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Panerių dvaro plano fragmentas, 1844 m.



ANKSTESNI GYVENVIETĖS TYRINĖJIMAI IR INFORMACIJOS ŠALTINIAI

Apie Užusienio (Zaścianki, Zaścianek, Застенки) gyvenvietę informacijos literatūroje labai mažai. 2007 m. 
iš Užusienio kilusi ir šiuo metu Lenkijoje gyvenanti Dorota Bordovska Varšuvos gyvybės mokslų universitete 
parengė diplominį darbą „Wspólnota Zaścianka jednością silna“, o 2009 m. pakoreguotas tos pačios autorės 
darbas pateko į knygą „Drobna szlachta dawniej i dziś“ (sud. I. Kotowicz-Borowy). D. Bordovska savo darbe 
pasinaudojo Lietuvos valstybės istorijos archyvo (toliau – LVIA) bylomis, pakalbino tuo metu dar buvusius 
gyvus kaimo senolius, gilinosi į jų tradicijas, publikavo archyvines gyventojų nuotraukas. 2012 m. senjorų 
futbolo turnyro „Užusienio pavasaris 2012“ proga išleistas 16 psl. leidinys apie Užusienio futbolo komandos 
istoriją (sudarytojas Romualdas Kazlauskas), jame gausu nuotraukų iš gyventojų asmeninių archyvų. Taip pat 
spaudoje yra pasirodę pavienių straipsnių apie gyventojų kovas dėl praeityje nacionalizuotos žemės, pradinę 
mokyklą „Kregždutė“. Daugiau atskirų leidinių, skirtų Užusieniui, nerasta. Kovodami dėl nacionalizuotos že-
mės grąžinimo, kai kurie gyventojai aktyviai ieškojo valstybiniuose archyvuose išlikusių su žeme ar jų gimine 
susijusių dokumentų, jie papildo bendrą supratimą apie kaimo gyvenimą iki Antrojo pasaulinio karo, rastas 
vertingas XIX a. vid. žemėlapis.
Šiame darbe dalinai remiamasi anksčiau publikuotais darbais ir pateikiama naujos informacijos, daugiausiai 
kartografinės, kuri leidžia stebėti gyvenvietės raidą per pastaruosius 200 metų. Ieškant medžiagos susidurta su 
šiais sunkumais: sparčiai mažėja žmonių, Užusienyje gyvenusių iki karo ir vis dar turinčių gerą atmintį, o taip 
pat gana skurdus palikimas archyvuose. Tyrinėjimus apsunkina neoriginalus gyvenvietės pavadinimas, kuris 
dažnai naudotas kaip bendrinis terminas (žr. plačiau prie Valakų reformos).
Užusienio gyventojai ir kiti suinteresuoti asmenys maloniai kviečiami pildyti ar taisyti šiame darbe surinktą 
medžiagą.

KRIKŠTAS, PANERIAI IR UŽUSIENIS

Nagrinėjant Užusienio kaimo istoriją, pravartu susipažinti su Paneriais – istorine Vilniaus vietove, su kuria 
Užusienis ilgą laiką buvo susijęs. 1387 m. oficialiai įvyko Lietuvos didžiosios kunigaikštystės – paskutinės Eu-
ropoje pagoniškos valstybės – krikštas. Ta proga karalius Jogaila išleido keletą svarbių teisinių dokumentų, iš 
kurių vienas skelbė privilegiją Vilniaus vyskupui. Privilegija reiškė bažnytinės žemėvaldos steigimą, taigi vys-
kupui ir kapitulai1  atiteko dideli Vilniaus ir kitų Lietuvos vietovių žemės plotai. Valstybė atsisakė tose žemėse 
esančių gamtos turtų, pajamų iš valstiečių, bet kokių teisių į bažnytinės žemės gyventojus, net nuo jų karo 
prievolės. 1390 m. karalius Jogaila Vilniaus katedros kapitulai perdavė valdyti ir plačias Panerių apylinkes.2 

Katedros kanauninkai ir prelatai naudojo šią teritoriją įvairioms ūkinėms reikmėms: statybai buvo kertami 
pušynai, iš vietos žaliavų gaminamos plytos, medžių drevėse augintos bitės, susiformavo dvarelio tipo gyven-
vietė (neišliko) maždaug ties dabartiniais pramoniniais pastatais Savanorių pr. 183 ir 178. Kapitula žaliavas ir 
gatavus produktus iš Panerių parduodavo ir kitiems vienuolynams, bažnyčioms bei pasauliečiams pirkėjams. 
XVI a. šios valdos buvo išnuomotos, siekiant padalinti gaunamą pelną tarp kapitulos narių. Tikėtina, kad visa 
ši ūkinė veikla buvo vykdoma ir dabartinio Užusienio kaimo teritorijoje.

___________
1 Kapitulų pagrindinės funkcijos buvo kartu su vyskupu administruoti katedros bažnyčią, prižiūrėti vyskupiją po vyskupo mirties, rinkti naują vyskupą. Kitaip tariant, 
tai buvo vyskupą kontroliuojanti, o kartu ir pagalbinė institucija. Kartu kapitula turėjo prižiūrėti jai priklausančias žemes (iš kurių gaudavo išlaikymą), jose įsteigtas 
bažnyčias (turėjo patronato teisę), posesijas mieste. Iš pradžių (1390 m.) buvo įsteigta 12-os pareigybių kapitula: 2 prelatūros (prepozitas ir dekanas) bei 10 kanaunin-
kų. Dažnai būtent kapitula išrinkdavo vyskupą, o neretai siūlomas kandidatas vyskupijos ordinaro pareigoms užimti būdavo iš kapitulos narių.
2 Drėma V. Dingęs Vilnius, Vilnius, 2013, p. 402–404.



Užusienio kaimo planas, 1869 m.



VALAKŲ REFORMA

Dabartinio tipo kaimiška gyvenvietė Užusienyje tikriausiai susidarė visoje Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje 
(toliau – LDK) vykdant Valakų reformą. Valakų reforma – tai LDK feodalinė žemės reforma, 1547–1566 m. 
padaryta Lietuvoje ir dalyje Baltarusijos. Svarbiausias jos tikslas – padidinti didžiojo kunigaikščio (toliau – 
DK) iždo pajamas, tolygiai paskirstyti valstiečiams feodalines prievoles.3  Reforma vykdyta keliomis kryptimis:
1) žemė išmatuota valakais (1 valakas lygus apie 21,36 ha);
2) nustatytas žemės kadastras (žemė suskirstyta į gerą, vidutinę, prastą ir labai prastą);
3) pakeista kaimo struktūra (atsiranda gatviniai kaimai);
4) įvesta rėžių sistema ir trilaukė sėjomaina;
5) atskirtos bajorų žemės, įsiterpusios į didžiojo kunigaikščio žemes.
Reforma palietė ir LDK miestus. Reformos rezultatai: įsigalėjo trilaukė sėjomaina, padidėjo žemės ūkio paja-
mingumas (nuo 20 tūkst. kapų lietuviškų grašių prieš reformą iki 82 tūkst. kapų lietuviškų grašių 1588 m.), pa-
naikinta valstiečių žemėvalda.4  Po reformos valstiečių sodybos, prieš tai išsidėsčiusios pavieniui, buvo sukeltos 
į gatvinio tipo kaimus, įkurtus prie jiems priklausančių valakų.

Vykdant reformą, dėl natūralių kliūčių ne visada pavykdavo suformuoti taisyklingus valakus, todėl už jų ribų 
atsirado vadinamieji užusieniai. Užusieniai – tai žemė, po Valakų reformos likusi už kaimui skirtų valakų (daž-
niausiai kuo taisyklingesnio keturkampio sklypo) ribos. Nuo XVI a. antr. p. minimi valsčių, dvarų inventoriuo-
se. Prie kaimų kartais būdavo keli net iki kelių valakų ploto užusieniai. Tokią žemę apdirbdavo turtingesnės 
valstiečių šeimos, kurios turėjo pakankamai žmonių ir inventoriaus. Mokesčiai ir prievolės už užusienius buvo 
mažesni negu už valakinę žemę.5

Istorinę analizę apsunkina tai, kad užusienių visoje LDK buvo daug ir mūsų nagrinėjamo kaimo pavadinimas 
dažnai galėjo būti painiojamas su bet kuriuo kitu užusieniu. Vis dėlto, iš XIX a. kartografinės medžiagos matyti, 
kad Užusienio kaimo pavadinimas buvo rašomas didelėmis raidėmis, planuose, palyginus su kitais Vilniaus 
apylinkių užusieniais, pažymėta daugiau namų, o tai parodo, kad Užusienis buvo gana reikšminga, netgi sa-
votiškai autonomiška gyvenvietė. Faktą, kad užusienius dažnai apdirbdavo turtingesnės valstiečių šeimos arba

__________
3 Visuotinė lietuvių enciklopedija (toliau – VLE), Vilnius, 2013, t. XXIV, p. 567–568.
4 http://istorijatau.lt/rubrikos/zodynas/valaku-reforma
5 VLE, Vilnius, 2013, t. XXIV, p. 484.

Valdų išdėstymo schema: stora linija parodytos valakų 
ribos (sienos), pusiau stora linija - valakų padalijimas į tris 
dalis. Užštrichuota teritorija buvo vadinama užusieniu. 
Vienas namelis vaizduoja valstiečio kiemą (dūmą), keli 
nameliai - kaimą.



Vilniaus miesto plano fragmentas, 1892 m.



smulkioji bajorija dalinai patvirtintų senųjų kaimo gyventojų žinios apie jų šlėktišką (bajorišką) kilmę. Užu-
sienio senbuviais, kurių šaknys galbūt siekia XVI a., įvardijamos trys giminės, jų atstovai čia gyvena iki šiol: 
Šulskiai (Szulski), Zacharevičiai (Zacharewicz), Bordovskiai (Bordowski). Su laiku į kaimą atvyko kitų giminių 
atstovų, pavardžių sąrašas išsiplėtė. Deja, apie kaimo istoriją iki XIX a. daugiau žinių praktiškai nėra.

UŽUSIENIS XIX A.

1795 m. buvo padalinta Lenkijos–Lietuvos valstybė ir didelė dalis dabartinės Lietuvos teritorijos atiteko Rusi-
jos imperijai. Po 1830–1831 ir 1863–1864 m. ginkluotų sukilimų prieš imperinę valdžią, carinės Rusijos admi-
nistracija ėmėsi suvaržymų, dažnai nukreiptų į katalikų bažnyčią, lenkų (tame tarpe ir lietuvių) kilmės žmones, 
ypač smulkiąją bajoriją. Paneriai, kadaise buvę Bažnyčios nuosavybe, perėjo į valstybės rankas. 1844 m. pa-
rengtas Panerių valstybinės žemės (казенное имение) planas, jis nubraižytas vykdant 1844 m. Rusijos vidaus 
reikalų ministro įsakymą išmatuoti miestų valstybinę žemę Vilniaus gubernijoje. Plano sudarymo tikslas buvo 
parodyti miesto ribą ir atriboti valdišką žemę ir privačias aplinkinių dvarininkų valdas. Toliau pateikiamame 
ketvirtajame plano lakšte rodoma didžiausia tuometinio Panerių dvaro teritorija, sutampanti su dabartiniais 
Aukštųjų ir Žemųjų Panerių rajonais ir juos supančiais miškais. Šiaurėje dvaro palivarkas šliejosi prie Neries, 
pietuose nelabai miškingoje vietoje buvo Užusienių kaimas, dar piečiau teritorija ribojosi su Lenskių Baltąja 
Voke, o iš rytų ją ribojo Eišiškių kelias, už kurio plytėjo dvarininko Vrublevskio Salininkai. Matininkas tiksliai 
perteikė miškingą ir labai raižytą, vietomis pelkėtą vietovę, štrichais išryškindamas kalvas, keliukus ir nedide-
lių gyvenviečių kontūrus.6 Nors plano originalas saugomas Rusijos valstybiniame istorijos archyve ir norint jį 
apžiūrėti reikėtų vykti į Sankt Peterburgą, 2016 m. knygoje „Vilniaus miesto planai“ publikuota kopija suteikia 
pakankamai vertingos informacijos. Šiame plane matomi iš dabartinių žemėlapių praktiškai išnykę toponimai, 
kurie vis dar naudojami Užusienio gyventojų, pvz., Лысагора („plikas kalnas“), Максимишки („Maksimiš-
kės“), Пяски („smėliai“). Taip pat plane akivaizdus iki šių dienų išsilaikęs senųjų gatvių tinklas: dabartinės 
Užusienio, Zervynų, Palionių, Spenglos, šiek tiek Pivašiūnų g., Žiūrų g. Viršutinėje dalyje matosi neišlikę Pa-
nerių dvaro palivarko pastatai su tvenkiniais ir kanalais, kurie dalinai išstovėjo iki XX a. 6 deš.
1869 m. Vilniaus gubernijos braižykla sudarė naują Užusienio kaimo planą.7 Dešimtmetį po 1863–1864 m. 
sukilimo buvo masiškai daromi planai visoje Lietuvos teritorijoje, nes vienas iš carinės politikos tikslų buvo per
žemių nusavinimo politiką rusinti kraštą. Galimai dėl tos pačios priežasties 1869 m. buvo sudarytas ir detalus 
Užusienio planas. Tuo metu kaime stovėjo 49 namai. Šiame plane, palyginus su  1844 m. planu, išryškėja nauja 
gatvė – dabartinė Jašiūnų. Plano antraštėje yra prierašas, sakantis, jog tuo metu Užusienio kaimas priklausė 
Panerių dvarui, Rudaminos valsčiui (gmina, волость), Vilniaus gubernijai. Iš tiesų, daug LVIA saugomų ar-
chyvinių dokumentų priskirti Rudaminos valsčiaus byloms. Rudaminos valsčius, į kurį įėjo ir Paneriai, ir tuo 
pačiu Užusienis, egzistavo iki 1950 m.
Užusienio kaimas taip pat pateko į 1892 m. Vilniaus miesto ir apylinkių žemėlapį (žr. prieš tai esantį puslapį).

__________
6 Vilniaus miesto planai, sud. Vitkauskienė B. R., Vilnius, 2016, p. 156.
7 План дер. ЗАСТЕНКИ казенного им. ПАНАРЫ Виленского у., LVIA, f. 526, ap. 3, b. 1035, l. 1.



Vilniaus miesto plano fragmentas, 1933 m.



ANTRASIS PASAULINIS KARAS

Pirmojo pasaulinio karo metais kaimas praktiškai nenukentėjo, tarpukaris taip pat pasi-
žymėjo ramybe. Antrojo pasaulinio karo įvykiai ryškiau palietė Užusienį: pasak kai kurių 
senbuvių per kaimą į Panerius šaudyti buvo vedami Vilniaus žydai, o tamsesnio gymio 
gyventojai bijojo būti supainioti ir taip pat tapti mirtininkais. Vyresnieji gyventojai dar ilgai 
prisiminė aidą raudų, sklindantį iš Panerių (Panerių memorialą ir Užusienį skiria apie 5 km 
atstumas), šūvių garsus, deginamų lavonų kvapą.8 Tiesa, kai kurių kitų gyventojų teigimu, 
per kaimą Panerių mirtininkai varomi nebuvo.
Kaimo moterys atsimena, kad abiejų kovojančių pusių kariškiai atvykdavo į kaimą pašokti 
su vietinėmis merginomis, tačiau jokių neigiamų incidentų neįvyko.
Iš 1944 m. karo ortofotografijų iškyla dar vienas įdomus faktas – Užusienyje galimai veikė 
rezervinis aerodromas „Flugplatz Wilna II“. Greičiausiai tai tebuvo tarp rėžių kietai suplūk-
to grunto pakilimo takas, kuriuo nebuvo aktyviai naudojamasi.
Į kai kurių gyventojų atmintį įsirėžė 1944 m. liepą į vakarus judantys sovietų tankai, dalies 
kolonų judėjimas per kaimą tęsėsi 2–3 dienas.
__________
8 Drobna szlachta dawniej i dziś, red. I. Kotowicz-Borowy, Ciechanów, 2009, p. 206–207, 212.

Vokiečių karo ortofotografija su pažymėtu Užusienio oro uostu, 1944 m.



Vokiečių karo ortofotografija, 1944 m.



SOVIETMETIS

Sovietinės valdžios atėjimas pasižymėjo privačios nuosavybės nacionalizacija. Kaime taip pat buvo žmonių, 
kurie patyrė Sibiro tremtį. Didelėje dalyje nacionalizuotos žemės ėmė veikti Dekoratyvinių augalų ūkis, buvo 
suformuoti taisyklingos formos stačiakampiai sklypai su žvyrkeliais tarp jų. 6 deš. prasidėjo naujų namų (dau-
giausiai medinių) statyba palei Užusienio gatvę kryptimi miesto link, daugelį naujų namų tuo metu statėsi 
senųjų kaimo gyventojų giminaičiai. 1969 m., plečiant Vilniaus miesto administracines ribas, Užusienis pri-
jungtas prie miesto. Elektra gyvenvietėje atsirado kiek anksčiau, 1963 m. kovą, vandentiekis 1973 m.  1967 m. 
atidarytas naujas viešojo transporto maršrutas Nr. 3 „Stotis–Dilgynė“, palengvinęs kaimo gyventojų susisieki-
mą su miestu. Autobusas kartais užsukdavo į patį Užusienį. Dėl smėlingo, dar tuomet neasfaltuoto ir didžiu-
les dulkes nešančio kelio, Užusienio g. kartais vadinta „celina“ (liet. plėšinys), t. y., neįdirbta, nenaudojama 
žeme, šis terminas dažniausiai buvo taikomas Kazachstano stepėms apibūdinti. Kita alternatyva keliaujantiems 
į miestą buvo tarpmiestinis autobusas Rūdninkai–Vilnius, važiavęs Eišiškių plentu. Iki šiol važiuojantis miesto 
autobusas Nr. 41 „Stotis–Užusienis“ pradėjo kursuoti 1981 m.9 Neilgai trukus 9 deš. duris atvėrė kaimo par-
duotuvė, po kelių metų buvo išasfaltuota gatvės atkarpa nuo stotelės iki jos.
Sovietmečiu pasikeitė ir įprastinė laidojimo vieta – anksčiau įprastas Panerių kapines 1963 m. pakeitė Vaidotų 
kapinės, tais metais jose palaidotas pirmas Užusienio gyventojas. Panerių kapinėse tuo metu uždrausta laidoti 
dėl planuojamų teritorijos tvarkymo darbų, svarbu prisiminti, kad tai pats svarbiausias istorinis kelias iš Vil-
niaus į vakarus, tuo metu buvo tiesiama nauja kelio atkarpa, o senieji Panerių gyventojai netgi prisimena taip 
ir nebaigtą statyti paminklą Stalinui tarp Panerių koplyčios ir kapinių. Stalinas turėjo „pasitikti“ atvykstančius 
į miestą svečius.
Užusienio jaunimo sportinis gyvenimas suaktyvėjo 1982 m., kuomet vietos jaunuoliai paprašė Dekoratyvinių 
augalų tarybinio ūkio direktorių išskirti žemės sklypą futbolo stadionui. Pasiūlymui buvo pritarta, tad gavę 
erdvės jaunuoliai savo rankomis įsirengė sporto aikštyną, kuris sėkmingai tarnauja iki šiol.

UŽUSIENIS KAIP PRAMONĖS ZONA

XX a. 7 deš. pabaigoje pradėta aktyviai svarstyti apie Vilniaus miesto pramonės zonų išplėtimą.10 Esamose 
miesto teritorijose buvo beveik išnaudoti galimi pramonės teritorijų plėtros pajėgumai, todėl siūlyta atsisakyti 
Užusienyje jau veikusio dekoratyvinių augalų medelyno ir vietoj jo statyti gamyklas, t. y., įkurti 8-ąją Vilniaus 
pramonės zoną. Buvo pasitelkiami tokie argumentai kaip artumas geležinkeliui, plentui, oro uostui, lygus relje-
fas. Siūlyta nutiesti geležinkelio privažiuojamąjį kelią nuo Kirtimų stoties. Vis dėlto šie planai nebuvo įgyven-
dinti ir kaimas liko ramaus gyvenimo ir švaraus oro užutekiu.

__________
9 http://tinklarastis.nvtka.lt/3150.aspx
10 Pramonės augimo perspektyvos Vilniaus mieste, Statyba ir architektūra, 1968, liepa, p. 4–6.



Užusienio pramoninės zonos įkūrimo pasiūlymo projektas, kuriame numatyta geležinkelio atšaka nuo Kir-
timų geležinkelio stoties. Vilniaus regioninis valstybės archyvas, 1970 m.



PRADINIŲ MOKYKLŲ ISTORIJA

Švietimo istorija ankstyvuoju laikotarpiu Užusienyje gana paini. Žinoma, kad vaikai mokėsi tai vienuose, tai 
kituose eilinių žmonių namuose, pvz., D. Bordovskos darbe minima, kad mokyklėlė Zacharevičių namuose 
įkurta dar 1890 m. Yra fragmentiškų gyventojų atsiminimų apie mokyklą, veikusią dabartinėje Sausupio 
g., taigi jau už geležinkelio. 1937–1938 m. Užusienio mokykla veikė Juzefo Tarasevičiaus namuose. Karo 
pradžioje veikla sustabdyta, o 1943–1946 m. atnaujinta Andžejaus Zacharevičiaus namuose. Po karo vaikai 
ėjo į mokyklą Paneriuose, tačiau labai norėjo, kad mokykla būtų jų kaime, todėl rinko po 5 rublius nuo 
kiekvienos šeimos, o už surinktus pinigus buvo nupirktas pastatas Juodšiliuose, kurį gyventojai pervežė į 



Užusienį. 1949–2013 m.  pradinė mokykla veikė šiame pastate, esančiame adresu Užusienio g. 91.11  Šiuo 
metu čia veikia 2006 m. įkurtos Užusienio bendruomenės namai.
Įdomūs dokumentai iš tarpukario išlikę Lietuvos centriniame valstybės archyve (toliau – LCVA). Iš išlikusių 
dokumentų galima sužinoti tikslų pamokų tvarkaraštį: vaikai mokėsi lenkų kalbos, aritmetikos, geografijos, 
dainavimo, religijos, istorijos, piešimo, o pamokos vyko 6 dienas į savaitę. Planai išduoda, kad mokykla keitė 
savo alokaciją, veikė vis kituose namuose. Įdomu, kad mokykla Užusienyje aptarnavo ne tik patį kaimą, bet 
ir apylinkes, įskaitant Panerius, nes Užusienyje gyveno daugiausiai vaikų. Pvz., 1938–1939 mokslo metais 
Užusienyje buvo 74 vaikai, gimę 1925–1931 m.
__________
11 Drobna szlachta dawniej i dziś, red. I. Kotowicz-Borowy, Ciechanów, 2009, p. 208.



UŽUSIENIO DABARTIS

Po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo į Užusienį pradėjo keltis naujakuriai, daugiausiai lietuvių tautybės 
(dauguma senųjų kaimo gyventojų yra lenkai). Statybos palei Užusienio ir keletą gretimų gatvelių Eišiškių 
plento link prasidėjo apie 1996 m. Taip pat nustojo veikti dekoratyvinių augalų ūkis, jo turtą perėmusi įmonė 
„Alvilė“ buvo vienas pagrindinių barjerų, trukdančių gyventojams susigrąžinti per karą nacionalizuotą žemę. 
2006 m. įkurta Užusienio bendruomenė, konsolidavusi žmonių jėgas tiek kovojant dėl žemės, tiek kasdi-
eniame bendravime. Dalyje atgautų žemių auga nauji kvartalai, gyvenvietė plečiasi. 2012 m. netoli kaimo 
galo pastatyta šiuolaikiška lauko koplytėlė, joje gyvos maldos tradicijos. Užusienio gyventojai taip pat esm-
ingai prisidėjo prie Panerių koplyčios stogo remonto. Kasmet bendruomenė rengia jau tradicija tampančius 
senjorų futbolo turnyrus, Kalėdines šventes, talkas, derliaus šventes Dożynki ir kt. Gyvenimas juda į priekį, 
Užusienis taip pat toliau keliauja laiku.

Leidinį sudarė Albertas Kazlauskas. Autorius dėkoja Užusienio gyventojams, prisidėjusiems prie leidinio savo pasidalintomis žinio-

mis, anksčiau atrasta archyvine medžiaga ir tikisi, kad šis darbas paskatins tolimesnį gyventojų domėjimąsi savo tėvyne.

2017 m.

Akimirka iš Užusienyje vykusio Naujininkų seniūnijos senjorų futbolo turnyro, 2017 m.






