2012 08 11

UTENIS

Mûsø kultûros paveldas
Utenos dailës mokyklos direktorius Jonas Pleckevièius, susidomëjæs
traktu Varðuva – Sankt Peterburgas ir jo atsiradimo istorija, savo automobiliu ir lëðomis pats nuvaþiavo atkarpà nuo Varðuvos (per visà Lietuvà ir Latvijà) iki Rusijos sienos, fotografavo pakelës paðto stotis, kelio
apeiviø namelius ir patá traktà. Visà surinktà medþiagà sudëjo á dvi knygas.
Dalá Jono Pleckevièiaus surinktos medþiagos pateikiame mûsø skaitytojams.

Utenos J. Basanavièiaus gatvë
– dalelë trakto
Varðuva – Sankt Peterburgas
Susirûpinta keliø gerinimu

pinta pagrindiniø keliø gerinimu ir
XIX a. pirmoje pusëje, pleèian- naujø tiesimu, nes iki geleþinkelio
tis Rusijos ekonominiams, politi- atsiradimo tarptautinis ir tarpmiestiniams, kultûriniams ryðiams su va- nis paðtas, kareiviai, karo amunicija,
karø Europos ðalimis, itin susirûObeliskas. Zarasø kelias.
(Nukelta á 10 psl.)
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Utenos J. Basanavièiaus gatvë –
dalelë trakto
Varðuva – Sankt Peterburgas
(Atkelta ið 3 psl.)

prekës ir keleiviai buvo veþami arkliais. Tuo metu per
Lietuvà buvo tiesiami du
svarbûs traktai (keliai):
Sankt Peterburgas – Varðuva (1830 – 1836 m.) pro
Daugpilá, Zarasus, Utenà,
Kaunà („aukðtaièiø“ plentas) á Kalvarijà, Suvalkus, su
atðaka nuo Marijampolës
pro Kybartus á Karaliauèiø
ir Sankt Peterburgas – Ryga
– Tilþë – Karaliauèius pro
Joniðká, Ðiaulius, Tauragæ
(„þemaièiø“ plentas).
Sankt Peterburgo – Varðuvos traktas buvo pirmas

Senuoju trakto keliu pravaþiavo daug transporto priemoniø,
keliavo daug þmoniø...

Tiesiant traktà pakelëse buvo statomos diliþanø stotys, pusstotës,
kelio priþiûrëtojø pastatai.

stotës, kelio priþiûrëtojø pastatai, diliþanø stotys. Kai
kur pakelëse iki dabar yra iðlikæ maþi mûriniai nameliai
– sarginës, vietiniø þmoniø
vadinamos „kaðarkomis“.
Juose gyveno kelio priþiûrëtojai, èia dirbantys ar pravaþiuojantys kareiviai, samdo-

Gyvenimas prie didelio kelio visada buvo lydimas tam tikrø pavojø.

Pakelëse iðlikusios sarginës, vadinamos „kaðarkomis“.

traktas Lietuvoje. Tiesti kelià pro Kaunà, o ne pro Vilniø buvo nuspræsta todël,
kad tai buvo trumpiausias
atstumas tarp Rusijos imperijos sostinës ir buvusios lenkø karalystës.
1820 – 1826 m. nutiesta
Sankt Peterburgo – Varðuvos trakto Kauno – Suvalkø
atkarpa, o 1830 m. pradëta
tiesti to paties trakto atkarpa tarp Kauno ir Daugpilio.
1828 m. liepos 16 d. Rusijos
imperatoriaus ásaku buvo
patvirtintas ðios trakto atkarpos tiesimo projektas,
kuriam vadovavo keliø ir
plentø vyriausiasis direktorius generolas-majoras
Chritianni. Traktà buvo numatyta priduoti 1833 m., taèiau laiku baigti jo tiesimà
sutrukdë 1831 m. sukilimas,
todël kelionëms jis atidarytas tik 1836 m. vasarà.
Trakto tiesimas, turint
galvoje ano meto technikà,
buvo didþiulë statyba. Traktas buvo tiesiamas tiesia linija, taèiau posûkiai palyginti buvo dideli. Vaþiuojamoji
trakto dalis turëjo kietà dangà ið sutankinto þvyro, abipus buvo iðkasti gilûs grioviai, pakelës apsodintos berþais, kuriø dar ir iki ðiol iðlikusiø yra. Bendras kelio plotis buvo 6 sieksniai (12,78

m). Magistralës atkarpa per
Lietuvà buvo nutiesta per
labai trumpà laikà. Iki tol
Lietuvos keliai tebuvo tik iðvaþinëtos, medþiais apsodintos þemës juostos. Tie
keliai daþniausiai ëjo palei
upes. Tai rodo prie upiø ásikûræ miestai ir gyvenvietës.
Pirmos klasës trakto
Daugpilis – Kaunas ilgis –
193 varstai (205 km). Statybos kaina 1225000 rubliø.
Anais laikais tai buvo moderniausias kelias. Jis turëjo svarbià strateginæ, politinæ ir socialinæ reikðmæ. Tuo
paèiu stiprëjo Lietuvos ekonominiai ryðiai su imperija ir
uþsienio ðalimis.
Kelio aptarnavimui ir
prieþiûrai reikëjo darbininkø, ávairios paskirties pastatø, tinkamai ir patogiai iðdëstytø pakelëje. Tam buvo
sudaryta unikali tokiø pastatø lokalizacijos sistema. Prie
naujo trakto sparèiai augo
naujos gyvenvietës, esamos
tapo plaèiau þinomos, pagyvëjo paðto ir keleiviø transportas, pradëtos statyti paðto stotys.
Tiesiant Sankt Peterburgas - Varðuva traktà, kurio
bendras ilgis apie 1171 varstas (apie 1250 km), pakelëse kas 7 – 10 varstø (valanda kelio) buvo statomos pus-

Ðiuolaikiðkai rekonstruota magistralë.

mi darbininkai. Apmaudu,
kad kaþkada tarnavusios pakelës ðvyturiais, ðiandien
„kaðarkos“ tapo bereikðme
greitkelio naðta.
Prie trakto kas 15 – 20 ir
daugiau rusiðkø myliø (rusiðka mylia – 7 varstai, arba
7,467 km) atstumu statytos
kelio uþkardos („staþarkos“)
– specialûs pastatai kelio patruliams, karinëms sargyboms, tikrinusioms vaþiuojanèius ir iðduodavusioms
leidimus vaþiuoti traktu.
Kartu statyti ir mediniai ûkio
pastatai karietoms ar kitoms
transporto priemonëms, ðienui, pakinktams ir malkoms
laikyti.
Siekiant áamþinti ðio trakto atkarpos nuo Kauno iki
Daugpilio statybà, Zarasuose 1845 m. buvo pastatytas
ketaus paminklas – obeliskas
(skulptorius Peter Ðteinkellier). Paminklas buvæs nuda-

þytas juoda ir þalia spalva, 11
m aukðèio, su laiptuotu cokoliu. Priekinëje jo plokðtumoje buvo 2 metalinës
plokðtës su áraðais rusø kalba „Po velenijem gosudaria
imperatora Nikolaja I sooruþena nasipnaja daroga ot
Kovno do Dinaburga 193
verst 1836 g“ ir metalinis Rusijos imperijos herbas. 1932
m. paminklas buvo perdaþytas, paðalintas herbas ir obelisko plokðtës. Jø vietoje pritvirtintas metalinis Vytis ir
dvi naujos plokðtës. Jose buvo áraðyta „1918 – vasario 16
– 1928“. „Lietuvai laisvæ atgaunant kovose þuvæ Zarasø kraðto karþygiai“. Ðalia
nurodytos þuvusiøjø pavardës. Buvo reljefiniai Gedimino stulpai. 1941 m. sovietø valdþios nurodymu Vytis
ir plokðtës buvo nuimta.
1961 m. prie obelisko pritvirtinta ið nerûdijanèio plie-

no juosteliø iðlankstyta kompozicija, vaizduojanti þmogø, kylantá á kosmosà. 1987
m. ji paðalinta. Prie obelisko pritvirtinta plokðtë su áraðu lietuviø ir rusø kalbomis:
„1836 metais nutiestas kelias Kaunas – Daugpilis“.
Ðvenèiant Zarasø miesto
500 m. jubiliejø, obeliskas
buvo restauruotas.
Seniausiu trakto keliu
daug pravaþiavo diliþanø –
veþimø, dengtø stora drobe
su átaisytais maþais langeliais. Tokiuose veþimuose
sutilpdavo iki 20 keleiviø. Á
juos kinkë po 4 – 6, o kartais net 8 arklius. Ið Kauno á
Zarasus vaþiuodavo beveik
dvi dienas. Kelionë ið Sankt
Peterburgo iki Varðuvos
trukdavo apie porà savaièiø.
Keleiviai buvo kruopðèiai registruojami. Pirmenybæ turëjo valstybës rango vyrai,
kilmingos damos, turtingieji. Kelionës buvo brangios.
Uþ varstà reikëjo mokëti 3
kapeikas nepaisant keleivio
amþiaus. Papildomai reikëjo mokëti uþ arkliø skaièiø,
uþ ratø sutepimà ir kitas
smulkmenas.
Keleiviø daugiau bûdavo
ðiltuoju metu, o prekes
stengdavosi veþti lengvesniu
ir pigesniu þiemos keliu.
XX a. pradþioje Utenoje
lankësi daktaras Jonas Basanavièius – Lietuvos atgimimo þadintojas, mokslininkas, gydytojas.Tuo metu jis
(Nukelta á 11 psl.)
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tyrinëjo Utenos kraðto pilkapius, piliakalnius. Ko gero,
vaikðèiojo ir ðalia Utenos nutiesto trakto dalimi, kuri vëliau, Utenai ëmus statytis ir
kitoje trakto pusëje, tapo J.
Basanavièiaus gatve. 1934
m. ðalia trakto, ant postamento, kuris buvo iðlikæs
nugriovus ant jo stovëjusá
caro biustà, pastatytas pieðimo mokytojo Boleslovo
Plungës sukurtas betoninis
J. Basanavièiaus biustas. Tai
pirmasis paminklas tautos
patriarchui Lietuvoje, kuris
niekada nebuvo nugriautas,
Lietuvai atkûrus nepriklau-

somybæ restauruotas.
Laiko ir uþmarðties dulkës nusëdo trakto senuose
þvyro ir skaldos sluoksniuose, nusineðdamos á praeitá
pasakojimus apie ðio trakto
statytojø suktybes, jø sëkmes
ir nesëkmes, „razbainykus“,
kurie uþpuldavæ keliu vaþiuojanèius pirklius, praeitin
nudardëjusius senuosius diliþanus, jais vaþiavusiø keleiviø mintis ir troðkimus, lûkesèius ir viltis. Mena jis ginkluotus sukilëlius, uþpuldinëjusius paðto karietas, paðto stotis. Daug áþymiø mûsø
kraðto þmoniø mynë senojo
trakto grindiná, ieðkodami

savo laimës svetur, nepasotinamai trokðdami þiniø,
traukdamiesi nuo karø ir
negandø.
Gyvenimas prie kelio, o
ypaè prie tokio didelio trakto - ne vien pranaðumas.
Plëðimai karo ir suiruèiø metais, gaisrai ir niokojimai prasidëdavo bûtent tokiø keliø
pakelëse.
Pirmasis, o tuo paèiu ir
seniausias traktas Lietuvoje,
einantis per visà Aukðtaitijà
ir Suvalkijà, Latvijoje per
Latgalæ, o Lenkijoje -Mozûrø kraðtu, yra savotiðkas architektûros, kraðto istorijos,
urbanistikos bei transporto
vystymosi paminklas. Dabar
jis nebeatpaþástamai pasikeitæs: rekonstruotas, praplatintas, asfaltuotas, su dar iðlikusiais pakelës statiniais,
pasislëpusiais po senais klevais, tuopomis ir berþais.
Genovaitë ÐNUROVA
Nuotraukos ið Jono Pleckevièiaus asmeninio archyvo.

