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LIUBOMIRAS VIKTORAS  Z E I M A N T A S

PETERBURGCLVARSUVOS GELEZINKELI0 TIESIMAS

Rusijos gelezinkeliu istorijos tyrinejimai negali pasigirti dideliu demesiu ar ivai-
rove.  Iki  Pirmojo  pasaulinio  karo  pasirode  keli  rimtesni  darbai.  Juos  para§e
V. Verchovskis, A. Golovanovas, N. Kislinskis[. Gelezinkeliais labai domejosi Rusi-

jos prekybos ir pramones istorikas P. Spaskis2. Po Pirmojo pasaulinio karo atskirais
Rusijos gelezinkeliu istorijos klausimais monografijas paskelbe V. Virginskis3. Nau-
ju fundamentaliu tyrinejimu sovietiniais metais nepasirode.  Per daugiau kaip pusQ
amziaus tepaskelbta §iek tiek straipsniu, kuriuose naujos medziagos ne per daugiau-
sia, be to, ji nelabai patikima del tuomet vyravusiu nihilistiniu nuostatu carizmo at-
Zvilgiu ir nuolatinio visu pasaulio technikos naujoviu Rusijos prioritetu  pabrezimo.

Tik vieno kito buvusio Sovietu Sap.ungos regiono gelezinkeliai susilauke §iokio
tokio demesio. Taap tu graziu i§im6iu atsidtire Lietuvos teritorijos gelezinkelio tinklo
istorija. Turime i§ tu laiku Gerasimo Kosakovskio monografijq „Lietuvos gelezinke-
liai"4.  Del  savo palyginti nedideles  apimties  (250 p.)  ir ilgo  laikotaapio,  kuri sieke
nu§viesti autorius, veikalas yra apra§omojo pobtidzio.  Kadangi autorius turejo  ati-

I 8.  M. 8 e p x o 8 c K u ii, HcmoputtecKuti oLiepK pa38umufi olceJie3Hbix bopo2   8  Poccuu c ux

ocHo8aHun  no  1897  2.  8raiouume]ibiio,  CT.-neTep6ypr,1898.,  AL.  A. I  o  n  o 8  a, H o  8,  Hcmopun
aceJzc3#apoooac;togo  0enz¢  6  Poccww,  CT.-HeTep6ypr,1881;  H.  A.    K  H  c  jl  H  H  c  K  H  #,  fJczowcz
ace]ie_31+obopoacHafi not lumuKa no boKyMeHman Ka6uHema Mui+ucmpo8, CT.-nenep6ypr,1902.

2. P . X. C ri a c K IT fi, Hcmopun mop2o8]iu u npoMbiunei"ocmu 8 Poccuu, CT.:Tlaiep6ypT,1912.
38.C.8Hp"HcKHfi,Bo3iiuKHo8eHueacefle3Hbixbopo28PoccuuboHauana40-x-2o-a-o8XIX8.,

MocKBa,,  1949.. 8. C. 8 IT p I in H c K in fi, Hcmopuri mexHUKu acejie3IiobopoacHo2o  mpaiicnopma,
MocKBa,  1938.

4  G.  K o  s  a  k  o  v  s  k  i  s,   £z.e/wvos ge/ezz.#fre/I.oz.,  Vilnius:  Mintis,  1975.  (Veikalas  para5ytas  ir

paskelbtas  rusu kalba,  bet  pagrindinis  titulinis  lapas  pateiktas  lietuvi§kai.  Rusi§kai  knyga  vadinasi
HKe]ie3Hbie bopo2u J[um8bi``.)
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duoti duoklQ tuometiniams mokslo darbu standartams, jis savo veikale ypa5 i§ptite
gelezinkelininku revoliucini judejima ir sovietu valdzios nuopelnus Lietuvos gele-
Zinkeliams.  Tuo pat metu jis visi5kai prie§ingai Zitirejo  i nepriklausomos Lietuvos

gelezinkelininku veikla. Cia jis nerado nieko gera, tik regresa. Visiskai kitaip auto-
rius ra§o apie gelezinkeliu tiesyba Lietuvos teritorijoje Rusijos valdymo metais. Jis
naudoj osi Peterburgo (tuomet Leningrado) archyvu bylomis, atrasdamas iki tol i moks-
1inQ apyvarta neivestu duomequ. Tai stiprioji G. Kosakovskio darbo dalis, kuria del
dabartiniu valstybiu siequ ir sunkesnio priejimo prie uzsienyje atsidtimsiutu archyvu
§iu eilu5iu autorius priverstas priimti  nepatikrinta.

Minetuose veikaluose tiesybos klausimai  nagrinejami apibendrintai, nesigilinant
i konkretika. Todel skaitydami juos galime i§siaiskinti atskiru kelio atkaxpu nutiesi-
mo, sto5iu pastatymo datas, kelio trasos ir atkaxpu ilgius, bet ne statybos darbu orga-
nizavimo ypatumus atskirose gubemijose, santykius su Zemes savininkais nusavinant
ZemQ kelio linijai, darbininku samdyma, ju darbo statybose salygas ir t. t. Gelezinke-
1iu istorijos klausimais ra§Q autoriai tu klausimu nenagrinejo, nes jie tiesiogiai gele-
Zinkeliams nepriklause. Jiems gelezinkeliu istorija prasidedavo nuo nutiesto kelio bei
vieso eismo pradzios.  Esant tokiam pozitriui, visi autoriai, ra§Q apie gelezinkelius
Lietuvoje, nesinaudojo vietos administracijos archyvais, kurie, kaip Vilniaus general-
gubematoriaus, kanceliarijos ir Vilniaus gubemijos gydymo valdybos, turi i§saugojQ
nemaza  medziagos apie Zemvaldziu elgesi nusavinant ju Zemes gelezinkelio linijai,
darbu vykdytoju santykius su vietos valdzia ir darbininkais, darbininku rekrutavimo
dar baudziavinemis salygomis i stambiausia XIX a. vidurio Lietuvoje statyba. Sie iki
§iol nenagrineti klausimai sudaro §io tyrinej imo pagrinda ir originaluma.

Peterburgo-Var§uvos gelezinkelio trasos pasirinkimas

1851 in. Rusijos vyriausybe prieme nutarima del St.-Peterburgo-Var§uvos gele-
Zinkelio tiesimo. Jo ilgis buvo numatytas apie  1250 km5. Kelia tiesti oficialiai buvo

pradeta 1851 in. vasario 15 d. Darbai buvo atliekami valdzios pinigais. Gelezinkelio
linija planuota testi i§ Peterburgo per Gat6ina, Luga, Pskova, RezeknQ, Daugpili. Sis

pirmasis kelio variantas buvo tikslus tik Peterburgo apylinkese, toliau jis buvo nu-
breztas dar neatlikus ZvalgomLu.u trasos tyrinejimLb todel galejo kirsti gubemijas uZ-
sukdamas tik i ju centrus. Peterburgo-Var§uvos gelezinkelio kryp6iu Zemelapiai, pa-
skelbti St.-Peterburge 1851 in. rodo, kad nuo Dauguvos i Gardina planuojamas kelias
turejo eiti §alia Daugpilio-Kauno plento iki Egiptes arkliu pa§to stoties, po to turejo

S H.  AL. 3 e H 3 Th H o 8, C. AL. P bi yK K o 8, Bbtbaroquue ui+aceHepbi u yLiennbie  ace]ie3Hobopoaci+o2o

mpczJJc#opmcz,  MocKBa,  1990, p. 42.
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pasisukti i rytus ir i§ejQs i§ Daugpilio de§ineje palikti Zarasus, prieiti Naritinu kaima
(§iek tiek pie6iau Salako). Po to kelias turejo eiti tiesiai i pietus per Zabalinos (Zabe-
linos-pasakG.Kosakovskio)kaima,esanti3kmnuoMoleturajonoJoni§kioapylin-
kes centro6, i Zingiu kaima (7 kin nuo Skirlenu, Vilniaus r.7), o i§ Cia i Vilniu. Vilniu-

je, kaip nurodo A.  Gulbinskas,  stoti planuota pastatyti de§ineje Neries puseje talp
dabartiniu Kalvarijos  ir Ukmerges gatviu8.   Toliau linija turejo kirsti Neries UPQ ir
Tiltu kaimo kaireje  (kaimas  yra per viduri tiesia linija taxp  Darguziu ir Lieponiu,
Traku r.)  i§eiti prie Mergezerio,  o  i§  ten  i Parie6Q,  Gardina9.  Taigi  Daugpilio-Vil-
niaus-Gardino kelias pagal  §i varianta turejo btiti nutiestas  §iek tiek vakariau nuo
dabartines linijos.

Kelio tiesimo darbai prie Peterburgo buvo pradeti 1851 in. Darbus pagal to meto
praktika turajo atlikti tarn tikros kelio atkaapos  privatus darbu vykdytojas. Jis samde
darbininkus, konkre6iu darbu vykdytojus. Gelezinkelio inzinieriai prizitirejo darbus,
tikrino ju kokybQ. Tokiems gelezinkelio prizitiretojams, veliau, ypa6 sovietiniais me-
tais, daznai vadintais statytojais, vadovavo  gen. inz. Eduardas Gertfeldtas]°. Jo pava-
duotojas  buvo  i§  Lietuvos kilQs Zymus  gelezinkeliu ir tiltu inzinierius  Stanislovas
Kerbedis] I . Pirmoji kelio atkaapa Peterburgas-Gat6ina (42 varstai. Varstas -1,067 kin)
buvo  atidaryta vie§am  eismui  1853  in.  Iapkri6io  1  d.]21853  in.  prasidejQs  Krymo
karas priverte Rusijos vyriausybQ 1855 in. nutraukti §iuos darbus.

1857  in.  sausio 28  d.  caras  suteike koncesija Vyriausiajai Rusijos gelezinkeliu
bendrovei. Pagal ja §i bendrove gavo teisQ nutiesti Peterburgo-Var5uvos, Maskvos-
Niznenovgorodo, Maskvos-Kursko-Feodosij os ir Kursko(ar OrioloLDaugpilio-Lie-
pojos gelezinkelius. Joje dirbo  rusu ir uzsienie6iu verslininkai, pastariesiems domi-
nuojant ir pirmu smuiku grojant garsiems tuomet Pereiroms. Bendrovei koncesijoje
buvo patvirtintas 275 mln. rb kapitalas. Rusijos vyriausybe garantavo nuo §ios sumos
5 proc. pelna. Bendrove platindama akcijas nesurinko numatytos sumos, turejo ten-
kintis 112 mln. rb. Ai§ku, visu koncesijoje numatytu gelezinkeliuji negalejo nutiesti.

6 Zabalinos  kaimai   Lietuvos  administracinio-teritorinio  suskirstymo  Zinyne yra  uzregistruoti  du.

Vienas, mtisu nurodytasis, prie Salako, kitas -2,5 kin nuo Daugailiu (Utenos r.). Atsizvelgiant i vietoviu
reljefa,  logi5kesnis  mar§rutas  yra per Salaka.  Zr.  L].c/wvos  7lsR admz.#!.I/rtzcz.#z.o-/cr!.fori.#i.a swskj.rstymo
Zz.#);#czs,Vilnius: Mintis,1974, d.1;  1976, d. 2.

7 Zingiai tame pa6iame Zinyne yra du. Antrieji Zingiai, nurodomi kaip vienkiemis, yra  18 kin nuo

savo apylinkes centro Pabrades. Vien gis nuotolis rodo, kad ju ie§koti reikia nuo Pabrades nutolusiose
vietovese, kur gelezinkelio linijos tasa logi§kai nepateisinama.

8  AL. I  y  n L 6 H H c K a, c, ®opMupo8aiiue  u  co8epuneiicm8o8aHue  mpaHcnopmHoti  CucmeMbi

uFwmoGCKo# CCP, BIIJlbHloc: MHH"c,  1977, c. 59.
9 G. K o s a k o v s k i s, min. veik., p. 36-37.
]° ,2Kenc3#ooapoo+cHbJ# mp¢#c#opm, MocKBa: Bojlblllafl PoccHficKafl  3HI|IIKjloHe;|HH,1994, c. 301.
11 Ten pat, p. 57-58.
'2  0mem no 3Kcn]iyamaquu Ka3e"bix ace]ie3Hbix bopo2 3a  1894 2ob. tl. XVI.  Hpunoace"e K

omtiemyynpa8]ieHunCm.-IIemep6yp2o-Bapuna8cKotiace]ie3Hotibopo2u,CT.-Hf:Tep6ypr,1996,c.12:2.
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nebuvo susipazinQ su Rusijos gamtos, tikio bei buities salygomis. Tai labai brangiai
atsiejo bendrovei, nes veliau teko kelia taisyti, t. y. daryti nauju i§1aidu]3.

Si bendrove  1857 in. gruodzio  10 d. atidare vie§am eismui  Gat6inos-Lugos at-
kaapa (86 varstai).  1859 in. vasario  10 d. pradejo vazineti traukiniai Lugos-Pskovo
atkarpa (128 varstai).

1860 in. eismas buvo atidarytas tik atkarpoje Peterburgas-Pskovas (256 varstai).
Kelio atkarpoje Pskovas-Daugpilis (241 varstai)  vie§o eismo dar nebuvo]4. Kaip ma-
tyti is caro §eimos nariu kelioniu marsrutu bylos Vilniaus generalgubematoriaus kan-
celiarijoje,1860 in. jau buvo keliaujama gelezinkeliu.  Vidaus reikalu ministerijos
Bendriu.u reikalu departamentas  1860 in. balandzio 28 d. ra§tu prane§e, kad didzioji
kunigaikstiene Jelena Pavlovna ruo§iasi vykti i uzsienL ir nurode, kad ji iki Daugpilio
vyks traukiniu, o toliau vaziuos plentu i Kauna ir Virbali]5.  1860 in. rugsejo 27 d.
gelezinkeliu is Peterburgo i Daugpili i§vaziavo sosto ipedinis.  Toliau is Daugpilio
plentu per UkmergQ, Kaunajis vyko i Var§uva]6.1§ kelioniu matyti, kad caro §eimos
nariaivaziavokatikatidarytugelezinkeliopskovas-Ostravasruofu(50varstu,viesam
eismui atidaryta  1860 in.  sausio 26 d.)  ir dar nevisiskai baigta Ostravo-Daugpilio
atkaxpa (191 varstas), kuri viesam eismui buvo atidaryta tik 1860 in.1apkri5io 11  d.]7

Zemes nusavinimas gelezinkelio linij ai tiesti Lietuvoje

1857-185 8 in. bendroves inzinieriai vietoj e tikslino Daugpilis-Vilnius-Gardinas
kelio atkaxpa.  1858 in. kovo  1  d. kelio Daugpilis-Lentvaris i§klotine buvo pateikta
tvirtinti vyriausybei ir patvirtinta]8. Tolesnes atkarpos susilauke pastabu, pareikalavu-
Siu nauju tyrimu  vietoje.

Vyriausioji Rusijos gelezinkeliu bendrove, gavusi teisQ tiesti kelia, sudare Zemes
nusavinimo skyritb kurio agentai -nusavinimo komisarai  dirbo gubemijose]9. Gele-
Zinkelio  tiesybos  agentu teises buvo  dideles, nes caras patvirtino valifo jog Zemes
savininkai  ar valdytojai neturi teises  priestarauti  del nusavinamos  gelezinkeliui
Zemes juostos. Pagal caro patvirtintus isakus jie galejo gin6ytis tik del nusavinamos

13 Xe]Ie3Hble ;|oporH, 3#ftyw;tjzo#cawtfec;tw# cHOGczpb,  CT.-HeTep6ypr,1894, T.lla, c. 778-779.
\4 AL. H. K .1 I k o I,  Przewodnik. Wilno i koleje Zelez:ne z Wilna do Petersburga i Rygi oraz do granic

mcl Kow#o I. Wtzrszclw€, Wilno, 1862, p.I;  3aMeTKa o xeTle3Hblx j|oporax, coopyxaeMblx no BH]IeHCKofi
Ty6eprITm, IIananHan Ki+uacKa BuneltcKoti 2y6epl+uu 1+a 1860 2ob, BmT[bFo,1?69: I..2,_C..262_.

15 Vilniaus  generalgubematoriaus kanceliarijos auk§tuju asmequ  1859 in.  kelioniu byla, £!.efwvas

v¢/sfy6Gs I.sforiJ.oJ arckyvas (toliau -LVIA), f. 378, BS,1859 in., b. 92,1. 57.
16 Ten pat,I.  183.
T]  Omem no 3Kcruryanaquu Ka3ei+ubix ace]ie3i+bix bopo2 3a 1894 2ob ..., c. \2;2.
]8 G. K o s a k o v s k i s, min. veik.,  p. 37.
'91§Gardinogubemijosbylos,persiustosVilniausgeneralgubematoriui,kur18610704ra§tapasira§e

„KOMHccap no o"y)KHeHHro" ®ara§as neiskaitomas), LVZA, f. 378, BS,1861 in., b.1007,1. 34, 7.
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juostos kainos, del kelio pylimo ar gelezinkelio sudaromu kliti5iu iveikimo materiali-
nio ivertinimo.

Tiesiant Lietuvoje Peterburgorvarsuvos gelezinkelL vyko didiioji Zemes valdymo
reforma -baudziavos panaikinimas. Kaime imta formuoti naujus ekonominius ir so-
cialiniussantykius,nustatytii§einan5iui§baudziavinespriklausomybesvalstie6iudata.
Viskas kaime kito. 0  Cia  dar isimai§e gelezinkelio linijos trasavimas. Todel galine tik
isivaizduoti, kokioje sumai§tyje vyko Sie darbai. Rusijos valdzia nepasidymejo opera-
tyvumu, imperijoje daug kur buvo tvarkomasi pagal nuo seno nusistovejusius santy-
kius, gelezinkelis visur reikalavo vienodos  tvarkos. Valdzia, suinteresuota gelezinke-
liais, turejo leisti istatymus, kuriuose stengesi atsizvelgti i besikei5ian6ius santykius.

Caro isaku uZ gelezinkeliui atitekusia ZemQ buvo mokama priklausomai nuo to,
kas ja valde. Jos valdytojas buvo nustatomas tada, kai  gelezinkelio tiesejai gaudavo
vietos taikos taxpininko antspaudu patvirtinta pazymej ima apie gelezinkeliui atiteku-
sia ZemQ, kuriame turejo btiti nurodyta, kokie plotai  priklause tiesiogiai dvarininkui,
kokie  anks6iau priklausQ valstie6iui perduoti gelezinkeliui pries pasirasant nuostati-
nius ra§tus (valstie6io i§laisvinima nuo baudziavos) ir kokie  priklause valstie6iui ir
perejo gelezinkeliui po to, kai buvo pasira§yti nuostatiniai rastai. Pirmaisiais dviem
atvejais pinigus netrukdomai gavo dvarininkas. Tre6iuoju atlyginimas uZ gelezinke-
liui atitekusia ZemQ komplikavosi, nes Cia isipyne valstie6io laikimu.u prievoliu dvari-
ninkui klausimai. Nors buvo komplikaciju ir pastaruoju atveju dvarininkas turejo ne-
ribotas galimybes gauti  visa atlyginima uZ nusavinta ZemQ, nes Lietuvoje valstie6iai
nuostatiniu ra§tu dar nebuvo gave, valstietis, netekQs per gelezinkeli savo dirbamos
Zemes, galejo gauti i§ dvarininko kompensacija tik Siam parodzius gera valia. Tiesa,
netekQs Zemes valstietis neturejo vykdyti laikimu.u prievoliu dvarininkui, moketi i§-
pirka uZ ZemQ2°, todel del Peterburgo-Var§uvos  gelezinkeliui nusavinamos  Zemes
retai ivykdavo konfliktu. Mat uzmokestis uZ nusavinama ZemQ buvo neblogas, dvari-
ninkai, parduodanli jau i§slystan6ias i§ ju ranku valstie6iu Zemes, gerokai pataisyda-
vo savo tikinQ padeti. Uzguiti valstie6iai dar nelabai temokejo ginti savo teises val-
dzios istaigose.

1§ gubemiju ir generalgubematoriaus kanceliarij ose i§likusiu ypatingu atveju by-
1u mat)rd to meto gelezinkelio linijos, mokejimu uZ ZemQ rdlys ir dydiiai. Antai 1861 in.
gruodzio 20 d. nusavintos is neveiksnaus Sven6ioniu dvarininku globos istaigai pri-
klausan6io  Sorokos „uZ  Sorokopoles dvaro  18,15  de§imtines  [dirbamos Zemes]  po
75 rb uZ desimtinQ, i§ viso  1361,25 rb, uZ 0,06 balu, po 20 rb,  is viso  1  rb.  20 kp.
Naujadvario dvare 5,10 de§imtines dirbanios [Zemes] po 50 rb -255 rb, uZ 0,45 nedir-
bamos de§imtines, po 20 rb - 8 rb 60 kp, uZ 0,03 de§imtines lanku po 75 rb uZ de§im-
tinQ - 2 rb. 25 kp, uZ 0,26 de§imtiniu balu, po 20 rb uZ de§imtine - 5 rb 20 kp, uZ

2° Caro 1862 02 03 isakas per valdantiji senata Vilniaus generalgubematoriui, ten pat, BS,1852 in.,

b .,,, 5m'  I.  67.
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pastatu sunaikinima -166 rb 80 kp, uZ uztvankos i§ardyma, Zuvu sunaikinima, i§kas-
ta dirva ir Zvyra  -300 rb. Taigi i§ viso 2100 rb, iskaitant i ta suma 1/5 priklausan5io
atlyginimo pagal Civilinio  kodekso 590 str. (t. 4, d.  1)2]. Si byla pateko i generalgu-
bematoriaus kanceliarija todel, kad gelezinkelio tiesejai dar 1862 in. balandzio 26 d.
nebuvo sumokejQ Sorokos globos istaigai sutartu pinigu22.

Ne visos  Zemes i§pirkimo bylos vyko ramiai, kartais dvarininkai uzsipra§ydavo
brangiai. Viena tokia byla svarste Vilniaus gubemijos valdyba, kai Sven5ioniu ap-
skrities dvarininkas Koncevi5ius nesutiko su ivertinimo komisijos ikainiais ir parei-
kalavo  10 000 rb, t. y. po 476 rb uZ desimtinQ. Gubemijos valdyba §ios dvarininko
Pretenzij os nepalaike23.

Pana§i buvo Traku apskrities Dembinos dvaro savininko Severino R6merio pre-
tenzijos gelezinkeliui byla. Joje dvarininkas nurodo, kad 1857 in. rugsejo -1858 gruo-
dzio men. be jo Zinios ir sutikimo Zagarines mi§ke gelezinkelio projektuotojai iskirto
statybinio mi§ko uZ  5824  sidabro rb  53  kp,  sugadino pastatu uZ  160 rb.  Pateikus
skunda, tai nustate Traku teismas. Vilniaus gubemijos valdyba pripazino, kad s . REme-
rio dvaras neteko 8 de§imtiniu ir 564 kv. sieksniu  Zemes, kuri atiteko gelezinkeliui.
UZ tai bendrove turejo sumoketi dvarininkui  1312 sidabro rb 43,1  kp.   Bendroves
atstovas Poplavskis ypa6 prie§taravo del teismo valdininko Bukovskio akto (Traku
teismo patvirtinto) sumu. Poplavskis pateike savo skai6iavimus: uZ ariamosios Zemes
1727 kv. sieksnius 107,94 rb, uZ misko Zemes desimtinQ po 75 rb. Gelezinkeliui atiteko
7 desimtines ir 676 kv.  sieksniai, taigi 542 rb 53 kp. UZ nedirbama ir po pastatais
esan6ia Z`emQ -po 30 rb uZ de§imtinQ. Gelezinkeliui teko jos 675 kv. sieksniai ~ 8 rb
45 kp. UZ suniokotapastata-160 rb.  UZ misko i§kirtima, nurodyta Bukovskio akte, uZ
desimtinQ po 120 rb. I§kirsta 794 kv. sieksniai -39 rb 70 kp. Gubemijos valdyba, susi-
dtimsi su skirtingais pusiu vertinimais, pasisake „ul teisinga skriaudos atlyginima"24.

Toks valdybos pageidavimas klausimo nei§sprende, puses turejo pa5ios susitarti,
ar perduoti klausima auk§tesniajam teismui. Gin6ai del  Peterburgo-Var§uvos gele-
Zinkelio linijos Zemes ivertinimo truko ilgai, dar 1874 in. geguzes 21 d. dvarininkas
Nikolajus Kolosovas bylinejosi del savo reikalavimu25.

Dar ilgiau, net iki 1888 in., uztruko Kauno apskrities Amaliu dvarininko Verzeckio
ir Vasiliskiu dvaro savininko kun. Visinskio gelezinkelio nusavintos Zemes ivertinimas.
Gin5a birzelio 3 d. baige Valstybes taryba. Ji nutare, kad ul Amaliu dvaro 8 de§imti-

2] §ven6ioniu apskrities ivertinimo komisijos  186112 20 nutarimas, ten pat,  1. 52.
22  Sven6ioniu apskrities bajoru globos istaigos 1862 04 26  ra§tas generalgubematoriui,  ten pat,   1. 84.
23  Vilniaus gubemijos valdybos 1861  10 23 ai§kinanasis ra§tas Vilniaus generalgubematoriui,  ten

pat'   I.10-11.
241§ Vilniaus gubemijos bylos, nagrinejan6ios Severino R6merio pretenzijas gelezinkeliui, ten pat,

I. 99-104.
251§ dvarininko N. Kolosovo bylos del Zemes, nusavintos gelezinkeliui, ivertinimo, ten pat, BS, 1867

in., b.1839,I. 78.
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nes ir 2249 kv. sieksnius reikia sumoketi 1610,86 rb, uZ pastatus ir sunaikinta soda -
4010 rb, uZ tikiui padarytus nuostolius -2000 rb.1§ viso 7620,86 rb ir prideti prie §ios
sumos viena penktadali -1524,17 rb. Taryba nurode i§moketi Amaliu savininkui 6
proc. nuo 9145,03 rb. delspinigiu nuo Zemes peremimo gelezinkeliui dienos iki pini-
gu sumokejimo  dienos.  Vasiliskiu savininkui Valstybes taryba priskai6iavo:  uZ   2
de§imtines ir 442 kv.  sieksnius - 223  rb.  873/4  kp, uZ iskirsta mi§ka - 594 rb, ul
atskirus Zemes gabalus -55 rb 34 kp.1§ viso -873 rb 713/4 kp. Vasili§kiu savininkas
irgi privalejo gauti 6 proc.  delspinigiLL tik kaip negeidziamos katalikybes kunigui
buvo „uzmir§ta`` vieno penktadalio nepatogumo skriauda atlyginti...26

Generalgubematoriaus kanceliarijoje pavyko surasti tik dvi bylas, kuriose del Ze-
mes gelezinkeliui skundesi valstie5iai. Tai 1861 in. Iapkri5io 22 d. Valkininku valsty-
biniu valstie6iu sueigos kreipimasis i valdzia, kad §i keliui atimta ZemQ kompensuotu
kitoje vietoje. Vilniaus valstybes turto rdmai, nagrinejQ §i kreipimasi, per Traku ap-
skrities teisma dave neigiama atsakyma27. Antroji byla liete Varenos kaimo bendruo-
menQ. Del §ios bylos pretenziju skundesi bendruomenes narys Motiejus Milevskis.
Traku apskrities vertinimo  komisija, susipazinusi su klausimu vietoje, nustate, kad
Sarki§kiukaimetiesiantgelezinkelibuvosugadintaMartymoBiek§os1,37,JonoBiek-
§os 0,43, Mato Milevskio 1,37 ir Motiejaus Milevskio 0,14  de§imtines pievu. Komi-
sija nepareikalavo atlyginti uZ sugadintas pievas, tik nutare atleisti valstie6ius nuo
mokes6iu uZ §ia ZemQ28.

Tiesimo darbu organizavimas Lietuvos teritorijoje

Kelio atkarpos Daugpilis-Vilnius-Kaunas-Kybartai (Virbalis) tiesimo darbus ap-
sieme vykdyti  pirklys Gustavas Adelsonas, turejQs pagrindinQ statybos kontora Vil-
niuje29.1858 in. geguzes  15 d. prie Vilniaus,18 varstu kelio atkalpoje, buvo atlikti
bandomieji darbai, Zinreta,  su kokiais netiketumais  gali tekti susidurti tiesiant Cia
kelia3°. Tuomet ji tiese G. Adelsono pasamdyti  mazdaug 3000 darbininkvi3L.

26 Valstybes tarybos 1886 0510 nutarimas del Amaliu dvaro savininko Verzeckio ir Vasili§kiu dvaro

savininko kunigo Vi§inskio pretenziju Petefourgo+Vlr§uvos gelezinkeliui, ten pat, BS, 1886 in., b. 994,1.  2-3 .
27 Valkininku valstybiniu valstie6iu 1861  1122 sueigos pra§ymas  Vilniaus valstybes turtu rimans,

ten pat, BS,1852 in., b.1115m,I.   9-|0.
28 Varchos seninnijos valstie6io Motiejaus Milevskio 1862 05 22 skundas ir Traku apskrities ivertinimo

komisijos 1865 0712 vietoje sura§ytas aktas,  ten pat, BS,1862 in., b.   806,I.  3.
29 G. Adelsono 1859 04  laikas Vilniaus generalgubematoriui V. Nazinovui, ten pat, BS,1859 in., b. 62,

I.1.
30 3aMeTI(a o xe]Ie3Hblx ;|oporax, c. 263-264.
3t G. Adelsono 1959 04 lai§kas Vilniaus generalgubematoriui, ten pat,I. 1-2.

203



Patikslintoji kelio Vilnius-Gardinas atkarpa vyriausybes buvo patvirtinta 185 8 in.
1apkri6io  28  d.32 Daugpilis-Vilnius-Gardinas trasoje  su at§aka Lentvaris~Kaunas-
Kybartai Zemes darbai pradeti 1859 in. geguzes 1 d.33 Kybartuose statoma gelezinke-
1io stotis buvo pavadinta Virbaliu, todel oficialiai §i atsaka ilgai vadinta Kauno-Vir-
balio at§aka34. G. Adelsono duomenimis, tuomet Daugpilio-Vilniaus-KauncLKybar-
tu  kelyje dirbo iki 16 000 darbininku35.

Toks didelis darbininku skai6ius niekad iki §iol nebuvo dirbQs Lietuvoje. Nebuvo
galima ju tiek nusamdyti vietoje, todel G. Adelsonas turejo ie§koti darbininku greti-
mose gubemijose. Jis ten siunte savo verbuotojus. Kiekvienas uzsiverbavQs pasirasy-
davo sutarti, pazadedavo ateiti i nurodyta vieta. UZ tai gaudavo 20 ir daugiau rb avan-
so. Dar 6 rb jam buvo Zadama i§moketi pragyvenimui iki pirmojo uzdarbio atvykus i
darbu vietq. Darbo jegq verbuoti tuomet buvo nelengva, nes dauguma norin6itu.u uZ-
sidirbti buvo nelaisvi, ejo baudziavq. Nelengva buvo i§ tolimesniu vietu atvykti i dar-
ba.  Todel gelezinkelio tiesimo pradzioje buvo daugybe  skundu del uzsiverbavusiu
darbininku neatvykimo ir kitokiu nesusipratimu.

Vilniaus generalgubematoriaus ypatingu ipareigoj imu valdininkas, fakti§kai po-
1icijos (Zandarmerijos) priemonemis prizitirejQs tvarka majoras Michejevas informa-
cijoje generalgubematoriaus kanceliarijos vir§ininkui 1859 in. birzelio 14 d. rage, kad
Mogiliovo gubemijos dvarininkas Zukovskis pasira§e sutarti su gelezinkelio tiese-
jais, jog geguzes  1  d. atsius 65 darbininkus, kuriu sara§a iteike gelezinkelio tiesimo
darbu vykdytojo verbuotojui. UZ tai gavo 1780 rb avansa. Darbininkai nustatytu laiku
neatvyko. 55 pasirode tik geguzes 26 d., bet tai buvo ne tie, kurie buvo sura§yti kontr-
akto sapa§e. Blogiausia tai, kad i§ ju 22 visi§kai nepajegtis dirbti prie gelezinkelio -
75  ir daugiau metu sukakQ senukai ir  12 metu vaikai. Bet ir §iems „darbininkams``
buvo  liepta iki  geguzes  10  d.  atsiimti po  6 rb.  Jeigu tai nebus padaryta laiku  (?),
sugrizti namo. Tai jie ir bande padaryti. Policinemis priemonemis darbingi asmenys
buvo pristatyti prie darbo. Grazinti tik nedarbingieji.

Smolensko gubemijoje buvo uzverbuota 6000  darbininku.  Geguzes  1 d.  atvyko
tik 4500.  Nesulaukta uzsiverbavusiuju (pagal dokumentus paemusiuju  1976,86 rb
avanso) is Oriolo gubemijos.  Tiesa, jie pabande eiti i Vilniu, bet pakeliui pasijuto
apgauti  del  verbuotoju nurodyto  atstumo  iki  Vilniaus,  apsisuko  ir grizo  namo.
50 Kalugos gubemijos Zizdru miestie5iu irgi buvo pasira§Q sutartis, gave avansus,
bet ju sara§us G. Adelsonas turejo i§siusti miesto dimai, kad i§reikalautu neatidir-
btus avansus.

32 G.   K o s a k o v s k i s, min. veik., p.   37.
33 G. Adelsono 1959 04 lai§kas Vilniaus generalgubematoriui, LVIA,  f.  378, BS,1859 in., b. 62,I.I-2.
34 r. JI.  K 0 c a K 0 8 c K H #,   8.  c.  8 H p r H H c K H fi, cTpOIITejlbcTBO xe]Ie3Hblx ;|Opor a

HPH6aJI"I(e 81860-1890 rr.,  L7lsR MA darbaz.. A scr!j.a,1970,  t. 2, p. 79.
35 G. Adelsono 1959 04 laiskas Vilniaus generalgubematoriui, LVIA, f. 378, BS,1859 in., b. 62,I.1.
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Daugpilio apskrities valstietis, atitamavQs kareivis Onuffijus Ivanovas, pasak staty-
bos darbu vykdytojo, jo kontoroje Vilniuje paemQs nemaza  avansa pinigu ir pazadejQs
suverbuoti atelQ, ja suverbavo, bet patrauke su ja ne i Vilniu, o i Peterburga pas darbu
vykdytoja Fridliandski36. 0. Ivanovo ie§koti buvo itraukti Vidaus reikalu ministerija,
Peterburgo generalgubematorius. Surado ji  su suverbuota artele dirbanti akmens darbus
Peterburgo gelezinkelio stotyje. Tardomas  0. Ivanovas pasiteisino, kad avansa G. Adel-
sonui yra visi§kai atidirbQs, nes suverbavo 300 darbininku ir juos perdave G. Adelsono
isaliotiniui Sveiceriui ir su juo atsiskaite. Peterburgo generalgubematorius 0. Ivano-
vo nesueme, tik tardymo rezultatus pranese Vilniaus generalgubematoriui37. Tolesniu
pretenziju 0. Ivanovui  byloje nepavyko rasti, matyt, jo pasiteisinimas buvo teisingas.

Generalgubematoriaus ypatingu ipareigoj imu valdininko mjr. Michnej evo tamy-
ba buvo ikurta DaugpilicLKybartu (Virbalio) gelezinkelio atkaapos darbu vykdytojo
G. Adelsono pra§ymu. G. Adelsonas pra§e padeti suvaldyti didelQ tiems laikams sta-
tybininku armija, perimti i specialaus generalgubemathros valdininko rankas visu
valstybiniu, dvarininku ir laisvuju darbininku pasus, paai§kinti ju pareigas, atlygini-
mo mokejimo tvarka ir t. t. Taip buvo siekiama uzkirsti kelia bent kokiems gin6ams
del darbo, pareikalauti i§ arteliu prievaizdu, kad §ie  tvarkingai registruotu atliekama
arteles darba, vestu tikslia darbininku apskaita, gave i§ kontoros pinigus atsiskaitytu
su savo darbininkais. Siems darbams jis pasitile generalgubemathrai 1859 in. perduo-
ti  1500 rb.  Tada generalgubematorius  ir paskyre mjr.  Michnejeva Siems  darbams,
perduodamas auk§6iau minetus pinigus jo keliones i§laidoms padengti.

Mjr. Michnejevas gavo i pagalba kiekvienoje apskrityje, kur buvo tiesiamas ge-
1ezinkelis, po viena policininka, gubemijos miestuose -po du Zandarus, kuriu darbas
buvo prizitireti darbininkus38.

Vos prasidejus darbams, i§kilo kitas dideliems Zmoniu susitelkimams btidingas
klausimas:  ka daryti  su  ligoniais,  ypa6  isisukus uzkre6iamai  ligai.  Pirmasis  del to
triuk§ma pakele Sven6ioniu apskrities gydytojas V. Dombrovskis. Jis Vilniaus guber-
nijos  gydymo valdybai  1859 in. geguzes 9 d. prane§e, kad taxp atejusiu i§ Oriolo ir
Smolensko gubemiju darbininku atsirado valstietis Vasilijus Aksenja ir jo stinus An-
drejus, kurie sirgo tifozine kar§tlige (§iltine). Apskrities gydytojas laike savo pareiga
rfupintis vietos gyventojais, o ateivius darbininkus gydyti nebuvo jo pareiga.  Tik i§
pasigailejimo jis prieme i ligoninQ, nes bijojo, kad jie uzkres vietinius gyventojus.
Lai§ke valdybai jis  klause,  kaip tokiu atveju elgtis,  kas mokes uZ   ju gydyma?39

36 Mjr.  Michnejevo  1859  05  20,  06  14 raportai  Vilniaus  generalgubematoriui  ir jo kanceliarijos

vir§ininkui, ten pat,   I.13,14, 43, 44 ir kt.
37 Peterburgo karinio generalgubematoriaus  1859 08 21  prane§imas Vilniaus generalgubematoriui,

ten pat, I. 82-83.
38 Vilniaus generalgubematoriaus  1859 0412 ipareigojimas mjr. Michnejevui, ten pat,  1.  4.
39 Sven6ioniu miesto gydytojo V. Dombrovskio 1859 05 06 lai§kas Vilniaus gydymo valdybai, LVIA,

f. 564, ap.1, b.154,I. 4.
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Vilniausgubemijosgydymovaldyba,gavusiSisignala,sukruto.JipareikalavoisSven-
6ioniLL Traku ir Vilniaus apskri5iu gydytoju surinkti duomenis apie ligonines, gydy-
tojus gelezinkelio trasoje ir prane§ti valdybai40.

Matyt, apie kylanti triuk§ma i§girdo G. Adelsonas, nes jis skubiai pasamde staty-
bos vyresniji gydytoja. Juo tapo atsargos §tabo gydytojas, rfumu patarejas Tovianskis.
Veliau paaiskejo, kad jis pasitrauke i§ darbo kariuomeneje 1858 in. gruodzio menesi,
bet negavo atleidziamojo isako, o be jo negalejo isidarbinti. Todel Tovianskis papra5e
armijos pirmojo korpuso §tabo gydytojo skubiai atsiusti reikalinga dokumenta;. kad ji
galetu pateikti valdybai. 0 dabar pra§e pasitenkinti anketa apie jo tamyba41.

Abejoti Tovianskio kvalifikacij a nera pagrindo, grei6iau reikia laikyti j i idealistu.
Tai matoma i§ jo  1859 in. geguzes 12(24) d. Iai§ko gubemijos valdybai, kuriame jis
informuoja,  kad „vyriausioji gelezinkelio nuo Daugpilio iki Prfusijos sienos statybos
kontora, priklausanti valstybes patarejui G. Adelsonui, pakviete ji vyresniuoju gydy-
toju prie atliekamu darbu priva6iomis salygomis, neprilygstan6iomis  valstybes tar-
nybai. PriemQs  §ias salygas, jau5iu pareiga prane§ti valdybai apie svarbiausius uzsi-
emimus, pavestus man kontoros: 1 ) rfupintis i§saugojimu sveikatos Zmonitb dirban6iu
statybos darbus;  2) gydyti susirgusius; 3) tarn tikslui pasirinktose Vilniaus gubemijos
vietose dirba raiti fel6eriai ir ju padejejai. Jie kasdien aplanko jiems priskirtus darbu
punktus, i§siai§kina sergan6iuosius, teikia jiems pirmata pagalba, suzeistuosius su-
tvarsto ir t. t.  Jei atsiranda sunkiai sergan6iu, tai juos suveza ten, kur yra laikinos
ligonines ar ju skyriai; 4) asmeni§kai mano pareiga yra stebeti bendra reikalu padeti,
prizitireti visuose punktuose ligonius,  ligonines,  fel5eriu darba;  5)  sunkiai sergan-
6ius, taap ju ir uzkre6iamosiomis ligomis, siusti i miestu ligonines``42.

Prdgrama vienam gydytojui tokioje dideleje ;tatyboje ne i§ lengVlu.u, ypa5 kad
vyresniojo gydytojo darbo vieta buvo numatyta Vilniuje, prie G. Adelsono pagrindi-
nes statybos kontoros. Ry§kus  nesuderinamumas taxp gydytojo Tovianskio  i§dest)rfui
pareigu ir galimybiu bei G. Adelsono noru. Darbu vykdytojui darbininku sveikatos
taisymas nelabai rfupej o, j am buvo reikalingas valdininkas, kuris atremtu gydymo val-
dybos pretenzijas. Todel gydymui G. Adelsonas daug pinigu nesirenge leisti. Pasi-
samde kelis fel5erius ir mane esant klausima i§sprQsta. Tai ypa6 i§ry§kejo G. Adelso-
no  1859 in.  Iiepos 26  d.  paai§kinime gydymo valdybai,  kur jis,  kalbedamas  apie
ligoniniu irengima, reikalaujanti daug ivairiu formalumu ir laiko,  ra§o, kad turi
„daug darbo ir kitokiu pareigrL todel visi§kai nenori uzsiimti ju [ligoniniul steigimu.
Gydytojai, mano pasamdyti, turi teikti medicininQ pagalba darbo vietose lengviems
ligoniams.

40  Vilniaus gubemijos gydymo valdybos ra§tas §ven6ioniu, Traku ir Vilniaus apskri6iu zemskinians

teismams del surinkimo duomenu apie gelezinkelio ligonines bei gydytojus, ten pat,  1.  3.
4] Gydytojo Tovianskio 1859 06 26 raportas  Vilniaus gubemijos gydymo valdybai, ten pat,1.  37.
42 Gydytojo Tovianskio 1859 05 12/24 raportas Vilniaus gubernijos gydymo valdybai, ten pat,I. 7-8.
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Sunktis ligoniai, laikantis teisetos praktikos, siun6ianii i miestu ligonines ir ten
jie gydomi. Be to,  visi  i§siustieji i miesto ligoninQ i§braukiami i§ darbininku sara§o,
todel statybai nepriklauso"43.

Todel G. Adelsono sveikatos tamybos gydytojai buvo viename -Tovianskio as-
menyje. Tiesa, pastarasis turejo pagalbininkus fel5erius. 1859 in. statybose ®unktuose
vagong fabrikas, Ausros vartai, Betliejus) dirbo vyresnysis fel5eris Adolfas Mokr-
Zevskis. Jaunesnysis fel6eris Aleksandras Kacenelbogenas, gyvenQs prie tunelio, pri-
Zitirejo punktus Vilkpede, RIovonys, Novosiolkai ®rie tunelio), Ti§kevi5iaus Voke,
Petuchava. Jaunesnysis fel6eris Aromas Obolnikas bazavosi Ausieni§kese. Jam prir
klause Kazimieri§kiu, Baltanii§kio, Vievio punktai. Atsargos vyresnysis pulko fel5eris
Semionas Batecha (Pabradeje) su dviem padejejais  prizidrejo §iuos punktus:  Bezdo-
nys, Santaka (tiltas per Neri), Pailgis, Ciubaiki, Ruduti (Rudzionys?, kaimas  §ven-
5ioneliu senitinijoje), Sudaki (Sudota(?), kaimas Sven6ioneliu senithij oje), Svencialki,
Pimpelke (dabar vienkiemis Sven6ioneliu senithijoje). Vakavo Rokanti§kiu (dabar
Grigai5iu senitinija, Vilniaus r.)   fel6erio vieta. Jam dar buvo numatyti punktai: Kon-
stantinopolis, Verbos (Verbu§kes(?), kaimas Grigai6iu senitinijoje), Sunkiali (Sunke-
1iai(?), kaimas  Michiqu senitinijoje, Vilniaus r.)44.

Gubemijos  gydymo  valdybos  dokumentai  rodo,  kad  gelezinkelio  sankasos
darbai prasidejo nuo Vilniaus i abi puses.  Kaip paai5kino valdybai Tovianskis, buvo
dirbama 135 varstu ilgyje, darbininkai buvo sutelkti beveik 50 punktry todel jis negali
nuolat teiktijai Ziniu apie ligonius ir ligas, ypa6 kad uzkre6ianiu ligu nepasitaike. Be to,
policmeisteriu statybose dirba ypatingu ipareigojimu valdininkas mjr. Michnejevas,
kuriam apie visus nelaimingus atsitikimus prane§ama45. Matome akivaizdu gydytojo
pirmvy.u plaqu Zlugima  ir savo funkciju apribojima  pagal  G. Adelsono nuostatas.

Tik toliau nerimo Traku apskrities gydytojas. Jis 1859 in. birzelio 15 d. vel prane-
§e valdybai, kad kai kurie Miezioniu ir Re6ioniu kaimuose sutelkti darbininkai susir-
go nathraliais raupais  (ospa)  ir kar§tlige.  Visi  susirgQ neizoliuojami nuo  sveikviu
atskirose patalpose ar ligonineje. Toks darbu vykdytoju elgesys kelia pavoju vietos
gyventojams.  Tik birzelio  26  d.  gelezinkelio  darbu gydytojas nuvyko  i minetus
kaimus. Re6ioniu kaime jis rado 100 darbininku. Visi dirbo, ligoniu nebuvo. Miezio-
niu kaime jis nerado darbininku. Jie buvo perkelti kitur46. Toks gydytojo ,,operatyvu-
mas" ai§kinantis uzkre6iamng.u ligu Zidinius yra ai§kus siekimas paniekinti apskri-
6iu gydytoju signalus, pripratinti gubemijos gydymo valdyba nesijaudinti del tokiu
„smulkmequ``.

43 G. Adelsono 1859 07 26 paai§kinamasis ra§tas Vilniaus gubernijos gydymo valdybai, ten pat,I. 47.
44 Gydytojo Tovianskio 1859 05 12/24 raportas Vilniaus guberrijos gydymo valdybai, ten pat,I. 7-9.
45 Gydytojo Tovianskio 1859 06 26 raportas Vilniaus gubemijos gydymo valdybai, ten pat,I. 37-38.
46 Traku apskrities gydytojo 1859 06 15 prane§imas ir gydytojo Tovianskio 1859 06 26 infomacija

Vilniaus gubemijos gydymo valdybai,  ten pat,I.15, 22.
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Pats Tovianskis  1859 in. rugpjti6io 1(13) d. raportavo valdybai, kad Pohuliankos
punkte (9 varstai nuo Pabrades Daugpilio link) eme spar6iai plisti balu kar§tlige (bo-
1otnaja peremezaju§6iaja lichoradka). Po de§imties dienu kitame raporte jis prane§e,
kad liga aprimo. Dabar penkiuose punktuose sirgo tik 62 darbininkai47.

Kauno-Virb alio atkarp a

Taip ji buvo vadinama oficialiai, nors baigesi Eitkthuose ®irmame mieste ul
Rusijos-Vokietijos sienos). Galutinai Rusijos vyriausybes buvo patvirtinta 1858 in.
kovo  1  d.481859 in. iki rugpjti6io  15 d. i§ Vilniaus ir Kauno gubemiju G. Adelsonas

perkele 1700 darbininku i UznemunQ. Kiek jis buvo pasamdQs ju vietoje (vadinamo-
sios Lenkijos Karalystes gubemijose), tiesioginiu duomequ neturime, bet galime apy-
tikriai apskai6iuoti, nes G. Adelsonas yra nurodQs bendra 1859 in. pas ji dirbusiuju
Skai5iu -16 000 Zmoniu ir dirbusiutu nuo Daugpilio iki Rum§iskiu -12 39449. Taigi
Uznemunei liktu 3600 darbininku, bet §itiek ju ten negalejo buti, nes nuo Rum§i§kiu
iki Nemuno tilto labai daug darbininku reikejo Kauno tuneliui, jo prieigoms, Kauno
sto5iai, Nemuno tiltui -ne maziau kaip  1000-1500 darbininku. Vadinasi, Uznemu-
neje dirbo apie 2000 darbininku.

Tiesti gelezinkeli per Stiduvos lyguma buvo palyginti lengva, nes nebuvo dideliri
Zemes darbu. Didziausia klititis  buvo Nemunas, todel kelias nuo sienos iki Nemuno
kranto (82 varstai) buvo uzbaigtas 1861 in. Vie§as eismas pradetas 1861 in. balandzio
11   d.50

Tiltas per Nemuna pradetas statyti 1859 in. geguzes men. Jam  gelezines santva-
ros is anksto   buvo uzsakytos Pranctizijoje,1858 ir  1860 in. atplukdytos i statybos
vieta Nemunu.   1861  in. Iapkri6io 21  d.   buvo sumontuota paskutine tilto santvara.
Pirmasis garvezys tilta pervaziavo   1862 in. vasario 21 d.5l

Atkarpa buvo vienveze, su Mauru5iu, Kazlu Rtidos, Pilviskiu, Vilkavi§kio, Vir-
balio stotimis.

Daugpilio-Vilniaus-Gardino atkarp a

Tai ilgiausia ir sudetingiausia Lietuvoj e Peterburgo-Var§uvos gelezinkelio atkar-
pa. Jos kelyje buvo didelis tiltas per Dauguva, nemazi tiltai per Neri ir VokQ, tunelis

47 Gydytojo Tovianskio  1859 08 01/13 ir 10/22 prane§imai Vilniaus gubernijos gydymo  valdybai,

ten pat, I. 4445.
48 G. K o s a k o v s k i s, min. veik., p. 37.
49 Mjr.   Michnejevo po  1859 0815 sudaryti sarasai, LVIA, f. 378, BS,1859 in., b. 62,I. 36.
5° OTt|eT IIo 3Kcll]IyaTal|IIH Ka3eHHblx xe]Ie3Hblx j|opor 3a 1894 ro;I ..., c.  122.
51 r. JI. K o c a K o 8 c K H fi, 8. C. 8 H p r H H c K H fi, min. veik., p. 79.
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Paneriuose. Bandomoji statyba pradeta  1858 in., intensyviai visoje kelio atkarpoje
dirbta 1859-1860 in. Dirbta netgi  1859-1860 in. Ziema, kas tuomet nebuvo iprasta.
Darbo salygos buvo nelengvos. Statybos darbu nuo Daugpilio per Vilniu, Kauna iki
Kybartu darbu rangovas G. Adelsonas Daugpilio-Kauno kelio atkaxpa buvo suskirs-
tQs i tris sekcijas. Tiksliu sekciju atkarpu pagal generalgubemathros dokumentus nu-
statyti nepavyko, tik ai§ku, kadjos buvo skai5iuojamos nuo Daugpilio. Sekcijos buvo
suskirstytos i darbu punktus52. Punktuose dirbo ivairaus dydzio darbininku arteles.
Kiekvienos §ios sudetingos darbu organizavimo piramides pakopoje buvo savas ran-
8Ovas.

Kelio atkaxpos nuo Lentvario iki Gardino ir toliau  darbu vykdytojas buvo Svor-
covas53. Zinome tik gelezinkelio bendroves agenta, prizinrejusi statyba. Tai Gardine
rezidavQs Peterburgo-Var§uvos  gelezinkelio antros dalies tiesimo vir§ininkas  inzi-
nierius Meras54.

Nors pagrindiniai gelezinkelio tiesimo Lietuvoje rangovai buvo du, ta5iau orga-
nizacija nesiskyre. Auk§tesnysis darbu rangovas sutardavo akordinQ darbu kaina su
Zemesniuoju, vadinamuoju darbu punkto  rangovu. Sis tardavosi su arteles senitinu,
kuris  su savo  darbininkais  (artele) turejo ji atlikti.  „Jei kuris nors  darbininkas  su-
sirgs, -ra§oma tuometiniuose kontraktuose su rangovais, -tai rangovas turi ji panau-
doti taip, kad jis galetu nors pusbadziu prasimaitinti, o jeigu darbininkas negales ir
laikinai dirbti, tai i§ jo ankstesnio uzdarbio reikia isskaityti kasdien po  15  sidabro
kapeiku maistui ir 5 kapeikas vaistams. Jei kuris nors darbininkas Dievo valia numirs
neatidirbQs uzstato ar i§moketujam pinigu, tai juos reikia i§skaityti i§ bendro arteles
uzdarbio. Apskritai visais atvejais, kai bus atliekamos is darbininku nuoskaitos, jie
(darbininkai)  atsakys vienas uZ kita pagal bendrq atsakomybQ".  I§likQ dokumentai
rodo, kad darbininku barakuose buvo antisanitarines salygos, todel  btita raupu, chole-
ros ir kitu ligu prorfukiu, siautejo didelis mirtingumas55. 1859 in. Iiepos 27 d. general-
gubematorius gavo mjr. Michnejevo raporta, kad kelio antrojoje sekcijoje, Pohulian-
kos darbu punkte, i§ 170 darbininku dvide§imt keturi susirgo piktybine kar§tlige56.

Istorikai, tyrinejQ socialinius santykius, nustate, kad savotiskas pirmasis Lietuvo-
je  streikas ivyko  1861 in.1iepos 4-28 d. Jo eiga glaustai apra§yta Zarasu apskrities
zemskinio ispravniko prane§ime Kauno gubematoriui57.   Akmenskaldziai buvo pri-
versti dirbti senomis salygomis.

52 Mjr.  Michnejevo 1859 07 27 ir 0815 pristatyti generalgubernatoriaus kanceliarijai ra§tai,  LVZA,

f. 378, BS,1859 in, b. 62,I. 36, 49.
53 A. r y T| b 6 H H c K a c, min. veik., p. 62.
54 LV+A, f. 378, BS,1861  in., b.  1cO6.I. 53.
SS  Maeucmpart:b bpysic6bi. K cmo]ierruno sice]ie3nobopoacnch cemu IIpu6anmun,  PH:ra,,197 4, c.14.
56 Mjr. Michnejevo  1859 07 27 informacija Vilniaus generalgubematoriaus kanceliarijai, LV+A,

f. 378, BS,1859 in., b. 62,I. 49.
S7 Lietuvos TSR istorijos §altiniai, VI\]nins.. Minltis,196S, `. 2, p. 27.

209



Sunkia darbininku padeti labai ry§kiai vaizduoja Mogiliovo guberhijos dvarininko
Jono Antano Toltygos skundo nagrinejimas, kuri atliko Vilniaus generalgubemato-
riaus ypatingu ipareigojimu valdininkas mjr. Michaejevas. Jo esme tokia: dvarinin-
kas J. A. Toltyga pasira§e  sutarti su darbu vykdytojo kontora, kad pasius 9 valstie6ius
i statybas Sven5ioneliuose. UZ tai gavo avansa. Sutartyje buvo numatyta, kad atlygi-
nima uZ §iu darbininku darba gaus dvarininkas. Darbininkai i statyba atvyko gerokai
pavelavQ, labai menkai apsirengQ, basi. Darbas buvo nelengvas,  o ir dirbti nebuvo
intereso, todel patrauke namo, bet pakeliui 7 i§ ju buvo policijos sugauti ir sugrazinti
prie darbu. Du nepagauti grizo namo. Dvarininkas reikalavo i§ kontoros pinigu, bet
ju negavo. Tada i konflikta  isiki§o mjr. Michnejevas. Jis nustate, kad pagal sutarti su
dvarininku turej o atvykti 9 darbininkai su vyresniuoju valstie6iu Gavrila Semionovu,
bet Semionovas i statyba neatvyko.  Sugrazintiems prie darbo valstie5iams reikejo
nupirkti apava ir kai kuriu  drabuziu. Tai padarius buvo i§leista apie du sidabro rub-
1ius  kiekvienam darbininkui. Sitaip aprengti darbininkai nusiramino ir pradejo dirbti.
Kontora, atskai5iavusi i§ uzdarbio §ias i§1aidas ir likvidavusi isiskolinima, pradejo
siuntineti pinigus dvarininkui. Taigi §ie darbininkai dirbo tik uZ valgi58.

'   Dvarininku savivales tiesiant gelezinkeli btita ivairios. Antai Kur§o gubemijos

Golandemes dvaro nuomininkas Volensas,1859 in. Iiepos 19 d. atvykQs prie statybos
netoli Vezani§kiLL su savo kazoku pagalba atitrauke nuo darbo valstybinius valstie-
6ius Seveliju Prochorova ir Gavrila Prigorjeva ir, atsivezQs i savo dvara, isake i§plck-
ti po 20 kir6iu.

Kai gelezinkeliu bendroves darbuotojas paklause, kodel tai buvo padaryta, Vo-
lensas atsake, kad tarn dvaruose yra kazokai, vykdantys jo valia, ir kad jis savo dva-
ruose gali elgtis kaip jam atrodo reikalinga. . .59

Tokiose didelese statybose btita ekscesu, kuriu kaltininkai buvo patys darbinin-
kai. Antai kpt. Graves sekcijoje Zarasu apskrityje  50 darbininku penkias dienas paei-
liui gere. Pagaliau susimu§e. Atvykusi policija rado 350 darbininku. Visi jie dirbo.
Darbininkai parode, kad mu§tynes ivyko del to, kad senitinas neteisingai padalijo
darbininkams §iaudus. Policija atrinko 10 didziausiu mu§eiku ir kiekvienam ikirto po
15 ryk§6iu. Senitinas irgi gavo 25 ryk§tes ir buvo pasiustas pas apskrities  karini vir§i-
ninkfo kad Sis etapu ji grazintu i gyvenamey.a vieta6°.

Beveik be technikos, turint tik vezimus, karu5ius, o dazniausiai Zmogaus jega,
buvo toliau tiesiamas Peterburgo-Var§uvos gelezinkelis. Jis nuo Dauguvos kairiojo
kranto Laukesos upes §laitais ejo Dauguvos-Nemuno baseino takoskyra  (i Turman-
tal. Cia kirto ezeru ir pelkiu teritorija ir i§ejo i Zeimenos sleni, kuriuo priartejo prie

58 Mjr.  Michnejevo  1859 07 24 infomacija Vilniaus generalgubematoriaus kanceliarijai, LWA,

f. 378, BS,1859 in., b. 62,I. 53-54.
59 Mjr. Michnejevo 1859 08 08 raportas Vilniaus generalgubematoriui V. Nazimovui, ten pat,  I. 4142.
6° Mjr. Michnejevo 1859 05 21 raportas generalgubematoriui, ten pat,I. 30-31.
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Neriesupes.Ja§iektiekauks6iauZeimenosintakoiNerikirto20sieksniu(sieksnis-
2,1336 in) ilgio tiltu. Kelias pamazu tolo nuo Neries ir kirto Vilnios UPQ, i§ejo i Vil-
niaus kalvas. Vilniu gelezinkelis tuomet juose i§ pietu puses beveik neuzstatytais lau-
kais.  1§ Vilniaus per Paneriu auk5tumas, kur buvo numatytas tunelis, kelias turejo
i§eiti i Vokes upes skardi, kur turejo btiti supiltas didelis pylimas ir pastatytas  12
sieksniu auk§5io ir 45 sieksniu ilgio tiltas. Toliau kelias gana lygiu land§aftu, kirsda-
mas Merkio ir Olos upes, nutyso iki Gardino.

Siame kelio ruoze apytikriai kas 22 varstai buvo statomos stotys, kur garveziai
galejo prisipildyti vandens. Tai dabartineje Lietuvos teritorijoje esantys Turmantas,
Dtik§tas, Ignalina, Sven6ioneliai, Pabrade, Vilnius, Lentvaris, Rtidi§kes, Valkininkai,
Varena, Marcinkonys6]. Vilnius buvo neeiline gelezinkelio stotis.1861  in. Cia buvo
irengtos keleiviu ir prekiu stotys, gelezinkelio (garveziu ir vagonu) remonto dirbtu-
ves62. Netipines imones turejo Sven6ioneliu stotis. Joje buvo pastatytas garveziu gra-
Zos depas. Toks pat grazos depas buvo Parie6es stotyje.

Daugiausia darbu pareikalavo Daugpilio-Vilniausrfardino kelyj e statomas Pa-
neriu tunelis.  Jo statyba pradeta 1859 in. sausio 15 d.63 Tuneli state vokie5iu ir pran-
cdzu kalnakasiai,  arba, kaip save patys vadino, minininkai.  Lapkri6io 26 d. jiems
buvo §vente - i§ abieju kalno pusiu baige kasti pagrindinQ tunelio galerija. Tai buvo
pirmoji tuometines Rusijos imperijos kalno prakasa. Ta  proga statyba aplanke Vil-
niaus generalgubematorius. Kai jis apzinrejo tunelio prakasa ir i§ejo i§ jos, darbinin-
kai sugiedojo jam Rusijos himna, pranctizu ir vokie5iu darbininkai pasake kalbas.
Pranctizai kalbejo  gimtap.a kalba, vokie6iai perskaite ja rusi§kai.  Abiejose kalbose
buvo rei§kiama padeka kra5to vir§ininkui uZ jo demesi tunelio statybai64.   Tunelio
prakasa buvo daroma dvieju veziu keliui, skliautai mdrijami i§ plytu. Tuneliui plytas
tieke G. Adelsonas, kuris 50 000 plytib sukrautu prie Paneriu tunelio, paaukojo tuo-
met statomai Traku sta5iatikiu cerkvei65.  Sonines tunelio sienos ir skliaustai buvo
baigti mtiryti  1861  in.  rugsejo  15  d.66, bet oficialus i§kilmingas tunelio atidarymas
ivyko tik spalio 3 d„ kai caras Aleksandras 11 imtirijo simbolinQ paskutinQ plyta67.

Nors pirmas traukinys nuo Daugpilio puses i Vilniaus stoti, pasak spaudos, atrie-
dejo  1860 in. rugsejo 4 d., bet tikram eismui trukde nebaigti darbai, ypa5 statomas
tiltas per Dauguva. Jis buvo uzbaigtas tik 1862 in. Tu metu kovo 15 d. buvo atidarytas

6' 3aMeTKa o xeTle3Hblx I|oporax, c. 262.
62 J. J u r g i n i s, V.  M e r k y s, A. T a u t a v i 6 i u s, P?/#I.czus ml.esfo I.sforzJ.a #wo se#I.aus!.tt /aJ.ky

z.kz. Spa/I.a rcvo/I.ztcz./.os, Vilnius: Mintis,  1968, p. 275.
63 r. JI. K o c a K o 8 c K H fi, 8. C. 8 H p r H H c K H fi, min. veik.,   p. 80.
64 3aMeTKa o xel[e3Hblx j|oporax, c. 264-265.
65 A. 8 a I i u I i s, S.  M i k u I i o n i s, A. M i § k i n i s, rr¢ky mz.esfas I.rpz./ys, Vilnius: Mokslas,1991,

p.  183.
66r. JI. K o c a K o 8 c K H H , 8. C. 8 H p r H H c K H fi, min. veik., p. 80.
67 A. H. K i r k o r,  min. veik., P.1.
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keleiviniu traukiniu eismas i§ Peterburgo i Vilniu ir i§ Vilniaus i Virbali.  1862 in.
gruodzio  15 d. pradetas reguliarus eismas i Var§uva68.

LentvariaLKauno atkarpa

Ji buvo intensyviai tiesiama  1859-1960 in.  Didziausias galvosckis buvo, kaip
iveikti auk§tumas prie Kauno. Manyta tiesti kelia Nemuno §laitu arba, padarius gilia
i§kasa, pastatyti 780 in viaduka i kalna.  Susipazinus su vietove, buvo nutarta, jog
geriausiai§kastituneli.Sivariantapatvirtinovyriausybessudarytagelezinkeliuinzi-
nieriu komisija (P. Jazovas, S. Kerbedis, Nikalojus Lapinas ir Dmitrijus Zuravskis).

Kauno tunelis pradetas statyti 1859  in. geguzes 9 d. Jis buvo kasamas ne tik i§
abieju kalno pusiu, bet ir per viduri. Tarn tikslui kalne §alia numatomo tunelio angos
buvo i§kasti 5  §uliniai.  1§ ju buvo i§kastos perkasos i btisimo tunelio anga, o i§ Cia

pradetakastiZemQiabikalnopuses.Taigidarbaitunelioangojevykokeliosevietose.
Dirbta diena ir naktL trimis pamainomis po 8 valandas. Tunelio anga  buvo kasama
taip,kadjuogalimabtitunutiestidviporasbegiu.Tuneliosienosirskliautaidaugiau-
siabuvomtrijamii§plyt`Ldelkuriukokybes,rfu§iavimoirsaugojimobuvonusiskun-
dimu69. Jas tieke rangovas G. Adelsonas7°. Visi tunelio irengimo darbai buvo baigti
1861 in. Tu metu  lapkri6io 20 d. tuneliu pravaziavo pirmasis garvedys7'. Jame buvo
paklota viena veze. Jo ilgis tuomet buvo 600 sieksniai (1280,16 in)72.

Lentvario-Kauno kelio atkaxpa atsi§akojo nuo kelio Vilnius-Gardinas Lentva-
riostotyjeirpatraukeivckarusNeries§laitais.PrieKaunokeliojiisiremeislenLkuri
ir tuomet jau vadino poeto Adomo Mickevi6iaus vardu, ir pro tuneli i§ejo i Kauno
stoti.SiojeatkaxpojebuvoirengtosVievio,Zasliu,Pravieni§kiustotys,kuriosegarve-
Ziai prisipildydavo vandens73.

Kaunostotisjungenaujap.aatkarpasuanks6iaunutiestaKauno-Virbalioatkarpa.
Kaune buvo irengtos vagonu remonto dirbtuves ir garveziu depas.

1862 in. kelio tiesimo darbu pirmoji eile buvo baigta.

68 0THeT Ho 3KCH]IyaTal|HH Ita3eHHblx xejle3Hblx ;|opor 3a  1894 roI| ..., C.122.
69r.JI.KocaKo8cKHfi,8.C.8HprHHcKHfi,min.veik.,p.80;G.Kosakovskis,min.

veik., p. 42J3.
7°A.8a1iu1is,S.,Miku1ionis,A.Mi§kinisA.,rrakyml.esfus!.rpl./ys,Vilnius:Mokslas,

1991, p.183.
7' r. JI. K o c a K o 8 c K H #, 8. C. 8 H p r H H c K H #, min. veik., p. 80.
72 3aMeTKa o xe]Ie3Hblx j|oporax, c. 263.
73 Ten Pat.
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Kai kurios PeterburgoLvar§uvos gelezinkelio pirmosios eiles
statybos charakteristikos

Atiduoto eksploatuoti kelio ilgis buvo 1042 varstai.  Sankasa buvo supilta ir tiltai
bei tuneliai irengti dviem vezems.  Gelezinkelis visoje trasoje buvo vienos vezes74.
Begiai turejo platu plona pagrinda. Jie tuomet vadinti amerikieti§kais, arba Vinjolio.
Begiai buvo dvieju rfu§iu: 32,2 ir 35,7 kg vienane in. Vieno begio normalus ilgis 5,5
arba 6 in. 6 in ilgio begis buvo klojamas ant 8 pabegiu, 5,5 in -ant 7. Sanddra buvo
daroma ant pabegio ir suverziama 4 varztais.  Pabegiu ilgis buvo 2,7 in.  Viename
kilometre ju buvo dedama 1320.

Archyvuose esan5ios sutartys rodo, kad 158 390 t begiu buvo pirkta uzsienyje ir
47 590 t -Rusijos gamyklose, dar tik organizavusiose ju gamyba75.

Vidutini§kai vienam kelio varstui kelio Daugpilis-Gardinas su at§aka i Virbali
teko 4580 kubiniu sieksniu Zemes sankasos. Daugiausia Zemes darbu reikejo atlikti
Vilniaus, Kauno ir Gardino apylinkese. Dirbtiniu statiniu nuo Dauguvos iki Varenos
ir nuo Lentvario iki Virbalio buvo per 2800, i§ ju  2 tuneliai, 41 metalinis tiltas, 49
akmeniniai tiltai, 8 vandens pralaidos ir 180 cilindriniu vamzdiiu76.

Baigiant statyti tik du koncesijos leistus gelezinkelius (PeterburgcLvar§uvos ir
Maskvos-Niznenovgorodo), Vyriausioji Rusijos gelezinkeliu bendrove atsidtire ant
bankroto slenks6io. Rusijos vyriausybe ja gelbejo suteikdamajai  28 mln. rb parama,
atsisakydama reikalavimo padengti vyriausybes padarytas i§laidas projektuojant ir
statant pirmap.a Peterburgo-Var§uvos gelezinkelio dali (iki  perleidiiant statyba ben-
drovei) -18  mln.  rb77.  Tik atlikus  Bias  finansines injekcijas Peterburgo-Var§uvos
gelezinkelis galejo pradeti dirbti.

I§vados

Didziausia XIX a. statyba Lietuvoje vyko sudetingomis socialiniu santykiu kai-
tos salygomis. Baudziavinius santykius keite kapitalistiniai, valstietis istatymi§kai tu-
rejo gauti laisvQ nuo dvaro, bet tai turejo ivykti laipsni§kai, todel darbininkai gelezin-
kelio tiesimo darbams   buvo rekrutuojami dar laikantis baudiiaviniu papro6iu.  Sic
papro5iai vyravo ir pa5ioje statyboje: darbininkai beveik negaudavo i rankas algos, nes
buvo maitinami artelemis, o uzdirbtus pinigus gaudavo ju §eimininkai dvarininkai.

Del varganos darbininku padeties buvo palyginti didelis sergamumas uzkre5ia-
mosiomis ligomis, su kuriomis kovoti nebuvo pasirengusios medicinos tamybos tu
gubemiju, kur buvo tiesiamas gelezinkelis.

74 Xe]|e3Ho;|opoxHblfi TpaHcllopT ..., c. 301.
75 r. JI. K o c a K o a c K H fi, 8. C. 8 H p r H H c K H fi, min. veik., p.  80.
76 3aMeTKa o xe]Ie3Hblx ;|oporax, C. 263.
17 yKeTiceHbLe Hopom, 31+quKItonebunecKut cJio8apb, C. 779 .
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Dvarininkams buvo labai palankes Zemes nusavinimo gelezinkeliui istatymai.
Nors jie numate Zemes savininkus skirstyti i trys kategorijas, bet fakti§kai uZ nusavin-
ta ZemQ atlyginima gaudavo dvarininkas, kuris del gama auk§tos nusavinamos Zemes
kainos pataisydavo savo ekonominQ padeti. Valstietis, kurio dirbama Zeme buvo nu-
savinta gelezinkeliui, nieko negaudavo, nes istatymai nenumate kompensacij os naffi-
ra. Vienintele jo privilegija tuomet buvo laisve nuo laikinng.u prievoliu dvarui.

Statybos trasa projektavo gelezinkelio inzinieriai, baigQ Peterburgo susisiekimo
keliu instituta:   S. Kerbedis, N. Lapinas, D. Zukovskis, P. Jazovas, karo inzinerijos
mokslus baigQs E.  Gertfeldtas.  Vyriausybe  finansavo,  o jie vadovavo tiesimo dar-
bams. Peremus statyba Vyriausiajai Rusijos gelezinkeliu bendrovei, §iems darbams
buvo pakviesti pranctizu gelezinkelio inzinieriai. Konkre6ius darbus pagal to meto
praktika vykde gelezinkelio atkarpu tiesimo darbu vykdytoj ai. Lietuvoj e nuo Daugpi-
lio per Vilniu iki Kybartu (Virbalio) darbu vykdytojas buvo G. Adelsonas, nuo Lent-
vario Var§uvos link - Svorcovas. Darbininkus §ie darbu vykdytojai kontraktavo ne
tik tose gubemijose, kur buvo tiesiamas gelezinkelis, bet ir gama tolimose, pavyz-
dziui, kaip Tveres, Smolensko, Oriolo. Vien G. Adelsonui dirbo 16 000 darbininku.
Kiek dirbo Lietuvoje Svorcovui, nepavyko nustatyti, bet atsizvelgiant i gelezinkelio
ilgi ir land§afta, per kurijis nutiestas, galima spresti, kad ne maziau kaip 6000 Zmoniu.

Gauta 2001 in. geguzes men.

BAU DER EISENBAHNSTRECKE PETERSBURGLWARSCHAU

Zusammenfassung

LIUBOMIRAS VIKTORAS  Z E I M A N T A S

Die umfangreichsten Bauarbeiten des  19. Jh. verliefen in Litauen unter komplizierten Bedin-
gungen des Wechsels der gesellschaftlichen Verhaltnisse. An die Stelle der Leibeigenschaft trat die
kapitalistische Gesellschaftsordnung. Der Bauer sollte nun laut Gesetz seine Freiheit vom Gutsheml
erhalten, dies sollte aber schrittweise geschehen. Die Rekrutierung der Arbeiter zu den Bauarbeiten
bei der Eisenbahn verlief deshalb wie bisher, d.h.  nach dem Brauch der Leibeigenschaft.  Diese
Brauche herrschten vor auch wahrend der Bauarbeiten selbst. Die L6hne wurden den Arbeitem
nicht ausgezahlt, weil sie in Artels verpflegt wurden, und das von ihnen verdiente Geld bekamen die
Grundherren.

Die missliche Lage der Arbeiter war der Grund fur eine verhaltnismaBig hohe Zahl von Infek-
tionskrankheiten, die die Arbeiter hatten. Die Gesundheitsamter der Gouvemements, in denen die
Eisenbahnstrecke gebaut wurde, waren nicht bereit, gegen diese Krankheiten zu kampfen.

Die Gesetze zur Enteignung der Grundsthcke fiir die Eisenbahnen waren sehr gtinstig fur die
Gutsherren. Obwohl es in diesen Gesetzen vorgesehen wurde, dass die Eigenthmer der Grundsthcke
in drei Gruppen eingeteilt werden sollten, bekamen in Wirklichkeit die Gutsherren das Geld fur das
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enteignete Grundsthck. Da die dafur ausgezahlten Geldsummen ganz hoch waren, komten die Guts-
herren dadurch ihre finanzielle Lage verbessem. Der Bauer, dessen Grundsthck fur den Bau der
Eisenbahn enteignet wurde, bekam nichts, derm die Entschadigung in Naturalien war gesetzlich
nicht vorgesehen. Sein einziges Privileg war damals die Freiheit von provisorischen Pflichten ge-
gendber dem Gutsherm.
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feldt, dem diplomierten Milifaringenieur, entworfen. Sic haben auch die Bauarbeiten geleitet, solan-
ge sie von der Regierung finanziert wurden. Nachdem den Bau der Eisenbahn die leitende Eisen-
bahngesellschaft Russlands tibemommen hatte, wurden zum weiteren Bau der Strecke die Ingenie-
ure aus Frankreich eingeladen. Konkrete Streckenbauarbeiten wurden nach damaliger Praxis von
den Streckenbauleitem organisiert. Der Bauleiter der Strecke von Daugavpils fiber Vilnius bis Ky-
bartai (Virbalis) in Litauen war G. Adelson. Ftir den Bau der Strecke von Lentvaris Richtung Wars-
chau war Svorcov zusfandig. Die genannten Bauleiter haben die Arbeiter nicht nun in den Gouver-
nements, in denen die Eisenbahn gebaut wurde,  eingestellt,  sondem auch in ziemlich weit vom
Bauort entfemten Gouvemements wie Twer, Smolensk, Orjol. Alein fur G. Adelson haben 16  Tau-
send Arbeiter gearbeitet. Es ist nicht gelungen festzustellen, wie viel Arbeiter in Litauen fiir Svorcov
gearbeitet haben. Betrachtet man aber die Lange der Eisenbahnstrecke und die Landschaft, durch
die diese Strecke gebaut wurde, so ist es zu vermuten, dass hier nicht weniger als 6  Tausend Arbei-
ter beschaftigt waren.

Trumpai apie autoriL(

Liubomiras Viktoras Z e i in a n t a s  (g.1931 in.), humanitarinium. daktaras (1972), docentas,
Lietuvos fumalistu sedungos narys (1955-1996 in. dirbo „Komjaunimo tiesoje", „Lietuvos tikyje",
„Gelezinkelininke"),1967-1984 in. deste Vilniaus universiteto Zumalistikos katedroje. Tyrinejimo
kryptis -Zumalistika ir gelezinkeliu istorija.
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