
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Ką pasakoja vieno parko paminklo istorija

Jonas Misiūnas, 1932 m. 

Beveik prieš tris dešimtmečius 
pradėtame kurti  Vidiškių seniūni-
joje esančiame Didžiosios kovos 
apygardos partizanų parke viena 
iš atminimo lentų yra skirta Jonui 
Misiūnui-Žaliam Velniui. Sausio 
15 d. minėta 110-ies metų šio 
partizano gimimo sukaktis.  

Paliko pėdsakus 
Ukmergės žemėje

Šio žmogaus istorija nepalieka 
abejingų ir šiandien, nes jis paliko 
savo pėdas ir Ukmergės žemėje.

1947 m. kovo 11-ąją MGB 
Maskvos Butyrų kalėjime užgeso 
partizanų Didžiosios Kovos apy-
gardos (DKA) įkūrėjo ir vado Jono  

Misiūno-Žalio Velnio gyvybė. 
Pasak rašytojo Stanislovo Abro-

mavičiaus, šį faktą iki šiol gaubia 
paslaptis, nes Lietuvos ypatinga-
jame archyve Žalio Velnio bau-
džiamosios bylos nėra. Saugumas 
ilgai jo žūties faktą neigė. Apie J. 
Misiūno-Žalio Velnio kovų ir žūties 
aplinkybes rašytojui yra pasakoję 
jo bendražygiai: Benediktas Traki-
mas-Genelis, Pranas Žičius-Vėjas, 
Onutė Trakimaitė-Ožka, Aldona 
Sipavičiūtė-Velnio Išpera, Onutė 
Kondrotaitė-Trakimienė-Snieguolė. 

Visi apie šį žmogų kalbėjo su 
pasididžiavimu. Tai buvo aukštas 
(sako, jo ūgis buvo 203 cm), ener-
gingas, bebaimis žmogus, turėjęs 
vadovavimo dovaną ir tapęs poka-
rio partizaninio pasipriešinimo le-

genda. Anot. B. Trakimo-Genelio, 
geriausiais DKA metais apygardoje 
kovotojų buvo apie 6 000, o kartu 
su pasyviais ir slapukais bei ryši-
ninkais jų skaičius siekė iki 10 000.

J. Misiūno tėvai – Tomas ir Ona 
Misiūnai – gyveno Panevėžio aps-
krities Pušaloto valsčiaus Valmo-
nių kaime (dabar – Pasvalio rajo-
nas). Šeimoje gimė 10 vaikų: šešios 
dukterys (Marytė, Felicija, Ona, 
Veronika, Anastazija, Petronėlė) 
bei keturi sūnūs (Mykolas, Petras, 
Jonas, Juozas). Tėvelis buvo kal-
vis, bet Valmonyse savo kalvės 
neturėjo (kaip, beje, ir žemės). 
Samdėsi aplinkiniuose dvareliuose, 
dirbo pas stambesnius ūkininkus. 
Kiekvieną sezoną keliaudavo 
kitur. Šiandien, deja, nežinome, 
ar trobelė Valmonių vakarinėje 
dalyje, kurion šeima sugrįždavo 
po kelionių, buvo jų, giminaičių 
ar taip pat tik nuomojama. Pokariu 
jos jau nebeliko. Vaikai išsibarstė 
Pušaloto valsčiuje ar toliau.

Įvairiuose šaltiniuose ir J. Mi-
siūno gimimo vieta kartais nuro-
doma Pagirių vienkiemis (arba Po-
liesė – rusiškas variantas, kaimas, 
esantis apie 10 kilometrų atstumu 
nuo Pušaloto, Panevėžio link). 
Šaltiniuose nurodoma, kad dėl 
tokio klajokliško gyvenimo šeima 
nelaikė gyvulių, nebent karvutę. 
Vaikai pavasarį būdavo išleidžiami 
piemenauti pas ūkininkus, o kai ru-
denį grįždavo į šeimą, gyvenamoji 
vieta neretai būdavo pasikeitusi. 
Ilgai teko ieškoti nustatant ir jo 
gimimo datą. Tai – 1911 m. sausio 
15-oji. Ši data nurodyta 1942 metų 
visuotinio gyventojų surašymo 
duomenyse, gimimo vieta – Polie-
sės dvaras Pušaloto valsčiuje, kur 
laikinai dirbo tėvelis kalvis. 

Susiejo gyvenimą su 
sunkia kario dalia

Rašytojas S. Abromavičius 

pasakoja, kad J. Misiūnas susiejo 
savo gyvenimą su sunkia kario 
dalia: po privalomosios tarnybos 
liko tarnauti liktiniu. 

1940 metais, iš kariuomenės 
atleistas, grįžo į gimtąsias vietas, 
o jau 1941 metų birželį ar liepą J. 
Misiūnas dirbo Lietuvos laikino-
sios Vyriausybės Kaišiadorių ko-
mendantūroje kartu su būsimuoju 
bendražygiu partizaninėje kovoje 
Pranu Petkevičiumi-Kariūnu iš 
Kaišiadorių valsčiaus, DKA A rink-
tinės bataliono vadu. Jis yra sakęs 
savo šeimai, kad viršilą J. Misiūną 
pažinojo iš bendros tarnybos Kai-
šiadorių komendantūroje. 

Laikinosios Vyriausybės vo-
kiečių valdžiai nepripažinus ir 
komendantūras likvidavus, Jonas 
perėjo į apsaugos policiją, dirbo 
geležinkelio policijos apsaugos 
tarnyboje Kaišiadorių ruože, 1944 
m. vasario 5 d. įstojo į gen. Povilo 
Plechavičiaus vietinės rinktinės 
karo mokyklą Marijampolėje, kurią 
po kelių mėnesių išvaikė vokie-
čiai. Dalis karių (apie 300) jėga 
buvo suvaryti į vagonus ir išvežti į 
Vokietiją gaminti ginklų vokiečių 
kariuomenei, o dauguma (2 000) 
kariūnų sugebėjo pabėgti, tarp jų 
buvo ir J. Misiūnas. Tada jis kartu 
su pabėgusiais plechavičiukais 
grįžo į Kaišiadorių kraštą ir vėl 
saugojo geležinkelį ties Kaugonių 
stotele. Tada du būriai po 12–15 
vyrų saugojo ir vietos gyventojus 
nuo raudonųjų partizanų. Apsau-
gininkai poromis tikrino bėgius, 
stotelę, turėjo įsirengę atraminį 
punktą.

Įsijungė į partizaninę 
veiklą

Apie Žalio Velnio partizaninę 
veiklą daug rašyta įvairiuose šalti-
niuose. Saugumas, perėmęs DKA 
vadovybės kontrolę 1946 metais, 
stengėsi jį izoliuoti, siuntė agentus, 

net kariuomenės būrius, ieškojo 
išdavikų jo aplinkoje, tačiau jo 
likviduoti ar suimti nepavykdavo. 
Jo asmenį gaubė paslaptis. Net 
Atgimimo metu apie Žalio Velnio 
mirtį buvo skleidžiama daug klai-
dingų faktų. Siekta jį sumenkinti, 
sukelti abejonių dėl jo mirties. 
Atsirado „liudininkų“, kurie tarsi 
kartu kalėjo lageryje. Paprašyti pa-
pasakoti apie jo išvaizdą, sakė, kad 
pusamžis vyras, vidutinio ūgio...

J. Misiūno-Žalio Velnio parti-
zanai veikė dabartiniuose Kaišia-
dorių, Ukmergės, Širvintų, Trakų 
rajonuose. 

Likimą nulėmė 
saugumiečių operacija
Jo likimą nulėmė gudri sau-

gumiečių operacija 1946 metų 
rugpjūtį. Perėmus apygardos va-
dovavimą KGB agentui Vytau-
tui Pečiūrai-Griežtui (agentui 
„Gediminui“), saugumas gavo 
būrių, kuopų, buvusių A rinktinės 
sudėtyje, partizanų ir ryšininkų 
sąrašus. Beliko sučiupti gyvą tik 
patį vadą, tada jau tapusį išdaviko 
pavaduotoju. Tik tai padaryti buvo 
sunku, mat Žalias Velnias pakeitė 
kovos taktiką, suskirstė kovotojus į 
mažas grupeles ir laikinai nutraukė 
aktyvius veiksmus. MGB planas 
buvo toks: išvilioti jį į tariamą vadų 
pasitarimą Vilniuje ir ten suimti. 

Numatyta susitikimo data ir 
vieta: 1946 m. rugpjūčio 12 d. 
Vilniuje. Agentas Griežtas pasiūlė 
Žaliam Velniui atvykti į susitikimą 
Vilniuje, tačiau tas iš pradžių nesu-
tiko, tik vėliau pasidavė įkalbamas. 
Agento Kibirkšties nurodymu į 
Abromiškes (dabar – Elektrėnų 
savivaldybė) automobiliu išvyko 
ryšininkė Onutė Trakimaitė-Ožka. 
Tačiau Žalias Velnias į susitikimą 
neatvyko. Teko važiuoti ir kitą 
dieną. 
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Pašilės Šv. Barboros bažnyčios ir miestelio istorijos apžvalga
Ištrauka ir Raimundo Klimavi-

čiaus knygelės „Pašilės Šv. Barbo-
ros bažnyčios ir miestelio istorijos 
apžvalga“.

Kas buvo architektas, supro-
jektavęs bažnyčios pastatą, nėra 
žinoma. Tačiau jos fasadą palyginę 
su iki rekonstrukcijos 1934 metais 
buvusiu Jonavos Šv. apaštalo Jokū-
bo bažnyčios fasadu, rastume kai 
kurių panašumų. Todėl galima kelti 
prielaidą, jog abi bažnyčias galbūt 
projektavo tas pats architektas. Juo 
labiau, kad Jonavos bažnyčios fun-
datoriumi buvo vyskupas Juozapas 
Kazimieras Kosakovskis, o pati 
bažnyčia statyta beveik tuo pačiu 
metu kaip ir Pašilėje, t. y.  pradėta 
statyti 1791 ir baigta 1793 metais. 
Todėl neatmestina galimybė, jog 
vyskupas, pašventinęs brolio fun-
duotą Pašilės bažnyčią, pasikvietė 
jos architektą ir Jonavos bažnyčiai 
projektuoti. Įdomu, kad panaši 
legenda apie bažnyčios statybai 
skirtas plytas, perduodamas į sta-
tybvietę per išsirikiavusių žmonių 
rankas, yra pasakojama ir Jonavoje.

Pašventintoji Šv. Barboros baž-
nyčia buvo klasicistinio stiliaus, 
stačiakampės halinės formos, 35 
uolekčių (≈ 24,5 m) ilgio, 18 uo-
lekčių (≈ 12,5 m) pločio ir 12 
uolekčių (≈ 8,5 m) aukščio, su 
dvišlaičiu stogu, dengtu skiedromis. 
Bažnyčios fasado apatinio aukšto 
centre buvo stačiakampės durys. 
Jų šonuose – po dvi nišas iš abie-
jų pusių. Antrame fasado aukšte 
įrengti penki stačiakampiai langai, o 
trikampio frontono centre padaryta 
apskrita anga su Dievo Apvaizdos 
akimi trikampyje ir užrašu frize 
lenkų kalba „Boskiej Opatrzności“ 
(„Dievo Apvaizdai“). Kiekvienoje 
šoninėje ir galinėje  sienose buvo 
įrengta po penkis langus. Sienos 
tinkuotos, tarp langų suskaidytos 
stambiais dorėniniais piliastrais. 
Priekinėje bažnyčios dalyje ant 
stogo buvo pastatytas kvadratinės 
piramidės (tiksliau – obelisko) for-
mos bokštelis su kryžiumi viršuje. 
Šventorių juosė tvora, besitęsianti 
nuo bažnyčios fasado į abi puses 
ir priekinėje dalyje turėjusi dvejus 
vartus. Fasadinė tvoros pusė abie-

juose jos galuose baigėsi išmūrytais 
varpinių bokšteliais su kryžiais 
viršuje. Yra išlikusi seno piešinio 
fotografija, kurioje tų bokštelių 
forma kitokia, negu buvo natūroje, o 
vietoj kryžių ant jų yra pavaizduotos 
skulptūros. Piešinyje šiek tiek ski-
riasi ir bažnyčios pastatas: šoninėje 
sienoje pavaizduoti ne penki, bet 
septyni langai, o trikampio frontono 
centre nupiešta ne apskrita, bet pu-
sės apskritimo anga. Sunku tiksliai 
pasakyti, kodėl piešinyje atsirado 
nurodyti skirtumai. Gal šis piešinys 
buvo bažnyčios projektinis eskizas?

Dar viena mįslė, susijusi su Pa-
šilės bažnyčios pastatu, yra užrašo 
„Boskiej Opatrzności“ atsiradimas 
jos frize. Kaip minėta, šventinant 
kertinį akmenį, bažnyčiai suteiktas 
Šv. Barboros titulas. O konsekruo-
jant ji dar buvo pašvęsta ir Dievo 
Apvaizdai – tai liudija užrašas baž-
nyčios frize ir virš jo pavaizduotas 
Dievo Apvaizdos simbolis. Kodėl tai 
buvo padaryta? Toks klausimas gal ir 
nekiltų, jei nebūtų žinoma, jog Dievo 
Apvaizdos simbolis buvo neofi cialus 
Abiejų Tautų Respublikos Ketverių 

metų seimo (veikusio 1788–1792 
m.) ženklas, reiškęs, kad šio Seimo 
reformas, vykdomas valstybėje, glo-
boja aukščiausios dangaus jėgos. Tas 
reformas vainikavo 1791 m. gegužės 
3 d. priimta Konstitucija, pavadinta 
„Valdymo įstatymu“. Broliai Ko-
sakovskiai – Livonijos vyskupas 
Juozapas Kazimieras ir Vitebsko 
vaivada Mykolas – dalyvavo minėto 
Seimo darbe. Nors abu ir pasirašė 
po Gegužės trečiosios konstitucijos 
tekstu, tačiau buvo valstybėje vyk-
domų reformų priešininkai, vėliau 
tapo Rusijos inicijuotos Targovicos 
konfederacijos dalyviais. Taip pat 
yra žinoma, jog, paskelbęs šią 
Konstituciją, Seimas priėmė ir 
Deklaraciją, kurioje kaip padėką 
už reformų globą numatė pastatyti 
„Aukščiausiajai Apvaizdai (Wyższej 
Opatrzności) pašvęstą bažnyčią“. 

Be išsamaus tyrimo dabar būtų 
sunku pasakyti, ar,  praėjus trims su 
puse mėnesio po Gegužės trečiosios 
konstitucijos priėmimo, konsekruo-
jant Pašilės bažnyčią ji buvo pašvęsta 
Dievo Apvaizdai dėl nesusietų su 
šiais įvykiais priežasčių, ar broliai 

Kosakovskiai tai padarė siekdami 
savų opozicinių tikslų. Žinant jų 
priešiškumą Ketverių metų seimo 
vykdytoms reformoms, galima da-
ryti prielaidą, jog Pašilės bažnyčios 
pašventimas Dievo Apvaizdai buvo 
simbolinis veiksmas, oponuojant 
reformatorių siekiams statyti baž-
nyčią Aukščiausiajai Apvaizdai. 
Tuo labiau, jog ne Dievo, o Aukš-
čiausiosios Apvaizdos paminėjimas 
Deklaracijos tekste kėlė įtarimų, jog 
aktyviausi reformų šalininkai Sei-
me, daugelis jų (netgi pats karalius 
Stanislovas Augustas) priklausė 
masonams, iš tikrųjų planavo statyti 
ne katalikų bažnyčią, bet šventyklą 
„laisvųjų mūrininkų“ garbinamam 
Didžiajam Statytojui. O Kosakovs-
kiai buvo uolūs katalikybės išpaži-
nėjai. Be to, piramidė buvo vienas 
iš masonų simbolių. Todėl tokios 
neįprastos formos bokštelio su kry-
žiumi virš jo atsiradimas ant Pašilės 
bažnyčios stogo galbūt Kosakovs-
kių užmanymu turėjo simbolizuoti 
Bažnyčios pergalę prieš „laisvųjų 
mūrininkų“ mokymą? 

Nukelta į 8 p.
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Apie tai O. Trakimaitė-Ožka 
pasakojo taip: „Rugpjūčio 13-osios 
pavakarę Genelis pareiškė, kad 
reikia važiuoti į DKA atvežti Žalią 
Velnią. Dvi naktis buvau nemiego-
jusi, tačiau išvykau sunkvežimiu į 
Abromiškes. Nurodytoje vietoje 
atsirado Žalias Velnias ir Petras 
Petkevičius-Dramblys. Dramblys 
atsisėdo prie vairuotojo, o Žalias 
Velnias atsidūrė prie manęs kėbule. 
Atsiduso lyg su palengvėjimu, o 
gal ir jį kažkas slėgė. Aš žinojau, 
kad nuo gegužės mėnesio apygar-
dai vadovauja „Majoras Griežtas“, 
tačiau visas vadovavimo krūvis 
tenka mano broliui, apygardos 
štabo viršininkui Geneliui. Buvo 
keista matyti Žalią Velnią tarsi vi-
siškai atsipalaidavusį, be įtampos. 
O Dramblys, automobiliui susto-
jus, vis nervingai dairėsi į šalis. 
Vilniuje buvome naktį tarp pirmos 
ir antros valandos. Atvykome į 
agento Aitvaro butą. Įėję vidun, 
prie padengto stalo radome profe-
sorių Markulį ir kitus žmones... Iš 

DKA buvome šešiese: Žalias Vel-
nias, Genelis, Vytenis, Dramblys, 
aš ir buto savininkas Aitvaras...“

Vartojami du slapyvardžiai
Lietuvos ypatingajame archyve 

išlikusiuose DKA atsišaukimuose 
į Lietuvos žmones, partizaninėje 
spaudoje buvo vartojami du J. 
Misiūno slapyvardžio variantai – 
Žalias Velnias ir Žaliasis Velnias. 
Tik reikia žinoti, kad vado vardu 
atsišaukimai buvo rašomi, spaus-
dinami ir padaliniuose (kuopose, 
rinktinėse).

Ilgai ieškota priežasčių, nulė-
musių tokį J. Misiūno slapyvardžio 
pasirinkimą. Jis nebuvo baugus, 
mistifikuotas, nes vadas buvo 
drąsus, išmanantis partizaninio 
karo ypatumus, tausojo savuosius 
kovotojus. Šiandien sunku tiksliai 
pasakyti, kodėl J. Misiūnas pa-
sirinko Žalio Velnio slapyvardį. 
Tačiau galima tokia versija. 1944 
m., iki sovietams sugrįžtant, J. 
Misiūno, geležinkelio apsaugos 
būrio vado, būstinė buvo Kaugonių 

geležinkelio stotelėje. Čia, prie 
stotelės pastato, apsaugininkai 
prisistatė trisienį, laikė dokumentus 
ir ginklus, buvo pasiruošę atremti 
raudonųjų partizanų puolimus, 
persekiojo juos, pasirodžiusius 
prie geležinkelio ar jiems užpuolus 
kaimų gyventojus. 

Kaip nurodo įvairūs šaltiniai, 
1944 m. vasaros pradžioje, jausda-
mi, kad sovietų kariuomenė artėja 
Lietuvos link, geležinkelį saugoję 
vyrai įsigijo ginklų, ten juos kaupė, 
taip pat slėpė miškuose, sunkiau 
prieinamose vietose, kol liepos 
pirmosiomis dienomis surinko 
visus į vieną vietą, pasikrovė į ve-
žimus ir patraukė į Čiobiškį. Viena 
iš ginklų slėpimo vietų buvo J. 
Misiūnui gerai žinomame miške, 
maždaug 3 km nuo Žaslių ir 4 km 
nuo Kaugonių geležinkelio sto-
telių. Tai – Žalias raistas – pelkė, 
durpynas, apie 134 ha šlapia vieta, 
priaugusi samanų, menkų beržiukų 
ir pušaičių, Cineikių miške. Čia 
ir vasarą samanos visiškai neiš-
džiūdavo. Apie šią vietovę sklido 
baugios legendos, žmonės čia lan-
kydavosi retai. Elektrėniškė Ona 
Rasutė Šakienė 2013 m. išleido to 
krašto etnografi nę istorinę knygą 
„Buvom“, paremtą senų žmonių 
atsiminimais. Jie pateikti tarmiškai, 

patraukliai. 
Štai kas rašoma apie Žalią raistą: 

„Miške yra Lapakalnis. Ty lapės 
turėja daug urvų. Yra Žalias rais-
tas, saka ty žalias velnias gyvena. 
Seniau, kai mergos gulėdava ant 
šieną, tai naktį pas jas ateidava 
velniai. Ateina gražūs bernai, juo-
dai apsirengį, ale jų plaukai kaip 
rateliai. Nosij tik viena skylė...“

Baisiomis istorijomis apipinta 
vieta tikrai tiko ginklams slėpti, o 
čia gyvenę velniai baugino. Tikė-
tina, kad Žalio Velnio slapyvardis 
būtent ir susijęs su Cineikių miško 
Žalio raisto žaliu velniu.

Pasak įvairių šaltinių, 1946 metų 
rugpjūčio 14-ąją neva susitikti su 
formuojamo „komiteto vadovais“ 
agentas Žalią Velnią nuvežė į speci-
aliai paruoštą butą ir ten suėmė. Kad 
nesukeltų įtarimų dėl vado suėmimo, 
saugumas  leido Geneliui, Vyteniui ir 
Drambliui išvykti į apygardą ir laukti 
nurodymų. Jie manė, jog Žalias Vel-
nias dar pasilieka Vilniuje.

Netrukus savi kovotojai suneri-
mo dėl Žalio Velnio dingimo. Kai 
DKA štabo viršininkas B. Traki-
mas-Genelis atvyko pas išdaviką 
J. Markulį-Erelį ir pareikalavo 
pasimatymo su vadu, jam buvo 
atsakyta, kad jis yra Balgudijoje ir 
tuoj sugrįš. Netrukus Genelis buvo 

suimtas, kaip ir kiti kai kurie apy-
gardos dalinių vadai. Taip baigėsi 
J. Misiūno-Žalio Velnio kovų ir 
žygdarbių epopėja.

Po mirties – Vyčio 
kryžiaus ordinas

1997 m. gruodžio 22 d. J. Mi-
siūnui pripažintas Kario savano-
rio statusas, suteiktas pulkininko 
laipsnis (po mirties, 1999 m. kovo 
19 d. Lietuvos Respublikos prezi-
dento dekretu apdovanotas Vyčio 
Kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (da-
bartinis atitikmuo – Vyčio Kryžiaus 
ordino Komandoro didysis kryžius).

Jam pastatyti atminimo ženk-
lai Kaišiadoryse, Kaugonyse ir 
Ukmergės Lietuvos didžiosios 
kovos apygardos partizanų parke, 
jo pavardė įrašyta partizanų koply-
tėlėje, Kaišiadorių kapinėse. Aikštė 
prie Kaišiadorių geležinkelio sto-
ties pavadinta Jono Misiūno vardu.

Straipsnis parengtas naudojantis 
rašytojo Stanislovo Abromavičiaus 
prisiminimais, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro, Darius Juodžio knygos 
„Jonas Misiūnas-Žalias Velnias“ 
medžiaga.

Parengė Lina Sukackienė

Aikštė prie Kaišiadorių geležinkelio stoties pavadinta Jono Misiūno vardu.

Atkelta iš 7 p.

Tai galėjo būti aliuzija į Šv. 
Petro aikštėje Vatikane 1586 m. 
popiežiaus Siksto V sumanymu 
pastatytą egiptietišką obeliską su 
kryžiumi viršuje, kuris simbolizavo 
Bažnyčios triumfą prieš pagonybę 
ir erezijas.

Pašventinta Pašilės bažnyčia 
tapo Pabaisko parapijos fi lija. Ją 
aptarnaujantis kunigas gyveno 
Vaitkuškio dvaro rūmuose ir buvo 
išlaikomas kaip dvaro koplyčios 
kapelionas. Praėjus vos septyne-
riems metams nuo konsekracijos, 
Pašilės bažnyčioje buvo palaidotas 
1798 m. sausio 18 d. miręs jos 
fundatorius grafas Mykolas Kosa-
kovskis, o 1811 m. šalia jo atgulė 
ir grafi enė Barbora Kosakovska.

Pašilės miestelio užuomazga
Vaitkuškio dvaro laukuose pa-

statyta bažnyčia davė pradžią 
gyvenvietės, ilgainiui išaugusios 
į Pašilės miestelį, atsiradimui. 
Teritorija prie Varinės miške esan-

čio Vaitkuškio piliakalnio, vadi-
namo Lapiakalniu, archeologų 
duomenimis, buvo apgyvendinta 
jau 1-ojo tūkstantmečio pr. Kr. 
antroje pusėje. Yra išlikusių žinių, 
kad keliu, vedančiu iš Ukmergės 
į Pabaiską, pro dabartinę Pašilę 
1435 m. rugpjūčio 30 d. žygiavo 
Lenkijos karaliaus Jogailos brolio 
kunigaikščio Švitrigailos kariuo-
menė, kurią sudarė apie 20 tūkst. 
karių. Prie Žirnajų ežero ji susikovė 
su DLK Vytauto brolio Žygimanto 
Kęstutaičio kariuomene. Istorijoje 
šis mūšis yra žinomas Pabaisko 
mūšio pavadinimu. 

 Tačiau iki Pašilės bažnyčios pa-
statymo, atrodo, jokios gyvenvietės 
čia nebuvo. Iš 1784 m. atlikto Pa-
baisko dekanato parapijų aprašymo 
sužinome, kad tuo metu čia prie 
kryžkelės stovėjo tik minėta už-
eiga. Jokie kiti pastatai neminimi. 
Pašilės, kaip gyvenamosios vietos, 
pavadinimas neminimas ir sąraše 
kaimų bei gyvenamųjų vietų, tuo 
metu priklausiusių Pabaisko para-

pijai. Todėl bažnyčios atsiradimas 
prie Vilniaus–Rygos trakto buvo 
akstinas šioje vietoje pradėti kurtis 
gyvenvietei. Juolab kad jau 1798 
m. ši vietovė imta vadinti ne tik 
Pošiline, bet ir Barbaruvu. Tai 
leidžia manyti, kad naujo pavadi-
nimo atsiradimui įtaką darė būtent 
Šv. Barboros bažnyčios titulas. 
Šalia bažnyčios ir karčemos pra-
dėti statyti namai, kurie priklausė 
Vaitkuškio dvarui ir buvo išnuo-
mojami juose apsigyvenantiems 
laisviems žmonėms, daugiausia 
neturtingiems šlėktoms, kurie 
už tai apdirbdavo dvaro žemę. 
1826–1837 m. miestelyje minimi 
gyvenę Jankauskai, Januškevičiai, 
Jadkovskiai, Jelenskai, Martuse-
vičiai, Rakauskai. Tie gyventojai 
dažnai keitėsi, nes išsikeldavo 
gyventi į kitus dvarus. 1859 metų 
žiniomis Pašilėje, arba Barbaruve, 
buvo 5 namai, o juose gyveno 55 
gyventojai. Greičiausiai viename 
name buvo apgyvendinamos kelios 
šeimos.

Miestelis laikui bėgant augo. 
Jau po trejų metų, 1862-aisiais, 
Pašilėje buvo 14 pastatų: bažnyčia, 
užeiga ir 12 gyvenamųjų namų. 
Dar 5 miestelio teritorijoje supla-
nuoti sklypai buvo neužstatyti. Už 
miestelio ribų, prie kelio, vedančio 
į Pabaiską, įkurtos kapinės. Visi 
Pašilės statiniai buvo išsidėstę 
pagal vieną – dabartinę Pašilės – 
gatvę. Bažnyčios pusėje buvo trys 
gyvenamieji pastatai, žiūrint nuo 
bažnyčios Ukmergės link, visi kiti 
– priešingoje gatvės pusėje.

Šv. Barboros bažnyčia iki 
Pirmojo pasaulinio karo
Nemažai žinių apie Pašilės baž-

nyčią randame 1850 m. gruodžio 
23 d. Pabaisko parapijos bažnyčių 
vizitacijos akte. 1849 m. Rusijos 
imperijoje (Lietuva tada jai pri-
klausė) buvo keičiamos vyskupijų 
ribos. Pabaisko parapija, kartu ir 
Pašilės filija, buvo atskirta nuo 
Vilniaus vyskupijos ir priskirta 
Žemaičių vyskupijai, Vilkmergės 

dekanatui. Įvykus šiam pasikeiti-
mui, kitais metais atlikta parapijos 
vizitacija. Tada ir buvo aprašyta 
Pašilės bažnyčia. Joje tuo metu 
stovėjo trys altoriai. Visi įrengti 
presbiterijoje. Didžiajame altoriu-
je kabėjo didelis, paauksuotuose 
rėmuose įrėmintas Nukryžiuotojo 
Jėzaus paveikslas, tapytas ant 
drobės aliejiniais dažais. Dešinėje 
presbiterijos pusėje buvo įrengtas 
Kristaus Atsimainymo altorius, 
kairėje – Švč. Mergelės Marijos 
Nekaltojo Prasidėjimo altorius. 
Šiuose altoriuose buvo įrėminti 
vienodo dydžio aliejiniais dažais 
ant drobės tapyti paveikslai. Iš viso 
bažnyčios sienas puošė 21 įvairaus 
dydžio paveikslas. Dvylika iš jų, 
vaizduojančių 12 apaštalų, nutapė 
tuometinis Vaitkuškio dvaro savi-
ninkas grafas Stanislovas Feliksas 
Kosakovskis (1795–1872).


