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Kazimieras Pyplys gimė 1923 m. sausio 21 d. Kauno aps. Pakuonio vls. Kebliš

kių k. Mo kė si Kau no „Auš ros“ ber niu kų ir Jė zui tų gim na zi jo se. 1943 m. bai gė Kau

no aukš tes ni ą ją po li tech ni kos mo kyk lą ir įsto jo į Vy tau to Di džio jo uni ver si te to Me

di ci nos fa kul te tą. Da ly va vo 1941 m. Bir že lio su ki li me. 1944 m. iš ėjo par ti za nau ti.

Lais vės ko vų są jū dy je K. Pyp lys pir miau sia iš gar sė jo kaip ko vo to jas: da ly va vo 

dau ge ly je ri zi kin gų ak ci jų, aš tuo nio li ko je kau ty nių, bu vo ke tu ris kar tus su žeis tas. 

Ne kar tą, pa te kęs į pa vo jin gas si tu a ci jas, dėl sa vo drą sos, šal ta kraujiškumo, grei tos 

re ak ci jos lai mė da vo. Bu vo la bai aukš to ūgio, gar sė jo kaip ge ras spor ti nin kas (bok

si nin kas, Ry tų ko vos me nų ži no vas, šau lys), su ge bė jo vai ruo ti vi sų rū šių au to mo bi

lius ir pui kiai val dė gin klą. 

Bo ni fa cas Ule vi čius ir Kęs tu tis Kas pa ras „Laisvės kovų archyve“ rašo: „Kai 

1945 m. va sa rą Skar du pių k. (10 km į piet va ka rius nuo Ma ri jam po lės) Tau ro apy

gar dos šta be pa si ro dė aukš tas švie siap lau kis mė lyn akis vai ki nas, šta bo vir ši nin kas, 

nu ste bin tas jo ūgio, šūk te lė jo: „Oho, koks ma žy tis“. Taip ir at si ra do Ka zi mie ro Pyp

lio sla py var dis. Su si pa ži nus su jo gy ve ni mu ir ko va, ir gi no ri si su nuo sta ba su šuk

ti: „Oho, koks Ma žy tis!“ Ir ten ka pa tai sy ti tuos, ku rie sa ko, kad Ka zi mie ras Pyp lys  

bu vo vie nas žy miau sių Pie tų Lie tu vos par ti za nų – jis yra vie nas žy miau sių vi sos 

Lie tu vos par ti za nų, par ti za nasle gen da“.

K. Pyp lys nu ė jo trum pą, bet ryš kų lais vės ko vo to jo ke lią. Pra dė jęs kelią ei li niu 

ko vo to ju, grei tai bu vo pa kvies tas į apy gar dos šta bą dirbti spe cia liuo ju pa rei gū nu. 

1946 m. ba lan džio mėn. buvo pa skir tas Tauro apygardos Ge le ži nio Vil ko rink ti nės 

šta bo ad ju tan tu, o rug sė jo 10 d. – Žval gy bos sky riaus vir ši nin ku. 1947 m. va sa rį 

buvo per kel tas į Vy tau to rink ti nės šta bą, o ba lan džio 10 d. pa skir tas Mai ro nio kuo

pos, tie sio giai pa val džios Tau ro apy gar dos va dui An ta nui Bal t ū siuiŽve jui, va du. 

Prieš pat iš vyk da mas į už sie nį ėjo ir apy gar dos va do ad ju tan to pa rei gas.

1947 m. gruo džio 15 d. K. Pyp lysAud ro nis, kaip Bendrojo demokratinio pa

sipriešinimo sąjūdžio (BDPS) pre zi diu mo įga lio ti nis, kar tu su Juo zu Luk šaSkra jū

nu bu vo pa siųs tas į Va ka rus at kur ti ry šių. Abu par ti za nai ve žė daug do ku men ti nės 

me džia gos: Lie tu vos ka ta li kų laiš ką Šv. Tė vui, pa verg tos lie tu vių tau tos krei pi mą si 

į pa sau lio ti kin čiuo sius, bol še vi kų iš trem tų žmo nių są ra šus, Lie tu vos BDPS in te li

gen tų krei pi mą sime mo ran du mą į ke tu rių di džiau sių Va ka rų ša lių mi nist rus pir

mi nin kus dėl Lie tu vos lais vės by los ir ki tus do ku men tus.

Bū da mas Šve di jo je K. Pyp lys ren gė si re zis ten ci nei veik lai Lie tu vo je (mo kė si 

nau do tis slap ta raš čiu, dirb ti ra ci ja), krei pė si per ra di ją į Lie tu vos lais vės ko vo to jus. 

1949 m. ge gu žės 1 d. sa vo no ru de san tu (jū ros ke liu) grį žo į Lie tu vą. Pa grįs tai ne

pa si ti kė da mas gru pę pa si ti ku siais par ti za nais, at si sky rė nuo jos ir sėk min gai pa sie

kė Pie tų Lie tu vą. In for ma vo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) va do vy bę apie 

at lik tus už da vi nius ir tarp tau ti nę pa dė tį. Bu vo pa skir tas LLKS įga lio ti niu už sie nio 

reikalams. Turėjo partizano leitenanto laipsnį.

1949 m. rug sė jo 23 d. Alytaus aps. Ka les nin kų miš ke buvo apsuptas Dai na

vos apy gar dos šta bo bun ke ris. Jame nusižudė Tauro apygardos štabo narys, LLKS 

įgaliotinis už sie nio reikalams K. PyplysMažytis, Audronis ir Dainavos apygardos 

štabo narys Juozas Makarevičius (Makaraitis)Žilvitis. Žuvusiųjų palaikų užkasimo 

vieta neišaiškinta. 

1950 m. gruodžio 31 d. LLKS Tarybos prezidiumo X sekcijos nutarimu Nr. 5 

K. Pyplys ap do va no tas Lietuvos Lais vės Ko vos Kry žiu mi (su kar dais) ir su teiktas 

Lais vės Ko vo to jo Kar žy gio var das. 1997 gruodžio 22 d. jam pripažintas kario sa

vanorio statusas, Lietuvos Respublikos Prezidento 1997 m. lapkričio 20 d. dekretu 

suteiktas  Vy čio kry žiaus 1ojo laips nio or di nas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino 

Didysis kryžius), Lietuvos Res pub li kos krašto apsaugos ministerijos 1998 m. sausio 

15 d. įsakymu – kapitono laipsnis (po mir ties).

LGGRTC Genocido aukų muziejus

Stogastulpis Tauro apygardos štabo nariui, LLKS įgaliotiniui užsienio reika-
lams Kazimierui Pypliui–Mažyčiui, Audroniui, žuvusiam 1949 m. rugsėjo 23 d. 
Alytaus aps. Kalesninkų miško bunkeryje, atminti. Bendras stogastulpio ir įra-
šo jame vaizdas. Prienų r. Prienų m. Martišiaus g. 9. Prienų krašto muziejus. 
Aut. tautodailininkas Algimantas Sakalauskas. Atidengtas 1998 m. kovo 10 d. 
Nuotr. J. Paršeliūno, 2010 m.

Juozas Lukša ir Kazimieras Pyplys prieš žygį į Vakarus atsisveikina su 
Tauro apygardos partizanais. Šakių aps. Barzdų vls. Skirkiškės k. 1947 m. 
gruodžio 16 d. Pirmoje eilėje (priklaupę) iš kairės: Juozas Lukša-Skrajū-
nas, Kazimieras Pyplys-Audronis. Antroje eilėje iš kairės: Aleksandras 
Grybinas-Faustas, Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Algirdas Akambakas-
Špicas, neatpažintas, Jonas Kuras-Jaunutis, Vincas Štrimas-Šturmas, ne-
atpažintas, Vytautas Jundila-Jaunutis ir Leonardas Vizgirda-Keleivis. 
Iš Genocido aukų muziejaus fondų

1947 m. gruodis. Su palydovais žygio į Vakarus metu. Kazimieras Pyplys-Audronis 
stovi (trečias iš kairės) ir Juozas Lukša (sėdi). Iš Genocido aukų muziejaus fondų


