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Kauno tvirtovė yra keistas ir tradicinėje Lietuvos istorijoje sunkiai vietą randantis objektas. Tai svetimos, Lietuvą 

okupavusios valstybės paliktas kelių šimtų pastatų kompleksas, skirtas ne Rusijos okupaciniams tikslams, kaip 

Varšuvos citadelė ar Vilniaus tvirtovė, pastatyta Gedimino kalno papėdėje, bet didžiųjų valstybių didiesiems 

interesams užtikrinti. Lietuvių tautos istorijoje tvirtovė tarsi nėra svarbi, Lietuvos valstybės tuo metu nebuvo, 

tačiau, mąstant plačiau, čia vyko daug svarbesni įvykiai nei karas su bermontininkais ar eiliniai rinkimai į seimą. 

Pirmas pasaulinis karas, kuriame pirmiausiai laimėjo Vokietija, paskui Antantės valstybės be Rusijos, sudarė 

prielaidas Lietuvos valstybei atsirasti. Jei Kauno tvirtovė būtų apsigynusi ir čia nebūtų buvę Vokietijos 1918 

metais, ar nebūtume dabartinės Baltarusijos vietoje?

Tvirtovės istorija svarbi ir kitais aspektais. Kauno mieste tvirtovė paliko daugybę pastatų, kuriuose glaudėsi 

Lietuvos kariuomenė ir įstaigos. Tvirtovės statyba suformavo ištisus miesto centro kvartalus, darė įtaką gatvių 

tinklui, tapo artilerijos ir aviacijos dirbtuvių baze, Lietuvos valstybės archyvo prieglauda. Liko ir kai kurie 

žmonės, tarp kurių rasime ne vieną Lietuvos generolą ar aukštos kvalifikacijos specialistą.

Visos Vakarų pasienį saugojusios Rusijos tvirtovės šiandien nebe Rusijos teritorijoje, o ir dabartinė Rusija 

save mažai sieja su Rusijos imperija, tokiu būdu nėra nė vienos valstybės, kuri šias tvirtoves laikytų savo 

paveldo dalimi. Dėl šios priežasties jos buvo paliktos likimo valiai, griuvo, kiek buvo griaunamos, išliko, kiek 

buvo kažkam reikalingos. Šiandien valstybių sienos stabilizavosi, įtampos sumažėjo, todėl Kauno tvirtovė 

sulaukia vis didesnio turistų, valdžios įstaigų ir piliečių dėmesio. Atsiliepiant į kylantį informacijos poreikį 

ir buvo parašyta ši pirmoji kompleksinė knyga apie pagrindinius tvirtovės statybos ir modernizacijos darbus, 

tarnavusius dalinius ir žmones, vykusias kovas. Knyga nepretenduoja į informacijos išsamumą, tačiau viliamasi, 

kad ji ne tik patenkins besidominčiųjų apetitą, bet ir paskatins naujus Kauno tvirtovei skirtus tyrimus.

Vladimiras Orlovas į tvirtovę pažvelgė „iš vidaus“ tvirtovės statytojų ir joje tarnavusių karininkų ir karių akimis, 

remdamasis daugeliu iki šiol neskelbtų archyvinių šaltinių bei sunkiai pasiekiamomis literatūros pozicijomis, 

todėl darbas turi mokslinę reikšmę. Kartu jis tinka ir platesniam karo istorija besidominčių skaitytojų būriui.

Dr. Valdas Rakutis
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Pratarmė

Ši knyga supažindins skaitytoją su įdomiu ir paslaptingu Kauno istorijos reiškiniu – Kauno tvirtovės laikotarpiu. 

Trisdešimt treji tvirtovės metai turėjo didelės įtakos miesto raidai, o jos palikimas ir mūsų dienomis stebina 

miesto gyventojus, traukia užsienio turistus. Tačiau iki šiol nebuvo išleista nė vienos knygos, aprašančios 

Kauno tvirtovės istoriją bent bendrais bruožais.

Šioje knygoje pateikiama informacija apie Kauno tvirtovės statybos etapus, organizacinę struktūrą, ginkluotę, 

Pirmojo pasaulinio karo įvykius 1914–1915 metais. Aprašyti arba bent paminėti visi tvirtovės gynybiniai ir 

negynybiniai elementai. Nemaža medžiagos dalis parašyta remiantis retais bibliografiniais šaltiniais, užsienio 

archyvų fondais, nepublikuotais rankraščiais bei privačių kolekcionierių sukaupta  istorine informacija. 

Būtina pabrėžti, kad ši knyga nėra istoriko profesionalo darbas, todėl joje mažai dėmesio skirta istorinių įvykių 

analizei bei išvadoms. Tai labiau kraštotyrinio pobūdžio veikalas, kviečiantis pažinti ir mylėti savo miesto 

istoriją. Be to, šiame darbe pabandyta atkreipti profesionalių tyrėjų dėmesį į Kauno tvirtovės problematiką, 

pristatyti tvirtovę kaip unikalų kultūrinį miesto istorijos reiškinį, kurio vaidmuo bendrame kaunistikos 

kontekste kur kas platesnis už įtvirtinimų statybas bei karinius veiksmus. 

Nors prie šios knygos buvo dirbama daugiau kaip penkerius metus, tai nėra visapusiškai pateikta Kauno 

tvirtovės istorija. Parenkant knygos iliustracinę medžiagą buvo sąmoningai atsisakyta publikuoti įtvirtinimų 

planus ir brėžinius, nes per mažas knygos formatas neleistų užtikrinti jų informatyvumo. Šiuo metu ruošiamas 

„Kauno tvirtovės atlasas“ turės užpildyti šią spragą, todėl yra rekomenduojamas kaip iliustracinis priedas.  

Knygoje naudojama terminija gali būti nesuprantama nepasiruošusiam skaitytojui, todėl gale pateiktas trumpas 

fortifikacijos terminų žodynas.

Autorius atsiprašo už praleistus netikslumus bei prašo pranešti jam visas pastabas ir pasiūlymus. Šios knygos 

nebūtų buvę be kolegų ir bendraminčių  pagalbos. Autorius nuoširdžiai dėkoja visiems, padėjusiems parengti bei 

išleisti šią knygą. Ypatingą pagalbą renkant informaciją suteikė istorinių portalų fortification.ru,    regiment.ru, 

1914.borda.ru, www.grwar.ru ir sammler.ru nariai.

Knyga gali būti naudinga turizmo, architektūros, paveldo specialistams, muziejininkams, istorikams, taip pat 

specialistams, kurių darbas susijęs su aptariamojo kaunistikos laikotarpio nagrinėjimu. Knyga taip pat gali būti 

įdomi Kauno istorija besidominančiam plačiam skaitytojų būriui.
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Trumpa Kauno tvirtovės istorinė apžvalga

Kauno tvirtovė – tai gynybinių įtvirtinimų sistema,  pastatyta Kaune ir jo apylinkėse 1882–1915 metų laikotarpiu 

ir turėjusi apginti vakarinę Rusijos Imperijos sieną. Pirmosios mintys apie karinį Kauno sustiprinimą Rusijos 

Imperijoje kilo dar XVIII amžiaus gale po III Abiejų Tautų Respublikos padalijimo, tačiau tapo ypač aktualios 

po 1812 metų karo, kai Napoleono kariuomenė be jokių kliūčių persikėlė per Nemuną prie Kauno. Vieno 

iš pirmųjų Rusijos Imperijoje geležinkelio tunelio statyba ir geležinkelio ruožo Varšuva–Sankt Peterburgas 

įrengimas dar labiau padidino Kauno strateginę reikšmę. Todėl 1879 metais, pablogėjus Rusijos santykiams su 

Vokietija po Rusijos–Turkijos karo, ir buvo priimtas sprendimas Kaune įrengti pirmosios klasės tvirtovę.

Pirmąjį tvirtovės generalinį planą sudarė generolai Konstantinas Zverevas, Nikolajus Obručevas ir pulkininkas 

Ivanas Valbergas. Plane buvo numatyta pastatyti septynis fortus ir devynias baterijas, centrinius įtvirtinimus, 

kazematuotus sandėlius, kareivines, administracinius pastatus,  taip pat prie visų įtvirtinimų įrengti kelius. 

Statybų darbai prasidėjo 1882 metais ir tęsėsi iki 1889 metų. Tvirtovės statybai buvo nupirkti dideli žemės 

plotai Fredoje, Aleksote,  Panemunėje ir naujai statomame miesto centre. Tvirtovės įtaka miestui nuolat didėjo, 

todėl jos vadovybė pradėjo kelti klausimą apie tvirtovės rajono išskyrimą ir tvirtovės pavertimą savarankišku 

administracijos vienetu su sava karine valdyba.

Pirmojo statybų etapo fortai buvo statomi pagal tipinį 1879 metų rusų plytinio forto projektą, todėl pirmieji 

septyni fortai yra panašios konstrukcijos, skiriasi tik vidiniu suplanavimu, integracija į vietovės reljefą, vėlesniais 

atnaujinimais ir kai kuriais konstrukciniais elementais. Fortas yra penkiakampio formos, turi dvi savarankiškas 

pozicijas – pėstininkų, kuri išsidėsčiusi ant apatinio forto pylimo, ir artilerijos – ji išsidėsčiusi ant viršutinio 

forto pylimo. Artilerijos poziciją kerta keletas traversų, kurių viduje įrengtos kazematuotos slėptuvės ir 

šaudmenų sandėliai. Forto užnugaryje yra kareivinės, centrine poterna sujungtos su šaudmenų sandėliu ir 

centriniu kaponieriumi. Forto griovių gynybai skirtas centrinis kaponierius, du puskaponieriai ir goržos, arba 

užnugario kaponierius. Visu forto perimetru, neįskaitant užnugario, pastatyta kontreskarpinė siena, užnugario 

dalyje – eskarpinė siena, kareivinių fasadą jungianti su parako sandėliais dešiniajame ir kairiajame sparne. 

Ilgalaikės baterijos buvo statomos gretimų fortų tarpuose.  Tai nuo artilerinės ugnies ir šturmo apsaugotos 

įtvirtintos sunkiosios ir lengvosios artilerijos pozicijos,  išsidėsčiusios fortų žiedo linijoje, dažniausiai ant 

kalvų. Baterijos profilis sutampa su forto profiliu, tik yra mažesnio dydžio. Baterijos gynybinis griovys plytinių 

sienų neturi, o kazematai susideda iš vienos arba kelių sandėlių–slėptuvių bei nedidelių galerijų, nutiestų į 

barbetus. Ilgalaikės baterijos turėjo užtikrinti besiginančios tvirtovės artilerijos jėgą.

1891 metais dėl įtvirtinimų šiaurės vakarinėje miesto dalyje nebuvimo buvo sumanyta įrengti Linkuvos fortų 
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ruožą.  Šio sumanymo pagrindu tapo S. Glinkos-Jančevskio forto projektas. Į ruožo sudėtį įėjo VIII fortas, 

X baterija bei kairiojo sparno liunetas. Atskiri įtvirtinimai žemės pylimais buvo sujungti į vientisą sistemą. 

Kairiajame ruožo flange buvo įrengtas vienintelis Kauno tvirtovėje vandens griovys. Baigus Linkuvos įtvirtinimų 

statybas, Kaunas buvo apjuostas įtvirtinimais iš visų pusių. VIII fortas tapo moderniausiu įtvirtinimu Kaune. 

Pastatytas naudojant betoną, su erdviais kazematais, apskaičiuotais 1 000 žmonių įgulai, fortas buvo aprūpintas 

elektros energija, kanalizacija ir kitomis inžinerinėmis naujovėmis.

IX fortas buvo statomas nuo 1903 metų pagal naujausią profesoriaus K. Veličkos 1897 metų projektą ir tapo 

pirmuoju šio projekto fortu Rusijos Imperijoje. Fortas yra trapecijos formos ir turi vieną pėstininkų pylimą. 

Forto kareivinės dviaukštės, turi vieną puskaponierį. Kazematuoti forto pastatai betoniniai, sienos storis ne 

mažiau nei 1,5 m. Fortas aprūpintas dviem šarvuotais stebėjimo postais, jame įrengta elektra, kanalizacija, 

ventiliacija, pabūklų kazematų sienos apmuštos kamščiu, norint sumažinti šaudymo triukšmo poveikį įgulai. 

Tolimesnė Kauno tvirtovės plėtra pastačius IX fortą sustojo. Iki 1912 metų Kaune nebuvo statoma jokių naujų 

įtvirtinimų, tačiau aktyviai buvo modernizuojami seni. Rusijos karas su Japonija kuriam laikui pristabdė visų 

Rusijos tvirtovių plėtrą, tačiau šio karo metu buvo įgyta daug ilgalaikės fortifikacijos naudojimo patirties, buvo 

suprasti visų tuo metu priimtų sprendimų privalumai ir trūkumai. Dėl to 1908 metais buvo parengtas pirmųjų 

šešių fortų modernizavimo projektas. Buvo pasiūlyta sustiprinti kazematus papildomu betono sluoksniu, 

perstatyti parako sandėlius ir pratęsti poternas, kad visi turimi forto kazematai būtų sujungti į vientisas 

sistemas. Modernizavimo darbai prasidėjo pirmuose penkiuose fortuose, tačiau užbaigti buvo tik pirmuose 

trijuose. 

1912 metais buvo patvirtintas naujas tvirtovės plėtros planas. Tai vyko dėl Rusijos Imperijos vakarinės sienos 

gynybinės strategijos pasikeitimų. Kartu su Gardino, Novogeorgijevsko, Bresto tvirtovėmis Kaunas tapo svarbiu 

vakarinės sienos gynybos mazgu. Kartu su Gardino tvirtove Kauno tvirtovė turėjo kontroliuoti strateginį 

geležinkelį, sulaikant priešą iki pat Vilniaus karinės apygardos mobilizavimo pabaigos, o prireikus – vykdyti 

puolimo operacijas rajone, naudoti  apgulties parkus, nukreiptus prieš Karaliaučiaus (Koenigsbergo) bei kitas 

priešininkų tvirtoves. 

Plėtros plane buvo numatyta pastatyti 12 fortų, dvi fortų grupes ir devynis atsparos punktus 2–4 km atstumu 

nuo dabartinių fortų. Taip tvirtovės žiedas didėjo pusantro karto – nuo 30 iki 45 kilometrų. Naujai kuriamiems 

fortams buvo paruošti iš  principo nauji tiek fortų, tiek ir kazematuotų statinių projektai. Pavyzdinio projekto 

vaidmenį atliko 1909 metų profesoriaus K. Veličkos tipinis forto projektas. Kazematuoti statiniai buvo 

projektuojami, remiantis 1912 metais vestų Berezanės bandymų rezultatais. 1913 metais prasidėję darbai 

vyko tik du statybos sezonus ir buvo visiškai sustabdyti prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui. Naujo žiedo 
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fortuose buvo vykdomi žemės darbai, Romainių forte buvo pradėta betonuoti kazematus.

Mobilizacijos periodo metu tvirtovės statybų darbai vyko sparčiai, tačiau daugiausia buvo orientuoti į ilgalaikių 

ugnies taškų bei slėptuvių ruožo statybas. Nebaigti statyti fortai buvo ruošiami gynybai: nepastatyti išėjimai į 

nebaigtas poternas buvo betonuojami, fortuose buvo įrengiamos neplanuotos slėptuvės, kulkosvaidžių pozicijos, 

taip pat apkasų linijos. Fortų linija buvo maksimaliai paruošta gynybai. Tvirtovės rajone esančios gyvenvietės 

irgi buvo pritaikytos gynybai bei įtrauktos į atsargos bei apsaugos gynybines linijas.

1915 metais vokiečių kaizerinės kariuomenės daliniai po dešimties parų šturmo užėmė Kauno tvirtovę. Dabar 

jau vokiečių Festung Kowna1 tapo Kaizerio pajėgų baze. Ginkluotė buvo demontuojama ir išvežama į Vokietiją, iš 

artilerijos šaudmenų buvo išimamos sprogstamosios medžiagos, o ginklų dirbtuvėse kulkosvaidžiai „Maksim“ 

buvo pritaikomi vokiškiems šoviniams. Sėkmingas 1915 metų vokiečių kariuomenės puolimas atitraukė fronto 

liniją nuo Kauno tvirtovės. Kaune buvo įrengtas Rytų fronto štabas.

Pirmojo pasaulinio karo pabaiga ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas atvėrė naują tvirtovės istorijos 

puslapį. Kauno tvirtovė atiteko naujosios valstybės kariuomenės jurisdikcijai. Iš kažkada stiprios tvirtovės 

liko tik sugriauti įtvirtinimai, visa ginkluotė buvo demontuota, o griovius užpildė metalo laužas. Trejus metus 

tvirtovė buvo laikoma veikiančia, tačiau buvo pasikeitusios karybos sąlygos ir nedidelė Lietuvos kariuomenė 

negalėjo pilnavertiškai išnaudoti Rusijos Imperijos palikimo. Buvusios 28-osios divizijos kareivines užėmė 

lietuvių kariuomenės daliniai, Panemunės artilerijos kariniame miestelyje įsikūrė Karo mokykla.  Gera miesto 

infrastruktūra ir daug buvusių tvirtovės bei gubernijos administracijos pastatų sudarė palankias aplinkybes 

paversti Kauną Laikinąja sostine2. Be karinės paskirties, dalis tvirtovės infrastruktūros buvo naudojama ūkinėms 

reikmėms, tvirtovės kibirkštinė stotis3 tapo Lietuvos Respublikos radiju, o I forto parako sandėlyje buvo įrengta 

dujų kamera, skirta vykdyti teismo paskirtus mirties nuosprendžius. Tai buvo viena iš pirmųjų dujų kamerų 

Europoje. Kalėjimo vaidmenį atliko VI ir IX fortai. 

Lietuvos krašto okupacija, įvykdyta vokiečių nacistų, tapo vienu iš liūdniausių tvirtovės istorijos puslapių. 

Masinės žmonių žudynės pirmosiomis karo dienomis vyko IV ir VII fortuose, VI forte ir apylinkėse buvo 

organizuota raudonarmiečių karo belaisvių stovykla. Daugiausia žmonių buvo sunaikinta IX Kauno tvirtovės 

forte. Šioje ne tik vietinės reikšmės, bet ir tarptautinėje mirties stovykloje buvo naikinami Lietuvos, Prancūzijos, 

Vokietijos, Lenkijos piliečiai (daugiausia žydai), iš viso sunaikinta apie 50 000 žmonių. 

1944 metais dėl fronto linijos priartėjimo buvo bandyta sustiprinti Kauną. Tam buvo statomi įtvirtinimai 

1	 	Kauno	tvirtovė	(vok.).

2	 	Kaunas	buvo	arti	fronto	linijos,	todėl	buvo	svarstoma	daug	variantų.

3	 	Pirmasis	radijo	stočių	pavadinimas.
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„geležinkelio“ forto rajone, kasami prieštankiniai grioviai. Gynybai buvo pritaikomi ir tvirtovės fortai. Šių 

veiksmų pagrindu tapo tiesioginis Hitlerio įsakymas „bet kokia kaina neleisti užimti Nemuno“, kuris buvo 

vadinamas „katastrofos linija“4. Tačiau Minsko hitlerininkų grupuotės sunaikinimas, taip pat visiška sovietinės 

kariuomenės persvara nulėmė Kauno likimą. Rugpjūčio 1 dieną  po 45 min. artilerinės parengties 3-ojo 

Baltarusijos fronto kariai „užėmė Kauną ir Kauno tvirtovę“5. Antrą kartą istorijoje labiausiai išsiskyrusiems 

daliniams buvo priskirtas pavadinimas „Kauno...“6. Apie Kauno paėmimą 3-ojo Baltarusijos fronto vadas 

armijos generolas I. Černiachovskis asmeniškai pranešė Sovietų Sąjungos kariuomenės vadui Josifui Stalinui.

Nuo 1944 metų formaliai jau nebeegzistuojanti tvirtovė atiteko miestui bei sovietų kariuomenei. Nuo 1948 

metų tvirtovės komendantūros pastate įsikūrė  7-osios gvardijos oro desantininkų divizijos štabas. Kauno 

įgulos kareivinėse buvo dislokuoti 108-ojo gvardijos oro desantininkų pulko ir kitų dalinių kariai. Dauguma 

fortų buvo naudojami kaip sandėliai, V forte dislokuojamas priešlėktuvinės gynybos pulko techninis divizionas. 

Sovietiniu laikotarpiu tvirtovės įtvirtinimai buvo aktyviai naudojami ūkinei veiklai. Iš dalies tai užtikrindavo 

įtvirtinimų apsaugą, tačiau statybinė veikla įtvirtinimuose buvo mažai reglamentuojama. To rezultatas – 

griaunami kareivinių fasadai, užpilami grioviai.     Išgyvenusi dviejų pasaulinių karų ugnį tvirtovė lėtai griuvo, 

o ypatingas karinio objekto statusas paliko mažai šansų architektūrinei priežiūrai. Taip buvo išardyti I, II, V, 

VI fortų kareivinių fasadai, kelios ilgalaikės baterijos, kiti statiniai. Nemažai žalos tvirtovės paveldui padaryta  

intensyvios miesto plėtros metais. Statant Kauno politechnikos institutą  sunaikinami III gynybinio skyriaus 

žemės įtvirtinimai. Šančių kariniame miestelyje sudegė buvusi Šančių įgulos bažnyčia.

Po Rusijos kariuomenės  dalinių išvedimo iš Lietuvos Respublikos dauguma fortų buvo apleisti. Išimtimi 

tapo tik IX fortas, paverstas muziejumi, ir VII fortas, kurio teritorijoje įsikūrė Krašto apsaugos savanorių 

pajėgų antrosios rinktinės kuopos. Nors tvirtovės įtvirtinimams priskirtas architektūros ir istorijos paminklo 

statusas, dauguma fortų yra visiškai nesaugomi, jų teritorijoje neretai įvykdomi nusikaltimai arba paprasčiausiai 

iškraunamos šiukšlės. Tęsiasi niekam nepriklausančio paminklo naikinimas miesto ribose, 100 m. nuo policijos 

komisariato plytoms ardomos buvusios Rusijos Imperijos 28-osios divizijos kareivinės, suvaidinusios savo 

vaidmenį ir Lietuvos  kariuomenės istorijoje. 

Buvusios Kauno tvirtovės statinių kompleksas – tai unikalus fortifikacijos paminklas, o tie fortai, kuriuose 

buvo sunaikinta ir palaidota  daugybė nacizmo aukų, gali pretenduoti į ypatingą memorialinių kapinių statusą. 

Nepaisant kai kurių nuostolių, Kauno tvirtovės statinių kompleksas yra vienintelė visiškai išsilaikiusi Rusijos 

Imperijos tvirtovė, kurios būklei pavydi Rusijos, Lenkijos bei Vokietijos fortifikacijos istorikai. Vakarų Europos 

4	 	Шарипов	А.	А.	„Черняховский“.

5	 	TASS`o	pranešimas,	1944	metai.

6	 	Taip	atsirado	Kauno	291-asis	ir	449-asis		šaulių	pulkai,	482-asis		Kauno	naikintuvų	aviacijos	pulkas,	5-osios	armijos	65-asis	šaulių	Kauno	korpusas,	
7-oji	gvardiečių	Kauno	minosvaidininkų	divizija	ir	kiti	daliniai.		
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šalyse kur kas mažiau įdomūs fortifikacijos statiniai tampa populiariais turistiniais objektais. Tokia padėtis 

pakelia tvirtovės išsaugojimo problemą ne tik į valstybinį, bet ir į tarptautinį lygį. Problemos nepaisymas blogai 

veikia miesto įvaizdį, o masinių žmonių naikinimo vietų nesutvarkymas iki padoraus lygio anksčiau ar  vėliau 

gali tapti rimta užsienio politikos problema.

Brief Historical Overview of Kaunas Fortress

Kaunas Fortress is a system of fortifications built in Kaunas and its environs in the period of 1882-1915 

with the aim to protect the western border of the Russian Empire. The initial ideas about the fortification of 

Kaunas in the Russian Empire arose yet at the end of the 18th century after the third partition of the Republic 

of the Both Nations, but this became a critical concern after the 1812 war when the Napoleon’s Army managed 

to cross the Nemunas river near Kaunas without any difficulties. The construction of one of the first railroad 

tunnels in the Russian Empire and the opening of the branch of the railroad from Warsaw to Saint Petersburg 

increased the strategic importance of Kaunas even more. Thus, in 1879, when the relations between Russia 

and Germany worsened after Russo-Turkish War, the decision was taken to construct a first-class fortress in 

Kaunas. 

The first general plan of the Fortress was made by the generals Konstantin Zverev, Nikolay Obruchev and 

colonel Ivan Valberg. As originally planned, the Fortress was intended to include seven forts and nine defensive 

batteries, central entrenchments, casemate depots, barracks, administrative buildings and new roads next to all 

the fortifications. The construction work started in 1882 and continued until 1889. For the construction of 

the Fortress wide areas of land were bought in Freda, Aleksotas, Panemunė and the newly built city centre. The 

influence of the Fortress on the city constantly increased, therefore, the management started to raise a question 

concerning the separation of the Fortress district and turning the Fortress into an independent administrative 

unit with its military board.

The forts of the first construction stage were built according to the typical design of a Russian brick fort 

of 1879, thus, the first seven forts have a similar construction with the only difference in inner planning, 

integration into the surrounding relief, later renovations and some constructional elements. The fort has five 

angles with provisions for two independent positions – for infantry that is situated on the lower rampart and 

for artillery on the upper rampart of the fort. The artillery position is crossed by several traverses containing 

casemate shelters and ammunition depots. At the back of the fort there are the barracks connected with the 

ammunition depot and the central caponier by the central sally port. The central caponier, two half-caponiers 

and the gorges as well as the reverse caponier are meant for the defense of the trenches. Alongside all the 

perimeter of the fort, except the reverse part, there is a counterscarp wall, while at the reverse side there is an 
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escarp wall connecting the facade of the barracks with the gunpowder depots in the right and the left wings. 

Permanent batteries used to be built in-between adjacent forts. These are the fortified positions of heavy 

and light artillery covered from gunfire and assault located on the line of the fort circle, usually on the hills. 

The profile of a defensive battery corresponds with the fort profile only it is smaller. The defensive trench of 

the battery has no brick walls and the casemates consist of one or several depots-shelters and small galleries 

extended to the barbettes. Permanent batteries had to ensure the artillery force of the Fortress in defense.

In 1891, due to the lack of fortifications in the north-western part of the city, plans were made to construct the 

sector of Linkuva forts. This concept was based on S. Glinka-Janchevsky’s fort scheme. The sector consisted 

of the Eighth Fort, tenth battery and the left-wing lunette. Individual fortification groundwork was connected 

into an integral system. In the left flank of the sector the only moat of Kaunas Fortress was constructed. With 

the completion of the Linkuva fort Kaunas was completely enclosed by fortifications. The Eighth Fort became 

the most modern entrenchment in Kaunas. This particular fort was built using concrete, it contained spacious 

casemates calculated for the garrison of 1000 persons, the fort was equipped with electric power, sewerage and 

other engineering novelties.

The construction of the Ninth Fort started in 1903 according to the newest 1897 project of Professor K. 

Velička and it became the first fort of such a design in the Russian Empire. The fort has the form of trapezium 

and encompasses one infantry rampart. The barracks of the fort are two-stories high and have one half-caponier. 

The casemate buildings of the fort are made of concrete, the thickness of the wall is not less than 1.5 meters. 

The fort is equipped with two armour-plated watchtowers, electric power, sewerage, ventilation, the walls of 

cannon casemates are covered with cork in order to minimize the effect of firing noise to the garrison. 

After the construction of the Ninth Fort the further development of Kaunas Fortress was halted. Till 1912, no 

new fortifications were built in Kaunas, however, the modernization of the old ones was actively in progress. 

The war of Russia with Japan suspended the development of all Russian forts for a meanwhile, however, this 

war allowed to gain much experience of the use of permanent fortifications and understand the advantages and 

disadvantages of all the decisions that had been made at the time. Thus, in 1908 the modernization project 

of the first six forts was prepared. Suggestions had been made to reinforce the casemates with the help of 

additional layer of concrete, to rebuild the gunpowder depots and prolong the sally ports so as to connect all 

the casemates into integral systems. Modernization work was launched in five initial forts, however, it was 

completed only in three of them.

In 1912, a new Fortress development plan was approved. This was due to the defensive strategy changes as 
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far as the western boarder of the Russian Empire was concerned. Together with the Fortresses of Gardinas, 

Novogeorgijevsk, and Brest Kaunas became an important defense component of the western boarder. Along 

with the Fortress of Gardinas Kaunas Fortress had to control the strategic railroad restraining an enemy up to 

the end of mobilization of Vilnius territory, and in case of necessity effect offensive operations in the district 

as well as use the siege parks directed against Koenigsberg and other opponent fortresses. 

The development plan called for new twelve forts, two fort groups and nine pivotal stations distanced two-

four kilometers from the present forts. In such a way the circle of the Fortress expanded one and a half times 

– from 30 to 45 kilometers. In principle, new construction projects for the forts themselves and the casemate 

buildings were developed. The 1909 project of a typical fort by Professor Velička was taken as a model. The 

casemate constructions were designed in accordance with the results of Berezanė tests that were made in 1912. 

The work that had started in 1913 proceeded only two construction seasons and was completely terminated 

due to the start of the World War I. The forts of the new circle were used for agriculture, the casemates of 

Romainiai Fort were started to be covered with concrete.

During the period of mobilization, the Fortress construction work was speedy, however, the focus was on the 

construction of permanent emplacements and the sector of shelters. The forts the construction of which had 

not been finished yet were being prepared for defense: exits to unfinished sally ports were concreted, unplanned 

shelters, machine-gun positions and trench lines were built in the forts. The forts’ line was maximally prepared 

for defense. Settlements located in the district of the Fortress were also adjusted for defense and enrolled into 

supporting and defensive lines.

In 1915, after ten days assault the divisions of the German Kaiser’s Army captured Kaunas Fortress. Now 

the German Festung Kowna became the base of Kaiser’s forces. The hardware was dismantled and taken to 

Germany, explosives were removed from the ordnance, and machine-guns “Maxim” were adjusted to German 

cartridges. A successful attack of the German Army in 1915 pulled back the front line from Kaunas Fortress. 

The headquarters of the Eastern front was located in Kaunas.

The end of the World War I and Lithuania’s independence started a new page of the history of the Fortress. 

Kaunas Fortress fell under the jurisdiction of the new state army. However, out of a formerly strong fortress 

there remained only destroyed fortifications, all the armament was dismantled and trenches were filled with 

scrap-iron. The Fortress was considered acting for three years but the changed war conditions and the small 

Lithuanian Army could not use the heritage of the Russian Empire full-fledgedly. The barracks of the former 

28th Division were occupied by the units of Lithuanian Army, the War School was established in Panemunė 

artillery military town. Good infrastructure of the city and numerous administrative buildings of the Fortress 
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and the governor formed favorable conditions to designate Kaunas a temporary capital. Beside military purposes, 

part of the infrastructure of the Fortress was used for economic needs, the Fortress’ sparkle station became the 

radio of the Republic of Lithuania, and the gas chamber was installed in the gunpowder depot of the First Fort 

meant for execution of death penalties imposed by law. That was one of the first gas chambers in Europe. The 

Sixth and the Ninth Forts were used as prisons. 

The occupation of Lithuania by German Nazis was one of the saddest stages of the history of the Fortress. 

The mass slaughter during the first days of the war took part in the Fourth and the Seventh Forts, the 

prisoner encampment for the soldiers of the Red Army was housed in the Sixth Fort and its environs. The 

most numerous murders took part in the former Ninth Fort of Kaunas Fortress. In this concentration camp 

that carried not only local but also international importance Lithuanian, French, German, and Polish citizens 

(mostly Jews) were killed, in total about 50.000 people. 

In 1944, due to the approaching front line attempts were made to fortify Kaunas. For this purpose entrenchments 

were built in the so-called railroad district of the fort, anti-tank trenches were being dug. The forts of the 

Fortress were also adjusted for defense. These actions were based on the direct order of Hitler “not to let 

capture the Nemunas at any price” that carried the name of “a line of catastrophe”. Nevertheless, the destiny of 

Kaunas was determined by the destruction of Minskas Hitlerite group and the total odds of the Soviet Army. 

On August 1, after 45 minutes of artillery alert, the soldiers of the third Belorussian front captured Kaunas 

and Kaunas Fortress. For the second time in history the most distinguished units contained the words “… of 

Kaunas” in their title. The Commander of the third Belorussian front General I. Chernyachovsky personally 

informed the Commander of the Soviet Army Joseph Stalin about the seizure of Kaunas.

Since 1944, the Fortress that formally did not exist devolved to the city and the Soviet Army. Since 1948, the 

headquarters of the paratroopers of the 7th Guard was established within the building of the command of the 

Fortress. The soldiers of the 108th paratroopers regiment of the Guard and of other units were deployed in the 

barracks of Kaunas garrison. The majority of forts were used as store-houses; technical squadron of air-defense 

regiment was located in the Fifth Fort. During the Soviet times the entrenchments of the Fortress were extensively 

used for economic activities. Partly this helped to ensure the protection of the entrenchments, however, the 

construction activity in the entrenchments was little regulated. As a result, the facades of the barracks were 

destroyed, the trenches filled up. Having survived the fire of the two World Wars, the Fortress was slowly 

falling down and the special status of a military object left little chances for architectural protection. Thus, the 

facades of the First, Second, Fifth and Sixth Forts, several permanent batteries and other constructions were 

disassembled. Much harm to the heritage of the Fortress was made during the years of intensive development. 

During the construction of Kaunas Polytechnic Institute the ground entrenchments of the third defensive 
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sector were destroyed. The former Šančiai garrison church was burned in Šančiai military town. 

After the withdrawal of the units of the Russian Army from the Republic of Lithuania the majority of forts 

were left derelict with the exception of the Ninth Fort that was turned into a museum and the Seventh Fort 

in the territory of which the companies of the 2nd Territorial Unit of the National Defense Volunteer Forces 

were located. Though the fortifications of the Fortress fall under the status of architectural and historical 

monument, the majority of forts are absolutely unprotected, often they become a terrain for crimes or simply 

for waste. The destruction of the monument that belongs to no one continues within the limits of the city, 

bricks of the barracks of the 28th Guard of the former Russian Empire that also played their role in the history 

of the Lithuanian Army are taken away only one hundred meters away from the police commissariat. 

The construction complex of the former Kaunas Fortress is a unique fortification monument and the forts 

that saw the holocaust and the burying of a multitude of Nazism casualties can pretend to a special status of 

a memorial cemetery. Despite some damage, the complex of the constructions of Kaunas Fortress is the only 

remaining fortress of the Russian Empire in its entirety the condition of which is envied by the fortification 

historians of Russia, Poland and Germany. Way less interesting fortification constructions become popular 

tourist attractions in the Western Europe countries. The current situation raises the problem of the preservation 

of the Fortress not only to the national but also to the international level. The disregard of the problem has 

a negative influence on the image of the city and the neglect of the venues of holocaust sooner or later might 

become a serious foreign policy problem.
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Ковенская крепость – краткий исторический очерк

Ковенская крепость – система оборонительных сооружений, построенных в городе Каунас (в 1795-
1915 гг. Ковно, Ковна) в период 1879 – 1915 г и предназначеных для защиты западных рубежей 
Российской Империи. Вопрос возведения укреплений в  Ковно обсуждался ещё в конце XVIII 
века, но стал особенно актуален после войны с Наполеоном, в ходе которой Наполеоновская армия 
беспрепятственно переправилась через Неман в районе Ковно. Строительство одного из первых 
в Российской империи железнодорожного тоннеля и прокладка железнодорожной ветки Санкт-
Петербург-Варшава  ещё более усилило стратегическое значение города. Поэтому в 1879 году было 
принято решение о возведении здесь крепости первого класса.

Первый генеральный план Ковенской крепости, подготовленный генералами Зверевым, Обручевым 
и Волбергом, предусматривал строительство семи фортов и девяти батарей, укреплений сомкнутой 
ограды, казематированных складов, казарм, административных зданий а также прокладку дорог 
на все укрепления. Строительные работы начались в 1882 году и продолжались до 1889 г. Для 
строительства крепости были приобретены большие участки в районах Фреда, Алексотас, Панемуне, 
в новом центре города. Постепенно происходило переустройство города под нужды крепости, 
руководство крепости стало поднимать вопрос о выделении крепостного района в самостоятельную 
административную единицу под военным управлением.

Форты первого этапа строительства возводились по типовому проекту русского кирпичного 
форта 1879 года, поэтому первые семь фортов крепости имеют сходную конструкцию, 
отличаясь лишь особенностями интеграции в рельеф местности, более поздними усилениями 
и некоторыми конструктивными элементами. Форт имеет пятиугольное начертание и обладает 
двумя самостоятельными позициями – пехотной, расположенной на переднем низком валу и 
артиллерийской, расположенной на высоком валу форта. Артиллерийская позиция пересекается 
несколькими траверсами, внутри которых устроены казематированные убежища и пороховые 
погреба. В горжевой части форта располагается казарма, связанная центральной потерной с 
пороховым погребом и капониром напольного фаса. Для обороны рвов напольного и горжевого 
фасов служит центральный капонир, два полукапонира и горжевой капонир. По всему периметру 
форта, исключая горжу, возводилась контрэскарпная стена, в  горжевой части  эскарпная стена 
объединяет фасад казармы с пороховыми погребами на правом и левом флангах.

Стационарные батареи создавались на возвышенностях по линии фортового обвода. Это защищённые 
от артиллерийского обстрела или штурма позиции дальнобойной артиллерии. Профиль батареи 
схож с профилем форта, только уменьшен в размерах. Каменные одежды рва также отсутствуют, 
а казематы батареи состоят из одного или нескольких складов-убежищ, и небольших галерей, 
проложенных к артиллерийским барбетам. Стационарные батареи размещались в промежутках 
между фортами и должны были обеспечивать огневую поддержку обороняющегося гарнизона.

В 1891 году, ввиду отсутствия каких либо укреплений в северо-западной части крепости, было 
принято решение о возведении Линковского фортового пояса. В основу этого пояса лёг проект 
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форта Глинки-Янчевского. В состав пояса входил VIII форт, X батарея, редут на левом фланге. 
Отдельные укрепления при помощи земляных валов были соединены в единый фортовой пояс, 
левый фланг которого был дополнительно усилен водным рвом. Таким образом был укреплён 
участок между реками Нерис и Нямунас, что привело к замыканию крепостного кольца вокруг 
города. Форт VIII  - единственное укрепление данного типа, возведено с применением кирпича и 
бетона, с казематами, полностью покрытыми обсыпкой, расчитанными на тысячу человек. На этом 
форту впервые было применено электрическое освещение, канализация, амбразурные заслонки и 
другие инженерные новшества.

IX форт Ковенской крепости возводился с 1903 года по новейшему типу форта проф. Величко 
1897 г. и является первым построенным в Российской Империи фортом данного типа. Форт 
имеет трапецеидальное начертание и обладает одним пехотным валом. Горжевая казарма форта – 
двухэтажная, оборудованная одним промежуточным полукапониром. Казематированные постройки 
форта выполнены из бетона, с толщиной свода не менее 1,5 метра. Форт оборудован двумя броневыми 
наблюдательными пунктами, орудийные казематы оборудованы принудительной вентиляцией и 
пробковой обшивкой стен, снижающей действие звуковой волны от взрыва.

Постройкой IX форта дальнейшее развитие Ковенской крепости было остановлено. Вплоть до 1912 
года новых укреплений в Ковне не строилось, однако проводились активные работы по модернизации 
существующих. Русско-японская война внесла определённый перерыв в строительство всех 
крепостей Империи, однако по её окончании был получен бесценный опыт боевого применения 
долговременной фортификации, выявлены существенные недостатки применяемых решений. По 
этой причине в 1908 году были подготовлены планы усиления первых шести фортов. Предполагалось 
усилить своды дополнительным слоем бетона, перестроить пороховые погреба и продлить потерны 
для объединения всех важнейших казематов форта. Работы по модернизации начались на первых 
пяти фортах, но были завершены лишь на первых трёх. 

В 1912 году был подготовлен и высочайше утверждён новый план расширения крепости. Расширение 
крепости проводилось в связи с изменениями в стратегических планах обороны западных рубежей 
Российской Империи. Крепость Ковно, вместе с новой крепостью Гродно, модернизируемыми 
крепостями Новогеоргиевск, Брест-Литовск становилась важным узлом обороны западной 
границы. Совместно с крепостью Гродно, Ковенская крепость должна была замыкать двухколейный 
железнодорожный путь, удерживать противника до полной мобилизации полевых армий Виленского 
военного округа, а в случае необходимости – осуществлять наступательные операции в районе, 
выдвигать осадные парки против крепости Кёнигсберг,  других крепостей противника.

Расширение предусматривало строительство двенадцати фортов, двух фортовых групп и девяти 
опорных пунктов на удалении 2 – 4 км от старых фортов. Таким образом крепостной обвод 
увеличивался в полтора раза – с 30 до 45 километров. Для вновь создаваемых фортов были 
подготовлены принципиально новые проекты как самих фортов, так и казематированных построек. 
В качестве примерного проекта для новых фортов можно указать типовой проект Величко 1909 г. 
Казематированные постройки были спроектированы с учётом проведённых в 1912 году березанских 
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опытов. Начавшиеся в 1913 году работы продолжались лишь два строительных сезона и были 
полностью остановлены с началом Мировой войны. На фортах нового кольца велись земляные 
работы, на форте Ромайне начались работы по бетонированию казематов. 

В мобилизационный период строительные работы в крепости шли большими темпами, однако 
касались в основном возведению линий убежищ и долговременных огневых точек, недостроеные 
форты подготавливались к обороне – выходы в недостроеные потерны бетонировались, на 
территориях фортов спешно возводились незапланированые ранее небольшие убежища, 
наблюдательные и пулемётные точки, рылись окопные линии. В результате этих работ линия новых 
фортов была максимально приспособлена к обороне и стала охранительной позицией, населённые 
пункты крепостного района были также приспособлены к обороне и вошли в передовую и 
сторожевую позиции. 

В 1915 году войска немецкой армии после десятидневного штурма овладели городом и крепостью 
Ковно. Теперь уже германская festung Kowna  стала базой кайзеровских войск. Вооружение 
демонтировалось и вывозилось в Германию, из артиллерийских снарядов выплавлялся тол, а на базе 
артиллерийских мастерских крепости была организована переделка трофейных пулемётов «Максим» 
под немецкий патрон. Продвижение кайзеровских войск вглубь Империи оставляло крепость далеко 
в тылу.

Окончание Первой мировой войны и провозглашение независимой Литовской республики  
ознаменавало новый этап истории крепости. Теперь уже «Kauno tvirtovė»  перешла в юрисдикцию 
вооружённых сил молодого государства. От когда-то сильной крепости остались разбитые укрепления, 
всё ценное вооружение которых было демонтировано, а остатки покорёженого железа заполняли 
крепостные рвы. В течение трёх лет крепость считалась действующей, однако изменившиеся условия 
войны и немногочисленность литовской армии не позволили полноценно использовать царское 
наследство. Тем не менее бывшие казармы 28-й дивизии заняли части литовских вооружённых сил, 
а хорошая инфраструктура города, наличие множества зданий бывшей крепостной администрации 
являлось одним из главных факторов учреждения столицы Литвы в Каунасе . Помимо военного 
применения, часть крепостной инфраструктуры использовалась для хозяйственных нужд, крепостная 
искровая станция стала первой радиостанцией Литовской республики, а в пороховом погребе I 
форта была оборудована газовая камера для приведения в исполнение смертных приговоров суда 
– одна из первых газовых камер в Европе. В качестве тюрьмы строгого режима использовался IX 
форт.

Окупация Литвы немецко-фашистскими войсками открыли самую печальную страницу истории 
крепости. Массовые расстрелы еврейского населения Каунаса в первые дни войны проводились 
на  I, IV и VII  фортах, на VI форту был организован лагерь советских военнопленных. Массовое 
уничтожение людей ыбло организовано на  IX форту Ковенской крепости. В этом поистине 
междунородном лагере смерти уничтожались евреи из Литвы, Франции, Германии, Польши. В 1944 
году, в связи с приближением линии фронта, со стороны немецкого командования была предпринята 
попытка укрепления Каунаса, для чего возводились оборонительные сооружения в районе форта 
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«Железнодорожный», отрывались противотанковые рвы. К обороне приспосабливались и форты 
крепости.  Основанием для таких действий послужил прямой приказ Гитлера любой ценой удержать 
рубеж реки Немана, названный немецко-фашистким командованием «линией катастрофы» .  Однако 
разгром Минской группировки гитлеровцев, а также превосходство Советских войск предрешило 
участь обороны Каунаса – 1 августа, после сорокапятиминутной арт. подготовки в результате ночного 
штурма войска 3-го Белорусского фронта «овладели городом и крепостью Каунас (Ковно)» . Второй 
раз в истории наиболее отличившимся частям было присвоено наименование «Ковенский». О 
взятии Каунаса командующий 3-им белорусским фронтов генерал армии И. Д. Черняховский лично 
докладывал И.В. Сталину.

C 1944 года крепость, уже формально не существующая, переходит в юрисдикцию Советской армии. 
С 1948 года здание комендатуры крепости занимает штаб 7 воздушно-десантной дивизии. Казармы 
ковенского гарнизона занимает личный состав 108 гвардейского парашютно-десантного полка, 
отдельные соединения в составе дивизии. Большинство фортов используются в качестве складских 
помещений, на V форту располагается технический дивизион ПВО. В эти годы оборонительные 
сооружения крепости приспосабливаются для текущей хозяйственной деятельности, что приводит 
к значительным разрушениям. Сохранившаяся в огне двух мировых войн, крепость медленно 
разрушается её новыми хозяевами, а особый статус военного объекта оставляет мало шансов для 
архитектурного надзора за пусть не признанным, но всё-же памятником архитектуры и истории. 
В результате хозяйственной деятельности в годы Советской власти разобраны фасады горжевой 
казармы на I, II, V, VI фортах.

После вывода частей российской армии с Литвы большая часть фортов пустует. Исключение 
составляют только IX форт, являющийся музеем и VII форт, на территории которого располагается 
соединение Литовской армии. Несмотря на придание части фортам и прочим постройкам крепости 
статуса исторического наследия, большая часть фортов никак не охраняется, поэтому сильно 
замусорена, часто является местом совершения преступлений. Продолжаются разрушения никому 
не пренадлежавшего памятника – в городской черте, в сотне метров от полицейского участка на 
кирпичи разбираются казармы 28-й пехотной дивизии.

Комплекс построек бывшей Ковенской крепости представляет из себя уникальный памятник 
фортификационной архитектуры и военной истории, а те форты, на территории которых уничтожены 
десятки тысяч жертв нацизма, вправе претендовать на особый статус мемориального кладбища. Не 
смотря на определённые потери, комплекс Ковенской крепости представляет собой единственно 
сохранившуюся российскую крепость в Европе, сохранности которой по доброму завидуют многие 
ведущие историки фортификации России, Польши, Германии. В странах западной Европы куда 
мение интересные объекты давно стали центрами туристического паломничества, приносящими 
прибыль и привлекающими международное внимание к региону. Данные обстоятельства поднимают 
проблему сохранения наследия до общегосударственного и даже общеевропейского уровеня. 
Невнимание к проблеме со стороны муниципальных властей плохо влияет на имидж города, а 
несоответствующие статусу состояние мест массовых расстрелов, рано или поздно может обернуться 
серьёзной внешнеполитической проблемой.
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Kurzer historischer Überblick über die Festung Kowno

Die Festung Kowno ist als System der in und um Kaunas herum gebauten Befestigunganlagen 1882-1915 

zur Verteidigung vom Westen des russischen Imperiums zu betrachten. Die ersten Gedanken über das Bauen 

der Festung Kowno entstanden am Ende des 18. Jahrhunderts und wurden nach dem Krieg von 1812, als die 

Armee von Napoleon ohne die kleinsten Hindernisse den Nemunas neben Kaunas überquerte, noch aktueller. 

Wegen des Bauens eines der ersten Bahntunel im russischen Imperium und der Einrichtung der Bahnlinie 

Warszawa – Sankt Peterburg wurde Kowno von einer noch größeren strategischen Bedeutung, deshalb wurde 

1879 beschlossen, die Festung der ersten Klasse in Kaunas zu bauen. 

Den ersten Plan der Festung haben Zverev, Obručev und Volberg erarbeitet. Im Plan wurde vorgesehen, sieben 

Forte und neun Batterien, Zentralbefestigungen, Kasemattslager, Kasernen, Verwaltungsgebäude und Wege 

zu allen Befestigungsanlagen zu bauen. Bauarbeiten begannen 1882 und dauerten bis 1889. Zum Bauen der 

Festung wurden große Bodenflächen in Freda, Aleksotas, Panemunė und im neu einzurichtenden Stadtzentrum 

von Kaunas gekauft. Der Einfluss der Kaunas Festung auf die Stadt wurde immer größer, deshalb wollte man 

die Kaunas Festung zum selbsständigen Objekt mit seiner eigenen Kriegsverwaltung zu machen.

Die Forte der ersten Bauetappe wurden nach dem russischen Projekt von 1879 gebaut, deshalb haben die ersten 

siebe Forte ähnliche Konstruktion, und sie unterscheiden sich nur durch die innere Ausplannung, Integration 

ins Relief des Ortes, die späteren Erneuerungen und mache Kostruktionsdetails. Das Fort ist fünfeckig und 

hat zwei selbsständige Positionen: die eine von Infanterie auf dem unteren Wall des Fortes und die andere von 

Artillerie auf dem oberen Wall des Fortes. Die Position der Artillerie wird von einigen Traversen, in denen 

Kasemattsverstecke und Munitionslager eingerichtet sind, überquert. Auf der Rückseite des Fortes gibt es 

Kasernen, die durch den zentralen unterirdischen Gang mit dem Munitionslager und dem Zentralkapponier 

verbunden sind. Für Verteidigung der Gräben des Fortes sind Zentralkaponnier, zwei Halbkaponniere und 

Gorgen oder Rückenkaponnier bestimmt. Um das ganze Fort herum, außer der Rückseite, sind Mauer vor dem 

Kontrescarp gebaut und an der Rückseite des Forts verbindet die Mauer am Escarp die Fassade der Kasernen 

mit den Schießpulverlagern, die es in der rechten und linken Flanke gibt.

Stationäre Batterien wurden zwischen zwei neben einander stehenden Forten gebaut. Es sind vom Artilleriefeuer 

und Sturmangriff beschützte, bastionierte Positionen der schweren und leichten Artillerie, die sich in der Linie 

des Fortenrings meistens auf Hügeln befinden. Das Profil der Batterie entspricht dem des Fortes, ist aber 

kleiner. Der Festungsgraben der Batterie hat keine Grenzen aus Ziegeln und die Kasematten bestehen aus einem 

oder mehreren Lagern, die auch als Verstecke betrachtet werden können, und kleinen Galerien, die zu Barbetten 

führen. Die stationären Batterien sollten die Verteidigungskraft der Artillerie für die Festung bieten.
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Da es 1891 im nordwestlichen Teil von Kowno keine Befestigungen gab, wollte man die Fortenlinie in Linkuva 

errichten. Dabei basierte man auf den von Glinka-Jančevskis erarbeiteten Fortprojekt. Diese Fortenlinie 

bildeten das 8. Fort, die 10. Batterie und das Liunett der linken Flanke. Einzelne Befestigungsanlagen wurden 

durch die Wälle verbunden und bildeten das ganze System. Nachdem die Befestigungen von Linkuva aufgebaut 

worden war, wurde Kowno schon aus allen Seiten von Bastionen umgeben. Das 8. Fort wurde zur modernsten 

Befestigungsanlage in Kowno. Es war aus Beton gebaut und hatte große für Garnison von 1000 Leute bestimmte 

Kasematten, Elektrizität, Kanalisationssystem und andere moderne Einrichtungen. 

Das 9. Fort wurde 1889 nach dem neuesten vom Professor Velička 1887 erarbeiteten Projekt gebaut. Es 

ist das erste nach diesem Projekt aufgebaute Fort im russischen Imperium. Das 9. Fort ist trapezförmig, 

hat einen für Infanterie bestimmten Wall, zweistöckige Kasernen und ein Halbkaponnier. Kasemattsgebäude 

des Fortes sind aus Beton gebaut und die Wände sind nicht weniger als 1,5 Meter dick. Das Fort hat zwei 

Beobachtungstürme, Elektrizität, Kanalisations- und Ventilationssystem. Die Wände der Geschützkasematten 

sind mit Kork bedeckt, um Garnison von Konsequenzen des großen Lärms, der beim Schießen entsteht, zu 

beschützen.     

Die weitere Entwicklung der Festung Kowno hörte nach dem Aufbauen des 9. Forts auf. Bis 1912 wurden keine 

neuen Befestigungsanlagen in Kaunas gebaut, sondern die alten wurden modernisiert. Die Entwicklung von 

allen russischen Festungen wurde vom Krieg Russlands gegen Japan gebremst, aber in der Zeit sammelte man 

viel Erfahrung in der Verwendung der langzeitigen Fortifikation, und alle damals getroffenen Entscheidungen 

wurden aufs Neue eingeschätzt. 1908 wurde das Modernisierungsprojekt der ertsen sechs Forten erarbeitet. 

Es wurde vorgeschlagen, die Kasematten mit einer zusätzlichen Betonschicht zu befestigen, die Lager vom 

Schießpulver aufs Neue zu bauen und die Poternen zu verlängern, damit alle Kasematten in Systemen verbunden 

werden. Modernisierungsarbeiten wurden in ersten fünf Forten aufgenommen, aber nur in ersten drei Forten 

bis zum Ende gebracht.

1912 wurde der neue Entwicklungsplan der Festung bestätigt. Es verursachte die Veränderung von 

Verteidigungsstrategie der westlichen Grenze des russischen Imperiums. Die Festungen von Grodna, 

Novogeorgijevsk, Brest und Kaunas wurden zum wichtigen Verteidigungssystem der westlichen Grenze. Die 

Festungen von Gardin und Kaunas sollten die strategisch wichtige Bahnlinie kontrollieren, den Feind bis 

zum Ende von Mobilisierung des Vilniuser Kriegsgebiet aufhalten und auch Angriffsoperation im Bezirk 

vornehmen, Belagerungen gegen die Königsberg Festung und andere gegnerische Festungen organisieren.

Im Entwicklungsplan wurden 12 Forte, 2 Gruppen von Forten und 9 Punkte, die 2-4 Kilometer von 

heutigen Forten entfernt sein sollten, vorgesehen. So wurde der Festungsring anderthalbmal (von 30 bis 45 
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Kilometer) vergrößert. Für neue Forte wurden im Prinzip neue Projekte sowohl von Forten als auch von 

Kasemattsgebäuden vorbereitet. Für ausgezeichnet wurde das typische vom Professor Velička erarbeitete Projekt 

von 1909 gehalten. Beim Erarbeiten von Projekten der Kasemattsgebäude basierte man auf die Resultate der in 

Berezanė durchgeführten Proben. Die 1913 aufgenommenen Bauarbeiten fanden nur zwei Bausaisons statt und 

wurden wegen des Beginns des ersten Weltkriegs völlig unterbrochen. In den Forten des neuen Rings wurde 

Bodenbearbeitung bis zum Ende gebracht und in den Forten von Domeikava und Romainiai wurde mit der 

Betonierung der Kasematten angefangen. 

Während der Mobilisation fanden Bauarbeiten der Festung sehr intensiv statt, aber am meisten wurden sie 

auf die Linie der langzeitigen Schießpunkten und Verstecke orientiert. Nicht völlig gebaute Forte wurden auf 

die Verteidigung vorbereitet: nicht gebaute Ausgänge in die nicht fertigen Poternen wurden betoniert, in den 

Forten wurden nicht im Voraus geplante Verstecke und Positionen von Maschinengewehren eingerichtet. Die 

Fortenlinie war maximal auf Verteidigung vorbereitet. Die Siedlungen im Bezirk von Forten dienten auch den 

Verteidigungszwecken und wurden auch in Vorraten- und Schutzlinien eingeschlossen.

1915 wurde die Festung Kowno von den Truppen der Armee des Kaisers nach zehn Tagen des Sturmangriffs 

besetzt. Danach wurde die deutsche Festung Kowna zur Kriegsbase des Kaisers. Die Rüstung wurde demontiert 

und nach Deutschland gebracht, aus den Artilleriegeschossen wurde Sprengstoff ausgenommen und in den 

Stätten von Waffen wurden die Maschinengewehre „Maksim“ deutschen Geschossen angepasst. Wegen des 

erfolgreichen deutschen Angriffs wurde die Front 1915 von der Festung Kowno zurückgenommen. 

Mit dem Ende des ersten Weltkriegs und der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Litauens begann die neue 

Periode der Geschichte der Festung Kowno. Die Festung Kowno geriet unter die Jurisdiktion der Armee des 

neuen Staates. Die starke Festung wurde zu zerstörten Befestigungen, die ganze Rüstung wurde demontiert und 

die Festungsgräben wurden zur Stelle des Alltmetals. Drei Jahre lang wurde die Festung für verwendbar gehalten, 

aber die neuen Kriegsverhältnissen und eine kleine litauische Armee konnten nicht die Hinterlassenschaft des 

russischen Imperiums sinnvoll ausnutzen. Die Kasernen der 28. Division geriet in die Händen der Truppen 

der litauischen Armee, im Kriegsstädtchen der Artillerie von Panemunė wurde die Kriegsschule gegründet. 

Eine gute Infrastruktur der Stadt und viele Verwaltungsgebäude der ehemaligen Kaunas Festung verursachten 

die Verwandlung von Kaunas zur zeitweiligen Hauptstadt. Das Teil der Infrastruktur der Festung diente 

nicht nur Kriegsbedürfnissen, sondern wurde auch von verschiedenen Betriebsunternehmen verwendet und 

die Funkstation der Kaunas Festung wurde zum Radio der litauischen Republik, und im ersten Lager vom 

Schießpulver wurde die Gaskammer gegründet, die zur Hinrichtung diente. Es war eine der ersten Gaskammer 

im ganzen Europa. Im 9. Fort wurde das Gefängniss eingerichtet. 
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Die nazistische Okkupation Litauens wurde zu einer der dunklesten Seiten in der Geschichte der Festung  

Kowno. Währed der ersten Kriegstagen wurden das 4. und das 7. Fort zu Massenvernichtungsorten von Leuten. 

Im sechsten Fort und in seinem Gebiet wurde das Lager von Kriegsgefangenen der Roten Armee organisiert. 

Am meisten Leute wurden in der Fabrik „1005B“ vernichtet d.h. im 9. Fort der ehemaligen Festung Kowno. 

In dem Konzentrationslager des 9. Fortes wurden die Bürger von Litauen, Frankreich, Deutschland und Poland 

(es waren meistens Leute judischer Herkunft) ermordet. Hier wurden insgesamt 50000 Leute vernichtet. 

Weger der Annäherung der Front wurde 1944 versucht, Kaunas zu befestigen. Aus diesem Grund wurden 

Befestigungsanlagen im Bezirk des Fortes von „Bahnlinie“ gebaut und Panzerabwehrgraben gemacht. Die Forten 

der Festung sollten der Verteidigung dienen. Zum Grund dieser Handlungen wurde der direkte Befehl Hitler’s 

„Auf keinen Fall den Nemunas besetzen lassen“, der „Katastrophenlinie“ genannt wird. Die Vernichtung der 

Hitlerischen Truppen in Minsk und der Sieg der sowjetischen Armee beeinflussten das Schicksal von Kaunas. 

Am 1. August haben die Armee der 3. Front Weißrusslands nach 45 Minuten artillerischer Vorbereitung Kaunas 

und die Kaunas Festung besetzt. Den sich das zweite Mal in der Geschichte am meisten herausgezeichneten 

Truppen wurde der Name „Kaunas’...“ verliehen. Von der Besetzung von Kaunas hat der Leiter der 3. Front 

Weißrusslands Generoll der Armee I. Černiachovkis persönlich dem Leiter der sowjetischen Armee Josif Stalin 

mitgeteilt.

Die seit 1944 nicht mehr existierende Festung gehörte zu der Stadt und zur sowjetischen Armee. Seit 1948 

gründete sich der Stab der Division der Luftlandungstruppen in dem Gebäude der Kommandantur der Festung. 

In den Kasernen von Kaunas wurden auch Luftlandungstruppen und Soldaten anderer Truppen untergebracht. 

Die meisten Forte sind als Lager benutzt und im 5. Fort wird die Ausrüstung von Flugabwehrtruppen 

untergebracht. Während der sowjetischen Okkupation dienten die meisten Befestigungsanlagen der Festung 

der Landwirtschaft. Zum Teil versicherte es den Schutz der Befestigungsanlagen, aber Bauarbeiten in den 

Befestigungen wurden in niedrigem Maße reglementiert. Daraus resultierte Folgendes: die Fassaden der 

Kasernen wurden zerstört und die Festungsgraben wurden zugeschüttet. Die Festung, die zwei Weltkriege 

überlebt hat, wurde allmählig zerstört und der besondere Status des Kriegsobjekts hat der Aufbewahrung der 

Architektur wenige Chancen gelassen. Auf diese Weise wurden die Fassaden der Kasernen vom 1., 2., 5. und 

6. Fort, einige stationäre Batterien und andere Gebäude zerstört. Nicht wenig Schaden wurde für die Festung 

in Jahren der intensiven Entwicklung der Stadt gemacht. Beim Bauen des Politechnikinstituts von Kaunas 

wurden III Befestigungsanlagen des Verteidigungsabteils vernichtet. Im Kriegsstädtchen von Šančiai wurde die 

ehemalige Mannschaftskirche von Šančiai verbrannt.

Als die Truppen der russischen Armee die Republik Litauens verlassen haben, wurden die meisten Forten 

vernachlässigt. Die Ausnahme bildeten das 9. Fort, das in das Museum verwandelt wurde, und das 7. Fort, in 
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dessen Territorium sich die Armee von Freiwilligen Litauens gründete. Obwohl die Befestigungsanlagen der 

Festung den Status des historischen und architekturischen Denkmals bekamen, werden die meisten Forte total 

nicht beschützt: in ihrem Territorium werden Verbrechen begangen, oder sie werden zum Müllabladeplatz. Das 

historische Denkmal, das niemandem gehört, wird weiter im Territorium der Stadt vernichtet, die ehemaligen 

Kasernen der 28. Division des russischen Imperiums, die 100 vom Kommissariat der Polizei entfernt sind und 

die eine bestimmte Rolle in der Geschichte der Armee Litauens gespielt haben, werden zerstört und die Ziegel 

werden gestohlen.

Der Komplex der Gebäuden der ehemaligen Festung Kowno sind das einzigartige Denkmal der Fortifikation und 

die Forte, in dennen viele Opfer von Nazismus vernichtet und begraben wurden, können den besonderen Status 

des Memorialfriedhofs bekommen. Ungeachtet mancher Schäden ist es die einige völlig verbliebene Festung 

des russischen Imperiums, wegen ihres Zustandes beneiden auch die sich mit der Fotifikationsgeschichte 

beschäftigenden Wissenschaftler Russlands, Polands und Deutschlands. In Westeuropa werden auch nicht 

so interessante Fortifikationsgebäude zu populären Objekten, die von Touristen besucht werden. Deswegen 

wird das Aufbewahrungsproblem der Festung nicht nur von nationaler, sondern auch von internationaler 

Wichtigkeit. Nicht Beachtung dieses Problems wirkt schlecht auf die Stadt von Kaunas und das Nichtordnen 

der Massenvernichtungsorten kann zum ernsten Problem der Auslandspolitik werden.
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Kauno tvirtovės istoriografija 

Kauno tvirtovės istoriografiją sudaro daugiausia įvairios tematikos straipsniai, publikuoti periodiniuose 

leidiniuose, bei reti bibliografiniai leidiniai, sunkiai pasiekiami eiliniam skaitytojui. Čia išvardinti didžiausios 

reikšmės darbai, visas literatūros sąrašas pateiktas bibliografijoje. Skaitymo patogumui rusiškų knygų 

pavadinimai išversti į lietuvių kalbą, tačiau išnašose ir bibliografijoje pateiktas originalus pavadinimas. Darbai, 

kurie buvo parašyti pagal minėtų publikacijų medžiagą, bet nepapildyti svarbia informacija, neįtraukti7.

Kauno tvirtovės egzistavimo metais (1882–1915) dėl didelio slaptumo, taikomo to meto karybos objektui, 

buvo sunku tikėtis kokios nors informacijos apie tvirtovės statybas, įgulą bei ginkluotę8.  Todėl tuo 

periodu  buvo išleisti tik keli leidiniai, kurie netiesiogiai susiję su tvirtovės tema. Tai G. Citovičiaus knyga 

„Laivyno ir kariuomenės šventyklos“9, kurioje aprašytos tvirtovės įgulos bažnyčios, taip pat pateikta trumpa 

pulkų istorija. Trumpa artilerijos kuopų istorija aprašyta leidinyje „Apgulties ir tvirtovių artilerijos kuopų 

kronikos“10. Kasmetiniame leidinyje „Kauno gubernijos atminimo knyga“11 yra paminėta tvirtovės statybų 

pradžia, publikuojami vyriausiųjų valdininkų vardai ir pavardės, taip pat tvirtovės įgulos karininkų pavardės 

ir išvardintos gubernijoje dislokuotos karinės pajėgos. Rusijos Imperijoje egzistavo tradicija leisti progines 

publikacijas, švenčiant tvirtovės, pulko ar įstaigos šimtmečio jubiliejų. Kauno tvirtovė egzistavo mažiau negu 

40 metų, tačiau Kaune esanti įgula buvo suformuota kur kas anksčiau ir turėjo tokių publikacijų12. Tokio 

pobūdžio leidiniai yra bibliografinė retenybė, nes buvo platinami nedideliam skaitytojų būriui. Jų galima surasti 

tik didžiausiose bibliotekose arba privačių kolekcininkų archyvuose.

Pirmojo pasaulinio karo metais apie tvirtovėje vykstančius karinius veiksmus nuolat informavo  reguliarus 

periodinis leidinys „Lukomorjė“, „Karo metraštis“13, vokiečių žurnalas „Die Woche“, anglų žurnalas „The war 

illustrated“. Šiuose periodiniuose leidiniuose buvo publikuojamos pirmosios sugriautų įtvirtinimų ir užgrobtos 

karo technikos nuotraukos. Analogiškų publikacijų galima rasti amerikietiškame kataloge „Collier’s History of 

European War“14. Trumpos karo veiksmų ataskaitos buvo veikiamos stiprios politinės propagandos – buvo 

rašoma tik apie savo pajėgų sėkmingas operacijas ir didelius priešų nuostolius. Pavyzdžiui, brošiūros „Kaip 

krito Kaunas“15 autorius Vasilevskis sugebėjo aprašyti visą tvirtovės gynybos operaciją miniatiūrinėje knygutėje 

7	 	Pateiktas	leidinių	sąrašas	nėra	išsamus	–	išvardinti	tik	tie	leidiniai,	kurie		buvo	pasiekiami	autoriui	rašant	knygą.

8	 	Šis	faktas	liudija	apie	ypatingą	naujai	statomos	tvirtovės	reikšmę.	Rusijos	Imperijos	slaptumas	nebuvo	labai	griežtas,	daugumą	faktų	apie	
kariuomenę	galima	buvo	sužinoti	iš	atvirų	šaltinių.

9	 	Цитович	Г.	А.	Храмы	армии	и	флота.	Пятигорск,	1913	г.	

10		Ваккар	Я.	Я.	Хроника	рот	крепостной	и	осадной	артиллерии.	ГАУ	Спб,	1908.

11  Гуковский.	Памятная	книжка	Ковенской	губернии	за	...	год.	Ковна.	1850–1915.

12		Turima	omenyje	28-osios	divizijos	pulkų	kronikos.

13		Летопись	войны	1914	–	1915	г.	Петроград,	1915.

14		Collier’s	Photographic	History	of	the	European	War.		New	York,	1916.

15		Maža	Vasilevskio	brošiūra	«Как пала Ковна»	neturi	jokių	vertingų	duomenų	apie	tvirtovės	gynybą	ir	paremta	grynai	patriotinėmis	nuotaikomis.	
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bei pateikti išvadą, kad viskas vyko būtent taip, kaip to norėjo Rusijos kariuomenės vadovybė. Vertingiausia 

tokių leidinių dalis – tai fotografijos, taip pat kai kurie duomenys apie karo veiksmus, kurie nereikalauja 

papildomo tikslinimo.

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, jame dalyvavusių šalių spaudoje pasirodo pirmieji išsamūs straipsniai apie 

tvirtovės rajone vykusius karo veiksmus, taip pat apie tvirtovės puolimą ir gynybą. Daugiausia šie memuarai yra 

parašyti mūšių dalyvių. Įdomiausi šios grupės vienetai – tai buvusio tvirtovės komendanto V. Grigorjevo teismo 

proceso protokolas16, publikuotas M. Lemkės knygoje „250 dienų caro vadavietėje“17, generolo K. Litzmanno 

memuarai „Kauno tvirtovės puolimas ir paėmimas“, kurių vertimas į lietuvių kalbą pateiktas žurnale „Mūsų 

žinynas“18. Šiokia tokia informacija randama profesoriaus K. Veličkos knygoje „Rusų tvirtovės I-ojo pasaulinio 

karo lauko operacijų metu“19, pulkininko A. Krasausko knygoje „Patvarioji fortifikacija prieš pasaulinį karą ir 

po jo“20 ir Suomijos šaulių pulko vado A. Svečino leidinyje „Vadovavimo pulkui menas“21. Šie leidiniai pateikia 

vertingos informacijos apie Kauno tvirtovės dalyvavimą I pasauliniame kare. 

Tam tikrų publikacijų, skirtų Kauno tvirtovei, randama lietuviškuose laikraščiuose ir žurnaluose nuo 1919 metų 

ir iki šiol. Paprastai šios publikacijos skirtos plačiam skaitytojų būriui, o tai atsiliepia medžiagos tikslumui ir 

kokybei. Vertingiausi šios grupės šaltiniai – Kauno gyventojų atsiminimai apie miesto gynybą.

Nemažai publikacijų, aprašančių požeminius tunelius, paslėptus lobius ir kitas legendas, pradėjo rodytis 

Pirmosios Lietuvos Respublikos metais22. Miestiečių žinios apie tvirtovę buvo gana menkos – jie staiga pamatė 

tai, kas ilgai buvo slėpta nuo paprasto žmogaus žvilgsnio. Akivaizdu, kad toks nežinojimas gimdė spėliones ir 

gandus ir bėgant laikui formavosi savotiškas Kauno tvirtovės legendų fondas.

Pirmieji tvirtovės įtvirtinimų aprašymai pasirodė profesoriaus V. Jakovlevo knygoje „Ilgalaikės fortifikacijos 

evoliucija“23, publikuotoje 1931 metais. Ši knyga parašyta vadovėlio forma ir skirta Raudonosios armijos 

karo inžinerijos karininkų rengimui. Kauno tvirtovei  skirtas nedidelis skyrius, tačiau knygoje yra pateikta 

svarbi ir išsami fortifikacijos mokslo raidos teorija, taip pat Kauno tvirtovės planas. 1934 metais to paties 

autoriaus buvo parašyta nauja monografija  „Kauno tvirtovė“ – pirmasis ir vienintelis išsamus leidinys apie 

16		Ši	medžiaga	ne	kartą	pakartojama	įvairiuose	lietuviškuose	leidiniuose,	taip	pat	Boleckio	straipsnyje	„Kauno	tvirtovės	gynimas“,	„Mūsų	žinynas“	Nr.	
14,	1923	m.		

17 	Лемке	М.	К.	250	дней	в	царской	ставке.	Харвест,	2001.	

18		K.	Litzmann,	Kauno	tvirtovės	puolimas	ir	paėmimas,	„Mūsų	žinynas“	Nr.	19,	1930.

19			Проф.	К.	Величко.	Русские	крепости	в	связи	с	операциями	полевых	армий	в	мировую	войну.	Москва,	1926.	

20		Pulk.	A.	Krasauskas,	Pastovioji	fortifikacija	prieš	pasaulinį	karą	ir	po	jo,	Kaunas,	1925.

21		Свечин	А.	Искусство	вождения	полка	по	опыту	войны	1914–1915	г.	Т.	1,	1930.

22		Vardinti	šiuos	leidinius	nėra	prasmės,	nes	jie	neturi	jokios	vertingos	informacijos,	tačiau	būtent	šie	leidiniai	suformavo	šiokį	tokį	miesto	legendų	
pluoštą.

23		Проф.	Яковлев	В.В.	Эволюция	долговременной	фортификации.	Москва:	Воениздат,	1931.



30

Kauno tvirtovės įrengimą 1882–1915 metais. Knygoje kruopščiai aprašyti visi tvirtovės statybų etapai, įskaitant 

bandomuosius ir nepatvirtintus projektus. Šis leidinys nebuvo publikuotas, jo rankraštis yra saugomas buvusios 

Karo inžinerijos akademijos bibliotekoje24. 

Tarybų valdžios metais Kauno tvirtovės istorijai buvo skirta labai nedaug dėmesio. Taip buvo elgtasi dėl 

tarybinės ideologijos, traktuojančios Pirmąjį pasaulinį karą kaip imperialistinį. Kita priežastis buvo ta, jog į 

sovietų kariuomenės nuosavybę perėję įtvirtinimai vėl tapo uždarais kariniais objektais. 1967 metais leidinyje 

„Lietuvos TSR Mokslų Akademijos darbai“ publikuota V. Černeckio25 disertacijos „Kauno tvirtovė 1882–

1890 m.“ anotacija. Darbe tyrinėjamos pirmojo įtvirtinimo žiedo statybos, taip pat įgulos formavimas. Ypač 

daug dėmesio skirta pilietinės ir karinės valdžios santykių temai. Autorius daro išvadą, kad tvirtovė neigiamai 

veikė miesto plėtrą. Ganėtinai tendencingas požiūris ir trumpas nagrinėjamas laikotarpis neleidžia pavadinti 

darbo objektyviu, tačiau šis darbas turi reikšmės, nes tai pirmas rimtas santykių tarp karinės ir miesto valdžios 

tyrinėjimas. Beje, šis darbas paremtas archyvine medžiaga. 

1985–1989 metais tvirtovės objektuose, taip pat Kauno apskrities archyve dirbo A. Kostiukovo vadovaujama 

ekspedicija. Tarp ekspedicijos dalyvių  buvo žymus rusų speleologas, speleologų klubo „Barjeras“ garbės narys 

Andrejus Krainevas, taip pat mokslininkė Svetlana Pisareva, inžinerijos pajėgų pulkininkas Aveniras Ovsianovas 

ir kt. Ekspedicijos dalyviai bendradarbiavo su istoriku A. Pociūnu, architektu J. Lukšiu. Formaliai ekspediciją 

organizavo TSRS gynybos ministerija ir Komunistinio jaunimo sąjunga, bet pati ekspedicija, anot jos dalyvių, 

rėmėsi vadovo entuziazmu. Per keletą tyrinėjimo metų26 fortuose buvo vedami darbai, analizuojama archyvinė 

medžiaga, tačiau jokie rezultatai nebuvo publikuoti. 

Po nepriklausomybės atkūrimo (1990 metai) pastebimi pozityvūs Kauno tvirtovės tyrinėjimo pokyčiai. 

Architektūrinio tvirtovės paveldo tyrinėjimu užsiėmė  N. Steponaitytė27, N. Tolvaišienė28, tvirtovės objektų 

aprašymai pateikti leidiniuose „Urbanistika ir architektūra“, „Kauno architektūra“, „Lietuvos architektūros 

istorija“29. 

Vytauto Didžiojo karo muziejaus istorikas A. Pociūnas parašė keletą straipsnių apie karinius veiksmus tvirtovės 

rajone, taip pat straipsnių ciklą apie Kauno tvirtovę. Istoriko darbai publikuoti periodiniuose leidiniuose 

24		Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна	(1882	–	1915).	Москва,	ВИА	РККА,	1934.

25 	Lietuvos	TSR	Mokslų	Akademijos	darbai,	Vilnius,	1967	m.

26		Ekspedicija	dirbo	1985	metų	vasarą,	o	po	to	buvo	rengiamos	papildomos	kelionės	į	Kauną.

27		N.	Steponaitytė	Kauno	tvirtovė:	projektavimas	ir	statyba,		Urbanistika	ir	architektūra,	Vilnius,	2001.	

28		N.	Tolvaišienė,	Gubernijos	laikotarpis	Kauno	architektūroje,	2001.

29		Lietuvos	architektūros	istorija,	III	tomas.
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„Kauno istorijos metraštis“30, „Darbai ir dienos“31, taip pat kitoje spaudoje. Įdomiausios yra išsamios 

publikacijos, skirtos atskiriems tvirtovės įgulos junginiams – Vilkmergės pėstininkų pulkui, tvirtovės karo 

laivynui. Paskutiniai istoriko darbai parašyti remiantis nepublikuota archyvine medžiaga, todėl ypač svarbūs 

istoriografijai. 

Pataruoju metu tvirtovės istorija pradėjo aktyviai domėtis miesto gyventojai. Neretai toks domėjimasis atneša 

juntamų rezultatų – interneto resursų ar mažo tiražo projektų.

Pirmuoju tinklapiu, skirtu Kauno tvirtovės istorijai, tapo svetainė http://tvirtove.kaunas.lt,  kurią sukūrė G. 

Česonis32. Autorius analizuoja tvirtovės įtaką miesto urbanistikai, svetainėje pateiktos fortų ir kai kurių kitų 

įtvirtinimų nuotraukos iš paukščio skrydžio. Pirmuoju leidiniu, kuriame buvo surinkti straipsniai apie tvirtovės 

statybas ir jos gynybą,  taip pat ir įtvirtinimų nuotraukos, tapo projektas „Kauno tvirtovė ir Kauno stačiatikių 

bažnyčios“33, kurį paruošė Kauno stačiatikių Apreiškimo katedros sekmadieninės mokyklos mokiniai. 

Privati tyrinėjimo iniciatyva rodo miestiečių susidomėjimą tvirtovės istorija, tačiau objektyvios priežastys 

neleidžia išnagrinėti tvirtovės istorijos vien vietinių kraštotyrininkų pastangomis. Todėl didžioji pasiekiamos 

istorinės medžiagos dalis apima tik bendruosius duomenis ir dažniausiai nėra pasiekiama užsienio tyrinėtojams 

ar turistams. 

Apibendrinant istoriografijos temą norisi padaryti išvadą, kad nepaisant nemažo publikacijų skaičiaus nė viena 

iš jų negali pretenduoti į logiškai užbaigto ir informatyvaus kūrinio vardą. Maža to, didžioji istoriografinės 

medžiagos dalis – tai laikraščių ir žurnalų straipsniai, parašyti ne moksliniu, o publicistiniu stiliumi ir 

nepasižymintys dideliu tikslumu. Todėl tvirtovės tyrinėjimo tema taip pat aktuali šiais laikais kaip ir prieš 

dvidešimt, trisdešimt ar penkiasdešimt metų.

30		A.	Pociūnas,	Garlaiviai	Kauno	tvirtovėje,	Kauno	istorijos	metraštis,	Kaunas,	2002,	III	tomas.

31		A.	Pociūnas,	Kauno	tvirtovės	žlugimas	(Vilkmergės	pėstininkų	pulkas	1914–1915	metais),	Darbai	ir	dienos,	Kaunas,	Nr.	21.

32		Istorinė	svetainės	dalis	parašyta,	remiantis	V.	Černeckio	darbais.

33		Ковенская	крепость	и	православные	храмы	Каунаса.	Каунас.	2002.
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Kauno miesto strateginė reikšmė

Miestas, pavadintas lietuviškai Kaunas, rusiškai – Ковно, Ковна, vokiškai ir lenkiškai – Kowno, lotyniškai Caonia, 

Cavonia, Cauna, pirmąkart minimas vokiečių šaltiniuose 1361 metais. Archeologiniai tyrinėjimai Kauno pilies 

teritorijoje nustatė senosios gyvenvietės egzistavimą. Ši gyvenvietė priskiriama prie eilinių, trumpą laiką 

egzistavusių vidurio Lietuvos gyvenviečių ir datuojama X–XII amžiumi34.

Gera strateginė padėtis sąlygojo turtingą Kauno karo istoriją visais jo egzistavimo etapais. Karo veiksmai 

kryžiavosi su aktyviais įtvirtinimų statymo darbais, ir kiekviename įtvirtinimų statybų etape atsirasdavo to 

vertas priešas.

Pirmieji žmonės Nemuno ir Neries santakoje apsigyveno daug anksčiau, negu buvo įkurtas miestas. Vieni iš 

pirmųjų žmonių egzistavimo šioje vietoje pėdsakų yra piliakalniai. Archeologiniai tyrimai parodė, kad Kaune 

buvo mažiausiai 6 piliakalniai, o Kauno rajone – 2035. Tikslų jų amžių nusakyti sunku – seniausi datuojami 

pirmuoju tūkstantmečiu iki Kristaus. Tokių statinių eros pabaiga laikomas XIV amžius, kai atsirado apgulties, 

o vėliau ir šaunamieji ginklai. Šie įtvirtinimai užėmė dominuojančias aukštumas, dažnai ties Nemuno ir 

Neries upėmis. Kalvos viršūnėje buvo mediniai pastatai, medinės gynybinės tvoros, gynybos sistemą papildė 

iškasti grioviai, terasos, pylimai. Kai kurių piliakalnių strateginė padėtis tokia puiki, kad buvo vertinta kelių 

fortifikatorių kartų. Akivaizdus toks reiškinys: priešistorinės gyvenvietės terasoje išlikę Pirmojo pasaulinio 

karo apkasai, suteikiantys vietovei nepakartojamą koloritą36. 

Kitas fortifikacijos etapas dabartinio Kauno teritorijoje datuojamas nuo XIV a. vidurio, kai Nemuno ir Neries 

santakoje buvo pastatyta pirmoji Kauno pilis. Apie šią pilį žinoma nedaug – didesnę piliavietės dalį kartu 

su bokštais, sienomis ir pastatais nuplovė Neris. Pilis buvo mūrinė, apsupta pylimo ir gynybos griovio, su 

aukštomis sienomis. Ji buvo apsupta 5–6 metrų pločio griovio, sienų aukštis buvo apie 9 m, plotis – iki 2 m. 

Sienų viršūnėje buvo šaudymo angos, į kurias galima buvo patekti medinėmis galerijomis37. Lygiagrečiai su šia 

siena buvo pastatyta antra, perpus mažesnė. Analizuodami išlikusias pietinės, vakarinės ir rytinės pirmosios 

pilies sienų liekanas, archeologai daro išvadą, kad pirmoji Kauno pilis galėjo užimti apie 4 ha pločio, jos sienų 

perimetras buvo apie 328 metrus. Pirmosios pilies gynybinį kompleksą sudarė sienos, priešpilis ir gynybiniai 

grioviai iš rytų ir pietų pusės, taip pat du bokštai38. 

34		A.	Žalnierius,	Pirmoji	Kauno	pilis.	Kauno	istorijos	metraštis,	Kaunas,	2002,	Nr.	3.

35		G.	Zabiela,	Z.	Baubonis,	Lietuvos	piliakalniai.	Atlasas,	I	tomas.	

36		Autorius	pastebėjo	šį	reiškinį	Pajiesyje	ir	Eiguliuose.	Lentainių,	Pakalniškių	ir	Pyplių	piliakalnių	pavadinimai	sutampa	su	1915	m.	gynybos	punktų	
Kauno	tvirtovėje	pavadinimais.	

37		Lietuvos	architektūros	istorija.	Nuo	seniausių	laikų	iki	XVII	a.	vid.	V.,	1988,	I	tomas,	p.52-56,	77-80.

38		A.	Žalnierius.	Pirmoji	Kauno	pilis,	Kauno	istorijos	metraštis	Nr.	3,	Kaunas,	2002,	p.	17.
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1362 metų kovo mėnesį Kauno pilis buvo puolama Kryžiuočių ordino kariuomenės. Pilies šturmas tęsėsi 

daugiau kaip mėnesį, jo metu kryžiuočiai panaudojo apgulties mašinas. Pilį gynė apie 350 karių įgula. Po 

atkaklios kovos pilis buvo paimta ir sugriauta.

1383 metais buvo statoma antroji Kauno pilis. 1533 metais Kauno pilis tampa karalienės Bonos nuosavybe39. 

XVI amžiaus viduryje pilis buvo modernizuota – sustiprintos fosos, pastatyta nauja bastėja.  XVII a. pradžioje 

Neris paplovė gynybines sienas ir pilimi nustota rūpintis. Pilis ėmė lėtai griūti ir prarado gynybinę reikšmę. 

XVIII amžiuje Kauno pilyje veikė miesto kalėjimas.

Pirmoji miesto gynybinė siena yra paminėta Flandrijos riterio Gilbero de Lanua atsiminimuose40. 1413–1414 

metų žiemą pro Kauną keliavęs riteris aprašo Kauną kaip „didelį aptvertą miestą su didele pilimi ant Nemuno 

upės kranto...“ Galima teigti, kad ši siena buvo medinė ir greitai išnyko. XV amžiuje miestas sparčiai augo. 

Kaunas stovėjo strateginių vandens bei sausumos kelių sankryžoje, per jį buvo pervežama didžioji dalis LDK 

eksporto bei importo. Taika krašto viduje leido miestiečiams negalvoti apie rimtą miesto įtvirtinimą. Tačiau 

gyvenimas parodė, kad ne tik reguliarioji priešo kariuomenė gali grėsti Kauno saugumui. Turtingas miestas 

traukė daug svetimų žmonių, tarp kurių pasitaikė elgetų, vagių, plėšikų. Mieste nebuvo pastovių viešosios 

tvarkos apsaugos organų, naktimis miestas buvo saugomas pačių miestiečių. XVI amžiaus pradžioje Kaune buvo 

statoma gynybinė siena su bokštais bei vartais, kurios paskirtis buvo užtikrinti miesto apsaugą nuo plėšikų. 

Mūrinė sienos atkarpa  buvo pastatyta tarp Nemuno ir dabartinės Laisvės alėjos. Sienos pradžioje, dabartinių 

Karaliaus Mindaugo ir Nemuno gatvių sankryžoje, stovėjo Didieji arba Vilniaus vartai.41 Nuo šių vartų siena 

ėjo į šiaurę iki susijungimo su bokštu Muzikinio teatro sodelyje. Toliau siena darė posūkį ir ties J. Gruodžio 

bei I. Kanto gatvių sankryža joje buvo įrengti šalutiniai Totorių vartai, o arčiau Laisvės alėjos stovėjo trečiasis 

bokštas. Dar vienas bokštas buvo įrengtas tiesioje sienos atkarpoje tarp Vilniaus vartų bei bokšto Muzikinio 

teatro sodelyje. Ši gynybinė sistema buvo papildyta žemės pylimais su galimomis medinėmis sienomis arba 

bokštais. Įtvirtinimai tęsėsi iki mūrinių Panerių vartų, kurie buvo įrengti dabartinės Jonavos gatvės pradžioje. 

Bokštai bei siena turėjo šaudymo angas muškietininkams. Bokštuose taip pat buvo saugomi ginklai, kulkos bei 

parakas. Iš šios gynybinės sistemos išliko tik vienas bokštas bei 43 m sienos fragmentas (be viršutinės dalies), 

iki šiol stovintis Miesto sode.

Tuomet, kai Kaune buvo statomi šie gynybiniai įtvirtinimai, Europoje jau buvo populiari naujos kartos 

bastioninė fortifikacija. Šios žinios jau buvo taikomos ir Lietuvoje – Nesvyžiaus, Biržų pilių statyboje. Tačiau 

naujos kartos fortifikacija reikalavo labai didelių išlaidų. Miesto įtvirtinimai buvo statomi gyventojų lėšomis, 

39		Dėl	to	ši	pilis	ilgą	laiko	tarpą	buvo	vadinama	„Karalienės	Bonos	pilimi“.

40		Architektūros	paminklai	12.	Vilnius:	Mokslas,	1989,	p.	3.

41 	Ten	pat,	p.	6.
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o pagrindinis miesto priešas buvo ne reguliarioji kariuomenė su apgulties artilerijos parkais, bet vagys ir 

plėšikai. Todėl Kauno gynybai buvo pasirinkta tradicinė gynybinė siena su papildomais olandiškos fortifikacijos 

elementais. Toks miesto įtvirtinimas negalėjo turėti jokios reikšmės pilnaverčio karo atveju. Artėjant 1655–

1660 metų karui mėginta sustiprinti Kauną. Tam 1655 metais miestui buvo suteikta privilegija prekiauti 

ir apdirbti medieną be muito su sąlyga, kad gautas pelnas bus skirtas miestui fortifikuoti. Tačiau šis planas 

nebuvo įvykdytas – 1655 m. rugpjūčio 16 d.  gyventojų paliktas miestas šešerius metus buvo užimtas rusų caro 

Aleksejaus Michailovičiaus kariuomenės ir stipriai apgriautas.

Šiaurės karo (1700–1721 m.) metu švedų karaliaus Karolio XII kariai įėjo į Kauną 1701 metų gruodžio 20 

dieną. Švedų inžinieriai nutarė įtvirtinti svarbią miesto aukštumą – Ąžuolų kalną. Čia buvo pastatytas dvigubas 

redutas. Šis įtvirtinimas leido kontroliuoti miestą ir jo prieigas nuo abiejų upių bei gynė miestą iš rytų pusės42. 

1705 m. švedus Kaune pakeitė Petro I kariuomenės daliniai. Apie 1714 metais ties Girstupio upelio žiotimis 

caro kariuomenė įrengė nedidelį lauko įtvirtinimą – šancą. Šis įtvirtinimas leido blokuoti laivus Nemune. 

Vėliau įtvirtinimo pavadinimas buvo panaudotas Šančių priemiesčiui pavadinti.

Septynerių metų karo (1756–1763 m.) laikotarpiu Kaune buvo įsteigta rusų kariuomenės operacinė bazė, 

nukreipta prieš Prūsiją. Kaune buvo saugomos 70-tūkstantinės generolo feldmaršalo S. F. Apraksino 

kariuomenės maisto bei amunicijos atsargos. Buvo suplanuoti bei atlikti miesto įtvirtinimo darbai, panaudojant 

senuosius miesto pylimus bei švedų redutą. Lygiagrečiai su senąja gynybine siena  buvo įrengti du bastionai, 

trečiasis bastionas buvo pastatytas šalia švedų reduto. Tarp antrojo ir trečiojo bastionų įrengti du redanai, o 

atstumas tarp reduto ir Neries buvo užtvertas medinių kryžmų tvora43. Artilerijos baterijos buvo įkurdintos 

šiuolaikinės Karaliaus Mindaugo gatvės trasoje, taip pat santakoje. Mieste buvo pastatytos duonos kepimo 

krosnys kariuomenės reikmėms bei pontoniniai tiltai. 

1795 metais po Trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo miestas atiteko Rusijos Imperijai. Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės teritorija buvo padalinta į dvi gubernijas – Slanimo ir Vilniaus. Nuo 1796 metų 

abi gubernijos buvo sujungtos į vieną – Lietuvos guberniją, o caro Aleksandro II-jo valdymo pradžioje vėl 

padalintos, dabar jau į Gardino ir Vilniaus gubernijas. Vilniaus gubernijos sudėtyje buvo Kauno apylinkė su 

Kauno miestu, kuris tapo viena iš rusų kariuomenės bazių ir buvo valdomas armijos korpuso vado. 1796 metais 

inžinerijos generolas majoras J. E. De Vitė parengė galingų bastioninių įtvirtinimų projektą. Šie įtvirtinimai 

turėjo būti pastatyti Ąžuolų kalne, tačiau projektas nebuvo įgyvendintas.

1812 metais 700-tūkstantinė Napoleono kariuomenė persikėlė per Nemuną. Nedidelė gubernijos miesto 

42 	Ten	pat,	p.	7.

43 	Ten	pat,	p.	8.	
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įgula, išdėstyta lengvuose įtvirtinimuose, 

atsitraukė, prancūzų armija persikėlė 

be kliūčių. Vėliau Napoleono armija 

Vilijampolėje pastatė nedidelius 

įtvirtinimus – tet-de-pontą tam, kad 

galėtų apginti strategiškai svarbią perkėlą. 

Šie įtvirtinimai nesuvaidino reikiamo 

vaidmens – 1812 metų žiemą esant 25 

laipsnių šalčiui Nemuno paviršius pavirto 

storu ledu, kuriuo galima buvo gabenti net 

sunkiąją artileriją44. 

1843 metais buvo padalinta Vilniaus 

gubernija. To priežastimi tapo „per 

didelis ir mišrus jos gyventojų skaičius“45. 

Iš pradžių gubernijos sostine buvo 

planuojama padaryti Raseinius, esančius 

gubernijos centre, tačiau vėliau buvo 

pasirinktas Kaunas, kuris, nors ir buvo 

pačiame gubernijos pasienyje, turėjo ryškius 

ekonominius privalumus – laivybai tinkančias upes ir strateginius kelius. 

Išsidėstęs slėnyje tarp Nemuno ir Neries upių iki 1878 metų miestas susidėjo iš senosios ir naujosios dalių, 

Aleksoto ir Vilijampolės priemiesčių, užėmė apie 6 100 ha plotą.  Aplink miestą plytėjo laukai, miškai, kaimai 

bei palivarkai. Trys svarbiausios aukštumos, atskirtos giliais grioviais su stačiais krantais – tai ledyno tirpimo 

pasekmės. Be gamtinių vandens kliūčių, miesto rajone buvo dar keturios gana didelės griovos – Girstupio46
 ir 

Jiesios upių griovos, Sėmenos griovys47 ir Marvelės griovys48. Vidutinis miesto plato aukštis virš jūros lygio 

siekia 30–40 metrų. Aukščiausiai iškilusi vietovė – Linkuvos aukštumos, esančios Nemuno dešiniajame krante, 

į vakarus nuo Neries. Kauno rajono gruntas gana sausas, pelkių praktiškai nėra. Mažytės gyvenvietės buvo 

netvarkingai išsimėčiusios po visą aplink miestą esančią teritoriją, užstatytos mediniais statiniais, didžiausia 

44		1812	m.	gruodžio	12	dienos	maršalo	Bertjė	raportas	Napoleonui.	Informacija	iš	tinklapio	http://www.museum.ru/museum/1812/.

45		Ковенская	губерния	1843–1893.	Ковна.	1893.	с.	3.

46		Dabar	ši	upė,	kažkada	tekėjusi	prie	dabartinės	Kovo	11-osios	gatvės,	srūva	požeminiais	vamzdžiais.	Antras	pavadinimas	–	Mickevičiaus	slėnis.

47		IV	forto	rajone	esantis	apie	6	km	ilgio	griovys,	dugnu	teka	upė	Sėmena.

48 	I	forto	rajone.

1796 metų De Vitės Kauno įtvirtinimų planas Žaliakalnyje. 1796 m. 
(RGVIA F.349-18-7104)
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gyvenvietė – Garliava49. Mūrinių statinių daugiausia buvo palivarkuose. Svarbiausi susisiekimo keliai – Vilniaus–

Virbalio geležinkelis50, einantis per tunelį51, Kauno geležinkelio stotį ir tiltą per Nemuną, bei Ukmergės–Kauno 

vieškelis, kuris buvo pašto kelio tarp Peterburgo ir Varšuvos dalis. Šis kelias vedė į šiaurės rytų miesto dalį52, 

kirto Senamiestį53, tiltą ir ėjo per Aleksoto priemiestį, po to buvo nukreiptas į Varšuvą. Daugiau vieškelių 

mieste nebuvo, o gruntiniai keliai strateginės reikšmės neturėjo. Be sausumos kelių, miestas turėjo dar ir gerą 

upių susisiekimą su Klaipėda (Memeliu) ir Karaliaučiumi (Koenigsbergu). Rami Nemuno tėkmė ir slenksčių 

nebuvimas leido naudoti plaustus ir baržas, o keltu keltis į abi puses.   

Miestas nebuvo didelis. Rusijos karas su Švedija ir karas su Napoleonu blogai paveikė jo plėtrą.  Iki 1843 metų 

mieste buvo 17 gatvių, iš kurių tik 7 buvo grįstos, taip pat buvo 360 nekilnojamojo turto vienetų – pastatų, 

daržų ir t. t. Mieste buvo septyni veikiantys katalikų vienuolynai, stačiatikių bažnyčia, liuteronų bažnyčia, 

sinagoga. Buvo ir šios įstaigos: rotušė, karo ligoninė, invalidų komandos kareivinės, mokykla, iždo kontora, 

maisto parduotuvės, kalėjimas, muitinės namai, ligoninė ir vargšų prieglauda. Iki 1848 metų mieste gyveno 

14 297 gyventojai54, iš kurių 1 810 žmonių tarnavo kariuomenėje55 . 

1878 metais formavosi svarbus Šiaurės Vakarų krašto strateginis mazgas – modernus gubernijos miestas 

Kaunas. Čia suėjo pagrindiniai strateginiai keliai, vedantys į Vakarų Europą, tai buvo kompaktiškas, sparčiai 

besiplėtojantis miestas su modernia infrastruktūra. Geresnės vietos pirmosios klasės tvirtovei Imperijos vakarų 

pasienyje surasti buvo neįmanoma.

       

49 	Tais	laikais	–		Годлево.

50 	Linijos	Peterburgas–Varšuva	dalis.

51		1859	metais	nutiestas	dviejų	kelių	geležinkelių	tunelis	Kaune	tapo	vienu	iš	pirmųjų	geležinkelio	tunelių	Rusijos	Imperijoje.

52		Dabar	ši	kelio	dalis	–	tai	Savanorių	prospektas.

53		Dabar	tai	Vilniaus	gatvė.

54		Ковенская	губерния	1843-1893.	Ковна.	1893.	с.	247.

55		1893	metais	mieste	buvo	61	500	gyventojų,	iš	jų	14	960	karių.
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XIX amžiaus antrosios pusės tvirtovių sistema Rusijoje

Tuo metu, kai galutinai buvo nuspręsta statyti Kauno tvirtovę, Vakarų Europos, taip pat ir Rusijos tvirtovės 

aktyviai įsisavino naują karo mokslo patirtį, gautą Prancūzijos kare su Prūsija 1870–1871 metais. Šiame kare 

vokiečių armija turėjo kariauti prieš 28 prancūzų tvirtoves. Rezultatai parodė, jog tuometinės tvirtovės–

stovyklos buvo visiškai bejėgės prieš besivystančią graižtvinę artileriją: pabūklai galėjo šaudyti iki 5 km 

atstumu, o tvirtovės su mažu gynybiniu apvadu jau negalėjo būti visiškai apsaugotos nuo apšaudymo. Ne 

mažiau siaubingą patirtį įgijo miestai–tvirtovės, kurie kartu su civiliais gyventojais buvo apjuosti gynybine 

siena. Meco tvirtovės, kuri kapituliavo tik dėl to, kad joje užsirakino prancūzų lauko armija, pavyzdys privertė 

padaryti išvadą, kad tvirtovė tik naikina kariuomenę, kuri leido save joje užrakinti; kariuomenė taip pat naikina 

tvirtovę, naudoja jos atsargas ir tuo trumpina tvirtovės dienas56. Nemažai patirties suteikė ir Rusijos–Turkijos 

karas. Silpnų turkiškų tvirtovių gynyba buvo nesėkminga, tačiau lengvai įtvirtinta Plevnos pozicija buvo paimta 

tik panaudojus apgulties metodus. Turkijos kariuomenė, silpnai ginkluota artilerija, efektyviai atremdavo 

puolimus vien tik šautuvų ugnimi. Šis faktas leido įnešti korektyvas į fortų koncepcijas: jų projektuose atsirado 

pėstininkų pozicijos, tačiau visiškai atsisakyti sunkiosios artilerijos fortuose neužteko drąsos. 

Atsižvelgiant į įgytą patirtį ėmė dominuoti manevrinės, arba fortinės, fortifikacijos koncepcija, kur tvirtovė 

buvo tik laikinoji karių buveinė ir atramos punktas tam tikrame karo veiksmų etape. Pagrindinę reikšmę įgavo 

fortų žiedas, nutolęs ne mažiau kaip penkis kilometrus nuo tvirtovės centro. Kadangi tvirtovėse pirmenybė 

buvo teikiama artilerijai, fortai buvo suprantami kaip pėstininkų ginamos artilerijos pozicijos.

Vakarų Europos fortifikatoriai dideliu autoritetu laikė Rusijos Imperijos karo inžinierių grafą Eduardą 

Totlebeną. E. Totlebeno idėjų poveikis buvo žinomas ir užsienyje –  jo rekomendacijos buvo vertinamos ir 

Vokietijoje. Pats E. Totlebenas 1866–1873 metais, būdamas generalinio inspektoriaus pavaduotojas, pasiūlė 

įtvirtinimų sistemą, skirtą sustiprinti šiaurės vakarų sienoms, o nuo 1880 metų jis buvo Šiaurės Vakarų krašto 

generalgubernatorius. Į šio krašto sudėtį įėjo ir Kaunas. 

Nuo aštuntojo dešimtmečio pradžios Rusijos ir Vokietijos santykiai pradeda blogėti. 1878 metų vasarį  

Rusija ir Turkija pasirašė San Stefano preliminarią sutartį, kuria buvo pabaigtas 1877–1878 metų karas. Šios 

sutarties nuostatos kėlė neigiamą Vakarų Europos valstybių reakciją, nes buvo bijoma per didelės Rusijos 

įtakos Balkanuose. Po paskutinio Abiejų Tautų Respublikos padalijimo vakarinė Rusijos Imperijos  siena taip 

pasistūmė į Europos gylį, kad galimo karo metu rusų pulkai būtų stovėję vos už 500 kilometrų iki Berlyno. 

Jeigu San Stefano sutartis būtų buvusi įgyvendinta, Rusijos Imperijos įtakos zonos dar labiau būtų padidėjusios 

ir Europos valstybių užsienio politikoje būtų likę labai mažai klausimų, kurių sprendimas būtų įmanomas 

56		Яковлев	В.	В.	Эволюция	долговременной	фортификации.	Гл.	XX.	
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be Rusijos Imperijos dalyvavimo. Todėl Vokietijos iniciatyva ši sutartis buvo perduota svarstyti į Berlyną. 

Rezultatas buvo 1878 metų liepos 1 dieną pasirašytas Berlyno traktatas. Pagal šį traktatą Rusija turėjo atsisakyti 

daugelio šios pergalingos kampanijos pasiekimų57. Berlyno traktato pasirašymas sukėlė daug nepasitenkinimo 

rusų visuomenėje, kuri laikė šį dokumentą tautos pažeminimu. Vokietija daugiau nebuvo laikoma sąjungininke. 

Pati Vokietija irgi neturėjo dėl to didelių iliuzijų – naujoje Austrijos ir Vokietijos sąjungoje Rusijai vietos jau 

nebuvo.

Prasidėjus aštuntajam devyniolikto amžiaus dešimtmečiui Rusijos Imperijos vakarų pasienio gynybai buvo skirtos 

šios tvirtovės: Aleksandro citadelė Varšuvoje, Novogeorgijevsko ir Ivangorodo tvirtovės pirmoje gynybos linijoje 

ir  Brest–Litovsko tvirtovė užnugaryje. Be to, buvo ir senesnės tvirtovės – Dinaburgas ir Bobruiskas. Daugiausia 

tai buvo pasenusios citadelinės tvirtovės, kurių frontai buvo sustiprinti papildomais nedideliais įtvirtinimais 

– ilgalaikiais redutais, liunetais, iškeltais ne daugiau negu vieną kilometrą nuo citadelės. Be to, 1878–1880 

metais buvo suplanuoti ir dalinai pastatyti kai kurie fortai Ivangorodo tvirtovėje. Nuo 1880 metų pradėtas 

įgyvendinti Varšuvos įtvirtinto ruožo statybos planas. Šiam ruožui priklausė Varšuvos ir Novogeorgijevsko 

tvirtovės Vysloje bei įtvirtinimai Bugo–Narevo pozicijoje – Pultuskas, Rožanai, Ostrolenkai,  Lomža.

Kitaip sakant, Rusijos Imperijos vakarinės sienos apsauga buvo tikrai ne pačios geriausios būklės. Šios situacijos 

priežastis – ne tik politinių nuotaikų pokyčiai. Galų gale nepriklausomai nuo to, ar Vokietija, ar Prancūzija, 

ar kita Europos valstybė perėjo iš sąjungininkų į priešininkų gretas, kelias iš Europos Rusijos link visada buvo 

vienodas – per Nemuną, kuris tapo savotišku Rubikonu ne vienam kariuomenės vadui. Tiesiog Imperijos siena 

stūmėsi į vakarų pusę gerokai greičiau, negu pati Imperija galėjo tai sau leisti. Dešimtmečiais laikėsi situacija, 

kai naujai pastatytos tvirtovės prarasdavo savo aktualumą ir nauja Imperijos siena neturėdavo atitinkamos 

apsaugos. Dar viena svarbi Imperijos gynybos problema – labai lėta kariuomenės mobilizacijos eiga. Didžiuliai 

šalies plotai ir silpnas geležinkelis neleisdavo greitai perdislokuoti kariuomenės reikiama kryptimi – mobilizacija 

galėjo vykti visą mėnesį. Tuo tarpu Vokietija galimo konflikto atveju būtų sugebėjusi atlikti savo kariuomenės 

mobilizaciją vos per 10 dienų. Todėl aukščiausia Imperijos vadovybė turėjo du kelius – tinkamai pasirūpinti 

pasienio gynyba, kad sąlyginai nedidelė kariuomenė galėtų sulaikyti priešą per visą mobilizacijos laikotarpį, 

arba vėl sutikti priešo kariuomenę prie Maskvos vartų. Šiai užduočiai spręsti geriausiai tiko modernus tvirtovių 

ruožas naujame Rusijos Imperijos pasienyje. 

57		Ten	pat,	XXI	skyrius.
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Pirmą kartą apie Kauno miesto įtvirtinimą buvo prabilta 1873 metais vykusiame specialiame posėdyje, kurį 

surengė caras Aleksandras II. Faktiškai posėdis buvo skirtas grafo Eduardo Totlebeno vakarinių Rusijos 

Imperijos sienų įtvirtinimo planui aptarti. Pagal Vyriausiojo štabo nurodymus Kaune buvo surengtos lauko 

išvykos, atliktas vietovės niveliavimas, nubraižyti pirmieji būsimų įtvirtinimų planai. Bet finansiniai sunkumai 

ir 1877 metais prasidėjęs karas su Turkija kuriam laikui šį projektą sustabdė. 1879 metų liepos 7 dieną caras 

Aleksandras II patvirtino karo ministro D. Miliutino pasiūlymą dėl tvirtovės Kauno mieste įkūrimo. Vasarą 

į Kauną atvyko Generalinio štabo atstovas generolas Nikolajus Obručevas ir karo inžinieriai Konstantinas 

Zverevas ir Ivanas Valbergas vykdyti pirminių planavimo darbų. 

Atsižvelgiant į strateginį Kauno miesto vaidmenį, statomiems įtvirtinimams buvo keliami šie reikalavimai:

1. Sulaikyti priešininko puolimą mobilizacijos ir armijos perdislokavimo prie Nemuno laikotarpiu.

2. Sutrukdyti priešininkui persikelti per Nemuną ir užblokuoti prieigą prie geležinkelių, einančių gilyn į 

Lietuvą.

3. Puolant turėti aprūpintas perkėlas per Nemuną, taip pat stiprią bazę palaikyti kovojančiai lauko 

kariuomenei.

1880 metų gruodžio 22 dieną krašto apsaugos ministras pranešė Aleksandrui II :

„Turint omeny tai, jog mums labai svarbus Kauno miestas ir aplink jį esančios vietovės, abiejuose Nemuno 

krantuose ir ginantis, ir atakuojant šiaurės vakarų karo teatre planuojama įrengti pakankamai galingą tvirtovę, 

kuri galėtų apsisaugoti nuo priešo apgulties bei leistų  užtikrinti gerą abiejų Nemuno krantų gynybą ir stambių 

kariuomenės dalinių manevrą abiejuose Nemuno krantuose58...“ 

Bendroje pranešimo išvadoje pasiūlyta pastatyti aplink Kauno miestą 7 fortus ir 12 baterijų, kad bendras 

įtvirtinimų žiedo ilgis būtų 17 km, taip pat ilgalaikius žemės įtvirtinimus tvirtovės žiedo viduryje.  Kauno tvirtovės 

planas buvo suderintas su naujuoju Šiaurės Vakarų krašto generalgubernatoriumi grafu E. Totlebenu.

Pasiūlytų įtvirtinimų statyba naudojant laisvųjų darbininkų darbo jėgą ir beveik nesinaudojant karių darbo jėga 

buvo įvertinta 6 000 000 rublių, įskaitant ir naujų kelių bei geležinkelių tiesimą bei sandėlių ir kitų pagalbinių 

statinių statybą. Finansavimas  buvo paskirstytas šešeriems metams, padalijus šį laiko tarpą į tris dalis po dvejus 

metus. Neatsižvelgiant į tai, jog parengiamieji darbai jau buvo baigti, dėl finansinių sunkumų 1880 ir 1881 

metais buvo vėl atlikti tik įvairūs parengiamieji darbai, dokumentacijos tvarkymas ir pan.

58  Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	3.
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Pirmasis statybų etapas

1881 metų gegužės 12 dieną59 buvo išleistas imperatoriaus Aleksandro II įsakymas dėl tvirtovės statybų 

pradžios, kuris buvo adresuotas krašto apsaugos ministrui. Oficiali statybos darbų pradžios data yra 1882 

metų balandžio 24 d.60

1882 metais formuojama Kauno tvirtovės statybos valdyba, o tų pačių metų rugpjūčio 6 d. statybos darbams 

vadovauti buvo paskirtas pulkininkas Pavelas Bertholdas61. Jo komandoje dirbo papulkininkis Ivanas Ivanovas, 

darbų vykdytojai – kapitonai Konstantinas Duchoninas, Viktoras Borisovas, Nikolajus Uljaninas, Konstantinas 

Vrotnovskis, Ivanas Zavotinas, Eugenijus Leitneris. Tai buvo kvalifikuoti specialistai, baigę Nikolajaus 

inžinerijos akademiją. Būtent šie žmonės pradėjo statyti Kauno tvirtovę. 1882 metų rugpjūčio 10 dieną buvo 

pasirašytas kontraktas tarp rangovo atsargos papulkininkio Nikolajaus Ševcovo ir Tvirtovės inžinerinės valdybos 

dėl pirminių statybos darbų vykdymo62. Pagal sutartį 1882–1884 metų laikotarpiu darbai buvo atliekami 

pirmuose šešiuose fortuose ir pirmoje, ketvirtoje, šeštoje, aštuntoje, devintoje baterijoje. Visi šie darbai buvo 

įvertinti 1 954 007 rublių63. 

1883 metų liepos 7 dieną buvo pasirašytas papildomas kontraktas, pagal kurį Nikolajus Ševcovas, kaip 

rangovas, turėjo įvykdyti tokius darbus: statyti septintąjį fortą ir antrąją, trečiąją, penktąją, septintąją bateriją, 

tiesti kelius, įrengti drenažinę sistemą ir kasti šulinius visuose fortuose, taip pat sausinti gynybinius griovius. 

Analizuojant šio kontrakto turinį, galima teigti, kad jame buvo išvardinti darbai, kuriais buvo susirūpinta jau 

prasidėjus statyboms. Palyginti drėgnas Kauno klimatas pakoregavo Kauno tvirtovės projektą, o tai papildomai 

kainavo apie 370 000 rublių. Visa kontrakte išvardintų darbų kaina – 800 000 rublių.

1885 metų sausio 23 dieną, baigus pirmos ir antros eilės darbus, buvo pasirašytas trečiasis kontraktas, kuriame 

buvo nurodyti darbai infrastruktūros objektuose – centrinių įtvirtinimų, kazematuotų sandėlių, laboratorijų, 

dirbtuvių, papildomų kelių, karinės geležinkelio stoties ir artilerijos įgulos kareivinių statyba. Trečiojo kontrakto 

vertė siekė  vieną milijoną rublių. 

Darbai buvo vykdomi, vadovaujantis bendromis sąlygomis, specialiai parengtomis naujoms Kauno ir Osoveco 

tvirtovėms. Šios sąlygos reglamentavo užsakovo ir rangovo tarpusavio santykius, įskaitant ir higienos, 

priešgaisrinės apsaugos, saugumo instrukcijas. Sąlygos draudė užsieniečiams dalyvauti statybose, tačiau  

59		Čia	ir	tuoliau	visos	datos	pateiktos	senuoju	stiliumi.

60  Ковенская	губерния	1843–1893	г.	Ковна,	1893,	с.	253.

61  Памятная	книжка	Ковенской	губернии	за	1883	г.,	с.	98.

62 	KAA	I465-1-36.

63		Norint	suprasti,	kokie	pinigai	buvo	skirti	Kauno	tvirtovės	statybai,	užtenka	paminėti,	kad	darbininko	mėnesio	atlyginimas	buvo	apie	20	rublių,	
mokytojo	–		apie	230	rublių.	
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nesudarydavo didelių kliūčių dėl darbininkų tikėjimo ar tautybės. Priešingai, tarp tvirtovę statančių inžinierių 

buvo nemažai žmonių, išpažįstančių katalikybę ar protestantizmą. 

Statybos darbams atlikti rangovas buvo įsteigęs kontragento kontorą, kurioje dirbo rangovo patikėtiniai, 

inžinieriai, darbų vadovai, braižytojai ir kitokie specialistai. Šios įstaigos sudėtyje daugiausia buvo atsargos 

karininkų  ir valdininkų. Pvz., III forto statyboms vadovavo kapitonas Antonas Dovgerdas, V forto statyboms 

– inžinierius Liudvikas Neimarkas. Darbus kontroliavo Kauno tvirtovės įrengimo kontrolės valdyba, kuriai 

vadovavo  Michailas Moroškinas64.

Kiekvieno forto statybose dirbo laisvi darbininkai, kurių samdytojas buvo statybų rangovas. Darbams vadovavo 

karo inžinieriai, atsakingi darbų vykdytojui. Būsimojo forto žymėjimą ir niveliavimą atlikdavo inžinerinė 

tvirtovės valdyba, o už statybos darbus buvo atsakingas rangovas. Darbai buvo pradedami nuo kelių tiesimo ir 

laikinų medinių statinių, kuriuose buvo įrengiami barakai, valgyklos, dirbtuvės, sandėliai. Ten, kur to reikėjo, 

buvo tiesiami tiltai. Statyboms pasibaigus, visi laikini statiniai buvo išardomi. 

Fortai buvo statomi keliais etapais: kelio tiesimas iki įtvirtinimų, žemės darbai, kareivinių pamatų įrengimas, 

kareivinių statyba, parako sandėlių statybos, kaponierių ir poternų įrengimas. Pirmajame statybos etape buvo 

kasamas gynybinis griovys, o laisva žemė panaudojama pylimui formuoti. Pylimo paviršius buvo sutvirtinamas 

ir apsodinamas augalais. Šiame etape dirbo kviesti specialistai, nusimanantys apie sudėtingo fortifikacinio 

reljefo formavimą. Kitame etape buvo įrengiama forto drenažinė sistema: kasami įvairaus gylio drenažiniai 

šuliniai, klojami arba mūrijami vamzdynai. Vėliau buvo statomi forto statiniai – centrinis šaudmenų sandėlis-

slėptuvė, poterna nuo centrinio sandėlio iki kaponieriaus, nuo skersinės poternos iki centrinio sandėlio, skersinė 

poterna, fronto ir užnugario kaponieriai,  poterna iki užnugario kaponieriaus, šaudmenų sandėliai dešiniajame 

ir kairiajame sparne, dešiniosios ir kairiosios kareivinės, šaudmenų sandėliai dešiniajame ir kairiajame kampe, 

maisto atsargų sandėlis. Plytos statyboms buvo gaminamos specialiose plytų gamyklose, įrengtose kaip galima 

arčiau kiekvieno forto, dažniausiai prie vandens tvenkinių ar upių.

Tolesniame etape griovyje buvo statomos gynybinės kontreskarpinės, o užnugaryje – eskarpinės sienos. 

Forto užnugaryje buvo statomi mediniai pastatai – karininkų namas, žandarų namas, kuopos vado ir dviejų 

jaunesniųjų karininkų namas, pabūklų platformų sandėlis, kiti pagalbiniai statiniai. Per užnugario griovį galėjo 

būti tiesiamas medinis tiltas. Vieno forto statyba truko trejus–penkerius metus ir imperijos iždui kainavo apie 

500 000 rublių. 

Ilgalaikės baterijos buvo statomos fortų žiedo linijoje, tarpuose tarp gretimų fortų. Baterija savo klasikiniu 

64		Taip	pat	„Ковенская	контрольная	палата“	įstaigos	vadovas.
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pavidalu buvo reduto formos įtvirtinimas, apsaugotas nuo priešo šturmo bei turintis kazematuotas patalpas 

įgulai ir šaudmenų sandėlius amunicijai. Baterijos buvo statomos aukštumose, ginkluotos sunkiąja ir lengvąja 

artilerija. Baterijos viduryje buvo pastatyta viena ar kelios slėptuvės, o sparnuose išdėstyti pabūklų barbetai. Kai 

kuriose baterijose (Nr. 1, 6) įrengtos nedidelės galerijos, kuriomis įgula galėjo saugiai judėti tarp šaudmenų 

sandėlio ir pabūklo, tačiau daugumoje baterijų galerijų nebuvo. Baterija apsaugota nedideliu gynybiniu grioviu. 

Stipriausia buvo pirmoji baterija, kurioje, be kelių slėptuvių, buvo įrengtos galerijos ir net mūrinė kontreskarpinė 

siena65. Mediniai baterijos statiniai – tai žandarų namas su priestatais bei platformų sandėlis. Vienos baterijos 

statybų kaina siekė nuo 20 iki 60 tūkstančių rublių.

Centriniai įtvirtinimai buvo planuoti pirmame ir trečiame gynybos sektoriuje, statybos prasidėjo nuo pirmojo 

sektoriaus. Centrinių įtvirtinimų paskirtis buvo sulaikyti prasiveržusias pro tarpfortinius intervalus priešo 

pajėgas, pridengti tvirtovės bei miesto administracinį centrą. Įtvirtinimai pirmame sektoriuje buvo sudaryti iš 

trijų didelių ir vieno mažo reduto bei laužytų kurtinų, jungiančių redutus į vientisą gynybinį ruožą. Atskiros 

įtvirtinimų dalys buvo pavadintos taip: kairiojo flango redutas, viduriniosios kurtinos dešinysis redutas, 

viduriniosios kurtinos kairysis redutas, kairiojo flango redutas, dešinioji kurtina, vidurinioji kurtina, kairioji 

kurtina. Kiekviename redute buvo įrengti du fasai, du flankai bei gorža.66

Centrinių įtvirtinimų profilis atitinka forto profilį – juose įrengtas išlygintas glasis, už kurio iškastas gynybinis 

griovys. Griovyje įrengtas drenažas bei metalinė tvora ir spygliuotos tvoros. Už griovio supiltas pylimas, kuriame 

įrengtas pėstininkų brustveras ir valgangas su barbetais prieššturminei artilerijai. Pirmojo sektoriaus centriniai 

įtvirtinimai turėjo tris kazematus – parako rūsius, kuriuos sudarė trys skyriai – juose galima buvo laikyti 4 000 

pūdų parako. Rūsiuose buvo įrengtas vėdinimas ir šildymas.

Centriniai artilerijos sandėliai buvo skirti ilgalaikiam šaudmenų saugojimui. Kaune pastatyti du tokie sandėlių 

kompleksai  – kairiajame ir dešiniajame Nemuno krante67. Dešiniajame Nemuno krante įsikūręs sandėlių 

kompleksas buvo sudarytas iš keturių parako rūsių, kiekviename iš kurių galima buvo laikyti  6 600 pūdų 

parako, kazematuotos laboratorijos ir dviejų sandėliukų distanciniams vamzdeliams bei paruoštiems sviediniams 

saugoti. Prie centrinių sandėlių buvo devyni mediniai sandėliai  įvairiam papildomam inventoriui laikyti. Taip 

pat buvo pastatytas sargybos namas. Kairiajame upės krante įsikūręs sandėlių kompleksas susidėjo iš trijų 

parako sandėlių, laboratorijos, kazematinių dirbtuvių bei analogiškų pagalbinių statinių. 

Tarpiniai sandėliai, išsidėstę dviejų kilometrų atstumu nuo fortų, buvo skirti šaudmenims saugoti bei pastatyti 

naudojant sekcinę struktūrą. Priklausomai nuo gynybos skyriaus poreikio, sandėliai turėjo didesnį ar mažesnį 

65		Pirmojo	pasaulinio	karo	metais	ši	baterija	buvo	modernizuota	į	savarankišką	įtvirtinimą	ir	pavadinta		atsparos	punktu.

66	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	15.	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	15.

67	Prie	dabartinių	Lakūnų	ir	Prancūzų	gatvių.
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sekcijų skaičių. Tokie sandėliai 

buvo pastatyti už V, VII ir VIII 

fortų. 

Pirmosios tvirtovės kareivinės 

buvo mediniai flygeliai, 

kuriuose buvo apgyvendintos 

pirmosios artileristų kuopos. 

Pirmiau pastatyti flygeliai 

keturioms kuopoms, du 

karininkų flygeliai, valgykla 

ir kitos patalpos. Vėliau buvo 

pastatyti kareivinių miesteliai 

Fredoje, Panemunėje, 

Žaliakalnyje. Naujų 

kareivinių skaičius didėjo 

proporcingai pagal tai, kaip augo tvirtovė ir kaip gausėjo įgula.

Karinė geležinkelio stotis, pastatyta pirmame gynybos skyriuje, susidėjo iš stoties pastato ir trijų platformų 

– krovininės, karinės ir šaudmenų.

 

Per pirmuosius penkerius statybų metus valstybės iždas išleido apie 5,5 milijonus rublių. Iš jų kiek daugiau 

nei milijonas buvo panaudota kelių tiesimui. Pasibaigus statyboms tvirtovė buvo apsupusi miestą 270 laipsnių 

kampu, ją sudarė septyni fortai, devynios baterijos ir centriniai įtvirtinimai, šaudmenų sandėlių kompleksai bei 

kiti negynybiniai pastatai. Tvirtovė buvo suskirstyta į tris gynybos skyrius. Pirmajam buvo priskirti pirmieji 

trys fortai, antrajam – IV ir V fortai, o trečiajam – VI ir VII fortai. 

Šiame statybų etape buvo įgyvendintas pirminis Kauno tvirtovės planas. 1887 metų lapkričio 28 dieną buvo 

priimtas aukščiausias nurodymas dėl tvirtovės esplanados  išlaikymo ir naujų tvirtovės statinių įrengimo. 

Vadovaujantis šiuo nurodymu, tvirtovė buvo padalinta į keturis rajonus68. Pasibaigus statyboms, buvo pradėta 

formuoti įgulą, imta kaupti ginkluotę bei amuniciją. Į Kauną buvo komandiruojami nauji kariniai daliniai, 

vežama artilerija. Pamažu miestas keitė savo veidą: iš nerūpestingo provincialo jis tapo griežtu Imperijos 

pasienio saugotoju. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, kad Kauno tvirtovei keliami uždaviniai buvo įgyvendinti ir 

statybos baigtos, tačiau istorija parodė, kad viskas tik prasidėjo.

68		Ковенская	губерния	1843–1893	г.	Ковна.	1893.

Ilgalaikė artilerijos baterija. 1915 m.
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Antrasis statybų etapas

Įrengti ketvirtąjį gynybos skyrių, t. y. tvirtovės dalį nuo dešiniojo Nemuno kranto iki dešiniojo Neries  

kranto iš pradžių nebuvo planuota išvis. Apie vadinamųjų Linkuvos aukštumų įtvirtinimą pirmąkart buvo 

užsiminta 1883 metais. Ši idėja kilo karo inžinieriui K. Zverevui. Buvo pasiūlyta įtvirtinti Linkuvos aukštumas 

nedideliais lauko įtvirtinimais tam atvejui, jeigu Neries upė žiemos metu užšaltų ir natūraliosios kliūties priešo 

kariuomenei savaime neliktų. Pirmasis Linkuvos įtvirtinimo projektas buvo parengtas 1884 metų liepos 11 

dieną. Pagal projektą įtvirtinimai turėjo būti įrengti arčiausiai miesto esančiose kalvose. Aukštesnės instancijos 

projekto nepatvirtino, todėl 1886 metais karo inžinierius V. Nepliujevas parengė naują projektą. Šį kartą turėjo 

būti pastatytas pastovus fortas su betoninėmis kareivinėmis, kofrais, šarvuotais bokštais prieššturminiams 

pabūklams ir dviem pylimais. Tuo pat metu buvo manoma, jog reikia įtvirtinti ir toliau esančias vietoves 

– Šilainių kaimo  ir Kumpės palivarko aukštumas69. Skirtingų nuomonių laikymasis klaidino įvairias instancijas 

ir stabdė projektus.

1886 metais atsargos inžinierius kapitonas Sviatoslavas Glinka-Jančevskis pristatė studiją „Pagrindinės ilgalaikės 

fortifikacijos nuostatos, tvirtovės-stovyklos“.  Joje autorius kritikavo tuometinius fortifikacijos principus, taip 

pat ir populiarius fortų projektus. Publikacijos rezultatu tapo audringos karininkų diskusijos. Tarnaujantys 

karininkai, tvirtovių gynybų dalyviai pritarė S. Glinkos-Jančevskio siūlymams, tačiau Inžinerijos akademijos 

mokslininkai šiuos pasiūlymus griežtai kritikavo. Dėl to Generalinio štabo akademijoje vyko vieši debatai, 

kurie tęsėsi daugiau negu mėnesį. S. Glinka-Jančevskis buvo pristatytas didžiajam kunigaikščiui Vladimirui 

Aleksandrovičiui, kurio  įsakymu išdėstė savo nuomonę apie tvirtovių statybą Peterburgo apylinkės gvardijos 

karininkams, kuriems vadovavo pats kunigaikštis Vladimiras Aleksandrovičius. Galų gale karo ministras P. 

Vanovskis priėmė sprendimą panaudoti S. Glinkos-Jančevskio siūlymus Linkuvos įtvirtinimų projektui. Toks 

ministro sprendimas buvo motyvuojamas ne tik dėl naujoviškų inžinieriaus sprendimų, bet ir dėl to, jog pagal 

tokį projektą pastatytas fortas buvo atsparus tuo laikotarpiu išrastoms naujoms sprogmenų rūšims. Be to, S. 

Glinkos-Jančevskio projektas išsiskyrė dar ir tuo, kad jo įgyvendinimas kainavo nepalyginti mažiau, o tai P. 

Vanovskiui buvo labai svarbu.

Turint omenyje tai, kad toks forto projektas buvo įgyvendintas tik Kauno tvirtovėje, skirsime šiek tiek dėmesio 

toms projekto autoriaus idėjoms, kurios įgyvendinant šį projektą buvo reikšmingiausios. Analizuodamas 

praktinius Paryžiaus, Strasbūro ir Sevastopolio tvirtovių gynybos pavyzdžius, S. Glinka-Jančevskis pabrėžė faktą, 

kad šių tvirtovių fortai laikėsi tiek, kiek buvo pajėgi priešintis tvirtovės artilerija, o žlugus artilerijai netrukus 

buvo prarandama ir pati tvirtovė. Šiuo atveju atakuojančio priešo artilerijai susidaro palankesnės sąlygos negu 

tvirtovėje esančioms artilerijos pajėgoms, nes apgulties baterijos yra gana toli viena nuo kitos, užima palyginti 

69		Яковлев.	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	14.
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nedaug vietos ir į atakuojančio priešo taikinius 

yra gana sunku pataikyti. Tuo metu tvirtovėje 

esantys pabūklai tampa dideliu ir gerai matomu 

taikiniu mobilioms priešo baterijoms70. Dėl visų 

šių aplinkybių projekto autorius teigė, kad laikyti 

tvirtovės įtvirtinimuose artileriją pražūtinga. 

Spręsdamas tvirtovės šturmo klausimą, S. Glinka-

Jančevskis teigė, jog šiuolaikinės graižtvinės 

artilerijos pabūklai yra tokių kalibrų, jog gali 

sunaikinti bet kokį arti esantį flankuojantį statinį 

– kaponierių ar puskaponierį, ir tai įvyks gerokai 

anksčiau, negu priešo pėstininkai pamėgins įveikti 

gynybinius griovius. Taip flankuojantys statiniai, 

kuriuos galima panaudoti tik šturmo metu, 

praranda prasmę, nes fortą priešams labai lengva 

apšaudyti. Projekto kūrėjui taip pat nepatiko 

karių apgyvendinimo kazematuose koncepcija, dėl kurios, anot jo, gynybai įgula naudojama labai neefektyviai. 

Atskirais mūšio etapais įtvirtinimus gina ne visa įgula, o tik atskiros kareivių grupelės. 

Projekto autorius, remdamasis savo paties padarytomis išvadomis, pasiūlė šias priemones fortų gynybai 

pagerinti:

1. Forto artileriją iškelti iš forto ir išdėstyti baterijose šalia forto.

2. Įrengti kreivalinijinę forto gynybos liniją ir griovį.

3. Panaikinti flanginės gynybos  sistemą ir ją pakeisti frontalia. 

Buvo siūlomas pusračio formos fortas, iš trijų pusių apsuptas griovių. Kiek toliau už forto, dešiniajame ir 

kairiajame flanguose išsidėsčiusios fortui priklausančios baterijos, kurių pabūklai flankuoja du frontinius forto  

griovius. Užnugario griovys, taip pat įėjimai į baterijas saugomi kaponieriaus. Baterijos apsaugotos nuo šturmo 

gynybiniais pylimais. Forto įgula yra išdėstoma glasio formos brustvere  ir sunaikina priešą frontalia ugnimi, o 

forto grioviai apsaugoti spygliuota viela ir mūrinių sienų neturi. Papildomas pylimas skirtas glasiui apšaudyti. 

Forto įgulai užnugaryje pastatomos erdvios  kareivinės. 

70 		Свод	прений	по	поводу	предложений	отставного	капитана	Глинки-Янчевского,	происходивших	в	Николаевской	академии	Генерального	
штаба.	СПб.	1887.	с.	5.

Baterija Nr. 10 – Linkuvos įtvirtinimų dalis 
(RGVIA F. 349-18-7687)
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Kitaip sakant, autorius vienas iš pirmųjų suprojektavo tokį fortą, kuriame buvo realizuotos E. Totlebeno idėjos 

iškelti visą sunkiąją artileriją už forto ribų. Be to, projekte buvo ir kitų naujoviškų idėjų, tiesa, nepakankamai 

gerai apgalvotų. Buvo pasiūlyta sujungti užnugario ir tarpinio kaponieriaus funkcijas viename statinyje bei 

pasirūpinti tokiomis traversų geometrinėmis formomis, kad įtvirtinimas kuo geriau būtų maskuojamas.

Taip buvo suprojektuotas Linkuvos (VIII) fortas, kuriame gynybiniai grioviai neturėjo mūrinių sienų, kareivinės 

buvo pastatytos naudojant mūrines sienas ir betoninį skliautą, gynybinis griovys buvo apšaudomas tik frontalia 

ugnimi. Naujo forto statybos prasidėjo 1889 metais. Į Linkuvos gynybinį ruožą įėjo dešimtoji baterija ir 

kairiojo flango atsparos punktas (redutas).

Dar nepastatytas fortas jau netenkino tvirtovės vadovybės. Klaidingas forto išsidėstymas artimiausiose 

aukštumose padėjo sumažinti išlaidas formuojant vientisą gynybos liniją, bet leido jį apšaudyti iš šalia esančių 

aukštesnių aukštumų – Šilainių, Domeikavos bei Kumpės.  Dar daugiau – karo atveju dominuojančiose 

aukštumose išdėstytos priešo baterijos galėjo apšaudyti miesto centrą bei priešingo Neries kranto baterijas. 

Todėl jau 1890 metais  buvo nagrinėjamas bandymas anksčiau minėtose aukštumose pastatyti tris naujus 

fortus. Linkuvos fortui buvo numatyta suteikti šio sektoriaus centrinių  įtvirtinimų atsparos punkto vaidmenį, 

sustiprinant fortą kofrais ir užnugario kaponieriumi71.  Šis pasiūlymas nesulaukė vadovybės dėmesio, nes tuo 

metu šalies iždas neturėjo jokių galimybių finansuoti naujas statybas.

Iki XIX amžiaus paskutiniojo dešimtmečio tvirtovės statyboms buvo sunaudota 9 640 583 rubliai 40 kapeikų. 

Tvirtovėje intensyviai vyko darbai – buvo statomas Linkuvos fortas, IV ir V fortai buvo sustiprinami betonu. 

Kairiajame Nemuno krante buvo statomi centriniai įtvirtinimai, susidėję iš keturių redutų ir dviejų baterijų 

flanguose, kurios buvo skirtos apšaudyti Nemuno tėkmę. Prie tvirtovės infrastruktūros statybų prisidėjo ir 

miesto valdžia. 1890 metais Žaliakalnyje Trečiajam tvirtovės pėstininkų pulkui buvo pastatytos kareivinės, 

kurių vertė buvo 7 500 rublių. 1890 metais pradėti statyti du parako rūsiai, kurie buvo skirti  2-ajam ir 3-ajam 

tvirtovės pėstininkų batalionams, kurie kainavo 835 rublius. Neskaitant pačių tvirtovės statybų, miesto iždas 

buvo panaudotas nuomojant patalpas 110-ajam Kamos pulkui, 111-tajam Dono pulkui, trijų tvirtovės pėstininkų 

batalionų, taip pat štabo patalpų nuomai. 1893 metais buvo skirta  78 893 rubliai kariuomenės apgyvendinimo 

išlaidoms. Apie pusę šios sumos buvo išleista privačių savininkų patalpų nuomai. 1889–1891 metais Šančiuose 

buvo statomos plytinės kareivinės 28-osios divizijos pulkams72. Karinio miestelio kompleksą sudarė aštuonios 

trijų aukštų kareivinės 428 kariams, trijų aukštų kareivinės 110 karių73,  arklidės, ligoninė, pagalbiniai ir 

ūkiniai pastatai. Kitoje gatvės pusėje buvo pastatyti mediniai gyvenamieji namai puskarininkiams ir plytiniai 

71	Užnugario	kaponierius	buvo	numatytas	pirminiame	forto	projekte	tačiau	buvo	įrengtas	kiek	vėliau

72		RGVIA	F.	80-5-17712

73		Mokyklinei,	muzikinei	ir	nerikiuotės	komandoms.
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karininkams, karininkų klubo 

ir pulko kanceliarijos pastatai.  

1892 metais Laikinoji 

vykdomoji komisija74, 

aptardama tvirtovių statybos 

klausimus, padarė išvadą, kad 

reikia nedelsiant modernizuoti 

visus tvirtovės įtvirtinimus 

ir sustiprinti tarpus tarp 

fortų. Šio sprendimo priežastis buvo efektyvus naujų brizantinių (fugasinių) sviedinių panaudojimas prieš 

senus įtvirtinimus, taip pat ir „skylėtų“ tvirtovių, kuriose tarpai tarp fortų ir baterijų buvo apsaugoti tik 

lauko įtvirtinimais arba išvis neapsaugoti,  kritika. Fugasinė bomba, veikiama kinetinės energijos, patekdavo į 

tvirtovės pylimus ir sprogdavo labai arti nuo kazemato sienos. Tokie sprogmenys darė daug žalos fortams, o 

ypač plytinėms jų konstrukcijoms. Greitosios atakos taktika numatė, kad priešų kariai pateks į tarpus tarp fortų 

ir bus sunaikinta užnugario infrastruktūra be stipraus pasipriešinimo iš apeitų arba apsuptų fortų. 

Į tvirtovės 1892 m. statybų planą buvo įtrauktos šios užduotys:

1. Pradėti II, III, IV fortų ir 1-osios baterijos modernizavimą.

2. Pradėti ruošti tarpus, esančius II forto kairėje ir dešinėje, bei tarpą, esantį IV forto dešinėje.

3. Sujungti Linkuvos įtvirtinimus su Nemunu per bateriją, skirtą Nemuno tėkmei apšaudyti.

4. Sujungti VI ir VII fortus į vientisą liniją.

5. Linkuvos įtvirtinimų modernizavimo  arba naujų įtvirtinimų statybų už Linkuvos atsisakyti.

1892 metais tvirtovėje vyko manevrai, kuriuose dalyvavo laikinasis tvirtovės komendantas generolas 

Bogoliubovas ir Inžinierių akademijos profesorius K. Velička. Remdamasis manevrų rezultatais, taip pat  ir kai 

kuriais bandymais, profesorius K. Velička parengė ataskaitą, kuri buvo pristatyta karo ministrui. Savo ataskaitoje 

profesorius K. Velička rašė:  

„Atsižvelgdamas į dabartinę kovinę tvirtovės būseną, įsitikinau, jog, jeigu nebus imamasi jokių priemonių,  

silpnosios tvirtovės vietos dar negreit bus sutvarkytos, o tvirtovė nebus sutvarkyta iki tokio lygio, kad ją tikrai 

galima būtų vadinti tvirtove. Šiuo metu Kauno tvirtovė skiriasi nuo visų kitų mūsų šalies tvirtovių, ir nors ir kitose 

tvirtovėse yra jų gynybos organizavimo problemų, bet jas vis tiek galima charakterizuoti kaip uždaras tvirtoves, 

ko, deja, negalime pasakyti apie Kauno tvirtovę. Kauno tvirtovė – tai ne viena sistemiška visuma, bet viena 

74 	Временная	распорядительная	комиссия.

Forto kaponieriaus betonavimo projektas (KAA)
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po kitos taikytos priemonės, 

kurių sąraše, priėmus vieną 

sprendimą, reikėjo priimti 

dar kelis. Ir nors ir telpa į 

padorumo ribas, tačiau tvirtovė 

nepajėgi siekti tikslingumo ir 

neturi iš pat pradžių apgalvoto 

vientisumo“75.     

Kaip jau buvo pasakyta, 

modernizavimo darbai buvo 

vykdomi beveik visuose 

tvirtovės fortuose. Dažniausiai 

buvo betonuojami atskiri fortų statiniai, buvo vykdomi žemės darbai, keičiamas pylimų, glasių ir traversų 

profilis. 1893 metais II, III ir IV fortuose buvo iškasti papildomi grioviai.76 Modernizacija palietė ir Linkuvos 

fortą – prie kareivinių buvo pristatytas kaponierius, kuris atliko tarpinio ir užnugario kaponieriaus  funkcijas.

1894 metais prasidėjo bandomojo siaurojo geležinkelio statybos. Šiam tikslui buvo užsakytos geležinkelio 

dalys Malcevo ir Putilovo gamyklose. Visoms geležinkelio įrengimo reikmėms buvo skirta 260 000 rublių77.

1896 metais tvirtovės inžinierių vadas V. Nepliujevas pasiūlė dvi naujoves, kurias sėkmingai išbandė. Pirmoji 

buvo naujo tipo kazematų įėjimo projektas, kuris buvo pavadintas dvisieniu (rus. –  „kolenčiatyj skvoznik“). 

Antroji – dvigubos fortų durys, pirmosios – medinės su metalo lakšto sluoksniu, o antrosios –  sudarytos iš 

metalinio rėmo, apipinto stora geležine viela. Ši konstrukcija leido  apsaugoti įėjimą į kazematus nuo sprogimo 

bangos. V. Nepliujevo pasiūlymai buvo plačiai taikomi Kauno tvirtovėje, taip pat  kitose Rusijos tvirtovėse.

1896–1899 metais tvirtovėje buvo vykdomi fortų sustiprinimo darbai, taip pat tiesiami centriniai įtvirtinimai 

tarp Neries ir Nemuno upių, buvo statomas betoninis šaudmenų sandėlis kairiajame Nemuno krante. 1896 

metais įrengtos tvirtovės kapinės. Nors Linkuvos įtvirtinimų modernizavimo klausimas buvo keliamas ne vieną 

kartą, tačiau iki pat XIX amžiaus galo šią problemą ignoravo aukštesnės instancijos. 

75 	Отчёт	проф.	Величко	о	командировке	в	Ковну	в	1892	году.

76  Už	kontreskarpinės sienos buvo	įrengtas papildomas griovys, kurio gylis buvo apie 2 m.	Šio griovio dugne buvo	įrengiamos dirbtinės kliūtys 
–	medžių	šakos, spygliuota viela ir pan.	Atakuojantis	fortą	priešas	nematė	šio	griovio,	todėl		priartėjęs	prie	forto	buvo	priverstas	susidurti	su	nauja	
kliūtim.	Griovio	tikslas	buvo	sumažinti	priešo	judėjimo	greitį	tuo	metu,	kai	jis	yra	prie	pat	forto	ir	gali	būti	lengvai	sunaikintas	prieššturminės	artilerijos.	
Šio	griovio	fragmentai	išliko	trečiojo	forto	dešiniajame	sparne,	jame	dabar	nedidelis	ežeras.

77 	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	20.

I–III fortų parako sandėlių modernizacijos projektas. 1908 m. (KAA)
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Trečiasis statybų etapas

1901 metais imperatorius Nikolajus II atkreipė karo ministro A. Kuropatkino dėmesį į potencialų Kauno 

tvirtovės silpnų vietų pavojų, pabrėždamas, kad potencialus Kauno tvirtovės žlugimas gali būti labai skausmingas 

visai Šiaurės  Vakarų krašto gynybai. Caras vadovavosi duomenimis, pateiktais Vilniaus karinės apygardos vado 

generolo V. Trockio pranešime.

Silpniausia tvirtovės vieta buvo laikomos neįtvirtintos Linkuvos aukštumos, kurios užėmė dominuojančią padėtį 

tvirtovės dalyje tarp Neries ir Nemuno dešiniųjų krantų. Vyriausioji inžinerinė valdyba nepalaikė Linkuvos 

aukštumų įtvirtinimo, pateisindama tai tuo, jog Linkuvos aukštumų įtvirtinimo atveju tvirtovės įgula bus 

pernelyg didelė. Nesitikėdamas papildomų lėšų pilnaverčių fortų statyboms,  Kauno tvirtovės komendantas 

parengė ketvirtojo tvirtovės skyriaus sustiprinimo lauko įtvirtinimais projektą. Projekte buvo numatyta 

pastatyti tris naujus fortus78, septynias baterijas, taip pat įrengti tranšėjas ir atvirus lauko įtvirtinimus. Puikiai 

suprasdama, kad aukščiausios vadovybės nuotaikos labai priklauso nuo finansinės klausimo dalies, tvirtovės 

vadovybė parengė projektą, kuriame buvo numatytas įgulos kareivių darbas, o 137 000 rublių išlaidas siūlė 

padengti iš tvirtovės statybų biudžeto, atsisakant kai kurių pastatų, dėl kurių finansavimo jau buvo nuspręsta. 

Projektas buvo patvirtintas Vilniaus karinės apygardos vado, o vėliau ir karo ministro A. Kuropatkino.

1901 metų gegužės pabaigoje ministras A. Kuropatkinas ir profesorius K. Velička atvyko į Kauną, kad kartu 

priimtų sprendimą dėl Linkuvos aukštumų įtvirtinimo. Po šios kelionės buvo nutarta atsisakyti komendanto 

siūlymų ir vietoje to ketvirtajame tvirtovės skyriuje pastatyti vieną fortą, kurio kaina bus 300 000 – 350 000 

rublių. Fortas turėjo būti įrengtas prie Kumpės kaimo, o šalia jo – du pusiau laikini įtvirtinimai – prie Šilainių 

kaimo ir priešais Černių palivarką. Gegužės 21 dieną A. Kuropatkinas pristatė pranešimą imperatoriui ir gavo 

pritarimą naujajam projektui. 

1900–1901 metų statybos darbams buvo paskirtos užnugario kaponierių79  statybos II ir III fortuose, dešiniojo 

sparno kontreskarpinės sienos betonavimas I forte, centrinių įtvirtinimų statybos trečiame sektoriuje.

Visus 1901-uosius ir bent pusę 1902-ųjų metų vyko Linkuvos aukštumų įtvirtinimo projektų derinimas. Pagaliau 

1902 metų gegužės 17 dieną Vyriausiajai inžinerinei valdybai buvo pristatytas Kumpės forto projektas, kurio 

įgyvendinimo kaina buvo apskaičiuota 489 000 rublių80. Fortą buvo planuojama pastatyti kiek į vakarus nuo 

78 	Buvo	siūlomi	tokie	fortai,	kurie	turėjo	visus	ilgalaikio	forto	bruožus,	tačiau	neturėjo	mūrinių	kazematų.	Jų	vietoje	buvo	planuojamos	medinės	
slėptuvės	–	blindažai.	Šio	tipo	fortai	įrengti	Alytaus	tvirtovėje.

79		Šio	tipo	kazematai	dažnai	vadinami	tarpiniais	puskaponieriais	–	tai	geriau	atitinka	jų	paskirtį.	Tačiau	archyviniuose	dokumentuose	jie	pavadinti	
užnugario	kaponieriumi	(тыловой	капонир).

80		Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	27.
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Kumpės kaimo, aukštumoje 44.4. Pirminiame projekte buvo numatytos laužytos formos kareivinės ir dviaukštis 

tarpinis kaponierius. Projektą vertino profesorius K. Velička, kuris buvo oficialaus 1897 metų ilgalaikio forto 

projekto autorius. Prof. K. Velička nurodė visą aibę projekto trūkumų, todėl fortas buvo projektuojamas naujai, 

šį kartą buvo panašesnis į tipinį 1897 metų forto projektą.

Forto projektą patvirtino Vyriausioji inžinerinės valdybos komisija 1902 metų rugpjūčio 28 d. Tų pačių metų 

rudenį buvo patvirtinti dviejų papildomų baterijų projektai. Dešiniojo flango baterija buvo skirta keturiems 

pabūklams, o kairiojo flango – aštuoniems. Buvo numatyta baterijose išdėstyti sunkiąją artileriją, nes pačiame 

forte buvo laikomi tik žvalgybiniai81 pabūklai. Tuo pat metu komisijai buvo pristatyti naujų fortų prie Šilainių 

kaimo ir priešais Černių palivarką projektai, tačiau buvo atšaukti dėl pernelyg didelės jų kainos (apie 300 000 

rublių už fortą). 

1902 metų gruodį tvirtovės komendantas Jakovas Grebenščikovas inicijavo susirašinėjimą dėl Linksmės82 kalvos 

įtvirtinimo. Buvo pasiūlyta pastatyti  čia pusiau ilgalaikį fortą83, kuris būtų skirtas apsaugoti nuo galimo priešo 

prasiveržimo Jiesios slėnio link bei ketvirtosios baterijos apsupimo. Šis pasiūlymas pritarimo nesulaukė ir buvo 

atidėtas. 1905 metais Vilniaus apylinkės inžinierių vadas pakartotinai kreipėsi į Vyriausiąją inžinerinę valdybą 

dėl Linksmės įtvirtinimo. Buvo siūloma pastatyti Linksmės įtvirtinimą, kurio kaina siektų 31 357 rublius. 

Tuo metu šioje kalvoje jau buvo lauko įtvirtinimas, pastatytas 1903 metų manevrų metu. Šis įtvirtinimas buvo 

apginkluotas dviem keturių pabūklų baterijomis bei vienu kulkosvaidžiu. Vyriausiasis tvirtovių komitetas padarė 

išvadą, kad dėl silpnos Linksmės įtvirtinimų įtakos miesto gynybai rimtesnių įtvirtinimų šioje vietoje statyti 

netikslinga, užtat buvo nuspręsta, jog panašaus tipo įtvirtinimai reikalingi prie plytų fabriko, tačiau galutinis 

šios problemos sprendimas gali būti atidėtas, nes tvirtovėje yra ir reikšmingesnių problemų. Svarbiausia to 

meto tvirtovės modernizavimo užduotis buvo ketvirtojo tvirtovės skyriaus įtvirtinimas ir modernizavimas84.

1903 metais buvo gautos pirmosios lėšos Kumpės (IX)  forto statyboms –  185 000 rublių. Darbai prasidėjo 

nuo žemės darbų, t. y. griovių kasimo, pastatų duobių įrengimo, glasio formavimo. Per pirmuosius statybų 

metus buvo spėta pastatyti kairiąją poterną su nusileidimu ir parako rūsiu, dešiniosios poternos dalį bei atskirą 

prieššturminių pabūklų kazematą. 

1905 metais vyko statybos darbai IX forte. Metų pabaigoje buvo užbaigti forto grioviai, pastatytas  kareivinių 

fundamentas. Vyko betonavimo darbai kofruose bei poternoje. Tais pačiais metais buvo užbaigti tarpinių 

81		Šie	pabūklai	(рекогнисцировочные	орудия)	buvo	skirti	prie	forto	esančių	baterijų	ugniai	koreguoti.	Žvalgybinių	pabūklų	įgula	gerai	matė	taikinį	ir	
keliais	bandomaisiais	šūviais	nustatinėjo	taikiklio	duomenis,	po	to	šaudė	prie	forto	esančios	baterijos.	Vėliau	šios	praktikos	atsisakyta.

82		Jiesios	ir	Nemuno	upės	santakoje	dešiniajame	Jiesios	krante	antrasis	gynybos	skyrius.

83		Labai	supaprastintas	ilgalaikio	forto	projektas	su	minimaliais	žemės	darbais	bei	paprastais	kazematais.	Karo	metais	toks	fortas	galėjo	būti	
stiprinamas.

84  Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	29.
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puskaponierių statybos 

darbai I, II, III ir IV fortuose. 

Centrinių įtvirtinimų85
 

statybos vyko jų kairiajame 

sparne – buvo kasamas 

vandens griovys, įrengiamos 

metalinės tvoros ir vartai. 

Iš negynybinių pastatų 

galima paminėti  tvirtovės 

soboro stogo bei vidaus 

interjero remonto darbus 

ir intendantūros kareivinių 

statybas. 

1907 metais IX forte buvo ruošiamasi puskaponierio betonavimo darbams – statomas medinis karkasas. Vyko 

užbaigiamieji darbai centrinių įtvirtinimų kairiajame sparne – vandens griovys buvo sujungtas su Nemunu. Vyko 

smulkūs darbai kariniuose miesteliuose, kelių tiesimas. Tais pačiais metais Inžinierių komiteto posėdžiuose 

buvo pastebėtos Kumpės forto išsidėstymo klaidos. Klaidos buvo padarytos geometriškai surišant  gretimus 

fortus, dėl to tarp fortų atsirado visiškai neapšaudomos zonos. Dėl šių priežasčių Kumpės forto projektas buvo 

šiek tiek pakoreguotas. Buvo nuspręsta:

1. Nukreipti kairiąją pylimo pusę 5° į pietus. 

2. Paaukštinti dalį kairiojo flanko.

3. Puskaponierio perdengimų ir sienų storį padidinti iki 2,7 metro, pailginti puskaponierį 1,9 metro.

1909 metų balandį buvo patvirtintas projektas dėl betoninių skliautų pakeitimo gelžbetoniniais su papildomais 

smėlio sluoksniais. Iki 1910 metų gruodžio visi žemės darbai Kumpės forte buvo užbaigti ir buvo pradėtos 

kareivinių statybos. Pirminis kareivinių projektas buvo kelis kartus taisytas, vietoje simetrinių kareivinių su 

dviem puskaponieriais buvo suprojektuotos asimetrinės dviaukštės kareivinės su vienu puskaponieriu bei 

patrankų pozicijomis kareivinių kazematuose. 

Artėjant 1911 metams forto statybos ėjo į pabaigą. Forto esplanadoje buvo pasodinta apie 1500 medžių, o 

nuolydžiuose apie 400 vienetų krūmų86. Pradžioje fortui buvo planuota išleisti 459 000 rublių, bet vykdant šį 

85		Kalbama	apie	centrinius	įtvirtinimus	IV	skyriuje.

86 	Ten	pat,	p.	38.

Oščevskio–Krugliko gynybinė tvora prie centrinių įtvirtinimų
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projektą jo kaina padidėjo iki 850 000 rublių. 

1911 metais Kauno tvirtovė susidėjo iš keturių gynybos skyrių: 

I ir II gynybos skyriai, išsidėstę kairiajame Nemuno krante. Buvo manoma, kad jie yra galimiausios atakos 

zonoje. Šioms dviem zonoms priklausė I, II, III, IV ir V fortai, taip pat ir pirmosios penkios baterijos (Nr. 

1–5) bei atramos punktas (tarp IV ir V forto). Šiai zonai taip pat priklausė dalis centrinių įtvirtinimų su 

keturiais redutais. 

III gynybos skyrius buvo dešiniajame Nemuno krante, tarp Nemuno ir Neries. Į šio skyriaus sudėtį įėjo pats 

miestas, du fortai – VI ir VII, keturios baterijos (Nr. 6–9) ir centrinių įtvirtinimų dalis. Šis skyrius buvo 

laikomas mažiausiai pavojingu priešo puolimui, todėl nė karto nebuvo modernizuojamas.

IV gynybos skyrius buvo dešiniajame Nemuno krante, tai buvo nauja tvirtovės dalis, nenumatyta pirminiame 

tvirtovės projekte. Skyrius susidėjo iš VIII (Linkuvos) ir IX (Kumpės) fortų bei 10-osios baterijos, taip pat 

centrinių įtvirtinimų.87 Šiame skyriuje buvo numatyta pastatyti dar du fortus. 

Visų darbų, atliktų nuo pat tvirtovės statybų pradžios iki IX forto įrengimo pabaigos, kaina siekė net 30 000 

000 rublių. Iš jų gynybiniams įtvirtinimams buvo panaudota 17,5 mln. rublių. 1909 metais karo ministras 

A. Redigeris savo pranešime carui teigė: „Kauno tvirtovė užtveria svarbiausius kelius iš Rytų Prūsijos link  

Maskvos bei Sankt Peterburgo. Tvirtovė suteikia kariuomenei didelę manevravimo laisvę visame vidurinio 

Nemuno rajone. Pastačius šiuolaikinę tvirtovę Gardine, Kauno tvirtovę galima dalinai modernizuoti, tačiau 

skirti nemažą dėmesį jos aprūpinimui pabūklais ir šaudmenimis.“88

87		1910	metais	centriniai	įtvirtinimai	šiame	skyriuje	dar	nebuvo	užbaigti.

88  Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	33.
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Tvirtovės plėtra 1912–1914 metais

1910 metais Rusijos Imperijos karinė doktrina buvo perplanuota per ministro V. Suchomlinovo reformas. XIX 

amžiaus pabaigoje karinė kampanija vakariniame pasienyje buvo planuota kaip puolimo operacija, pradėta nuo 

Varšuvos placdarmo. Bet finansiniai sunkumai, 1904 m. karas su Japonija ir sėkmingos vokiečių diplomatijos 

pastangos lėmė karinės doktrinos pokyčius89.  Tokia įvykių seka privertė panaikinti keletą Varšuvos įtvirtinto 

rajono tvirtovių, bet smarkiai sustiprino Kauno tvirtovės reikšmę. Naujausia doktrina numatė armijų išsidėstymą 

Nemuno tvirtovių – Kauno, Alytaus ir Gardino linijoje bei diktavo naujus uždavinius Kauno tvirtovei90:

1. Užtverti priešui Karaliaučiaus (Koenigsbergo)–Lentvario geležinkelius bei plentus jų 

susikirtimuose su Nemuno upe, Neries ir Nevėžio intakais.

2. Neleisti priešui gabenti krovinių Nemunu.

3. Palaikyti kariuomenės puolimą į Rytų Prūsiją.

4. Tarnauti kaip atramos punktas veiksmams aukštutiniame ir žemutiniame Nemune, užtikrinant 

geležinkelio ir plento kelių pervažų priklausomybę rusų armijai.

5. Užtikrinti veiklos laisvę abiejuose Nemuno, Neries ir Nevėžio krantuose.

Tuo momentu tvirtovė, nepaisant praktiškai nepertraukiamos statybos, jau neatitiko jai paskirtų užduočių. 

Nors dalis kairiojo kranto fortų buvo sutvirtinti betonu, puskaponieriais fortų tarpams apšaudyti, dešiniojo 

Neries kranto fortai buvo pastatyti iš betono ir gelžbetonio, tvirtovėje veikė plati geležinkelių sistema, o 

pačiame mieste buvo pakankamai apsaugotų nuo bombardavimo pastatų, tarp jų ir geležinkelio tunelis, 

tvirtovės pagrindą sudarė pasenę plytų įtvirtinimai, o jos vadovybė (komendantas V. Grigorjevas) buvo gana 

pesimistiškai nusiteikusi91. 1910 m. spalio 22 d. V. Suchomlinovas asmeniškai aplankė tvirtovę, apžiūrėjo IX 

fortą ir pripažino tvirtovės gynybinį pajėgumą kaip „labai silpną“. Buvo akivaizdu, jog norint, kad tvirtovė 

sėkmingai vykdytų jai pavestas užduotis, ją reikia rimtai sustiprinti. 

Tvirtovės stiprinimo projektas gimė per kančias. 1910 m., įvertindamas anksčiau minėtas tvirtovei iškeltas 

užduotis, Generalinis štabas pateikė ministrui V. Suchomlinovui pranešimą apie Kauno tvirtovės rekonstrukciją. 

Tame pranešime  kaip didžiausia šios tvirtovės silpnybė buvo įvardinta daugelio fortų stiprinimo stoka, 

vidinės erdvės matomumas pirmame ir antrame tvirtovės skyriuose, maskuotės nebuvimas, trečiojo skyriaus 

silpnumas, ketvirtojo skyriaus matomumas nuo Linkuvos aukštumų. Buvo paruoštos tokios tvirtovės stiprinimo 

išvados92:

89		Величко	К.	И.	Русские	крепости	всвязи	с	операциями	полевых	армий	в	Мировую	войну.	Москва,	1926,	с.	31-35.

90 	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	25–26.

91 	Величко	К.	И.	Русские	крепости	всвязи	с	операциями	полевых	армий	в	Мировую	войну.	Москва,	1926,	с.	43.

92 	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	36.
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1. Plėsti tvirtovę planuota šiaurės–rytų skyriuje, nes jis buvo svarbiausias visos tvirtovės 

gyvybingumui.

2. Tvirtovės įgula neturėtų viršyti 25 pėstininkų batalionų, 1 inžinerinio bataliono, 6–7 

tvirtovės artilerijos batalionų.

3. Tvirtovė turi būti aprūpinta atsargomis 6 mėnesiams apgulties, esant visai įgulai.

4. Visi įtvirtinimai turi būti pritaikyti ilgiausiam pasipriešinimo laikui be pagalbos iš išorės.

5. Tvirtovės ginkluotė turi būti atnaujinta naujausiais pavyzdžiais. 

6. Tvirtovės stiprinimas turi būti etapinis, kiekvieno etapo pabaigoje tvirtovė turi pasiekti tam 

tikrą baigimo laipsnį.

 

Remiantis šiais samprotavimais, taip pat stipriu noru nedidinti tvirtovės perimetro, buvo nuspręsta pastatyti 

du anksčiau planuotus fortus IV skyriuje ir keturiais fortais padidinti III skyrių. Taip tvirtovės skersmuo 

padidėjo iki 12 km, o perimetras – iki 36. Modernizacijos sąnaudų planuota vertė – 17,4 milijono rublių, iš jų 

inžineriniams darbams – 9,5 milijono. Darbai buvo suplanuoti 10 metų, numatant pabaigą 1920 metais. 

Šis projektas buvo nusiųstas į tvirtovę. Vietinis tvirtovės posėdis, papildęs projektą kai kuriais savo pageidavimais, 

jam pritarė. Siūlyta padidinti skiriamos artilerijos skaičių, taip pat padaryti užtvarą II skyriuje. Pasiūlymams 

pritarė Generalinio štabo Vyriausioji valdyba. Tvirtovės komendantas pasiūlė alternatyvų tvirtovės plėtros 

planą, kuriame vietoj 6 naujų fortų buvo numatyta 10 artimo mūšio atsparos punktų statyba ir priešakinių 

pozicijų plėtimas. Abu variantai aktyviai buvo nagrinėjami specialios tvirtovės komisijos Generaliniame štabe, 

taip pat Inžinerijos komiteto Vyriausioje inžinerijos valdyboje 1910—1911 metais. Taip pat nagrinėtas ir 

pigiausias variantas: forto statyba prie Šilainių kaimo ir V forto modernizacija. 

1912 metų pradžioje Tvirtovės komisijos nariui prof. N. Buinickiui buvo atiduota peržiūrėti darbų paskirstymo 

eiliškumą visuose pateiktuose projektuose pagal darbų sąnaudas. N. Buinickis pateikė savo tvirtovės stiprinimo 

projektą. Komisija padarė Kauno tvirtovės stiprinimo išvadas ir pasiūlė įrengti tokius įtvirtinimus93: 

 

Pirmame skyriuje: 

Didelis fortas prie Marvos dvaro; 

Tarpinis mažas fortas prie Kazliškių dvaro;

Didelis fortas priekyje tarp II ir III fortų. 

 

Antrame skyriuje: 

Didelis fortas prie Pajiesio palivarko (dab. Rokų teritorijoje);  

93  Ten pat, p.	39.
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Mažas fortas prie kaimo Zastianka94;

Didelis fortas prie Pakalniškių kaimo.

 

Trečiame skyriuje: 

Didelis fortas prie Pažaislio vienuolyno aukštumoje 30;

Paplentės95 fortas Peterburgo griovos96  pradžioje97;

Fortas prie plento tarp aukštumų 35, 3 ir 33, 3; 

Fortas prie Naujasodžio kaimo (Kleboniškio miško teritorijoje).

 

Ketvirtame skyriuje:

Domeikavos fortų grupė, kurią sudarytų didelis fortas aukštumoje 48,3, mažas fortas aukštumoje 

41,9, dvejos kareivinės ir vienas parako sandėlis;

Didelis fortas prie Romainių palivarko (vėliau pavadintas X);

Didelis Kumpės fortas98 (vėliau pavadintas IX).

 

Be išvardintų įtvirtinimų, buvo numatytos tarpinės kareivinės, parako sandėliai ir siaurasis geležinkelis. Darbų 

sąmata siekė 18 991 000 rublių.

 

1912 m. kovo 16 d. pateiktam planui pritarė Generalinio štabo komitetas, gruodžio 19 d. planą patvirtino karo 

ministras V. Suchomlinovas, o gruodžio 22 d. jam pritarė Nikolajus II. Bendra sąmata dešimčiai metų, įskaitant 

perginklavimo sąnaudas ir atsargų didinimą, sudarė 37 142 488 rublius. Vieno didelio forto kaina buvo 1 000 

000 rublių, mažo forto kaina – 500 000 rublių. Domeikavos grupės kaina siekė 1 800 000 rublių. 

Tuo pačiu laiku tvirtovės komendantas N. Grigorjevas toliau gynė savo tvirtovės plėtros plano viziją99. Jo 

pateiktas projektas kardinaliai skyrėsi nuo nagrinėjamojo. Kritikuodamas pastarąjį dėl plataus gynybos ruožo 

nebuvimo ir naujų fortų linijos artumo iki strateginių perkėlų, komendantas siūlė pakeisti, jo nuomone, 

pasenusią fortų koncepciją keletu ilgalaikių atvirų iš goržos pozicijų – glasių, kuriuos šachmatų tvarka keičia 

nedideli atramos punktai. Įtvirtinimų sistema buvo suplanuota trijų susisiekiančių gynybinių linijų pavidalo 

– priešakinės, apsauginės ir pagrindinės. Be to, numatyta sauganti linija, įtvirtinta lauko fortifikacijomis. Tokia 

įtvirtinimų linija, komendanto nuomone, suteikė didelę gynybos gilumą, garantavo geresnį besiginančiųjų 

94		Šiuo	metu	tokio	kaimo	nėra.

95	Пришоссейный.

96  Taip	anksčiau	vadintas	Girstupio	upelio	slėnys

97		Šito	ir	kitų	fortų	didumas	turėjo	paaiškėti	išstudijavus	projektą	atsižvelgiant	į	vietovę.	

98 	1912	m.	pabaigoje	visiškai	baigtas	statyti.

99 	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	45.



58

bendradarbiavimą, sudarė galimybę žymiai padidinti tvirtovės perimetrą. Komendanto pateiktas planas buvo 

nagrinėtas Tvirtovės komisijos posėdyje ir buvo atmestas dėl to, kad tokia tvirtovės organizacija turėtų žymiai 

padidinti planuotą įgulos skaičių100. 

1913 metų vasario 13 d.  plėtros projektas po tvirtovės Inžinerijos valdybos detalizuoto nagrinėjimo pasiekė 

Inžinerijos komitetą. Projekte buvo numatyti nedideli pakeitimai. Didelį fortą tarp II ir III fortų buvo numatyta 

pakeisti į du mažesnius, suvienijus juos į Jonučių (Januce) fortų grupę, Pažaislio fortą numatyta pastumti 2 km 

į priekį ir į kairę prie geležinkelio. Taip jis tapo Geležinkelio (Železnodorožnyj) fortu.

Po šių pakeitimų tvirtovės perimetras padidėjo iki 47 km. Naują įtvirtinimų žiedą sudarė 12 fortų, 12 įvairaus 

didumo atsparos punktų, kelių tinklas nuo 43 km padidėjo iki 62 km, Sargėnų kaimo rajone numatytas geležinis 

tiltas per Nerį. Visi darbai buvo paskirstyti dviem eilėmis, pirmajai eilei (1913—1917 m.) suteiktas 9 275 

800 rublių kreditas, antrajai – 9 906 200 rublių kreditas. Galutinai sudarytas tvirtovės plėtros planas buvo 

patvirtintas 1913 metų balandžio 10 d.101

 

Naujiems fortams ir kazematuotiems statiniams buvo paruošti iš principo nauji projektai. Tipinis naujų fortų 

projektas buvo parengtas, dalyvaujant prof. K. Veličkai, atsižvelgiant į Port Artūro gynybos patirtį ir naujausias 

ilgalaikės fortifikacijos idėjas. Kazematuoti statiniai buvo projektuoti atsižvelgiant į 1912 metais surengtus 

Berezanės102 tyrimus ir naujas rekomendacijas, pateiktas 1913 metų kovo 29 d. išleistoje „Perdengimų ir 

kazematuotų pastatų sienų įrengimo laikinojoje instrukcijoje“103. Šioje instrukcijoje pateikiamos naujo 

pavyzdžio perdengimų konstrukcijos, kurios gali atlaikyti nuo vieno iki trijų naujų fugasinių 28 cm sviedinių 

pataikymų arba vieną 42 cm sviedinį. 

 

Naujo pavyzdžio didelis fortas buvo išgaubto penkiakampio formos. Visos kazematų patalpos padarytos iš 

betono arba gelžbetonio. Vieno aukšto goržos kareivinės, skirtos vienos kuopos įgulai, statytos po goržos 

pylimu. Su kareivinėmis susijungia goržos kaponierius. Po forto pylimu įrengta budėtojų dalinio slėptuvė.104
 

Pats pylimas turi betoninį brustverą priekinėje pylimo dalyje ir supiltą iš žemių – flankuose. Po brustveru esanti 

galerija jungia budėtojų dalinio slėptuvę su šarvuotais stebėtojų postais ir šarvuotais prieššturminių pabūklų 

100  Problemos esmė	buvo ne tiek papildomų	įgulos batalionų	poreikis, kiek pačios tvirtovės filosofija.	Karo doktrina tvirtovėje su palyginti 
maža	įgula matė	galimybę	kovoti  gan ilgą	laiko tarpą	prieš	žymiai pranašesnį	priešininką.	Komendanto pateikta	įtvirtinto rajono koncepcija neleido 
taupyti	įgulos atžvilgiu, tačiau atitiko	įtvirtintų	rajonų,	pakeitusių	tvirtoves vėlesniuose karuose, idėjas.	V.	Grigorjevui vis dėlto pavyko dalinai	įgyvendinti 
savo idėjas, ruošiant gynybai nebaigtą	statyti tvirtovę.

101 	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	45.

102  Berezanės saloje pastatytas poligonas, kuriame buvo tiriami Rusijos Imperijos ilgalaikiai fortifikaciniai statiniai.
Atsižvelgiant	į	naujausių	fugasinių	sviedinių	atsiradimą,	buvo išbandyti	įvairūs to meto naujausi fortifikacijos elementai:	kofras,	įvairių	tipų	dvisieniai,	
bokštinė	tvirtovės artilerija ir t.	t.

103	Яковлев	В.	В.	Эволюция	долговременной	фортификации.	Глава	XXXI.	Яковлев	В.	В.	Эволюция	долговременной	фортификации.	Глава	XXXI.XXXI..

104	Яковлев	В.	В.,	Голенкин	�.	�олговременная	фортификация	(краткий	курс),	с.	34.	Яковлев	В.	В.,	Голенкин	�.	�олговременная	фортификация	(краткий	курс),	с.	34.
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bokštais, įrengtais forto fasuose. Su goržos kareivinėmis ribojasi laužtiniai puskaponieriai tarpams tarp fortų 

apšaudyti. Išilgai forto centrinės simetrijos ašies nutiesta centrinė poterna, jungianti goržos kareivines su 

slėptuve. Forto griovys apsaugotas kontreskarpo siena, turinčia vieną dvigubą (dešiniajame kampe) ir vieną 

viengubą (kairiajame kampe) kofrą. Kofrus jungia kontreskarpo galerija, o su forto vidinėmis patalpomis – 

poterna, siejanti kontreskarpo galeriją su goržos kareivinėmis arba po brustveru esančia galerija. Taip visus 

forto kazematus jungia  poternų sistema, leidžianti judėti  forto ribose neišeinant į paviršių. Alkūnės formą 

turinčiuose slėptuvės ir po brustveru esančios galerijos įėjimuose įrengtos prieššturminių pabūklų slėptuvės105. 

Kadangi didelio kalibro artilerijos forte naudoti nenumatyta, parako sandėlių kazematų nėra, prieššturminės 

artilerijos ir ginklų šaudmenys saugomi nedideliuose rūsiuose, susisiekiančiuose su po brustveru esančia 

galerija. 

Goržos kareivines sudaro keletas skliautinių kazematų. Kazemato plotis – 5, ilgis – apie 4 metrus. Kazemato 

dviejų aukštų gultuose numatyta įkurdinti 36 žmones. Kazematai susisiekia kapitalinėse sienose padarytais 

perėjimais, kazemato fasado sienoje įrengti du langai. Vidinėje kareivinių sienoje įrengta ventiliacijos galerija. 

Įėjimas į kareivines yra alkūnės formos dvisienio pavidalo. Sienų ir perdengimų storis priklausomai nuo vietos 

varijuoja 1,7–2 metrų ribose.

Kareivinių kazematai skirti įgulai, atsargoms ir technologinėms funkcijoms. Marvos forto goržos kareivines 

turėjo sudaryti rankinių granatų rūsys, ventiliatorinė, prausykla, tvarstykla, 4 kazematai kareiviams, elektrinė, 

virtuvė, duonos sandėlis ir maisto atsargų sandėliukas. 

Centrinė slėptuvė, taip pat vadinama budėtojų dalinio slėptuve, faktiškai turėjo būti betoninė galerija, įrengta 

po visais fronto ir šoninių fasų pylimais. Galerijos plotis – apie 3 metrus, aukštis – 2,45 metro106. Slėptuvės 

lubos skliautuotos, sustiprintos skliautiniu perdengimu iš dvitainių. Slėptuvė turi keletą išėjimų – į poterną, 

vedančią iki goržos kareivinių, kairiąją ir dešiniąją  po brustveru esančias galerijas, į poterną iki kontreskarpo 

galerijos, į prieššturminės artilerijos barbetus. Kazemato skliauto ir sienų storis viršija  2 metrus. Ant slėptuvės 

stogo įrengtas banketas su nišomis šaudmenims. Slėptuvės kazematus sudaro parako sandėlis, šulinys, elektrinė, 

šarvuoto posto patalpos107.

Ypatingos kofrų ir puskaponierių konstrukcijos modernizacijos nebuvo. Kofre108  įrengti du pabūklų kazematai, 

kiekvienas 57 mm kaponierinei patrankai. Kairėje kazemato sienoje įrengta niša 150 unitarinių šovinių saugoti. 

105	Be	šarvuotos	bokštinės	artilerijos,	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti		šarvuotos	bokštinės	artilerijos,	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	arvuotos	bokštinės	artilerijos,	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti		bokštinės	artilerijos,	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	bokštinės	artilerijos,	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	štinės	artilerijos,	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	tinės	artilerijos,	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	ės	artilerijos,	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	s	artilerijos,	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti		artilerijos,	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	artilerijos,	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	,	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	buvo	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti		numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	numatoma	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti		naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	naudoti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti		ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	ir	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti		ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	ištraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	štraukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	traukiamąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	ąją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	ją	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	ą	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	prieššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	ššturminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	turminę	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti		artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	artileriją:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	ą:	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	tam	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti		apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti	apatiniuose	forto	kampuose	galėjo	įrengti		forto	kampuose	galėjo	įrengti	forto	kampuose	galėjo	įrengti		kampuose	galėjo	įrengti	kampuose	galėjo	įrengti		galėjo	įrengti	galėjo	įrengti	ėjo	įrengti	jo	įrengti		įrengti	rengti	 
barbetus.	

106	Яковлев	В.	В.,	Голенкин	�.	�олговременная	фортификация	(краткий	курс),	с.	50.	Яковлев	В.	В.,	Голенкин	�.	�олговременная	фортификация	(краткий	курс),	с.	50.

107	Slėptuvės	ir	kareivinių	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.		Slėptuvės	ir	kareivinių	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	Slėptuvės	ir	kareivinių	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	ėptuvės	ir	kareivinių	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	ptuvės	ir	kareivinių	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	ės	ir	kareivinių	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	s	ir	kareivinių	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.		ir	kareivinių	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	ir	kareivinių	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.		kareivinių	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	kareivinių	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	ų	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	kazematai	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.		aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	aprašyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	šyti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	yti	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.		pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.	pagal	numatytą	Romainių	forto	projektą.		numatytą	Romainių	forto	projektą.	Romainių	forto	projektą.	ų	forto	projektą.	forto	projektą.		projektą.	projektą.	ą.	

108	Aprašyta	viena	kofro	pusė,	kita	pusė	–	veidrodinis	pirmosios	pusės	atspindys.		Aprašyta	viena	kofro	pusė,	kita	pusė	–	veidrodinis	pirmosios	pusės	atspindys.	
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Trečias kazematas  skirtas kulkosvaidžiui arba prožektoriui. Ketvirtas kazematas – išvietė. Priverstinei kazematų 

ventiliacijai kofre įrengta ventiliacijos sistema. 

Tarpiniai puskaponieriai pakopų pavidalu išdėstyti vieno aukšto kazematais, sujungtais užnugaryje bendru 

koridoriumi109. Puskaponieriuose įrengdavo lengvus lauko pabūklus ant Durliacherio kazematinių lafetų110.

Šarvuotas forto konstrukcijas sudarė stebėtojų postai ir šarvuoti bokštai. Šarvuotas stebėtojų postas skirtas 

sargybinių ir stebėtojų priedangai. Fortuose buvo planuojama naudoti inžinieriaus F. Golenkino stebėjimo 

postus. Postą sudarė lieta metalo konstrukcija, kurios forma primena antpirštį su 8—10 colių111 sienelių 

storiu. Posto sienelė  turėjo stebėjimo angas su sklendėmis. Poste taip pat įrengti  žiūronai, telefono ryšys su 

pasikalbėjimų vamzdžiu. Į postą vedė kopėčios. Postas numatytas dviem žmonėms.

Šarvuotų bokštų projektai projektuojant ir netgi statant naujus fortus buvo tik rengiami. Bokštai, skirti 

prieššturminei artilerijai ir didelio kalibro pabūklams, skyrėsi. Prieššturminės patrankos turėjo būti įrengiamos 

paslepiamuose bokšteliuose. Bokštelis galėjo suktis aplink savo ašį, jo pakėlimas ir nuleidimas buvo rankinis, 

su atsvaru112. Didelio kalibro artilerijos bokštai galėjo būti įrengti pagal vieną iš trijų tipinių projektų ir buvo 

skirti statyti fortų  grupėse, šarvuotose baterijose arba atskirai stovėti atkarpose tarp fortų.

Tokio forto įgulą sudarė dvi karinės kuopos (apie 500 žmonių), iš jų 185 pėstininkai ir 165 artileristai 

įsikurdavo goržos kareivinėse, 65 žmonės įsikurdavo pylimo slėptuvėje, likusieji užimdavo savo vietas kofruose, 

puskaponieriuose, kazematuotose traversose ir poternose.

Naujo forto projektas kardinaliai skyrėsi nuo visų prieš tai buvusių tvirtovės fortų. Goržos kareivinių vaidmuo 

labai sumažėjo – didesniu kazematu tapo pylimo  slėptuvė. Forte įrengiamas betoninis brustveras šauliams,  

didelis skaičius šarvuotų postų ir bokštinių pabūklų113.  Iš principo nauju reiškiniu tapo fortų grupės, taip pat 

mažieji fortai. Fortų grupę paprastai sudarė du ar daugiau fortų, sujungtų bendros gynybos sistema, bendru 

grioviu, taip pat lauko fortifikacijos ir metalinėmis tvoromis. Kiekviena grupė buvo projektuojama individualiai, 

atsižvelgiant į aplinkos savybes ir konkretaus rajono gynybos uždavinius. Taip Jonučių fortų grupė, statoma I 

skyriuje, buvo skirta sujungti esamus II ir III fortus su naujai statomais mažais fortais. Garliavos—Kauno plentas 

(dabar Veiverių g.) ėjo fortų grupės viduriu, o tarp fortų numatyti lauko įtvirtinimai buvo sustiprinti metalinių 

109	Яковлев	В.	В.,	Голенкин	�.	�олговременная	фортификация	(краткий	курс),	с.	56.	Яковлев	В.	В.,	Голенкин	�.	�олговременная	фортификация	(краткий	курс),	с.	56.

110	Pabūklai,	kurie	lauko	artilerijoje	buvo	pripažinti	pasenusiais,	XX	amžiaus	pradžioje	buvo	pakeisti,	bet		vis	dar	tarnavo	kaip	kazematiniai	pabūklai.	
3-jų	colių	greitašaudžio	pabūklo	keitimo	projektai	pasistumdavo	ypač	lėtai	dėl	kazematinio	lafeto	silpnumo.	Inžinieriaus	R.	Durliacherio	parengtas	naujo	
tipo	lafetas	tvirtovėse	nespėjo	ištarnauti,	bet	jį	naudojo	sovietinių	įtvirtintų	ruožų	dotuose.	

111	Vienas	colis	lygus	2,54	cm.

112	Яковлев	В.	В.,	Голенкин	�.	�олговременная	фортификация	(краткий	курс),	с.	44.	Яковлев	В.	В.,	Голенкин	�.	�олговременная	фортификация	(краткий	курс),	с.	44.

113	Tipiniame	projekte	buvo	numatyta	iki		4	stebėtojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.	Tipiniame	projekte	buvo	numatyta	iki		4	stebėtojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.Tipiniame	projekte	buvo	numatyta	iki		4	stebėtojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.	projekte	buvo	numatyta	iki		4	stebėtojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.projekte	buvo	numatyta	iki		4	stebėtojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.	buvo	numatyta	iki		4	stebėtojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.numatyta	iki		4	stebėtojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.yta	iki		4	stebėtojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.iki		4	stebėtojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.		4	stebėtojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.stebėtojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.ėtojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.tojų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.ų		postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.postų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.ų,	šarvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.arvuota	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.a	šaulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.aulių	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.ų	galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.galerija,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.a,	iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.iki	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.	3	šarvuotų	bokštinių	įrenginių.arvuotų	bokštinių	įrenginių.ų	bokštinių	įrenginių.bokštinių	įrenginių.štinių	įrenginių.tinių	įrenginių.ų	įrenginių.renginių.ų.
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tvorų užkardomis.

Domeikavos fortų grupė 

planuota pagal kitokį 

principą. Grupės pagrindą 

sudarė didelis (pagrindinis) 

fortas, projektuotas pagal 

tipinį projektą. Forto įgulą 

sudarė viena pėstininkų 

kuopa, ji turėjo tokią 

ginkluotę: tris trijų colių 

greitašaudžius pabūklus 

bokštuose, aštuonias 57 

mm kaponierines patrankas, 

keturias patrankas tarpų flanginiam apšaudymui, keturis prieššturminius  pabūklus, taip pat aštuonis 

kulkosvaidžius, keturias puspūdžio mortyras ir dvylika raketų platformų. Mažą fortą, esantį dešiniajame grupės 

flange, gynė viena pėstininkų kuopa, užimanti 200 karių slėptuvę,  dvi 57 mm kaponierinės patrankos ir trys 

prieššturminės patrankos su prožektoriumi. Kairiajame grupės flange  buvo tarpinis  puskaponieris, įrengtas 

kaip savarankiškas atsparos punktas, turintis dvi patrankas kazematuose, vieną kulkosvaidį, prožektorių ir 

vienos pėstininkų kuopos įgulą. Grupės centrinėje dalyje buvo dviejų 6 colių haubicų bokštuose kazematas. 

Papildomos kareivinės, taip pat parako sandėlis buvo pastatyti kairiajame grupės flange, pastūmus į užnugarį. 

Grupę juosė bendras griovys su įrengta jame metaline tvora. Domeikavos fortų grupė tvirtovėje turėjo būti 

buvo stipriausia. 

Mažasis fortas turėjo trikampio formos įtvirtinimo pavidalą. Nedidelės  kareivinės su tarpiniu puskaponieriu 

buvo forto goržos dalyje. Centrinė poterna jungė goržos kareivines, centrinio pylimo slėptuvę ir kofrą. Forto 

griovį apšaudydavo iš kofro, užnugarį – iš kaponieriaus. Centrinio pylimo slėptuvė turėjo banketą. Griovyje 

buvo metalinė tvora. Forto konstrukcija buvo analogiška didelio forto konstrukcijai, tik sumažinta iki trikampio 

formos, o tai leido sutrumpinti griovių ilgį, naudoti tik vieną kofrą ir žymiai sumažindavo išlaidas. Visus 

mažuosius fortus planavo statyti pagal vieną projektą. 

Tvirtovės plėtros darbai prasidėjo 1913 metais nuo žemės darbų Marvos, Romainių, Domeikavos fortuose ir 

Šakių atsparos punkte. Marvos forte buvo iškastas 4,8 metrų gylio griovys, kareivinių pamatų duobė, goržos 

griovys iki numatyto gylio. Tai sudarė 60% visų  žemės darbų šiame forte. Romainių forte iškasti fronto fosos 

5,4 m gylio grioviai, šonų fosų – 4,8 m, goržos fosos – 2,5 m. Iki pusės supilti brustverai ir glasiai. Tai sudarė 

55% visų žemės darbų. Domeikavos forte buvo iškasti fronto fosos ir pusės kairiojo šono fosos grioviai iki 4,2 

Šakių atramos punkto (mažojo forto) planas (RGVIA F.13148-1-8012)
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m gylio, dešinės fosos griovys iškastas iki 3 m gylio. Buvo supiltas fronto fosos glasis. Tai sudarė 10% žemės 

darbų. Šakių atsparos punkte iškasti fronto ir kairiojo šono fosų grioviai iki 2,1 m gylio, iki pusės supilti 

brustverai ir glasiai. Tai sudarė 60% žemės darbų. Taip pat buvo pradėti statybos aikštelių ūkinio aprūpinimo 

darbai Pakalniškių, Geležinkelio, Paplentės fortuose, atsparos punktuose prie Ukmergės plento, Lantainių 

kaimo (prie Domeikavos), tarp Kumpės ir Romainių fortų, taip pat penkiuose parako sandėliuose. Tais pačiais 

metais buvo nutiesta 8 varstai plentų,  padaryta žemės darbų dar 20-yje varstų plento kelių. Iš viso 1913 metais 

buvo panaudota 2 070 000 rublių114. 

1914 metais, atsižvelgiant į gautas papildomas lėšas įtvirtinimų statybai, Kauno tvirtovės darbams buvo skirta 

3 800 000 rublių. Romainių forte ir Šakių atsparos punkte žemės darbai ėjo į pabaigą. Marvos forte žemės 

darbai siekė  75%. Per metus planuota tęsti darbus pradėtuose įtvirtinimuose, padaryti dalį darbų naujosiose 

aikštelėse  ir pradėti betono darbus statant po brustverais esančias galerijas 5–6 fortuose115. Iš negynybinės 

reikšmės objektų reikia paminėti betoninę radijo stotį ir betoninį kazematuotą šaldytuvą, kuriuose darbus  

buvo numatyta baigti 1914 m. 

Statybos poreikiams buvo įsigyta 100 varstų siauro geležinkelio, 25 garvežiai, 1200 vagonėlių, 9 akmens 

skaldymo mašinos, vienas vienkaušis ir 7 daugiakaušiai ekskavatoriai, 20 sunkvežimių, 2 traktoriai, 22 betono 

gamyklos su mašinomis ir įtaisais.116
 

Prasidėjus karui darbai tvirtovėje turėjo vykti pagal mobilizacijos planą, dėl to einamuosius darbus teko 

sustabdyti. Tuo laiku buvo pastatyta po brustveru esanti slėptuvė Romainių forte. Domeikavos grupės forte, 

taip pat kituose fortuose betonavimo darbai dar nebuvo pradėti. Nepanaudoti planinei statybai darbininkai, 

medžiagos ir įranga buvo perorientuoti mobilizacijos periodo statybos darbams vykdyti.

114	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	c.	46.	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	c.	46..	46.

115	Ten	pat.	Ten	pat.

116	Ten	pat,		p.	47.	Ten	pat,		p.	47.
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Mobilizacinė statyba tvirtovėje

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui 1914 m. liepos 18 d. tvirtovėje buvo paskelbta mobilizacija. Pagal 

mobilizacijos planą tvirtovė turėjo pasiekti visišką kovinę būklę per 11 dienų. Toks trumpas mobilizacijos 

laikotarpis paaiškinamas tvirtovės artumu prie valstybės sienos, taip pat priešo galimybėmis pasinaudoti patogia 

transporto magistrale – Nemuno upe, kuria per trumpiausią laiko tarpą būtų galima perkelti kariuomenę ir 

apgulties artilerija, nukreipta  į tvirtovės rajoną. Pirmosios mobilizacijos valandos parodė visišką mobilizacijos 

plano nepajėgumą. Daugiatomis darbas, kritikuotas prof. K. Veličkos dar 1892 m.117, taip ir liko tolimas nuo 

tvirtovės realijų, todėl buvo visiškai neįgyvendinamas praktiškai.

Tačiau mobilizacijos plano trūkumus buvo galima su kaupu kompensuoti karinių veiksmų eiga. Tvirtovei neteko 

priešintis vokiečių puolimui nei dvyliktą mobilizacijos dieną, nei kitomis 1914 metų dienomis – likimas 

padovanojo tvirtovės vadovybei beveik du statybos sezonus, kurių metu buvo intensyviai vykdomi perengiamieji 

gynybos darbai. Situaciją lengvino ir tai, kad visuose gynybos skyriuose buvo išplėstos gamybinės galios, 

statant antrojo žiedo gynybinius įtvirtinimus – nutiestas siaurasis geležinkelis, paleistos betono gamyklos, 

suformuotos darbininkų brigados ir t. t.

Potencialiu priešo atakos taikiniu buvo pasirinktas pirmasis gynybos skyrius. Tai visiškai pasitvirtino tvirtovės 

gynybos metu. Šiame skyriuje tvirtovė turėjo 3 mūrinius fortus, vieną atsparos punktą118 ir dvi baterijas. 

Fortai buvo įtvirtinti betonu – parako sandėlių įėjimai buvo uždengti betoniniais prieangiais, goržos kareivinių 

flangai sustiprinti betono čiužiniais, ant kareivinių pastatyti tarpiniai puskaponieriai iš betono, iš kareivinių 

nutiestos papildomos betoninės poternos, jungiančios goržos griovį su vidiniu forto kiemu. Betono skliautų 

storis siekė 1,8 m. Seni plytiniai statiniai – kaponieriai, puskaponieriai, kontreskarpas dėl dūlėjimo neteko 

rimtos fortifikacinės svarbos, dažnos nuošliaužos mažino griovių gylį. Ilgalaikės baterijos buvo plytinės. Už 

fortų linijos, nutolusios nuo miesto centro 1,5–4 km, buvo pirmojo skyriaus centrinių įtvirtinimų atkarpa, 

kurią sudarė  dešiniojo flango atsparos punktas su kurtina ir kairiojo flango atsparos punktas su kurtina. 

Atsparos punktas turėjo reduto pavidalą su trapecijos formos grioviais, glasio formos pylimais, trikampio 

formos priešakiniais grioviais su įrengta trijų eilių Oščevskio–Krugliko sistemos tvora betono stulpais119. Po 

pagrindiniu kurtinos pylimu buvo trys tarpiniai parako sandėliai –  du plytiniai, vienas iš betono. 

Pirmame skyriuje taip pat buvo centriniai amunicijos sandėliai, juos sudarė trys mūriniai parako rūsiai, skirti  6 

660 pūdams parako, vienas betoninis parako  rūsys, skirtas 13 000 pūdų parako, betoninis užtaisymo skyrius 

117	Kaip	jau	minėta	anksčiau,	prof.	K.	Velička	inspektavo	Kauno	tvirtovę	ir	pateikė	ataskaitą	aukštesnėms	instancijoms,	kurioje	pareiškė	neigiamą		Kaip	jau	minėta	anksčiau,	prof.	K.	Velička	inspektavo	Kauno	tvirtovę	ir	pateikė	ataskaitą	aukštesnėms	instancijoms,	kurioje	pareiškė	neigiamą	
nuomonę	apie	daugelį	Kauno	tvirtovės	aspektų.

118	Pirmoji	baterija	buvo	perdaryta	į	atsparos	punktą.	Pirmoji	baterija	buvo	perdaryta	į	atsparos	punktą.

119	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	c.	48.	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	c.	48.
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ir  du maži plytiniai rūsiai distanciniams vamzdeliams ir paruoštai produkcijai. Iš naujų įtvirtinimų pirmame 

skyriuje buvo padaryta 75% žemės darbų Marvos forte, iki šio forto nutiestas siauras geležinkelis ir plentas. 

Kituose objektuose darbai tik pradėti. 

Mobilizacijos statybos plano pagrindu tapo tie tvirtovės komendanto pasiūlymai, kurie buvo pateikti bei atmesti 

sprendžiant tvirtovės plėtros klausimą 1912 m. Prasidėjusio karo realijos suteikė galimybę komendantui V. 

Grigorjevui pačiam priimti sprendimą, nelaukiant ilgų derinimo mėnesių, o karinės padėties būklė pagreitino 

daugelio klausimų, susijusių su žemės nuosavybės perėjimu120, miesto gamyklų naudojimu, atsargomis, 

sprendimą.

Komendanto sumanymas buvo toks: tvirtovė padalijama į keturis skyrius, kiekvienas skyrius dalijamas į 

sektorius. Tvirtovės gynyba turi būti organizuojama trimis gynybos linijomis. Gynyba organizuojama statant 

gerai apgalvotus ir paruoštus atramos punktus gynybos linijose. Pirmoje linijoje atramos punktai turėjo būti 

statomi pagal fortinės tvirtovės principus – tarpai tarp punktų gerai flankuojami ugnimi, pagrindinis dėmėsys 

skiriamas tarpų gynybai. Antroje linijoje gynyba yra planuojama labiau į plotį, ši linija yra svarbiausia. Trečioji 

linija atlieka užnugario funkcijas bei remia antrosios linijos gynybą. Kiekvienas atramos punktas turi gintis 

savarankiškai, palaikydamas ryšį su kaimynais bei skyriaus, sektoriaus vadais. Atramos punktai projektuojami 

lauko fortifikacijos metodais, pritaikomi vietovės reljefui. Įtvirtinimai apsupami spygliuota viela, miškas šalia 

jų iškertamas. Tvirtovės fortai ir kiti įtvirtinimai integruojami į gynybos sistemą kaip atramos punktai, tačiau 

pagrindinis dėmėsys skiriamas pėstininkų gynybai mažuose lauko įtvirtinimuose. Praktiškai komendantas 

bandė įgyvendinti vokiečių „feste“ tipo tvirtovės koncepciją.121

Fortų linija buvo laikoma pagrindine pozicija, antrojo fortų žiedo linija pavadinta gynybine pozicija, prieš kurią 

statoma apsaugos pozicija. Prieš pat gynybą buvo parengta ketvirtoji – sargybos pozicija, žyminti tvirtovės 

rajono ribas.

Pirmojo skyriaus mobilizaciniams darbams buvo skirta 792 300 rublių122. Pirmame gynybos skyriuje buvo 

atlikti šie inžinerinio pobūdžio darbai: fortuose ir ilgalaikėse baterijose buvo atlikti remonto darbai, kurie apėmė 

nuošliaužų šalinimo darbus, aikštelių prieššturminiams pabūklams parengimą, aparelių ir brustverų pataisymus, 

šulinių valymą, žodžiu, vienu metu padaryti visi tie darbai, kuriems dešimtmečiais neužtekdavo pinigų. Tarpuose 

tarp fortų pastatytos 56 numeruotos baterijos 42 linijų ir 6 colių pabūklams, taip pat 16 baterijų lauko 

patrankoms. Pastatytų mortyrų baterijų skaičius buvo nedidelis, nes tvirtovė neturėjo jų daug. Tarpuose taip pat 

120	Faktiškai	visi	tie	veiksmai,	anksčiau	reikalaudavę	didelių	finansinių	išlaidų	ir	aukščiausiojo	patvirtinimo,	dabar	buvo	sprendžiami	vienu	komendanto	
parašu.	

121	RGVIA	F.	13148-1-226.		RGVIA	F.	13148-1-226.	

122	RGVIA	F.	802-5-17091.	RGVIA	F.	802-5-17091.
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buvo įrengti redutai, apkasai, 

atskiri kulkosvaidžių lizdai, 

blindažai. Arčiausiai fortų 

esančios griovos buvo 

užminuotos fugasais ir 

akmensvaidžiais. Tarp fortų 

žiedo ir centrinių įtvirtinimų 

buvo pastatyti tarpiniai 

parako sandėliai su trijų dienų 

sviedinių  atsarga baterijų 

grupėms, taip pat įrengtos 

telefono stotys ir žeminės.

 

Centriniai įtvirtinimai buvo pritaikyti fronto gynybai, redutuose  buvo išdėstyta sunkioji tvirtovių artilerija, 

pastatytos žeminės-slėptuvės aptarnaujančiam personalui, parako sandėliai. Gynybinė tvora buvo suremontuota, 

kraštinės tvoros atkarpos buvo nuleistos į Nemuną iki pusės tvoros aukščio. Siauras geležinkelis buvo praplėstas 

papildomomis atšakomis ir pralankomis. Prie Aleksoto buvo pastatytas nuolatinis medinis tiltas ant polių, o 

prie Marvos dvaro – pontoninis tiltas.

Apsauginės pozicijos linija buvo nustumta 1,6–2 km į priekį nuo fortų linijos ir saugojo ją nuo šturmo. 

Apsauginę liniją sudarė lauko pobūdžio įtvirtinimai, jos pagrindu tapo statomi naujo žiedo fortai, taip pat 

atsparos punktai, sukurti prie Ringvaldiškių, Germaniškių ir Dominikankos dvarų. Apsauginės pozicijos 

įtvirtinimus sudarė apkasai, redutai, pusiau ilgalaikio  pobūdžio slėptuvės – iš rąstų su betono ir smėlio 

sluoksniais123, taip pat lauko tipo slėptuvės su perdengimais iš 2—3 rąstų eilių, apipiltų 1,8 m storio sluoksniu 

žemės, žeminės, sustiprinti kulkosvaidžių lizdai, stebėjimo punktai, telefono ryšio stotys ir t. t. Apsauginė 

linija buvo sustiprinta dviejų juostų 7 eilių pločio vielos tinklu, vietomis prieigos prie jos buvo minuotos 

fugasų grupėmis.

Nebaigtas statyti  Marvos fortas buvo pritaikytas gynybai. Pagrindinis forto pylimas buvo pritaikytas antrai 

gynybos linijai, pirmą liniją padarė iš glasio. Forto griovį pritaikė flanginiam apšaudymui iš slėptuvių su 

kulkosvaidžiais. Pamatų duobę, numatytą betoninėms kareivinėms statyti, panaudojo statydami analogiškų 

matmenų medines kareivines, padengtas betono čiužiniu su smėlio sluoksniu. Kontreskarpo šlaituose buvo 

įrengtos lapės urvo tipo slėptuvės. Bendras I skyriaus apsauginės linijos fronto ilgis buvo apie 12 km. Jos 

baigtumo laipsnis 1915 metų liepos antroje pusėje siekė 80%.

123	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	c.	52.	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	c.	52.

Artilerijos baterijos intervale tarp fortų
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Priešakinė gynybos linija ėjo pagal šią liniją: kaimą Piple (Pypliai) – dvarą Stangveliški (Stangviliškiai) – Kantališki  

(Kantališkiai)– Taboriškiai (Tabariškiai) – Kozliški (Kazliškiai) – Foityški (Faltiškiai) – Olšany (Alšėnai) – Kempiški 

(Kampiškiai) – Godlevo (Garliava)– Rynkuny (Rinkūnai)124. Į linijos sudėtį įėjo atsparos punktas prie kaimo 

Dygry (Digriai), keletas pozicijų eilių dešiniajame flange prie dvaro Piple (Pypliai) 125125. Linija turėjo apie 40 

km ilgio ir ją sudarė apkasai, nedidelis skaičius lengvų slėptuvių, kulkosvaidžio lizdų. Linija buvo sustiprinta 

3 eilių vielos tinklu. Ji turėjo pristabdyti priešo puolimą, padėti nustatyti jo puolimo centrą ir priversti jį 

persiformuoti.126 Prasidėjus karo veiksmams priešakinė linija buvo parengta tik 50%.127

Mobilizacinės statybos buvo vykdomos ir kituose tvirtovės skyriuose. Antruoju pagal svarbą buvo pasirinktas 

ketvirtasis gynybos skyrius, užimantis erdvę tarp dešiniųjų Nemuno ir Neries krantų. 1914 m. spalio 26 d. 

buvo sudarytas IV skyriaus mobilizacinių statybų planas su 842 000 rublių sąmata128. IV skyriaus gynybą 

sudarė priešakinė,  apsauginė ir užnugario gynybos linijos. Priešakinės gynybos linija tęsėsi nuo Lantainių 

kaimo iki Aukštųjų Kaniūkų, ji buvo sudaryta iš devynių atramos punktų129. Šioje linijoje buvo statomi lauko 

fortifikacijos įtvirtinimai. Apsauginė gynybos linija buvo svarbiausia skyriaus gynyboje. Ši linija jungė atrojo 

žiedo fortus130, ji buvo sudaryta iš šešių atramos punktų. Trečiąja gynybos linija tapo Linkuvos įtvirtinimai, ji 

tęsėsi nuo Černių kaimo.

IV skyriaus mobilizacinių statybų planas numatė pastatyti atramos punktus prie Romainių, Šilainių, Šakių, 

Domeikavos kaimų, 16 tarpinių baterijų sunkiajai artilerijai, 12 baterijų lauko pabūklams,  dešimt redutų 

apsauginės pozicijos linijoje. IV skyriuje reikėjo nutiesti 4303 metrų apkasų, įrengti 46 kulkosvaidžio lizdus, 

60 000 kv. metrų spygliuotos vielos. Šiame skyriuje buvo įgyvendinti keli novatoriški sprendimai – artilerijos 

stebėjimo punktai buvo įrengti panaudojant metalines vagonetes. Šios vagonetės buvo skirtos statybinėms 

medžiagoms pervežti kilnojamuoju siauruoju geležinkeliu. Vagonetės buvo pastatytos ant šono, iš išorės 

sustiprintos plieno ir betono sluoksniais,  užnugario dalyje uždengtos medinėmis sienomis. Vagonetės dugne 

buvo išmuštos trys stebėjimo angos. Iš viso buvo įrengta 30 tokių stebėjimo punktų131. Be to, buvo įrengta 30 

didelių  medinių stebėjimo punktų. Antruoju egzotiniu sprendimu tapo metalinis prožektoriaus bokštas. Šis 

bokštas turėjo judėti siauruko bėgiais.

124	Skliausteliuose	pateikti	lietuviški	1920	m.	vietovių	pavadinimai.

125	Dėl	darbo	jėgos	trūkumų	šie	atsparos	punktai	buvo	menkai	fortifikuoti.	

126	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	c.	52.	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	c.	52.

127	Ten	pat,	p.	53.

128	RGVIA	F	802-5-17086

129	RGVIA	F	802-5-17090

130	Įskaitant	devyntąjį	fortą.

131	IV	skyriuje	nepavyko	rasti	nė	vieno	tokio	punkto,	tačiau	jų	nemažai	liko	III	skyriuje	(Kleboniškio	miške).	Sprendžiant	iš	archyvinės	medžiagos	bei	
lauko	tyrimų,	greičiausiai	šios	konstrukcijos	buvo	perneštos	iš	ketvirtojo	skyriaus	vėlesniuoju	laikotarpiu.
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Apsauginių pozicijų linijoje   

buvo numatyta pastatyti 

septynias betonines slėptuves 

(tarpines kareivines vienai 

kuopai). Centriniam pylimui 

sustiprinti  buvo nutarta 

pastatyti 29 pėstininkų 

slėptuves, 15 artilerijos 

slėptuvių, įrengti keturis 

betoninius pagrindus 57 mm 

patrankoms, taip pat pastatyti 

slėptuves tvarstymo punktui ir 

skyriaus vadavietei. 

Nebaigti antrojo žiedo fortai 

buvo integruojami į gynybos 

sistemą kaip atramos punktai. 

Svarbiausią vaidmenį turėjo 

atlikti Romainių fortas ir 

Domeikavos fortų grupė. 

Tačiau jų statybos planai 

buvo radikaliai pakeisti. Buvo 

atsisakyta tęsti 1912 metų projektus. Vietoj planuotų milžiniškų įtvirtinimų Domeikavoje buvo pasiūlyta 

pastatyti vieną betoninę slėptuvę 60 žmonių centrinėje forto dalyje, betoninę slėptuvę užnugaryje su šaudymo 

banketu, sujungti šias slėptuves poterna su medinėmis sienomis ir betoniniu stogu. Taip pat forte buvo įrengiami 

du stebėjimo punktai, du bokštai 57 mm patrankoms, du šuliniai. Iš viso Domeikavos fortui sustiprinti buvo 

skirta 118 129 rubliai. Romainių forte pastatytas centrinio pylimo slėptuvės fragmentas buvo paruoštas 

gynybai – nepradėtų poternų angos užbetonuotos, įrengtos baterijos lauko ir sunkiajai artilerijai, stebėjimo 

punktai. Iš viso Romainių fortui buvo skirta 88 325 rubliai. Šilainių ir Šakių atramos punktams buvo skirta 

apie 19 000 rublių. 

Numatyti darbai buvo įvykdyti per 4 savaičių laikotarpį, kiek ilgiau trūko betoninių slėptuvių statybos, 

jų skaičius buvo sumažintas iki penkių. Pasibaigus darbams, buvo nutarta papildyti IV skyriaus gynybą ir 

papildomai įrengti 1150 m apkasų, 28 slėptuves, 6 artilerijos baterijas, 20 000 kv. metrų spygliuotos vielos. 

Šiems darbams buvo skirta 395 800 rublių.

I skyriaus gynybinių linijų išdėstymo schema
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II skyriaus mobilizacijos darbams buvo skirta 639 600 rublių132. Skyriaus gynybos pagrindą sudarė IV fortas, 

Pajiesio fortas ir Linksmės kalnas, lauko įtvirtinimai buvo koncentruojami dešiniojo Jiesios šlaito aukštumose. 

Toks gynybos planas buvo motyvuojamas centrinių įtvirtinimų nebuvimu šiame skyriuje, taip pat pirmojo 

gynybos skyriaus svarba. Faktiškai antrasis skyrius visą savo ugnį buvo nukreipęs pirmojo skyriaus link. 

Antrajame skyriuje buvo nutiesta 7580 m apkasų, pastatytos medinės slėptuvės, parako sandėliai, spygliuotos 

vielos užtvaros. Didelių kalibrų artilerijai buvo pastatytos 25 baterijos su slėptuvėmis, šaudmenų saugyklomis ir 

apkasais. Lauko artilerija užėmė 19 baterijų. Skyriuje buvo iškirsta 57 000 kv. metrų miškų, pastatyti mediniai 

tiltai per Jiesios ir Sėmenos upes, nutiestas kelias nuo Jiesios tilto iki Linksmės kalno133.  Buvo įrengti 27 

artilerijos stebėjimo punktai, gynybai pritaikyti du ūkiniai pastatai Vaišvydavos gyvenvietėje. Nuo Vaišvydavos 

buvo nutiesta siauruko atšaka. 

Pagrindinėse aukštumose buvo įrengti atsparos punktai. Rinkumų kaimo atsparos punktą sudarė 450 metrų 

apkasų 900 karių įgulai, 60 metrų susisiekimo apkasų, 4 kulkosvaidžių lizdai, 4 stebėjimo punktai, 4 slėptuvės 

200 karių. Forto linijoje buvo koncentruotos sunkiosios artilerijos baterijos. Linksmės kalne buvo dislokuotos 

baterijos Nr. 59, 60, 61, 62. Baterija Nr. 59 sudaryta iš keturių 42 linijų patrankų, 5 šaudmenų saugyklų, 

vienos slėptuvės, vieno kulkosvaidžio lizdo ir dviejų 57 mm patrankų. Baterijos Nr. 60 sudėtyje buvo keturios 

42 linijų patrankos, septynios šaudmenų saugyklos, dvi 57 mm patrankos, apkasas, skirtas 80 karių, vienas 

kulkosvaidis. Napoleono kalne buvo dislokuota baterija Nr. 58 su keturiomis 42 linijų patrankomis, dviem 

saugyklomis, vienu parako sandėliu ir viena slėptuve. Artilerijos baterijos taip pat buvo išdėstytos nuo IV forto 

iki 5 baterijos išilgai kelio, jų ginkluotė buvo identiška.

II skyriuje daug dėmesio buvo skiriama minavimo darbams134. Minų laukai buvo įrengti prieigose prie atsparos 

punktų, šalia tiltų ir kelių. Minavimui buvo naudojami trijų tipų fugasai – 12 kg piroksilino, 12 kg parako, 

36 kg parako. Parakiniai fugasai dažniausiai buvo padengiami skaldyto žvyro sluoksniu. Minų laukas buvo 

formuojamas pailgo stačiakampio formos, valdymas buvo dviejų nepriklausomų grandinių elektrinis, valdymo 

stotis dažniausiai buvo dislokuota reduto slėptuvėje. II skyriaus darbams buvo panaudotas vienas ekskavatorius, 

vienas keltuvas, garvežys su vagonetėmis. Mažiausiai pinigų atiteko III skyriaus mobilizacijai. Skyriui buvo 

skirta apie 650 000 rublių, įskaitant betoninio kazematuoto šaldytuvo statybą. Šis skyrius buvo laikomas 

mažiausiai pavojingu tvirtovės gynyboje, todėl jam sustiprinti buvo apsiribota apkasų bei slėptuvių statybomis 

antrojo fortų žiedo linijoje, taip pat atramos punktais prie Ukmergės plento, Naujasodžio, Geležinkelio ir 

Paplentės fortuose. 

Iš viso mobilizacijos statybų darbams tvirtovėje 1914–1915 metais buvo išleista per 3 000 000 rublių.

132	RGVIA	F	802-1-17095.

133	RGVIA	F	802-5-17092.

134	Panašaus	tipo	minavimas	buvo	atliktas	ir	kituose	skyriuose.
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Kauno tvirtovės fortai

I – III fortai

Pirmieji trys fortai buvo statomi Kauno tvirtovėje 1882–1887 metais pagal Vyriausiosios inžinerinės valdybos 

patvirtintą 1879 metų tipinį forto projektą135. Fortų rekonstrukcijos darbai atlikti 1892–1893, 1900–1901  

ir 1908 metais. Neskaitant nedidelių skirtumų, daugiausia atsiradusių modernizacijų metais, pirmuosius 

tris fortus galima laikyti visiškai vienodais. Forto projektas gimė kaip reakcija į pirmąsias Rusijos—Turkijos 

karo (1877–1878) išvadas. 1874 metų forto projektas traktavo fortą kaip artilerijos poziciją ir pėstininkams 

jame praktiškai nebuvo vietos. Tačiau silpnai apginkluoti artilerija turkai Rusijos kariuomenei darė milžiniškų 

nuostolių vien tik šautuvų ugnimi. Todėl naujai projektuojami fortai buvo siūlomi kaip mišri artilerijos ir 

pėstininkų pozicija136. 

Forto planas yra simetriško penkiakampio formos, bendras plotas – apie 2 ha. Fortas turėjo du pylimus. 

Aukštesnysis  pylimas centrinėje forto dalyje buvo skiriamas artilerijai. Forto priekyje įrengtas papildomas žemas 

pylimas – fosebrija, skirtas pėstininkams. Šio pylimo kampuose įrengti barbetai lengvoms prieššturminėms 

patrankoms. Iš visų pusių fortas apjuostas gynybiniu grioviu. Kazematų sienos – raudonų plytų mūro, kazematų 

fasadai papuošti dekoratyviniais elementais. Vėliau kai kurie kazematai buvo sustiprinti betonu.

Užnugario (goržos) dalyje pastatytos erdvios kareivinės, susidedančios iš vienodų gyvenamųjų sekcijų. 

Kareivinės buvo skirtos forto įgulai apginti nuo priešo ugnies, taikos metu kareivinėse buvo dislokuota viena 

tvirtovės artilerijos kuopa. Dalis sekcijų buvo panaudota forto komendanto, karininkų patalpoms, virtuvei, 

maisto atsargų sandėliams, taip pat tualetams137.  Eskarpinė siena forto užnugaryje formuojama iš kareivinių ir 

parako sandėlių fasadų bei papildomų mūrinės sienos atkarpų, kuriose įrengti šaudymo lizdai frontaliai goržos 

gynybai138. 

Į fortą buvo įvažiuojama per centrinius vartus, apsaugotus užnugario kaponieriumi. Pastarasis taip pat flankavo 

visą užnugario dalies griovį. Centrinė poterna, išdėstyta forto kapitalėje,  jungė kareivines su skersine artilerijos 

kiemo poterna, centriniu šaudmenų sandėliu, kaponieriumi. Taip pat buvo įrengtos dvi poternos iš kiekvieno 

kareivinių sparno  į artilerijos kiemą, pastatytos vėlesniu laikotarpiu.

Forte buvo penki šaudmenų sandėliai. Du šaudmenų sandėliai buvo įrengti užnugario kampuose. Du šaudmenų 

135	Проф.	Яковлев	В.	В.	Эволюция	долговременной	фортификации.	Глава	XXI..	Глава	XXI.XXI..

136	Ten	pat.	Ten	pat.Ten	pat.	pat.pat..

137	Kiekviename	kareivinių	sparne	įrengti	tualetai	buvo	skirti	tik	apgulties	atvejui.	Kiekviename	kareivinių	sparne	įrengti	tualetai	buvo	skirti	tik	apgulties	atvejui.

138	Šios	eskarpinės	sienos	atkarpos	buvo	apgriautos	tvirtovės	puolimo	metais	ir	vėlesniu	laiku	išardytos.
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sandėliai, vadinami fasiniais, 

buvo įrengti dešiniajame ir 

kairiajame sparne. Šių sandėlių 

fasadas nukreiptas į užnugario 

pusę, sandėlio viduje įrengta 

poterna turėjo išėjimą į žemesnį 

pylimą. Modernizuojant fortą 

šie išėjimai buvo užmūryti, 

o sandelių fasadas paslėptas  

betoninio dvisienio viduje. Šis 

dvisienis taip pat jungė prie 

fasado iškastą vandens šulinį į 

bendrą konstrukciją su parako 

sandėliu.139 Fasiniai šaudmenų 

sandėliai dviaukščiai, į viršų 

vedė laiptai ir dvi šachtos, 

skirtos šaudmenims gabenti. Sandėliai turėjo sudėtingą šildymo–vėdinimo sistemą. Dvi patalpas užėmė krosnis 

su šildymo katilais, karštas vanduo vamzdžių sistema patekdavo į kitas rūsio patalpas, dėl to sandėlių patalpose 

buvo žemas drėgmės lygis ir pastovi temperatūra, o tai buvo labai aktualu saugant paraką. Pagrindinėse pirmojo 

aukšto patalpose  buvo sumontuoti mediniai stelažai šaudmenims, antrasis aukštas atlikdavo pabūklų įgulos 

slėptuvės vaidmenį. Penktasis šaudmenų sandėlis buvo įrengtas faso traverse prie centrinės poternos.

Kaponierius ir puskaponieriai įrengti klasikinės formos, šiuo metu jie sunkiai pasiekiami dėl aukšto vandens 

lygio fortų grioviuose. Kaponierius buvo simetrinės formos, turėjo šešis kazematus kaponierinėms patrankoms, 

du išėjimus į griovį. Puskaponieris sudarytas iš trijų kazematų.

Modernizacijos metais virš užnugario kareivinių pastatyti du puskaponieriai140 su šešiomis ambrazūromis 

(keturios šoninėje sienoje ir dvi užnugaryje). Šie kazematai turėjo apsaugoti tarpus tarp gretimų fortų. Tarpinio 

puskaponierio kazematas  buvo sujungtas su kareivinėmis metaliniais laiptais. Ant aukštesniojo fortų pylimo 

traverse buvo pastatytos nedidelės slėptuvės, kurios buvo skirtos prieššturminiams pabūklams. Šių slėptuvių 

įrengimas buvo motyvuojamas artileristų skaičiumi ir sunkumais, norint operatyviai kelti prieššturmines  

139	KAA		F.	I465-1-244.

140	Šie	kazematai	dėl	jų	dislokacijos	vietos	dokumentuose	vadinami	užnugario	puskaponieriais	(тыловой	полукапонир),	tačiau	vėliau	mokslinėje	
literatūroje	prigijo	terminas	„tarpinis“	(промежуточный).	Tiesą	sakant,	toks	tarpinio	puskaponierio	išdėstymas	virš	užnugario	kareivinių	yra	tik	Kauno	
tvirtovės	pirmuose	trijuose	fortuose.

I forto kareivinės su eskarpinės sienos likučiais. 1915 m.
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patrankas ant barbetų141.

Kontreskarpinė siena – raudono mūro, skliautinės konstrukcijos. Ši naujoviška konstrukcija leido ne tik sumažinti 

sienos storį, bet ir saugojo, kad ji nenuvirstų, jei priešas bandytų sprogdinti galingą užtaisą glasio gilumoje. 

Pirmojo forto mūrinė kontreskarpinė siena dešiniajame sparne buvo pakeista į betoninę su technologinėmis 

galerijomis.

 

Pirmieji trys fortai stipriai nukentėjo Kauno tvirtovės gynybos metu. Didelio kalibro sviediniai be didelių 

kliūčių griovė fortų kazematus. Pirmojo forto kairiojo puskaponierio poterna, centrinė poterna, taip pat 

kairysis parako sandėlis sugriauti tiesiogiai pataikius. Kontreskarpnė siena taip pat stipriai nukentėjo ir vėliau 

buvo išardyta. Šiame forte kiaurai pramuštas dešiniojo parako sandėlio perdengimas. Antrajame forte sugriauta 

užnugario kaponieriaus kairioji dalis ir kareivinių fragmentas. Kiek mažiau sugriautas III fortas. 

Sovietinės valdžios metais fortai buvo naudojami kariniais bei ūkiniais tikslais – kaip sandėliai, garažai ir pan. 

Naujiems šeimininkams nelabai rūpėjo fortų išsaugojimo klausimas – buvo ardomi kareivinių fasadai, keičiamas 

vidinis patalpų planas. Kiek geriau išliko trečiasis fortas. Šio forto kareivinėse dar liko autentiškų rėmų, o 

kazematuose galima aptikti vidinės įrangos liekanų – laiptų, turėklų, vamzdžių. Nepaisant storo aliejinių dažų 

„kultūrinio sluoksnio“, fortų kazematuose galima įskaityti rusų kalba rašytas frazes: „Dieve, saugok carą“142, 

„Atmink priesaiką, paklusk vadui“, taip pat galima rasti ir Pirmosios Lietuvos Respublikos laikų ikonografijos. 

Šiomis dienomis pirmieji du fortai apleisti, trečiojo forto teritorijoje išsidėsčiusios remonto dirbtuvės.

IV fortas

Pirmieji trys fortai buvo 

tipinės 1879 metų projekto 

realizacijos, o IV fortas, nors 

ir buvo pastatytas pagal tą patį 

projektą, realizuotas kur kas 

kūrybiškiau. Galima teigti, jog 

toks drąsus realizavimo būdas 

leido sukurti įtvirtinimą, 

kuris buvo žymiai pralenkęs 

savo laikmetį. Įvertinant 

pradinį projektą bei gausias 

141	LVIA.	Tvirtovės	komendanto	1913	metų	ataskaita.

142	„Боже	Царя	храни”	–	pirmieji	Rusijos	Imperijos	himno	žodžiai.

IV forto kairysis kareivinių sparnas. 1926 m.
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modernizacijas, galima drąsiai 

sakyti, kad tai vienas iš 

geriausių Rusijos fortifikacijos 

kūrinių.

Fortas yra trikampio 

formos, visame perimetre 

apsuptas gynybinių griovių. 

Gynybiniame  griovyje   

pastatyta skliautinė 

kontreskarpinė siena, 

užnugario  griovyje  iš statinių 

fasadų suformuotas mūrinis 

eskarpas. Užnugario kareivinės 

padalintos į du savarankiškus sparnus. Kiekvienas sparnas sudarytas iš aštuonių vienodų kazematų įgulai ir 

penkių pagalbinių kazematų. Abu kareivinių sparnai sujungti su užnugario kaponieriumi eskarpine siena. 

Užnugario  kaponierius – savarankiškas kazematas, kuris taip pat atlieka centrinių vartų vaidmenį. Centrinė 

forto poterna, sudaryta iš trijų segmentų, aprūpina fortą trimis išėjimais į vidines pozicijas ir užsisuka į kairįjį 

sparną. Centrinėje forto kapitalėje išsidėstęs šaudmenų sandėlis, poterna sujungtas su centriniu kaponieriumi. 

Du analogiškos konstrukcijos šaudmenų sandėliai išdėstyti kairiajame ir dešiniajame sparne. 

Kairysis forto puskaponieris poterna sujungtas su kairiojo sparno kareivinėmis. Ta pati poterna jungia į vieną 

kompleksą prieššturminių pabūklų slėptuvę, tarpinį kairiojo faso puskaponierį, du išėjimus į pozicijas. Fasuose 

pastatyti tarpiniai puskaponieriai. Papildomi šaudmenų sandėliai išsidėstę forto kampuose. Griovyje buvo 

įrengtos vienos eilės metalinės grotos143. 

Tarp centrinio šaudmenų sandėlio ir centrinio kaponieriaus modernizacijos metais pastatyti du betoniniai 

kazematai, skirti pulkininko Lichačiovo keltuvais kelti prieššturmines patrankas144. Šios sistemos kūrimo darbai 

buvo patikėti darbų vykdytojui, karo inžinieriui Lichačiovui 1893 metų kovo mėnesį pagal jo paties sukurtus 

brėžinius145. Kazemato statybų darbai vyko 1893 metais, keltuvo užsakymas buvo pateiktas Rulskio gamyklai, 

jo kaina siekė 9 500 rublių. Šis unikalus keltuvas leisdavo pakelti prieššturmines patrankas į šaudymo poziciją, 

o tai anksčiau buvo daroma tiesiog stumiant patrankas aparelėmis.

143	KAA	I465-1-453б	l.	11.

144	KAA	I465-1-452б,	l.	42.

145	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	19.Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	19.

Pulk. Lichačiovo keltuvo kazematas IV forte. 1926 m.
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Mechanizmas buvo išsidėstęs 

keturių aukštų kazemate ir 

leido kelti platformą su ant 

jos pastatytu pabūklu. Forto 

apšaudymo metu platforma 

buvo nuleidžiama ir įstumiama 

į kazematą, pats kazematas 

buvo uždaromas šarvuotais 

vartais. Keltuvas buvo varomas 

dviejų žmonių jėga, sudėtinga 

mechanine sistema.

Pradedant 1884 m. per trejus 

metus keltuvo mechanizmas 

buvo išbandomas kasdien su ant jo sumontuotu pabūklu. Bandymų metu nebuvo pastebėta nė vienos techninės 

įrenginio problemos. 1897 metais Lichačiovas gavo 1 500 rublių premiją. Įrenginys buvo rekomenduojamas 

gaminti masiškai, įvertinant jo kainą 5 000 rublių. Tačiau dėl finansinių priežasčių masinės gamybos buvo 

atsisakyta, bandomasis egzempliorius greit buvo nuginkluotas ir jau nebenaudojamas. Kazematai su vienu 

sumontuotu mechanizmu liko vienintelė praktinė šio projekto realizacija. Ji papildė nedidelį paslepiamosios146
 

kazematinės artilerijos pavyzdžių kiekį. Įrengtasis mechanizmas egzistavo iki pat II pasaulinio karo ir vokiečių 

okupacijos metais buvo demontuotas metalo laužui147. 

Modernizacijos metu betonu buvo sustiprintas kaponierius, poterna ir kairysis kareivinių sparnas, išardytas 

medinis tiltas per griovį. Prieššturminės artilerijos kazematai ir tarpiniai puskaponieriai pastatyti vykstant 

1892 metų modernizacijai. Forto pastatai buvo papildyti mediniais karininkų,  kuopos vado, žandarų namais ir 

sandėliu pabūklų platformoms saugoti.

Traukiantis įgulai fortas buvo dalinai susprogdintas, tačiau rimtai nepažeistas. Sprogimas sugriovė prieššturminių 

patrankų slėptuvę, buvo užkliudytas šaudmenų sandėlis148. 1941 metais forte buvo masiškai šaudomi žydai. Tai 

liudija kulkų žymės kazematų fasaduose. Sovietų valdžios metais fortą, kaip sandėlį ir šaudyklą, naudojo 108-

asis aviadesantinis pulkas. Šiuo metu fortas apleistas, į jo teritoriją vežamos buitinės bei statybinės atliekos.

146		Rusiškai	–	скрывающаяся	артиллерия.артиллерия.

147	Mechanizmo	liekanos	liko	iki	šiol	ir	yra	apsemtame	kazemate.	Mechanizmo	liekanos	liko	iki	šiol	ir	yra	apsemtame	kazemate.

148	Kai	kurie	sprogimai	vyko	vėlesniu	laikotarpiu	naudojant	forto	kazematus	sprogmenims	naikinti	ir	pan.	Ši	praktika	padarė	nemažai	žalos	ne	tik	
Kauno	tvirtovės	fortams.

IV forto tarpinis puskaponieris. 1926 m.
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V fortas

Penktojo forto projektas buvo gana sudėtinga tipinio 1879 metų projekto realizacija149. Forto integracija į 

vietovės reljefą, papildoma baterija, sudėtinga drenažinė sistema ir papildomi kazematai – visos šios naujovės 

padidino forto vertę iki 540 940 rublių, o visiems septyniems fortams ir devynioms baterijoms iš viso buvo 

išleista apie 3 mln. rublių150. Forto statybos prasidėjo 1882 metais baigėsi 1889 metais, forto modernizavimas 

prasidėjo 1908 metais.

Asimetriška šešiakampė forto forma maksimaliai pritaikyta prie vietovės reljefo. Bendras forto traversų skaičius 

siekia vienuolika. Fortas aprūpintas papildoma baterija, skirta keturiems pabūklams. Privažiuoti prie forto 

galima iš šiaurės vakarų, į forto vidų vedė specialus tiltas. 

Kareivinės sudarytos iš devynių vienodų patalpų įgulai, kareivinių centre – karininkų, forto komendanto ir 

telegrafo stoties patalpos. Kairiajame kareivinių sparne buvo maisto sandėliai, prausyklos, tualetai bei virtuvė.

Centrinės poternos pradžia buvo kairiajame kareivinių krašte, įėjimas į ją buvo priešais įėjimą į užnugario 

kaponierių. Per centrinę poterną galima buvo patekti į vidinį kiemą, padalintą kazematuoto traverso į dešinįjį 

(didesnįjį) ir kairįjį (mažesnįjį) forto sparną.

Dešiniajame sparne randame šaudmenų sandėlį, kurio vidinė poterna veda į žemesnio pylimo poziciją, įėjimą 

į kaponieriaus poterną, slėptuvę su sandėliu151, kurios konstrukciją galima rasti tik šiame forte, ir mažąją 

prieššturminių pabūklų slėptuvę. Kairysis forto sparnas daug mažesnis, jame išsidėstę du įėjimai į puskaponierius, 

analogiškos konstrukcijos slėptuvė su sandėliu, šaudmenų sandėlis ir prieššturminės patrankos slėptuvė.

Griovio gynybai forte numatyti du kaponieriai, du puskaponieriai ir du artileriniai kazematai, kurie yra forto 

užnugario kampuose – vienas penkių patalpų, antras – šešių patalpų, su šaudymo angomis. Įdomi forto ypatybė 

yra netipiškas kaponieriaus ir puskaponierių eiliškumas. Asimetriška konstrukcija leido įrengti kaponierių 

kairiajame forto kampe. Fortas apsuptas kontreskarpine siena, goržoje kontreskarpinės sienos nėra, tačiau 

goržos kairiajame sparne pastatyta eskarpinė gynybinė siena su šautuvams skirtomis šaudymo angomis, virš 

kurios ir buvo nutiestas tiltas į forto vidų. Kaip ir visuose mūrinės konstrukcijos fortuose, kontreskarpinė siena 

pastatyta naudojant skliautus. Apatinėje sienos dalyje per visą jos ilgį eina dujų nuvedimo kanalas. Tokio kanalo 

naudojimas neleidžia kontreskarpui sugriūti, sprogus minai glasio viduje152. Esant mažam sprogimo bangos 

149	Яковлев	В.	В.	Эволюция	долговременной	фортификации.	Глава	XXI.	Москва,	1931.Яковлев	В.	В.	Эволюция	долговременной	фортификации.	Глава	XXI.	Москва,	1931.XXI.	Москва,	1931..	Москва,	1931.	1931.

150	KAA	I465-1-36.

151	Jie	taip	pat	atliko	šaudmenų	saugyklos	funkciją.

152	Яковлев	В.	В.	Эволюция	долговременной	фортификации.	Глава	XXI.	Москва,	1931.Яковлев	В.	В.	Эволюция	долговременной	фортификации.	Глава	XXI.	Москва,	1931.XXI.	Москва,	1931..	Москва,	1931.
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slėgiui, banga galėjo išeiti per nuvedimo kanalą, nepažeisdama sienų. Esant aukštam slėgiui, palyginti plona 

skliauto sienelė griūdavo ir dujos išeidavo į išorę153. Kitoje gynybinės sienos pusėje buvo įrengtas papildomas 

eskarpas. Forto griovyje buvo įrengtos vienos eilės Oščevskio–Krugliko gynybinės grotos.

Gana sudėtingos konstrukcijos forto drenažinė sistema susideda iš drenažinių šulinių, sujungtų drenažiniais 

kanalais. Drenažiniai šuliniai apmūryti raudonomis plytomis, kvadrato formos, jų gylis nuo 2 iki 10 metrų. 

Šulinio sienos sumūrytos šachmatų eilės tvarka, naudojant tarpą vietoj gretimos plytos. Tai leido lengvai surinkti 

grunto vandenį visos sienos paviršiuje. Šuliniai buvo išdėstyti visose forto vietose, prie įėjimų į poternas ir 

kazematus. Jų paskirtis – neleisti vandeniui patekti į forto patalpas. Drenažiniai kanalai, kurie buvo įrengti 

arba iš plytų, arba iš molinių vamzdžių, nukreipdavo iš šulinių vandenį į bendras kairiojo ir dešiniojo sparno 

drenažines sistemas, kurios susijungdavo prie dešiniojo kareivinių sparno. Toliau surinktas vanduo nutekėdavo 

į griovį. Grioviui sausinti visu jo ilgiu buvo nutiesta atvira drenažinė kiuvetė, o užnugario dalyje – uždaras 

kanalas su 18 drenažinių šulinių. Atskiras drenažinis kolektorius buvo įrengtas eskarpe. Taip, panaudojant 

reljefo geometriją ir aukščio skirtumus, forto teritorija buvo sausinama, nepasitelkiant jokių mechanizmų. 

Analogiškos drenažinės sistemos egzistavo visuose tvirtovės fortuose. 

Modernizuojant tvirtovę buvo paruoštas V forto sustiprinimo planas154. Pagal šį planą visos forto patalpos 

buvo papildomai betonuojamos, buvo perstatomi šaudmenų sandėliai, užnugario kaponierius buvo jungiamas 

su kareivinėmis ir centrine poterna. Tačiau iš visų planuotų darbų pavyko  atlikti tik kai kuriuos. Tarp jų 

– išbetonuoti kaponierių ir vieną šaudmenų sandėlį. 

Fortas dalyvavo tvirtovės gynyboje I pasaulinio karo metais. Traukdamiesi iš tvirtovės artileristai sumetė pabūklų 

spynas į forto šulinius, susprogdino šaudmenų likučius.

Sovietiniais metais forto teritorijoje buvo dislokuotas priešlėktuvinės gynybos pulko techninis divizionas. 

Forto teritorijoje buvo atliekama raketų ir jas gabenančių vilkikų techninė priežiūra, kareivinės buvo pritaikytos 

garažams. Dėl to buvo sugriautas kareivinių fasadas, ir tai padarė fortui daug žalos. Tais pačiais laikais, įrengiant 

papildomą įvažiavimą, buvo užpiltas žemėmis griovio fragmentas, o tai stipriai pažeidė drenažinę sistemą. 

Forto teritorijoje pastatyti keli nauji pastatai, įrengtos raketinio kuro talpyklos. Šiuo metu fortas naudojamas 

kaip dažasvydžio sporto bazė.

 

Pagal originalų planą forto konstrukcijoje neišliko centrinė poterna. Ji buvo visiškai sugriauta sprogimo. Taip 

pat nukentėjo prie jos pristatytas kareivinės sparnas. Kairiojo sparno šaudmenų sandėlis dalinai sugriautas, 

153	Analizuojant	stambaus	kalibro	sviedinio	pataikymo	pėdsakus	III	forte	galima	teigti,	jog	tokia	sistema	buvo	efektyvi.

154	V	forto	perstatymo	projektas	KAA	I465-1-210	–	I465-1-215.		V	forto	perstatymo	projektas	KAA	I465-1-210	–	I465-1-215.	I465-1-210	–	I465-1-215.	465-1-210	–	I465-1-215.	I465-1-215.	465-1-215.	
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jo fasadas visiškai nubyrėjo. Dešiniojo užnugario kampo artilerijos kazemato ekspedicijų metu nerasta. Iš 

trijų įrengtų forto vandens šulinių liko tik vienas, esantis prieš kairiojo sparno šaudmenų sandėlį, tačiau po 

sprogimo jis visiškai užverstas plytomis. Kiti du šuliniai – prieš dešinįjį šaudmenų sandėlį ir priešais kareivines 

– nepasiekiami dėl betono dangos forto teritorijoje.

VI fortas

IV fortas yra šešiakampio formos, turi vieną simetrijos ašį. Iš visų pusių fortas apsuptas gynybinių griovių 

su eskarpine (užnugario pusė) ir kontreskarpine (frontali pusė ir flangai) siena. Forto kazematai susideda 

iš  užnugario kaponieriaus, kareivinių, trijų šaudmenų sandėlių, dviejų įgulos slėptuvių su vandens šuliniais, 

prieššturminės patrankos slėptuvių ir centrinės poternos. Griovio gynybai buvo skirti du kaponieriai ir du 

puskaponieriai.

Originaliai išspręstas įvažiavimo į fortą klausimas. Įvažiavimo kelias iš užnugario pusės nusileidžia į griovį 

lygiagrečiai su eskarpo siena.  Pagrindiniai vartai konstruktyviai sujungti su užnugario kaponieriumi ir suplanuoti 

kaip atskiras pastatas. Be kaponierinių patrankų kazemato, kaponieriuje taip pat yra papildomi kazematai įgulai 

- kordegardija. Įvažiavimas flankuojamas per šaudymo angas eskarpo sienoje bei per kaponierinių patrankų 

ambrazūras. 

Forto kareivinės pastumtos forto centro link. Tai leido gerokai padidinti jų kazematų skaičių.  Kareivinės  

sudarytos iš dviejų nelygių dalių, jose 16 praktiškai vienodų kazematų forto įgulai ir du blokai po 6  pagalbines 

patalpas priešinguose kareivinių galuose. Šiuose blokuose buvo sanitarinis mazgas, virtuvė, sandėliai. Kareivinių 

susikirtimo su centrine forto kapitale vietoje prasideda centrinė poterna. 

Centrinė poterna sudaryta iš trijų segmentų ir jungia kareivines su centriniu kaponieriumi ir centriniu šaudmenų 

sandėliu, turi tarpinius išėjimus į pėstininkų ir artilerijos pylimus, poterna baigiasi prie įėjimo į centrinį 

kaponierių. 

Šaudmenų sandėliai – tipinės formos, po vieną kiekviename forto sparne. Tai dviaukštis pastatas su poterna, 

vedančia į forto pėstininkų pozicijas, ir dviem šaudmenų kėlimo šachtomis. Kadangi sandėlio poternos išėjimas 

nukreiptas į atakuojančio priešininko frontą, jis apsaugotas nedidele siena su joje esančiu mažuoju kazematu, 

kuris galėjo būti naudojamas kaip  prieššturminės patrankos slėptuvė.

Slėptuvės dešiniajame ir kairiajame forto sparne – sudėtingos formos kazematai, sujungti trumpa galerija su 

pėstininkų pozicijomis. Jie susideda iš patalpų įgulai, patrankoms ir geriamojo vandens šulinio. Planuojamos 
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modernizacijos metu šios slėptuvės būtų perstatytos į tarpinius puskaponierius155.

Drenažiniai kolektoriai sujungia visus pagrindinius forto pastatus. Jie įrengti siekiant neleisti lietaus vandeniui 

užlieti kazematų. Buvo nutiestas viso griovio ilgio drenažinis lovys vandeniui nutekėti. Griovyje buvo įrengtos 

vienaeilės Oščevskio—Krugliko grotos.

VI fortas – vienas iš stipriausių mūrinių Kauno tvirtovės fortų.  Projekto ypatumais galima pavadinti  didelį 

artilerijos pozicijų skaičių. II pasaulinio karo metais forte veikė sovietų karo belaisvių koncentracijos stovykla. 

Kai kurių kazematų sienose išliko vokiški užrašai. Sovietiniais metais fortas buvo naudojamas kaip 7-osios 

desantininkų divizijos šaudmenų sandėlis, bet dėl spartaus miesto augimo buvo iš ten iškeltas. Šiuo metu 

fortas apleistas. 

VII fortas

VII fortas išsidėstęs taip arti prie centrinių įtvirtinimų, kad faktiškai tapo jų dalimi. Pastatytas su nedideliais 

nukrypimais nuo tipinio projekto, fortas nė karto nebuvo modernizuotas ir praktiškai yra pats silpniausias 

Kauno tvirtovės fortas.

Fortas yra trikampio 

formos, jo fasai ir flankai 

apsupti gynybinio griovio 

su kontreskarpine siena. 

Užnugario eskarpinės 

sienos nėra. Griovys 

flankuojamas iš dviejų 

kaponierių  ir vieno 

puskaponierio. Forto 

viduje išsidėsčiusios  

kareivinės, kapitalinis 

traversas su poterna, keturi 

parako sandėliai, maisto 

sandėlis. Forto ypatybė – tai 

keturi pabūklams skirti 

kazematai, pastatyti po 

155	KAA	I465-1-228.I465-1-228.465-1-228.

VII forto užnugario kaponierius. 1916 m.
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fosebrijos traversu156.    Forto pastatai buvo papildyti mediniais karininkų, kuopų vadų, žandarų namais ir 

sandėliu pabūklų  platformoms saugoti157.

Buvo planuota atlikti forto modernizaciją analogiškai kaip I skyriaus fortuose. Mobilizacijos laikotarpiu forte 

buvo pastatyti du betoniniai stebėjimo kazematai. II pasaulinio karo metais forte masiškai buvo šaudomi 

taikūs gyventojai. Pokario metais užnugario kaponierius buvo sunaikintas, griovys vietomis užpiltas žemėmis, 

pagrindinis kaponierius ir puskaponieris buvo užpilti šiukšlėmis ir prisipildė lietaus vandens. Ilgą laiką 

fortas buvo naudojamas kaip Kauno apskrities archyvas, šiuo metu didžioji forto dalis sutvarkyta, kareivinės 

restauruotos, forte įsikūrė kariuomenės dalinys.

VIII fortas

Šis fortas buvo statomas nuo 1889 metų  kaip savarankiškas įtvirtinimas, tačiau tapo IV skyriaus centrinių 

įtvirtinimų dalimi, todėl ir buvo pavadintas Linkuvos įtvirtinimu. Kartu su dešimtąja baterija ir žemės 

įtvirtinimais fortas suformavo vientisą įtvirtintą ruožą. Šio sprendimo pasekmės galėjo būti visai neblogos 

– paskutiniame XIX amžiaus dešimtmetyje „skylėtos tvirtovės“ buvo griežtai kritikuojamos, tačiau Linkuvos 

įtvirtinimo kūrėjai nepastebėjo dominuojančių aukštumų prie Kumpės ir Šilainių kaimų. Jeigu aukštumos būtų 

užimtos priešų, apšaudymo grėsmė būtų iškilusi ne tik pačiam fortui, bet ir  miesto centrui. Dėl šios klaidos 

fortas taip ir netapo pilnaverčiu fortu ir buvo naudotas kaip redutas.

Forto projektas parengtas atsižvelgiant į atsargos inžinieriaus kapitono S. Glinkos-Jančevskio siūlymus. Forto 

griovys yra taisyklingo penkiakampio formos, visame griovio perimetre įrengtas eskarpas. Vietoj pilnaverčio 

kontreskarpo priešingoje griovio pusėje yra padarytas nuolydis, flankuojamas frontaline ugnimi nuo forto 

pylimo. Griovyje buvo įrengtas vielos tinklas, vėliau – Oščevskio–Krugliko metalinės grotos158.    

Forto pylimas yra pusračio formos ir turi dvi pozicijas – viršutinė flankuoja priešfortinę poziciją, apatinė 

(esanti arčiau griovio) – forto griovį. Forto vidinis kiemas centrinės poternos atžvilgiu simetriškas, forto 

viduje yra dvi nedidelės saugyklos prieššturminiams pabūklams, aparelės, įėjimai į centrinę poterną159.

Didžiausias forto kazematas – tai kareivinės, susidedančios iš dviejų simetriškų sparnų, pastatytos su 

nedideliu lūžiu centre. Kareivinių sienos – mūrytos, perdengimas – betoninis, 9 pėdų storio160. Dešiniajame 

156	KAA	I465-1-452,	l.	44.

157	KAA	L465-1-453,	l.	25.

158	Goržoje	–	vienaeilės	grotos.

159	Linkuvos	įtvirtinimo	planas	RGVIA	�.	13148-1-3846.

160	Яковлев	В.	В.	Эволюция	долговременной	фортификации.	Глава	XXIV.	Москва,	1931.Яковлев	В.	В.	Эволюция	долговременной	фортификации.	Глава	XXIV.	Москва,	1931.XXIV.	Москва,	1931..	Москва,	1931.
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ir kairiajame kareivinių krašte 

išdėstytos patalpos, skirtos 

komendantui, karininkams, 

sanitariniai mazgai. Įgulai 

skirtos patalpos – tai ilga 

skliautinė galerija be jokių 

papildomų sienų, su išėjimais į 

goržinę forto dalį iš kiekvieno 

kareivinių sparno. Kareivinės 

fasado neturi, nes yra visiškai 

padengtos žemės sluoksniu. 

Pagrindinėje kapitalėje 

prie kareivinių prijungtas 

užnugario kaponierius, taip pat 

atliekantis ir tarpinio kaponieriaus funkcijas. Kaponierius – tai betoninis cepelino formos monolitas su dviem 

ambrazūromis pabūklams ir viena prožektoriui kiekvienoje pusėje. Kaponierius buvo aprūpintas ventiliacine 

sistema (ventiliatorius buvo varomas elektriniu varikliu, sumontuotas priekinėje kaponieriaus dalyje, dujos buvo 

ištraukiamos kanalu po grindimis), taip pat šarvuotomis sklendėmis ambrazūrose. Atsižvelgiant į ambrazūros 

gabaritus, galima spėti, kad kaponieriaus ginkluotei galėjo būti panaudotos revolverinės Gočkinso patrankos.

Į kaponierių galima buvo patekti per užnugario griovį, kuriame buvo įrengtas įvažiavimas į fortą, taip pat 

iš kareivinių. Centrinė poterna ėjo per visą forto kapitalę ir turėjo keturis simetriškus išėjimus – skersines 

poternas. Pirmoji skersinė poterna jungė forto vidinio kiemo sparnus. Už šios poternos, judant centriniu 

traversu, yra pereinamas sviedinių sandėlis. Už šio kazemato – antroji skersinė poterna, kurios išėjimai pasukti 

90 laipsnių kampu ir saugomi metalinių durų. Už antrosios skersinės poternos traverse yra užtaisų sandėlis 

bei trečioji skersinė poterna, analogiška antrajai. Sviedinių ir užtaisų sandėliai bei antroji skersinė poterna yra 

forto parako rūsys.  Pagaliau centrinė poterna nuveda į didžiausią vidinę patalpą. Už šios patalpos – finalinė 

centrinės poternos atkarpa, pasibaigianti dviem simetriškai išsidėsčiusiais prieššturminių pabūklų kazematais. 

Visi kazematai centrinėje traversoje pereinami, turi dvigubas sienas, atstumas tarp kurių apie 1 m. 

Prieššturminės artilerijos kazematai, išsidėstę frontinėje forto dalyje, iš pradžių nebuvo numatyti projekte. 

Tačiau bokštinės artilerijos populiarumas paskutiniame XIX amžiaus dešimtmetyje paveikė projektą ir jame 

buvo padaryta pakeitimų. Kazematai, skirti vienam sukiojamam bokštui, pastatyti iš abiejų centrinės poternos 

pusių, susideda iš nedidelės patalpos šaudmenims ir bokštiniam pabūklui skirtos patalpos. Kazematų fasadas 

suformuoja papildomą kontreskarpą forto viduje. 

Linkuvos įtvirtinimų gynybinis griovys. 1926 m.
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VIII fortas tapo pirmuoju 

Kauno įtvirtinimu, kuriame 

buvo elektra. Elektrai gauti 

viename iš vidinių kazematų 

buvo pastatytas nafta varomas 

variklis bei generatorius. 

Kareivinės buvo apskaičiuotos 

1000 žmonių įgulai161.       

Kartu su VIII fortu centrinių 

įtvirtinimų kompleksas IV 

skyriuje susideda iš reduto 

su slėptuve ir 10-osios 

baterijos, kuri buvo aprūpinta 

trimis betoniniais šaudmenų 

sandėliais-slėptuvėmis. Pagal projekto autoriaus koncepciją  forto kampuose turėjo būti dvi baterijos, kurios 

turėjo gynybos nuo šturmo priemones – pylimą ir griovį. Bet buvo pastatyta tik viena tokia baterija, dešinysis 

forto flangas faktiškai rėmėsi į Nerį  ir buvo saugomas centrinių įtvirtinimų fragmento. Įtvirtinimų kairiojo 

flango išorėje įrengtas vandens griovys162 – vienintelis Kaune. Griovys buvo iškastas Nemuno link, vanduo į 

griovį patekdavo per šliuzą. 

Nepaisant akivaizdžių privalumų, fortas turėjo ir trūkumų. Užnugario ir tarpinio kaponierių sujungimas 

viename statinyje nebuvo toks sėkmingas, todėl buvo suplanuota pastatyti po tarpinį puskaponierį kiekviename 

kampe. Taip pat buvo skeptiškai priimta mintis atsisakyti kontreskarpinės sienos. Buvo numatyta pastatyti 

kofrus grioviui flankuoti163. Nors buvo planuojama nemaža modernizacijos darbų, nė vienas iš jų atliktas 

nebuvo. Dėl aukščiau minėtų priežasčių visos forto naujovės davė mažai naudos skyriaus gynybai – fortas buvo 

apginkluotas kaip tipinis centrinių įtvirtinimų redutas tik lengvomis patrankomis. Prieššturminės artilerijos 

kazematai, taip pat kaponierius ginkluotės neturėjo. 1941 m. fortas buvo dalinai susprogdintas, tačiau beveik 

nenukentėjo. Pokario metais fortas buvo naudojamas kaip šaudmenų sandėlis. Užsikimšus forto drenažinei 

sistemai kazematai buvo visiškai apsemti, išimtimi tapo tik kareivinės. A. Kostiukovo ekspedicijos metu 

(1985—1989) fortas buvo tyrinėjamas, bet vieno naro žūtis sustabdė darbus. Vėlesni tyrinėjimai leidžia 

teigti, jog forte liko įvairios įrangos, tarp kurios – dalimis išardytas elektros generatorius. Šiuo metu fortas 

161	RGVIA	F.	956-1-225.	л.	11.

162	KAA	I465-1-451.	l.	44.

163	RGVIA	F.	1956-1-225.	л.	11.

VIII forto kaponierius. 1926 m.
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apleistas ir apsemtas.

IX fortas

Fortas prie Kumpės palivarko, pastatytas pagal naujausią profesoriaus K. Veličkos 1897 metų projektą, tapo 

pirmąja šio projekto realizacija. Forto statybos vyko 1903–1911 metais.

Sprendimas dėl didelio forto, gavusio devintą eilės numerį, statybų Linkuvos įtvirtinimų priekyje, taip pat dėl 

dviėjų mažų fortų buvo priimtas įvertinant Linkuvos aukštumų strateginę svarbą tiek IV skyriaus, tiek ir visos 

tvirtovės gynybai. Forto statyboms buvo išleista apie 850 000 rublių. 

Fortas yra penkiakampio formos, visi jo kazematai betoniniai, kareivinių fasadas – plytinis. Įvertinant  Kronštato 

bandymus, kazematų sienų plotis nuo 1,5 iki 2,1 m164, šiame forte įrengti šarvuoti stebėjimo postai.

Fortas apsuptas griovio su kontreskarpine siena, kurioje įrengtas vienas dvigubas ir du viengubi kofrai. Forto 

pylimų aukštis – 6,9 m. Centrinėje forto kapitalėje įrengtas vidinis traversas su centrine poterna. Dvigubas 

kofras poterna sujungtas su forto pylimu bei kareivinėmis, prie poternos priglaustas šaudmenų sandėlis. 

Kontreskarpinėje sienoje nutiestos galerijos, sujungiančios kofrus, taip pat turinčios išėjimus į užnugario 

dalį. Galerijos aprūpintos kontrmininiais kanalais. Kairioji poterna jungia kareivines su kairiuoju kofru. Pati 

trumpiausia poterna – dešinioji, ji neturi sujungimo su kareivinėmis.

Prie centrinės ir kairiosios poternų išdėstytos prieššturminės artilerijos  slėptuvės165 ir šaudmenų sandėliai. Čia 

buvo saugomi šaudmenys kaponierinėms patrankoms, dvylikai 6 colių patrankų bei keturioms prieššturminėms 

patrankoms. Sandėliuose buvo sumontuoti šaudmenų pakėlimo mechanizmai ir šarvuoti stebėjimo postai. Faso 

traverse įrengta papildoma prieššturminių patrankų slėptuvė.

Fortas turi vieną pėstininkų pylimą, nes sunkioji artilerija forte nenumatyta. Forto kampuose įrengti barbetai 

prieššturminiams pabūklams, žemės aparelės. Forto kareivinės dviaukštės, pastatytos iš betono, fasadui 

naudojant plytas. Kareivinės susideda iš 14 kazematų, skirtų įgulai, sanitarinio mazgo, elektrinės kazemato, 

pagalbinių sandėliukų. Pirmojo aukšto kazematai atlikdavo šias funkcijas166: karininkų kambarys, kanceliarija, 

karininkų kambarys, tvarstomasis, valgykla, virtuvė su sandėliu, elektrinė. Antrojo aukšto kazematai buvo skirti 

kareiviams. 

164	Яковлев	В.	В.	Эволюция	долговременной	фортификации.	Москва,	1931.

165	КАА	I465-1-451,	p.	43.

166	Kazematai	išvardinti	pradedant	nuo	kraštinio	kairiojo.
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Kraštiniai antrojo aukšto 

kazematai turi išėjimus 

į stebėjimo postus. Du 

tarpiniai puskaponieriai 

keturiems pabūklams buvo 

išdėstyti kraštiniuose 

kareivinių kazematuose. 

Forte pastatytas tik dešinysis 

tarpinis puskaponieris, kairiojo 

puskaponierio vaidmenį atlieka 

laužytas kareivinių fasadas bei 

patrankų ambrazūros antrajame 

aukšte. Prie puskaponierio 

įrengtas šaudmenų sandėlis ir 

šaulių galerija.

Fortas buvo aprūpintas ventiliacijos sistema bei elektros energija. Forto elektrinės pagaminama elektra buvo 

tiekiama į visus forto kazematus ir naudojama patalpoms apšviesti, ventiliatorių darbui, vandeniui pumpuoti iš 

šulinių, taip pat grioviams apšviesti naktinės gynybos metu. Forto ginkluotė susidėjo iš 28 lengvųjų patrankų, 

keturiolikos 57 mm kaponierinių patrankų, 4 varinių mortyrų ir keturių Maksimo kulkosvaidžių.

I pasaulinio karo metais fortas praktiškai nenukentėjo. Pokario metais jo teritorijoje įsikūrė miesto 

kalėjimo filialas,  1940–1941 metais – NKVD kalėjimas. 1941–1944 metais forte veikė mirties stovykla, 

kurioje buvo masiškai naikinami žydų tautybės žmonės iš Lietuvos ir kitų Europos šalių. Po to kurį laiką 

fortas buvo naudojamas žemės ūkio produkcijai saugoti. Naują forto istorijos puslapį atvėrė muziejaus 

įkūrimas 1958 metais. Šiuo metu forte įsikūręs respublikinės reikšmės Kauno IX forto muziejus, 

kuriame veikia įvairios tematikos ekspozicijos. Dvi muziejaus salės panaudotos Kauno tvirtovės bei 

Pirmojo pasaulinio karo istorijos ekspozicijoms. Fortas aktyviai restauruojamas, visi kazematai lankomi  

lankytojų.

IX forto kareivinės. 1915 m.
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Kauno tvirtovės administracija

Nagrinėti Kauno tvirtovės 

administracinę struktūrą 

reikalinga tam, kad tvirtovę 

galima būtų suprasti ne 

tik kaip gynybinių statinių 

visumą, bet ir kaip gyvą karinį 

organizmą, susidedantį iš 

daugelio dalykų bei valdomą 

pagal tam tikras taisykles. 

Kauno tvirtovės 

administracijos struktūra 

buvo pakankamai sudėtinga. 

Tvirtovei vadovavo komendantas, kuris turėjo korpuso vado teises bei buvo pavaldus Vilniaus karinės apygardos 

vadui.  Pagrindinis tvirtovės valdymo organas buvo štabas. Štabo sudėtyje dirbo Komendanto valdyba, Artilerijos 

valdyba, Inžinerinė valdyba ir Statybų valdyba, taip pat Intendantūros valdyba. Pirmojo pasaulinio karo metu 

buvo įkurta  Karo sanitarijos valdyba.

Komendanto kompetencijoje buvo bendri tvirtovės valdymo klausimai, tvirtovės įsakymai, karių paskirstymo 

klausimai, vidaus tarnybos klausimai, mobilizacijos planai, taip pat visų likusių valdybų darbo kontrolė. 

Komendanto žinioje veikė koleginės instancijos: Paskirstomasis komitetas ir Ginkluotės komisija. Jų nariai 

rinkdavosi tvirtovės komendanto vadovaujamuose posėdžiuose. Be šių išvardintų valdybų ir instancijų, Kauno 

tvirtovėje dar buvo Parapijos valdyba, kurios vadovas buvo Šv. Petro ir Povilo soboro klebonas. 

Karo metu tvirtovės gynyba buvo padalyta į keturis gynybos skyrius, kurie turėjo pėstininkų, artilerijos ir 

inžinerijos dalinius. Jiems vadovavo skyriaus viršininkas. 

Taikos metu tvirtovės įgulą sudarė trys  pėstininkų batalionai bei dvidešimt artilerijos kuopų, viena nekovinė 

artilerijos kuopa, pionierių kuopa (vėliau batalionas), aviacijos būrys (1913 metais jis buvo atskirtas nuo 

oreivystės kuopos), karo telegrafo ir pašto balandžių stotys. Viso taikos periodo metu tvirtovėje buvo dislokuotas 

28-osios divizijos štabas su trimis tos divizijos pulkais, taip pat dragūnų pulkas ir du šimtai kazokų. Siekiant 

padėti įgulai vykdyti veiksmus už tvirtovės ribų, į įgulą įėjo ir 5-oji išpuolių167 baterija. Šios pajėgos nors ir 

167	5-я	вылазочная	батарея.

Kauno tvirtovės komendantūros pastatas. XX a. pradžia.
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buvo laikomos tvirtovės dalimi, bet pakluso ne komendantui, o karinės apygardos vadui. 

Tvirtovės administracijos reikmėms 1889–1891 metais Kauno centrinėje dalyje buvo pastatytas administracinių 

pastatų kompleksas. Tvirtovės administracijai skirti pastatai buvo išsidėstę dabartinėse Kęstučio, K. Donelaičio, 

bei Gedimino gatvėse ir kartu su Šventųjų Petro ir Povilo soboru sudarė vieningą architektūrinį ansamblį168. 

Po Kauno tvirtovės žlugimo jos administraciniai organai tęsė savo darbą. Buvo ruošiamos tvirtovės gynybos 

ataskaitos, ieškomi liudininkai buvusio komendanto V. Grigorjevo teismui, atliekamas evakuoto turto 

inventorizavimas, karininkams išmokamos algos ir t. t. Pagaliau 1916 metais buvo sukurta Kauno tvirtovės 

likvidacinė komisija. Tvirtovės administracija buvo išformuota, dokumentai perduoti į archyvą, kur saugomi 

iki šių dienų.

168	Kauno	tvirtovės	administracinių	pastatų	sąrašas	pateiktas	priede	Nr.	1,	Kauno	tvirtovės	komendantų	sąrašas	pateiktas	priede	Nr.	2.
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Kauno tvirtovės įgula

Kauno tvirtovės įgula pradėta formuoti 1885 metų viduryje dar iki pagrindinių statybos darbų pabaigos. Per 

dvejus metus buvo įsteigtas tvirtovės štabas, štabui pavaldžios valdybos, o naujose kareivinėse apgyvendinti 

pirmieji tvirtovės daliniai – tvirtovės artileristai. 

Tačiau Kauno tvirtovės įgulos istoriją galima pradėti jau nuo 1843 m., kai balandžio 24 d. buvo įsteigta Kauno 

invalidų kuopa169. Šios kuopos buvo steigiamos kiekviename apylinkės centre bei sudaromos iš kareivių ir 

karininkų, kurie dėl sveikatos problemų negalėjo tarnauti reguliarioje kariuomenėje. 1844 m. rugpjūčio 6 d. 

suformavus dar vieną kuopą, buvo įsteigtas Kauno įgulos pusbatalionis. 1845 m. vasario 13 d. pusbatalionis 

buvo performuotas į Kauno vidinį įgulos batalioną. Bataliono sudėtyje buvo keturios kuopos, viena neįgaliųjų 

kuopa bei invalidų komandos kiekvienoje gubernijos apylinkėje. Batalionas vykdė vidinės tarnybos funkcijas ir 

kovinės reikšmės neturėjo. 1855 metais Kaune pastatyta karo ligoninė, skirta 250 ligonių.

Gubernijoje taip pat buvo 

dislokuoti reguliariosios 

kariuomenės daliniai: 1862 metais 

čia buvo įkurdintas pirmosios 

kavalerijos divizijos štabas, 

Maskvos ir Pskovo leibdragūnų 

pulkai, Peterburgo ulonų ir Kuršo 

leibulonų pulkai,  taip pat Sumos 

husarų ir Pavlogrado leibhusarų 

rezerviniai divizionai. Bendras 

reguliariosios kariuomenės skaičius 

pagal 1862 m. statistiką siekė 

13 287 karius.

Kadangi tvirtovė aktyviai plėtėsi, negalima pateikti vienintelio tikslaus sąrašo, apibūdinančio jos įgulą. Žemiau 

pateiktame sąraše tvirtovės įgula vaizduojama pagal 1906 m. duomenis. 

Tvirtovės pėstininkai:

1-asis Kauno tvirtovės pėstininkų batalionas

2-asis Kauno tvirtovės pėstininkų batalionas

169	Висковатов		А.	В.		Историческое	описанiе	одежды	и	вооруженiя	россiйских�	войск�.	Спб.	1902.	т.	19,	с.	82–88.	Висковатов		А.	В.		Историческое	описанiе	одежды	и	вооруженiя	россiйских�	войск�.	Спб.	1902.	т.	19,	с.	82–88.iе	одежды	и	вооруженiя	россiйских�	войск�.	Спб.	1902.	т.	19,	с.	82–88.е	одежды	и	вооруженiя	россiйских�	войск�.	Спб.	1902.	т.	19,	с.	82–88.iя	россiйских�	войск�.	Спб.	1902.	т.	19,	с.	82–88.я	россiйских�	войск�.	Спб.	1902.	т.	19,	с.	82–88.iйских�	войск�.	Спб.	1902.	т.	19,	с.	82–88.йских�	войск�.	Спб.	1902.	т.	19,	с.	82–88.

Rusų karininkas prie Kauno. XIX a. pabaiga



88

3-asis Kauno tvirtovės pėstininkų batalionas

Tvirtovės artileristai:

Kauno tvirtovės artilerijos kuopos

5-oji raitoji artilerijos baterija170

5-oji išpuolių baterija171

Tvirtovės ižineriniai daliniai:

3-asis pontonų batalionas

Daliniai, laikinai dislokuoti Kauno tvirtovėje:

Trys 28-osios divizijos pulkai:

109-asis Volgos pėstininkų pulkas

110-asis Kamos pėstininkų pulkas

111-asis Dono pėstininkų pulkas172

28-oji artilerijos brigada 173
  

3-asis Novorosijsko dragūnų pulkas

3-asis Dono kazokų pulkas (dvi šimtinės )

Statant tvirtovę, atsirandant naujoms pajėgų rūšims, keitėsi ir tvirtovės įgulos sudėtis. 1914 metų pradžioje 

tvirtovės įgula buvo sudaryta iš šių dalinių174:

20 tvirtovės artilerijos kuopų (penki batalionai)175

5-oji raitoji artilerijos baterija176

6-oji raitoji artilerijos baterija

Pionierių kuopa

Karo telegrafo kuopa

Oreivystės skyrius

Karinė pašto balandžių stotis

Žandarų komanda

170	Конно-артиллерийская	батарея.лерийская	батарея.

171	Вылазочная	батарея..

172	1898	metais	Dono	pulkas	išžygiavo	į	Marijampolės	miestą,	bet	1910	metais	sugrįžo	pastoviai	dislokacijai	į	Kauną.	Ketvirtasis	divizijos	pulkas	–	112-
asis	Uralo	pulkas	buvo	dislokuotas	Alytuje.

173	T.	y.	28-osios	pėstininkų	divizijos	artilerija.

174	Марков	О.	�.	Русская	армия	1914-1917	г.г.	Спб,	2001.	Марков	О.	�.	Русская	армия	1914-1917	г.г.	Спб,	2001.

175	Neskaitant	Libavos	ir	Varšuvos	artilerijos	batalionų.

176	Конно-артиллерийская	батарея.
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Trys 28-osios divizijos pulkai tęsė 

dislokaciją Kauno kareivinėse bei buvo 

laikomi tvirtovės įgulos daliniais, tačiau jie 

buvo pavaldūs ne tvirtovės komendantui, 

o XX korpuso vadui.

Analizuojant 1885–1914 metų tvirtovės 

įgulos dinamiką reikėtų pažymėti, 

kad įgulos pakeitimai vyko plečiantis 

inžineriniams daliniams177.

Artėjant Pirmajam pasauliniam karui, 

tvirtovės įgula turėjo nemažai silpnų 

vietų. 28-osios divizijos pulkai, vienu 

metu vaidindami ir tvirtovės įgulos, ir 

savarankiškų pėstininkų pulkų vaidmenį, 

buvo perkrauti įvairiais darbais. Tas 

neigiamai veikė jų kovinį pasirengimą. 

Vien tik sargybos funkcijos gausiuose 

tvirtovės objektuose, taip pat tvirtovės 

štabo aptarnavimo funkcijos atitraukdavo 

kareivius ir karininkus nuo tiesioginių pareigų vykdymo. Taip pat šios divizijos kariai turėjo mokytis tvirtovės 

gynybos bei puolimo technikos, tačiau šioms pratyboms buvo skiriamos tik 9 dienos per metus. Ruošiant 

tvirtovės mobilizacijos planus, kiekvienam įgulos kareiviui ir karininkui buvo skiriama jo vieta tvirtovės 

gynyboje. Įgulos daliniai turėjo ne tik gerai kovoti, bet ir pažinti vietovę, savo kaimynus, žinoti apie galimų 

manevrų mūšio metu galimybes. Maža to, reguliarioji tvirtovės įgula žiūrėjo į tvirtovę kaip į savo namus, 

o ne kaip į laikiną karo metų prieglaudą. Šie faktoriai galėjo turėti didelės įtakos tvirtovės gynybai. Tačiau 

aukščiausiosios karinės valdžios nuomonė buvo kitokia. Buvo kažkodėl manoma, kad įtvirtinimai stiprūs patys 

savaime, todėl užtenka bet kokios kokybės kariuomenės ir tvirtovė galės sėkmingai gintis, o kokybiški pulkai 

visada pravers ir kitoje mūšio vietoje. 

Tvirtovės pėstininkų daliniai

1878 metais Kauno batalionas tapo 19-uoju rezerviniu kadrinių pėstininkų batalionu, o 1889 m. kovo 

18 d. buvo pervadintas į Kauno tvirtovės pirmąjį pėstininkų batalioną. 1889 metais formuojamas antrasis 

177	Марков	О.	�.	Русская	армия	1914-1917	г.г.	Спб,	2001.	Марков	О.	�.	Русская	армия	1914-1917	г.г.	Спб,	2001.	�.	Русская	армия	1914-1917	г.г.	Спб,	2001.

Kauno tvirtovės antrojo pėstininkų pulko papulkininkis. 1906 m.
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ir trečiasis Kauno tvirtovės 

pėstininkų batalionas. 1894 

metais trys tvirtovės batalionai 

performuojami  į tris dviejų 

batalionų pulkus. Kiekvieno 

tvirtovės bataliono sudėtyje buvo 

5 kuopos,  pulko sudėtyje – 10 

kuopų.

1908 metais nutarta 65-ąją 

ir 66-ąją rezervines brigadas 

performuoti į pilnavertes 

divizijas, todėl 1908 m. gruodžio 

30 d. 7-oji, 8-oji, 9-oji ir 10-oji  

pirmojo ir antrojo Kauno tvirtovės 

pulkų kuopos kartu su 261-uoju rezerviniu Šemachinskio pulku formuoja naują pulką, pavadintą 261-uoju 

Šemachinskio pulku. Taip pat šeštosios kiekvieno Kauno tvirtovės pulko kuopos kartu su 264-uoju rezerviniu 

Lorijsko pulku bei 4-ojo Varšuvos tvirtovės pulko 6–10 kuopomis formuoja 264-ąjį Lorijsko pulką. Taip 

tvirtovės pėstininkų vėl sumažėjo iki trijų batalionų.

1910 m. vasario 20 d. pirmasis ir antrasis Kauno tvirtovės batalionai sujungiami į naują pulką, pavadintą 10-

uoju Suomijos šaulių pulku. Trečiasis tvirtovės batalionas kartu su Vyborgo tvirtovės batalionu sudarė 12-ąjį 

Suomijos šaulių pulką.

Taip 1910 metais karo ministro V. Suchomlinovo vykdomos reformos metu buvo panaikintos tvirtovės 

pėstininkų pajėgos. Naujausia karo doktrina nenumatė savarankiškų tvirtovės pajėgų – pagal V. Suchomlinovo 

planą tvirtovę turėjo ginti tos pajėgos, kurios karo metu manevruos įtvirtinimų rajonuose. Nuo 1910 metų 

taikos metu tvirtovės įgulos vaidmenį atlikdavo trys  28-osios divizijos pėstininkų pulkai, karo metais įgula 

didėjo iki trijų mobilizuotų divizijų.

Tvirtovės artilerijos daliniai

Kauno tvirtovės artilerija buvo įsteigta 1885 metų liepos 7 dieną, kai 10-oji, 4-oji, 13-oji, 14-oji, 15-oji 

ir 16-oji kuopos iš Daugpilio tvirtovės artilerijos buvo pervadintos į Kauno tvirtovės artilerijos kuopas ir 

Kauno tvirtovės trečiojo pėstininkų pulko puskarininkiai
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dislokuotos Kaune178. Statant naujus fortus, kuopų 

skaičius tvirtovėje didėjo. 1894 metų lapkričio 22 dieną 

artilerijos įgula buvo papildyta keturiomis kuopomis, 

kurios buvo perdislokuotos iš Daugpilio tvirtovės. 1900 

metais tvirtovės artilerija padidėjo dar septyniomis 

kuopomis, perdislokuotomis iš Kijevo tvirtovės artilerijos. 

Paskutinė179 artilerijos kuopa, kuri buvo devynioliktoji, 

suformuota 1904 metų gegužės 24 dieną. 1913 metais 

prie tvirtovės artilerijos įgulos buvo prijungti Libavos 

ir 4-asis Varšuvos batalionai. Taip Kauno tvirtovės 

artilerija išaugo iki septynių batalionų, po keturias 

kuopas kiekviename. Buvo planuota formuoti dar vieną 

batalioną. Be šių kuopų, tvirtovėje taip pat buvo viena 

nekovinė artilerijos kuopa. Karui prasidėjus tvirtovėje 

buvo suformuotas sunkiosios artilerijos divizionas.

Taikos metu tvirtovėje tarnavo apie 5 000 artileristų. 

Artilerijos vadovybė susidėjo iš 70 karininkų, taip pat 

karo valdininkų – gydytojų, ūkvedžių, ginklų meistrų ir t. 

t. Visi jie buvo išėję mokymus artilerijos mokyklose. Tvirtovės artilerijos vadas buvo generolas majoras, turintis 

divizijos vado teises. Kauno tvirtovės artilerijos batalionai pulkų neformavo180. 

Kiekviename tvirtovės artilerijos batalione taikos metu tarnavo181 vienas papulkininkis (bataliono vadas), 

keturi kapitonai (kuopų vadai), dvylika jaunesniųjų karininkų bei 648 kareiviai po 162 kareivius kuopoje 

(iš jų 19 puskarininkių). Puskarininkiai, priklausomai nuo tarnybos laikotarpio bei sugebėjimų, galėjo eiti 

feldfebelio182, kaptenarmuso arba fejerverkerio183 pareigas. Eiliniai kareiviai taip pat galėjo turėti stebėtojų, 

taikytojų, laboratorininkų184, bombarduotojų185 arba  kanonierių pareigas. Tvirtovės artilerijos batalione taip 

pat tarnavo keturi trimitininkai bei du savanoriai186. Karo metais batalionas buvo plečiamas iki 1308 kareivių 

178	Ваккар	Я.	Я.	Хроника	рот	крепостной	и	осадной	артиллерии.	Спб.	1908.	Ваккар	Я.	Я.	Хроника	рот	крепостной	и	осадной	артиллерии.	Спб.	1908.	

179	Iš	viso	Kaune	buvo	dvidešimt	tvirtovės	kuopų,	bet	kažkodėl	dvidešimtoji	kuopa	buvo	suformuota	ketveriais	metais	anksčiau	negu	devynioliktoji.

180	LVIA,	Отчёт	по	Ковенской	крепости	за	1913	год,	с.	9.

181	1901	m.	duomenys.

182	Aukščiausias	puskarininkio	laipsnis,	kuopos	feldfebelis	buvo	kuopos	vado	pavaduotojas	administraciniams	bei	ūkio	reikalams.

183	Puskarininkio	laipsnis	artilerijoje.

184	Stebėtojai,	taikytojai	bei	laboratorininkai	yra	specialybę	nusakantys	bombarduotojo	laipsnio	variantai.

185	Atitinka	jefreitoriaus	laipsnį.

186	Savanoriais	(	rus.	Вольноопределяющийся)	rusų	kariuomenėje	buvo	vadinami	asmenys	su	viduriniu	arba	aukštuoju	išsilavinimu,	kurie	savo	noru	
pasirinko	karinę	tarnybą.	Jiems	buvo	taikomos	lengvatinės	sąlygos.	

Kauno tvirtovės artilerijos kapitonas 
Levas Korvatovskis su šeima. 1900 m. 



92

bei 25 karininkų. Nekoviniai tvirtovės artilerijos bataliono kariai 

buvo keturi raštininkai bei keturi gydytojai su dviem padėjėjais. 

Artilerijos dalinių dislokacija keitėsi taikos ir karo metais. Taikos 

metu 12 kuopų buvo išsidėsčiusios Panemunėje esančiose 

kareivinėse, dvi kuopos buvo dislokuotos Fredoje, devynios kuopos 

buvo įsikūrusios fortų kareivinėse. Keturios kuopos buvo įsikūrusios 

Žaliakalnyje187. Karo metu kuopos užimdavo centrinius įtvirtinimus 

Linkuvoje, Šilainiuose, VII forte, Domeikavoje, Šakiuose, Kumpėje, 

t. y. įtvirtinimus, kurie yra nepatogūs reguliariajai dislokacijai taikos 

metu. Tikslus kuopų pasiskirstymas Kauno mieste pateiktas priede 

Nr. 3. 5-oji išpuolių baterija buvo skirta padėti tvirtovės pajėgoms 

veikti už tvirtovės ribų188. Baterija buvo dislokuota Aukštojoje 

Fredoje. 1910 metais šio tipo baterijos buvo išformuotos, ją pakeitė 

5-oji ir 6-oji raitosios artilerijos baterijos.

Inžineriniai tvirtovės daliniai

3-asis pontonų batalionas buvo įtrauktas į Kauno tvirtovės įgulos sudėtį. Pastovių tiltų per Nemuną ir Nerį 

kiekis buvo nepakankamas tvirtovės reikmėms, todėl karo metais tvirtovė turėjo įrengti tris pontoninius tiltus. 

Prasidėjus karui batalionas buvo įtrauktas į 2-jo armijos korpuso, vėliau – į 10-osios armijos sudėtį.

Kauno tvirtovės pionierių kuopa buvo suformuota 1891 m. lapkričio 8 d. iš 3-ojo pionierių bataliono 

penktosios kuopos. Tvirtovės pionierių  kuopa buvo skirta pažeistų tvirtovės įtvirtinimų atstatymo darbams, 

lauko fortifikacijos darbams, elektros įrangos priežiūrai, vandens šulinių aptarnavimui ir kitiems inžineriniams 

darbams, kurių galėjo prireikti ginant tvirtovę nuo priešo. 

Kauno tvirtovės karo telegrafas buvo įsteigtas 1891 m. rugsėjo 28 d. Jis buvo aprūpintas apie 100 km laido 

bei apie 30 telegrafo aparatų. 1901 m. gruodžio 2 d. buvo įsteigta Kauno tvirtovės karo balandžių stotis. Ji 

turėjo užtikrinti susisiekimą viena kryptimi bei turėjo 250 pašto balandžių. Vėliau tvirtovės karo balandžiai 

aptarnavo jau tris kryptis. Karo telegrafas, taip pat pašto balandžių stotis turėjo palaikyti ryšį tarp tvirtovės ir 

lauko kariuomenės. 1913 metais pastatytas laikinas kibirkštinės radijo stoties pastatas, kurio įgulą sudarė du 

187	KAA	I514-1-14.

188	Žygių	baterijos	atsirado	1881	metais	generolo	feldmaršalo	Didžiojo	kunigaikščio	Michailo	Nikolajevičiaus	įsakymu.

Kauno tvirtovės artilerijos kapitono 
(kairėje) ir eilinio antpečiai
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karininkai ir 45 kariai189. 

Kauno tvirtovės oreivystės skyrius buvo įsteigtas 1895 m. rugsėjo 20 d. inžinerinių pajėgų sudėtyje. Jis atliko 

tvirtovės artilerijos koregavimo, žvalgybos funkcijas, taip pat buvo skirtas palaikyti ryšį su lauko pajėgomis. 

Padalinys buvo aprūpintas oro balionais, aitvariniais aerostatais. 1913 metų balandžio 27 dieną 4-osios oreivystės 

kuopos pagrindu buvo sudarytas aviacijos būrys, tiesiogiai pavaldus tvirtovės komendantui. Birželio 13 dieną 

į 4-ąjį oreivystės būrį buvo pasiųsti 4 karininkai mokytis piloto bei žvalgo specialybių. Pirmaisiais tvirtovės 

aviatoriais tapo puskarininkiai Šatunovas, Lešanovskis, Štokmaras, Maicuradzė, Ivanovas190. Būrio sudėtyje 

buvo 5 karininkai ir 33 kariai.  Inžinerinių dalinių kareiviai išeidavo specialius mokymus pagal pionierių, 

geležinkelio, garlaivio, minavimo, pontonų bei  elektros specialybes.

Daliniai, laikinai dislokuoti Kauno tvirtovėje

109-asis Volgos pėstininkų pulkas buvo dislokuotas Šančių kareivinėse. Pulko šventė – vasario 4 diena. Pulko 

istorija prasidėjo 1797 metų gegužės 17 dieną, kai buvo suformuotas dviejų batalionų 20-asis jėgerių pulkas. 

1801 metais šis pulkas buvo pavadintas 19-uoju jėgerių pulku. 1883 metų sausio 28 dieną šio pulko batalionai 

buvo prijungti prie Muromsko pėstininkų pulko. 1863 metais iš 4-ojo rezervinio bataliono ir 5-ojo bei 6-ojo 

atsargos batalionų buvo suformuotas Muromsko rezervinis pulkas, kuris tais pačiais metais buvo pervadintas 

Volgos pėstininkų pulku. 1864 metų kovo 25 dieną pulkas buvo pavadintas 109-uoju Volgos191 pėstininkų 

pulku. Pulkas turėjo 1883 metų Šv. Georgijaus vėliavą su caro Aleksandro jubiliejine juosta. Ant vėliavos buvo 

užrašai „Už gynybą nuo turkų kariuomenės 1829 metais ir už Sevastopolį 1854–1855 metais“, „1797 m. 20-

asis jėgerių pulkas“. Ant vėliavos buvo pavaizduotas Šventojo Georgijaus iš Vladimiro192  paveikslas.    

110-asis Kamos pėstininkų pulkas buvo dislokuotas Šančių kareivinėse. Pulko šventė – rugpjūčio 1 diena. 

Pulkas atsirado iš 53-ojo jėgerių pulko, suformuoto 1813 metų liepos 11 dieną. 1815 metais pulkas buvo 

pervadintas į 20-ajį Jėgerių pulką. 1883 metų sausio 28 dieną 20-ojo jėgerių pulko batalionai buvo prijungti 

prie Nižegorodsko pėstininkų pulko. 1863 metais iš 4-ojo rezervinio bataliono bei 5-ojo ir 6-ojo išleidžiamųjų 

batalionų buvo suformuotas Nižegorodsko rezervinis pulkas, kuris tais pačiais metais buvo pervadintas į Kamos 

pėstininkų pulką, o 1864 metų kovo 25 dieną pulką pavadino 110-uoju Kamos193 pėstininkų pulku. Pulkas 

turėjo jubiliejinę 1900 metų Šv. Georgijaus vėliavą, ant kurios buvo užrašai: „Už gynybą nuo turkų armijos 

1829 metais“, „1813–1913“, „1813 m. 53-asis jėgerių pulkas“194.

189	KAA,	I465-2-13.	Įsakymas	Nr.	65.

190	KAA	I465-2-13.	Įsakymas	Nr.	65.

191	Цитович	Г.	А.	Храмы	армии	и	флота.	Пятигорск,	1913,	стр.	167.Пятигорск,	1913,	стр.	167.

192	�вягинцев	В.	В.	�намёна	и	штандарты	русской	армии.	1969.�вягинцев	В.	В.	�намёна	и	штандарты	русской	армии.	1969.1969.

193	Ten	pat,	p.	168.

194	Ten	pat.
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111-asis Dono pėstininkų pulkas 1898–

1910 metais buvo dislokuotas Marijampolėje, 

o iki 1889 metų ir po 1910 metų pulkas 

buvo dislokuotas Kaune. Pulko šventė – 

gegužės 9 diena. Pulkas atsirado iš 12-ojo 

dviejų batalionų jėgerių pulko, kuris buvo 

suformuotas 1797 metų gegužės 17 dieną. 

1801 metais pulkas pavadintas 11-uoju 

jėgerių pulku. 1833 metų sausio 28 dieną 11-

ojo jėgerių pulko batalionai buvo prijungti 

prie Nizovsko pėstininkų pulko. 1863 metais 

iš 4-ojo rezervinio bei 5-ojo ir 6-ojo batalionų buvo suformuotas Nizovsko rezervinis pėstininkų pulkas, kuris 

buvo tais pačiais metais pervadintas. Naujasis jo pavadinimas – Dono pėstininkų pulkas. Pulko vėliava buvo 

1883 metų pavyzdžio, ant jos buvo Šv. Nikolajaus paveikslas ir  užrašai: „Už nuopelnus prie Kulevičių 1829 m. 

gegužės 30“, „1797–1897“, „1792 metai. 12-asis jėgerių pulkas“. Taip pat buvo Aleksandro jubiliejinė juosta 

„1897 metai“195. 

112-asis Uralo pėstininkų pulkas nuo 1910 metų buvo dislokuotas Alytuje ir taikos metu buvo III klasės 

tvirtovės įgulos dalis. Tvirtovė susidėjo iš keleto žemės fortų. Šio pulko batalionai buvo nukreipiami į Kauno 

tvirtovę pratybų metu bei sargybai.

3-asis dragūnų Novorosijsko Jos Imperatoriškosios Didenybės Didžiosios kunigaikštienės196 Jelenos 

Vladimirovnos pulkas įėjo į 3-osios kavalerijos divizijos, kurios štabas buvo įsikūręs Kauno mieste, sudėtį. 

Pulko eskadronai buvo išsidėstę miesto pakraščiuose Žydų kapinių rajone. Pulko šventė – rugpjūčio 6-oji. 

Pulkas buvo suformuotas 1803 metų kovo 16 dieną iš eskadronų, kurie buvo atskirti nuo Černyševskio, Tverės, 

Seversko ir Smolensko dragūnų pulkų. Nuo 1864 metų pulkas vadinosi 3-uoju Novorosijsko197 dragūnų pulku. 

Pulkas turėjo 1900 metų Šv. Georgijaus vėliavą su užrašais: „Už puikius žygdarbius, padarytus per sėkmingai 

pasibaigusią 1814 metų kampaniją“, „1803–1903“, „1803 metai. Novorosijsko dragūnų pulkas“. Taip pat 

turėjo Aleksandro 1903 metų jubiliejinę juostą „1903 metai“198 .  

Dvi Dono kazokų pulko šimtinės buvo paskirtos atlikti rekvizitines ir žvalgybines funkcijas karo metu. Po 

mobilizacijos jas turėjo pakeisti šeši šimtai kazokų iš antraeilio kazokų pulko. 

195	Ten	pat.

196	Kunigaikštienė	buvo	pulko	globėja,		todėl	jos	titulas	ir	vardas	minimi	pulko	pavadinime.

197	Ten	pat,	p.	167.

198	�вягинцев	В.	В.	�намёна	и	штандарты	русской	армии.	1969.�намёна	и	штандарты	русской	армии.	1969.

109-ojo Volgos pulko kareiviai
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Kauno tvirtovės stačiatikių bažnyčios dekanatas

Rusijos Imperijos kariuomenėje stačiatikių bažnyčia užėmė svarbią vietą. Karo dvasininkai dalyvavo auklėjant 

kareivius, aukodavo mišias, atlikinėdavo apeigas, kartu su savo kariniu daliniu vykdavo į frontą. Nuo 1800 metų 

kariuomenėje įvesta nauja karo šventikų tarnyba, pavaldi vyriausiajam karo šventikui – protopresbiteriui.

Divizijos dekanai buvo vietinių valdymo organų atstovai, kuriems buvo pavaldūs pulkų, atskirų batalionų,  

divizionų bei karinių įstaigų šventikai. Taikos metu dekanas buvo pavaldus vietinės civilinės vyskupystės 

vyskupui bei atlikdavo jam pavaldžių parapijų kontrolę. Kariuomenės bažnyčios buvo pastovios arba kilnojamos, 

pulko arba įgulos. Kariuomenėje tarnaujantys šventikai neturėjo karinio laipsnio, tačiau turėjo tokias pat 

privilegijas kaip ir atitinkamo laipsnio karininkas. Pvz., divizijos dekanas turėjo papulkininkio, pulko šventikas 

– kapitono, diakonas – poručiko teises. Be stačiatikių, kariuomenėje taip pat tarnavo katalikų kunigai, žydų 

rabinai, musulmonų mulos – po vieną kiekvienos religijos šventiką karinėje apygardoje199. 

Kadangi Kauno tvirtovėje buvo dislokuotas didelis karinių dalinių skaičius, joje buvo įkurtas Kauno tvirtovės 

dekanatas, jungiantis šešias stačiatikių bažnyčias. Tvirtovės dekanato pagrindu tapo didingas Kauno tvirtovės 

Petro ir Povilo soboras, šio soboro klebonas taip pat buvo dekanato vadas. Tačiau kitos karinės bažnyčios 

nebuvo tokios įspūdingos. Dauguma Kauno įgulos bažnyčių buvo pastatytos iš kareivių ir karininkų aukų, o 

kelios bažnyčios neturėjo savo pastato – bažnyčios reikmėms buvo statomi nedideli priestatai arba paskiriamos 

patalpos kareivinėse. 

Šiandien buvusios Kauno tvirtovės įgulos bažnyčios arba apleistos ir nebenaudojamos, arba jau neegzistuoja. 

Nedidele išimtimi tapo tik miesto centre pastatytas Petro ir Povilo soboras, bet ir jo istorija mažai kas domisi. 

Būtent dėl šių priežasčių knygoje atsirado šis tolimas fortifikacijos raidai arba karo istorijai skyrelis.

Tvirtovės Petro ir Povilo soboras

Soboras pastatytas Nikolajaus prospekto (dabartinės Laisvės alėjos) viduryje specialiai įrengtoje aikštėje. 

Soborui skirta vieta pirma buvo numatyta katalikų katedrai, bet po 1831 metų sukilimo numalšinimo buvo 

nuspręsta pastatyti šioje vietoje reprezentacinę Kauno tvirtovės įgulos stačiatikių bažnyčią.

Pamatai buvo išmūryti 1891 metų birželio 29 dieną, soboras buvo statomas 1891–1893 metais pagal Kauno 

tvirtovės inžinieriaus K. Limarenkos projektą, kurį koregavo architektas akademikas D. Grimas iš Sankt 

Peterburgo. Statybų darbus vykdė meistrai iš Černigovo gubernijos. Plytos buvo pagamintos tvirtovės plytų 

199	Rusijos	kariuomenėje	tarnavo	75%	stačiatikių,	9%	katalikų,	2	%	musulmonų	bei	1,5	%	liuteronų.
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fabrike. Šlifuotas granitas, 

grindų plytelės nupirktos 

Lenkijoje ir Norvegijoje. 

1894–1895 metais buvo 

dekoruojamas soboro vidus. 

Meninius darbus vykdė 

amatininkai iš Peterburgo – 

tarpusavio pagalbos bendrijos 

nariai.

Soboro altoriuje buvo 

pavaizduoti du arkangelai, 

pagrindiniame kupole 

– evangelistai, pilonuose ir 

rozetėse virš chorui skirto balkono – įvairūs stačiatikių šventieji, altoriaus vitraže buvo vaizduojama, kaip 

Jėzus patenka į dangų. Ornamento dekorą pagal V. Griaznovo eskizus darė A. Trėjus iš Vilniaus. Į mažuosius 

kupolus buvo pakelti varpai. Vienas iš jų, nulietas 1681 metais, yra laikomas meno paminklu. Visi statybų ir 

dekoratyviniai darbai buvo kontroliuojami inžinieriaus K. Limarenkos. Soboras buvo pašventintas 1895 metų 

rugsėjo 17 dieną200.

Soboras atliko svarbią reprezentacinę funkciją, užbaigė tvirtovės administracijos pastatų kompleksą, kuris 

tapo vienu architektūros ansambliu, pabrėžiančiu stačiatikybės galybę bei pergalę. Neobizantinė architektūra, 

kuri buvo visai nepopuliari Vidurio Rusijoje, bet dažnai naudojama vakarų teritorijose, turėjo suminkštinti 

tarpkonfesinius katalikų ir stačiatikių santykius. Atminimo knygelėje, kuri buvo išleista statyboms pasibaigus, 

pabrėžtas soboro panašumas į katalikų bažnyčias Italijoje bei stačiatikių bažnyčias Konstantinopolyje.

Nuo 1895 iki 1915 metų sobore buvo atliekamos liturgijos tiems kareiviams ir karininkams, kurie neturėjo 

savo dvasininkų. Čia vyko religinės bei karinės šventės, nuo soboro prasidėdavo kariniai paradai. Sobore tarnavo 

vienas protojerėjus, diakonas ir du psalmininkai. Soboras turėjo tris altorius : centrinį – apaštalų Petro ir Povilo 

garbei, dešinįjį – Nadeždos, Veros ir Sofijos garbei, kairįjį – šventojo Nikolajaus garbei. Sobore galėjo sutilpti 

3000 žmonių.

Vokiečių okupacijos  metais (1915) dalis soboro varpų buvo supjaustyta ir išvežta į Vokietiją. Soboras stovėjo 

uždarytas iki 1919 metų. Tuomet išsikraustanti vokiečių valdžia perdavė soboro raktus stačiatikių šventikui. 

200	Цитович	Г.	А.	Храмы	армии	и	флота.	Пятигорск,	1913,	c.	165.

Kauno tvirtovės įgulos soboras. XX a. pradžia
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Tačiau savo funkcijų soboras neatgavo – Pirmosios Lietuvos Respublikos laikotarpiu visuomenėje buvo jaučiamas 

stiprus priešiškumas rusų paveldui, buvo bandyta net nugriauti soborą, motyvuojant tuo, jog jis architektūriškai 

nevertingas. 1919 metais jis buvo perdarytas į Šventojo Arkangelo Mykolo bažnyčią.  Buvo priimtas sprendimas 

padaryti soborą katalikų bažnyčia: 1934 metais buvo sunaikinta altoriaus kompozicija, 1939 metais buvo įrengti 

vargonai. 1935 m. soboro ikonostasas buvo demontuotas ir perneštas į Kauno stačiatikių Apreiškimo katedrą, 

kur stovi iki šiol. Pastatas buvo naudojamas kaip bažnyčia iki 1960 metų, o 1965 metais pakeitus interjerą 

buvo atiduotas Vitražo ir skulptūros galerijai. 1978 metais buvo užbaigta antroji interjero rekonstrukcija, 

medinės pertvaros buvo pakeistos plytinėmis. Atgavus Lietuvos nepriklausomybę, soboras perduotas Lietuvos 

kariuomenės įgulai ir visuomenėje vadinamas soboru arba įgulos bažnyčia. Išliko altoriaus ornamentai, grindys 

su įvairiaspalvėmis plytelėmis, dekoruotos raudonmedžio durys. Paskutinės vidaus dekoro dalys išliko iki XX 

a. paskutinio dešimtmečio, bet buvo sunaikintos per paskutinę restauraciją.

Šventojo Sergijaus Radonežiečio tvirtovės artilerijos bažnyčia
(Šventosios Trejybės Kauno artilerijos bažnyčia)

Bažnyčia buvo įrengta 1891 metais netoli Artilerijos valdybos 

pastato Aukštojoje Fredoje perstačius katalikų koplyčią, 

išlikusią dar nuo J. Godlevskio dvaro laikų. Šventykla  buvo 

statoma artilerijos batalionų reikmėms, pašventinta 1891 

metų lapkričio 8 dieną. Bažnyčios statybomis rūpinosi 

pulkininkas Nepliujevas ir papulkininkis Vojevodskis. Joje 

tilpo apie 200 žmonių. Dalis lėšų bažnyčios statyboms buvo 

skirta karo vadovybės, dalis – pačių karių paaukota. 

Bažnyčios pastatas plytinis, su akmeniniais pamatais, vieno 

aukšto, stogas dengtas geležimi. Architektūrinė bažnyčias 

ypatybė – betoninis kupolas; pastato sienos buvo dekoruotos 

geltono marmuro faktūra, pagrindinis kupolas – dangaus 

spalvos. Interjeras apipavidalintas  tapytais angelais, 

evangelistais. Altoriaus kupolas dengtas auksiniu tinkleliu.

Pastatas išsilaikė iki šių dienų. Tarpukaryje bažnyčia buvo 

naudojama katalikų, jos vidaus dekoras buvo  pakeistas. 

Sovietmečiu čia buvo įrengta sporto salė, dabar pastatas yra 

apleistas. Išliko kupolo dažų fragmentų, angelų freskos ant 

Stačiatikių šventasis, 
archimandritas Gavriilas Igoškinas

1909–1913 metais tarnavo 
Kauno tvirtovės artilerijoje, 

ėjo soboro psalmininko pareigas
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pagrindinio kupolo, autentiškos durys.   

3-ojo dragūnų pulko Apreiškimo bažnyčia

Pulko bažnyčia egzistuoja nuo 

1803 metų, t. y. nuo pulko 

atsiradimo laikų. Ji lydėjo 

pulką  Napoleono  bei Rusijos–

Turkijos karuose. Pulko 

bažnyčia nuo 1904 metų buvo 

įsikūrusi eskadrono valgyklos 

priestate miesto pakraštyje201
 

ir joje tilpo iki 200 žmonių.

Šiuo metu išsilaikiusios 

valgyklos liekanos ir bažnyčios 

priestatas. Matomos trys 

plytomis užmūrytos arkos ir 

šviesių dramblio kaulo spalvų 

dažai ant šventyklos sienų. 

Išorėje priestatas turi plytinio dekoro elementų – kryžių, taip pat mozaikinės ikonos ant stogo liekanų.

28-osios pėstininkų divizijos bažnyčios

28-osios pėstininkų divizijos Apreiškimo bažnyčia buvo Eigulių kaime, divizijos vasaros stovyklos vietoje. 

Šventykla medinė, joje tilpo iki 400 žmonių, rusiško bizantinio XVI amžiaus stiliaus, penkiakampė, stogas 

padengtas cinku, su paauksuotais kryžiais ir rutuliais. Bažnyčia pastatyta pagal karo inžinieriaus K. Limarenkos 

projektą.

Iš išorės ir vidaus šventykla buvo apkalta lentomis ir nudažyta aliejiniais dažais. Vidiniame dekore tapyti 

evangelistų vaizdai, už altoriaus – Išganytojo ikona ant stiklo (sukurta Volgos pulko kapitono Piotrovskio). 

Mišios buvo aukojamos tik stovyklavimo metu. Iki mūsų dienų bažnyčia neišliko, tikslios jos buvimo vietos 

nustatyti nepavyko. 

201	Dabartinėje	Radastų	gatvėje.

3-ojo dragūnų pulko Apreiškimo bažnyčios altoriaus liekanos. 2005 m.
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109-ojo Volgos pėstininkų 

pulko bažnyčia buvo pastatyta 

1896 metais Šančiuose 28-

osios pėstininkų divizijos 

karių pastangomis kariniame 

miestelyje. Bažnyčia 

pašventinta 1896 metų 

gruodžio 22 dieną. Nuo 

1887 metų pastatu naudojosi 

109-asis Volgos pėstininkų 

pulkas, kurio pulko bažnyčia 

buvo įkurta 1864 metais.

Bažnyčia buvo kryžiaus 

formos su pagrindiniu kupolu 

viduryje, su keturiais nedideliais bokštais iš rytų, vakarų, šiaurės ir pietų. Varpinė buvo vakarų bokštelyje. Viso 

statinio tiek išorė, tiek ir vidus buvo papuoštas rusiško stiliaus raižiniais ir dažytas aliejiniais dažais. Turėjo 

gana masyvų dviejų aukštų ikonostasą su raižiniais, kolonomis ir karnizais, su piešiniais ant paauksuoto fono. 

Bažnyčia buvo nedidelė, bet gana grakšti. 

Šios bažnyčios statybas palaimino pats imperatorius Aleksandras III, kuris paaukojo jai 1000 rublių. Po I 

pasaulinio karo bažnyčia buvo perdaryta į katalikų kulto pastatą, sovietų valdžios metais stovėjo apleista, o 

1950 metais sudegė. Dabar šioje vietoje nedidelis parkas.

110-ojo Kamos pėstininkų pulko Šventojo Kryžiaus bažnyčia buvo kareivinių pastate Šančių priemiestyje. 

Užėmė vieną patalpą su valgykla, bažnyčioje galėjo tilpti 400 žmonių. Ikonostasas įrengtas pačių karių, o 

ikonos buvo nutapytos karininkų.           

111-ojo Dono pėstininkų pulko Nikolajaus Stebukladario bažnyčia iš pradžių buvo įsikūrusi privačiame name, 

o 1882–1883 metais 28-osios pėstininkų divizijos vado generolo leitenanto Kvitnickio pastangomis prie 

maniežo buvo pristatytas priestatas. 1898 metais, pulkui išvykus į Marijampolę, pulko šventykla buvo perduota 

Kauno tvirtovės soborui. Kurį laiką joje dar egzistavo brolybės mokykla, o po to ji buvo uždaryta iki 1910 

metų. Pulkui 1910 metais grįžus nuolatinei dislokacijai į Kauną šventykloje vėl buvo aukojamos mišios.

Šventykloje tilpo iki 150 žmonių; ji buvo atskirta nuo maniežo stumdomosiomis durimis su šarnyrais iki 6 

109-ojo Volgos pulko bažnyčia Šančiuose. 1915 m. 



100

sieksnių  pločio ir 2 sieksnių aukščio. Visa bažnyčia buvo papuošta marmuru ir apšviesta elektra. Prie šventyklos 

buvo pristatyta nedidelė varpinė.

Pirmosios Lietuvos Respublikos metais buvusiame maniežo pastate buvo atidarytas Vytauto Didžiojo muziejus, 

buvusios šventyklos altoriuje buvo išdėstyta viena iš muziejaus ekspozicijų. Varpinė buvo perstatyta į stilizuotą 

viduramžių bokštą, bet varpai buvo palikti. Bokšte buvo įmontuotas laikrodis. Statant šiuolaikinį muziejaus 

pastatą šventykla ir varpinė buvo nugriauta. 
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KAUNO TVIRTOVĖS ARTILERIJA

Artilerijos organizacija

Kauno tvirtovės pabūklai

Siaurasis tvirtovės geležinkelis
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Artilerijos organizacija

Kauno tvirtovės artilerijos ginkluotę sudarė visi pagrindiniai apgulties ir tvirtovių pabūklų tipai, taip pat 

lauko ir net kalnų artilerija. Tai nulėmė ypatinga rusų armijos tvirtovių gynybos filosofija ir sudėtinga Rusijos 

artilerinės įrangos evoliucija. 

Nors Kauno tvirtovė nuo savo statybų pradžios iki tragiško finalo egzistavo tik 33 metus, tam tikrų ginkluotės 

pasikeitimų joje vis dėlto buvo. Negalėdami čia jų visų pateikti, labiau akcentuosime XX amžiaus laikotarpį.

Sąlyginai visą tvirtovės artileriją galime suskirstyti į 8 grupes. Tai priešfortinių pozicijų pabūklai, tarpus 

flankuojantys pabūklai, prieššturminiai pabūklai, griovių flankavimo pabūklai, centrinių įtvirtinimų pabūklai, 

skyriaus ir pagrindinio rezervų bei atsarginiai pabūklai202.  

Priešfortinių pozicijų pabūklai turėjo atremti priešo bandymus apsupti tvirtovę bei nutraukti tvirtovės 

susisiekimą su lauko kariuomene. Šiai grupei priklauso visa tvirtovės sunkioji artilerija. Pirmieji šio tipo pabūklai 

buvo išdėstyti ilgalaikėse baterijose ir fortuose,  bet po 1891 metų,  siekiant artilerinio forto koncepciją 

pakeisti pėstininkų forto koncepcija, visa sunkioji artilerija iš fortų buvo perkelta į tarpines baterijas, statomas 

mobilizacijos laikotarpiu. Tarp tokios paskirties pabūklų yra  palengvinta 8 colių patranka203, 120 pūdų204 6 

colių patranka, 190 pūdų 6 colių patranka, 42 linijų205 patranka, 8 colių plieninės arba ketaus mortyros, 6 colių 

varinė tvirtovės mortyra, 6 colių lauko mortyra, taip pat nedidelis 4 svarų206 patrankų skaičius. 

Tarpų flankavimo pabūklai buvo išdėstyti fortų tarpiniuose puskaponieriuose bei skirti tarpfortiniams tarpams 

apšaudyti, norint užkirsti kelią priešo pėstininkams, bandantiems prasiveržti į fortų užnugarį. Tokio tipo 

pabūklams priskiriamos 4 svarų lengvosios patrankos su Durliacherio lafetais. 

Prieššturminiai pabūklai buvo skirti naikinti priešo pėstininkų eiles, vykstant forto šturmui. Tam pabūklai 

iš slėptuvių buvo išridenami į valgangus ir šaudė tiesiogine ugnimi. Tokių pabūklų tipui priklausė raitosios 

patrankos, lengvosios 4 svarų patrankos, pusės pūdo lengvosios lygiavamzdės mortyros, taip pat trijų linijų 

kulkosvaidžiai „Maksim“207.     

202	KAA	I465-1-452,		p.	51.I465-1-452,		p.	51.465-1-452,		p.	51.

203	Trumpa	informacija	apie	kiekvieną	pabūklų	tipą	pateikta	skyriaus	pabaigoje.

204	Vienas	pūdas	lygus	16,3805	kg.

205	Viena	linija	lygi	0,1	colio.

206	Vienas	svaras	lygus	365,47	g.	Senų	patrankų	buvo	nurodomas	ne	kalibras,	o	šaudmens	svoris.

207	XX	amžiaus	pradžioje	kulkosvaidžiai	priklausė	artilerijai.
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Griovių flankavimo pabūklai buvo išdėstyti forto208 kaponieriuose ir puskaponieriuose ir apšaudydavo forto 

griovį. Tokio tipo pabūklai buvo 57 mm kaponierinės Nordenfeldo patrankos, taip pat  4 svarų lengvosios 

patrankos su Nesvetevičiaus lafetais. 

Centrinių įtvirtinimų pabūklai buvo išdėstyti centrinių įtvirtinimų redutuose ir turėjo naikinti pro fortų žiedą 

prasiveržusio priešo likučius. Tam tikslui buvo naudotos baterinės patrankos, taip pat keturių svarų lengvosios 

patrankos, pusės pūdo varinės lygiavamzdės mortyros ir trijų linijų kulkosvaidžiai „Maksim“. 

Skyriaus rezervo pabūklai buvo gynybos skyrių vadų žinioje, o pagrindinio rezervo – tvirtovės komendanto 

žinioje. Šie pabūklai buvo skirti artilerijos ugniai pastiprinti pavojingose gynybos vietose, atsižvelgiant į 

susidariusią situaciją mūšio lauke. Buvo numatyta šiuos pabūklus statyti tarpuose tarp fortų, todėl rezerve 

buvo stambaus kalibro pabūklai – 6 ir 8 colių mortyros ir patrankos, 42 linijų patrankos.  

Atsarginiais buvo laikomi tie pabūklai, kuriems nebuvo planuota vietos tvirtovės gynyboje, tačiau tam tikras jų 

kiekis buvo saugomas tvirtovės saugyklose. Dažniausiai tai buvo seno tipo pabūklai, pakeisti naujais arba atsiųsti 

laikinai saugoti. Didžiausią tvirtovės atsargos pabūklų skaičių sudarė 6 colių varinės tvirtovės mortyros.

XX a. pradžioje Kauno tvirtovėje buvo 11 tipų patrankų bei 7 tipų mortyrų, taip pat „Maksim“ sistemos 

kulkosvaidžių ir raketinių stovų209. Bendras pabūklų skaičius siekė apie tūkstantį vienetų210 (neskaitant privataus 

ir pagrindinio rezervų). Iš 1250 pabūklų beveik 400 vienetų sudarė pasenusios keturių svarų lengvosios 

patrankos su stūmoklinėmis ir pleištinėmis spynomis. Didžiausių kalibrų buvo 8 ir 6 colių patrankos, tačiau 

bendras jų kiekis buvo labai nedidelis – kiek daugiau negu 30 vienetų. Pagrindinių kalibrų buvo 120 ir 190 

pūdų 6 colių patrankos (bendras kiekis siekė 160 vnt.) ir 42 linijų patrankos (155 vnt.). Fortai ir baterijos taip 

pat turėjo 6 ir 8 colių mortyrų, kurių buvo apie 100. Apie 70 įvairių tipų pabūklų sudarė tvirtovės rezervą. 

Apžvelgsim kelis tvirtovės įtvirtinimus, nurodydami jų artilerinį aprūpinimą. Pirmasis fortas – tipinis simetriškas 

įtvirtinimas su vienu centriniu ir vienu goržos kaponieriumi, taip pat dviem tarpiniais kaponieriais, kurie 

buvo pastatyti virš kareivinių modernizacijos metu. Šiuose kazematuose buvo 24 pabūklai, iš jų 8 lengvosios 

patrankos tarpiniuose puskaponieriuose  buvo skirtos tarp fortų esančių tarpų gynybai, aštuonios 57 mm 

Nordenfeldo ir aštuonios 87 mm lengvosios patrankos buvo skirtos forto griovio gynybai. Prieššturminės 

artilerijos vaidmenį atliko 8 prieššturminės patrankos. Forto gynybą papildė 2 kulkosvaidžiai „Maksim“, 

keturios pusės pūdo varinės mortyros ir šeši raketiniai stovai. Sunkioji artilerija buvo kairiojoje ir dešiniojoje 

priešfortinėje pozicijoje – šešiose baterijose, po tris kiekvienai pozicijai.  Čia buvo dislokuotos lengvosios 

208	IX	forte	patrankos	išdėstytos	dvigubuose	ir	viengubuose	kofruose.

209	Raketiniai	stovai	(ракетный	станок)	–	tai	minosvaidžio	tipo	ginklas,	skirtas	apšviečiamosioms	raketoms	paleisti,	tačiau	priklausė	artilerijai.	

210	KAA	I514-1-18.
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patrankos (bendras kiekis – 12 vnt.), 42 linijų patrankos (8 dešiniosios pozicijos patrankos) ir 190 pūdų 6 

colių patrankos (8 kairiosios pozicijos patrankos). 

Toliau gynyba buvo vykdoma iš tarpinių baterijų, išsidėsčiusių tarp forto ir ilgalaikių baterijų. Tarpinėje 

baterijoje buvo 8 didelio kalibro pabūklai (42 linijų patrankos, 6 colių patrankos ir 6 colių mortyros) ir viena 

arba dvi lengvųjų pabūklų baterijos (t. y. šešios arba dvylika patrankų).

Ilgalaikėje baterijoje buvo išsidėsčiusios keturios 6 colių 120 pūdų patrankos, šešios raitosios patrankos, du 

kulkosvaidžiai „Maksim“, šeši raketiniai stovai ir dvi pusės pūdo mortyros. Lengvosios prieššturminės artilerijos 

kiekis priklausė nuo baterijos dydžio.

Pagrindinę centrinių įtvirtinimų redutų ginkluotę sudarė baterinės ir lengvosios patrankos, taip pat raketiniai 

stovai ir kulkosvaidžiai. Redutuose sunkiosios artilerijos nebuvo. 

Žinoma, pabūklų rūšys ir jų kiekis priklausė nuo įtvirtinimo konstrukcijos. Tuose fortuose, kur tarpinių 

puskaponierių nebuvo, nebuvo ir atitinkamų pabūklų, o VIII forto, dažniau vadinamo Linkuvos įtvirtinimu, 

ginkluotė susidėjo tik iš 16 lengvųjų patrankų.

Sausumos tvirtovių artilerijos modernizacija Rusijos Imperijoje vyko gerokai lėčiau negu lauko artilerijos arba 

karo laivyno modernizacija. Egzistavo pražūtinga praktika sukrauti tvirtovėje įvairias pasenusias sistemas bei 

reikalauti iš artileristų gerai pažinti artilerijos materialiąją dalį bei efektyviai kovoti su patrankomis, kurios jau 

pelnytai galėjo užimti savo vietas muziejuje. Ši problema puikiai atsispindėjo Kauno tvirtovėje – jos artilerijos  

modernizavimo klausimas buvo keliamas ne vieną kartą, tačiau ši problema nebuvo sprendžiama.

1912–1913 metais tvirtovė gavo artilerijos pabūklų partiją, kurios sudėtyje buvo211:  

Pavadinimas Kiekis
8 colių lengvoji patranka 10

200 pūdų 6 colių patranka 8

6 colių tvirtovės haubica 18

6 colių geležinkelio haubica 6
6 colių lauko mortyra 1

42 linijų greitašaudė patranka 8

3 colių greitašaudė patranka 20

57 mm kranto Nordenfeldo patranka 40
Iš viso 111

211	LVIA.	Отчёт	о	Ковенской	крепости	за	1913	г.
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Ši įdomi siunta reikalauja papildomų komentarų. 8 colių lengvoji patranka buvo skirta apgulties parkų ginkluotei 

ir buvo sumažinta iki 3 t masės. Patrankos buvo saugomos tvirtovėje tam, kad karo atveju galima būtų formuoti 

specialius artilerijos dalinius priešo tvirtovių šturmui. 

200 pūdų 6 colių patrankos turėjo pakeisti 6 colių 190 pūdų patrankas, nes naujas bedūmis parakas dėl 

senesnių 190 pūdų patrankų vamzdžio konstrukcijos neleido padidinti šaudymo nuotolio. 

6 colių tvirtovės haubicos, 42 linijų ir 3 colių greitašaudės patrankos buvo modernios artilerijos sistemos, 

kurios keitė analogiškų kalibrų pasenusius pabūklus. Pagrindiniai naujų pabūklų privalumai buvo didesnis 

šaudymo nuotolis bei šaudymo greitis. Šios patrankos tikrai galėjo smarkiai pastiprinti tvirtovės gynybą, tačiau 

nedidelis atsiųstas kiekis neleido labai pakeisti tvirtovės artilerijos situacijos.

6 colių geležinkelio haubica buvo pirmoji geležinkelio artilerinė sistema Rusijos Imperijoje. Šiuos pabūklus 

Centrinė inžinerinė valdyba 1894 m. užsisakė Prancūzijoje, tačiau bandymai Kronštate parodė silpnas 

balistines pabūklų savybes. Pabūklai buvo nusiųsti į Liepojos tvirtovę, o 1913 m. dėl tvirtovės išformavimo jas 

persiuntė į Kauną. Ši sistema buvo sudaryta iš 6 colių „Canet“ pabūklų bei geležinkelio platformos, skirtos 

1514 mm geležinkeliui. Sistemos įgula – 9 artileristai. Karo metais sistema buvo laikoma pasenusia ir gynyboje 

nedalyvavo.

57 mm kranto Nordenfeldo 

patrankos buvo demontuotos 

jūrų tvirtovėse ir 

atsiųstos į sausumos 

tvirtoves kaponieriams ir 

puskaponieriams apginkluoti. 

Šias patrankas galima 

buvo montuoti tvirtovės 

kaponieriuose, tačiau Kaune 

tokio poreikio nebuvo ir 

patrankos nebuvo panaudotos. 

Iš visos patrankų partijos iš 

karto galima buvo pritaikyti 

tik 6 colių lauko mortyrą, 8 

colių lengvąsias patrankas bei 6 colių tvirtovės haubicas. Kiti pabūklai buvo gauti be šaudmenų,  taikiklių ir 

6 colių patroninė „Canet“ patranka
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kt. įrangos. 

1914 metais kariuomenės  Generalinis štabas gavo Prancūzijos žvalgybos informaciją apie naujausias ypač 

galingas vokiečių mortyras, skirtas tvirtovių įtvirtinimams naikinti. Tam, kad atremtų tokių pabūklų galią, 1914 

metų rugsėjo 3 dieną į Kauną buvo atsiųstos dvi 10 colių jūrų patrankos su 200 fugasinių bombų komplektu ir 

keturios 6 colių „Canet“ patrankos su 400 fugasinių bombų ir 100 šrapnelių komplektais. Patrankos su įgula 

buvo siunčiamos iš Kronštato. Viena „Canet“ baterija212 buvo pastatyta prie I baterijos, kita – į kairę nuo III 

forto; 10 colių baterija buvo pastatyta už II baterijos213. 

Kaip buvo pasakyta anksčiau, 

tvirtovėje buvo įrengtos 

kazematinės artilerijos remonto 

dirbtuvės ir kazematinės 

laboratorijos214. Kazematinės 

artilerijos dirbtuvės215 buvo Fredos 

rajone. Dirbtuvių pastatas susidėjo 

iš dešimties kazematų ir buvo 

pastatytas forto goržos kareivinių 

pavidalo – su įrengtu žemės  

pylimu, skliautiniais kazematais  

ir ventiliacinėmis galerijomis. 

Pirmajame kazemate buvo mašinų 

skyrius su garo mašina. Garo 

mašinos varomasis velenas ėjo 

per penkis kazematus, aprūpindamas juose esančių staklių ir įrenginių darbą. Antrasis kazematas buvo skirtas 

staliaus darbams, jame buvo dvejos medžio apdirbimo staklės ir cirkuliacinis pjūklas. Trečiasis kazematas buvo 

skirtas šaltkalvystės darbams. Ketvirtasis buvo skirtas tekinimo darbams. Jis buvo aprūpintas trejomis tekinimo 

ir vienomis gręžimo staklėmis. Penktasis kazematas buvo aprūpintas šešiomis kalvio krosnimis su ventiliatoriais 

orui įpūsti. Antroji dirbtuvių dalis buvo skirta šaltkalvystės, staliaus ir dažymo darbams, ten pat buvo ginklų 

dirbtuvės. 

Kazematuotos laboratorijos buvo abiejuose centrinių sandėlių kompleksuose. Laboratorijos pastatas susidėjo 

212	Kiekvienoje	baterijoje	buvo	dvi	patrankos.

213	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	с.	53.с.	53..	53.

214	KAA	I465-1-452	l.	60I465-1-452	l.	60465-1-452	l.	60

215	Šiose	dirbtuvėse	Pirmosios	Respublikos	laikotarpiu	buvo	laikomi	Lietuvos		tankai.	Pastatas	egzistuoja	iki	šiol.

Kauno tvirtovės artilerijos kareivinės Panemunėje
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iš keturių kazematų. 

Laboratorijose buvo 

surenkami šaudmenys.

Paruošti šaudmenys buvo 

laikomi nedideliame 

sandėliuke. 

Tvirtovės artilerijos kiemas 

buvo išsidėstęs Aukštosios 

Fredos rajone, centrinių 

įtvirtinimų kairiojo reduto 

užnugaryje. Centrinė 

artilerijos valdyba užėmė 

pirmojo tvirtovės štabo 

patalpas. Tame pat rajone buvo išsidėstę karininkų flygeliai ir kareivių kareivinės, ginklų dirbtuvės ir kiti 

statiniai.

Tvirtovės artileriją aprūpinti šaudmenimis mūšio metu buvo gerokai sudėtingiau  negu lauko artileriją, todėl tai 

reikia atskirai aprašyti. Kadangi kiekviena patranka, nepriklausomai nuo kalibro ir tipo, tvirtovės gynyboje turėjo 

savo vietą, nebuvo tikslo kiekvienai patrankai turėti arklių bei pačios patrankos arba užtaisų transportavimo 

priemonių. Tačiau skirtingai nuo lauko artilerijos, tvirtovių artilerijos sviedinių išeiga bei sviedinių masė 

buvo daug didesnė. Tvirtovėje buvo laikomos didelės šaudmenų atsargos, o ir didelei sviedinių daliai reikėjo 

papildomų paruošimo operacijų – surinkimo ir pan. 

Pagrindinės šaudmenų ir parako atsargos buvo centriniuose sandėliuose, išsidėsčiusiuose dviem kompleksais 

abiejose Nemuno pusėse216. Kiekvienas kompleksas susidėjo iš keturių plytinių rūsių (po 5 400 pūdų parako 

kiekvienas) ir vieno betoninio rūsio, kurio talpa buvo 6 300 pūdų parako217. Centriniuose sandėliuose buvo 

surenkami šaudmenys, taip pat atliekami reikalingi artilerijos remonto darbai. Šiam tikslui buvo pastatytos 

kazematuotos laboratorijos ir dirbtuvės. Iš čia tvirtovės geležinkeliu šaudmenys buvo gabenami į tarpinius 

sandėlius, išdėstytus tvirtovės perimetru už centrinių įtvirtinimų linijos. Tarpiniai sandėliai I skyriaus buvo 

centrinių įtvirtinimų kurtinoje, už VI baterijos bei už VI ir VII fortų. Sandėlis prie VI baterijos susidėjo iš 

dviejų sviediniams ir keturių užtaisams skirtų kazematų ir talpino 7 070 sviedinių ir 3 880 pūdų parako218. 

216	KAA	I465-1-452.

217	Betoninis	sandėlis	dešiniajame	Nemuno	krante	galėjo	sutalpinti	8	766	pūdų	parako.	Sandėlių	talpumas	skaičiuojamas	apie	20	pūdų	bedūmio	
parako	vienam	kvadratiniam	metrui.

218	KAA	I465-1-452,	l.	62.

6 colių mortyra baterijoje. Kauno tvirtovė 1915 m.
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Dar du sandėliai susidėjo iš vieno sviedinių kazemato ir dviejų užtaisų kazematų. Jie talpino 3 515 sviedinių 

ir 1 854 parako pūdus. Be to, neužtaisyti šaudmenys buvo saugomi aštuoniuose mediniuose sandėliuose, kurių 

kiekvienas talpino 25 000 šaudmenų. Šautuvų šoviniai buvo laikomi dviejuose mediniuose sandėliuose. Jų 

bendras kiekis – 2 mln. vnt. Tvirtovėje taip pat buvo 6 750 000 vnt. kulkosvaidžio šovinių219. 

Šaudmenys iš tarpinių saugyklų buvo gabenami į nurodytus įtvirtinimus ir buvo laikomi penkiuose forto 

šaudmenų sandėliuose ir baterijų sandėliuose. Bendras šaudmenų skaičius, skirtas tvirtovei 1911 metais, sudarė  

apie 10 000 šūvių visiems 8 colių patrankų ir mortyrų tipams, 68 000 šūvių 6 colių patrankoms, 98 000 šūvių 

42 linijų patrankoms, apie 200 000 šūvių lengvosioms patrankoms, 20 000 visų tipų šaudmenų Nordenfeldo 

kaponierinėms patrankoms220. Tikrovėje šaudmenų skaičius buvo šiek tiek mažesnis221. 

Galima teigti, jog Kauno tvirtovės artilerinis apsirūpinimas atitiko tipišką Rusijos XIX a. pabaigos – XX 

a. pradžios sausumos tvirtovių ginklavimosi lygį. Šio periodo tvirtovės artilerijai buvo būdinga vienu metu 

naudoti skirtingų kartų artilerines sistemas, o materialinės dalies atnaujinimas gerokai atsiliko nuo lauko 

artilerijos materialinės dalies atnaujinimo. Tokio trūkumo priežastis buvo neapgalvota imperijos politika. 

Kažkodėl buvo manyta, kad tvirtovė stipri jau vien savo gynybinėmis sienomis, todėl į ją galima sukrauti visą 

pasenusią ginkluotę. Dėl tokios politikos tvirtovės ginkluotė neatitiko būtino to laikmečio ginklavimosi lygio. 

Tai buvo daug kartų paminėta įvairiuose raportuose bei ataskaitose. 

219	Akivaizdu,	kad	„Mosino“	šautuvo	ir	„Maksimo“	kulkosvaidžio	šoviniai	identiški,	skyrėsi	tik	jų	fasavimas	į	apkabas	arba	juostas.

220	Išvardinti	tik	kai	kurie	iš	sandėliuose	laikomų	šaudmenų.

221	KAA	I465-1-452,	l.	30.I465-1-452,	l.	30.465-1-452,	l.	30.
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Kauno tvirtovės pabūklai

Kauno tvirtovės ir kitų Rusijos Imperijos sausumos tvirtovių artilerijos pabūklai mažai kuo skyrėsi, todėl šioje 

knygoje pateikti išsamias artilerijos pabūklų charakteristikas gal ir nėra tikslo. Tačiau toli gražu ne kiekvienas 

šiuolaikinis skaitytojas išmano Rusijos imperijos artileriją, o literatūra šia tema nėra labai paplitusi. Todėl čia 

pateiksime bendras kiekvieno ginkluotės tipo charakteristikas, o išsamesnių žinių trokštančiam skaitytojui 

pasiūlysime atitinkamą literatūrą222. Skyriuje pateikiami etatinių tvirtovės pabūklų duomenys, nes paskutiniais 

prieškario metais gauti modernūs pabūklai buvo atsiųsti nedideliais kiekiais bei turėjo komplektavimo problemų, 

tad ir nedarė didelės įtakos tvirtovės gynybai.

Mortyros

Mortyra – tai pabūklas, kurio vamzdžio ilgis sudaro nuo 8 iki 12 kalibrų. Mortyros buvo skirtos šaudyti riesta 

trajektorija223 į priešą, kuris savo gynybai naudoja reljefo netolygumus arba fortifikacinius statinius. Kintamas 

užtaiso svoris leisdavo keisti mortyros šaudymo nuotolį bei naudoti skirtingų svorių ir tipų sviedinius. Mortyrų 

trūkumas buvo per lėtas jų šaudymas, dauguma jų turėjo sunkius stacionarius lafetus, kurių judėjimas mūšio 

metu nebuvo numatytas. Mortyros buvo įrengiamos tuose tvirtovės įtvirtinimuose, kurie buvo arti gilių griovių 

ar upių vagų. 

8 colių tvirtovės mortyros 

8 colių (203 mm) kalibro 

1877 metų pavyzdžio mortyros 

buvo skirstomos į lengvąsias 

ir sunkiąsias, o sunkiosios – į 

ketaus ir plieno mortyras. 

8 colių sunkiosios plieno 

mortyros buvo patys galingiausi 

XIX amžiaus apgulties ginklai. 

1902 m. šie pabūklai buvo 

perduoti tvirtovės artilerijai. 8 

colių ketaus mortyros buvo 

222	Kaip	išsamesnę	ir	prieinamą	informaciją	suteikiančią	literatūrą	galima	parekomenduoti:	Широкорад	А.	Б.	Энциклопедия	отечественной	
артиллериии.	Минск:	Харвест,	2000.		Pagal	šio	leidinio	medžiagą	buvo	rašomas	šis	skyrius.

223	Mortyros	sviedinio	kritimo	kampas	dažniausiai	yra	daugiau	už	45	laipsnius.

8 colių tvirtovės mortyra
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projektuotos tvirtovėms. Plieno mortyros vamzdžio ilgis siekė 2 289 mm, ketaus – 1 829 mm. Pabūklo spyna 

– pleištinė. Nuo 1905 metų užtaisui buvo skirta 0,66–2,3 kg bedūmio parako. Mortyrų šaudmenys buvo 

šrapnelis, 2,5 kalibro ilgio ir 78,2 kg svorio ketaus sviedinys, kurioje sprogstamosios medžiagos užtaisui buvo 

naudojama 3,5 kg stambiagrūdžio parako. Šrapnelis susidėjo iš 898 kulkų, kurių skersmuo 19 mm, o svoris 37 

gramai. Plieninės mortyros šaudymo nuotolis – 5 907 m, ketaus mortyros – 4 695 m. Mortyros buvo statomos 

ant 1875 m. pavyzdžio Semionovo stovų224. Tvirtovės ginkluotė turėjo 8 plienines ir 7 ketaus mortyras. 

Plieninės mortyros buvo laikomos III forto priešfortinėse pozicijose, 2 ketaus mortyros buvo išdėstytos 

pozicijose prie V forto, o penkios likusios – pagrindiniame rezerve.

8 colių lengvosios mortyros buvo skirtos apgulties ir tvirtovės artilerijai. Jų svoris siekė 1 147 kg, vamzdžio 

ilgis – 1 422 mm. Mortyros buvo montuojamos ant Markevičiaus lafetų bei statomos ant horizontalių 4,87 x 3 

m dydžio medinių platformų.  Pabūklo horizontalus taikymo kampas – 32°, platformos svoris – 1736 kg. Nuo 

1904 m. pilno užtaiso svoris siekė 1,23 kg, o minimalus – 0,491 kg. Šaudymui buvo naudojamos plieninės 

bombos, kurių svoris buvo 75–77 kg, taip pat šrapneliai. Tvirtovės ginkluotė turėjo keturias tokias mortyras, 

jos visos įėjo į pagrindinį rezervą. 

6 colių varinė tvirtovės mortyra

Tvirtovės ginkluotė turėjo 6 

colių varinių 1867 m. pavyzdžio 

tvirtovės mortyrų. Šie pabūklai 

buvo vieni iš seniausių tvirtovės 

ginkluotėje.

6 colių varinės tvirtovės mortyros 

nuo 1873 metų buvo gaminamos 

su uždedamomis capfomis, 

o vamzdis buvo sustiprintas 

penkiais variniais žiedais. 1896 

metais varines mortyras pradėta 

modernizuoti – į jų kanalus dėjo 

plieninius vamzdžius. Tai juntamai 

gerino balistines pabūklo charakteristikas, t. y. jos buvo lygios 6 colių plieninių lauko mortyrų charakteristikoms. 

Po modernizacijos galima buvo naudoti fugasinius arba melinito sviedinius, taip pat lauko mortyrų šrapnelius. 

224	Stovas	arba	staklės,	skirtingai	nuo	lafeto,	nenumatydavo	kovinėje	padėtyje	esačio	pabūklo	transportavimo	galimybių.

6 colių tvirtovės mortyra
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1867 metų pavyzdžio tvirtovių mortyros buvo montuojamos ant 1868 m. pavyzdžio Semionovo stovų. Kovinėje 

padėtyje mortyra pastatoma ant 1876 metų pavyzdžio platformos, kuri buvo pagaminta dviejų stačiakampių 

pavidalo: priekinio siauro (ilgis 2 058 mm, plotis 1 829 mm) ir galinio plataus (ilgis 2 515 mm, plotis 3 048 

mm). Platforma turėjo 3° pasvirimo kampą pabūklo grąžai palengvinti. Platformos horizontalaus taikymo 

kampas – 30°,  svoris – 1 228 kg. 

Tvirtovės ginkluotė turėjo 54 varines tvirtovių mortyras, iš kurių 6 buvo su įdėtais plieniniais vamzdžiais. 

Mortyros buvo išdėstomos visų skyrių ilgalaikėse baterijose ir pafortės pozicijose, taip pat skyrių rezervuose ir 

pagrindiniame rezerve. 

1883 m. pavyzdžio 6 colių mortyra

1883 metų pavyzdžio 6 colių lauko mortyra buvo pirmasis rusiškas graižtvinis ginklas, skirtas riestam šaudymui. 

Nuo 1894 metų dėl pabūklų stokos 6 colių lauko mortyra buvo paskirta į apgulties parkus ir sausumos tvirtoves. 

Mortyros kūnas – tai vamzdis su karštoje būsenoje ant jo užmautu dėklu. Ant dėklo užtemptas capfinis žiedas, 

dar du žiedai užmauti prieš jį. Vamzdis buvo montuojamas ant Engelhardto sistemos lafeto. 

Mortyros galėjo šaudyti 34 kg ketaus sviediniais, 27,4 kg plieniniais sviediniais (sprogstamasis užtaisas – 5,43 

kg parako), 30,7 kg 3 kalibrų ilgio plienine bomba (sprogstamojo užtaiso svoris 6,3 kg melinito), 31,1 kg 

šrapneliu (sprogstamojo užtaiso svoris – 0,277 šautuvinio parako). Šrapnelis talpino 700 kulkų, sveriančių po 

20 g. Pabūklo šaudymo nuotolis 3 700 – 4 480 m. 

Tvirtovėje buvo 29 šio tipo mortyros, iš jų 4 pagrindiniame rezerve, 14 skyrių rezervuose, kitos išdėstytos 

1-oje ir 4-oje baterijose.

½ pūdo 1838 metų pavyzdžio lygiavamzdė mortyra    

Gali pasirodyti keista, kad tvirtovės ginkluotėje buvo pabūklų, konstrukcija primenančių Napoleono epochos 

artileriją. Mortyra, kuri buvo pagaminta iš vario ir užtaisoma per laibgalį, buvo gaminama iki 1878 metų, o ja 

ginkluojamasi buvo iki 1915 metų225. Priežastis buvo ta, kad rusų artilerijoje nebuvo jokių kitų pabūklų, kurie 

galėjo šaudyti labai nedideliais atstumais. Tik Pirmojo pasaulinio karo metais paplito bombasvydžiai, kurie 

vėliau tapo vadinami minosvaidžiais. Be to, mortyra atliko ir kitą funkciją – ji galėjo šaudyti apšviečiamaisiais 

sviediniais, kad  nakties mūšio metu apšviestų forto glasį. 

225	Широкорад	А.	Б.	Энциклопедия	отечественной	артиллериии.	Минск:	Харвест,	2000	с.	78.
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Tvirtovėje buvo 72 šio tipo mortyros, iš kurių 30 buvo I skyriuje, o kitos beveik lygiai paskirstytos po likusius 

tvirtovės skyrius. Sandėlyje buvo saugoma apie 3 000 apšviečiamųjų sviedinių226 ir 7 200 ½ pūdo granatų.                  

                     

Didelio kalibro patrankos

8 colių palengvinta 1877 metų pavyzdžio patranka

Tokį pavadinimą turėjo pabūklas, suprojektuotas remiantis 1867 metų pavyzdžio 8 colių kranto apsaugos 

patrankos konstrukcija. Kranto apsaugos patrankos buvo projektuotos naikinti priešo šarvuotiems laivams 

ir svėrė apie 9 tonas,  tvirtovės artilerijai buvo pagaminti lengvesni (4,75–5,85 t) pabūklai su kiek blogesne 

balistika.  Pabūklo kalibras – 8 coliai arba 203 mm, vamzdžio ilgis – 3 404 mm, graižtvų skaičius – 46. 

Vamzdžio ir spynos svoris – 5 855 kg. Spynos konstrukcija pleištinė. Šaudmenys buvo 78,3 kg ketaus sviedinys, 

kuriame buvo 3,5 kg parako; 79,44 kg fugasinis šaudmuo, kuriame buvo 11,2 kg parako; 90,1 kg piroksilinu 

(10,7 kg) užtaisytas fugasinis šaudmuo, 83,5 kg masės šrapnelis, turintis 875 kulkas, sveriančios po 37 g227. 

Šaudymo nuotolis siekė 7 042 metrus. 

Tvirtovėje buvo 12 tokių pabūklų – po vieną keturių pabūklų bateriją prie II, III ir VI fortų.   

1877 m. pavyzdžio 6 colių 120/190 pūdų patranka

120 pūdų 6 colių patranka 

pakeitė senas 24 svarų patrankas. 

Gamyba buvo pradėta Obuchovo 

plieno liejykloje 1883 metais, 

taip pat šie pabūklai buvo 

gaminami Permės gamykloje. 

Pabūklai buvo skirti tvirtovės ir 

apgulties artilerijai. Palyginti su 

42 linijų patranka, ši turėjo kiek 

mažesnį šaudymo nuotolį su 

didesne šaudmens galia. 

Ant pabūklo vamzdžio užmauta 

11 sutvirtinimo žiedų. Iš jų 

226	1912	metais	švytinčiųjų	sviedinių	sandėlis	sudegė,	todėl	tvirtovėje	liko	tik	10%	šio	kiekio	sviedinių.

227	Широкорад	А.	Б.	Энциклопедия	отечественной	артиллериии.	Минск:	Харвест,	2000,	с.	263.	

6 colių 190 pūdų patranka
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penktasis, skaičiuojant nuo priekio, capfinis. Dešimtas žiedas užmautas virš vienuolikto. Vamzdžio ilgis – 3 

251 cm, graižtvų skaičius – 36, vamzdžio ir spynos svoris – 1 966 kg. Kanalas paprastas, 1877 metų pavyzdžio.  

Užtaiso kamera dviguba, koncentriška, spyna pleištinė228. Pabūklai buvo komplektuojami 1878 metų pavyzdžio 

lafetais. Šaudmenys – 33,3 kg 2,5 kalibro ilgio ketaus sviedinys, fugasinis ir parako sviedinys, 41 kg masės 

fugasinis piroksilino-melinito sviedinys ir 35 kg masės šrapnelis. Pabūklo šaudymo nuotolis – iki 8 500 m, 

šaudymo greitis – 1,5 šūvio per minutę.

1878 metų pavyzdžio lafetas leido nustatyti vertikalaus taikymo kampą -6; +40 laipsnių, vamzdžio capfų ašies 

aukštis kovinėje padėtyje – 1 829 mm. Lafetas turėjo skirtingas žygio ir kovines ratų poras. Patranka su lafetu 

svėrė 3 178 kg kovinėje padėtyje ir 3 800 kg žygio padėtyje.

6 colių 190 pūdų patranka buvo gaminama Obuchovo ir Permės gamyklose nuo 1879 metų. Pakeitus dūminį 

paraką nedūminiu dėl per trumpos sutvirtintos kanalo dalies šaudmens greitis šiame pabūkle nepadidėjo, todėl 

buvo projektuota nauja 6 colių 200 pūdų patranka229.

Pabūklas turėjo 3 353 mm ilgio vamzdį, spynos ir vamzdžio masė –   3 088 kg. Kanalas paprastas, 1877 

metų pavyzdžio, graižtvų skaičius – 36. Pabūklas buvo komplektuojamas 1878 metų pavyzdžio lafetu, mūšio 

padėtyje visos konstrukcijos svoris siekė 4 730 kg, o žygio padėtyje –  5 373 kg. 

Buvo naudojami šie šaudmenys: 33,3 kg ketaus sviedinys su 1,53 kg parako užtaisu, 33,5 kg plieninis fugasinis 

sviedinys su 4,4 kg parako, plieninis melinito sviedinys, kurio masė buvo 33,2 kg su 5,19 kg melinito užtaisu 

bei 35,7 kg šrapnelis su 0,2 kg parako ir 520 kulkų, sveriančių po 21,33 g. Šaudymo nuotolis – iki 9 170 m. 

Šaudymo greitis – vienas šūvis per minutę.

Tvirtovė turėjo šimtą penkias 120 pūdų patrankas ir penkiasdešimt keturias 190 pūdų patrankas. 120 pūdų 

pabūklai  buvo statomi 2, 3, 5, 6, 7 baterijose ir IV bei IX fortų priešfortinėse pozicijose, taip pat privačiame ir 

pagrindiniame rezerve. 190 pūdų pabūklai buvo išdėstomi 1-oje baterijoje ir visų mūrinių fortų priešfortinėse 

pozicijose. 

42 linijų 1877 metų pavyzdžio patranka

42 linijų patranka buvo toliausiai šaudantis pabūklas, skirtas priešų pėstininkams naikinti ankstyvuose apgulties 

etapuose, taip pat skirtas kovoti su priešų apgulties baterijomis. Dėl ilgo vamzdžio (3 734 mm) ir šaudmenų 

įvairovės pabūklas galėjo šaudyti iki 10 km atstumu, o 1877 metų pavyzdžio lafetas numatė, kad pabūklas bus 

228	Ten	pat,	p.	215.

229	Ten	pat,	p.	212.	Ten	pat,	p.	212.
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montuojamas už aukšto forto 

pylimo. 

Pabūklai  buvo gaminami 

Obuchovo gamykloje. 42 linijų 

patrankos turėjo sutvirtintą 

vamzdį. Ant jo karščio būsenoje 

buvo užmauta 10 sutvirtinamųjų 

žiedų. Kanalas paprastas, 1877 

metų pavyzdžio. Graižtvų 

skaičius – 36, vamzdžio ir 

spynos bendras svoris – 1 310 

kg, spyna pleištinė230. XX a. 

pradžioje buvo nustatytas 1 

788 g parako užtaisas, kuris 

susidėjo iš trijų paketų. Pabūklas galėjo naudoti daug įvairaus tipo šaudmenų. Pagrindiniai iš jų:

16,28 kg ketaus sviedinys, užtaisytas 0,614 kg parako.

15,6   kg plieninis fugasinis sviedinys su 1,66 kg parako.

Šrapnelis su 630 kulkų, kiekviena po 10,7 g. 

Pabūklo šaudymo greitis – 1,5 šūvio per minutę.

1877 metų pavyzdžio lafetas leisdavo nustatyti vertikalų taikymo kampą -6;+40 laipsnių, capfinės ašies aukštis 

karinės parengties būsenoje – 1 829 mm. Lafetas turėjo dvi ratų poras – žygio ir mūšio. Karinės parengties 

pozicijoje pabūklo su lafetu svoris buvo 2 523 kg, o žygio būsenoje – 3 243 kg.

Tvirtovė turėjo 153 šio tipo pabūklus. Pabūklai buvo išdėstomi I, IV, V, IX fortų pozicijose ir 1, 6, 8 baterijose, 

privačiuose skyrių rezervuose. Pagrindiniame rezerve buvo 34 pabūklai.

Lauko pabūklai

Tvirtovės ginkluotėje buvo naudojamos 1878 metų pavyzdžio lauko patrankos. Šios patrankos buvo projektuotos 

Vokietijoje, turėjo tris modifikacijas  ir skirtingus pavadinimus:  lengvoji, raitoji bei baterinė. Patrankos buvo 

230	Ten	pat,	p.	211.	Ten	pat,	p.	211.

42 linijų 1877 metų pavyzdžio patranka 
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gaminamos daugelyje Rusijos Imperijos gamyklų, taip pat Krupo gamykloje Vokietijoje. Pabūklai buvo įtraukti 

į lauko artilerijos ginkluotę iki XX amžiaus pradžios, kol nebuvo visiškai pakeisti šiuolaikiškesniais 3 colių 

pabūklais, tačiau tvirtovėje senosios patrankos buvo iki pat 1915 metų231.

Baterinė patranka turėjo 2 100 mm vamzdžio ilgį ir 106,7 mm kalibrą. Kanalas buvo 1877 metų pavyzdžio, 

graižtvų kiekis – 24, spyna pleištinė.

Šaudmenys:

Ketaus sviedinys (svoris 12,5 kg, 0,41 kg parako).

12,5 kg fugasinis sviedinys su 1,64 kg trotilo.

12,5 kg masės šrapnelis (300–340 kulkų, po 10,7 g kiekviena).

Kartečė (12,3 kg, 171 kulkų, po 50,1 g kiekviena).

 

Šaudymo nuotolis: 5 330 m, šrapneliu – iki 3 200 m, karteče – 425 m. Šaudymo greitis – 2–3 šūviai per 

minutę.  627 kg masės pabūklas buvo statomas ant 577 kg masės lafeto, kuris užtikrindavo -3;+20 taikymo 

laipsnį, ašies aukštis 1 103 mm232. 

Lengvoji patranka turėjo 2 100 mm ilgio vamzdį ir 87 mm kalibrą,  spyna pleištinė, o nuo 1893 metų – 

stūmoklinė. 

Šaudmenys:

6,9 kg svorio ketaus sviedinys, užtaisytas 2 kg parako.

8,3 kg svorio fugasinis sviedinys, užtaisytas 1,36 kg melinito.

7,98 kg šrapnelis, užtaisytas 200 kulkų.

6,76 kg masės kartečė, užtaisyta 102 kulkomis po 50,1 g kiekviena.

Lengvosios patrankos šaudymo nuotolis yra 6 400 m, šrapneliu – iki 3 400m, o karteče – 425 m. 444 kg svorio 

pabūklas buvo montuojamas ant 1895 metų pavyzdžio lafeto, kuris svėrė 590 kg. Lafetas užtikrindavo -8;+18 

taikymo laipsnį, ašies aukštis – 1 156 mm233. Šaudymo greitis – 2–3 šūviai per minutę.

Raitoji patranka turėjo 1 700 mm ilgio vamzdį ir 87 mm kalibrą, kanalas buvo 1877 metų pavyzdžio, su 24 

graižtvomis. Spyna pleištinė, o nuo 1893 metų – stūmoklinė. Šaudmenys ir šaudymo nuotolis tokie patys kaip 

ir lengvosios patrankos. 360 kg sveriantis pabūklas buvo montuojamas ant raitojo 524 kg masės 1895 metų 

231	Ten	pat,	p.	176.	Ten	pat,	p.	176.

232	Ten	pat.	Ten	pat.

233	Ten	pat.	Ten	pat.
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pavyzdžio lafeto. Lafetas užtikrindavo -10;+14 laipsnių taikymo kampą, ašies aukštis – 1 156 mm234. 

Tvirtovės artilerija turėjo 166 baterines, 283 lengvąsias ir 52 raitąsias patrankas. Baterinės patrankos buvo 

išdėstytos centriniuose įtvirtinimuose, II ir III skyrių privačiuose rezervuose. Lengvosios patrankos buvo 

išdėstytos fortuose ir baterijose, taip pat III ir IV skyrių centriniuose įtvirtinimuose. Lengvesnės raitosios 

patrankos buvo I skyriaus fortuose ir baterijose, taip pat VII forte ir buvo naudojamos kaip prieššturminiai 

pabūklai. 

Prasidėjus I pasauliniam karui šio tipo pabūklai buvo laikomi pasenusiais. Šioms patrankoms užtaisyti reikėjo 

naudoti atskirtus sviedinį bei užtaisą, o naujo pavyzdžio patrankos jau buvo užtaisomos vientisiniu artilerijos 

šaudmeniu, ir tai gerokai didindavo šaudymo greitį. Be to, 1878 m. patrankų serija naudodavo primityvius 

spyruoklinius amortizatorius. Viso to rezultatas buvo toks – patrankos atošliaužos bei grąžos metu judėjo visa 

patranka su lafetu, ir tai neigiamai veikė šaudymo greitį bei taiklumą. 

Kazematinė artilerija

Kazematinė artilerija buvo 

išdėstyta specialiuose 

artileriniuose kazematuose. 

Tai apsaugodavo patrankas bei 

jų įgulą nuo priešų ugnies. 

Dėl šios priežasties kazematų 

artilerijos nereikėjo slėpti 

įtvirtinimo apšaudymo metu, 

ji galėjo ištisai apšaudyti 

puolantį priešą. Dėl to kazematų 

patrankos atlikdavo didžiausią 

vaidmenį,  kai   reikėdavo 

palaikyti tvirtovės įtvirtinimų 

gyvybiškumą. Kazematinės 

patrankos dažniausiai buvo 

projektuojamos tam tikrų lauko patrankų pagrindu, įtraukiant į lafeto konstrukciją reikalingus pakeitimus 

arba projektuojant naują kazematinį stovą. Šios klasės patrankos buvo naudojamos tik tvirtovėse. Tvirtoves 

panaikinus ar paėmus paprastai buvo naikinami ir patys ginklai, todėl kazematinės artilerijos pavyzdžiai yra 

234	Ten	pat.	Ten	pat.

4 svarų patrankos su kazematiniu Durliacherio lafetu II forto puskaponieriuje
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pakankamai reti šiuolaikinių muziejų eksponatai. 

4 svarų lengvoji patranka su kazematiniu Durliacherio lafetu

Šioje sistemoje buvo panaudotas 87 mm lengvosios patrankos vamzdis, kuris buvo sumontuotas ant specialaus 

kazematinio lafeto. Lafetą suprojektavo inžinierius R. Durliacheris 1895 metais. Jis buvo skirtas specialiai 

montuoti pabūklams tarpiniuose kaponieriuose. Lafetą sudarė stacionarus kūgio formos pagrindas, kuris buvo 

pritvirtintas prie kazemato grindų aštuoniais varžtais, rėmas, kuris sukosi aplink pritvirtintą pagrindą, bei 

judantis stovas su pritvirtinto pabūklo vamzdžiu. Vamzdžio atošliauža bei grąža buvo valdoma hidraulinio 

kompresoriaus235. Dėl kiek išsikišančio kompresoriaus kazematai pabūklų montavimo vietose turėjo pusapvalę 

priekinę sieną. Dėl tokios konstrukcijos horizontalus taikymo kampas siekdavo 60 laipsnių, vertikalus – 

-5;+10 laipsnių. Ašies aukštis – 1 321 mm, pagrindo spindulys – 925,5 mm. Bandymai ant tokio pat lafeto 

sumontuoti naujesnę 3 colių patranką buvo nesėkmingi. Šiuo lafetu buvo aprūpinti tik tie fortai, kurie turėjo 

tarpinius puskaponierius. Tvirtovėje buvo 48 šios konstrukcijos pabūklai.

4 svarų lengvoji patranka su Nasvetevičiaus lafetu

Nasvetevičiaus konstrukcijos lafetas buvo suprojektuotas net 1865 metais 12 bei 24 svarų patrankoms. Kai 

šias patrankas nustojo naudoti, atsilaisvino labai daug lafetų, todėl buvo priimtas sprendimas pritaikyti šiuos 

lafetus 4 svarų 1867 metų pavyzdžio patrankoms bei panaudoti jas fortų griovio gynybai. Šiam tikslui lafeto 

atramos buvo suartintos iki 230 mm, prie lafeto pritvirtintas sukamasis  mechanizmas. Lafetas užtikrindavo 

-5,5;+9,5 laipsnių vertikalaus taikymo kampą, 5–6 šūvių per minutę greitašaudą236. 

XX amžiaus pradžioje lafetai buvo pakartotinai modernizuoti, pritaikant juos 1877 metų pavyzdžio patrankai. 

Būtent šios patrankos su stūmokliniu užraktu buvo naudojamos Kauno tvirtovėje237. Tvirtovė turėjo 53 šio tipo 

pabūklus. Pabūklų šaudmenys buvo kartečė bei parako sviediniai238. Šios patrankos turėjo didesnę šaudmens 

galią negu kaponierinės Nordenfeldo patrankos, todėl jos galėjo kovoti su smėlio maišais, fašinomis, rąstais ir 

kitomis griovio šturmo priemonėmis.

57 mm Nordenfeldo kaponierinė patranka

57 mm kaponierinė patranka buvo 1892 metais pradėta taikyti ginkluotei vietoje pasenusių 4 svarų patrankų su 

235	Ten	pat,	p.	249–250.	Ten	pat,	p.	249–250.

236	Ten	pat,	p.	254.	Ten	pat,	p.	254.

237	Anksčiau	ten	buvo	4	svarų	1867	m.	pavyzdžio	patrankos.	Anksčiau	ten	buvo	4	svarų	1867	m.	pavyzdžio	patrankos.

238	Dėl	aiškių	priežasčių	šrapnelis	ir	didelio	galingumo	granatos	šiam	pabūklui	nebuvo	naudojamos.	Dėl	aiškių	priežasčių	šrapnelis	ir	didelio	galingumo	granatos	šiam	pabūklui	nebuvo	naudojamos.
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Nasvetevičiaus lafetais, tačiau dėl naujo tipo pabūklų stokos tvirtovės gynyboje dalyvavo abiejų tipų pabūklai. 

Šis pabūklas buvo iškart projektuojamas kaip kaponierinė patranka, buvo gaminamas Kokerilio–Nordenfeldo 

(Belgija), taip pat Rusijos ginklų gamyklose.

Pabūklas turėjo monoblokinį vamzdį bei pleištinę spyną. Kalibras – 57 mm, graižtvų skaičius – 24, vamzdžio 

ilgis – 1 504 mm. Patrankos su spyna masė – 196,5 kg. Pabūklas buvo tvirtinamas ant specialaus standaus 

lafeto, kuris savo ruožtu buvo tvirtinamas ant kazemato grindų stačiakampe platforma. Lafeto taikymo kampas 

buvo -6;+10 laipsnių, ašies aukštis – 1 257 mm. Pabūklas šaudydavo unitariniais vientisiniais šaudmenimis, 

turėjo labai gerą greitašaudą  – 12–16 šūvių per minutę. 

Šaudmenys:

2,73 kg ketaus sviedinys su 75 g parako.

2,73  kg plieno šrapnelis su 59–65 kulkomis, po 11,7 g kiekviena.

3,7 kg svorio kartečė  su 196 kulkomis.

Tvirtovėje buvo 67 šio tipo pabūklai, kurie buvo išskirstyti po kaponierius ir puskaponierius visuose fortuose, 

išskyrus VIII. Maksimalus pabūklų skaičius (14) buvo IX forte – šeši kofre, po tris viengubuose kofruose ir 

du kareivinėse. 

Be aukščiau išvardintų patrankų, Kauno tvirtovėje buvo nedidelis skaičius naujo pavyzdžio patrankų. Tai įvairių 

modifikacijų 3 colių (76 mm) patrankos, tarp kurių įdomiausia – speciali prieššturminė patranka239. Šiai 

patrankai buvo panaudota 3 colių raitoji patranka, kurią padarė neišardomą bei aprūpino lafetą storo plieno 

skydu įgulos apsaugai nuo priešo kulkų. 

239	Ši	patranka	yra	rodoma	Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	Ši	patranka	yra	rodoma	Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.i	patranka	yra	rodoma	Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	patranka	yra	rodoma	Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.patranka	yra	rodoma	Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	yra	rodoma	Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.yra	rodoma	Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	rodoma	Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.rodoma	Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	Didžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.idžiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.žiojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.iojo	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.karo	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.muziejaus	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.ekspozicijoje,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.,	iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.iš	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.š	viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.viso	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.yra	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	žinoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.inoma	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.apie	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.tris	išlikusias	šio	tipo	patrankas.	išlikusias	šio	tipo	patrankas.išlikusias	šio	tipo	patrankas.šlikusias	šio	tipo	patrankas.likusias	šio	tipo	patrankas.	šio	tipo	patrankas.patrankas..
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Siaurasis tvirtovės geležinkelis
                            

Klausimas dėl siaurojo geležinkelio panaudojimo Imperijos tvirtovėse iškilo dar 1891 metais. Tvirtovių 

apginklavimo komisijos žurnalo 151 numeryje 1891 metų vasario 1 dieną pirmą kartą buvo pateikta mintis 

apie tai, jog turint siaurąjį geležinkelį galima efektyviau valdyti tvirtovės artileriją bei greičiau perkelti patrankas 

į reikiamą vietą240. Pirmiausia buvo planuota pritaikyti standartinio pločio geležinkelį ir naudoti jį ne tik 

pajėgoms bei ginklams transportuoti, bet ir specialių mobilių baterijų organizacijai. Siaurasis geležinkelis buvo 

numatomas kaip alternatyvus variantas tuo atveju, jeigu vietovės reljefas neleistų nutiesti plačiojo geležinkelio. 

Tuo metu tvirtovėse jau buvo tiesiamas 600 arba 750 mm pločio kilnojamasis geležinkelis, tačiau jis buvo 

naudojamas statybų reikmėms ir kovinės paskirties dar neturėjo.

Tvirtovių geležinkelių organizavimo klausimas reikalavo rimto teorinio ir praktinio pagrindo. Tuo tikslu 1894 

metais Tvirtovių apginklavimo komisija kreipėsi į karo ministrą su prašymu leisti pradėti siaurojo geležinkelio 

panaudojimo bandymus Kauno tvirtovėje. 

Šiems bandymams tvirtovėje buvo nutiestas 750 mm pločio geležinkelių tinklas, kurio bendras ilgis siekė 

25 varstus, bei užsakytos  24 vagonetės ir du lokomotyvai, taip pat šeši kilnojamojo geležinkelio varstai241. 

Geležinkelio statybų darbai vyko 1894 metais ir kainavo apie 260 000 rublių. Siaurojo geležinkelio bandymus 

1895 m. vykdė karo komisija, vadovaujama generolo Bogoliubovo242. Bandymų rezultatai ir komisijos išvados 

1895 m. gruodžio mėn. buvo pateiktos karo ministrui, kuris sutiko su komisijos nuomone rekomenduoti 

siaurąjį geležinkelį visoms sausumos bei jūrų tvirtovėms. Remdamasis šiais bandymais profesorius K.Velička 

1898 metais parašė ir publikavo darbą „Tvirtovės ir tvirtovių geležinkeliai“, kuriame buvo išdėstytos teorinės ir 

praktinės tvirtovių geležinkelių organizacijos žinios, pavaizduoti įvairios įrangos brėžiniai, pateiktos bandymų 

metu padarytos fotonuotraukos.

Siaurojo geležinkelio tinklas buvo nutiestas tik pirmajame tvirtovės gynybos skyriuje, viena geležinkelio atšaka 

buvo nutiesta antrame skyriuje lygiagrečiai su Panemunės artilerijos kareivinėmis243. Pirmoji geležinkelio atkarpa 

buvo nutiesta pusės kilometro spinduliu nuo fortų, geležinkelio tinklas iki fortų buvo platinamas jau karo metais, 

naudojant kilnojamąjį geležinkelį. I ir III fortų užnugaryje buvo įrengtos geležinkelio sankryžos. Lygiagrečiai 

su centrinių įtvirtinimų žiedu buvo nutiesta antroji geležinkelio atkarpa, kuri turėjo aptarnauti centrinius 

įtvirtinimus. Pagaliau I skyriaus centrinių įtvirtinimų užnugaryje nutiesta trečioji geležinkelio atkarpa, skirta 

aptarnauti artilerijos sandėliams, laboratorijoms, dirbtuvėms ir t. t. Atskira šaka nutiesta iki karinės geležinkelio 

240	RGVIA	F.	1956-1-225,	l.	48.

241	Яковлев	В.	В.	Крепость	Ковна.	Москва,	1934,	c.	20.

242	Kitais	duomenimis,	Bogoliubovo	bandymai	vyko	1892–1897	metais	keliose	tvirtovėse,	taip	pat	ir	jūros	tvirtovėse.

243	Величко	К.	Крепости	и	крепостные	железные	дороги.	Спб,	1898,	с.	130-134.Крепости	и	крепостные	железные	дороги.	Спб,	1898,	с.	130-134.	1898,	с.	130-134.с.	130-134..	130-134..
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stoties, kur jungėsi su plačiuoju 

geležinkeliu, taip pat su maisto 

sandėliais, malūnu. Iš čia yra 

nutiesta atšaka į II tvirtovės 

gynybos skyrių. 1896–1897 

metais buvo pastatytas siaurojo 

geležinkelio stoties pastatas244
 

bei vandens bokštas. 1899–1890 

m. buvo pastatytas geležinkelio 

depas su dirbtuvėmis keturiems 

traukiniams245. 

Pagrindinė siaurojo geležinkelio 

paskirtis buvo baterijų246
 

apginklavimas bei aprūpinimas 

šaudmenimis mobilizacijos 

periodo metu, taip pat visų 

būtinų pervežimų vykdymas aktyvios gynybos metu.

Šaudmenys į vieną bateriją buvo gabenami naudojant du sąstatus. Pirmasis sąstatas, vadinamas materialiuoju, 

susidėjo iš dviejų platformų su pabūklų platformomis, trijų platformų su laikinojo geležinkelio dalimis, vienos 

platformos su 8 šaudmenų dėžėmis ir 80 vnt. šaudmenų bei vienos platformos su įrankiais. Šiuo sąstatu taip 

pat buvo siunčiami 24 artileristai247. Atvykęs į iškrovimo vietą traukinys grįždavo atgal, kariai pradėdavo tiesti 

laikinąjį geležinkelį iki pat baterijos ir rankomis stumdavo sąstatą.

Antrasis sąstatas, kuris buvo vadinamas pabūkliniu, buvo sudarytas iš keturių platformų su pabūklais, 1 

platformos su 120 vnt. šaudmenų, 1 platformos su 12 šaudmenų dėžių ir vienos platformos su atsarginėmis 

grandimis bei medžiagomis. Atvykęs į bateriją laikinuoju geležinkeliu, sąstatas būdavo iškraunamas248. Per 

vieną naktį traukinys su 21 platforma aprūpindavo ginkluote dvi baterijas, turinčias po 4 pabūklus.

Tvirtovėje buvo naudojamas Malcovo fabrikuose užsakytas Pešo-Burdon sistemos garvežys, projektuotas 

244	Nuo	1905	m.	siauruko	stotis	naudojama	kaip	tvirtovės	artilerijos	karininkų	klubas.

245	RGVIA	F.	802-5-17712.

246	Čia	bateriją	reikia	suprasti	kaip	artilerijos	organizavimo	vienetą.

247	Greičiausiai	šiems	darbams	buvo	naudojama	nekovinė	artilerijos	kuopa.

248	Ten	pat,	p.	160–163.	

Pabūklo vamzdis transportuojamas siauruoju geležinkeliu
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Prancūzijoje specialiai tvirtovėms249. Garvežys svėrė 10,5 t šaltoje būsenoje, 13 t darbinėje būsenoje, turėjo 

keturias ašis bei ratų formulę 0-2-0+0-2-0T. Išskirtinė šio garvežio savybė – simetriška konstrukcija, kuri 

leisdavo vienodu greičiu judėti į abi puses. Tai buvo aktualu nedideliame tvirtovės geležinkelyje. Maksimalus 

garvežio greitis buvo 20 km/h.

Platformos buvo gaminamos iš dviejų vagonečių, sutvirtintų medinėmis lentomis. Dažniausiai sunkūs kroviniai 

– geležinkelio atkarpos, patrankos ir t. t. – buvo tiesiog dedami ant dviejų vagonečių. Sužeistųjų gabenimui 

neštuvai buvo tvirtinami ant platformos keliomis eilėmis. Jokių specialių vagonų žmonėms gabenti nebuvo.

Kauno tvirtovės geležinkelis faktiškai buvo užkonservuotas, nes buvo skirtas karo tikslams, o taikos metu 

jo naudoti nebuvo numatyta. Statybos darbams buvo naudojamas kilnojamasis geležinkelis, nemokamai 

išduodamas darbų vykdytojui. 

Tvirtovės plėtra pagal 1912 metų planą reikalavo didelio masto pervežimų, todėl buvo nutiesta 100 geležinkelio 

varstų, įsigyti 25 garvežiai bei 1200 vagonėlių. Statyboms skirtas siaurasis geležinkelis buvo nutiestas pirmame 

gynybos skyriuje, naujos geležinkelio atšakos tiesėsi iki naujų fortų žiedo įtvirtinimo. Susiformavo papildomos 

geležinkelio linijos. 

Duomenų apie „siauruko“ panaudojimą Kauno tvirtovės gynybos metu nepavyko rasti. Siaurojo geležinkelio 

fragmentus galime pamatyti pokario laikotarpio Kauno žemėlapiuose. Savo reikšmę praradęs „siaurukas“ 

perdaromas į platųjį geležinkelį, vietoj jo tiesiamos miesto gatvės. Šiuo metu nė viena siauruko grandis nėra 

išlikusi, tik antrajame skyriuje liko pylimas, per kurį buvo nutiestas geležinkelis. Siaurasis geležinkelis – viena 

iš unikalių Kauno tvirtovės savybių, nes kitose Rusijos tvirtovėse tokio ilgio siaurųjų geležinkelių nebuvo.   

                                    

     

249	Prancūzų	literatūroje	dažniausiai	vadinamas	„Locomotive	Duplex	articulee“.
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 KAUNO TVIRTOVĖ I PASAULINIO KARO METAIS 

Rytų Prūsijos operacija

Augustavo gynybos operacija

Kauno tvirtovės gynyba

Kauno tvirtovės įgula po tvirtovės  žlugimo
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Istoriniai tyrinėjimai, skirti Kauno tvirtovei karo metais, dėl įvairių priežasčių retai kada išeina iš gynybinių 

mūšių tvirtovės rajone rėmų. Dėl to susidaro klaidinga nuomonė, kad tvirtovė turėjo labai menką įtaką Šiaurės 

Vakarų fronte. Be to, visiškai nekreipiama dėmesio į tai, jog tvirtovės įgula, kurios dydis prilygsta vienam armijos 

korpusui, ir išvesta už tvirtovės ribų vis tiek lieka tas pats kariuomenės vienetas, nors ir panaudojamas jau 

kitiems tikslams. Tvirtovės įgulos dalinių kovos kelias bei likimas turėtų būti laikomas svaria Kauno tvirtovės 

istorijos dalimi.

Nuo pirmųjų I pasaulinio karo metų Šiaurės Vakarų fronte prasidėjo karo veiksmai. Vienas 109-ojo pulko 

batalionas turėjo garbės vienas iš pirmųjų pradėti karo veiksmus Šiaurės Vakarų fronte. Prasidėjus mobilizacijai 

Kauno tvirtovėje formuojama antraeilė 73-oji pėstininkų divizija. 28-osios divizijos pulkai įėjo į 1-osios 

armijos XX korpuso sudėtį ir paliko Kauną. Tvirtovės įgulai buvo paskirtos minėtoji 73-oji pėstininkų divizija 

bei 56-oji pėstininkų divizija, formuota Smolenske.  Šios divizijos atvyko į Kauną, tačiau 1914 m. rugpjūčio 

9 d. 56-oji divizija buvo paskirta pastiprinti XX korpusą ir kartu su 73-ąja artilerijos brigada paliko tvirtovę. 

Be minėtų divizijų, tvirtovės įgulai buvo priskirtos 17-oji ir 18-oji atskirosios pionierių kuopos bei 48-asis 

Dono kazokų pulkas.

Kauno tvirtovės kryptimi atitraukiamos pasieniečių pajėgos iš dviejų šimtinių ir dviejų kuopų Tauragės ir 

dviejų šimtinių ir dviejų kuopų Virbalio pasienio brigadų. 

Nuo mobilizacijos pradžios tvirtovėje buvo suformuotos šešios pirmosios šauktinių brigados kariaunos, 

panaudotos komplektuoti 106-ajai, 107-ajai, 108-ajai, 110-ajai pėstininkų divizijai. Taip pat suformuotos šešios 

Kauno tvirtovės kariaunos250, vėliau paverstos į 495-ajį Kauno ir 496-ąjį Vilkmergės pulkus, priklausančius 

124-ajai pėstininkų divizijai. Du kiti pulkai – 493-asis Klinsko ir 494-asis Verejsko buvo suformuoti iš 14-

osios šauktinių brigados 79–84 kariaunų. Suformuotos kariaunos vykdė tvirtovės įtvirtinimo darbus – kasė 

apkasus, statė slėptuves.

1914 metų rugsėjo 1 dieną į tvirtovę atvyksta Gvardijos ekipažo 2-asis atskirasis batalionas, kuriame buvo 592 

kariai, vadovaujami pirmojo rango kapitono Širinskio-Šichmatovo. Batalionas tarnavo garlaiviuose „Kovno“, 

„Planeta“, „Kurjer“, „Jaroslavna“, blokavo Nemuno farvaterį,  gabeno krovinį bei kareivius per Nemuną. Lapkritį 

batalionas išvyko į Novogeorgijevsko tvirtovę. 

1915 metų gegužės 27 dieną iš Odesos į Kauną atvyko Gvardijos ekipažo 2-ojo atskirojo bataliono 6-oji 

kuopa251, vadovaujama leitenanto V. Rodziankos. Kuopą sudarė mičmanas Severinas, minų konduktorius 

250	�ружины	государственного	ополчения	–	kariuomenės	rūšis	Rusijos	Imperijoje,	skirta	vykdyti	pagalbinius	darbus	bei	papildyti	reguliariąją	
kariuomenę.	Suformuojami	tik	karo	metais	iš	nepašauktų	civilių	bei	atsargos	karininkų.

251	Tuo	metu	du	Gvardijos	ekipažo	batalionai	buvo	sujungti	į	vieną	batalioną,	kuriame	buvo	šešios	kuopos.
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Bardašas ir 150 jūreivių. 1915 metų liepą į tvirtovę atvyksta atskiras Baltijos laivyno jūrų batalionas, kuriam 

nuo to laiko buvo perduota 6-oji kuopa252. Kuopa įsikūrė garlaiviuose „Venera“ ir „Planeta“, taip pat apkasuose, 

kairiajame Nemuno krante. Pagal tvirtovės 1915 metų liepos 13 dienos štabo įsakymą Nr. 2555 kuopa liepos 

14-osios dienos ryte atvyko į Pyplių kaimą Pyplių atsparos punkto vado žinion. Kuopa užėmė ramų fronto 

ruožą, per mėnesį įsitvirtino. Liepos 24 dieną buvo vedama aukštumos Nr. 39,9 žvalgyba. Jūreiviai papuolė į 

apsupimą, puolami stiprios šautuvų ir kulkosvaidžių ugnies, atsitraukė. Mūšio metu karininkas Dorochovas buvo 

nušautas, kulkosvaidžio kulkos sunkiai sužeistas jūreivis Irdas liko mūšio lauke, keturi jūreiviai buvo sužeisti. 

Kitą dieną atėjo įsakymas kuopai palikti savo pozicijas ir išvykti į Gvardijos ekipažą ruoštis Bosforo desantui. 

Liepos 26 dieną 6-oji kuopa paliko Kauną, vėliau 17 jūreivių buvo apdovanoti Šv. Georgijaus kryžiais. 

1915 metų liepos 5 dieną Kaune pradėta formuoti Jungtinė pasienio divizija253. Du divizijos pulkai sudaromi iš 

atvykstančių į Kauną Rygos, Gordžinsko, Tauragės, Virbalio, Grajevo pasienio brigadų. Dar du pulkai atvyko iš 

Novogeorgijevsko tvirtovės. Tvirtovėje taip pat formuojamas 10-asis pasienio Rypinsko kavalerijos pulkas254. 

Liepos 8 dieną atvyko šaulių karininkų mokyklos pulkas. Liepos 14 d. suformuojama 124-oji divizija. Kadangi 

savo artilerijos divizija neturėjo, jai buvo skirtas lengvasis jungtinis divizionas, kurio sudėtyje buvo atskira 

lengvoji baterija, 1-oji ir 2-oji greitašaudės baterijos255 bei lengvasis artilerijos maršo būrys. Divizijos vadu 

tampa generolas N. Lapušanskis, o atskirojo diviziono vadu – papulkininkis Petrovas, divizijos pulkų vadai: 

493-asis pulkas – pulkininkas Myškovas, 494-asis pulkas – Vygornickis, 495-asis pulkas – pulkininkas Jelenskis, 

496 pulkas – pulkininkas Trošinas, brigados vadas – pulkininkas Bagramovas. 

Liepos 25 dieną atvyksta 104-osios pėstininkų divizijos 413–asis ir 414-asis pulkai, antroji šios divizijos 

brigada atvyko pačioje gynybos pradžioje – liepos 21 ir 29 dienomis. Tvirtovės įgula papildoma atsarginiais 

pėstininkų batalionais, šauktinių brigadomis, kitais antraeiliais daliniais.

Kauno tvirtovės artilerijos batalionai buvo naudojami fronto reikmėms. Tuo tikslu buvo sudaromi įvairaus 

pobūdžio artilerijos daliniai, kurie buvo komandiruojami į frontą. Taip buvo suformuoti Kauno laikinasis 

pėsčiasis artilerijos pulkas (batalionas) bei Kauno sunkusis haubicų divizionas. 1914 metų rugsėjo 29 dieną 

aukščiausioji karinė vadovybė priima nutarimą įsteigti Kauno apgulties artilerijos parką. 1914 metų spalio 13 

dieną tvirtovėje formuojama apgulties artilerijos brigada. 2-asis Kauno apgulties artilerijos divizionas veikė 10 

-osios armijos 3-ajame korpuse256. Kartu su Osoveco tvirtovės artilerija buvo planuota bombarduoti vokiečių 

252		http://polk.fastbb.ru/

253	Rusijos	Imperijoje	pasieniečių	daliniai	priklausė	Finansų	ministerijai	ir	tik	karo	metais	pereidavo	kariuomenės	žinion.

254	LVIA,		Приказы	коменданта	за	1915	г.,	�	53.	LVIA,		Приказы	коменданта	за	1915	г.,	�	53.

255	Iš	kariaunų	8-jo	korpuso.

256	Каменский.	Гибель	XX	корпуса.		Спб,	1921.	Приложение	1.	Каменский.	Гибель	XX	корпуса.		Спб,	1921.	Приложение	1.
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Letceno tvirtovę. Rytų Prūsijos mūšiuose 1915 

m. pradžioje Kauno tvirtovės artileristai dalyvavo 

3-ojo korpuso sudėtyje. 1915 metų kovo 22 

dieną antrojoje Peremyšlio tvirtovės atakoje 

dalyvavo Kauno sunkusis artilerijos divizionas – 

dvylika 203 mm kalibro patrankų257. Tvirtovėje 

buvo išsidėstę 6-asis ir 20-asis vietiniai parkai, 

aprūpinantys Šiaurės Vakarų fronto pajėgas 

šaudmenimis. 

Nuo karo pradžios iki 1915 m. vasaros Kauno 

tvirtovės įgula spėjo pasikeisti mažiausiai 

du kartus. Galiausiai tvirtovės įgula nuo 

nepilnos vienos divizijos išaugo iki trjų, tačiau 

kariuomenės kokybės atžvilgiu šie mainai tikrai 

buvo nuostolingi. Aktyvūs karo veiksmai Rytų 

Prūsijoje reikalavo didelių pastangų ne tik iš 

kovojančių dalinių – artimajame užnugaryje 

vyko nuolatiniai kariuomenės aprūpinimo ir  

perdislokavimo darbai. Per pirmuosius septynis 

1915 m. mėnesius Kauno tvirtovės gatvėmis 

pražygiavo per penkiasdešimt įvairios paskirties ir dydžio dalinių, o tvirtovės štabas buvo užverstas fronto 

palaikymo darbais. Šioje situacijoje galvoti apie tvirtovės kovinės būklės stiprinimą bei naujokų mokymą tiesiog 

nebuvo įmanoma. 

Artėjant frontui prie tvirtovės sienų didžioji naujos įgulos dalis nespėjo įgyti normalaus karinio pasirengimo. 

Formuojamos divizijos buvo skubos tvarka ginkluojamos pasenusiais šautuvais Berdan Nr. II ir Arisaka. Naujai 

tvirtovės įgulai trūko aprangos ir amunicijos. Atsargos karininkai neturėjo jokių žinių apie šiuolaikinio karo 

ypatumus, nepažinojo savo pavaldinių bei vadovybės. Nebuvo laiko ir kariniam parengimui – dar nepastatytuose 

įtvirtinimuose buvo labai reikalingi darbininkai. Šiaurės Vakarų fronto vadas išleido įsakymą, kuriame nustatytas 

minimalus naujai formuojamų dalinių parengimo laikas – viena savaitė.

257	Барсуков	�.	�.	Русская	артиллерия	в	мировую	войну.	Барсуков	�.	�.	Русская	артиллерия	в	мировую	войну.	

Propagandinis 1915 m. plakatas
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Rytų Prūsijos operacija

Likus dviem dienoms iki mobilizacijos pradžios, t. y. liepos 14 dieną iš Kauno tvirtovės į Virbalį buvo pasiųstas 

nemobilizuotas 109-ojo pulko batalionas, kuris liepos 22 dieną buvo pavaldus armijos kavalerijos vadui generolui 

G. Nachičevanskiui. G. Nachičevanskio kavalerijos, vykdžiusios diversines ir žvalgybines operacijas, sudėtyje 

109-ojo pulko batalionas liepos 22 dieną užėmė Eitkūnus, bet buvo apšaudytas vokiečių artilerijos ir po to 

išvyko į Kybartus, čia susprogdino tiltus per pasienyje tekančią upę ir grįžo į Virbalį. Liepos 23 dieną batalionas 

grįžo į Kybartus, kur atrėmė vokiečių kavalerijos ataką. Liepos 26 d. vakare prie šio bataliono prisijungė dar 

vienas 109-ojo pulko batalionas. Rugpjūčio 2 dieną šie batalionai gavo įsakymą ginti Eitkūnus ir Kybartus. Tuo 

metu tvirtovėje jau buvo dislokuotos dvi antraeilės pėstininkų brigados, o į Vladislavovą258 (dabar – Kudirkos 

Naumiestis) atvyko 112-asis Uralo pulkas.

Rugpjūčio 3 dieną 28-oji pėstininkų divizija  1-osios armijos 20-ojo korpuso  sudėtyje buvo sutelkta  Žalvėderos 

rajone. Rugpjūčio 5 dieną divizija judėjo į Rytų Prūsijos gilumą, o į rugpjūčio penktosios vakarą pasiekė Kusus, 

Tučius. Divizijos avangarde –  110-asis pulkas. Rugpjūčio 28 d. divizija buvo pažengusi toliau negu kiti daliniai 

ir rugpjūčio šeštąją užėmė Raušių kaimą. Visą tą laiką divizija buvo dešiniajame korpuso flange.

Rugpjūčio 6-osios ryte 112-asis pulkas su dviem baterijomis buvo Vitkampene, Zeekampene, 111-asis pulkas 

– Tučiuose, 109-asis pulkas su trimis baterijomis – Kusene, 110-asis pulkas su baterija – Mingštimene. 12:20 

val. divizija gavo įsakymą užimti Ušbalen–Brakuneną. Visą rugpjūčio 6-ą dieną divizija nesėkmingai kovėsi, 

siekdama išmušti vokiečius iš apkasų Pakalniškio – Nišbudeno linijoje. Mūšio rezultatas buvo visų, išskyrus 

110-ojo divizijos pulko, atsitraukimas į Mingštimeną. Divizijos vadas manė, jog su juo kovoja nedidelės 

vokiečių kavalerijos pajėgos, bet iš tikrųjų divizijai priešinosi viena vokiečių pėstininkų divizija. Šiame mūšyje 

vienas 109-ojo pulko batalionas su viena baterija pasiklydo Culkinerio miške ir pateko į nelaisvę, buvo prarasti 

7 pabūklai.

Rugpjūčio septintąją prasidėjo tragiškas divizijai mūšis prie Gumbinės259. Į korpuso dešinįjį flangą, t. y. prieš 

28-ąją pėstininkų diviziją buvo sutelktos visos vokiečių 1-osios armijos korpuso pajėgos. Prieš mūšio pradžią 

divizija nespėjo išsikasti apkasų ir įsitvirtinti. Dėl silpno ryšio tarp atskirų korpuso dalių divizijos dešinįjį 

flangą  apsupo vokiečių generolo Falko divizija, o jos užnugaryje įsitvirtino generolo Francua kavalerijos 

divizija. Po tokio manevro vokiečių 1-ojo korpuso artilerija atidengė ugnį iš visų pabūklų. Tai privertė 109-

ąjį pulką patirti didelių nuostolių ir jau aštuntą valandą ryto 111-asis pulkas gavo įsakymą pakeisti 109-ąjį 

pulką prie Šimbaleno kaimo. Pats 109-asis pulkas tuo metu jau buvo patyręs didelių nuostolių. Į divizijos 

258	Лихотворик	А.	Восточно-Прусская	операция	1914	г.	Часть	3.1.Лихотворик	А.	Восточно-Прусская	операция	1914	г.	Часть	3.1.

259	Лихотворик	А.	Восточно-Прусская	операция	1914	г.	Часть	4.4.Лихотворик	А.	Восточно-Прусская	операция	1914	г.	Часть	4.4.
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vado generolo leitenanto N. Laškevičiaus prašymus, pateiktus kaimyninių dalinių vadams, nebuvo atsižvelgta ir 

divizija pagalbos nesulaukė. Apie 10 val. pasipriešinimas buvo numalšintas, daliniai pradėjo trauktis. 

Apie 11 val. priešo pėstininkai, persekiodami 112-ojo pulko kuopas, pasiekė 28-osios artilerijos brigados 

2-ojo divizijono pozicijas. Gindami savo pabūklus, artileristai kartečine ugnimi padarė priešo pėstininkams 

didelių nuostolių. Panaudodami savąją artileriją, vokiečiai sugebėjo apeiti 4-ąją bateriją iš dešinės ir sunaikinti 

ją. 5-oji ir 6-oji baterijos, patyrusios didelių nuostolių ir išeikvojusios visus savo šaudmenis, atsitraukė. 14:30 

val. generolas leitenantas N. Laškevičius pranešė 20 korpuso vadui generolui Smirnovui: „Vejama stiprios 

artilerijos ir kulkosvaidžių ugnies divizija traukiasi į Švirgaleną“.

Chaotiško atsitraukimo metu 110-ojo pulko kuopa kartu su vadu atsirado Vladislavove, o pulko vėliava – 

Vilkaviškyje. 111-asis pulkas pasitraukė į Virbalį, vėliava buvo nuvežta į Kauną ir atiduota komendantui V. 

Grigorjevui. 112-asis pulkas sustojo Stalupėnuose, 109-asis pulkas su dviem rinktinėmis 111-ojo pulko 

kuopomis ir viena 112-ojo pulko kuopa užėmė pozicijas Kolbaseno–Tutšeno linijoje. 28-oji artilerijos brigada 

pirmuoju divizionu pasitraukė į Virbalį, antruoju –  į Stalupėnus.

Rugpjūčio 6–7 dienų mūšio divizijos nuostoliai260 pavaizduoti lentelėje:                                          

         

Karininkų Kareivių Kulkosvaidžių Pabūklų Arklių
109-asis pėst. Volgos pulkas 10 655 4
110-asis pėst. Kamos pulkas 30 2231 5

111-asis pėst. Dono pulkas 34 2150 8

112-asis pėst. Uralo pulkas 24 1736 6
28-oji artilerijos brigada 6 173 - 8 163
Iš viso 104 6945 23 8 163

Divizijos nuostoliai sudarė 40% pradinio žmonių skaičiaus. Dideli nuostoliai bei divizijos atsitraukimas labai 

nepatiko pirmosios armijos vadui generolui P. Renenkampfui, jo įsakymu buvo pakeisti 110-ojo, 112-ojo pulkų 

ir 28-osios artilerijos brigados vadai „už savavališką atsitraukimą“. Rugpjūčio 7-osios vakare divizija buvo 

nugabenta į Kolbaseno–Vitkampfeno–Tučių liniją. Pulkų vėliavas pavyko išsaugoti, bet 110-ojo pulko vėliavos 

dalis atiteko į priešų rankas261. 

Akivaizdu, kad šių nuostolių būtų buvę galima išvengti, jeigu pats P. Renenkampfas bei jo štabas geriau 

būtų vadovavęs armijai bei užtikrinęs gerą palaikymo ryšį tarp skirtingų armijos dalinių. Įvykiai, analogiški 

Gumbinės mūšio scenarijui, ne kartą kartojosi per visą karą. Tačiau nereikia skubėti kalbėti apie vokiečių 

260	Лихотворик	А.	Восточно-Прусская	операция	1914г.		Часть	4.4.Лихотворик	А.	Восточно-Прусская	операция	1914г.		Часть	4.4.

261	1945	metais	vėliavos	dalis	grįžo	į	SSSR.
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pergalę, nesusipažinus su mūšio vaizdu iš jų apkasų 

pusės.

Rugpjūčio 7 d. 12 val. vokiečių papulkininkis 

Hofnamas raportavo: „8-osios armijos vadas praneša, 

kad jis vykdo mūšį prie Gumbinės, kuris klostosi gan 

sėkmingai. Detaliau bus pranešta vakare, nuotaika 

puiki262.“ Vėliau iš Koenigsbergo buvo pranešta, kad „...

pirmasis korpusas pasiekė visišką pergalę, paėmė daug 

belaisvių. Priešas atsitraukia visame fronte, rytoj mūšis 

bus tęsiamas.“  Tačiau kiek vėliau buvo informuojama, 

kad pakartotinis puolimas prie Gumbinės nėra 

įmanomas, kadangi 17-osios armijos korpusas dėl 

didelių praradimų puolimui netinkamas, o įvertinant 

informaciją apie trijų rusų korpusų judėjimą nuo 

Varšuvos, priimtas sprendimas atsitraukti iki Angerapo 

upės bei Koenigsbergo. 

Vokiečių kariuomenės atsitraukimas leido P. 

Renenkampfo 1-ajai armijai tęsti savo puolimą Rytų 

Prūsijos gilumoje. Generalinis rusų armijos štabas 

priėmė sprendimą apgulti Koenigsbergo tvirtovę, siekiant blokuoti vokiečių divizijas. Tuo tikslu armijos 

junginiai, tarp jų ir XX korpusas, buvo perdislokuoti į Koenigsbergo tvirtovės rajoną. Rugpjūčio 11 d. 28-

oji  pėstininkų divizija buvo dislokuota prie Kaušeno, tą pačią dieną buvo duotas generolo P. Renenkampfo 

nurodymas Kauno komendantui generolui V. Grigorjevui parengti apgulties artileriją Koenigsbergo operacijai. 

Rugpjūčio 14 d. divizija pajudėjo į Damerau, Kavernintkeną. Rugpjūčio 14-osios vakare 28-oji pėstininkų 

divizija buvo Nejaus ir Alt Gertlaukeno (divizijos štabas) rajone, avangardas – Krakau, Keberyje. Akivaizdu, 

kad šie manevrai vyko be stipraus vokiečių armijos pasipriešinimo.

Rugpjūčio 14 dieną generolas V. Grigorjevas buvo paskirtas tvirtovės apgulties pajėgų vadu263. Tvirtovės 

apgultis užsitęsė dėl šaudmenų, skirtų 42 linijų 1910 metų pavyzdžio patrankoms, nebuvimo, tačiau pirmasis 

sąstatas galėjo būti pasiųstas jau rugpjūčio 15 dieną. Koenigsbergo tvirtovei apgulti Kauno tvirtovė turėjo 

skirti artilerijos, tvirtovės oreivystės būrį, oro pajėgų būrį, prožektorių, vielos, įrankių. Rugpjūčio16 d. divizija 

262	�всеев	Н.	Августовское	сражение	в	Восточной	Пруссии	1914	г.	М.,	1936,	c.	45.	�всеев	Н.	Августовское	сражение	в	Восточной	Пруссии	1914	г.	М.,	1936,	c.	45.

263		Лихотворик	А.	Восточно-Прусская	операция	1914	г.		Часть	7.12.Лихотворик	А.	Восточно-Прусская	операция	1914	г.		Часть	7.12.

110-ojo Kamos pulko kariai apkasuose
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pasistūmė iki Padeimo, Groso Šmeibergo, Rudlakeno ir perkėlė štabą į Krakau. Rugpjūčio 29 dieną korpusas 

užėmė Goldaną.

Dėl generolo A. Samsonovo antrosios armijos nesėkmės rusų armija neteko vilčių sėkmingai atlikti operaciją 

Rytų Prūsijoje ir apgulti Koenigsbergą. Greit po antrosios armijos likučių atsitraukimo vokiečiai vykdė operaciją 

prieš Renenkampfo pirmąją armiją. Mozūrų pelkių mūšyje kairiaflangis XX korpusas turėjo didelių nuostolių 

ir antrą mūšio dieną pasitraukė, palikęs Galdaną. Dėl to armija turėjo atsitraukti, ją pridengė XX korpusas. 

Rugsėjo 9 dieną pirmosios armijos daliniai atsitraukė už Nemuno. Rugsėjo 15 dieną prasidėjo naujas pirmosios 

armijos dalinių puolimas, kuriame dalyvavo XX korpusas. Puolimas nesulaukė stipraus pasipriešinimo, bet 

neatnešė ir ypatingos sėkmės. 

Rytų Prūsijos operacija nebuvo sėkminga Rusijos kariuomenei, tačiau turėjo didelės įtakos karo strategijai. 

Siekdamas apsaugoti vieną iš svarbiausių savo žemių, vokiečių generalinis štabas buvo priverstas atitraukti 

dalį savo divizijų iš Prancūzijos fronto ir permesti jas į Rytų Prūsiją. Lemiamos įtakos šiam sprendimui turėjo 

Gumbinės mūšio rezultatai.
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Augustavo gynybos operacija

1914 m. spalio 10 dieną XX korpusas išvedamas iš 1-sios armijos į rezervą, 28-oji divizija gauna papildymą 

ir to paties korpuso sudėtyje prijungiama prie 10-osios armijos. Spalio 29 dieną divizija dalyvauja Lodzės 

operacijoje. Vokiečių 8-osios armijos atsitraukimas leido 10-ajai armijai prieiti prie pat Mozūrų ežerų. Pagal 

1915 m. sausio 24 dienos duomenis divizijos sudėtis buvo tokia264:   

Karininkų Kareivių Kulkosvaidžių
109-asis pėst. Volgos pulkas 45 3 904 8

110-asis pėst. Kamos pulkas 45 3 670 8

111-asis pėst. Dono pulkas 48 3 284 0

112-asis pėst. Uralo pulkas 42 3 937 8

28-oji artilerijos brigada 42 36 pabūklai
Iš viso 222 14 795

          

Be to, į divizijos sudėtį įtraukta viena 34-ojo Sibiro kazokų pulko šimtinė, o sausio 1 d. iš Kauno tvirtovės 

atvyko Kauno sunkiosios artilerijos 2-asis divizionas. Divizionas buvo dislokuotas Stalupėnų rajone, baterijos 

buvo priskirtos 56-ajai, 73-ajai ir 27-ajai divizijoms. Sausio pabaigoje dalis ketvirtosios baterijos pateko į 

nelaisvę, buvo prarastos dvi haubicos ir vienas kulkosvaidis265.

Sausio 26 d. atskiriant nuo kiekvieno pulko po vieną batalioną, buvo suformuotas jungtinis pulkas. Šis pulkas 

buvo pergabentas į Lyką ir įtrauktas į generolo majoro Rosijskio266 grupę III Sibiro korpuso sudėtyje.

Sausio 28 d. dėl kairiaflangių 10-osios armijos divizijų atsitraukimo prasideda XX korpuso atsitraukimas, 

kurio metu 28-ajai divizijai liepta užimti aukštumas Nr. 228 į šiaurės vakarus nuo Graboveno. Vienas divizijos 

batalionas buvo priskirtas korpuso rezervui. Tą pačią dieną iš divizijos sudėties išskiriami dar septyni batalionai 

ir keturios baterijos  generolo Bratanovo grupei267 formuoti. Sausio 29 dienos ryte divizija užėmė pozicijas 

korpuso kairiajame flange, aukštumose, esančiose į šiaurės vakarus nuo Graboveno iki Rdzaveno. XX korpuse 

lieka tik trys 112-ojo pulko batalionai ir dvi artilerijos baterijos. Divizijos štabas paliktas prie  XX korpuso. 

264	Каменский	М.	П.	Гибель	ХХ	корпуса.	�	Петербург:	Гиз,	1921,	Приложение	�	4.	Каменский	М.	П.	Гибель	ХХ	корпуса.	�	Петербург:	Гиз,	1921,	Приложение	�	4.Каменский	М.	П.	Гибель	ХХ	корпуса.	�	Петербург:	Гиз,	1921,	Приложение	�	4.

265	RGVIA,	F.	13148-1-5380.

266	28-osios	divizijos	antrosios	brigados	vadas.	28-osios	divizijos	antrosios	brigados	vadas.

267	III	Sibiro	korpusas.
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Iki vasario pirmos dienos korpuse liko šie divizijos daliniai268:

Batalionų Karininkų Kareivių
110-asis pėst. Kamos pulkas 2 22 1835
112-asis pėst. Uralo pulkas 3 34 2953
Iš viso 5 56 4788

Sausio 31 dieną iš divizijos sudėties išskirti batalionai pereina į armijos vado rezervą ir skiriami perdislokuoti 

į Augustavą, tačiau siunčiami į Lyko269 rajoną. 28-ajai divizijai įsakyta kartu su III Sibiro korpusu atakuoti 

vokiečių pajėgas Raigorode. Tuo laiku vienas divizijos dalinys jau kovėsi prie Raigorodo generolo Rosijskio 

grupėje. Iki sausio 30 dienos ji atrėmė priešą. Vasario 1-osios naktį prie Augustavo sutelkiamas divizijos 

pulkas.

Vasario 2 d., atsakydamas į XX korpuso vado prašymą, III Sibiro korpuso vadas generolas Radkevičius pasiunčia 

du 111-ojo pulko batalionus su baterija, kuriems vadovavo pulkininkas Sekirskis, iš Augustavo link Gibų. Į 

rytus nuo Serkiliaso kaimo batalionai susidūrė su 42-osios vokiečių divizijos 65-osios pėstininkų brigados 

daliniais. Trumpo mūšio metu batalionai buvo nugalėti, pulkininkas Sekirskis žuvo, pajėgų likučiai pasuko 

atgal į Augustavą.

Vasario 2 d. prasidėjo XX korpuso atsitraukimas. Penki 28-osios divizijos batalionai įėjo į pagrindinių jėgų 

kolonos sudėtį. Kolona judėjo keliu Gavrichrudas–Brizgelis– Totbolovas. Puolant Markovcus, 28-oji divizija 

nedalyvavo, likdama Kompaninco ir Danovskės kaimų rajone. Vasario 6 dienos ryte 110 pulkas savo sudėtyje 

turi 1400 durtuvų, 112 pulkas – apie 1200 durtuvų. 

Vasario 7 dieną formuojamas naujas ariergardas, vadovaujamas pulkininko Dreinerio, kur įeina penkios 110-ojo 

pulko kuopos, du 112-ojo pulko batalionai, 28-osios artilerijos brigados divizionas, kiti daliniai. Ariergardas 

gauna užduotį  pridengti pagrindinius atsitraukimo kelius. Iš ariergardo sudėties išskiriamos dvi Kamos 

pulko kuopos ir nukreipiamos į miško pakraštį šalia Rudavkos kaimo, siekiant aprūpinti žvalgybą ir pridengti 

ariergardą. Trys Uralo pulko kuopos išsiskirstė palei kelią, vedantį nuo Lapinsko pievų iki Markovo tilto. Viena 

Kamos pulko kuopa pasiųsta į Gruškių kaimą, Uralo pulko batalionas, paliktas rezerve, įsikūrė miške, į pietus 

nuo Lipinų kaimo. Vasario 8 dieną prasideda paskutinis XX korpuso mūšis.

3 val. ryto kuopos, spaudžiamos vokiečių, atsitraukė į pagrindines ariergardo pozicijas. Maždaug 5 val. ryto 

268	Каменский	М.	П.	Гибель	ХХ	корпуса.	�	Петербург:	Гиз,	1921,	Приложение	�	6.Каменский	М.	П.	Гибель	ХХ	корпуса.	�	Петербург:	Гиз,	1921,	Приложение	�	6.

269	Каменский	М.	П.	Гибель	ХХ	корпуса.	�	Петербург:	Гиз,	1921,	5	Отдел.	Каменский	М.	П.	Гибель	ХХ	корпуса.	�	Петербург:	Гиз,	1921,	5	Отдел.5	Отдел.
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mūšis pereina į Lapinsko pievas. Pamažu, spaudžiamos priešo, ariergardo kuopos traukiasi pagrindinių pajėgų 

atsitraukimo kryptimi. Švintant ariergardas nuėjo į aukštumas, pažymėtas 65,9. Lėtai atsitraukdami, pėstininkai 

pasiekė  ariergardo baterijų pozicijas – paskutinį gynybos tašką. Iki 12 val. dienos ariergardo artilerija kartu 

su pėstininkų likučiais bandė atremti priešininko ugnį. Apie 14 val. ariergardas jau neegzistavo270. Į nelaisvę 

papuolė divizijos vadas generolas N. Laškevičius, Uralo pulko vėliava buvo užkasta miške. Išeiti iš apsupties 

pavyko nedaugeliui.

Darant išvadas apie divizijos dalyvavimą žiemos operacijoje Rytų Prūsijoje, galima teigti, kad divizija nors 

ir patyrė labai didelius nuostolius, tačiau  išliko kaip karinis dalinys. Iš divizijos pašalinti du pulkai labai 

susilpnino korpusą, kartu su kuriuo visiškai buvo sunaikintas 112-asis Uralo pulkas ir buvo suimtas divizijos 

vadas generolas N. Laškevičius. 111-asis Dono pulkas per kampanijos laikotarpį prarado 3 batalionus, buvo 

nušautas pulko vadas. 110-jo Kamos pulko nuostolius galima apytiksliai įvertinti kaip pusę pulko sudėties. 

Apie 109-ojo pulko nuostolius duomenų nėra. Mūšiuose prie Augustavo buvo prarasta, bet paskui atgauta 

110-ojo pulko vėliava, užkasta 112-ojo pulko vėliava rasta nebuvo. Dviejų kitų pulkų vėliavos buvo išsaugotos. 

Divizija garbingai kovėsi dviejose kruvinose operacijose. Per vieną Rusija prarado visą armiją, o per kitą – vieną 

korpusą. 

 

270	Ten	pat,	8	skyrius.	Ten	pat,	8	skyrius.
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Kauno tvirtovės gynyba

Prasidėjus karui, tvirtovė nors ir gerokai pasenusi, bet vis dar buvo rimta kliūtis priešininkų kariuomenei. 

Apgalvotas reljefo panaudojimas, geras įtvirtinimų maskavimas buvo sėkmingos gynybos pagrindai. Strateginė 

tvirtovės reikšmė buvo didelė – savo operacijose Šiaurės Vakarų fronte rusų armija rėmėsi į stiprų įtvirtintą 

punktą, kuris buvo gera užnugario bazė, strateginis transporto mazgas, o suformuoti apgulties parkai leido 

operatyviai gabenti į frontą sunkiąją artileriją.

Tvirtovės komendantas buvo kavalerijos generolas V. Grigorjevas, štabo viršininkas – generolas majoras 

Burkovskis. Tvirtovės artilerijos viršininkas buvo generolas Danilovas. 

Kauno tvirtovės įgulą sudarė šie daliniai:

5 Kauno tvirtovės artilerijos batalionai

Kauno tvirtovės sunkusis artilerijos divizionas

104-oji pėstininkų divizija

124-oji pėstininkų divizija

Jungtinė Pasienio divizija271

10-asis pasienio Rypinsko kavalerijos pulkas

31-oji, 96-oji, 102-oji šauktinių brigados272

68-asis, 71-asis, 72-asis, 73-asis atsargos batalionai273

Atskirasis Gvardijos ekipažo batalionas

Šaulių karininkų mokyklos pulkas

Pirmoji atskiroji šaulių lengvoji baterija

Antroji atskiroji šaulių lengvoji baterija

Kauno tvirtovės pionierių batalionas

Oreivystės kuopa ir kiti smulkūs daliniai ( iš viso 20 dalinių)

Iš naujo suformuotos divizijos neturėjo atsargų, buvo silpnai ginkluotos  tiek šaunamaisiais ginklais, tiek ir 

artilerija. To, kad įgula buvo tokia silpna ir paskubomis suformuota, priežastis buvo ne gerų pulkų trukūmas. 

Numatydamos tvirtovės atidavimo faktą, aukštesniosios instancijos saugojo stipresnę kariuomenę, bet net jos 

buvo nustebusios dėl tokio greito pralaimėjimo274.    

271	Сводная	пограничная	дивизия.	Сводная	пограничная	дивизия.

272	96	бригада	государственного	ополчения.	96	бригада	государственного	ополчения.

273	73	маршевый	запасной	батальон.	73	маршевый	запасной	батальон.

274	Лемке	М.	К.	250	дней	в	царской	ставке.	Харвест,	2001.	Лемке	М.	К.	250	дней	в	царской	ставке.	Харвест,	2001.,	2001.
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Liepos 26 d., kai vokiečių kariuomenė jau stovėjo tvirtovės rajono pasienyje, o į tvirtovę vis dar atvykdavo jos 

įgulos nariai, komendantas įsakė paskirstyti įgulą pagal gynybos skyrius. Pagal šį įsakymą į pirmąjį gynybos 

skyrių, kuriam vadovavo generolas majoras F. Trankovskis, paskiriami 1-asis ir 4-asis pasienio pulkai, 6 kariaunos 

iš 96-osios šauktinių brigados, 2 batalionai iš 495-ojo pulko, 68-asis ir 71-asis atsargos batalionai, 2 Tauragės 

kavalerijos šimtinės ir 6 šaulių mokyklos pabūklai. Į antrąjį skyrių, kuriam vadovavo generolas majoras S. 

Verchovskis, skiriamos penkios 102-osios šauktinių brigados kariaunos, 73-asis atsargos batalionas ir pirmoji 

72-ojo atsargos bataliono kuopa. Trečiajame skyriuje, kuriam vadovavo papulkininkis Geisleris, buvo dislokuotas 

vienas 496-ojo pulko batalionas ir 72-asis atsargos batalionas. Ketvirtajame skyriuje, vadovaujamame 124-osios 

pėstininkų divizijos vado infanterijos generolo N. Lopušanskio, išsidėstė po tris 493-ojo ir 494-ojo pulkų 

batalionus, jūrų batalionas, 14-oji šauktinių ir 3-oji Tauragės šimtinės, 6-osios Sibiro greitašaudės baterijos 

pabūklai ir 7 pabūklai iš 14-osios šauktinių baterijos275.           

Tvirtovės rezerve, kuris įsikūrė Panemunėje, liko generolas majoras A. Krenkė su 2-uoju ir 3-uoju pasienio 

pulkais, aukštojoje Fredoje, už pirmojo gynybos skyriaus – karininkų mokyklos pulkas, Žaliakalnyje – trys 

10-ojo Rypinsko kavalerijos pulko šimtinės ir 7-oji Kauno darbo kariauna. Pirmojo skyriaus kairiajam flangui 

sustiprinti paskirtas pulkininko Voronovo vadovaujamas būrys iš keturių 31-osios šauktinių brigados kariaunų, 

42-osios kazokų šimtinės ir 4 pabūklų iš 2-osios greitašaudės baterijos. Būrys buvo skirtas Eldvario–Elizentalio 

palivarko gynybai bei ryšiui su antruoju skyriumi ir 3-uoju Sibiro korpusu palaikyti.

Vokiečių kariuomenė tvirtovės gynybos rajone iškasė apkasus apie 2–4 km atstumu nuo gynybinės linijos. 

Prieš tvirtovės įgulą veikė 40-asis  korpusas, kuriam vadovavo generolas Litzmanas. Korpuso sudėtyje buvo 

57,5 pėstininkų batalionai, 7 kavalerijos eskadronai, 12 sunkiųjų mortyrų baterijų, 58 artilerijos baterijos ir 

11 pionierių kuopų. Manydami, kad visos vokiečių korpuso sudėties tiksliai aprašinėti nebūtina, pažymėsime 

tik tai, jog į korpuso sudėtį įėjo 79-oji rezervo divizija, 9-oji landvero brigada, 252-asis, 253-asis, 254-asis 

rezerviniai pulkai ir 76-oji rezervinė divizija (iš korpuso rezervo), taip pat jungtinės brigados. Litzmano 

korpusas buvo gerai ginkluotas sunkiąja artilerija: iš bendro 130 vnt. pabūklų skaičiaus lengvųjų pabūklų – 

68, sunkiųjų (kalibras nuo 10 cm iki 15 cm) – 50, ypač sunkių – 12 (trys 42 cm mortyros, keturios 30,5 cm 

mortyros, viena 28 cm ir keturios 21 cm mortyros). 

Per operaciją vokiečių karinė vadovybė susidūrė su nelabai maloniais faktais – kairiajame Nemuno krante 

kariuomenė sėkmingai judėjo tvirtovės link, paimdama daugybę belaisvių, tačiau užimti stipriai įtvirtintą 

dešinįjį Jiesios krantą nebuvo įmanoma. Tai reiškė, kad teks atakuoti ruožą, lygų 1/3 tvirtovės perimetro, o 

tvirtovės gynėjų pajėgos turės laisvės manevruoti bei bus palaikomos iš užnugario.           

275	Ten	pat.
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Generolas Litzmanas įsakė 

užimti laukus Prienų rajone 

ir Zapyškyje tam, kad 

būtų paruošta vieta atakai 

ir aprūpinta savų flangų 

gynyba. Liepos 21 d. po 

stipraus artilerinio rengimo 

prasidėjo ataka. Po sėkmingos 

atakos vokiečių kariuomenė 

nužygiavo į priekį dar 12 km 

ir užėmė miškus kairiojoje 

Jiesios pusėje. Į nelaisvę 

buvo paimta 2000 kareivių. 

Atakos tęsinys privedė prie 

vis didesnio fronto linijos 

nukrypimo ties Jiesios 

upe. Tokia padėtis sukėlė 

vokiečiams rimtą pavojų 

būti užpultiems iš dešiniojo 

flango. Per tokią ataką 

vokiečiai galėjo būti nustumti 

iki Nemuno. Į ugnį būtų 

papuolusi sunkioji artilerija, 

skirta tvirtovei apšaudyti.

Generolas K. Litzmanas savo memuaruose rašė: „Tik nuo rezultato priklauso, kaip mus įvertins kritikai: 

pavadins mus karvedžiais arba idiotais. Jeigu užimsime miestą – tikrai įvertins mūsų drąsą, o jeigu neišeis – 

iškart iškils klausimas: kaip toks karo vadas išvis tapo generolu?“276.

1915 metų liepos 26 d. vokiečių kariai priartėjo prie tvirtovės sargybos pozicijų ir jau numatė ataką. 01:00 val. 

artilerija pradėjo apšaudyti pirmojo skyriaus dešinįjį flangą, o 3:00 val. pėstininkai pradėjo viso pirmojo skyriaus 

šturmą. Iki 4:00 val. ataka buvo atremta, o aukštumoje Nr. 44,6  įsitvirtinę vokiečių kariai buvo atmesti 498-

osios kariaunos atakos. Nuo 10 val. ryto iki 20:00 val. vokiečių artilerija intensyviai apšaudė visą skyriaus frontą, 

pažeidė III fortą. Po pakartotinės atakos priešininkui pavyko užimti pozicijas Dygrių kaime. Pulkininko Zelenskio 

276	K.	Litzmann.	Kauno	tvirtovės	puolimas	ir	paėmimas.	„Mūsų	žinynas“	Nr.	19,	1930	m.	

Kauno tvirtovės įtvirtinimai vokiečių žvalgybos plane
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būrys (2-oji ir 7-oji Kauno 

kariaunos, dvi pasieniečių 

šimtinės ir  jūreivių kuopa) 

Dominikankos rajone 

papuolė į kryžminę ugnį 

nuo abiejų Nemuno krantų, 

todėl pasitraukė nuo Pylpės 

kaimo, bet 4 val. ryto išmušė 

vokiečius iš trečiosios Pylpės 

apkasų linijos.

Tvirtovės komendantas 

raportavo valdžiai apie 

sėkmingą pirmojo tvirtovės 

šturmo atrėmimą. Valdžia į 

šį raportą pažiūrėjo kiek ironiškai, tačiau buvo priimtas sprendimas 2-ąją suomiškąją diviziją perskirstyti į 

Ukmergę, kad galima būtų kovoti su bandymais apeiti Kauną iš toliau277. Vietoj šios divizijos Šiaurės Vakarų 

fronto vadas generolas M. Aleksejevas nusiuntė Kauno komendantui tokią telegramą:  

„Sveikinu jus ir tvirtovės įgulą su tvirtovės šturmo atrėmimu. Dėkoju vadams ir karininkams. Į jūsų jaunas divizijas, šiuo metu 

esančias tvirtovės įgulos sudėtyje, kiekvienai kuopai paskiriu po tris  Georgijaus 4-ojo laipsnio medalius, kiekvienai baterijai – po 

du medalius. Laukiu šių dalinių sąrašo įsakymui. Apdovanokite visus to vertus karininkus. Raportuokite apie nuostolius, kad 

galima būtų atsiųsti jums papildymo, nors ir ne visai apmokyto. Dar kartą dėkoju visiems šios sunkios bet šlovingos tvirtovei 

nakties dalyviams. Tegul šis mūšis gyvena įgulos  atmintyje! Aleksejevas“

Formali priežastis džiaugtis buvo bent jau ta, kad nesėkmingos atakos metu vokiečiai prarado daugiau negu 

vieną batalioną.

Pirmoji idėja užimti tvirtovės įtvirtinimų dalį pirmu smūgiu nedavė vokiečiams norimo rezultato, kariuomenė 

buvo sustabdyta iki sunkiosios artilerijos parengimo. Tą pačią dieną į karo veiksmų rajoną buvo pristatytas 

pirmas 42 cm pabūklas. Prasidėjo vienuolikos kilometrų geležinkelio ruožo tiesimo darbai. Pabūklas judėjo 

bėgiais ir šaudė šaudmenimis, kurių svoris siekė 900 kg, o sviedinio sprogmens masė sudarė apie 100 kg. 

Toks šaudmuo galėjo nuskristi 14 km. Liepos 30 dieną į mūšio pozicijas buvo nugabenti dar 9 pabūklai, kurių 

kalibras buvo 210–420 mm.

277	Свечин	А.	Искусство	вождения	полка,	c.	32.Искусство	вождения	полка,	c.	32.

Sugriautos II forto kareivinės
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Tvirtovės apšaudymas 

panaudojant apgulties 

artileriją prasidėjo liepos 

26 dieną ir nesibaigė iki pat 

tvirtovės paėmimo. Paleisdami 

iki 20 000 šūvių per parą, 

vokiečiai kartais šaudė taip 

tankiai, kad tvirtovės gynėjai 

negalėjo pasitraukti iš 

betoninių įtvirtinimų. 

Nuo liepos 25 iki 28 d. 

vokiečiai aktyviai atakavo 

rusų pajėgų pozicijas. Viena 

ataka keitė kitą, pėstininkai veržėsi į priekį, o visos baterijos apšaudydavo rusų pozicijas, I, II bei III fortus. 

Vokiečių užduotis buvo išmušti rusų pajėgas iš užimamų pozicijų, nutildyti tvirtovės artileriją ir kuo labiau 

sugriauti fortus. Po šių atakų vokiečiai labai nežymiai pajudėjo į priekį, tačiau patyrė didelių nuostolių. Tvirtovė 

gynėsi sėkmingai – rusų pajėgos kontratakavo vokiečius, išmušdavo vokiečių karius iš apkasų, dalis vokiečių 

atakų tiesiog užduso dėl stiprios tvirtovės artilerijos ugnies.

Liepos 27 dieną, spaudžiamas priešų karių, pulkininko Zelenskio būrys pasitraukė į sargybos poziciją prie 

Marvos palivarko, generolo P. Karpovo kairiojo flango pajėgų skyriuje. Generolo P. Karpovo pajėgos perėjo į 

poziciją „Jonučiai – Ražiškiai“.

Iki liepos 28 nakties stipriai buvo pažeistas II fortas, tačiau priešų pajėgos iš vietos nepajudėjo. Liepos 29 dieną 

vokiečių pajėgos aktyviai bombardavo visus šio skyriaus įtvirtinimus. Po šio bombardavimo tvirtovės gynėjai 

patyrė didelių nuostolių, buvo stipriai pažeistos baterijos. Liepos 30 d. artilerijos ugnis tęsėsi. Naktį į liepos 

31 d. priešininkai tris kartus pabandė šturmuoti tvirtovę, įsiveržė į gynėjų apkasus, bet buvo atmušti rezervinių 

dalinių atakos.

Tuo pat metu nuo vokiečių artilerijos besiginančios pajėgos kentėjo dėl didelių nuostolių. Liepos 29-osios dienos 

gynėjų nuostoliai sudarė nuo 50% iki 70% bendro skaičiaus. Visose baterijose buvo nugriauti perdengimai, 

sugriauti rūsiai, kai kurios baterijos tiesiog užpiltos žemėmis, apgadinti pabūklai. Tą dieną pirmajame skyriuje 

buvo du 495-ojo pulko batalionai (700 durtuvų278), 403-oji kariauna (500 durtuvų), 404-oji ir 508 -oji 

278	Durtuvais	priimta	skaičiuoti	dalinio	kovinių	kareivių	skaičių.	

Sugriauta I forto kontreskarpinė siena
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kariaunos ir pirmasis 493-ojo 

pulko batalionas (iš viso 1000 

durtuvų). Rezerve buvo 493-

ojo pulko batalionas (700 

durtuvų), 504-oji ir 386 -oji 

kariaunos (800 durtuvų), 

Karininkų mokyklos pulkas  

(1000 durtuvų). Nuo 

Germaniškių iki Jonučių 

išsidėstė 490-oji kariauna, 

67-asis ir 68-asis atsargos 

batalionai (1400 durtuvų), 

už jų rezerve stovėjo 71 -asis 

atsargos batalionas ir 3-ojo 

pasienio pulko batalionas (iš viso 900 durtuvų). Nuo Jonučių prie geležinkelio stovėjo 3-asis ir 4-asis pasienio 

pulkai (1800 durtuvų) ir pirmasis pasienio pulkas (iki 400 durtuvų). Bendrame pirmo skyriaus rezerve buvo 

509-oji kariauna (800 durtuvų), antrasis pasienio pulkas (400 durtuvų) ir pirmasis 415-ojo pulko batalionas 

(800 durtuvų).

Antrajame skyriuje buvo dislokuotos 489-oji, 499-oji, 510-oji, 512-oji kariaunos, kuriose bendras karių kiekis 

buvo 3200. Trečiajame skyriuje – du 490-ojo pulko batalionai ir 72-asis atsargos batalionas (1600 durtuvų). 

Ketvirtajame skyriuje – du 490-ojo pulko batalionai ir vienas 495-ojo pulko batalionas (2400 durtuvų), trys 

494-ojo pulko batalionai ir vienas 495-ojo pulko batalionas (2400 durtuvų), trys 494-ojo pulko batalionai, 

vienas 493-ojo pulko batalionas (800 durtuvų). Bendrajame Fredos rezerve buvo du 415-ojo pulko batalionai 

ir trys 416-ojo pulko batalionai (4000 durtuvų).

Nekreipdami dėmesio į nemažus nuostolius, iki pat liepos 31 d. tvirtovės gynėjai sėkmingai gynė savo pozicijas, 

o rusų baterijų artilerijos ugnis neleisdavo vokiečiams arčiau priartėti prie tvirtovės. Vokiečių praradimai pagal 

belaisvių duomenis sudarė 15–30 karių iš vienos kuopos, o 166-ajame pulke – iki 80 karių iš vienos kuopos. 

Palyginti mažų nuostolių priežastis yra silpna tvirtovės gynėjų šautuvų ugnis. 104-osios pėstininkų divizijos 

brigada buvo ginkluota japoniškais Arisaka šautuvais su 315 šovinių atsarga vienam kareiviui. Po dviejų mūšio 

dienų šios atsargos buvo išeikvotos. 

Rugpjūčio 1 d. tvirtovės gynyboje įvyko lūžis. Per septynias ištisinės kovos dienas pirmojo skyriaus gynėjai 

sunaudojo ne tik šaudmenis bei atsargas – buvo pasiekta žmogaus atsparumo riba. Dideli nuostoliai pulkus 

Sugriautas I forto kaponierius
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pavertė į batalionus, o 

batalionus – į kuopas. 8 

val. ryto dėl vokiečių atakos 

Dominikankos rajone 

gynėjų pajėgos, praradusios 

1300 karių, pasitraukė. 

11 val. vokiečiai užėmė  

Germaniškių kaimą ir perėjo 

Jiesios upę. Priešo pajėgos 

atsidūrė antrajame skyriuje, 

kuris, tiesa, esminių 

nuostolių neturėjo. 16:00 

val. po stiprios artilerijos 

ugnies priešai atakavo 

Dominikankos – Zagrodo frontą, į mūšį įsitraukė šaulių mokyklos pulkas.

Rugpjūčio 2 d. vokiečių kariai užėmė apkasus Dominikankos–Germaniškių–Jonučių–Zagrodo linijoje. Į pagalbą 

atsiųstas 496-ojo pulko batalionas metė ginklus ir pasidavė. 21-ą valandą kairiojo flango kariai atsitraukė į 

fortų liniją. Marvos dvaro rajone žuvo beveik visa 403-oji kariauna, o Jonučių rajone 71-ojo ir 67-ojo atsargos 

batalionų daliniai pasidavė į nelaisvę. Naktį iš rugpjūčio 2 į rugpjūčio 3 dieną 508-osios kariaunos karių 

skaičius sudarė 174, 403-osios kariaunos – 50 žmonių. Dešiniajame flange generolo Krenkės būrys turėjo 

3000 žmonių iš pirma buvusių 9 000.

Atsigavęs nuo pergalės euforijos generolas V. Grigorjevas siunčia fronto štabui raportus apie sunkią tvirtovės 

padėtį. Maždaug rugpjūčio 2 d. kariuomenės vadas didysis kunigaikštis Nikolajus Nikolajevičius pranešė carui 

apie pasitarimo su fronto vadu generolu M. Aleksejevu rezultatus, taip pat apie jo pasakytus žodžius apie 

„neišvengiamą Kauno tvirtovės žūtį bei įgulos evakuacijos būtinybę.“ 279 Tą pačią dieną didysis kunigaikštis 

davė išsamius nurodymus generolams M. Aleksejevui ir N. Ruzskiui, buvo įsakyta evakuoti Kauno tvirtovę. Šis 

įsakymas buvo slėptas net nuo tvirtovės gynėjų. Po to generolas M. Aleksejevas pasikvietė artilerijos inspektorių 

generolą Alį Agą Šichlinskį ir įsakė jam atvykti į Kauną, kad išrinktų vertingiausius pabūklus ir juos evakuotų280. 

Kritiškiausiu gynybos momentu ne tik nebuvo imamasi jokių veiksmų palaikyti tvirtovės gynybą, bet atvirkščiai 

– tvirtovės galia buvo sumažinta, įsakius demontuoti geriausius pabūklus. Apie generolo A. Šichlinskio vizito 

pasekmes galima tik spėlioti. Rugpjūčio 4 dieną prasidėjo Kauno tvirtovės evakuacija281.

279	�всеев	Н.	Свенцянский	прорыв	1915	г.	М.,	1936,	с.	15.с.	15.

280	Шихлинский	А.	А.	Мои	воспоминания.	Баку,	1984	,	с.	130.,	с.	130.

281	RGVIA	F.	13148-1-1528,	F.	13148-1-1529.	RGVIA	F.	13148-1-1528,	F.	13148-1-1529.

Lengvoji patranka ir tvirtovių kulkosvaidžio lafetas forto kieme
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Fortų artilerija aktyviai 

gynėsi, tačiau greitai 

pabūklas po pabūklo 

pradėjo tilti. Kariai, 

aktyviai besiginantys fortų 

tarpuose, pradėjo trauktis 

už centrinių įtvirtinimų 

linijos. Tuo metu telefono 

ryšys jau neveikė, o tai 

labai sunkino pajėgų 

valdymą. Rugpjūčio 3 dieną 

pirmojo skyriaus viršininku 

buvo paskirtas 104-osios 

divizijos generolas leitenantas A. Cicovičius. Apie 6 val. kapitonas Bimanas, 413-ojo pėstininkų pulko bataliono 

vadas, pasitraukė iš tarpfortinių pozicijų I forto dešiniajame flange, nurodydamas priežastį, kad fortas visiškai 

sugriautas ir paliktas įgulos likimo valiai. Tačiau greitai pasidarė aišku, kad fortas dar buvo ginamas trijų 

puskarininkių su vienu kareivių būriu, dviem pabūklais ir dviem kulkosvaidžiais. Kapitono Bimano būrys 

buvo pasiųstas palaikyti I forto įgulą. Po kurio laiko buvo gautas generolo A. Cicovičiaus ir štabo viršininko 

Rostovskio įsakymas gynėjų pajėgoms trauktis dešiniojo Nemuno kranto link. Nors įsakymas vėliau ir buvo 

atšauktas, jis vis tiek pridarė nemažai žalos ir tapo lemtingas beveik visai tvirtovei. 16 val. dar galinčios gintis 

pajėgos, sustiprintos 104-osios divizijos pulkais, užėjo už centrinių įtvirtinimų ir persikėlė į kitą Nemuno 

krantą.

Iki pajėgų atsitraukimo momento I ir II fortai buvo užimti atakuojančių vokiečių, jų pažeidimų lygis buvo 

labai aukštas. Taikliais pataikymais iš didelio kalibro pabūklų  keliose vietose buvo pažeista gynybinė siena, 

sugriautos beveik visos gyvybiškai svarbios forto poternos, 42 cm kalibro sviedinių pataikymas į II forto 

kareivines sunaikino užnugario kaponierių, tokiu pat sviediniu sugriautas ir I forto kaponierius. III fortas iki 

18 val. vis dar priklausė tvirtovės gynėjams. Tačiau IV forto artilerija, gavusi klaidingą informaciją apie tai, kad 

III fortas jau užimtas vokiečių, atidengė ugnį, nukreiptą tiesiai į fortą. Po šio apšaudymo forto įgulos liekanos 

– 104-osios divizijos batalionas, pasieniečių daliniai ir 6 likę gyvi artileristai, vadovaujami forto komendanto 

kapitono Laskio, paliko fortą ir perėjo į II skyrių. 

Rugpjūčio 3-osios vidurdienį po stipraus artilerijos apšaudymo vokiečių kariai bandė šturmuoti centrinių 

įtvirtinimų ruožą. Centriniuose įtvirtinimuose esantys artileristai, vadovaujami kapitono Voiceckio, jau nebuvo 

ginami savųjų pėstininkų, tačiau nepasitraukė. Iš mažo atstumo kartečine ugnimi artilerija naikino priešo 

Vokiečių 42 cm mortyra M-Gerät, naudota Kauno tvirtovės puolimui
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pėstininkus tol, kol pati buvo 

apsupta ir sunaikinta. 15 val. 

pirmojo skyriaus pasipriešinimas 

pasibaigė.

Rugpjūčio 3-osios vakarą 

komendantas V. Grigorjevas iš 

slėptuvės Žaliakalnyje perdavė 

10-osios armijos vadui tokią 

radiogramą:

„Po 11 įtemptų mūšio dienų 

įgula neišlaikė ir esant stipriam 

artilerijos apšaudymui paliko 

tvirtovę ir išvyko Karmėlavos–Pravieniškių kryptimi. Neįpratę prie tvirtovės karų įvairių pėstininkų dalinių 

vadai, neįsisavinę tvirtovės taisyklių, palikdavo tvirtovės pozicijas. Jeigu pavyks, užlaikysiu pajėgas Karmėlavos–

Pravieniškių linijoje, priversiu jas susitvarkyti ir pasiųsiu ginti Kauno, kurio pirmasis skyrius jau priešų rankose. 

Grigorjevas.“282

Rugpjūčio 3-osios vakare perstatyta sunkioji vokiečių artilerija atidengė ugnį, nukreiptą į miestą. Tuo pat 

metu lengvoji artilerija  apšaudė kitą Nemuno krantą, neleisdama rusų kariams įsitvirtinti. Vokiečių kariai 

paskubomis įsitvirtindavo Nemuno krante, tvirtovės pionierių daliniai padegė laikinuosius tiltus per upę. 

Iki 22 val. tvirtovės karininkai susirinko VI forte, tačiau komendantas paliko tvirtovę ir išvažiavo į Karmėlavą, 

kur tuo metu jau buvo daug pasitraukusių karių, tarp jų ir 8 000 pasieniečių divizijos šauktinių. Apie 21 val. 

dėl to, kad generolo V. Grigorjevo nebuvo tvirtovėje, komendanto pareigas pradėjo eiti 124-osios divizijos 

vadas infanterijos generolas Lopušanskis. Apie 2 val. štabas pasitraukė į geležinkelio fortą, kur praleido naktį. 

8 val. ryto štabas jau buvo įsikūręs Rumšiškių kaime, kur buvo atvykęs komendantas, štabo vadas, operatyviojo 

skyriaus karininkai, intendantas ir tvirtovės inžinierius. Taip visa aukštesnioji tvirtovės valdyba, taip pat daug 

įgulos dalinių, tarp jų ir 104-oji divizija, 73-asis atsargos batalionas organizuotai paliko tvirtovę, kurioje iš 

devynių fortų buvo prarasti tik trys. Akivaizdu, kad jokios tolimesnės gynybos numatyta nebuvo.

Iki rugpjūčio 4 dienos tvirtovės įgulos likučiai buvo išsidėstę taip. Kairiajame flange nuo Nemuno iki IV 

forto buvo išsidėsčiusios 104-osios divizijos liekanos. Centre prieš Dovalgovičius ir iki IV forto – du 124 

282	Лемке	М.	К.	250	дней	в	царской	ставке.	Харвест,	2001.	c.	223–255	Лемке	М.	К.	250	дней	в	царской	ставке.	Харвест,	2001.	c.	223–255Лемке	М.	К.	250	дней	в	царской	ставке.	Харвест,	2001.	c.	223–255

Vokiečių sunkioji artilerija prie Kauno. Propagandinis atvirukas
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-osios divizijos batalionai, 

400 karių kiekviename. 

Dešiniajame flange buvo 

dislokuoti pasienio divizijos 

daliniai, dvi atskiros 

šimtinės, šešios Rypinsko 

pulko šimtinės ir trys kazokų 

šimtinės, vadovaujamos 

viršilos Armeiskio.  2 val. 

buvo susprogdinti du tiltai 

per Nemuną.

IV fortas buvo paliktas 

įgulos 11 val. ryto. Forto 

komendantas paporučikis Lukinas su 20 artileristų ir 100 pėstininkų įgula, pasiėmę kulkosvaidžius ir 

susprogdinę šaudmenų sandėlį, valtimis persikėlė į kitą krantą.

V forto įgula, susidedanti iš 57 artileristų su puskarininkiu Proktusovu, pirmojoje dienos pusėje sugadino 

ginklus, sumetė spynas į šulinius ir, susprogdinusi šaudmenų atsargas, atsitraukė III skyriaus link.

Oro baterija, vadovaujama puskarininkio Borovitinovo, nuo 7 val. iki 12 val. ugnimi iš dviejų pabūklų bandė 

sutrukdyti vokiečiams persikelti per Nemuną. 12:30 val. Borovitinovas nukabino tvirtovės vėliavą, paėmė 

sužeistuosius ir pasitraukė į VII fortą,  iš kur su to forto įgula pasitraukė į Vilnių, su savim išsiveždamas ir 

pabūklus.

Iki 14 val. III skyriaus artileristai susprogdino atsargas, sugadino pabūklus ir pasitraukė Petrašiūnų kryptimi. 

16 val. IX forto įgula, vadovaujama štabskapitono Demidenkos, sugadino pabūklus ir susprogdino atsargas 

bei atsitraukė Biruliškių link. Rugpjūčio 4 d. 16 val. komendantas V. Grigorjevas buvo 34-ojo korpuso štabe. 

Tuo metu iš 10-sios armijos vado buvo gauta  telegrama su nurodymu  nušalinti jį nuo pareigų ir areštuoti. 

Paskutinė tvirtovės žiedą paliko 25-oji tvirtovės artilerijos kuopa, vadovaujama kapitono Zauškevičiaus. 18 val. 

kuopa pasitraukė į geležinkelio fortą, o po to – į Kaišiadorių miestelį. Atsitraukdami iš tvirtovės, įgulos daliniai 

nuvyko į Rumšiškes ir Žiežmarius.

Persikėlę per Nemuną vokiečių kareiviai, nesulaukę pasipriešinimo, užėmė Žaliakalnio aukštumas ir VII fortą. 

Rugpjūčio 5 d. ryte vokiečiams atiteko IV ir VI fortai. Iki dienos galo buvo užimti V, VIII, IX, X fortai.

Vokiečių kariuomenės paradas Rotušės aikštėje. Propagandinis atvirukas
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1915 metų rugpjūčio 5 d. Kauno tvirtovė – trisdešimt penkerių metų atkaklaus darbo bei didelių investicijų 

rezultatas – po 10-ies dienų mūšių buvo atiduota vokiečiams. Į vokiečių nelaisvę pakliuvo apie 20 000 rusų 

kareivių ir karininkų, 405 pabūklai, taip pat didelis karo technikos, maisto atsargų bei amunicijos kiekis. 

Greitas tvirtovės užėmimas turėjo didelės įtakos fronto stabilumui. Rusijos kariuomenei nepavyko pradėti 

planuoto smūgio Rytų Prūsijos link. Žlugus Kauno tvirtovei, frontas prarado strateginį atramos punktą. 

Fronto vado įsakymas atgauti Kauno įtvirtinimus liko nerealizuotas – tuo momentu Rusijos kariuomenė fronte 

nebeturėjo pakankamo kiekio  kovinių pulkų. Todėl frontas atsitraukė ir laikinai stabilizavosi  tik Maišiagalos 

įtvirtintame  ruože, apie 70 km nuo Kauno.
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Kauno tvirtovės įgula po tvirtovės  žlugimo

Tvirtovės atidavimas nereiškė visos įgulos žlugimo ar paėmimo į nelaisvę. Pėstininkų pulkai ir tvirtovės 

artileristai, nors ir turėjo nemažai nuostolių, sugebėjo ne tik pasitraukti, bet ir išsaugoti dalį artilerijos. 

Tolimesnis šių karinių dalinių likimas gali būti įdomus tuo, kad padės geriau suprasti šiuos dalinius bei jų 

vaidmenį ginant Kauno tvirtovę.

Karo pradžioje palikusi tvirtovę 28-oji pėstininkų divizija po rimtų praradimų Augustavo gynybos operacijoje 

gavo papildymą ir 1915 metų rugpjūčio 9 d. turėjo 14 020 šautuvų, 30 kulkosvaidžių, 32 pabūklus283. Kartu 

su 29-ąja divizija ji sudarė naujai atkurtą XX korpusą, kuris buvo laikomas vienu iš stipriausių fronte.

1915 m. rugsėjo pradžioje divizija pirmosios armijos sudėtyje pridengė Gardino kryptį. Vėliau ji buvo nukreipta 

į rezervą ir buvo pasiųsta į Polocko operacinę kryptį. Rugsėjo 24 d. divizija buvo Viazynės–Ilijos rajone. Rugsėjo 

28 d. korpusas buvo įtrauktas į mūšį dešiniajame 2-osios armijos flange, atsiliko nuo vedamų į Polocką pajėgų ir 

buvo paliktas 2-ojoje armijoje. Tą pačią dieną korpusas užėmė vokiečių paliktus kaimus Dolginovą, Kolonovą, 

Judavcius, Polianus. Rugsėjo 29 dieną korpusas, nesutikęs jokio pasipriešinimo, užėmė Černiatos rajoną prie 

Naručio ežero. Intensyvūs 2-osios armijos bandymai nuslopinti vokiečių pasipriešinimą šiame rajone nedavė 

jokios naudos, 1915–1916 metų žiemą divizija sutiko poziciniame kare Naručio ežero rajone.

Sunkiais Rusijos armijos irimo metais divizija buvo laikoma stabilia, tačiau taip pat buvo paveikta revoliucinių 

nuotaikų. 1917 metų liepos 20 d. divizijos šturmo batalionai pulkininko Krasnovo būrio sudėtyje dalyvavo 

tramdant 693-ojo Slucko pulko maištą.

1917 metų liepos 22 d. 28-osios divizijos pulkai XX-ojo korpuso sudėtyje dalyvavo generalinėje Vakarų fronto 

atakoje, atlikdami pagalbinį smūgį Bogušinsko miško rajone. Tačiau dėl kareivių nenoro pulti divizija pradėjo 

puolimą žymiai vėliau ir ne visos sudėties. Išlikusiame mūšio aprašyme nurodoma, kad „28-osios pėstininkų 

divizijos daliniai į puolimo pozicijas atvyko likus tik 4 valandoms iki puolimo. Maža to, atvyko tik dvi su puse 

kuopos su 4 kulkosvaidžiais ir 30 karininkų iš 109-ojo pulko; pusė 110-ojo pulko; du 111-ojo pulko batalionai 

atsisakė pulti; 112-ajame pulke kariai dešimtinėmis traukdavosi į užnugarį. 28-osios divizijos daliniai buvo 

sutikti stipria artilerine ugnimi ir užgulė  savo pozicijas žyminčias vielas, būdami nepajėgūs judėti į priekį. Tik 

kai kuriems šturmo ir savanorių daliniams pavyko užimti pirmąją liniją, bet dėl stiprios ugnies išsilaikyti jie 

nesugebėjo ir iki vidurdienio 28-osios divizijos daliniai grįžo į pradinę padėtį, turėdami daug praradimų, ypač 

tarp karininkų.“284

283	�всеев	Н.	Свенцянский	прорыв	1915	г.	М.,	1936,	приложение	1.приложение	1.

284	�еникин	А.	И.	Очерки	русской	смуты.	Париж,	1921,	I	том.черки	русской	смуты.	Париж,	1921,	I	том.I	том.	том.
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1918 metų sausio pabaigoje 

28-oji pėstininkų divizija buvo 

išformuota kartu su visa Rusijos 

imperatoriškąja kariuomene. 

112-asis Uralo pėstininkų pulkas 

įstojo į Socialistinės liaudies 

gvardijos pirmosios divizijos 

sudėtį. Nė vienos mūšio metais 

išsaugotos vėliavos buvimo vietą 

neaiški.

Iš Kauno tvirtovės atsitraukusi  

valdyba bei įgula pateko į  

skirtingas vietas. Artilerijos 

kuopos atsidūrė Možaiske, 

Inžinierių batalionas kartu su telegrafo kuopa – Černigovo gubernijos Novozybkovo kaime, Automobilių 

komanda ir Sanitarinė valdyba – Smolenske, Intendantūra – Vitebske, 124-oji pėstininkų divizija – Oršoje, 

šaulių karininkų mokyklos pulkas – Oranienbaume, Inžinerinė valdyba – Krynkų stotyje285. 

Kauno tvirtovės artilerija, išėjusi už tvirtovės ribų, dalyvavo ruošiant įtvirtintas pozicijas Vilniaus gynybai. 

Du Kauno tvirtovės artilerijos batalionai buvo nukreipti į veikiančią armiją. Vėliau Kauno tvirtovės artilerijos 

batalionai kartu su artilerijos daliniais iš visų evakuotų tvirtovių įsikūrė Možaisko stovykloje, Klementjevo 

kaime286,  kuriame sunkiomis sąlygomis praleido 1915–1916 metų žiemą. Žinoma, kad Kauno tvirtovės 

artilerijos bažnyčia aukojo mišias bažnyčioje prie Možaisko. Vėliau iš Kauno tvirtovės artilerijos batalionų  buvo 

suformuotos 5-oji ir 6-oji sunkiosios lauko artilerijos brigados bei 4-asis pozicinis divizionas287. Pastarasis 

buvo apginkluotas dviem 6 colių 200 pūdų patrankų baterijomis, kurios buvo evakuotos iš dar besiginančios 

tvirtovės.  6-oji lauko sunkiosios artilerijos brigada ir 5-osios brigados  antrasis divizionas dalyvavo Brusilovo 

prasilaužime Pietvakarių fronte 7-osios, 8-osios ir  9-osios armijų sudėtyje.

Remiantis apytiksliais duomenimis galima apskaičiuoti, kad iš tvirtovės buvo evakuoti šie sunkiosios artilerijos 

pabūklai: 6 colių 200 pūdų pabūklai – 12 vnt. (iš 22 turimų tvirtovėje šturmo metu), 6 colių „Canet“ pabūklai  

– 4 vnt. (iš keturių), 42 linijų 1877 metų pavyzdžio pabūklai – 24 vnt. (iš 141). Iš bendro 1032 pabūklų 

kiekio,  oficialiais duomenimis, tvirtovėje buvo palikti 405 pabūklai. Galima teigti, kad dauguma artilerijos 

285	RGVIA	F.	13148-1-267.	RGVIA	F.	13148-1-267.RGVIA	F.	13148-1-267.

286	Село	Клементьево	Рузского	уезда	Московской	области.	Село	Клементьево	Рузского	уезда	Московской	области.

287	Барсуков	�.	�.	Артиллерия	русской	армии	(1900–1917	гг.):	В	4-х	томах.	�	М.:	Воениздат	МВС	СССР,	1948–1949.

111-ojo Dono pulko karininkų pietūs. Vilniaus gubernija, 1915 rugpjūčio 22 d.
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pabūklų buvo sėkmingai evakuota, įskaitant ir stacionariąsias 6 colių „Canet“ patrankas. Pagal turimą vaizdinę 

medžiagą galima teigti, jog 10 colių jūriniai pabūklai nebuvo evakuoti. Tačiau tiksliai atsakyti į šį klausimą 

galima tik gerai ištyrinėjus archyvų dokumentus.

104-oji ir 124-oji divizijos per Kauno gynybos mūšius buvo stipriai pažeistos. 496-ojame pulke žuvo 11 

kareivių, 95 sužeisti, o 1 638 laikomi dingusiais be žinios. 124-ojoje divizijoje liko tik trečdalis kareivių – iš 

16 batalionų jos sudėtyje buvo tik 7, iš viso 3 515 kareivių, 64 karininkai, 7 kulkosvaidžiai, 18 pabūklų, 123 

kardai. Šioje divizijoje etatinę ginkluotę – „Mosino“ sistemos šautuvus turėjo ne visi kareiviai, kai kurios 495 

-ojo pulko kuopos buvo ginkluotos pasenusiais „Berdano“ šautuvais. Divizijoje nebuvo atsargų, inžinerinių 

įrankių, lauko virtuvių288. 

Rugpjūčio 22 d. 34-ojo korpuso vadas raportavo telegrafu, kad 124-oji ir 104-oji pėstininkų divizijos – tai tik 

pavadinimai, pagal karių kiekį tai ne divizijos, o pulkai ir jokio pasipriešinimo organizuoti negali289. Sunkieji 

mūšiai turėjo didelės įtakos kareivių moralinei būklei. Dideli divizijos karininkų nuostoliai paliko kareivių masę 

be kontrolės. Tokios būklės divizijos ne tik negalėjo atlikti kovinių užduočių, bet ir demoralizavo kaimynus: 

korpusų, į kurių sudėtį buvo perduotos anksčiau minėtos divizijos, vadai rašė raportus apie neigiamą divizijos 

pulkų įtaką kitų pulkų kareiviams ir prašė šias divizijas išsiųsti į užnugarį. 

1916 metais 104-oji divizija dalyvavo mūšiuose prie Kovelio. 124-oji divizija vykdė pozicinį karą Vakarų 

fronte, iš kur buvo nukreipta į Rumuniją. 1917 metais ji buvo stabili ir rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais sėkmingai 

vykdė atakas Moldavijos Karpatuose. 

Pasienio divizija  iš Kauno mūšių išvyko su praradimais – 787 dingę be žinios, 319 žuvo, 300 sužeistų. Jos 

gretose buvo12 batalionų, 74 karininkai, 9124 šautuvų. Šios divizijos būklę 1915 metų rugpjūtį pakankamai 

tiksliai aprašė 6-ojo Suomijos šaulių pulko vadas A. Svečinas: rikiuotėje buvo 6900 visiškai neapmokytų šauktinių; 

pasieniečių divizija buvo komplektuojama tik iš naujokų, o ne iš karių, išklausiusių bent kokį mokymo kursą atsargos batalionuose. 

Iš turimų šautuvų apie 40% (3787) buvo be durtuvų – durtuvai galėjo būti numesti paliekant Kauną; ši aplinkybė tikrai 

negalėtų būti pateikta kaip disciplinos pavyzdys. Kai kurie naujokų daliniai buvo net neaprengti... Amunicija kariai aprūpinti 

prastai -  jie nebuvo aprūpinti netgi dėklais šoviniams laikyti, vietoj to pasieniečiai turėjo laikyti šovinius kišenėse – apie pusšimtį 

vienam kariui. Divizijos turtas, archyvas, inžineriniai įrankiai tikriausiai liko Kaune. Divizija turėjo tik tris kulkosvaidžius, 

kuriuos pasiėmė iš Kauno, jie buvo seno tvirtovei skirto pavyzdžio, ant aukštų ratuotų lafetų, dėl kurių atrodė lyg patrankos. Pusė 

pasieniečių neturėjo katiliukų; kai kurios šimtinės turėjo virintuvus, o kitos – ne. Kariai negalėjo užsivirinti sau arbatos ir buvo 

priversti gerti vandenį iš balų. Karštas maistas buvo dalijamas tik vieną kartą per parą. Prasidėjo skrandžio ligos. Stebino tai, kaip 

288	Свечин	А.	А.	Искусство	вождения	полка.�	М.-Л.:	Гиз,	1930,	с.	82.с.	82.

289	Свечин	А.	А.	Искусство	вождения	полка.�	М.-Л.:	Гиз,	1930,	с.	57.с.	57.
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pasieniečių vadovybė ignoravo problemas. Archyve išsaugotas mano kreipimasis į divizijos vadus dėl sąlygų gerinimo pasieniečių 

pulke. Sanitarinių tarnybų pasieniečių divizija neturėjo visai. Kai kurie pasieniečių karininkai išsiskyrė savo energija ir šviežumu; 

jie akivaizdžiai buvo tik pradėję prarasti savo jėgas. Bet jų buvo labai mažai, ir greit jų neužteko bent po vieną šimtinei. Trečdalis 

šimtinių sudėties – tai geri ir parengti pasieniečiai; ši divizija buvo vienintelė tokia rusų armijoje...
 
“ 

290

Šių žodžių autorius padaro išvadą: Žinoma, pasieniečių divizija turėjo tam tikrų gerų bruožų,  bet panaudoti šias savybes 

trukdė per prasta karių gyvenimo kokybė, vadų nesirūpinimas ir vadovybės neatsakomybė
291. 1915 metų rugsėjį pasienio 

divizija kariavo Maišiagalos pozicijose prie Vilniaus, o vėliau kovojo Polesėje, Vakarų fronte.

3-asis Novorosijsko dragūnų pulkas 3-osios kavalerijos divizijos sudėtyje iš Kauno išvyko ir pradėjo karą 

Rytprūsiuose. 1914–1915 metų žiemą pulkas kariavo Augustavo miškuose, vasarą dalyvavo mūšiuose Kazlų 

Rūdos miške. Vėliau pulkas buvo išsiųstas į Rumunijos frontą. 1917 m. kovo 13 d. pulko vadu tapo pulkininkas 

Georgijus Grigorjevas, paskutinio Kauno tvirtovės komendanto sūnus. 1918 m. pulko divizionas įėjo į Rusijos 

Pietų ginkluotųjų pajėgų292 2-osios kavalerijos divizijos laisvojo dragūnų pulko sudėtį. Vėliau jis buvo atkurtas 

ir 1920 m. dalyvavo Jekaterinburgo žygyje. Kai jis atvyko į Krymą, tapo Krymo–Azovo armijos dalimi.

Buvęs tvirtovės komendantas V. Grigorjevas buvo teistas ypatingojo Dvinsko karo apylinkės teismo, kuris vyko 

1915 metų rugsėjo 19–26 dienomis Vitebske, ir buvo apkaltintas:

1. Kad būdamas Kauno tvirtovės komendantu per kelerius metus iki karo pradžios bei 1914–1915 karo 

metais laiku nepriėmė tinkamų sprendimų, kad padarytų jam patikėtą tvirtovę pajėgią kautis inžineriniu 

požiūriu, taip pat organizuoti artilerinę gynybą <...>, nesugebėjo aprūpinti tvirtovės požeminiu telefono 

ryšiu, leido pabūklus išdėstyti per arti vieną nuo kito, o tai padėjo priešininkui apšaudyti tvirtovės artileriją 

ir greitai ją sunaikinti293...  

2. Kad 1915 metų rugpjūčio 4 d., būdamas tvirtovės komendantu, tuo metu, kai įgulos daliniai užėjo už III 

skyriaus fortų linijos ir gynėsi nuo priešų, jis savavališkai paliko tvirtovę ir jos įgulą ir išvyko į XXXIV 

korpuso štabą pateikti ataskaitos telegrafu X armijos vadui dėl tvirtovės padėties, po to neskubėjo grįžti, o 

liko nakvoti prie Žiežmarių ir taip paliko jam patikėtą tvirtovę kartu su įgula mūšio metu be pateisinamos

priežasties...

Teisme buvo apklausta daug liudininkų – Kauno tvirtovės įgulos karininkų. Remiantis jų parodymais,  taip pat 

290	Свечин	А.	А.	Искусство	вождения	полка.�	М.-Л.:	Гиз,	1930,	с.	81.с.	81.

291	Ten	pat.

292	ВСЮР	(Вооружённые	силы	Юга	России)	–	viena	iš	stambių	baltagvardiečių	organizacijų.

293	Лемке	М.	К.	250	дней	в	царской	ставке.	1916,	с.	244.М.	К.	250	дней	в	царской	ставке.	1916,	с.	244.
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štabo dokumentais buvo atkurta visa įvykių eiga nuo liepos 25 d. iki rugpjūčio 4 d. Savo atsakomajame žodyje 

generolas V. Grigorjevas savo kaltės nepripažino, davė išsamius paaiškinimus dėl kiekvieno apkaltos punkto.

Atsakydamas į kaltinimus dėl nepakankamo tvirtovės inžinerinio parengimo,  komendantas pabrėžė,  kad pradedant 

1913 metais dėl naujų fortų statybų neskirta jokių lėšų seniems fortams modernizuoti, tad modernizuoti fortus 

buvo praktiškai neįmanoma. Mobilizacijos periodo metu tvirtovė buvo gerai parengta gynybai, numatomame 

atakos sektoriuje buvo šešios gynybos linijos vietoj reikalaujamų dviejų, visi apkasai visiškai atitiko inžinerinius 

reikalavimus. Delsimas įrengti požeminį telegrafą paaiškinamas ilgu projekto planavimu ir negalėjimu gauti 

reikalingos telegrafui įrangos dėl karo pradžios. Komendantas teigė, kad tvirtovės pabūklai buvo išdėstyti pagal 

artilerines normas, tačiau oponentų artilerijos ugnis buvo gerokai tankesnė negu teoriškai numatoma. 

Apkaltos išvadoje kai kurie kaltinimai buvo panaikinti, tačiau generolas V. Grigorjevas buvo pripažintas kaltu 

pagal abu apkaltos punktus. Galutinė teismo išvada skambėjo taip:  už neleistiną valdžios neveikimą, kuris pasireiškė 

nepriimant reikiamų sprendimų, kad tvirtovė būtų padaryta pajėgi gintis, ir už savavališką pasitraukimą iš tvirtovės mūšio metu, 

nevykdant duotų pareigų... Kaltinamasis neteko generolo laipsnio, bajorystės, visų apdovanojimų, visų nuosavybės 

teisių, buvo pašalintas iš karinės tarnybos bei išsiųstas 15 metų katorgos darbams294. 

1917 metų kovo 5 dieną generolas V. Grigorjevas buvo išsiųstas į Oriolo miesto kalėjimą, iš kur buvo paleistas 

kartu su kitais kaliniais Spalio revoliucijos proga, tačiau iš karto vėl buvo suimtas295. Vėliau buvęs generolas 

buvo nusiustas į Sankt Peterburgo kalėjimą „Kresty“. Iš čia amnestijos metu jis buvo paleistas 1918 metų 

gegužės 1 dieną. Toliau buvusio generolo pėdsakai pradingsta.

Kauno praradimas padarė neįmanomus planus užpulti Rytų Prūsiją ir privertė atitraukti 34-ąjį korpusą į 

Maišiagalos poziciją. Atsitraukė ir tvirtai Jiesios upelio linijoje stovėjęs III Sibiro korpusas. Kauno praradimas 

tapo dar ir Švenčionių prasilaužimo katalizatoriumi, kurio rezultatas buvo Vilniaus, o faktiškai ir visos Lietuvos 

teritorijos praradimas. Frontas sugebėjo stabilizuotis tik 1915 metų spalio mėnesį linijoje Drūkšių ežeras – 

Boginsko ežeras – Kozianės ežeras – Pastovių miestas – Naručio ežeras – Smurgainys – Krėva.

Rusijos visuomenė jautriai sureagavo į Kauno tvirtovės praradimą. Apie tai kalbėjo generolai ir paprasti kareiviai, 

žurnalistai ir politikai.  Tvirtovės likimą generolas M. Aleksejevas nuspėjo dar jos šturmo išvakarėse, o įsakymas 

ją evakuoti šturmui tik įpusėjus liko paslaptyje, nes apie tai pranešti būtų buvę pavojinga armijos autoritetui. 

Žinios apie tvirtovės atidavimą karių visuomenėje buvo pavadintos „protu nesuvokiamomis“. Prasidėjo „kaltų“ 

paieškos. Situaciją apsunkino tas faktas, kad fronto vadas generolas M. Aleksejevas kaltas būti niekaip negalėjo, 

294	Лемке	М.	К.	250	дней	в	царской	ставке.	1916,	с.	223–225.М.	К.	250	дней	в	царской	ставке.	1916,	с.	223–225.

295	Солженицын,	А.И.	Красное	колесо.	Март	17-го.	05-03,	глава	446.Красное	колесо.	Март	17-го.	05-03,	глава	446.
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nes gavo evakuacijos įsakymą tiesiogiai iš vyriausiojo vado. Negalėjo būti kaltas ir vyriausiasis vadas – jis apie 

evakuaciją atsiskaitė carui, o tai reiškia, kad caras buvo šių planų bendraautoris ir priėmė tai taip, lyg tai būtų 

neišvengiama. Akivaizdu, kad caras niekaip negalėjo būti kaltas, todėl buvo tik du situacijos sprendimai – 

padalinti kaltę trims arba primesti ją ketvirtam – pagyvenusiam kavalerijos generolui Vladimirui Nikolajevičiui 

Grigorjevui, buvusiam tvirtovės komendantui.

Kauno tvirtovės žūtis tapo stipriu smūgiu Vakarų fronto gynybai. Buvo prarasta I klasės tvirtovė su išplėtota 

infrastruktūra, šaudmenų bei maisto atsargomis. Buvo prarasta strateginė perkėla per Nemuną, svarbus 

geležinkelio ruožas, taip pat gubernijos centras. Tvirtovės įtvirtinimais bei infrastruktūra rėmėsi ne tik X 

armijos frontas, bet faktiškai ir visas Vakarų fronto šiaurinis sparnas. Praradus Kauno tvirtovę negalima buvo 

net svajoti apie karines operacijas Rytprūsiuose.
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Archyviniai	šaltiniai

1.	 Kauno	apskrities	archyvas	(KAA) 
 
Fondas	I465-1 
Fondas	I465-2 
Fondas	I512-1 
Fondas	I514-1 

2.	 Lietuvos valstybės istorijos archyvas	(LVIA) 
 
Отчёт	коменданта	Ковенской	крепости	за	1913	г. 
Книга	приказов	коменданта	за	1915	г.

3.	 Kauno	IX	forto	muziejaus	fondai

4.	 Rusijos	Valstybinis	karo	istorijos	archyvas	(RGVIA)	 
 
Fondas	13148,	apyrašas	1 
Fondas	802,	apyrašas	5 
Fondas	349,	apyrašas	18

5.	 Artilerijos,	karo	inžinerijos	ir	ryšio	pajėgų	muziejus	Sankt	Peterburge 
 
Fondas	К�У	–	6495/1-153
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Priedas	Nr.	1

Kauno	tvirtovės	administracinių	pastatų	kompleksas

Kauno	tvirtovės	štabas	(Kęstučio	g.	27)
Komendanto	valdyba	(komendantūra)(Gedimino	g.	25)
Tvirtovės	vado	namas	(Gedimino	g.		23	/	Miško	g.	30)
Tvirtovės	intendantiškoji	valdyba	(Gedimino	g.	27	/	Kęstučio	g.	25)
Kauno	tvirtovės	inžinerinė	valdyba	(Gedimino	g.	43	/	K.	Donelaičio	g.	58)
Kauno	tvirtovės	statybininkų	valdyba	(K.	Donelaičio	g.	58	)
Kauno	tvirtovės	karinis	telegrafas	(K.	Donelaičio	g.	25)
Tvirtovės	žandarų	komanda	(Miško	g.	22)
Kauno	tvirtovės	artilerijos	valdyba	
28-osios	pėstininkų	divizijos	štabas	
Karininkų	ir	inžinierių	valdybos	butai	(Gedimino	g.	41)
Karininkų	ramovė	(Laisvės	alėja	38)

Priedas	Nr.	2

Kauno	tvirtovės	komendantų	sarašas

Vadovavimo laikotarpis
(jei žinomas)

Karinis laipsnis Vardas, pavardė

1887 09 Infanterijos	generolas Klemm	Otto	Karlovič
Generolas	leitenantas	 Kilchen	Sergej	Aleksejevič

1892	08	31	–	1899	06	17 Inžinierius	-	generolas Čemerzin	Aleksandr	Jakovlevič
Generolas	leitenantas Grebenščikov	Jakov	Aleksandrovič
Generolas	leitenantas Lisunov	Michail	Grigorjevič
Generolas	leitenantas Nepliujev	Vladimir	Stepanovič

1906 12 22 –	1907	02	14 Generolas	leitenantas Bobyr	Nikolaj	Pavlovič
1908	11	27	–	1909	01	06 Generolas	leitenantas Aleksandrov	Nikolaj	Fomič
1909	03	07	–	1915	11	22 Generolas	leitenantas Grigorjev	Vladimir	Nikolajevič
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Priedas	Nr.	3

Kauno	tvirtovės	artilerijos	kuopų	paskirstymas	Kauno	fortuose296

I	fortas 1-oji	kuopa

II	fortas 2-oji	kuopa

III	fortas 3-oji	kuopa

IV	fortas 5-oji	ir	6-oji	kuopos

V	fortas 7-oji	kuopa

VI	fortas 9-oji	kuopa

VII	fortas 11-oji	kuopa

VIII	fortas Taikos	metais	nenaudotas

IX	fortas Varšuvos	arba	Liepojaus	tvirtovės	artilerijos	kuopa

  

Terminų	žodynas

Ambrazūra	 –	 išpjova	 brustvere	 arba	 įtvirtinimo	 sienoje,	 kurios	 forma	 bei	 dydis	 leidžia	 patrankai	 arba	 kitam	
ginklui	 šaudyti	 bei	 keisti	 šaudymo	kampą.	Dažniausiai	 būna	piramidės	 formos,	 vertikalaus	 arba	horizontalaus	
išdėstymo.	

Aparelė	–	žemės	nuolydis,	skirtas	susisiekti	ir	pakelti	artileriją	į	pylimus.	Naudojama	vietoje	kopėčių.	

Artilerijos	glasis	–	glasio	formos	pylimas,	įrengtas	tarpuose	tarp	fortų	ir	pritaikytas	artilerijos	išdėstymui	už	jo.	
Pradėtas	naudoti	nuo	1855	metų.

Atramos	 punktas	 –	 įtvirtinta	 vietovė,	 kurios	 užvaldymas	 leidžia	 užtikrinti	 taktinį	 pranašumą.	 Plačiąja	 termino	
prasme	atramos	punktu	armijai	gali	būti	tvirtovė,	pulkui	arba	batalionui	–	įtvirtintas	kaimas,	kuopai	–	aukštuma.	

Banketas	–	pakilimas	už	įtvirtinimų	brustvero,	skirtas	šaulių	išdėstymui	ir	šaudymui.

Barbetas	–	aikštelė	už	brustvero	artilerijai	arba	kulkosvaidžiams.

Bastionas	–	penkiašonis	ilgalaikis	įtvirtinimas	tvirtovės	apvado	kampe,	kurio	du	šonai	nukreipti	tolyn	nuo	tvirtovės	
(juose	 esančios	 ambrazūros	 skirtos	 apšaudyti	 besiartinantį	 priešą),	 du	maždaug	 statmeni	 tvirtovės	 sienai	 (jų	
ambrazūros	skirtos	apšaudyti	priešui,	kuris	priartėjo	prie	pagrindinės	tvirtovės	sienos	ir	pasiekė	iš	sienos	ambrazūrų	
neapšaudomą	zoną),	penktas	šonas	atviras	į	tvirtovės	vidų.

Baterija		(fortifikacijoje)	–	įtvirtinimas,	skirtas	kelių	šalia	stovinčių	pabūklų	apsaugai.	

296	KAA	I	465-1-452,	l.	63
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Baterija	(artilerijoje)	–	artilerijos	organizavimo	vienetas,	kurio	sudėtyje	keletas	patrankų,	jų	įgula	bei	aptarnavimo	
ūkis.

Blindažas	–	slėptuvė	karių	bei	ginkluotės	apsaugai,	įrengiama	šalia	ugnies	pozicijos.

Brustveras	–	fortifikacijos	elementas,	leidžiantis	uždengti	gynėjus	nuo	tiesioginio	priešo	apšaudymo	bei	stebėjimo.	
Brustvero	 storis	 bei	 konstrukcinė	 medžiaga	 turi	 užtikrinti,	 kad	 jo	 nepramuš	 kulkos	 ir	 sviediniai.	 Dažniausiai	
brustverai	buvo	gaminami	iš	žemės,	smėlio	maišų,	medžio,	taip	pat	betono,	gelžbetonio,	rečiau	–	plieno.	
 
Centriniai	 įtvirtinimai	 –	 žiedo	 formos	 žemės	 įtvirtinimai,	 apsaugantys	 fortų	 tvirtovės	 branduolį	 nuo	 priešo	
prasiveržimo	bei	atliekantys	užnugario	funkciją	fortų	gynyboje.

Diamantinis	griovelis	–	nedidelis	griovelis,	įrengtas	griovio	(fosos)	dugne	prieš	kofrų	ambrazūras,	skirtas	ambrazūrų	
apsaugai	nuo	apšaudymo	ir	šturmo.	

Didelė	tvirtovė	–	tvirtovė,	susidedanti	iš	žemės	įtvirtinimų	žiedo	bei	savarankiškų	įtvirtinimų	–	fortų,	įrengtų	6	km	
atstumu	nuo	centrinių	įtvirtinimų	bei	2–4	km	atstumu	vienas	nuo	kito.	Turėjo	apie	vieną	korpusą	įgulos	ir	iki	1	
000	pabūklų	artilerijos.	

Dvisienis	–	papildoma	galerija,	įrengta	prie	įėjimo	į	kazematus	arba	blindažus	ir	skirta	papildomai	įėjimo	apsaugai	
nuo	skeveldrų	pataikymo	bei	sprogimo	bangos.	Priklausomai	nuo	galerijos	formos,	dvisieniai	skirstomi	į	tiesius	ir	
alkūninius.

Eskarpas	–	vertikali	griovio	siena	vidinėje	įtvirtinimo	pusėje.	Dažniausiai	įrengiamas	žemės	eskarpas	įtvirtinimo	
priekyje	ir	mūrinis	eskarpas	užnugaryje.

Esplanada	–	plotas	aplink	tvirtovę,	kuriam	taikomi	specialūs	apribojimai	statyboms.	Mobilizacijos	metu	esplanadoje	
naikinami	visi	statiniai,	kuriais	gali	pasinaudoti	priešas.

Fasas	–	įtvirtinimo	priekis,	frontas.	

Flankas	–	įtvirtinimo	dalis,	sudaranti	su	fasu	statų	arba	beveik	statų	kampą.	

Flankuojantys	statiniai	–	statiniai,	kuriuose	išdėstoma	ginkluotė	šaudo	išilgai	įtvirtinimo	griovio.	

Fortas	 –	 ilgalaikės	 arba	 lauko	 fortifikacijos	 metodais	 įrengtas	 įtvirtinimas,	 pritaikytas	 savarankiškai	 gynybai,	
pagrindinis	fortų	tvirtovės	elementas.

Fortų	grupė	–	kelis	fortus,	mažesnius	atramos	punktus	ir	papildomus	elementus	jungiantis	gynybinis	vienetas,	
turintis	bendrą	vadovybę	bei	nustatytą	kovinę	užduotį.	Fortų	grupės	plotas	gali	siekti	1,5	–	3	kv.	km.,	dažniausiai	
aplink	visą	fortų	grupę	įrengiama	bendra	kliūtis	–	tvora,	griovys,	grotos.

Fosebrija	–	papildomas	žemesnis	pylimas,	įrengtas	pagrindinio	pylimo	priekyje	ir	skirtas	pėstininkams,	taip	pat			
pylimo	priedanga.	
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Gorža	–	įtvirtinimo	užnugario	dalis.	
 
Goržos	 kareivinės	 –	 erdvus	 pastatas	 forto	 užnugaryje,	 apsaugotas	 nuo	 artilerijos	 ugnies	 ir	 pritaikytas	 goržos	
gynybai.	

Ilgalaikiai	 įtvirtinimai	 –	 įtvirtinimai,	 statomi	 taikos	metu	 samdomų	darbininkų	 jėgomis,	 panaudojant	 patvarias	
statybines	medžiagas.	Tokie	įtvirtinimai	nuolat	laikomi	kovinėje	padėtyje.	
 
Kazematai	–	patalpos,	kurių	konstrukcija	leidžia	atlaikyti	sunkiosios	artilerijos	apšaudymą.	Skirstomi	į	gynybinius	
ir	sargybinius.	
 
Kapitalė	–	menama	linija,	kuri	dalija	įtvirtinimo	kampus	per	pusę.	
 
Kaponierius	–	flankuojantis	statinys,	leidžiantis	atidengti	ugnį	dviem	priešingomis	kryptimis.	Naudojamas	ilgalaikėje	
ir	lauko	fortifikacijoje,	tvirtovėse	kaponieriai	statomi	gynybinio	griovio	dugne.	
 
Kontreskarpas	–	vertikali	gynybinio	griovio	siena,	artima	priešui.	
 
Kontreskarpinė	galerija	–	galerija	kontreskarpinėje	sienoje,	jungianti	kofrus.

Kofras	–	gynybinis	kazematuotas	statinys,	įrengtas	kontreskarpinėje	sienoje	ir	leidžiantis	apšaudyti	griovį.	Dviem	
kryptimis	šaudantis	kofras	vadinamas	dvigubu,	viena	kryptimi	–	viengubu.	
 
Kurtina	–	tiesi	centrinių	įtvirtinimų	atkarpa	tarp	dviejų	redutų.	

Liunetė	–	iš	užnugario	atviras	nedidelis	įtvirtinimas,	turintis	du	fasus	bei	du	flankus.	Buvo	naudojamas	stebėjimo	
tikslais.	

Poterna	–	mūrinis	arba	betoninis	koridorius	(galerija),	įrengtas	traversoje	ir	skirtas	susisiekimui	tarp	atskirų	forto	
elementų.	

Puskaponieris	(tvirtovėse)	–	statinys,	prijungtas	prie	eskarpo	ir		apšaudantis	griovį	viena	kryptimi.	

Redutas	–	savarankiškas	įtvirtinimas,	turintis	daugiakampio	formą	ir	apsaugotas	nuo	tiesioginio	šturmo.	Redutai	
yra	pagrindiniai	įtvirtintos	pozicijos	elementai.

Šancas	–	XVII	amžiuje	atskirų	lauko	įtvirtinimų	pavadinimas.	

Tarpinis	puskaponieris	–	betoniniai	ir	gelžbetoniniai	statiniai	fortuose,	skirti	tarpų	tarp	gretimų	fortų	apšaudymui	
flankuojančia	ugnimi.	

Traversa	–	nedideli	pylimai,	dalijantys	įtvirtinimą	į	sektorius,	siekiant	užtikrinti	gynėjų	apsaugą	nuo	skeveldrų	ir	
kulkų	bei	efektyviau	organizuoti	įtvirtinimo	gynybą.


