas ne tik galėjo tęsti fabriko statybos darbus, bet ir išmokėti atlyginimus samdiniams.
Tačiau į pašto tarnautojų rankas pakliuvusios kupiūros sukėlė įtarimų – policija netrukus sulaikė kaltininką55. Povilas Janulis tikina, kad Šilų gyventojai „stojo mūru“ už sulaikytą dvarininką – rinko parašus, bandydami daryti poveikį teisminio proceso eigai ir sumažinti gresiančią
bausmę56.
Tėvoninis Šilų–Sodeliškių dvaras negalėjo tapti stabiliu B. Kulviečio pajamų šaltiniu. Ilgai
sirgęs karininko tėvas A. Kulvietis mirė 1930 m., padalinęs turtą savo šeimai – žmonai Vandai
Kazlauskaitei-Kulvietienei, į Šilų dvarą atnešusiai 25 tūkst. rublių kraitį, ir vienturčiui sūnui57.
1936 m., rašydamas prašymą dėl atlyginimo už nusavintą žemę ir mišką, B. Kulvietis tikino:
1930 m. [...] paveldėjau Šilų dvarą, kurį sunkina nemažai skolų ir užsilikusių mokesčių.
Šešis metus užsispyręs dirbau, kad tas skolas bei mokesčius sumokėti, bet didelės išlaidos ūkį
atstatant ir bendroji ūkio krizė šį mano uždavinį nepaprastai sunkino ir dabar matau, kad be paramos iš šalies, vargiai ar sugebėsiu išsiversti58.

Faktas, kad Šilų dvaro kilnojamasis turtas buvo parduodamas iš varžytinių59, patvirtina,
kad Šilų dvaras XX a. ketvirtajame dešimtmetyje iš tiesų išgyveno ne pačius geriausius laikus.
Senasis Anupras Kulvietis 1912 m. prie Šilų dvaro prijungė kaimyninį Sodeliškių dvarą
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su 112 ha žemės, pirktos iš Klemenso Šadzevičiaus palikuonių, tačiau prieš Pirmąjį pasaulinį
karą pardavė dar didesnę dalį nuosavybės – maždaug 150 ha – Jurgiui Jaškūnui, Kaziui Juzėnui, Ignui Gailiušiui, Ignui Kriščiūnui, Juozui Marcinkevičiui ir Simonui bei Liudvikui Savickiams. Nepaisant šių sandorių, finansinė Šilų dvaro būklė toli gražu nebuvo ideali – Lietuvos
nepriklausomybės paskelbimo išvakarėse Kulviečiai turėjo apie 5 tūkst. rublių skolų. Tačiau
didžiausias smūgis Šilų dvarą ištiko tarpukariu. Vykdant žemės reformą, 1927 m. A. Kulviečiui iš bendros 522 ha nuosavybės su dideliu akmeniniu malūnu ir sklypu pramoninei veiklai
(lentpjūvei) palikta tik 150 ha. Žemė buvo įkeitinėjama įvairioms kredito draugijoms, atskiri
sklypai pardavinėjami naujiems savininkams. Dalį Šilų dvarui priklausiusio Bogumilavos palivarko įsigijo Evelina Kulvietienė, jau minėto dailininko, aktyvaus Lietuvos skautų sąjungos nario,
Nepriklausomybės kovų metais ėjusio Ukmergės komendantūros ūkio vedėjo pareigas, Eugenijaus Ginvill-Kulviečio, vietinių vadinto Geneliu, žmona. Vietiniai vis dar prisimena Briežvalkio
kaimo pašonėje stovėjusius gražius Genelio ir jo žmonos dvarelio mūrinius ir molinius pastatus.
Dar vienas Kulvietis gyveno Kartanuose ir vertėsi staliaus (dailiadirbio) amatu. Anot Petro Ruzo,
visi trys Kulviečiai buvo labai panašūs aukšti vyrai60. Nesutikdami su Žemės reformos valdybos
sprendimais, Anupras ir Bogumilas Kulviečiai teisybės ieškojo teisme61.
Išėjęs iš kalėjimo, B. Kulvietis suskubo gelbėti pakrikusią gimtojo dvaro ekonominę padėtį. „Čia pasirodė toks frantas ir vadina save Lietuvos kariuomenės majoru“62, – 1930 m. lapkričio
mėn. pranešime Vyriausiojo štabo Rikiuotės skyriui rašė Panevėžio apskrities komendantas,
prašydamas suteikti daugiau informacijos apie B. Kulvietį. Pats dvarininkas, manytina, tikėjosi
išlaikyti didesnį žemės sklypą ar spėti parduoti dalį žemių prieš jas išparceliuojant, akcentuodamas savo nuopelnus Nepriklausomybės kovų metais. 1927 m. jis bandė įtikinti Žemės reformos
valdybą, kad yra Lietuvos kariuomenės kūrėjas savanoris, norėdamas, kad jam iš parceliuojamo
tėvo dvaro būtų paskirta papildoma žemės norma63. Taip pat tikino turįs majoro laipsnį, kurio
jam esą nespėta suteikti, nes anksti išėjo į atsargą, ir laukė sunkiomis fronto sąlygomis neįteikto
Vyčio Kryžiaus ordino. Buvęs Panevėžio bataliono vadas pulkininkas leitenantas Jonas Variakojis patvirtino, jog B. Kulvietis „žygiuose bei mūšiuose su rusais-raudonarmiečiais rodė savo
iniciatyvą, sumanumą ir narsumą“64 bei buvo pristatytas apdovanoti Vyčio Kryžiaus ordinu.
Pats B. Kulvietis prašyme pabrėžė savo nuopelnus Vadoklių kautynėse, per kurias patyrė
kojos kontūziją, ir gegužės 3 d. įvykusį Belazariškių bei Siesikų puolimą, kai vadovaudamas
iš jo kuopos vokiečių artileristų ir raitųjų žvalgų sudarytai grupei, karininkas paėmė į nelaisvę
devynis raudonarmiečius su dviem kulkosvaidžiais ir atvėrė Lietuvos kariuomenei kelią į Ukmergę. „Paėmus Ukmergės miestą Bataliono Vadas pasveikino mane su pristatymu kryžiui Už
Tėvynę“65, – teigė B. Kulvietis, pažymėdamas, kad jam tapus Ukmergės miesto ir apskrities
komendantu, kitų karininkų akivaizdoje už minėtus žygius jis buvo apdovanotas Kryžiaus „Už
Tėvynę“ kaspinėliu, tačiau dėl netobulos kanceliarijos apdovanojimas nebuvo tinkamai užregistruotas. Vis dėlto nei šie pareiškimai, nei atitinkami karininkų J. Variakojo, J. Reikalos bei
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Julijono Robašausko liudijimai nepadėjo – už narsumą skiriamas kovinis apdovanojimas B.
Kulviečiui įteiktas nebuvo, kaip ir nebuvo pripažintas kario savanorio statusas66.
Oficialiuose susirašinėjimuose B. Kulvietis neslėpė nusivylimo. Bandydamas įrodyti,
kad individualiai valdė Bogumilavos palivarką dar iki tėvo mirties, dvarininkas retoriškai klausė: „Kodėl turiu būti tiek nuskriaustas? Atskiras valdymas pilnai įrodytas, nedirbau 1919 m.
savo žemės, nes išėjau ginti Lietuvos nepriklausomybės, ar už tai dabar turiu nustoti žemės?“67
Manytina, kad nemaža dalis Lietuvai priešiškais tapusių dvarininkų nenorėjo tapti ištikimais
Lietuvos piliečiais ne tiek dėl kalbinių niuansų, bet dėl stambiems žemvaldžiams skaudžių
žemės reformos padarinių. Kita vertus, skambūs šūkiai apie būsimą dvarų parceliaciją skatino
prijausti Lietuvos kariuomenei apie žemę svajojusius, bet jos neturėjusius žmones.
Lietuvos vyriausybė nebuvo itin atlaidi Lietuvos kariuomenėje tarnavusiems stambiems
žemvaldžiams, vykstant žemės reformai bandžiusiems išlaikyti žemę ir akcentavusiems ištikimybę Lietuvai. Kaip teigia Dangiras Mačiulis, moderniai Lietuvos valstybei lojalumą savo
veiksmais įrodę dvarininkai, vykstant karštligiškai žemės reformai, sulaukdavo nedaug palankumo. Pavyzdžiui, penkerius metus Lietuvos kariuomenėje tarnavęs Panevėžio rajone esančio
Liberiškių dvaro savininkas Benediktas Karpis sulaukė atsakymo, kad jo dvaro žemės bus
išparceliuotos vėliausiai. Šis „palankus“ verdiktas dvarininkui veikiausiai nebuvo itin didelė
paguoda. Tik po ilgo kelerių metų svarstymo jis sulaukė malonės išsinuomoti savo paties dvaro
žemes68. Nusavinta ir didžioji dalis Tiškevičių Kretingos dvaro žemių, nepaisant to, kad savininkų sūnus Kazimieras Tiškevičius padėjo formuoti pirmuosius Lietuvos kariuomenės raitelių
dalinius ir asmeniškai dalyvavo Nepriklausomybės kovose. Beje, 1941 m. šis žymios giminės
atstovas žuvo vykstant birželio sukilimui69.
Šilų krašto pilietiškumo variklis
Nepaisant karčios patirties ir sudėtingų ūkio atgaivinimo darbų, B. Kulviečiui pavyko
išsilaikyti paveldėtame dvare. Gyvendamas provincijoje, jis rūpinosi ne tik žemės ūkio reikalais, bet ir tapo aktyviu visuomenininku, vadovavo Šilų šaulių būriui. 1939 m. buvo sudarytas
Kariams ir jų šeimoms šelpti komitetas. B. Kulvietis, Kulvietienė, šaulys grandinis Alfonsas
Smetona ir kiti komiteto nariai rūpinosi pirštinių, kojinių, autų ir kitų kariams reikalingų daiktų
rinkimu, organizavo žemės ūkio darbų talkas, siekdami padėti karių, išvykusių į tarnybą, šeimoms70. Ne be jo indėlio 1940 m. prie Šilų šaulių būrio organizuota ugniagesių komanda, kurią
noriai rėmė vietiniai gyventojai, o pats B. Kulvietis pasižadėjo savo lėšomis įrengti stoginę71.
Atsargos karininkas taip pat organizavo šaulių varžybas ir pats jose dalyvavo. 1940 m. kovo 10 d.
Šiluose vyko šaudymo užsidėjus dujokaukes rungtynės. Taikliausiai šaudė pats būrio vadas,
pasižymėjo šaulys Rudokas ir būrio vado padėjėjas Ignas Vanagas72. 1940 m. sausio mėn. vykstant valdybos rinkimams konstatuota, kad šešerius metus veikiančio Šilų būrio šauliai puikiai
vykdo savo pareigas, kyla sąmoningumo lygis, visi šauliai skaito laikraštį „Trimitas“. Šia proga
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parodytas vaidinimas – trijų veiksmų drama „Nebaigtas žygis“73. P. Ruzas dažnai matydavo
uniformuotą B. Kulvietį, prie diržo prisisegusį kardą ir pistoletą, jojantį į Šilų šaulių susitikimą, kurie vykdavo turtingo ūkininko Prano Kartano, vadinto Kokošnikovu, elektrifikuotuose
namuose74.
Ketvirtajame dešimtmetyje B. Kulvietis neatsisakė minčių užsidirbti pinigų vystant pramoninę veiklą ir puoselėjo viltis įkurti vėlimo fabriką. Pritrūkęs pinigų, skolindavosi iš pasiturinčių apylinkės ūkininkų, pavyzdžiui, Miškinių kaimo gyventojo Jono Bujoko, devynerius
metus liejusio prakaitą Amerikoje, o skolą atiduodavo nuosavo miško mediena. Anot P. Ruzo,
jau buvo atvežti kažkokie varikliai, kitoje kelio pusėje išbetonuota aikštelė ar pastato pamatai,
bet okupavus Lietuvą visi planai žlugo75.
Pasak Jurgio Kizio, B. Kulvietis itin mėgo medžioti. Samdydavo varovus ir prišaudydavo
pilną vežimą zuikių. O kartais prie Šilų ežero vaikščiodavo su Bobiku ir kitu medžiokliniu šunimi, ilsėdavosi milžiniško ąžuolo paunksmėje76. Įdomus A. Astrauskaitės užrašytas medžioklės
epizodas. Kartą B. Kulvietis kartu su valstybinio miško eiguliu ir draugais nusprendė išbandyti
taiklumą Briežvalkio kaimo miške, kuris priklausė Taujėnų kunigaikščiui Konstantinui Radvilai. Šis didikas, pats būdamas aistringas medžiotojas, niekam kitam savo miškuose medžioti
neleisdavo. B. Kulviečio kompanija kunigaikščio miške sumedžiojo briedį. Išimtus vidurius ir
ragus medžiotojai specialiai paliko ant kvartalinės linijos, kad geriau matytųsi. Supykęs Radvila įsakė apieškoti daugelio aplinkinių kaimų gyventojų sodybas. „Kratos“ nebuvo atliktos
tik pas dvarininkus ir eigulį, nes jie, manyta, juk nevogs. Tačiau kaip tik jų šuliniuose ir buvo
paslėpta sumedžioto briedžio mėsa77. Medžioklę itin mėgo ir B. Kulviečio žmona – liuteronų
tikėjimo vokietė, vardu Ina. Seniesiems Šilų gyventojams ji atrodė nepaprasta, išskirtinė moteris – kartu su vyrais dalyvaudavo medžioklėse, šaudydavo ir raita jodinėdavo žirgais. Kartą
iš dvaro nujojo net iki Panevėžio, tačiau po šios išvykos dėl pritrintų nuospaudų vargiai galėjo
paeiti. Kulviečių pora neturėjo vaikų, todėl priglaudė ir augino vietinę mergaitę Eleonorą Mickūnaitę, kuri mirė 2016 metais78.
Didelį dvaro sodą puošė puikus gėlynas. B. Kulvietis bene vienintelis apylinkėje turėjo
telefono ryšį ir dar didesnę retenybę – kino įrangą. Sodeliškiečiai vakarais eidavo į Kulviečio
dvarą žiūrėti filmų. Kadangi jie buvo begarsiai, pats dvaro savininkas aiškindavo susirinkusiems žmonėms vaizdajuosčių turinį. Dvarininko turėtas dviratis taip pat pritraukdavo nemažai
dėmesio. Pasakojama, kad kartą Kulvietis dviračiu važiavo pro bažnyčią. Į mišias susirinkę Šilų
gyventojai, išgirdę kažką važiuojant keliu, atsisuko. Kunigas, supykęs dėl tikinčiųjų nedėmesingumo, išvadino dviratininką velniu. Šiandien B. Kulviečio veiklą Šiluose bene akivaizdžiausiai liudija pagrindinėje miestelio gatvėje stovintis 1939 m. B. Kulviečio, kaip inžinieriaus, sukurtas originalus Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoriams kūrėjams skirtas paminklas79.
Sovietinės okupacijos metais šį valstybingumo simbolį įsakyta nugriauti. Užkabinus trosą,
monumentas skilo į tris dalis ir buvo užkastas gilioje duobėje. P. Ruzas prisimena, kad žmonės
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labai gailėjo kryžiaus, miestelio puošmenos. Atgavus nepriklausomybę, memorialinis paminklas buvo atkastas ir sugrąžintas į pirminę vietą80.
Akivaizdu, kad atsargos karininkas B. Kulvietis ir jo dvaras tapo savotišku Šilų apylinkės
pilietiškumo sklaidos centru. Šis prasmingas darbas nutrūko 1940 m. bolševikams okupavus
Lietuvą. Senieji gyventojai teigė, esą B. Kulvietis, susikvietęs savo dvaro nuomininkus, siūlė
jiems bandyti sukurti pirmąjį kolūkį Lietuvoje, tačiau niekas nesutiko81. Galbūt tai buvo bandymas išsaugoti nominalų protėvių žemės, kuriai grėsė nacionalizacija, valdymą? Neilgai trukus
prasidėjo ne tik karininkų, šaulių, bet ir stambesnių žemvaldžių trėmimai. 1941 m. birželį ištremta gretimo Pupeliškių dvaro savininkė Elena Rinkevičienė, toks pats likimas ištiko ir Šilų
miestelio centre stūksojusio Kleboniškių dvaro valdytoją Ildefonsą Anusevičių, kuris mirė tremtyje. B. Kulvietis išvengė kaimynų lemties. Anot Petro Vanago, jis išsigelbėjo dėl vokišką kilmę
įrodančių dokumentų, tačiau matydamas, kad viskas geruoju nesibaigs, išpardavė dalį turto ir
vieną naktį tiesiog pradingo82. P. Ruzas teigia, kad bolševikai netrėmė vokiečio Kulviečio, bet
liepė jam kuo greičiau nešdintis iš Lietuvos83. Raktas į Kulviečio tikrą ar tariamą vokiškumą
– jo senelė, tėvo Anupro motina Augusta, kilusi iš neabejotinai vokiškos Reingardų giminės.
Be to, B. Kulviečio žmona taip pat buvo vokietė. Senelės genai ir vedybiniai ryšiai tapo pakankama priedanga nuo bolševikų susidorojimo. Pirmosios sovietinės okupacijos laikais daug
Lietuvos gyventojų pasinaudojo įvairiapusiškomis sąsajomis su vokiečių tautybės asmenimis,
kad išvengtų persekiojimų ir įgytų teisę vadinamajai repatriacijai (grįžimui) į Vokietiją. Koks
gi buvo šios asmenybės likimas? Senieji Šilų gyventojai A. Astrauskaitei pateiktuose atsiminimuose tvirtino, kad Vokietijai užpuolus Sovietų Sąjungą ir įžengus į Lietuvą, B. Kulvietis įstojo į Vokietijos kariuomenę. Nepatvirtintais duomenimis, paskelbtais enciklopediniame žinyne
„Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953 m.“, paskutinysis Šilų dvaro savininkas žuvo
1944–1945 m. Klaipėdos apylinkėse vykusio mūšio metu.
Būtent šiuo laikotarpiu Panevėžio krašte imta formuoti partizanų būrius, ilgainiui tapusius
Vyčio apygardos sudėtine dalimi. Dalis buvusių Šilų apylinkės šaulių, kaip antai P. Kartanas, net
ir tremtyje atvirai kalbėjęs, kad Lietuva okupuota neteisėtai, buvo ištremti į tolimąjį Sibirą84. Kiti,
veikiami tarpukariu išugdytų valstybingumo idėjų ir vengdami tarnybos Raudonojoje armijoje,
išėjo į mišką. Tarp Panevėžio bei Ukmergės krašto partizanų vadovų galime išvysti ir Alfonso
Smetonos, Respublikos prezidento Antano Smetonos pusbrolio sūnaus, pavardę. Šešerius metus
partizanų gretose praleidusio ir juos į kovą vedusio šaulio asmenybė neabejotinai formavosi aktyviai dalyvaujant B. Kulviečio vadovaujamo Šaulių sąjungos Šilų būrio veikloje. Tai pabrėždavo ir
pats A. Smetona-Žygaudas (5 pav.), dažnoje iš išlikusių partizaninio karo laikotarpio nuotraukų
ant munduro segintis būtent Šaulių sąjungos ženklą. Nėra abejonių, kad atokiame miškų apsuptame Šilų miestelyje B. Kulviečio vykdyta ugdomoji veikla sukūrė prielaidas vietinių gyventojų pilietiškoms nuostatoms ir aktyviam dalyvavimui partizaniniame pasipriešinime.
Deja, B. Kulviečio Šilų–Sodeliškių valdos centras priskirtinas praktiškai sunykusių dvarų
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5 pav. Šaulys, partizanas, Vyčio apygardos
vadas Alfonsas Smetona-Žygaudas (viduryje)
su Brone Tarutyte-Berniuku ir Alfonsu
Gritėnu-Skaliku. Apie 1949–1950 m.
Panevėžio kraštotyros muziejus.

6 pav. 1919–1920 m. žuvusių Lietuvos karių
kapavietė ir ją žymintis paminklas Vadoklių
miestelio kapinėse. 2017 m. M. Tamošiūno
nuotrauka.
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kategorijai. Sovietinės okupacijos metais į gyvenamąjį namą buvo įleistos keturios šeimos, čia
įsikūrė skaitykla. Medinis ponų namas išsiskyrė dydžiu bei ornamentuotų koklių krosnimis, bet
buvo senas, statytas XIX a. ir neatsparus negailestingam gamtos poveikiui – rąstai buvo apipuvę, o stogą dengusios malksnos sovietmečiu prakiuro ir ėmė leisti vandenį, todėl pastatas nyko
ir buvo nugriautas. Buvusioje dvarvietėje iškilo standartinės kolūkio fermos, iš kurių taip pat
teliko pavienės betono konstrukcijos ir padrikos plytų krūvos. Kontroversiškos asmenybės – dvarininko, karininko, Nepriklausomybės kovų dalyvio, kalinio, pilietiškumo puoselėtojo – gimtinę
šiandien mena išlikusios liepų alėjos, kadaise supusios dvarą ir didelį jo sodą, fragmentai, du
dvarvietėje esantys tvenkiniai ir kiek atokiau stovintis svirnas (sandėlys) su rūsiu.
Pabaigos žodis
B. Kulviečio asmenybė itin daugiabriaunė. Šis dvarininkas, nuo mažens kalbėjęs lietuviškai ir tapęs ištikimu Lietuvos piliečiu, nepaisant padarytų klaidų, kurias nulėmė sudėtinga
jo šeimos dvaro finansinė padėtis, yra reikšminga Panevėžio ir Ukmergės krašto asmenybė. Jis
svariai prisidėjo prie kone spontaniškai Pagiriuose ir gretimose apylinkėse kilusio pasipriešinimo, kuris iš 1919 m. pradžioje pradėto organizuoti partizaninio pobūdžio dalinio ilgainiui virto
Panevėžio atskirojo bataliono dalimi. Tai klasikinis pilietiškumo pavyzdys, įrodantis, kad iš visuomenės kylančios iniciatyvos, net ir pavienių žmonių, dirbančių vieningai, nesitaikstymas su
priespauda bei išnaudojimu nėra bereikšmis. Šio asmens gyvenimas – tarsi bajoriškų tradicijų
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir modernios Lietuvos tautinės valstybės jungtį išryškinantis spindulys. Mįslingai pradingusio B. Kulviečio palikimas ateities kartoms – paminklas
Lietuvos kariams savanoriams, bei istoriniuose šaltiniuose užfiksuotas Vadoklių kautynių
aidas – šiandien skatina atsigręžti į įdomią nedidelių miestelių praeitį ir atiduoti pagarbą kiekvieną pėdą ryžtingai gynusiems ir visos Lietuvos laisvę iškovojusiems asmenims (6 pav.).
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MINDAUGAS TAMOŠIŪNAS
Vytautas the Great War Museum

Bogumilas Kulvietis:
Landowner of Panevėžys Region, who was Fighting
for Freedom of Lithuania
Summary
The publication analyzes the personality of the officer Bogumilas Kulvietis, who owned
and managed the Šiliai estate (Raguva eldership, Panevėžys district). The goal of the article is
to present the landowner’s life full with unexpected twists, emphasizing his contribution to the
struggle for the Independence of Lithuania and chasing the Bolsheviks from Aukštaitija, highlighting B. Kulvietis attitude towards the modern state of Lithuania founded on a national basis. We should remember that Bogumilas Kulvietis was the representative of the nobility family
who had a deep tradition in the history of the Grand Duchy of Lithuania. In the beginning of
1919 the formation of Volunteer military units started in various places of Lithuania and these
units desired to curb the Bolsheviks hosting in Lithuania and to consolidate the Independence of
the state. However, these Volunteer military units were missing military officers. The educated
engineer and veteran of the First World War B. Kulvietis made a decision to join the Partisan
compound organized in Šėta and Pagiriai – the Pagiriai Defense Division. This decision allowed him to prepare for single raids and larger-scale assaults against the robbery Bolsheviks.
On the 22nd March, 1919 the assault on the Bolsheviks entrenched in Vadokliai was led by the
officer B. Kulvietis and this attack was one of the first examples of Panevėžys district inhabitants resistance to the occupants. Though seven fighters were killed, more soldiers were injured,
Bolsheviks suffered heavy losses and ran from Vadokliai. The victory encouraged the local population to join the Lithuanian Army, and units commanders were motivated to organize other
attacks and to prepare Ukmergė and Panevėžys liberation operations.
Šilai landowner who was well characterized in battles, but due to his social status and the
nobility’s cultural identity was unjustifiably suspected of favoring the members of the Polish
army who attacked Lithuania. After retiring in reserve the officer tried to revive the economically weakened parental estate and found a factory, but due to financial difficulties, he became
involved in counterfeiting money. Despite of this mistake and the painful for landowners the
land reform in Lithuania when two thirds of the lands of the Šilai estate were nationalized, B.
Kulvietis returned to his fatherland after performing the imprisonment. At his fatherland he took
care of the farm and became an active participant in social life of local society. Performing his
duties as the Chief of the Šilai Rifle Regiment he undoubtedly contributed to the development
of the citizenship of local people and young people preparation for the Partisan war. Through
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his actions he proved that being the representative of the nobility of the Grand Duchy of Lithuania, influenced by the Polish culture, could successfully work for the benefit of the modern
Lithuanian state founded on national grounds.
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