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LEIDĖJŲ ŽODIS 

 

 

 

 

 

Prieš daugelį šimtmečių formavosi lietuvių tauta, viduriniais amžiais skirtingoms baltų 

gentims telkiantis į bendrą kovą prieš gimtąją žemę užpuolusius, į ją bei jos šeimininkų laisvę 

ir gyvenimą besikėsinusius kryžiuotiškuosius grobikus. Tik kruvina kova prieš įsibrovėlius iš  

Vakarų, mūsų protėviai apgynė tėvynę ir išsaugojo savo teisę gyventi ir kurti Lietuvoje.  

Vienas žymiausiųjų šios šventos kovos epizodų – 1336 m. Pilėnų tragedija, kuomet lietuviai, 

kunigaikščio Margirio (Margio) vadovaujami, narsiai, iki paskutinio žmogaus ir kraujo lašo, 

gynė Punios piliakalnį, verčiau rinkdamiesi mirtį, nei išdavystę ar vergavimą. Tai – vienas 

skaudžiausių, bet tuo pačiu ir kilniausių įvykių lietuvių tautos istorijoje. Todėl, atmindami 

Pilėnus ir jų gynėjų auką už mūsų šalį, perleidžiame 1969 m. leidimo R. Varakausko brošiūrą 

– „Didvyriškieji pilėnai“ – joje populiariu stiliumi duodami pagrindiniai faktai apie Pilėnų 

gynėjų likimą.  
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DIDVYRIŠKIEJI PILĖNAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvi! Pabučiuok po kojų 

Krauju permirkusią čia žemę! 

Pagerbk kapus tėvų herojų, 

Iš kur ainiai stiprybę semia! 

Tai čia baisi, atmintina 

Įvyko drama kruvina, 

Kokios pasaulis nėra matęs! 

 

MAIRONIS 

 

 

 

Turtingos lietuvių ir kitos rytinio Pabaltijo žemės, čia besivystanti žemdirbystė, 

gyvulininkystė, amatai ir prekyba, kurie įgalino sukurti nemaža materialinių gėrybių, jau nuo 

senų laikų viliojo Vakarų Europos feodalus ir pirklius, o ypač vokiškuosius užkariautojus– 

kryžiuočių ordino riterius. Krikščionybės platinimo dingstimi, remiami Vakarų Europos 

kryžininkų, kuriuos mobilizuodavo Romos popiežiai ir katalikų bažnyčia, vokiečių feodalai, 

pavergę Paelbio slavus, o po to lyvius, latvius ir estus, XIII a. pirmajame – trečiajame 

dešimtmečiuose pradėjo atkakliai veržtis į prūsų, lietuvių ir rusų žemes, nežmoniškai terioti 

jas, žudyti jų gyventojus. Daugiau kaip 200 metų lietuviai atkakliai kovojo su besiveržiančiais 

kryžiuočiais. Šioje kovoje mūsų ir kitų rytinio Pabaltijo tautų protėviai pasiekė daug 

reikšmingų pergalių, bendromis jėgomis gindami savo žemę nuo vokiečių feodalų 

užgrobimų, paliko atminimą apie daugelį didvyriškos kovos epizodų, iš kurių vienas yra 

Pilėnų gynimas. Šalia kitų įnirtingos kovos pavyzdžių jis aiškiai rodo, kokiu būdu lietuvių 

liaudžiai buvo skiepijamas katalikų tikėjimas, kurio vardu vokiškieji riteriai veržėsi į kraštą ir 

siautėjo jame. 

Arši kryžiuočių kova su rytinio Pabaltijo tautomis, šiurpūs tos kovos epizodai mums 

primena antrojo pasaulinio karo kryžiuočių palikuonių – vokiškųjų fašistų, netekusių bet 

kokio žmogiško jausmo, – siautėjimą mūsų šalyje. Jau nemaža metų praėjo, kai nutilo 

antrojo pasaulinio karo patrankų šūviai. Tačiau kiek bepraeitų laiko, mes su šiurpu 

prisiminsime Pirčiupio, Krėvos, Miliūnų, Šlapeikių, Gumbių ir kitų kaimų tragediją, minėsime 

aukas, žuvusias nuo vokiškųjų fašistų rankų. Šie įvykiai gyvai mums primena senus 

istorinius laikus, kai vokiečių feodalai organizuodavo žygius prieš lietuvius, primena tas 

mūsų tautos ir broliškųjų tautų liaudies kovas ir kančias, kurias jos pergyveno nuo vokiškųjų 

grobikų įvairiais laikais, primena mums ir šiurpios Pilėnų tragedijos, ir kitų baisių įvykių 

epizodus, šaukiančius mūsų žmones budėti ir stiprinti taiką. 

 

*    *    * 
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Didvyriškas pilėniečių gynimasis buvo padaręs didelį įspūdi amžininkams ir vėlesnio 

laikotarpio kronikininkams – šį įvykį aprašo arba pamini keliolika to meto ir vėlesnio 

laikotarpio šaltinių. Visų pirma, mes turime tris to paties laiko šaltinius (rašytus, praėjus vos 

kelieriems metams po Pilėnų pilies sunaikinimo), kuriuose pateikiama nors nedaug, bet 

vertingų žinių apie pilėniečių kovą su kryžiuočiais. Tai Sambijos kanauninko metraštis, 

vadinamas „Epitome gestorum Prussiae“ („Prūsijos žygių ištraukos“)1 ir „Trumpoji Prūsijos 

eiliuotoji kronika“2. Taip pat paminėtinos ir Hiobo knygos vertėjo pateikiamos žinios3. 

Gana plačiai apie šį įvykį kalbama Vygando Marburgiečio kronikoje, kuri rašyta XIV a. 

pabaigoje, t. y. praėjus apie 60 metų nuo įvykio. Tačiau Vygando Marburgiečio kronikos 

originalas, saugotas Kryžiuočių ordino magistro būstinėje Marienburge, yra dingęs, ir 

likusiose jo nuotrupose šio įvykio aprašymo visai nėra. Lenkų istorikas J. Dlugošas, 1464 m. 

lankydamasis Marienburge, buvo aptikęs dar nepamestą Vygando Marburgiečio kronikos 

originalą ir (atskiras vietas praleisdamas bei sutrumpindamas) jį išvertė į lotynų kalbą. J. 

Dlugošo vertimas yra vienintelis Vygando Marburgiečio kronikos šaltinis, kuriame kalbama 

apie XIV a. kryžiuočių kovas su lietuviais. Siame vertime aprašoma ir pilėniečių kova  su 

kryžiuočiais4. Bet čia šis aprašymas, kiek galima spręsti iš kitų kronikų, kurių autoriai 

naudojosi dar nedingusia Vygando Marburgiečio kronika, yra nepilnas. 

Apie lietuvių didvyrišką gynimąsi Pilėnuose daug plačiau kalba XVI a. Dancigo 

kronikininkas K. Škicas5, kuris, kaip matyti iš įvykio aprašymo, naudojosi dar nedingusiu 

Vygando Marburgiečio kronikos originalu (pavyzdžiui, Šiuco kronikoje sakoma: „Vygandas 

rašo, kad ten buvusi viena sena pagonė...“ – SPR, II, p. 489). Todėl K. Šiuco pateikti 

duomenys apie pilėniečių kovą su kryžiuočiais yra vertinga medžiaga šiam įvykiui tirti. 

Pilėnų gynimą pamini Torunės analai6, „Ditmaro Liubekiečio kronika“7, „Prūsų 

ekspedicijų analai“8. Šį įvykį aprašo J. Dlugošas9, XVI a. kronikininkai M. Strijkovskis10, S. 

Grunau11, L. Davidas12, aprašo jį savo istorijoje ir A. Kojalavičius13. 

Istoriografija didvyriškos pilėniečių kovos su kryžiuočiais klausimu yra negausi. 

Trumpai ta tema yra rašę vokiečių istorikas J. Foigtas14, Lietuvos istorikai– T. Narbutas15, 

S. Daukantas16, atskirų vietovių istoriografas M. Balinskis17. Sužinome apie šį Įvykį ir iš M. 

Valančiaus knygelės „Pasakojimai Antano tretininko“. Šešių šimtųjų Pilėnų tragedijos 

metinių proga buvo paskelbti spaudoje A. Šapokos ir Z. Ivinskio straipsniai, daugiausia skirti 

ginčytinai Pilėnų pilies vietai nustatyti18. 

                                                           
1 Scriptores rerum Prussicarum (toliau – SRP), Bd. I, Leip– zig, 1861, p. 283, 288. 
2 SRP, II, p. 7. 
3 SRP, I, p. 646. 
4 SRP, II, p. 488–489. 
5 SRP, II, p. 489–490. 
6 Franciscani Thorunensis, Annales Prussici, SRP, III, p. 72. 
7 SRP, III, 72. 
8 SRP, III, p. 9. 
9 J. Dlugosz, Dziejow Polskich, t. III, ks. IX, X, w Kra– kowie, 1868, p. 163. 
10 Kronika Macieja Stryjkowskiego, Warszawa, 1766, p. 384–385. 
11 S. Grunau, Preussische Chronik, hgg. v. M. Perlbach, Bd. I, Leipzig, 1876, p. 581–582. 
12 L. David, Preussische Chronik, hgg. v. E. Hennig, Bd. VI, Konigsberg, 1813, p. 130–132. 
13 A. W. Kojalowicz, Historiae Litvanae, pars prior, 1650, p. 299–301. 
14 J. Voigt, Geschichte Preussens, Bd. IV, Konigsberg, 1830, p. 534–537. 
15 T. N arbutt, Dzieje narodu litewskiego, t. IV, Wilno, 1838, p. 599–604; Dzieje narodu litewskiego (w 
krotkoš– ci zebrane), Wilno, 1847, p. 154–156. 
16 S. Daukantas, Lietuvos istorija, t. II, Plymouth, 1897, p. 47–49. 
17 M. Balinski, Starožytna Polska, t. III, Warszawa, 1846, p. 427–429. 
18 „Lietuvos aidas“, 1936, Nr. 93, 94, 98; „Kardas“, 1936, Nr. 23. 
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Buržuazinės Lietuvos istorikai pilėniečių kovą siekė pavaizduoti kaip kokią legendą. 

Tokio požiūrio laikėsi savo straipsniuose J. Jakštas19, taip pat A. Šapoka ir Z. Ivinskis. 

 

 

 

KRYŽIUOČIAI VERŽIASI Į LIETUVĄ 
 

 

 

XII a. pabaigoje prasidėjęs vokiečių feodalų ginkluotas veržimasis į rytinį Pabaltijį 

atnešė didelių nelaimių jo tautoms. Kalavijuočių ordinas nuolat remiamas Vakarų Europos 

feodalų, kuriuos mobilizavo Romos popiežius ir katalikų bažnyčia, XIII a. pirmajame– 

trečiajame dešimtmečiuose užkariauja nesusivienijusių lyvių, latvių ir estų žemes ir sukuria 

feodalinio tipo Livonijos valstybę20. 

Lietuvių tautai jau nuo XIII a. pradžios teko kovoti sunkią, žūtbūtinę kovą su 

kalavijuočiais ir Vakarų Europos kryžininkų būriais. Geležimi apsikaustę, su raudono kalavijo 

ir kryžiaus ženklu ant baltų apsiaustų, veržėsi riteriai į kraštą su šūkiu – mirtis pagonims arba 

krikštas ir paklusnumas riteriams. Gresiant pavojui, atskiros lietuvių žemės, sąlygojamos 

ekonominio–socialinio vystymosi, XIII a. ketvirtame dešimtmetyje susivienija didžiojo 

kunigaikščio Mindaugo valdžioje ir ryžtingai ima ginti savo laisvę.  

Kalavijuočių ordinas, talkininkaujant gausioms Romos popiežiaus suverbuotoms 

kryžininkų gaujoms iš Vokietijos, 1236 m. suruošė didelį žygį į Lietuvą. Nuterioję Žemaičių 

kraštą, vokiečiai linksmai su grobiu traukė atgal, bet ties Saule (Šiauliais) pastojo jiems kelią 

Žemaičių kunigaikščio Vykinto vadovaujama lietuvių kariuomenė. Šiame mūšyje krito ordino 

magistras Folkvinas, 48 ordino riteriai ir ne vienas tūkstantis talkininkų iš Vakarų Europos21. 

Rusų metraščiai pažymi, kad jų „kas dešimtas grįžo Į namus“22. Šios lietuvių pergalės 

paskatinti sukilo latviai, gyvenusieji Dauguvos kairiajame krante. O Kalavijuočių ordinas, 

pajutęs savo bejėgiškumą, 1237 m. susijungė su Kryžiuočių ordinu ir neteko savo 

savarankiškumo. Po susijungimo Kalavijuočių ordinas aiškumo dėlei čia vadinamas 

Livonijos ordinu. 

Po ilgų, 23 metus trukusių, kovų Livonijos ordinas gavo naują smūgį ties Durbe (1260), 

kur žuvo Livonijos ordino magistras Burchardas, Kryžiuočių ordino maršalas Botelis, švedų 

kunigaikštis Karolis, 150 ordino riterių ir daug talkininkų, kuriuos P. Durburgas skaičiuoja 

tūkstančiais23. 

                                                           
19 Vokiečių ordinas ir Lietuva Vytenio ir Gedimino laikais, „Senovė“, t. II, K., 1936, p. 46. 
20 Apie lyvių, latvių ir estų kovas su Kalavijuočių ordinu ir lietuvių bei rusų žygius į Livoniją pagrindinius 
duomenis pateikia šių žygių į Livoniją dalyvis vokietis Henrikas Latvis „Livonijos kronikoje“ (Heinrici 
Chronicon Lyvoniae, ed. W. Arndt, Hannoverea, 1874). Šią kroniką į rusų kalbą išvertė S. Aninskis (Гeнpиx 
Латвийский, Хроника Ливонии, изд. С. А. Аннинского, М.–Л., 1938).  
21 „Eiliuotosios Livonijos kronikos“ autorius, smulkiai aprašydamas šį žygį, pažymi: „Oi, kokia pražūtis juos 
ištiko, nieks žygiuodamas nemanė. Prie vieno tenai upelio savo priešus pastebėjo, bet mažai į kovą ėjo tie, 
kurie Rygoje didžiavosi... Priedanga dauboj menkutė buvo, ir juos išmušė kaip bobas. Gyvasties man gaila 
vyrų, kam nesigin– dami jie žuvo“ (Livlandische Reimchronik (–1290), col. v. L. Meyer, Paderborn, 1876 
(toliau – LRCh), eil. 1908– 1913, 1932–1935. 
22 Полное собрание Русских летописей (toliau – ПСРЛ), I, 221; III, 50; V, 173; X, 105; XV, 364. Apie šias 
kautynes plačiai rašė šie autoriai: Z. Ivinskis, Saulės–Šiaulių kautynės 1236 m. ir jų reikšmė, K., 1936; P. 
Pakarklis, Lietuvių kovos prieš kalavijuočius. Panevėžys, 1945. 
23 Petri de Dusburg, Chronicon terrae Prussiae, SRP, I, p. 97. Dusburgas rašo, kad „po šių kautynių priešai 
(lietuviai) vijosi bėgančius žmones. Jie buvo taip įbauginti, kad trys ar keturi priešai išžudydavo šimtą 
krikščionių, arba jie bėgo su didele gėda“. Apie šias kautynes plačiai rašė Z. Ivinskis savo darbe „Durbės 
kautynės 1260 m. ir jų politinis vaidmuo“, K., 1936. 
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Po šių kautynių sukilo latviai šiapus Dauguvos ir kryžiuočių pavergiami prūsai.  

Traidenio valdymo laikais (1270–1282) lietuviai kovoje su Livonijos ordinu vėl pasiekė 

eilę pergalių. 1270 m. ordino kariauna buvo sutriuškinta tarp Eželio salos ir Estijos pakrančių 

netoli Karusos; 1279 m. – ties Aizkraukle (Ašerade), kur vėl žuvo ordino magistrai, 123 

ordino riteriai ir daugybė kryžininkų, atvykusių iš Vakarų Europos, ir kitų talkininkų24. 

 

 
 

Kryžiuotis karine apranga 

 

Ypač rimtą smūgį Livonijos ordino kariauna patyrė XIII a. pabaigoje ir XIV a. pradžioje. 

Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytenis (1295–1316), pasinaudojęs kilusiais kivirčais ir 

kovomis tarp pačių Livonijos vokiečių, sudarė sąjungą su Rygos miestu ir jo arkivyskupu 

prieš Livonijos ordiną. 1298 m. lietuvių kariuomenė, vadovaujama Vytenio, atvyko į Livoniją 

ir kartu su rygiečiais keliuose mūšiuose sutriuškino riterių kariuomenę. Lietuviams sudarius 

karinę sąjungą su rygiečiais, kaip pažymi XIV a. vokiečių kronikininkas Hermanas Vartbergė, 

,,miestiečiai prie įėjimo į savo valdas pagonims pastatė pilį, kuri iki šiol vadinama lietuvių 

                                                           
24 Žr. R. Varakauskas, Ledo mūšis ties Karūzu 1270 m., Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų Mokslo darbai, 
Istorija, t. III, 1962, p. 147–156; Kautynės ties Ašerade 1279 m.), ten pat, t. IV, 1963, p. 123–134. 
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pilimi“ („castrum Litwinorum“)25. Šioje pilyje lietuviai laikė įgulą, ji turėjo ginti rygiečius nuo 

ordino. Lietuvių įgula išbuvo ten iki 1313 m., kol pagaliau rygiečiai susitaikė su ordinu26. 

Dėl minėtųjų lietuvių pergalių prieš vokiečių riterius Livonijos ordinas XIII a. pabaigoje 

ir XIV a. pradžioje Lietuvai pasidarė nelabai pavojingas. Tačiau XIII a. devintajame 

dešimtmetyje Lietuvai iškilo labai rimtas pavojus iš pietvakarių. Kryžiuočių ordinas, per 53 

metus užkariavęs atkakliai gynusius savo laisvę prūsus, priėjo prie Nemuno ir „pradėjo 

karą“,– kaip pažymi P. Dusburgas,– „su tąja galinga, kietasprande ir kare įgudusia tauta, 

Prūsų žemės kaimyne, kuri gyveno anapus Nemuno, Lietuvoje“27. 

Lietuviams jau XIII a. pabaigoje ir XIV a. pirmaisiais dešimtmečiais teko atremti daug 

Kryžiuočių ordino puolimų. Lietuvių žemę budriai saugojo Nemuno žemupyje ir vidurupyje 

buvusios pilys – Bisėnos, Kolainių, Veliuonos, Peštvėnų, Paštuvos, Kauno, Punios, 

Merkinės, Liškiavos, Gardino ir kt. Kryžiuočių ordinas, labai atkakliai verždamasis į Lietuvą, 

stengėsi sugriauti pasienio pilis ir statyti savąsias. Vokiečiams pasisekė palei Nemuną ir 

anapus jo pastatyti Ragainės, Tilžės, Jurbarko, Skirsnemunės, Bajerburgo, Marienburgo, 

Ritersverderio ir kitas pilis. 

Jau XIII a. pabaigoje kryžiuočiai sunaikina Bisėnos (1283), Gardino (1284), Kolainių 

(1291) pilis. Daug kartų puola lietuvių statomą Veliuonos pilį. Buvo puolamos Peštvėnų, 

Paštuvos, Aukaimio ir kitos pilys. Lietuviai, gindami savo žemę, atstatė sugriautas Bisėnos 

ir Gardino pilis, tvirtino sėkmingai ginamas kitas panemunės pilis, statė naujas.  

Nuo XIV a. pradžios kryžiuočių veržimasis į Lietuvą dar labiau sustiprėjo. Vokiečių 

kronikos pažymi eilę stambių kryžiuočių įsiveržimų į lietuvių žemes XIV a. pirmajame–

ketvirtajame dešimtmečiuose, ypač 1305, 1307, 1311, 1313, 1314, 1315, 1320, 1322, 1329, 

1334 m. Nuo kryžiuočių puolimų labiausiai kentėjo Žemaitija, Gardinas bei jo apylinkės. 

1302 ir 1305 m. buvo sunaikinta Aukaimio pilis, 1307 m.– dvi pilys Karšuvos žemėje, 1311 

m. – trys pilys Šalčininkų apylinkėse, 1316 m. vėl buvo sudeginta Bisėnos pilis. 1320 m. 

ordinas įvykdė didelį išpuolį į Medininkų žemę, kuris baigėsi nelauktu pralaimėjimu. Čia žuvo 

pats žygio vadeiva ordino maršalas Henrikas ir daugelis jo karių. Kiti ordino kariai, P. 

Dusburgo žodžiais tariant, „keletą dienų bei naktų klaidžiojo išblaškyti dykumose ir, bado 

pribaigti, vargais negalais grįžo namo“28. 1322 m. kryžininkų būriai iš Vokietijos, Čekijos ir 

Lenkijos kartu su ordino kariauna įsiveržė į Vaikių apylinkes, žudydami žmones ir plėsdami 

gyvenvietes. Antrą dieną užpuolė Raseinius, trečią – Ariogalą ir sudegino juos. Po to apgulė 

atstatytą Bisėnos pilį. Bet pilies nepaėmę grįžo atgal. 1323 m. atvykę kryžininkai iš Vokietijos 

ir Čekijos vėl bandė veržtis į Lietuvą. 

Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas, siekdamas susilpninti kryžiuočių ordino 

veržimąsi. į Lietuvą, griebėsi diplomatinių priemonių. 1323 m. jis nusiuntė eilę laiškų kai 

kuriems svarbesniems Vakarų Europos miestams, kai kuriems vokiečių Hanzos miestams, 

Romos popiežiui, Rygos miestui, Danijos vietininkui Revelyje, Revelio ir Dorpato 

vyskupams, Saksonijos vienuoliams – domininkonams ir pranciškonams29. Šiais laiškais 

Gediminas demaskavo Kryžiuočių ordino grobikiškus siekimus Lietuvoje, kvietė atvykti į 

Lietuvą amatininkus, pirklius ir net katalikų dvasininkus, prašė popiežių atsiųsti savo legatus 

sudaryti taikai su krikščionimis. Išsiuntęs laiškus popiežiui Jonui XXII, Hanzos miestams, 

domininkonų bei pranciškonų ordinams, 1323 m. spalio 2 d. Vilniuje Gediminas pasirašo 

                                                           
25 Hermanui de Wartberge, Chronicon Livoniae, SRP, II, p. 56. 
26 Plačiau žr. J. Jakštas, Vokiečių ordinas ir Lietuva Vytenio ir Gedimino laikais, „Senovė“, t. I, K., 1935, p. 
125;– 155; R. Varakausltas, Lietuvos valstybės pergalių prieš Livonijos ordiną XIII a. pabaigoje ir XIV a. 
pradžioje klausimu, Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų Mokslo darbai, Istorija, t. VII, 1965, p. 129–139. 
27 SRP, I, p. 146. 
28 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, t. I, V., 1955, p. 54. 
29 Žr. Gedimino laiškai, parengė V. Pašuta ir J. Štal, V., 1966. 



9 

taikos ir prekybos sutartį su Livonijos ordinu, su Revelio (Talino) žemės danų vietininku, 

Rygos, Eželio bei Dorpato vyskupais ir Rygos miestu. 

Pasiųsti Gedimino laiškai į aukščiau minėtus kraštus labai įerzino Kryžiuočių ordiną, ir 

jis pareikalavo, kad Livonijos vokiečiai atsisakytų 1323 m. spalio 2 d. sutarties. Livonijos 

ordinas, būdamas pavaldus kryžiuočiams, atsisakė taikos, tačiau rygiečiai, Dorpato miestas 

ir vyskupas, taip pat Eželio vyskupas ir toliau laikėsi taikos sutarties su Lietuva.  

 

 
 

Kryžiuočiai grįžta iš nelaimingo žygio (dail. J. Kosakas) 

 

Gedimino kviesti 1324 m. rugsėjo mėn. Į Rygą atvyko popiežiaus legatai, o iš ten jie 

pasiuntė į Vilnių pasiuntinius rygiečius. Pastarieji, atvykę pas kunigaikštį, pasiūlė jam įvykdyti 

savo pažadą – apsikrikštyti. Tačiau Gediminas kategoriškai atsisakė nuo krikšto ir, 

apkaltinęs rūmų vienuolį Bertoldą, kad jis tariamai sufalsifikavęs laišką, pareiškė, kad tokio 

sumanymo jis niekada nėra turėjęs, tik siekęs taikoje gyventi su krikščionimis. Ir kada 

pasiuntiniai dar bandė kunigaikštį kalbinti ir išskaičiuoti krikščionių dorybes, Gediminas, kaip 

praneša popiežiaus legatų pasiuntiniai, pareiškęs: „Ką jūs kalbate man apie krikščionis? Kur 

atrasime didesnių skriaudų, didesnės ne–teisybės, smurto, nedorumo ir turto gobšumo, jei 

ne tarp krikščionių žmonių, o ypač tarp tų, kurie dedasi dorais vienuoliais, kaip, pavyzdžiui, 

kryžiuočiai, tačiau kurie daro visokį pikta: jie ėmė nelaisvėn vyskupus, grūdo juos į kalėjimus 

ir laikė ten dideliame varge, kol jie nesutiko su jų norais, kai kuriuos ištrėmė, dvasininkus ir 

vienuolius išžudė, Rygos miestui padarė didžiausios žalos ir nieko neištesėjo, ką jie 

priesaikomis buvo pažadėję nuo pat pirmojo tokios krikščionybės daigyno atsiradimo; 

akivaizdžiausiai tai įvyko praėjusiais metais, kai žemės valdovų pasiuntiniai buvo čia, jų visų 

pritarimu, be jokios prievartos visų krikščionių vardu sudarė taiką ir ją priesaikomis patvirtino 
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ir, be to, pabučiavo kryžių, o tučtuojau po to jie visiškai nieko nesilaikė, ką buvo priesaikomis 

sutvirtinę, nes nužudė mano pasiuntinius, kuriuos, kaip buvome sutarę, pasiunčiau patvirtinti 

taikos, bet ne tik juos, o daugelį kitų ir daugelį kartų jie žudė, grobė, rakino pančiais ir žiauriai 

su jais elgėsi; todėl dėl tokio [jų elgesio] nebetikiu visomis jų priesaikomis“30. 

 

 
 

Didysis Lietuvos Kunigaikštis Gediminas 

 

Nors Gediminas ir atsisakė krikštytis, žinodamas klastingas popiežiaus užmačias 

padaryti Lietuvą savo ir Kryžiuočių ordino vasalu, tačiau popiežiaus legatai vilčių neprarado. 

Jie, tikėdami patrauksią Gediminą į krikščionybę, įsakė Kryžiuočių ir Livonijos ordinų 

vadovybei ketverius metus nepuldinėti Lietuvos. 

Gediminas, siekdamas išnaudoti taikos paliaubas, ieškojo kuo daugiau sąjungininkų 

prieš kryžiuočius. 1325 m. jis sudarė sąjungą su Lenkija, kuri tuo laiku kovojo su ordinu dėl 

Pamario. Sąjungai sutvirtinti Gedimino duktė Aldona ištekėjo už Vladislavo Lokietkos 

sūnaus Kazimiero. Be to, Gediminas stiprino jau nuo 1322 m. sudarytas sąjungas su Mozūrų 

kunigaikščiu Vaclovu ir su Pskovu, kurio kunigaikščiu tapo Gardino seniūnas Dovydas. 

Maža to, 1328 m. kilus naujam karui tarp Rygos ir Livonijos ordino, rygiečiai, nepasitikėdami 

savo jėgomis, paprašė Gediminą pagalbos. 

Kryžiuočių ordinas, šiuo metu negalėdamas pulti Lietuvos, aktyviai ruošėsi naujam 

karui. Jis ėmė Prūsijoje statyti naujas pilis, tvirtinti senąsias. 1328 m. išgavo iš Livonijos 

                                                           
30 Gedimino laiškai, p. 129–130. 
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ordino Klaipėdos pilį, kurią labai sustiprino. Kiek vėliau atstatė Jurbarko pilį, o prie Dubysos 

žiočių pastatė Marienburgą, Bajerburgą. 

Pasibaigus paliauboms, 1328 m. Kryžiuočių ordinas atnaujino karą su Lietuva, 

užpuldamas Gardino, Putvių ir Aukaimio pilis. 1329 m., atvykus stambioms karinėms jėgoms 

iš Vakarų Europos, Kryžiuočių ordino magistras Verneris įsiveržė į Medvėgalio apylinkes, 

jas nusiaubė ir po įnirtingų kovų užėmė pilį. 1331 m., po ilgos pertraukos, Livonijos ordinas 

įsiveržė į Žemaitiją, o 1332 ir 1333 m. tokius išpuolius vėl pakartojo. R iteriai ne tik puldavo 

pilis, bet ir degindavo lietuvių sodybas, maisto bei pašaro atsargas, grobdavo turtą, 

žudydavo žmones, vesdavosi juos į nelaisvę. 1334 m. vokiškieji riteriai žvėriškai nus iaubė 

Dubingių ir Šešuolių apylinkes, išžudė apie 1200 žmonių. Gindami savo laisvę, lietuviai šioje 

kovoje parodė' nepaprastą atkaklumą, pasiryžimą ir narsumą. 

 

 
 

Kryžiuočiai siautėja Lietuvoje (dail. J. Kosakas) 

 

Pačių priešų kronikos pateikia mums duomenų, su kokiu nepaprastu įtūžimu lietuviai 

puldavo priešų žemę ir su kokia negirdėta narsa gynė savąją. Vienas iš būdingiausių lietuvių 

narsumo ir atkaklumo pavyzdžių yra Pilėnų gynimas. Šią pilį 1336 m. užpuolė kryžiuočiai 

labai stipriomis jėgomis, ir lietuviai, neatlaikę jų spaudimo, sudegino visą savo turtą ir pa–

tys visi iki vieno žuvo degančioje pilyje. Iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą sklido garsas apie 

narsiuosius pilėniečius, šimtmečiai užželdė brolių kapus, ir tikslesnių žinių apie tai liko tik 

pačių lietuvių priešų – vokiečių – kronikininkų aprašymuose. 
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PILĖNIEČIŲ KOVA IR MIRTIS 
 

 

 

1336 m. vasario mėn., popiežiaus Benedikto XII šaukiami kovoti prieš pagonis, į 

Prūsiją atvyko daugybė kryžininkų būrių iš Vokietijos, Prancūzijos ir kitų kraštų.  

Kryžiuočių ordino magistras Teodorikas fon Altenburgas su savo surinktomis jėgomis 

ir su daugybe atvykusių kryžininkų būrių vasario pabaigoje patraukė į Lietuvą. Vasario 24 

d.31 jie apgulė Pilėnų pilį ir kelias dienas visomis jėgomis ją puolė. Pilėnai buvo medinė, bet 

gerai įtvirtinta pilis – apjuosta giliais ir plačiais grioviais, pylimais ir užtvaromis. Apylinkių 

gyventojai, iš anksto sužinoję, kad Pilėnų link artėja didžiulė vokiečių kariuomenė, pasislėpė 

pilyje su savo šeimomis, galvijais ir kitu turtu. Ordino riteriai, anot kronikininko Šiuco, viso to 

lietuvių turto labai troško, todėl sukaupė visas jėgas tvirtovei paimti. Jie daužė pilies užtvaras 

taranais, mašinomis svaidė didžiulius akmenis, lipo ant užtvarų, įvairiais būdais mėgindami 

Įsibrauti į pilį. Lietuviai kelias dienas ir naktis be paliovos kovojo ir atlaikė atkaklų priešų 

šturmavimą. Jie gynėsi nuo puolančių priešų akmenimis, basliais, ietimis, kardais, kirviais, 

strėlėmis; moterys padėjo, apipildamos priešus karštu vandeniu ir verdančia derva. Gynėjai 

atstumdavo kryžiuočius nuo pilies sienų ir užtaisydavo priešų padarytas pilies sienose ■ 

spragas. Pilies gynybai vadovavo narsus pilies ir to krašto valdovas Margiris, kurio vardų, 

remdamasis Vygandu Marburgiečiu, mums pateikia kronikininkas Siucas. Lietuviai, kaip 

pažymi šaltiniai, nepaprastai atkakliai ir narsiai gynė savo pilį ir „buvo pasiryžę jokiu būdu 

neatiduoti tvirtovės ir nepakliūti į priešo nagus“32. Lietuviai, vokiečių istoriko J. Foigto 

žodžiais, gynė tai, kas žmogui šiame pasaulyje visų brangiausia ir švenčiausia, t. y. savo 

dievus, laisvę, gyvybę, vaikus, žmonas ir turtą. 

Ypač baisus pavojus, rašo kronikininkas S. Grunau, pilies gynėjams iškilo tada, kai 

kryžiuotis Verneris fon Ransdorfas sugalvojo piliai sunaikinti padegamas strėles ir, 

paskirstęs 10 kapų strėlių tarp 30 atrinktų lankininkų, iš visų pusių ėmė padeginėti pilį. 

Lietuviai padegtas pilies vietas greit užgesindavo, tačiau nuolat mėtomos degančios strėlės 

naujose vietose padegdavo pilį. Tada Kunigaikštis Margiris sukaupė likusias savo gynėjų 

jėgas ir įnirtingai puolė ant pilies sienų besiveržiančius kryžiuočius. Vieni iš jų žuvo, kiti buvo 

priversti pasitraukti. Pilėniečiai mušė atakuojantį priešą, ne tik kovodami už pilies sienų, bet 

atidarydavo pilies vartus, išsiverždavo į atvirą lauką ir su neapsakoma drąsa puldavo 

apsupusius pilį kryžiuočius. 

Ilgai ir didvyriškai kovoję su kryžiuočiais, pilėniečiai neteko daugumos savo gynėjų. 

Matydami, kad pylimas ir užtvaros jau pralaužti, o kai kuriose vietose beveik sunaikinti, 

ryžtingai nutarė mirti, bet nepasiduoti priešui. Pilies kieme moterys, vaikai ir seneliai sukrovė 

mirties laužą, vaidilos padegė jį, pilėniečiai sumetė į jį savo turtą, o po to, gūdžiai visiems 

rau–dant, tėvai kalavijais ėmė žudyti savo vaikus, vyrai savo žmonas, taip pat ligonius ir 

kitus kovai netinkamus žmones ir įmetė juos visus į ugnį, Dalis pilėniečių, kaip pažymi 

šaltiniai, patys prašė vadą juos nužudyti, kad tik gyvi nepatektų į priešo nagus. Vygandas 

Marburgietis pabrėžia, kad ten buvusi viena senutė kovos kirviu nužudžiusi daugiau kaip 

šimtą vyrų; jie savo noru sutiko mirtį iš jos rankų. Kai pagaliau įsiveržė priešai, ji pati 

nusižudė. Lietuvos istorikas T. Narbutas taip aprašo šį įvykį: ,,Koks dar vaizdas apstulbino 

                                                           
31 Vygando Marburgiečio kronika nurodo: „in dominica remi– niscere“, t. y. penktą sekmadienį prieš Velykas 
– vasario 25 d.; Sambijos kanauninko metraštis – „in die Matine”, t. y. šv. Mato dieną – vasario 24 d. 
Pastarasis metraštis yra vienalaikis su Pilėnų gynimu šaltinis, be to, jame pateiktos datos yra gana 
patikimos. 
32 SRP, II, p. 489. 
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nugalėtojus! Šalia liepsnojančio laužo ant pakylos sėdėjo iškilmingais drabužiais 

apsirengusi vaidilutė, prie jos artinosi 100 riterių; ji vienam po kito kirto galvas, ir kada 

kryžiuočiai priėjo, paskutinė buvo nukirsta, štai blykstelėjo durklas vaidilutės rankoje ir 

įsmigo į jos krūtinę, griuvo paaukštinimas, ir didi liepsna apglėbė viską“33. 

 

 
 

Pilėniečių mirtis (dail. M. Andriolis) 

 

Margiris su savo įgulos likučiais, kaip rašo Šiucas, „dar ilgai karžygiškai gynėsi vienoje 

tvirtovės dalyje“, mušė kryžiuočius, besiveržiančius per pralaužtas pilies užtvaras, „ir ne 

vieną galvą dar nuskynė , kol atidavė savąją“34. Matydamas, kad gynimasis visai 

neįmanomas ir beviltiškas, „greit šoko į tamsų rūsį, kur buvo paslėpęs savo žmoną, ir nužudė 

ją vienu smūgiu. Paskui tuo pačiu ginklu perskrodė sau pilvą... ir, kritęs šalia savo žmonos, 

atidavė savo nekrikštytą sielą“35. Vygandas Marburgietis nurodo, kad Margiris, matydamas, 

jog gynimasis yra beviltiškas, įbėgęs į kažkokį rūsį ir, nužudęs savo žmoną, įmetė ją į ugnį. 

Likusieji kariai taip pat narsiai kovėsi, ir kryžiuočiams bei jų talkininkams vos keletą gyvų 

pavyko paimti. Įsiveržę į pilį, kryžiuočiai vietoj lobio ir belaisvių rado didžiulį lietuvių kapinyną. 

                                                           
33 T. Narbutt, Dzieje narodu litewskiego (w krotkosci zebrane), p. 155. 
34 SRP, II, p. 490. 
35 SRP, II, p. 490. 
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Tvirtovė buvo sudeginta, iki pamatų išgriauta ir su žeme sulyginta. „Taigi, ordinas grįžo vėl į 

Prūsus ir parsinešė daugiau žaizdų, negu lobių“,– baigia Šiucas36. 

Šie pateikti Pilėnų gynėjų kovos epizodai akivaizdžiai rodo, su kokiu nepaprastu ryžtu 

lietuviai gynė savo žemę, savo šeimas, savo laisvę ir, matydami, kad pralaimi, narsiai 

mirdavo. 

Pačių priešų šaltiniuose yra užrašyta daug panašių lietuvių kovos prieš vokiškuosius 

feodalus pavyzdžių. Antai 1260 m., Livonijos ordino kariuomenei šturmuojant Dzintarės pilį 

(Kurše), kuršių pakviesti į pagalbą lietuviai, kovodami su riteriais, žuvo visi iki vieno 

degančioje pilyje. 1362 m. kryžiuočiams pavyko užimti Kauno pilį tik po to, kai visi jos gynėjai 

(apie 3500 žmonių) žuvo, išskyrus 36, patekusius riteriams į nelaisvę. Todėl Pilėnų gynimas 

yra vienas iš daugelio lietuvių didvyriškos kovos prieš kryžiuočius pavyzdžių. 

 

 

 

KRYŽIUOČIŲ IR PILĖNIEČIŲ JĖGOS 
 

 

 

Iš turimų šaltinių galima manyti, kad Kryžiuočių ordinas žygiui prieš Pilėnus buvo 

sukaupęs stambias jėgas. Vygandas Marburgietis nurodo, kad Kryžiuočių ordinui į pagalbą 

atvyko daug kunigaikščių ir kitų didikų – Brandenburgo markgrafas, Namiūro ir Hene– burgo 

grafai, „kai kurie iš Prancūzijos ir Austrijos ir daug kitų gerai ginkluotų, daugiau kaip 200 

turinčių šalmus“37. Ordino maršalo Henricho Ducemerio pranešimo, Šiuco, Grunau kronikų 

duomenys taip pat rodo, kad į Prūsiją žygiui prieš Pilėnus buvo atvykę daug Vakarų Europos 

didikų. Be to, kiekvienas iš atvykusių didikų turėjo su savimi ginkluotų karių, tarnų būrį. S. 

Grunau nurodo, kad „visi tie didikai kartu turėjo daug kitų ponų ir 8000 gerų karių“38. Be to, 

Šiucas mini, kad magistras ne tik su atvykusiais iš Vakarų Europos pagalbininkais, bet ir „su 

visomis savo pajėgomis nutarė ruošti žygį į Lietuvą“39. „Prūsų ekspedicijų analuose“, kurie, 

nors ir sudaryti XVII a., bet kopijuoti iš XV a. kronikos originalo, sakoma, kad „1336 m. 

Brandenburgo grafas ponas Liudvikas ir daug kunigaikščių bei kilmingųjų buvo Prūsijoje; su 

jais brolis Teodorikas iš Altenburgo, 200 brolių ir 6000 ginkluotų karių užėmė lietuvių pilį, 

vadinamą Polonim“40. Šiuose analuose paminėti 200 brolių (fratres) yra ordino nariai–riteriai, 

o ne pagalbinė kariuomenė. Kiek matyti iš šių analų konteksto, minėti 6000 ginkluotų karių 

tikriausiai buvo ordino surinkta kariuomenė. Mat, kronikininkai, minėdami atvykstančius 

Kryžiuočių ordinui į pagalbą kilminguosius, turėdavo galvoje ne vien tik juos, bet ir jų 

kariauną, kurios skaičiaus, kaip paprastai, nenurodydavo.  

Kadangi šaltiniuose pateikiami nevienodi duomenys, tai ir istoriografijoje laikomasi 

skirtingos pažiūros šiuo klausimu. S. Daukantas ,.Lietuvos istorijoje“ rašo, kad pilėniečiai 

turėjo atremti 20 tūkstančių „geležim ir variu aplietų vokiečių“. Toki skaičių nurodo ir M. 

Valančius „Pasakojimuose Antano tretininko“. Kai kurie istorikai sumažina tą skaičių iki 200 

karių. Tačiau dauguma autorių, lietę Pilėnų gynimą, savo nuomonės šiuo klausimu 

nepareiškia. 

                                                           
36 Ten pat. 
37 SRP, I, p. 288. 
38 Preussisches Chronik, p. 581. 
39 SRP, II, p. 489. 
40 SRP, III, p. 9. 
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Atsižvelgiant Į pateiktus šaltinių duomenis, negalima prieš Pilėnus pasiųstos kryžiuočių 

kariuomenės skaičiaus sumažinti iki 200, kaip tai yra darę kai kurie istorikai. Be to, yra 

žinoma, kad daug toliau nuo Vakarų Europos įsikūręs Livonijos ordinas jau XIII a. žygiams 

prieš rytinio Pabaltijo kraštus pajėgdavo sutelkti dideles karines pajėgas,–keliolikos ir 

daugiau tūkstančių. O Kryžiuočių ordinas XIV a., pasiekęs aukščiausią savo suklestėjimo 

laikotarpį, tai lengvai galėjo padaryti. Turimi šaltiniai mums aiškiai rodo, kad Kryžiuočių 

ordinas XIV a. pirmojoje pusėje ne perdaug reikšmingiems žygiams į Lietuvą sutelkdavo 

didžiules pajėgas. P. Dusburgas, aprašydamas Kryžiuočių ordino žygius į Žemaičių sritis, 

pažymi, kad 1330 m. į Prūsiją atvyko daug kilmingųjų iš Vokietijos, ir „magistras su jais 

pasiuntė 100 brolių ir 3000 raitelių“, tačiau jie nepasiekė tikslo. 1329 m., atvykus daugybei 

kilmingųjų iš Vakarų Europos, „su jais išžygiavo į Lietuvą brolis Verneris, 200 brolių ir 18 000 

kovotojų, neskaitant pėstininkų“41. Kryžiuočių ruošiamų žygių į Lietuvą pagrindinę 

vadovaujančią jėgą sudarydavo riteriai, kurių būdavo siunčiama keliasdešimt kartų mažiau, 

negu kitos kariuomenės. Pa– vyzdžiui, 1323 m. 8 ordino riteriai, vadovaujami Ta– piavos 

komtūro, su 300 karių Įsiveržė j lietuvių žemes, pagrobė 34 arklius, o 1324 m. 3 riteriai su 

600 vyrų iš Natangijos užpuolė Gardino pilies viršininko Dovydo dvarą ir jį sudegino42. 

 

 
 

Pilėnų kunigaikštis Margiris (dail. P. Kalpokas) 

 

Todėl iš to, kas aukščiau pasakyta apie Pilėnus puolusios ordino kariuomenės skaičių, 

galime padaryti šias išvadas. Vokiečių žygiui prieš Pilėnus vadovavo Kryžiuočių ordino 

magistras Teodorikas fon Altenburgas, kuris buvo paėmęs 200 ordino riterių ir apie 6000 

                                                           
41 SRP, I, p. 215, 217. 
42 SRP, I, p. 189. 



16 

kitų karių. Žygyje talkininkavo daug Vakarų Europos didikų, atsivedusių savo karių, tarnų 

būrius. Remdamiesi S. Grunau kronika, galime sakyti, kad Vakarų Europos piligrimų jėgas 

sudarė apie 8000 karių. Vadinasi, Kryžiuočių ordinas prieš didvyriškuosius Pilėnus galėjo 

būti sutelkęs apie 14 000 karių. 

Kyla klausimas, kiek lietuvių buvo užsidarę Pilėnų pilyje? Vygando Marburgiečio 

kronikoje pažymima, kad į pilį buvo subėgę daugiau kaip 4000 pagonių iš 4 žemių. Hiobo 

knygos vertėjas irgi mini, kad vokiečiai sunaikinę 4000 ar daugiau lietuvių, o „Trumpoji 

Prūsijos eiliuotoji kronika“ ir „Prūsų ekspedicijų analai“ – 5000 ar daugiau. Šiucas, o po jo 

Strijkovskis, taip pat ir Kojalavičius nurodo, kad apie 4000 ginkluotų vyrų su savo šeimomis 

ir turtu buvo užsidarę Pilėnų pilyje. Gal kronikininkų pateikti skaičiai yra ir perdėti, sunku 

pasakyti, nes nežinome, ar Pilėnų pilyje galėjo tilpti tiek žmonių. Tačiau kronikininkai – tų 

įvykių amžininkai, rašę apie kryžiuočių kovą su lietuviais, turėjo kažkokį supratimą ne tik apie 

savųjų, bet ir apie priešų pilis, tvirtoves, kurias ordinas nuolat puldavo, degindavo, 

griaudavo. Tiesa, kiekvieną pilį galėjo sėkmingai ginti keletas šimtų vyrų. Bet nereikia 

pamiršti, kad gynybinė pilis, tu rinti nuolatinę įgulą, aplinkiniams gyventojams buvo kaip 

apsaugos ir prieglobsčio punktas nuo įsiveržusių priešų. Ir todėl į kiekvieną tokią pilį galėjo 

sutilpti daugiau žmonių. Tad reikia manyti, kad kronikininkų pateikti duomenys nėra perdėti. 
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Kryžiuočių ordino didysis magistras Teodorikas (Ditrichas) fon Altenburgas (1335–1341),  

vadovavęs žygiui prieš Pilėnus. 

PILĖNŲ VIETA 
 

 

 

Turimi šaltiniai aiškiai nenusako Pilėnų pilies vietos, o be to, nevienodai vadina ir pilį. 

Sambijos kanauninko metraštis šią pilį vadina ,,Pillenen pilis Lietuvoje“; Hiobo knygos 

vertėjas sako, kad magistras „žygiavo prieš Pelen ir trimitavo“; Vygandas Marburgietis – 

„nužygiavo su jais į Lietuvą Pillenen pilies Troppen žemėje užimti“; K. Šiucas – „jie apgulė 

Pullen, arba Pilleven, tvirtovę“; Toninės analuose nurodoma, kad Brandenburgo kurfiurstas 

„su mūsų ponais užkariavo Troppin žemę ir Pileno pilį“; „Prūsų ekspedicijų analuose’43 

pažymima, kad kryžiuočiai „užėmė lietuvių pilį, vadinamą Polonim“; M. Strijkovskis rašo: 

                                                           
43 J. V o i g t, Geschichte Preussens, IV, p. 536. 
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„apgulė Pulen pilį“, S. Grunau – „laimėjo Pileino miestą ir pilį“, A. Kojalavičius – „apgulė 

Pullen pilį, arba tiksliau – Punią“. 

Todėl iki šių dienų istoriografijoje ginčytinas dalykas yra Pilėnų pilies vieta. J. Foigtas 

Pilėnais laiko Pilionis, esančius, anot jo, tarp Nevėžio ir jo intako Šušvės, kelyje nuo 

Kėdainių į Baisogalą L Tiksliau nusakant, dabartinių Pilionių kaimas ir to paties vardo 

piliakalnis yra prie Nevėžio intako Dotnuvėlės upės, 5 km nuo Gudžiūnų. Tokios nuomonės 

laikosi ir T. Narbutas44. A. Šapoka teigė, kad Pilėnų pilis, turėjo būti kur nors Nemuno 

pakrantėje žemiau Raudondvario45. Z. Ivinskis pritarė A. Šapokos pažiūrai ir neabejodamas 

patvirtino, kad Pilėnų reikia ieškoti apie Virgalės salą, buvusią Nevėžio žiotyse. Jis siūlo 

atkreipti dėmesį į Pyplių piliakalni, esantį kairiajame Nemuno krante, priešais Raudondvarį, 

kuris iki šiol nėra identifikuotas su jokia kita pilimi46. 

Kuo argumentuoja savo pažiūras minėti tyrinėtojai? J. Foigtas, siekdamas pagrįsti 

savo mintį, kad Pilionys– buvę Pilėnai, remiasi kryžiuočių kelių aprašymais, kuriuose apie tą 

vietą minimi Tropai. A. Šapoka įrodinėja, kad Vygando Marburgiečio minimi Tropai turėjo 

būti aukščiau Veliuonos ir netoli Nevėžio žiočių. Todėl, anot jo, Pilėnų pilis turėjo būti apie 

tą vietą žemiau Raudondvario. Šiai minčiai pagrįsti tyrinėtojas pastebi, kad apie 1336 m. visi 

kryžiuočių žygiai buvo nukreipti į minėtas sritis – tarp Veliuonos ir Nevėžio žiočių. Z. Ivinskis, 

remdamasis 1388 m. Jogailos ir Kryžiuočių ordino sutartimi, kurioje minima Tropų sala, laiko 

ją kelrodžiu, lokalizuojant Pilėnų pilį. Ta sala, anot jo, yra Virgalė, o prie jos ir Pyplių 

piliakalnis. 

Minėtų tyrinėtojų pateikti argumentai, kuriais siekiama Pilėnų pilį lokalizuoti prie 

Dotnuvėlės ar Nevėžio žiočių, yra abejotini. Kaip minėjome, Vygando Marburgiečio 

kronikoje ir Toninės analuose minima, kad Pilėnų pilis yra Tropų žemėje. Tačiau mini Tropus 

ir kiti šaltiniai. Vygandas Marburgietis, aprašydamas 1363 m. kryžiuočių žygį į Lietuvą, vėl 

mini Tropus47. Apie juos užsimena ir Posilgė, aprašydamas 1390 m. kryžiuočių žygį į 

Lietuvą48. 1388 m. sausio 30 d. Jogailos ir Kryžiuočių ordino paliaubų sutartyje minima Tropų 

sala49. Paminėti Tropai ir kryžiuočių žvalgų pranešimuose apie kelius, einančius į Žemaitiją 

ir į Lietuvą50. Kaip rodo minėtų šaltinių kontekstai, vietovių Tropų pavadinimu Lietuvoje buvo 

daug. Vieni tyrinėtojai Tropų ieško kairiajame Nemuno krante, į vakarus nuo Šventosios 

upės, netoli Viešvilės žiočių, kiti – Žemaitijoje, netoli Skaudvilės, dešiniajame Ančios upelio 

krante, treti––prie Nemuno žemupio tarp Veliuonos ir Nevėžio žiočių, ketvirti – prie Pilionių, 

esančių prie Dotnuvėlės upės, penkti – Virgalės saloje ir t.t. 

Vienalaikiai su Pilėnų gynimu šaltiniai – Sambijos kanauninko metraštis, Hiobo knygos 

vertėjas – nemini, kad Pilėnų pilis buvusi Tropų vietoje. Išskyrus Vygandą Marburgietį ir 

Torunės analus, ir kiti šaltiniai, aprašantieji Pilėnų pilies užpuolimą, Tropų nemini. Todėl, 

turint galvoje, kad nustatytų ir dar nenustatytų vietovių Tropų pavadinimu buvo daug, peršasi 

mintis, ar jie turi būti vienintelis kelrodis, nustatant Pilėnų pilies vietą. 

Nors iki šiol nežinoma, kur prie Nemuno vidurupio buvo Tropų žemė, tačiau kai kurie 

duomenys įgalina spręsti, kad Pilėnai galėjo būti Punia. Turimi šaltiniai Pilėnų pilį vadina ne 

tik Pillenen, Pelen ir t.t., bet ir Pulen. XV a. istorikas J. Dlugošas, kuris pats išvertė vėliau 

dingusią Vygando Marburgiečio kroniką, savo daugiatomėje istorijoje Pilėnų pilį vadina 

Pullen, neminėdamas Tropų. Tokiu pačiu vardu, neminėdami Tropų, vadina Pilėnus ir XVI 

                                                           
44 T. Narbutt, Dzieje narodu litewskiego, t. IV, p. 600. 
45 „Lietuvos aidas“, 1936, Nr. 98. 
46 „Kardas“, 1936, Nr. 23. 
47 SRP, II, 545–546. 
48 SRP, III, p. 164. 
49 Codex diplomaticus Prussicus, hgg. v. J. Voigt, Bd. IV, Nr. XLVII. 
50 Die littauischen Wegeberichte, SRP, II, p. 676, 679. 
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a. kronikininkas K. Šiucas, kuris kruopščiai naudojosi dar nedingusia Vygando Marburgiečio 

kronika, taip pat XVI a, kronikininkas M. Strijkovskis, pažinęs ne tik lenkų, rusų, bet ir 

vokiečių šaltinius. O jų Pilėnų pavadinimas yra daug artimesnis Puniai, negu Pilionims ar 

Pypliams. 

Be to, XVII a. Lietuvos istorikas A. Kojalavičius, parašęs pirmąją Lietuvos istoriją, be 

jokių abejonių Pilėnus vadina Punia51. Tokios nuomonės laikosi atskirų vietovių istoriografas 

M. Balinskis; jis pažymi: „Punios miestelis, kryžiuočių vadinamas Pullen arba Pillenen, ant 

Nemuno kranto žemiau Alytaus apie 7 1/2 mylios nuo Trakų“52. 

Pilėniečių didvyriškai kovai ir didvyriškai mirčiai išgarsinti Punią pasirinko ir rašytojai L. 

Kondratavičius–V. Sirokomlė, J. Kraševskis, V. Krėvė. Jie rado vietovėse apie Punią 

užsilikusių legendų apie pilėniečių–puniečių didvyrišką kovą su kryžiuočiais ir jų žuvimą. 

„Margio“ autorius L. Kondratavičius, dar 1854 m. lankęsis Punioje, Alytuje, Merkinėje, 

poemos epiloge primena puniečių legendas apie narsiuosius pilėniečius, jų valdovą Margirį 

ir apie kunigaikščio dukros Eglės nelaimingą mirtį. 

Lietuvos istorikai, rašiusieji šiuo klausimu, kategoriškai neigia Pilėnus buvus ties Punia, 

nes, anot jų, XIV a. pirmoje pusėje kryžiuočiai Punios sričių niekada nepasiekdavę. Tiesa, 

šaltiniai, aprašantieji XIV a. lietuvių kovas su kryžiuočiais, rodo, kad Kryžiuočių ordinas, XIII 

a. pabaigoje užkariavęs prūsus, labai atkakliai ėmė veržtis per Nemuną į Žemaitiją, kuri 

teritoriškai skyrė susivienijusių ordinų žemes. Siekdamas užkariauti Žemaitiją, Kryžiuočių 

ordinas tuo laiku mažai dėmesio kreipė į kitas Lietuvos žemes, kurias saugojo natūrali 

gynybinė siena – Nemuno vidurupis ir prie po esančios Kauno, Birštono, Punios, Alytaus, 

Merkinės, Liškiavos ir Gardino pilys. 

Vis dėlto abejotina, kad kryžiuočiai XIV a. pirmojoje pusėje nebūtų domėjęsi Nemuno 

vidurupiu. Be Žemaitijos (Nemuno žemupio), kryžiuočiai nuo pirmų karo su Lietuva dienų 

atkakliai veržėsi į Gardino sritį ir buvo pasiekę net Naugarduką. Turime duomenų, kad 

kryžiuočiai pasiekdavo tolimas sritis už Nemuno vidurupio. P. Dusburgas rašo, kad 1311 m. 

didžiulė 150 ordino riterių ir 2000 pėstininkų kariauna nusibastė į Šalčininkų sritį, „kur dar 

niekada nebuvo matyta krikščionių kariuomenė“53. Sudeginę tris pilis, su dideliu karo grobiu 

ir 700 belaisvių priešai grįžo atgal. Yra žinoma, kad kryžiuočiai dar XIII a. pabaigoje 

organizuodavo žvalgomuosius žygius į Nemuno vidurupį. 1295 m. vėlyvą pavasarį ordino 

vadovybė pasiuntė 155 savo karius valtimis nuo Gardino Nemunu. Žvalgai praplaukė visą 

Nemuno vidurupį, apžvalgė lietuvių pilis ir pasiekė Ragainę54. Tiesa, tik dalis jų sugrįžo atgal. 

Šių žvalgomųjų žygių metu kryžiuočiai, matyt, pajuto lietuvių pilių, esančių Nemuno 

vidurupyje, stiprumą ir nedrįso su menkomis jėgomis čia veržtis. 

XIV a, viduryje Nemuno žemupys dėl nuolatinių kryžiuočių siautėjimų buvo ištuštėjęs. 

Gyvenvietės buvo sunaikintos, daug gyventojų išžudyta, paimta į nelaisvę, kiti pasitraukė 

giliau į Žemaitiją. Čia buvo nuolatinio karo laukas, todėl daugiausia vien pilių įgulos gynė 

kraštą. 

Kaip rašo Vygandas Marburgietis, į Pilėnų pili buvo subėgę daugiau kaip 4000 

gyventojų iš keturių žemių. Tarkime, kad šis skaičius yra padidintas. Tačiau duomenys, kad 

Pilėnų pilyje, be įgulos, buvo ir apylinkių gyventojų, sako, jog ir pilies, ir aplinkinės teritorijos 

turėjo būti tirštai gyvenamos. Tai galėjo būti tik kryžiuočių dar nenualintoje teritorijoje. Punios 

piliakalnio 1958–1959 m. archeologinių tyrinėjimų duomenys rodo, jog rytinėje piliakalnio 

                                                           
51 A. W. Kojalowicz, Historiae Litvanae, pars prior, p. 300. 
52 M. Balinski, Starožytna Polska, t. III, Warszawa, 1846, p. 427. 
53 SRP, I, p. 178. 
54 SRP, I, p. 160. 
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dalyje už pylimo ir griovio iš tikrųjų buvo didžiulė tirštai gyvenama teritorija iki pat stačių 

Punelės krantų ir dabartinio miestelio pirmųjų sodybų55. 

Tyrinėjimai taip pat rodo, kad šis piliakalnis buvo vienas iš didžiausių XIV a. pirmojoje 

pusėje lietuvių tvirtovių56. Ji buvo įrengta Nemuno ir Punelės upių santakoje. Nemunas 

skalauja šiaurinę, o Pu– nelė – pietinę ir vakarinę pusiasalio dalį. Pietiniai ir šiauriniai šlaitai 

labai statūs. Rytinėje pusėje piliakalnis susilieja su aplinkiniu lauku. Todėl jis čia buvo 

atskirtas giliu grioviu ir didžiuliu pylimu, kuris šiuo metu yra 75 m ilgio, 34 m pločio ir  6 m 

aukščio57. Piliakalnio aikštelė iš rytų į vakarus turi 155 m ilgio, o plačiausia jos vieta – 84 

m58. Piliakalnio archeologiniai tyrinėjimai rodo, kad jis buvo įrengtas II tūkstantmečio 

pradžioje, ypač suintensyvėjus lietuvių kovoms su Kryžiuočių ordinu. Žymiausi įtvirtinimai  

pastatyti XIII a. pabaigoje ir XIV a. pradžioje59. Biologė E. Šimkūnaitė, ištyrusi 1959 m. 

kasinėjimų augalines medžiagas, padarė išvadą, kad pylimo paskutinio įtvirtinimo nesudegę 

rąstai žemėje yra išsilaikę apie 637–644 metus. Taigi, paskutinieji pylimo įtvirtinimai buvo 

įrengti apie 1315–1322 m60. Archeologinių tyrinėjimų metu buvo nustatyta, kad gaisras 

sunaikinęs paskutiniuosius įtvirtinimus. R. Volkaitė–Kulikauskienė padarė išvadą, kad 

gaisras „galėtų sutapti su rašytiniuose šaltiniuose minimais 1336 m. įvykiais, juo labiau, kad 

tie įtvirtinimai buvo įrengti tik keliolika metų anksčiau“61. 

Pažymėtina, kad minėtų archeologinių tyrimų duomenys atitinka šaltinių žinias. Visi 

šaltiniai teigia ir archeologiniai tyrinėjimai patvirtina, kad pilį sunaikinęs gaisras. Kaip 

minėjome, rytinė piliakalnio dalis atskirta nuo laukų giliu, plačiu grioviu ir didžiuliu pylimu. 

Tai, kad Pilėnų pilyje buvęs pylimas, kurį ordino riteriai ypač puolė, tvirtina kronikininkas K. 

Siucas, naudojęsis Vygando Marburgiečio kronika62. S. Grunau nurodo, kad Pilėnų pilį 

saugojo 26 pėdų gylio ir 50 pėdų pločio griovys63. Šiuo metu jis yra 15 m pločio64. 

Archeologiniai tyrinėjimai ir rastų augalinių medžiagų tyrimai rodo, kad pylimo įtvirtinimui 

buvo naudojami ąžuolinių rąstų tašai65. S. Grunau mini masyvius 83 sprindžių aukščio ir 52 

sprindžių storio rąstus, kuriais buvo įtvirtinta pilis66. Šaltiniai pažymi, kad Pilėnų pilis buvo 

didelė ir labai tvirta67. Tai mums patvirtina masyvus Punios piliakalnis, buvę galingi 

įtvirtinimai, didžiulė aikštelė, statūs šlaitai. Remiantis šiandieniniais vandensruvinės ir 

mechaninės erozijos padarinių mūsų respublikoje tyrinėjimais68, reikia manyti, kad XIV a. 

Punios piliakalnis buvo dar masyvesnis ir didingesnis. 

 

                                                           
55 R. Volkaitė–Kulikauskienė, Punios piliakalnio (Jiezno raj.) 1958–1959 m. tyrinėjimų rezultatai, Iš lietuvių 
kultūros istorijos, t. III, V., 1961, p. 41. 
56 Punios piliakalnį savo didumu pralenkia tik Eketės (į šiaurę nuo Klaipėdos) ir Apuolės (šiaurės vakarų 
Žemaitijoje) piliakalniai. 
57 R. Volkaitė–Kulikauskienė, Punios piliakalnio (Jiezno raj.) 1958–1959 m. tyrinėjimų rezultatai, p. 41. 
58 Ten pat. 
59 Ten pat, p. 62. 
60 R. Volkaitė–Kulikauskienė, Punios piliakalnio (Jiezno raj.) 1958–1959 m. tyrinėjimų rezulttai, p. 63. 
61 Ten pat. 
62 SRP, II, p. 489. 
63 S. Grunau, Preussische Chronik. I, p. 582. 
64 R. Šalūga, Punioje, V., 1958. 
65 R. Volkaitė–Kulikauskienė, Punios piliakalnio (Jiezno raj.) 1958–1959 m. tyrinėjimų rezultatai, p. 63. 
66 S. Grunau, Preussische Chronik, I, p. 581–582. 
67 Ten pat. 
68 B. Kyburys, Mechaninės dirvožemio erozijos esmė ir žalingumas, Lietuvos TSR Aukštųjų mokyklų Mokslo 
darbai, Biologija, t. VI, 1966, p. 395–303. 
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Punios piliakalnis archeologinių tyrinėjimų metu 

 

 

 

*    *    * 

 

 

 

Pilėniečių kova su kryžiuočiais ir narsi jų mirtis domino ne tik istorikus, bet ir rašytojus 

bei poetus, kurie žavėjosi Lietuvos praeitimi. Didvyrišką pilėniečių kovą su kryžuočiais, 

apipynę ją lietuvių liaudies legendomis, pasakojimais, mitologija, taip pat papuošę savo 

kūrybine fantazija, yra išgarsinę XIX a. lenkų poetai L. Kondratavičius–V. Sirokomlė ir J. 

Kraševskis. 

L. Kondratavičiaus poema „Margis“ buvo parašyta 1855 m. Į pilėniečių kovą įpynęs 

Margio dukros ir tariamo belaisvio vokiečio Ransdorfo meilės motyvus, autorius iškelia mintį, 

kad pilėniečių kovą ir mirtį nulėmė ne kokie objektyvūs veiksniai, o pagoniškųjų dievų valia,  

jų rūstybė. Dievai baudžią pilėniečius už tai, kad Margio duktė Eglė, pamilusi kryžiuotį 

belaisvį Ransdorfą, skirtą paaukoti dievams, išgelbėja jo gyvybę ir išleidžia jį per slaptą pilies 

išėjimą į laisvę. Kryžiuočių būriai, ordino magistro Teodoriko fon Altenburgo vadovaujami ir 

vedami Randsdorfo, gerai žinančio kelius ir slaptą įėjimą į pilį, užpuola Pilėnus. Keletą dienų 

didvyriškai kovoję su gausiais priešų būriais ir, matydami, kad jų jėgos vis labiau mažėja, 

pilėniečiai pasiryžta mirti, bet nepasiduoti priešams. 

Ypatingą lietuvių meilę savo gimtajam kraštui kovoje su kryžiuočiais išreiškė J. 

Kraševskis savo apysakoje „Kunigas“, parašytoje 1881 m. (1958 m. išversta į lietuvių kalbą). 

Kraševskio apysakoje, kaip ir L. Kondratavičiaus poemoje, pagrindinis momentas yra 

pilėniečių kova ir jų žuvimas, tačiau jo apysakos siužetas skirtingas. Kraševskio Margirį 

kažkada buvo pagrobę kryžiuočiai. Grįždamas į Pilėnus, jis parsivežė ir savo mylimąją 

Baniutę. Čia drauge su visais Pilėnų gynėjais jis kovoja prieš daug gausesnes kryžiuočių 
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pajėgas ir žūva. Pagal šią apysaką 1905 m. M. Šiaulėniškis sukūrė tragediją „Pilėnų 

kunigaikštis“, o A. Druckis–Liubeckis istorinę dramą „Taip mirdavo lietuviai“. 

Pilėnų gynėjus ir jų kunigaikštį Margirį yra aprašęs įžymus lietuvių rašytojas Vincas 

Krėvė savo „Senoje pasakoje apie narsųjį kunigaikštį Margirį Punios valdovą“. Krėvės 

pilėniečiams dievų rūstybę užtraukia Punios valdovo Margirio žmona, kuri, sapno paveikta, 

pasigaili pilyje esančių kryžiuočių belaisvių ir slapta paleidžia juos. Dievams užsirūstinus,  

Dainavos šalį užpuola didelės kryžiuočių minios ir apsupa Punios pilį. Kondratavičiaus ir 

Kraševskio pilėniečiai didvyriškai ginasi ir žūva pačioje pilyje. Tačiau Krėvė tenai leidžia žūti 

tik seneliams, moterims ir vaikams, o Margiris ir jo šaunūs raiteliai išjoja pro pilies vartus į 

lygumą kovoti su priešais, ir čia, nukovę šimtus priešų, patys žūva visi iki vieno.  

 

 
 

Marienburgo pilis (XIV a.) 

 

Pateikti minėtų autorių vaizdai, išskyrus tai, kad Pilėnų gynėjai kovojo prieš kryžiuočius 

ir žuvo, nieko neturi bendro su istorine tikrove. Turimi šaltiniai, be paties Margirio, jo žmonos 

(vardo neminima) ir senutės, kitų pilėniečių asmenų nemini. Todėl Margirio dukra (Eglė), 

motina (Rėdą), tėvas, senelis (Valgutis) ir kiti asmenys yra autorių fantazijos kūrinys.  

Šaltiniai nieko nesako apie kryžiuočius belaisvius, buvusius Pilėnuose. Tiesa, kronikininkas 

S. Grunau mini kryžiuotį Vernerį fon Ransdorfą, tačiau ne kaip belaisvį ar žygio prieš Pilėnus 

vadeivą, žinojusį slaptus takus į pilį, o tik kaip karį, sugalvojusį panaudoti padegamas strėles 

piliai sunaikinti. Šaltiniai mums taip pat nepateikia žinių, kad Pilėnų valdovas Margiris savo 

vaikystę būtų praleidęs kryžiuočių nelaisvėje. Tačiau tas istorinis faktas, kad pilėniečiai, 

kuriems vadovavo jų kunigaikštis Margiris, kelias dienas su nepaprasta narsa ir pasiryžimu 

gynė savo pilį nuo besiveržiančių daug gausesnių kryžiuočių būrių, kad jie kovojo ne tik pilies 

viduje, bet ir išbėgę iš jos puldavo vokiečius, kad jie, matydami, jog neapgins pilies, ir 

nenorėdami vergauti priešui, patys išsižudė, yra šiurpi, visus jaudinanti tiesa, kuri ryškiai 

rodo, kokią tėvynės meilę ir neapykantą priešams kryžiuočiams širdyje nešiojo mūsų 

protėviai. 
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J. Mackonio sukurtas libretas V. Klovos operai „Pilėnai“ ryškiau už kitus minėtus 

kūrinius atspindi to meto istorines sąlygas, kuriose lietuviams apie du šimtus metų teko 

kovoti žūtbūtines kovas prieš Kryžiuočių ordiną, nuolat remiamą katalikų bažnyčios ir Vakarų 

Europos feodalų. 

 

 

 

*    *    * 

 

 

 

Pilėnų gynimas atskleidžia mums garbingą didvyriškos lietuvių kovos su kryžiuočiais 

istorijos puslapį. 

Lietuvių liaudis ir po to pergyveno dar daug rūsčių kovų, dar daug dešimtmečių grūmėsi 

su kryžiuočiais grobikais. Ypač didelis pavojus grėsė lietuviams XIV a. antrojoje pusėje, 

kada Kryžiuočių ordinas gyveno savo klestėjimo laikotarpį. Vien nuo 1345 iki 1377 m. 

kryžiuočiai, nuolat talkininkaujant Vakarų Europos kryžininkų masėms, buvo suruošę 

daugiau kaip šimtą naikinamų žygių į Lietuvą. Daugybė lietuvių pilių ir gyvenviečių buvo 

sunaikinta, tūkstančiai žmonių išžudyta, dalis jų išvesta j nelaisvę. Tačiau lietuvių liaudies 

ryžtingumas, Lietuvos valstybės teritorijos ir karinės galios augimas, glaudūs ryšiai su slavų 

tautomis užtikrino jos sėkmingą kovą su kryžiuočiais, o tuo pačiu ir galutinę pergalę ties 

Žalgiriu. 


