
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Julius Čaplikas gimė 1888 m. 
birželio 20 d. Ryliškių kaime, 
Merkinės valsčiuje. 

Gyvenime pasiekė didelių aukš-
tumų. Buvo pedagogas, valstybės, 
visuomenės ir karinis veikėjas, 
generolas leitenantas. Tačiau šio 
žmogaus likimas baigėsi tragiškai. 
Jis buvo sušaudytas Maskvoje, Bu-
tyrkų kalėjime, 1941 m. liepos 30 d.  

J. Čaplikas pradžios mokslus 
ėjo Merkinėje, vėliau įstojo į 
Peterburgo kunigų seminariją. Ją 
baigė 1909 m., bet kunigu netapo. 
Jis dirbo vaistinėje bei vertėsi pri-
vačiai mokydamas vaikus. 

Prasidėjus Pirmajam pasauli-
niam karui, J. Čaplikas buvo mo-
bilizuotas į caro armiją ir nusiųstas 
mokytis į Vilniaus pėstininkų karo 
mokyklą. 1915 m. ją baigė ir, gavęs 
rusų armijos praporščiko laipsnį, 
buvo pasiųstas į frontą. 

1917 m. birželio 17 d. poručikas 
J. Čaplikas dalyvavo Tifl iso garni-
zono lietuvių kariškių susirinkime, 
kur išrinkta Kaukazo fronto lietu-
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Julius Čaplikas (1888–1941).

vių karininkų suvažiavimui rengti 
komisija. Šios komisijos nariu tapo 
ir J. Čaplikas.

Vėliau grįžo į Lietuvą. Vilniuje 
kuriantis mūsų kariuomenei, 1918 
m. užsirašė ir stojo į ją savanoriu. 

1918 m. gruodžio 18 d. 1-ojo pės-
tininkų DLK Gedimino pulko sudė-
tyje atvyko į Alytų, buvo paskirtas 
pulko vado pirmuoju adjutantu, 
bataliono vado teisėmis. Kurį laiką 
laikinai ėjo pulko vado pareigas.

1-ojo pėstininkų pulko sudėtyje 
dalyvavo Nepriklausomybės ko-
vose 1919 m. pavasario ir vasaros 
operacijose. 

1919 m. birželį suformavus 
trečiąjį šio pulko batalioną, J. Čap-
likas tapo bataliono vadu. Jame tuo 
metu buvo apie 400 kareivių ir 10 
karininkų. 

1919 m. liepos 11–12 d. J. Čapli-
ko vadovaujamas batalionas užėmė 
Salaką, vėliau dalyvavo Zarasų 
operacijoje.

Karininko J. Čapliko vadovau-
jamo bataliono 9-oji kuopa pirmoji 

įsiveržė į Zarasus ir išvadavo iš 
kalėjimo bolševikų įkalintus poli-
tinius kalinius. 

Už sėkmingą Salako paėmimą J. 
Čaplikas buvo apdovanotas 1-ojo 
laipsnio Vyties kryžiumi. 

Nuo 1920 m. vasario 18 d. 
paskirtas 8-ojo pėstininkų Kauno 
kunigaikščio Vaidoto pulko vadu. 
Jam teko dalyvauti malšinant bol-
ševikų sukurstytą sukilimą.

1920 m. kovo mėn. 8-ame pės-
tininkų pulke pradėtas formuoti 
trečiasis batalionas. 1920 m. ba-
landžio mėnesį J. Čaplikas su savo 
pulku išvyko į frontą prieš lenkus.

Po ilgų kovų pats pulko vadas 
mjr. J. Čaplikas pateko į lenkų 
nelaisvę. Po kurio laiko pavyko 
iš nelaisvės sėkmingai pabėgti ir 
grįžti į savo pulką.

1921 m. sausio 13 d. jis buvo 
atleistas iš 8-ojo pėstininkų Kauno 
kunigaikščio Vaidoto pulko vado 
pareigų ir paskirtas Generalinio 
štabo operacijų skyriaus viršininku. 

Nukelta į 8 p.

Diskutavo apie partizanų vado Juozo Krikštaponio (Krištaponio) biografi ją

Konferencijos dalyviai ir svečiai. Daivos Zimblienės nuotr.

Ukmergės rajono savivaldybė 
kartu su Lietuvos istorijos institutu 
ir visuomeninėmis organizacijomis 
organizavo pirmą viešą diskusiją 
tema „Komplikuotos biografi jos 
tarp istorijos, atminties, politikos 
ir teisės“.

Rezistencinių kovų dalyviui 
Juozui Krikštaponiui (Krištapo-
niui) Ukmergėje yra pastatytas 
paminklas. 

 Tačiau yra manančių, kad šis 
asmuo neturi būti gerbiamas, esą 
jis  Antrojo pasaulinio karo metais 
talkino nacistams ir dalyvavo žydų 
žudynėse.

Ukmergės rajono savivaldybės 
administracija ne kartą raginta 
partizanų vado atminimui skirtą 
paminklinį akmenį iškelti už mies-
to ribų.

Tačiau mūsų rajono vadovai 
laikosi pozicijos, kad sprendimas 
turi būti priimtas valstybės lygiu, 
nekiršinant atskirų visuomenės 

grupių. Tam pritaria ir rezistencinių 
kovų dalyviai. 

Pirmoji diskusija šia jautria tema 
vyko gruodžio 2 d. Ukmergėje, 

Vlado Šlaito viešojoje bibliotekoje.
„Ukmergė yra vienas iš labiau-

siai nuo Holokausto nusikaltimų 
nukentėjusių Lietuvos miestų. Tuo 

pat metu Ukmergė yra ir aktyvių 
laisvės kovų, prasidėjusių dar te-
besitęsiant Antrajam pasauliniam 
karui, centras. Šių įvykių sūkuryje 

buvęs ir veikęs Juozas Krikštaponis 
(Krištaponis) yra tapęs bendruome-
nės susiskaldymo simboliu. 

Nukelta į 8 p.

Atsikūrusios kuopos rūpesčiu Vyčio partizanų apygardos vado Alfonso Smetonos ir partizanų žūties vietoje buvo sukurta, pastatyta ir 
atidengta rodyklė.

Linas KAVALIAUSKAS
Ukmergės Vyčio 1002-osios šaulių kuopos vadas

Ukmergėje paminėta Vyčio 1002-osios šaulių 
kuopos priesaikos 5-erių metų sukaktis. 

Atsikūrusios kuopos rūpesčiu Vyčio partizanų 
apygardos vado Alfonso Smetonos ir partizanų žūties 
vietoje buvo sukurta, pastatyta ir atidengta rodyklė. 

Tai yra Etninės kultūros globos programos projekto 
rezultatas. Šis projektas skirtas atnaujinti ir pritaikyti 
Vyčio apygardos vado Alfonso Smetonos ir kitų par-
tizanų žūties vietą, kuri yra miške, šalia Naujasodžio 
kaimo, esančio Taujėnų seniūnijoje, žmonių lankymui.

Pati stovyklavietė nepaženklinta jokiais ženklais, 
nurodančiais tos vietos buvimą, todėl nežinančiam 
tos vietos asmeniui ji yra nepasiekiama. Rodyklė-
ženklas – tam tikras mažosios liaudies architektūros 
paminklas. Ją pagamino Ukmergės tautodailininkas 
šaulys Stanislovas Zinkevičius.

Šių iškilmių proga šv. Mišias Lėno bažnyčioje 
už Šaulių sąjungą ir šaulius aukojo Ukmergės Vy-
čio 1002-osios šaulių kuopos kapelionas Šarūnas 
Petrauskas. 

Nukelta į 8 p.

Žūties vietą minės rodyklė
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Diskutavo apie partizanų vado Juozo Krikštaponio (Krištaponio) biografi ją

Atkelta iš 7 p.

1921 m. gegužės 29 d. J. Čapli-
kas buvo paskirtas Kėdainių karo 
komendantu. 1922 m. sausio 20 d. 
jam suteiktas pulkininko leitenanto 
laipsnis. 1922 m. balandžio 11 d. 
plk. ltn. J. Čaplikas paskirtas Trakų 
karo komendantu.

1922 m. liepos 15 d. – 1923 m. 
lapkričio 1 d. vadovavo 7-ajam 
pėstininkų Žemaičių kunigaikščio 
Butegeidžio pulkui. 

1923 m. vasario 26 d. plk. ltn. J. 
Čaplikas su pulku persikėlė į Klai-
pėdą. Ten jis padėjo steigiant Lie-
tuvos šaulių sąjungos XX rinktinę.

Tais pačiais metais buvo at-
leistas iš pulko vado pareigų ir 
paleistas į atsargą.

Išėjęs į atsargą, mokytojavo 
Žiežmariuose, dėstė matematiką 
ir lietuvių kalbą. Vėliau buvo ir 
Žiežmarių vidurinės mokyklos 
direktoriumi. Nuo 1925 m. balan-
džio 27 d. pradėjo tarnauti Vidaus 
reikalų ministerijos struktūrose.

1927 m. sausio 8–9 d. Kaune 
įvyko pirmas savanorių kongresas. 
Savanorių sąjungos centro valdybos 
pirmininku buvo išrinktas J. Čaplikas. 

1928–1929 m. buvo išrinkta 
nauja centro valdyba. J. Čaplikas 
vėl tapo jos pirmininku. 

1929 m. J. Čaplikui suteikiamas 
pulkininko laipsnis, nors jis nebu-
vo baigęs jokių aukštųjų karinių 
mokslų.

1934 m. liepos 13 d. pakeltas į 
generolo leitenanto laipsnį ir paskir-
tas 2-os pėstininkų divizijos vadu.

J. Čapliko žmona Marija Čap-
likienė už tai, kad perspėjo apie 
pučą, buvo apdovanota Vytauto 
Didžiojo ordino medaliu.

1935 m. rugsėjo 6 d. atsistaty-
dino J. Tūbelio ministrų kabinetas. 
Tačiau prezidentas A. Smetona vėl 
pavedė jam sudaryti naują. Tą pa-

čią dieną ir buvo sudarytas beveik 
tokios pačios sudėties, tik nauju 
vidaus reikalų ministru vietoje 
atsargos pulkininko S. Rusteikos 
buvo paskirtas generolas leitenan-
tas J. Čaplikas. 

1936 m. spalio 30 d. Ministrų 
kabinetas išklausė vidaus reikalų 
ministro J. Čapliko pranešimą apie 
mėginimus organizuoti liaudies 
frontą ir numatė administracines 
bei ideologines priemones prieš 
komunistų partijos šalininkus.

Po sovietų okupacijos J. Čapli-
kas išvažiavo į savo ūkį prie Va-
doklių, netoli Ramygalos. Jis turėjo 
galimybę pasitraukti į Vokietiją, 
bet atsisakė. Bolševikų suimtas 
1940 m. liepos 18 d. savo ūkyje ir 
išvežtas į Maskvą. 

Sušaudytas 1941 m. liepos 30 d. 
Butyrkų kalėjime. Palaidojimo (už-
kasimo) vieta nežinoma. Rusijoje 
tebėra ir jo byla, kurios „SSRS tei-
sių perėmėjai“ nesiruošia atiduoti 
Lietuvai, nes ji buvo pradėta kurpti 
Maskvoje.

Už nuopelnus Lietuvai J. Čap-
likas buvo apdovanotas Vytauto 
Didžiojo 3-ojo laipsnio (1933 12 
05), DLK Gedimino 3-iojo laips-
nio (1929 02 16) ordinais, Skautų 
sąjungos „Svastikos“ ordinu, Sa-
vanorių-kūrėjų ir Lietuvos Nepri-
klausomybės 10-mečio medaliais, 
Klaipėdos atvadavimo ženklu.

Vizito Estijoje metu (1936 02 
17) šalies prezidentas J. Čapliką 
apdovanojo 1-ojo laipsnio „Laisvės 
erelio“ ordinu, o vizito Latvijoje 
metu (1936 09 12) prezidentas K. 
Ulmanis apdovanojo 1-ojo laipsnio 
„Trijų žvaigždučių“ ordinu.

Parengė Vilma Nemunaitienė

Prieškario ministras Julius 
Čaplikas: tragiškai 

pasibaigęs gyvenimo kelias 

Atkelta iš 7 p.
Jis dažnai minimas ir kaip visos 
Lietuvos nenoro aiškintis sudė-
tingo laikotarpio aplinkybių pa-
vyzdys. Todėl rajono savivaldybė 
imasi iniciatyvos ir kartu su Lie-
tuvos istorijos institutu ir kitomis 
nevyriausybinėmis organizacijo-
mis pradeda viešų diskusijų ciklą, 

Ukmergės rajono meras R. Janickas. Ukmergės žydų bendruomenės pirmininkas A. Taicas.Istorijos instituto direktorius dr. prof. A. Nikžentaitis.

kurio tikslas yra sėsti prie bendro 
stalo ir išsiaiškinti visus faktus, 
aplinkybes, jas atsakingai įvertinti 
ir priimti pamatuotus sprendimus“, 
– sakė Ukmergės rajono meras 
Rolandas Janickas.

Diskusijoje dalyvavęs  Ukmer-
gės žydų bendruomenės pirminin-
kas Artūras Taicas pažymėjo, kad 

nesprendžiama situacija yra trukdis 
visai rajono bendruomenei žengti 
į priekį. 

Išankstinėmis nuomonėmis 
paremtos pozicijos yra kardinaliai 
priešingos, labai retai stengiamasi 
atsiremti į esamus faktus ir bū-
tinas neatidėliotinas sprendimo 
priėmimas.

Savivaldybės prašymu prie 
viešų diskusijų organizavimo pri-
sidėjo Lietuvos istorijos institutas. 

Instituto mokslininkai parengė 
išsamią analitinę pažymą apie 
Juozo Krikštaponio (Krištaponio) 
biografi ją ir veiklą. 

Instituto istorikai surinko pag-
rindinius istorinių šaltinių duome-
nis ir juos pateikė viešam aptari-
mui. Gruodžio 2-ąją pirmos viešos 
diskusijos metu instituto mokslo 
darbuotojas dr. Mindaugas Pocius 
šios pažymos pagrindu skaitė pa-
grindinį pranešimą.

Savo įžvalgomis pasidalijo Isto-
rijos instituto direktorius dr. prof. 
Alvydas Nikžentaitis, nevyriau-
sybinių organizacijų, padedančių 
stiprinti Lietuvos valstybės gyvy-
binius pajėgumus, koordinacinės 
tarybos (NOKT) pirmininkas dr. 
Audrius Skaistys, dr. prof. Alfonsas 
Vaišvila, teisininkas Evaldas Paši-
lis, Lietuvos Respublikos Seimo 
narys, karo istorikas prof. Valdas 
Rakutis ir kiti Lietuvos nepriklau-
somybės kovų dalyviai.

Vėliau viešame aptarime, kurį 
moderavo Lietuvos istorijos insti-
tuto direktoriaus pavaduotojas Au-
rimas Švedas, diskutavo dr. Nerijus 
Šepetys (Vilniaus universitetas), 
dr. Alfredas Rukšėnas (Lietuvos 
gyventojų genocido ir rezistencijos 
tyrimų centras), dr. Zigmas Vitkus 
(Klaipėdos universitetas), Vytau-
tas Bruveris (dienraštis „Lietuvos 
rytas“), istorikas plk. ltn. dr. Petras 

Stankeras ir kt.
Kalbėjusieji dėkojo Ukmergės 

rajono merui R. Janickui už to-
kios konferencijos inicijavimą, už 
galimybę išsakyti savo požiūrį į 
komplikuotą biografi ją istorijos, at-
minties, politikos ir teisės požiūriu. 
Ir nors dėl galiojančių pandemijos 
metu reikalavimų pirmos viešos 
diskusijos dalyvių skaičius buvo 
ribojamas, prioritetas teikiamas 
diskusijoje dalyvaujančių organi-
zacijų atstovams, renginys buvo 
labai dinamiškas, informatyvus ir 
netilpo į iš anksto numatytus laiko 
rėmus.

Pradžia padaryta. Ji tikrai turės 
tęsinį, nes to reikalauja pats gy-
venimas. 

UŽ inf.

Žūties vietą minės rodyklė

Atkelta iš 7 p.

Labai smagu buvo sulaukti 
svečių: Alfonso Smetonos šaulių 
5-osios rinktinės vado, atsargos 
kapitono A. Mordaso, kartu su juo 
atvykusių šaulių choro „Aukštaitis“ 
ir Biržų 501 kuopos jaunųjų šaulių, 
vadovaujamų energingojo kuopos 

vado Vidučio Šeško, KASP Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės vado bei 
pulkininko leitenanto Vido Zabielos. 

Autentiškumo suteikė Karo 
istorijos rekonstruktorių klubo 
„Partizanas“ nariai. Po renginio 
dalyviai vaišinosi partizaniška-šau-
liška koše, ant laužo virta arbata.

Tikimės, kad mūsų darbai padės 
išsaugoti partizanų atminimą. 

Tėvynės labui!

Šauliai aplankė partizanų žūties vietą Taujėnų seniūnijoje esančiame miške. 


