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Stanislovas Sajus (1895–1965) – kovų už Lietuvos nepriklau-
somybę dalyvis, kilęs iš sunykusio Pliuškių kaimo prie Legečių 
(Grinkiškio sen., Radviliškio r.). Sugrįžęs iš kariuomenės S. Sajus 
vedė našlę Elžbietą Jaraminaitę (1887–1979), kilusią iš Liaudiš-
kių kaimo prie Aukštelkų, ir išparceliuoto Pašušvio dvaro žemėje, 
ant nedidelės dviejų bevardžių upelių apjuostos kalvos, 1924 m. 
įkūrė Sajinę, arba Sajus (už dalyvavimą Nepriklausomybės kovo-
se S. Sajui buvo paskirta 11,8 ha žemės)1. Sajų šeimoje užaugo 
keturi vaikai: Stanislava, Vytautas, Genovaitė ir Konstantinas.

Istorinė Sajų sodybos erdvė apima: gyvenamąjį namą (gryčią), 
daržinę ir tvartą po vienu stogu (neišliko), klojimą (1950 m. buvo na-
cionalizuotas ir išardytas), malkinę (neišliko), sodą, daržus, taip pat 
rūsį (sklepą; neišliko), rūkyklą (neišliko) ir šulinį su svirtimi (neišliko). 
Antrojo šulinio, be svirties, būta sodybos pietiniame pakraštyje, prie 
upelio. Čia į sodybą vedė lieptas. Kalve Sajai naudojosi bendrai 
su kaimynu Pranckumi šiaurėje (pastatas neišliko), o pirtimi – su 
kaimynu Mandravicku rytuose (pastatas neišliko).

Lietuvos partizanus rėmė visa Sajų šeima, be to, šeimininkas 
Stanislovas Sajus-Vaiskutis (kitaip – Vaisgutis) ir dukra Geno-
vaitė Sajutė (slapyvardis nežinomas) ryšininkavo. 1945 m. dvi 
savaites pas Sajus slapstėsi Eufrozina Buivytė-Brazauskienė, 
iš Paberžių kilusių partizanų Brazauskų motina2. Maždaug nuo 
1948 m. Sajai globojo Ireną Pakutinskaitę – iš Mažuolių kaimo 
kilusių partizanų Mingėlų dukterėčią3. 

1948 m. rudenį Pašušvio krašte buvo įkurtos dvi Prisikėli-
mo apygardos vadovybės būstinės: Ramovė ir Vandenynas. 
1949 m. vasarį jos tapo visos Lietuvos partizanų vadų susitikimo, 
kitaip vadinamo Lietuvos partizanų vadų suvažiavimu, vieta. 

Ramovės, arba Romuvos, sutapatinimą su Miknių sodyba Mi-
naičiuose (Grinkiškio sen., Radviliškio r.) grindžia 1953 m. įrašas 
Julijonos Mikniūtės-Petrėtienės užrašų knygelėje4 ir vyresniosios 
jos sesers Teresės Mikniūtės-Grigaliūnienės (1924–2004) prisimi-
nimai5. Ryšys tarp Vandenyno ir Sajų sodybos Balandiškyje – me-
namas. Jį remia Žaliosios rinktinės ryšininkės Kazimieros Butku-
vienės-Kaziuko prisiminimai apie tai, kad Vandenynas buvęs apie 
Pašušvį6 ir dar pokario metais tarp vietos gyventojų įsitvirtinęs vaiz-
dinys, jog Balandiškis ir Minaičiai yra dvi vieno komplekso dalys.

Remiantis 1949 m. įvykių dalyvio Viktoro Šniuolio-Vytvyčio 
(1925–2011) pasakojimu, Sajų dukros Stanislavos Sajutės-Kem-
zūrienės (1922–2012) ir marčios Bronislavos Šarkaitės-Sajienės 
prisiminimais, partizanų vadų susitikimo dalyviai posėdžiauti 
pradėjo Sajų gyvenamojo namo kamaroje, o, kilus pavojui, persi-
kėlė į Minaičius; nustatyta, kad tai įvyko vasario 6-ąją7.

1949 m. spalį – 1950 m. sausį bunkeris po Sajų sodybos dar-
žine vadinamas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Visuomeninės 
dalies štabo būstine, kurioje dirbo 1949 m. vasario 16 d. de-
klaracijos signataras Juozas Šibaila-Merainis, buvo leidžiamas 

laikraštis „Prie rymančio Rūpintojėlio“8. 1950–1951 m. čia būta 
Povilo Lukšio rinktinės štabo būstinės, 1952 m. liepos 14 d. tar-
domas ją nurodė Albertas Stoškus-Dainotas9. Tų pačių metų lie-
pos 18 d. Balandiškyje surengta agentų-smogikų operacija bai-
gėsi be rezultatų10. Tikintis, kad partizanai sugrįš, Sajų sodyba 
stebėta dar tris mėnesius, kol spalio 17-ąją S. Sajus su dukra 
G. Sajute buvo areštuoti ir neilgai trukus nuteisti11. S. Sajus iš 
Sibiro į namus sugrįžo 1953 m., o Genovaitė – 1955 m. 

Remiantis tardymų protokolais, Balandiškio bunkeryje lan-
kėsi, dirbo, žiemojo ir gydėsi partizanai (pavardės abėcėlės 
tvarka): Česlovas Jankūnas-Reivydas, Kazys Laužikas-Rū-
pestis, kitaip – Ragas, Laurynas Mingėlas-Džiugas, Pranas 
Prūsaitis-Lapė, Vytautas Sankauskas-Rodrigas, Stasys Satkus-
Audronis, Albertas Saukys-Merkys, Albertas Stoškus-Dainotas, 
kitaip – Šviesiaplaukis, Juozas Šibaila-Merainis, kitaip – Diedu-
kas, V. Šniuolis-Vytvytis, kitaip – Vaidilutis, Juozas Valantinas-
Granitas, Izabelė Vilimaitė-Stirna ir kiti partizanai12.

2001 m. Lietuvos partizanų bunkerio vieta Balandiškyje buvo 
pripažinta nacionalinės reikšmės vertybe, jai suteiktas valstybės 
saugomo objekto statusas (unikalus kodas 25935). 2005 m. vals-
tybės saugomo objekto statusas suteiktas Sajų gyvenamajam 
namui; tais pačiais metais sudarytas bunkerio vietos ir gyvena-
mojo namo kompleksas. Pabrėžtina, kad šiandien Sajų sodyba 
yra vienintelė Nekilnojamojo kultūros paveldo registre esanti 
saugomo objekto statusą turinti sodyba, kurios vertingųjų savy-
bių pobūdį lemia istoriniai partizaninio karo įvykiai. 

Valstybės saugoma, tačiau negyvenama ir netvarkoma Sajų 
sodyba nyko. 2010 m. vasarį Gintauto Lukošaičio, Gintauto 
ir Kęstučio Gascevičių, Rolando Dovydaičio pastangomis už 
žmonių paaukotas lėšas virš griūvančio gyvenamojo namo 
buvo pastatyta stoginė, o Radviliškio rajono savivaldybės 
administracija iš Sajų vaikaičių jų namų valdą išpirko. Tų pačių 
metų lapkritį Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų 
centro užsakymu buvo atlikti archeologiniai Balandiškio bunke-
rio tyrinėjimai. Jų metu aptiktas 1,9 × 3 m dydžio ir 0,8–1,35 m 
aukščio bunkeris, atidengtos medinės konstrukcijos, aptiktos 
dviejų ventiliacijos angų žymės. Surastas kirvis, laužtuvas, 
dantų šepetėlių, vaistų ampulių, pieštukų, trintukas, saga, diržo 
grandis, šukos, taip pat šovinių ir jų tūtelių13.

2012 m. sausį, suabejoję Sajų gyvenamojo namo apsaugos 
tikslingumu, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro specialistai ir Krašto apsaugos ministerijos tarnautojai 
pasiūlė namą nugriauti, paliekant jo akmeninius pamatus, pasta-
tant betoninius atminimo ženklus. Tokiam valstybinių institucijų 
sprendimui pasipriešino nevyriausybinės organizacijos, reikš-
damos valią išsaugoti, restauruoti Sajų sodybą ir joje puoselėti 
laisvės kovų atmintį. Tų pačių metų kovo 1 d. jos pasiekė per-
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galę, ir netrukus Radviliškio rajono savivaldybės tarybos nariai 
priėmė politinį sprendimą dėl Sajų gyvenamojo namo ir sodybos 
išsaugojimo. Nevyriausybinės organizacijos, veikdamos išvien 
su Kultūros paveldo departamentu, toliau rodė iniciatyvą ir prisi-
ėmė kompleksinių Sajų sodybos tyrimų atsakomybę.

ARchEoLoGINIų SAJų SoDyBoS TyRIMų REzuLTATAI

2012 m. Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio kvietimu su-
burta Balandiškio ekspedicija dirbo 49 dienas (su pertraukomis – 
nuo rugpjūčio 19 iki lapkričio 25 d.). Ekspedicijoje dalyvavo, jai 
talkino dviejų akademinio jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų 
stovyklų dalyviai, geros valios žmonės, iš viso 72 tyrinėtojai. Jau-
niausiajai jų, Faustinai Nikšaitei iš Balandiškio, – treji, vyriausia-
jam, panevėžiečiui Bronislovui Mažyliui, – 71-eri.

Buvo pradėti sodybos archeologiniai tyrimai, Sajų giminai-
čių ir vietos gyventojų pasakojimų rinkimas, atlikti architektūri-
niai gyvenamojo namo tyrimai (vad. dr. Rasa Bertašiūtė), atlikta 
sodybos želdinių inventorizacija (Darius Ramančionis ir Karolis 
Grušas), parengtas trimatis gyvenamojo namo maketas, planas, 
išklotinės, pjūviai (uAB „Terra Modus“). Nuo šiol tai viena iš ne-
daugelio kultūros paveldo vertybių, kurioms dokumentuoti pasi-
telktos naujausios techninės priemonės.

Archeologiniai Sajų sodybos tyrinėjimai, vadovaujami arche-
ologų Gedimino Petrausko ir dr. Vykinto Vaitkevičiaus, netelpa į 
tradicinės archeologijos apibrėžimą nei teoriniu, nei metodolo-
giniu požiūriu. Talkinami Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Vytauto 
Didžiojo universitetų studentų, archeologai sykiu ėmėsi tirti Sajų 
šeimos (1924–1994) ir partizaninio karo (1944–1953) istoriją. 
Buvo keliamas klausimas, ką archeologai gali, kuo svarbi jų 
patirtis XX a. viensėdžio tyrimuose. Tyrimams prasidėjus tapo 
aišku, kad archeologija kartu su istorija, folkloristika, etnografija 
ir kultūrine antropologija yra būdas ieškoti ir atrasti, pradėti ra-
šyti Balandiškio istorijos knygą, kuri, tapo aišku, prasideda dar 
akmens amžiuje ir tęsiasi iki pat šių dienų. 

2012 m. archeologiniai tyrimai vyko Sajų gyvenamajame name, 
kieme (namo rytiniame pasienyje) ir daržinės vietoje. Gyvenama-
sis namas (apie 82 m2) išvalytas nuo griuvenų, jo galinėje patalpo-
je ištirti 3 tarpai tarp grindų sijų (iš viso 1,8 m2 plotas), šurfas – ka-
maroje (0,72 m2). Kieme palei rytinę namo sieną ištirtas 7 m2 plotas 
(iki akmenų nuogrindos paviršiaus), daržinės vietoje – 67,8 m2 plo-
tas (įžemis pasiektas ne visame plote, tyrimai bus tęsiami).

Tyrimų metu buvo renkami, skaičiuojami, sveriami ir vėliau 
analizuojami visi su Sajų sodyba ir jos daržinėje įrengtu bunke-
riu, Sajų šeima ir partizanais susiję daiktai bei jų fragmentai: me-
talo, šiferio, stiklo, odos, gumos, tekstilės, plastiko, popieriaus, 
kaulo, keramikos, titnago ir kiti radiniai bei gyvulių kaulai.

Gyvenamasis namas. Architektūrinių tyrimų rezultatai rodo, 
kad medinis gyvenamasis namas buvo pastatytas iš kelių pasta-
tų medžiagų, derinant jas, iš dalies keičiant naujomis. Deja, duo-
menų apie Sajų namo istorinę ir architektūrinę raidą dar trūksta. 
Iš dalies spragą užpildo istorinės nuotraukos, darytos XX a. vidu-
ryje – XXI a. pradžioje. 

XX a. viduryje maži gyvenamojo namo langai buvo pakeisti di-
desniais, tridaliais. Po S. Sajaus mirties duonkepė krosnis iš vir-
tuvės iškelta į kamarą, betonu užlieta priemenės ir virtuvės asla. 
1994 m. lapkritį, mirus Genovaitei Sajutei, namas tapo negyve-
namas, lankomas vien kaip atmintina partizaninio karo vieta. 

Tiriant Sajų gyvenamąjį namą – valant patalpas nuo griuvenų, 
grindų paviršiuje ir tyrinėjant po grindimis – rasta daugelis įvai-
rių radinių, 415 iš jų inventorinti. Masinė medžiaga, interjero ele-
mentai ir kiti pavyzdžiai suklasifikuoti, apskaityti. Vertingiausieji 
perduoti saugoti į Šiaulių „Aušros“ muziejų.

Priemenė (koridorius, priesienis, priemenys) buvo švariau-
sia Sajų namų patalpa. Joje rasti vos keli radiniai, tarp kurių pa-
minėtinas dvipusis veidrodėlis, vidurinė viryklės kaitinimo žiedų 
dalis, langinių laikiklis.  

Pasakojama, kad pradžioje, nepasistatę tvarto, Sajai gyvena-
mojo namo pietų pusėje laikė gyvulius, vėliau seklyčioje (salone, 
svečių kambaryje) buvo paklotos medinės grindys14. Čia niekada 
nebuvo krosnies. Miegant giminaičiams ar svečiams (seklyčioje 
stovėjo dvi trys lovos, stalas ir bufetas), patalpa buvo apšildoma 
atneštomis įkaitintomis plytomis15.

Tyrimų metu seklyčios pietryčių kampe ant grindų aptikta 
didelė pelenų, anglių, plytgalių ir stiklo duženų krūva. Galimas 
daiktas, kad ji čia supilta iš talkos arba šventės metu šalimais 
kūrento laužo, galbūt sudegintų šiukšlių. Kitose patalpos vietose 
ant grindų rasta įvairaus dydžio apskrito ir keturkampio pjūvio 
sukorodavusių vinių (516,5 g), laikraščių skiaučių (263 vnt.), tarp 
kurių pastebėta laikraščių lietuvių (pirmosios Respublikos laikų ir 
sovietmečio), rusų ir švedų kalbomis.

Virtuvės (gryčios) šiaurinėje dalyje, sulig betono grindimis, ras-
tas mėlynas netaisyklingos formos, 45 × 54 cm dydžio plokščias 
granito akmuo, patogus ką nors padėti, malkai perskelti. už 26 cm 
į rytus nuo šio akmens – viryklės pamato kraštas. Pamatas stačia-
kampis, 0,65 × 1,41 m dydžio, orientuotas šiaurės vakarų–pietryčių 
kryptimi. Toliau į šiaurės rytų pusę nuo jo veda 0,32–0,34 m pločio, 
2 m ilgio šiltasienės pamatas. Prie šiaurės rytinės patalpos sienos 
pamatas išplatėja ir virsta 25 × 32 cm dydžio kanalo anga. 

Sajų giminaičių, draugų ir kaimynų pasakojimai apie duonke-
pę ir viryklę virtuvėje stokoja tikslumo. Kol patalpos aslą dengia 
betonas, į daugumą kilusių klausimų neatsakyta.

Stanislovo ir Elžbietos Sajų šeima savo sodybos kieme apie 1958–1959 m. 
Iš kairės stovi: Konstantinas Sajus su žmona Bronislava, Stanislava Sajutė-
Kemzūrienė, Ančerienė, Genovaitė Sajutė. Sėdi: Elžbieta Sajienė su anūku 
Jonu Kemzūra ant kelių, Stanislovas Sajus, Kazimieras Kemzūra ir anūkė 
Liucija Kemzūraitė. Ančerio nuotrauka. Iš autorių rinkinio
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Anot marčios B. Sajienės, kuri pirmą kartą Sajų namuose ap-
silankė XX a. 6 dešimtmečio pabaigoje, virtuvėje buvo rytų–va-
karų kryptimi orientuota prie pietinės sienos priglausta duonkepė 
krosnis su virykle (plyta arba ležanka). Įėjus į virtuvę iš prieme-
nės, norint patekti į kamarą, duonkepę reikėdavo apeiti plačiu 
lanku iš dešinės. Sajų vaikaičiai mena, kad, suguldyti miegui ant 
duonkepės, jie galėdavę matyti, kas dedasi virtuvėje16. Reikštų, 
kad duonkepė iš virtuvės į kamarą buvo iškelta šeštojo dešimt-
mečio pabaigoje arba septintajame dešimtmetyje. Tuo pačiu 
metu viryklė (nežinia, su šiltasiene ar be jos) buvo perstatyta 
virtuvėje taip, kad duonkepės krosnies ir viryklės pakuros buvo 
viena priešais kitą. Ši šeimininkei E. Sajienei nepatogi aplinkybė 
netrukus privertė ryžtis dar vienam, jau paskutiniam, viryklės per-
statymui. Apie 1976 m. viryklė su šiltasiene buvo pastatytos toje 
vietoje, kur tyrimų metu ir surasti jų pamatai.

Pradėjus virtuvės tyrimus, patalpoje rasta tekstilės, daugiau-
sia namų darbo audinių ir drabužių dalių, vienas kitas buityje 
naudotas daiktas, dirbinys: sulūžusi sietuvė, dvi pasagos, no-
ragas, daug perdžiūvusių, susitraukusių odinių batų dalių, odos 
gamybos atraižų, antrą kartą naudotų, taisytų batų aulų ir kulnų. 
Tapo aišku, kad Sajų namuose buvo dirbama oda (taip pat ir 
kailis), gaminami, taisomi batai. Visi giminaičiai šį faktą sutartinai 
neigė, kol marti B. Sajienė papasakojo, jog S. Sajus batus tikrai 
gamino ir taisė kalėjime, o batsiuvio įgūdžius paveldėjo jos vy-
ras – Konstantinas Sajus.

Iš viso virtuvėje, palėpės griuvenose ir spaliuose, surastas 
191 XIX a. pabaigos – XX a. ypatusis radinys. Paminėtinos pen-
kios žibalinių lempų dalys, audimo staklių šaudyklė, alaus stati-
nės rankenėlė su kraneliu, veidrodėlis, skutimosi peiliukai, diržų 
sagtys, skrynių spynų dalys ir daugelis kitų. 

Virtuvėje surastų masinių radinių sąrašą pradeda įvairaus 
dydžio apskrito ir keturkampio pjūvio sukorodavusios vinys 
(2,68 kg), seni išdžiūvę gyvulių kaulai (1,43 kg), pragraužti slyvų 
ir vyšnių kauliukai (1,2 kg), neatpažįstami, sukorodavę metali-
niai dirbiniai ir jų dalys (666 g), stiklinių indų ir langų stiklo du-
ženos (290 g), laikraščių lietuvių (pirmosios Respublikos laikų ir 
sovietmečio) ir rusų kalba (676 vnt.) ir kitų spausdinių skiautės 
(77 vnt.). Tarp pastarųjų paminėtinos lietuvių kalbos vadovėlio, 
leidinių rusų kalba ir Tadeuszo Dołęga-Mostowicz romano Profe-
sorius Vilčuras skiautelės. 

Dėmesį atkreipia palėpės spaliuose rasti sunykę dokumen-
tai: šiaurės vakarinėje virtuvės dalyje aptiktas tris kartus sulenk-
tas 1958 m. kvitas, išduotas žaliavą (galbūt mėsą ar vilną) pri-
stačiusiam asmeniui, vidurinėje virtuvės dalyje rastas 1955 m. 
kovo 25 d. iš Baisogalos pašto išsiųsto siuntinio, adresuoto 
Juozui [...]čiui, kvitas, į penkias dalis sulankstytas mėlynu ra-
šalu parašytas receptas, kuriame įskaitomi žodžiai Grinkiškio 
ambulatorija..., nuplėštos dviejų sąsiuvinio lapų, prirašytų susi-
liejusiu rašalu ir datuotų 1950 m. gruodžio 14 (?) d., dalys. Taip 
pat minėtinas dėklas, skirtas dokumentinėms fotografijoms, su 
įspaudu „Spaudos fondas FoTo“.

Kamaros, kitaip vadinamos kamaraite, šiaurės rytinėje daly-
je – sugriuvusi duonkepė, kuri, partizaniniam karui pasibaigus, 
buvo perkelta iš virtuvės. Valant duonkepės griuvėsius rastas į 
dvi dalis suskilusios budės (dalgio galąstuvo) fragmentas, meta-
linio puodo rankenėlė ir nežinomos paskirties metalinis dirbinys. 
užkrosnyje, ant grindinio, – išdžiūvę gyvulių kaulai, vyriško auli-

nio bato kulnas, balto stiklo kvepalų buteliukas, žaislinės mašinė-
lės ratukas ir du nežinomos paskirties dirbiniai.

Kamaros grindys – įvairaus dydžio plytų (kai kurios iš jų ap-
rūkusios) grindinys. Iki tyrimų jį visiškai dengė stogo ir palėpės 
griuvenos: skiedros, lentgaliai, spaliuose esantys rakandai ir jų 
dalys. Čia rasta medinės kėdės su atlošu dalis, statinių dugnams 
gaminti naudotas sutrūnijęs griežtuvas, sulaužytų aruodų sienos 
dalis, ne mažiau kaip šešių 1,2–3,5 cm storio medinių statinių ir 
kubilų dugnai, jų dalys, kai kurie kiti sunykę mediniai dirbiniai. 

Pasakojama, kad, esant reikalui, tamsoje skendinčioje kamaro-
je prie šiaurės rytinės sienos (kai ji sutapo su virtuvėje stovėjusios 
duonkepės krosnies šonu) buvo pastatoma lova, pasieniais buvo 
laikomos alaus statinės (bačkutės), kubilai su miltais17. Su mėsos 
produktų saugojimu reikėtų sieti čia rastus 12 S formos geležinių 
kablių, būdingi kamaros radiniai yra kiaušinių, svogūnų lukštai, 
vaistinių augalų stiebeliai, nedideli vaško lentelių gabalėliai. 

Virš kamaros patalpos įgriuvusioje palėpėje rastos 5 pasa-
gos, didelio medinio šaukšto ruošinys, medinio kurpaliaus dalis, 
medinis kūjis – manoma, batsiuvio įrankis, naminės degtinės ga-
minimo aparato dalis. Prie slenksčio į virtuvę vienoje vietoje rasta 
balnakilpė, kartoninė sukiužusi du kartus viela perrišta dėžė su 
užrašu „E.M. cL 15–TAKE 1,6 kg“. Iš jos buvo išbirusios kelios 
dešimtys 6 cm ilgio vinių. Čia pat gulėjo į prieškario laikotarpio 
laikraštį suvyniotas sunykęs nešiojamos žibalinės viryklės (pri-
muso) korpusas. Jis, taip pat spalvoto metalo lydinio detalės, 
surastos palėpės spaliuose ir pamestos ant plytų grindinio, yra 
siejamos su partizaninio karo laikotarpiu. 

Kamaros vidurinėje dalyje, sunku nustatyti, ar tarp palėpės 
spalių, ar duonkepės krosnies griuvenų (ant dirbinio esantis pri-
kepusių suodžių ruoželis leidžia įtarti, kad jis buvo duonkepės 
arba dūmtraukio plyšyje, kur skverbėsi dūmai), rastas unika-
lus su partizanų spaudos darbais siejamas 1 × 6,1 cm dydžio, 
1,2 cm storio išdrožtas medinis spaudas. Ant jo esantys šeši 
spaudos ženklai (antraštės dalis arba kodas) gali būti skaitomi 
keturiais būdais. Jų iššifruoti kol kas nepavyko.

Masinę medžiagą sudarė langų ir stiklinių indų duženos 
(1,45 kg; net 1 kg – šurfe po plytų grindiniu), lėkščių šukės 
(47 vnt.), taip pat vinys (1,37 kg), sunykę metaliniai dirbiniai ir 
jų dalys (0,73 kg), gyvūnų kaulai (0,23 kg), daugelis įvairaus dy-
džio laikraščių skiaučių (net 2159 vnt.). Pažymėtina, kad kamaros 
šurfo vakariniame kampe, po plytų grindiniu, 8–10 cm gylyje, už-
fiksuotas 3–4 cm storio pilkos spalvos plūktos aslos su nedidele 
smėlio ir susmulkintų šiaudų priemaiša lopinėlis. Šurfo vidurinėje 
dalyje, išlyginamajame (griuvenų) sluoksnyje, 13–18 cm gylyje, 
rasta daug raudonų plytų duženų, kai kurių jų plokštumos aprū-
kusios. 22 cm gylyje aptiktas, spėjama, 0,6 cm skersmens pie-
šimo anglies gabalėlis, 24 cm gylyje – balto stiklo stiklinės šukė, 
o 25–32 cm lygyje, baigiantis griuvenoms ir prasidedant pilkam 
priesmėliui (kultūriniam sluoksniui), rasta pilkšvai balta 0,6 × 1 cm 
dydžio titnago nuoskala. užfiksuotas kultūrinis sluoksnis – 1–5 cm 
pilko smėlio su pavieniais angliukais be archeologinių radinių.

Galinė gyvenamojo namo patalpa (bakava, bakaviukė) – tai 
atitverta vakarinė–pietvakarinė seklyčios dalis. Tiriant virš jos 
įgriuvusios palėpės spalius rasta daugybė vinių (1,7 kg), tarp 
ypačiųjų radinių paminėtini 7 raktai, 5 u formos kabliai vienu ne-
daug atriestu galu, 3 durų rankenų apkaustai, skrynios spyna, 
blogos būklės benzino bakelis, svarstyklių (bezmėno) kablys ir 
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daugelis sukorodavusių metalinių dirbinių: apkaustų, poveržlių, 
vielos gabalų ir kt. Dėmesį atkreipė žemdirbių namams nebū-
dingas prieškario metų balto metalo lydinio segtuvas popieriui 
arba dokumentams segti ir 34 × 50 cm dydžio lango stiklas, 
kuris leidžia spėti, kad tokio dydžio galėjo būti senieji (patys 
pirmieji) Sajų gyvenamojo namo langai. Spėjimą paremia isto-
rinės nuotraukos, kuriose matyti, kad panašaus dydžio langas 
buvo virtuvės šiaurės rytinėje sienoje.

Galinės patalpos palėpėje taip pat rastas vienuolikos XX a. 
vidurio – antros pusės balto, rudo ir žalio stiklo alaus, vyno, šam-
pano butelių rinkinys. Ant grindų – daug balto, melsvo, rusvo ir 
žalsvo stiklo indų, indelių, butelių šukių ir langų stiklo duženų 
(0,98 kg). Aptikta baltos molio masės glazūruotų lėkščių šukių, 
vienos lėkštės dugnelis su gamykliniu tupinčio liūto ženklu ir už-
rašu trikampio apvade MADE IN [...] (šalies pavadinimas nuro-
dytas viena iš rytų kraštų kalba). 

Palėpėje buvo gausu įvairios tekstilės, daugiausiai namų dar-
bo, fragmentų, virvių, raištelių. Tarp medinių dirbinių paminėtina 
suoliuko dalis, 39 × 48 cm dydžio, 8,5 cm aukščio medinis stal-
čius su išpjaustyta ir prikalta rankenėle, rekečių (siūlų mestuvų) 
dalys, verpimo ratelio detalė, 40 × 47 cm dydžio, 10 cm aukščio 
skrynelės arba kelioninio lagamino dangčio rėmas, bičių avilių 
rėmeliai (pasakojama, kad bites Balandiškyje laikė Sajų žentas 
Kazimieras Kemzūra iš Legečių)18.

Visi be išimties Sajų giminaičiai Galinėje patalpoje prie šiaurės 
vakarinės sienos mena aruodus, tačiau apie juos nebuvo jokių 
konkrečių duomenų. Valant griuvenas atkreiptas dėmesys į du 
keturkampio pjūvio (9 × 9 cm) stulpus. Jie abu viršuje nulaužti, 
išlikusios 0,99 m ir 1,11 m stulpų dalys, kurios turi po du išilginius 
griovelius. Šie leidžia manyti, kad aruodų aukštis buvo reguliuo-
jamas. Tarp griuvenų surastas 1,35 m ilgio rąstelis rodytų, kad 
tokio pločio galėjo būti aruodų tarpai (skirsniai), o jų aukštis nu-
statomas gražiai, dailiai vienas ant kito suneriamais keturkampio 
pjūvio (5,5 × 7 cm) rąsteliais; tik apatinis rąstelis kiek platesnis, 
pjūvyje 6–6,5 × 7 cm dydžio. Įgriuvus gyvenamojo namo stogo 
konstrukcijai aruodų vietoje lietaus vanduo visiškai supūdė grin-
dis, ir tai buvo tinkamiausia vieta name pamatų gyliui nustatyti.

Radinių gausa po grindimis pasižymėjo 6-asis tarpas ties 
slenksčiu į kamarą. Tai, matyt, aktyvesnės veiklos, praėjimo iš 
vienos patalpos į kitą, namų ruošos vieta. Išlyginamasis sluoks-
nis visuose tarpuose pasižymėjo didele grunto (rusvas birus, 
vietomis supresuotas molis su pavienių akmenų, plytų duženų, 
suodžių ir anglių tarpsluoksniais) įvairove. Kultūrinis sluoksnis la-
bai gerai išliko pirmajame tarpe patalpos pietvakariniame kam-
pe. Šios tyrimų vietos stratigrafija: iki 18 cm ertmė, susidariusi 
po grindų lentomis, 30–37 cm storio išlyginamasis biraus rudo 
molio su juodžemio intarpais ir nedideliais rieduliukais sluoksnis, 
18–24 cm kultūrinis sluoksnis; įžemis – raudonas, vietomis rudas 
molis. Ertmėje po grindų lentomis aptiktas sunykusios praban-
gios piniginės, užsegamos žalvariniais spurgeliais, rėmelis, išly-
ginamajame sluoksnyje rasta stiklo duženų (58,5 g), neatpažįs-
tamai sukorodavusių metalinių dirbinių fragmentų (15 vnt., arba 
25 g), vinių (14,5 g), šiek tiek rudų, margintų ir nemargintų kiau-
šinių lukštų ir smulkių graužikų kaulų (5,5 g). Po grindų gulekšnio 
akmeniu aptiktas mažas vaistų buteliukas.

Manoma, kad kultūrinis sluoksnis Sajų namo vietoje susidarė 
tuo metu, kai Balandiškis buvo Pašušvio dvaro arba Dvarelių 

kaimo (kitas istorinis jo pavadinimas – Ramoniškiai) ūkinės er-
dvės pakraštyje. Pilkas priesmėlis su pavieniais angliukais pri-
mena dirbamą žemę, daržus, kur pateko pavienių keramikos 
ir stiklo indų fragmentų. Galinėje gyvenamojo namo patalpo-
je rastos šukės būdingos XVII–XIX a., tačiau tyrinėjimai Sajų 
daržinės plote rodo, kad kultūrinis sluoksnis šioje vietoje galėjo 
formuotis jau nuo XVI a.

Kiemas. Ties gyvenamojo namo rytine siena buvo ištirta 
1 × 7 m dydžio perkasa. Prie įėjimo į namą aptiktas 50 cm plo-
čio pirmosios laiptų pakopos pagrindas – keturios plytos. Tarp 
jų rasta Trečiojo Reicho 5 pfenigų nominalo moneta (1942 m.), 
kuri laiptų konstrukciją leidžia datuoti XX a. pirma puse – vidu-
riu. Šioje tyrimų vietoje, 33–43 cm gylyje (habs 113,58–113,48 m) 
aptikta nuogrinda iš lauko akmenų. Stambesni akmenys padėti 
ties įėjimu į namą, mažesni – šiaurės rytinėje pusėje. Manoma, 
kad nuogrinda vienalaikė su gyvenamuoju namu, ji turėtų tęstis į 
kiemo pusę ir palei visą rytinę namo sieną.

Ištirtoje kiemo dalyje rasti ir inventorinti 92 Sajų buities, kas-
dienio gyvenimo ir laisvalaikio daiktai: šaukštas, buteliukas, 
vaistų ampulės, skardinės, batelių pora, sagos, 20 kapeikų 
(1946 m.), 15 kapeikų (1961 m.), 1 kapeikos (1975 m.) ir 2 kapei-
kų (1985 m.) nominalo monetos, skutimosi peiliukas, kremo tūte-
lė, domino kauliukas, žaislinės mašinėlės dalis, adata kamuoliui 
pūsti, pjūklo geležtės, dalgis, noragas, kauptukai, dildės, kas-
tuvėlis, plaktuko galvutė, pasagos ir kt. Dėmesį atkreipia pisto-
leto-kulkosvaidžio PPŠ būgninės šovinių dėtuvės apatinė dalis 
ir metalinė Prancūzijos kariuomenės kario drabužių, krepšio ar 
palapinės saga su užrašu EQuIPEMENTS MILITAIRES.

Šioje vietoje taip pat rasta 17 keramikos fragmentų (3 vnt. iš 
laikotarpio iki Sajų sodybos pastatymo), 2,96 kg vinių ir jų dalių, 
1,93 kg neinventorintų metalinių radinių, 0,98 kg stiklo duženų, 
šiek tiek šiferio, taip pat odos, gumos, audinio ir plastiko dirbinių 
fragmentų, graužikų pragraužtų slyvų ir vyšnių kauliukų.

Daržinė. Po šio ūkinio pastato stogu buvo daržinė (šiaurėje) 
ir tvartas (pietuose). Jie turėjo atskirus įėjimus vakarų pusėje. 
Be to, daržinės pietiniame gale buvo daržovių saugykla, į ku-
rią buvo patenkama per daržinę. Apie 1968 m., pradėjus griūti 

Sajų sodyba žvelgiant iš šiaurės pusės. Apie 1967–1969 m. Iš autorių 
rinkinio
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tvartui, pietinė siena perstatyta ir tvarto tūris šiek tiek sumažin-
tas. Nuo 1994 m. iš apleistos sodybos ūkinio pastato aplinkinių 
kaimų gyventojai vogė lentas ir taip prisidėjo prie jo ardymo; 
2002 m. daržinė buvo nugriauta.

S. ir G. Sajų baudžiamojoje byloje esančioje saugumo dar-
buotojų sudarytoje ūkinio pastato ir ten įrengto partizanų bunke-
rio schemoje nurodyta, kad ūkinis pastatas 7 × 12 m dydžio19. Iš 
žemės paviršiuje matomų daržinės, daržovių saugyklos ir tvarto 
pamatų akmenų matyti, kad pastatas buvo didesnis. Siekiant už-
fiksuoti jo pamatus, pradėtas tirti 9 × 9 m dydžio plotas (iš viso 
67,8 m2; viduryje liko 2010 m. tyrimų vieta). 

Išilgai daržinės pamatų akmenų atidengtos 10–20 cm skers-
mens rąstų eilės (tarpų tarp eilių plotis – 1–1,1 m). Rąstai buvo 
sukloti daržinės šiaurės rytinėje dalyje (vakarinėje būta bunke-
rio), ant jų galėjo būti klojamos grindų lentos arba tarpuose tarp 
rąstų laikomi javai. Taip pat užfiksuotos trečiõsios 25 cm pločio 
bunkerio ventiliacijos angos, einančios iš bunkerio šiaurės ryti-
nės dalies, žymės. Virš angos rastos medinės lentos liekanos; 
matyt, lentomis buvo sutvirtintas ventiliacijos angos kanalas. 
Trys bunkerio ventiliacijos angos pažymėtos ir minėtoje sche-
moje Sajų baudžiamojoje byloje.

Pažymėtina, kad daržinėje, 37–42 cm gylyje (habs 113,48–
113,43 m) rudame priemolyje aptikta 40 × 50 cm dydžio ugnia-
vietė. Jos vietą ženklino nedideli perdegę akmenys, angliukai. 
Rastos 9 didelės ir 51 smulki žiesto, įkartėlėmis ornamentuota 
briauna puodo šukės. Jos būdingos XV–XVI a.

Daržinės vietoje 52–63 cm (habs 113,33–113,22 m) ir 32–
64 cm gylyje (habs 113,53–113,21 m) taip pat aptiktos dvi akme-
nimis apkrautos 40 × 45 cm ir 45 × 50 cm dydžio stulpavie-
tės (viena iš jų – su medinio stulpo liekanomis). Atstumas tarp 
stulpaviečių – 4,15 m. Prie vienos iš jų užfiksuotas 1,6 × 2,1 m 
dydžio rausvo molio su smulkaus žvyro priemaiša ratas, jo vi-
duryje – siaura degėsių juosta. Degėsiai ir minėtos stulpavietės 

siejamos su anksčiau Sajų sodybos daržinės vietoje buvusiu 
pastatu, šios vietos tyrimai bus tęsiami.

Iš viso daržinėje aptikti ir suinventorinti 146 Sajų šeimos 
buities, pastatų interjero, žemės ūkio radiniai: buteliai, lėkš-
tės, dubenėlis, puoduko, stiklinės ir taurelės dalys, silkių skar-
dinė, tarka, sagos, diržo sagtys, batas, 20 kapeikų (1955 m.) 
ir 2 kapeikų (1963 m.) monetos, spyna, vaikiško vežimėlio 
ratelis, sukamųjų girnų dalys, vyriai, durų ir langų apkaustai, 
viryklės žiedai, šakės, peiliai, dildės, kastuvo darbinė plokš-
tė, kauptukas, kirtiklis, laužtuvas, grąžtas, skapto dalis, arklio 
šukos, pasagos, galąstuvas, katilas, statinių apkaustai, ratų 
įvorės ir ratų ašies veržlės, veržliarakčiai, grandinės, kuolai 
grandinėms, kultivatoriaus dalis, spyruoklinių akėčių noragas, 
amortizatoriaus spyruoklė ir kiti radiniai. Dauguma radinių ap-
tikta kiemo pusėje, daržinės vakariniame pasienyje ir pastato 
viduje, prie daržovių saugyklos patalpos.

Dėmesį atkreipia trikampio formos titnago nuoskala retu-
šuota, vietomis išskelta ilgesniąja kraštine. Neatmestina, kad 
šis titnaginis akmens amžiaus dirbinys vėliau buvo panau-
dotas kaip skiltuvo akmuo. Taip pat rasta keletas radinių, su-
sijusių su partizanų bunkeriu: 2 pistoleto-kulkosvaidžio PPŠ 
šovinių tūtelės (į jas atvirkščiai įstatytos kulkos) ir 2 kulkos: 
7,92 (?) mm kalibro karabino ir 5,6 LR kalibro (mažo kalibro 
šautuvo). Spėjama, kad partizanams priklausė 2 anodiniai ra-
dijo aparato Родина elementai.

Daržinės vietoje surasti ir 77 keramikos fragmentai (41 vnt. 
iš laikotarpio iki Sajų sodybos pastatymo), 23,72 kg vinių ir jų 
dalių, 11,01 kg šiferio duženų, 8,58 kg neinventorintų metalinių 
radinių, 1,98 kg stiklo duženų, taip pat odos, gumos, audinio 
ir plastiko dirbinių fragmentų, molio tinko. Radinių gausa išsi-
skyrė daržinės vakarinis pasienis (kiemo pusė). Šiferio gausa 
rodo, kad daržinėje Sajai laikė nenaudojamus šiferio lakštus 
(daržinės stogas niekada nebuvo juo uždengtas).

SAJų SoDyBoS TyRIMAI LITuANISTIKoS ŽEMėLAPyJE

2012 m. pavasarį mirė devyniasdešimtmetė Stanislava Sajutė-
Kemzūrienė, paskutinė, kuriai Balandiškis buvo toks brangus ir 
artimas – ilgus metus jos gyvenama vieta. Tų pačių metų vasarą 
Sajinė virto kompleksinių tyrimų erdve. Balandiškio ekspedicija 
Lietuvos istoriją praturtino archeologiniais radiniais, archeologi-
ją – XX a. istorijos siužetais.

Iki šiol niekas taip netyrinėjo tradicinės lietuvių sodybos ir 
pastatų – daržinės, gryčios. Ši iš pirmo žvilgsnio buvo tuščia, be 
baldų ir rakandų. Tačiau namo užkampiuose, duonkepės griuvė-
siuose, lentyna virtusioje spintelėje, po grindimis, o labiausiai – 
palėpės spaliuose slypėjo daugybė mažų daiktų. Archeologiniai 
įgriuvusios palėpės tyrinėjimai – vieni įsimintiniausių!

Tarp pirštų tikrindami spalius, žemės grumstelius, rūpestin-
gai juos apžiūrėdami ir sijodami, Balandiškio ekspedicijos da-
lyviai atrado tarpdalykinius tyrimus, dar ir dar kartą patyrė jų 
žavesį. Pabrėžtina, kad tarpdalykinių tyrimų  sąvoka pagrįstai 
vartojama tuomet, kai, kertant kelių mokslo šakų, mažiausiai 
dviejų, ribas, jų sandūroje tyrėjai išryškina naują tyrimų sritį. 
Balandiškis atvėrė įspūdingą šeimos ir namų tyrinėjimų lauką, 
kuris apima ir praėjusio amžiaus valstybės istorijos įvykius, 
laisvės kovas, sodybose prieglobstį radusius, kitaip vadinamus 
naminius partizanus ir vietos gyventojus – jų rėmėjus. 

Sajų sodyba. Aerovaizdas. 1968. Iš Lietuvos geologijos tarnybos 
archyvo
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Kitaip nei šiandien įprasta, Balandiškio ekspedicijos tarpda-
lykiškumas slypėjo ne archeologijos ryšiuose su antropologi-
ja, chemija, fizika. Reikia pripažinti, kad reikšmingą vaidmenį 
ekspedicijoje suvaidino šiuolaikiniai elektroniniai prietaisai (pir-
miausia – trimatis skeneris), tačiau jos branduolį sudarė arche-
ologijos ir istorijos, archeologijos ir folkloristikos ryšiai, etnogra-
fijos, architektūros žinios.

Antai joks cheminis tyrimas ar matematinė formulė nebūtų 
galėjusi pasakyti, kam buvo naudojamas vienas ar kitas Sajų 
sodyboje rastas dirbinys. Daugumai rastų daiktų atpažinti ir 
įvardinti reikėjo tradicinės lietuvių kultūros išmanymo. Čia mi-
nėtinos rekečio, griežtuvo, aruodų sienelių, verpimo ratelio da-
lys ir daugelis kitų radinių. Be to, Balandiškio tyrimų tarpdaly-
kiškumas reiškiasi kaip galimybė atpažinti ne tik daiktus, bet 
ir reiškinius. Atidžiai juos sekti, iš pėdsakų ar dalelių plačiai 
nusakyti. Antai Sajų namų pelių tema. Ją praskleidžia suras-
ti graužikų kaulai, smulkios laikraščių ir polietileno skiautės, 
kilogramai vyšnių ir slyvų kauliukų. Apie graužikus pasakoja 
Sajų giminaičiai, žiurkių spąstai – narvelis matomas vienoje iš 
istorinių Sajinės nuotraukų. Arba įdomus ir išraiškingas arklinin-
kystės tyrimas, kuris apima archeologinius radinius, pateikėjų 
prisiminimų detales, istorinius faktus. Menama, kad S. Sajus 
buvo geras raitelis, labai mylėjo arklius, mokėjo juos kaustyti. 
Netikėtai iškyla galimybė apčiuopti Sajų arklio netektį karo ar 
vėlesniais – kolektyvizacijos metais. Virš ant palėpės sumestų, 
nebereikalingų arklio reikmenų rasta 1948 m. nukalta 20 kapei-
kų moneta (į kolūkį Sajai įstojo 1950 m. rugsėjo 10 d., naciona-
lizuoto turto apraše arklio jau nėra).

Archeologiniai radiniai ir etnografiniai daiktai šiandien piešia 
tokį Sajų sodybos kultūros paveikslą: darbai (žemdirbystė, šie-
navimas, arklininkystė, bitininkystė, kailiadirbystė, batsiuvystė, 
drožyba, statinių gamyba, verpimas, audimas), lydimi šeimos 
kasdienybės, laisvalaikio (laikraščiai, knygos, vadovėliai, kvitai, 
radijas, dviratis, meškerė, žaislai) ir švenčių (alus, naminė deg-
tinė, vynas, šampanas, margučiai). 

Iš gausių įrankių, įnagių, reikmenų, gamybos produktų ir 
atliekų lengvai atpažįstami darbai, amatai, užsiėmimai. Dažnai 
jie byloja apie judėjimą. Dažnai netoli, savo vietoje, artimiausio-
je sodybos ir namų erdvėje, takeliu nuo namo iki tvarto, rankos 
su plaktuku kilnojimą ar pirštų judesius verpiant siūlus, bet tą 
nuolatinį darbą, veiklą arba užsiėmimą, kurį ir senosios kartos 
pateikėjai, ir tyrinėtojai sutartinai laiko mūsų kultūros šerdi-
mi, jos savastimi. Buvimo vietoje pėdsakų suvis nedaug – tai 
laikraščių, knygų skaitymo pėdsakai, išblukusių ranka rašytų 
tekstų skiautės, radijo imtuvo dalys – klausymo vieta. 

Žvilgsnį nuo daiktų pasukus į pastatų, Sajų gryčios pusę, tra-
dicinė lietuvių kultūra taip pat lengvai atpažįstama ir yra puikus, 
visapusiškai įdomus atvejis. 

Sajų gryčia, kaip daugelis kitų panašių pastatų Rytų Lietu-
voje, buvo pastatyta pasukta 45o kampu. Vidurio Lietuva – tai 
kraštas, kuriame susiduria dvi skirtingos statybos ir pasaulė-
vaizdžio tradicijos – vakarų ir rytų; šiuo požiūriu Balandiškis yra 
artimesnis rytų Lietuvos kaimui.

Tamsioji Sajų gryčios dalis yra šiaurėje–šiaurės vakaruose. 
Kaip ir galima tikėtis, čia nėra nė vieno lango. Toji namo dalis yra 
skirta ramybei, daiktams, ištekliams, produktams saugoti, mie-
goti. Visai kas kita kalbant apie pietinę–pietrytinę namo pusę, kur 
virtuvėje, maisto gaminimo ir valgymo vietoje, atrandame šeimos 
stalą, seklyčioje – dar vieną, skirtą svečiams. Judriausia namo 
vieta – prieangis, kelias prie lauko durų.

Su namo dalinimu į tamsos ir šviesos puses, ramybės ir vei-
klos, didele dalimi dera šventų vietų įrengimas – šventų paveiks-
lų turėjimas gerajame kampe rytuose ir gegužės mėnesiais laiki-
nai įrengiamas Marijos altorius seklyčioje, pietryčiuose.

Namų ugnis – duonkepė, viryklė užima tarpinę padėtį, sujun-
gia abi gryčios puses, gyventojų veiklas, užsiėmimus, šurmulį 
ir tylą, bendrai tariant – namuose nustato pusiausvyrą. Taip pat 
svarbu, kad ant duonkepės arba šalia jos susitinka vaikystė ir 
senatvė. Anūkai sutinka senelius, čia – visų jų prisiminimų apie 
vasarą kaime pradžia.

Tūtelės ir kulkos, rastos tiriant Sajų daržinės vietą. Gedimino 
Petrausko nuotrauka. Iš autorių rinkinio 

Sajų namo kamaroje tarp palėpės spalių surastų laikraščių 
skiaučių pavyzdžiai. Vykinto Vaitkevičiaus nuotrauka. Iš autorių 
rinkinio
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2012 m. Balandiškio ekspedicijos patirtis rodo, kad istorijos 
archyvai ir archeologiniai tyrinėjimai yra kuo glaudžiausiai susi-
jusių lituanistinių tyrimų sritys. Svarbu jungti, ne skirti mokslo ša-
kas ir jų šaltinius – geografinės vietos ištirpdo ilgus šimtmečius, 
vietinio žmogaus gyvenimas kartu yra istorijos, archeologijos, 
etnografijos, taip pat folkloristikos ir kultūrinės antropologijos 
tyrimų laukas. Būtina šiuos saitus apčiuopti – Lietuvos istorija 
yra niekada, nė akimirkai nesustojęs laikas; jame žmonės gy-
vena kuo ilgiausiai, per amžius. Balandiškio ekspedicija turėjo 
galimybę tai atrasti, kitaip tariant, pamatyti, paliesti, išgyventi.
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LcVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
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U. – užfiksavo, įrašė
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Gediminas Petrauskas,  
Vykintas Vaitkevičius

coMPLEX INVESTIGATIoN oF ThE SAJAI hoMESTEAD IN 
BALANDIŠKIS cARRIED ouT IN 2012

Summary
In 2012, the complex investigation of the Sajai homestead in Balandiškis 
(District of Radviliškis) began. In 1924, Lithuanian army volunteer Stanislovas 
Sajus (1895–1965) established the homestead. In the autumn of 1948, two 
partisan headquarters – “Ramovė” and “Vandenynas” of “Prisikėlimas” 
district appeared in Pašušvys region. In 1949, they became the meeting 
place of all Lithuanian partisan leaders. The connection between the 
Sajai homestead and “Vandenynas” is based on the reminiscences of 
partisan Kazimiera Butkuvienė-Kaziukas that “Vandenynas” was located 
near Pašušvys and during the postwar years local people thought that 
Balandiškis and Minaičiai were two parts of one complex.

During the period of october, 1949 and January, 1950 the bunker 
under the Sajai homestead’s barn was called the headquarters of 
Lithuanian struggle for freedom movement. In 1950–1951 there was the 
headquarters of Povilas Lukšys local force, to which a lot of partisans 
used to come, work, spend the winter and receive treatment. on July 
14, 1952, Albertas Stoškus-Dainotas under interrogation mentioned 
the bunker in Balandiškis, and on october 17 of the same year Sajus 
and his daughter were arrested and soon sentenced. Today the Sajai 
homestead in Balandiškis is the only one homestead having the status of 
a protected object in the register of real heritage, the valuable features 
of which are decided by historical partisan war events. In 2012, started 
a complex investigation of the state-protected, but uninhabited and 
vanishing homestead: there were carried out historical, architectural and 
oral history investigations, plantation inventory, with the help of a three-
dimensional laser scanner was created a three-dimensional layout of the 
dwelling house, and resumed archeological investigations (Balandiškis 
bunker was investigated in 2010).

According to the archaeological investigation methodology Sajus’ 
house (approx. 82 m2) was cleaned from the ruins, in the back room 
were investigated three spaces between the floor joists (a total area of 
1.8 m2), and in a larder room – a deep hole (0.72 m2) (Fig. 4). In the yard, 
along the eastern wall of the house was investigated the area of 7 m2 (up 
to the surface of stone scrapings), and in the place of the barn – the area 
of 67.8 m2 (the investigations will be continued).

During the investigations there were found and inventoried 657 
architectural, work, home, and with partisan war related finds. Mass finds 
include numerous slivers of broken glass, nails, decayed hardware and 
their parts, scraps of leather and newspapers, as well as rodent-gnawed 
fruit stones, animal bones and some other finds.

Archaeological research showed that the Sajai family settled down in 
Balandiškis not in an empty place. under the dwelling house and in the 
place of the barn two flint splinters were found. The fireplace, pottery finds 
in the barn area, up to 0.24 m thick gray sandy loam with single carbons, 
and broken ceramics and glassware in the back of the dwelling house 
show that the cultural layer in Balandiškis connected with economic 
space of Pašušvys manor or Dvareliai village could form already in the 
16th century and surely – in the 17th–19th centuries.
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