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Stasio pasakojimai: 
godulys maistui – „nuo to laiko”...

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus fon-
de saugomi penki mokykliniai sąsiuviniai su įrašais jų žaliuose, jau blun-
kančiuose viršeliuose: „Stasio pasakojimai“. Beveik prieš 40 metų moky-
tojas ir rašytojas Rapolas ŠalteniS į juos užrašė savo pusbrolio Stasio 
ŽukauSko, rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio sūnaus, pasakojimus. 
Maža jų dalis vėliau buvo panaudota R. Šaltenio knygoje „Tikras netikras 
A. Vienuolis“, išleistoje tik 1994 m., o šis autentiškas liudijimas, pažodžiui 
užrašytas iš pirmų lūpų, saugo ypatingomis gyvenimo sąlygomis išlikusio 
žmogaus patirtį. 

Rapolas ŠALTENIS

1973 m. mes kartu keliavom, kartu maudėmės, kartu gyvenom viename Jaltos 
viešbučio kambarėlyje. Mes buvom jau seniai pensininkai ir į šią pramoginę ke-
lionę leidomės tartum atgaivindami ar prisimindami mūsų abiejų jaunystės dienas. 
Kelionė Nemunu, Neringos kopomis... O tada aš dar buvau tik studentas, o jis – 3 
klasės gimnazistas, ruošęsis lotynų kalbos egzaminams Kauno Jėzuitų gimnazijoje. 
Gal mėnesį aš jį tada mokiau lotynų kalbos, o kai jis egzaminą išlaikė, jo tėvas 
davė mums pinigų pakeliauti mūsų pajūriu.

Keliaujam ir dabar antrą tokią kelionę, vadindami ją simboline, nes gal ji pa-
skutinė. Tik keliaujam kitais pajūriais, toli, tarp svetimų tautų žmonių.

Mums gera ir smagu, tik vienas dalykas nuolat mane erzina ir nervina – tai Sta-
sio rajumas. Jis labai negražiai valgo, lyg koks gyvulys užsikvembęs ant lėkštės su 
didžiausiu goduliu skubiai ryte ryja. Jo valgymas man primena ryjantį šunį. Be to, 
jis valgo labai daug – dvigubai daugiau, negu aš. Valgo viską: jei kas ir neskanu, vis 
tiek suvalgo, iki paskutinio kąsnelio. Ir dar nuolat apie valgį kalba:

– Kai užpernai čia buvau, šitoj užkandinėj gaudavau labai gero šašlyko...
– Kartą nusipirkau labai riebios rūkytos žuvies... 
– Užeikim – čia būna gero buljonėlio...
– Pažiūrėkim, po kiek čia arbūzai...
Įsipykdavo man šie jo norai tiek, kad stengdavaus kartais pasilikti ir pabūti vie-

nas.
Kai kartą paklausiau, iš kur jo šitas godulys maistui, jis pasakė, kad nuo to laiko... 

Kas yra „tas laikas“, supratau. Jis buvo išvežtas. Išbuvo penkerius metus. Jau 1946 
metais grįžo tik dėl didelių tėvo pastangų, buvo nuo bado ištinęs, nors gyvas.

Ir kartą, begulėdamas pajūry greta jo, tariau:
– Klausyk, pats tiek išgyvenai, tiek iškentėjai, tiek visko matei, ir visa tai liks taip 

– neužrašyta, neužfiksuota? Aš nesakau 
– atspausdinta...

– Solženicynas gi parašė. Bet jo la-
bai maža teužgriebta... Nors kam to rei-
kia?..

– Ateičiai. Būsimoms kartoms. Tavo 
vaikams...

– Aš buvau prižadėjęs nepasakoti. 
Dėl to tik mane ir paleido...

– Bet jau praėjo ketvirtis amžiaus... 
Tie laikai pasmerkti. Nieks už tai nebe-
kaltins, jei, pavyzdžiui, tokius tavo užra-
šus ir rastų...

– Pamiršau. Nesugebu gerai ir ra-
šyt...

– Klausyk: mes čia dykinėjam, tuš-
čiai laiką ir pinigus švaistom... O jei taip 
tu man nuosekliai pasakotum, o aš už-
rašinėč?.. Aš irgi ne rašytojas, bet liktų 
mūsų ainiams. Gal tie užrašai paklius į 
tikro rašytojo rankas, ir jis kada nors ro-
maną parašys, gal ir atspausdins...

Ir aš pradėjau užrašinėt.
Pusbroliai R. Šaltenis ir S. Žukauskas Jaltoje 1973 m. vasarą. Šaltenių šeimos 
archyvo nuotr. VŽM kopija

Rapolas ŠALTENIS (1908-
2007) – pe dagogas, memuaristas ir 
vertėjas. Gimė 1908 m. spalio 11 d. 
Klevėnų kaime (Anykščių r.) rašytojo  
Antano Žukausko-Vienuolio (1882-
1957) sesers Emilijos Žukauskaitės-
Šaltenienės (1874-1957) šeimoje, 
augo su broliais. 1919-1922 m. 
mokėsi Utenos „Saulės“ gimnazi-
joje, 1923-1925 m. – Anykščių 
vidurinėje mokykloje, 1925-1928 
m. baigė Panevėžio berniukų 
gimnaziją. 1938 m. Kauno Vytauto 
Didžiojo universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultete įgijo lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytojo išsilavinimą.

1938-1941 m. R. Šaltenis dirbo 
mokytoju Kaišiadorių, 1941-1943 
m. – Ukmergės gimnazijose, 1943-
1944 m. buvo pirmasis Anykščių 
gimnazijos direktorius. 

Nuo 1945 m. iki gyvenimo 
pa baigos R. Šaltenis gyveno Ute-
noje, iki 1972 m. dirbo mokytoju 
ir mokyklų inspektoriumi, buvo 
gimnazijų direktorius. 

Užauginęs dukterį ir keturis 
sūnus, R. Šaltenis mirė 2007 m. spa-
lio 12 d. Utenoje, ten ir palaidotas.
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(...) 
Pagaliau lageriai. Išlipom, bet į lagerius neleidžia. Visą naktį išbūnam lauke. 

Rytą krata. Viską atima ir išduoda neaiškiai prikeverzotą popierėlį – kvitą. Sulei-
džia į lagerius, kur randam tik plikus narus. Nėr ką pasikloti ir kuo užsikloti. Kelias 
dienas nieko neveikiam. Gaunam 100 gramų duonos ir karšto nešvaraus vandens, 
vadinamo sriuba.

Pradeda užrašinėt, kas nori dirbti. Užsirašiau. Dirbu su „plotnikais“, skutu se-
nus, statyboj jau naudotus medžius, kad atrodytų kaip nauji... O aplink miškai! 
Leidžia nusipirkt papirosų. Nors nerūkau, bet perku ir slepiu – ateity keisiu į duo-
ną. „Pagerinta“ sriuba: joje maišėsi kažkokie mėsgaliai. Sako, kad tai arklio žarnų 
gabalai...

Kai kurie tremtiniai – trys rabinai, pulkininkas Matulionis – neina dirbti, nevalgo 
arklio žarnų – jie nenori suteršti žmogiškojo orumo... Nedirbdami jie gauna tik 300 
gramų duonos. Bet neilgai jie gynė tą žmogaus orumą – kai badas vis labiau šiepė 
savo dantis, ir rabinas pradėjo grabalioti arklio žarnigalius, o ponas pulkininkas 
pradėjo slankioti sargybinių palangėm, ieškodamas išmestų bulvių lupenų...

Badas – pats žiauriausias nužmogintojas. Jis paverčia žmogų gyvuliu, niekšu, 
žmogžudžiu, net kanibalu... Kiek vėliau vienas estas sanitaras pradėjo kaliniam 
pardavinėti žmogienos gabaliukus... Negreit pastebėta, kad išnešami iš ligoninės 
lavonai apipjaustinėti, be kumpių... Vargšas mėsininkas gavo dar 25 metus...

Pradėjom dirbti ūkio darbus: sodinomės bulvių. Tai buvo labai puiku! Prisiryda-
vom žalių bulvių, kiek norėdavom, nors ir drausdavo. Namo, į lagerį, neleisdavo 
parsinešti nė vienos bulvelės – stropiai visą iškratydavo. Bet aš visados parsinešda-
vau po 2 bulveles – pasikišdavau jas po pažastim, ir per kratą jų nerasdavo. Būda-
vo didžiausia puota, jei pavykdavo kokioj skardinėlėj (jokių indų neturėjom) išsivirt 
tas bulveles ar ugny kiek apkepinti! Dažniausiai surydavau žalias.

Paskui varė į miško aikšteles šieno pjauti. Toks ten ir šienas – vienos dilgės, ir 
nieks jo negrėbė, nedžiovino: svarbu buvo, kad kažką dirbtume. O miške uodų! 
Jokių tinklelių nuo jų neduoda. Veidai ištino nuo jų. Kerti žolę, o galvą mataruoji, 
kad taip uodai nekąstų...

Miške aptikdavom rožių krūmų. Nuo jų skindavom, nors dar ir neprinokusias, 
uogas ir valgydavom. Žinojom, kad jos turi daug vitaminų.

Atsirado bruknių. Valgydavom jas, kad net liežuviai nuo jų rūgšties suskildavo. 
Kažkur nutvėriau kelis butelius. Prisiviriau skardinėlėj bruknių, supilsčiau į butelius 
ir paslėpiau žemėje. Žiemą atsikasiau. Mano uogienė buvo apipelėjusi, bet valgiau 
kaip didžiausią skanėstą.

Atėjo žiema. O ji buvo šalta, baisi. Sniego gilu. Pradėjo varyti į mišką medžių 
kirsti. Darbas sunkus, jėgų nėra. Kas darbe pasižymėdavo, tapdavo stachanovie-
čiu, gaudavo trigubą normą sriubos. Bet kas ta sriuba? Vandenėlis... Kartu vagone 
važiavo buvęs policininkas Baltrušaitis, stiprus, raudonas vyras, tapo stachanovie-
čiu. Jis pjovė ant tokių kazlų lentas. Stengėsi žmogus iš paskutiniųjų. Bet kas iš to? 
Ta sriuba neatstatydavo išeikvotų jėgų, ir jis susirgo džiova. Neilgai ir sirgo – tą 
pačią žiemą ir mirė. Kai jau jis buvo visai prie mirties, medicinos sesuo prisiminė, 
kad šis ligonis stachanovietis, ir nubėgo jam paieškoti džiūvėsių. Bet kol grįžo, 
stachanovietis  jau buvo miręs...

Stachanoviečiai visos tos sriubos ir nesuvalgydavo, todėl nupildavo ir mums, 
paprastiems mirtingiesiems. Bet nuo to srėbalo tik pilvą išpūsdavo.

Aš buvau tiek silpnas, kad negalėjau nė svajot tapti stachanoviečiu. Badavau, 
šalau, nes savus rūbus ir apavą sunešiojom, o naujų dar nedavė.

(...)
Trūkstant vitaminų daugelis pradėjo silpnai matyti – vakare jau ir nieko nebeį-

žiūri. O aš laikiaus. Matyt, man padėjo ta bruknių „uogienė“, nuvagiamos bulvės. 
Kiek laiko vakarais aš būdavau visiems, einantiems į tualetą, kelrodžiu: įsitverdavo 
manęs, ir eidavom žąsele... O pačiuose barakuose jie irgi tik grabaliodavosi, nes 
neturėjom nei elektros, nei žibalinių lempų, pasišviesdavom tik balanomis...

Gyvenimėlis – ką ir sakyt! Visos mintys, visi rūpesčiai – tik apie maistą, tik 
apie tą ėdalą. Apie jį kalbėdavom, apie jį svajodavom, jį sapnuodavom. Mano 
kaimynas Prapuolenis iš Kauno Žaliakalnio vis kalbėdavo apie paliktą lydytų taukų 
puodą: „O, kad būč pasiėmęs!.. Ar berasiu grįžęs?..“ Su juo guosdavomės, kad jei 
kada grįšim Lietuvon, tai jau bent arklienos galėsim kirsti, kiek norėsim...

Kai kartą, dar man skutant senus medžius, vienas vėl kaip visados pradėjo kal-
bėti apie riestainius, dešras, tai kitas, užsimojęs kirviu, ant jo suriko: „Nutilk, o tai 
užmušiu!..“

Kartą ėjom pro karvę, geriančią pamazgas. Tuklys suspėjo įkišt kibiran skardi-
nėlę ir sugriebt kelias bulvių lupenas. Puoliau ir aš, bet sargybinis sulaikė.

Pradėjo žmonės sirgti cinga. Žinojom, kad geriausias vaistas nuo jo – žalios 
bulvės. Kai kurie kaliniai gaudavo nedidelius bulvių siuntinėlius nuo žmonų, at-
skirtų ir išvežtų į Altajaus kraštą. Tomis jų bulvėmis ir gydėmės, jas iškeisdami į dalį 
to menko duonos davinio. Supjaustydavau bulvę plonom riekutėm, užsidėdavau 

Stasys ŽUKAUSKAS (1914-
1992) – vaistininkas, sporto organi-
zatorius. Gimė 1914 m. gegužės 5 
d. Maskvoje, kur tuo metu gyveno, 
dirbo ir šeimą sukūrė jo tėvas Anta-
nas Žukauskas-Vienuolis. Augo Mas-
kvoje, kol 1920 m. grįžo į Lietuvą, 
o tėvams išsiskyrus liko gyventi su 
tėvu Anykščiuose. 1924-1929 m. 
– Anykščių Šv. Kryžiaus kongregaci-
jos pradžios mokykloje ir Anykščių 
vidurinėje mokykloje, 1935 m. bai-
gė Kauno Jėzuitų gimnaziją, paskui 
iki 1940 m. studijavo farmakologiją 
Kauno Vytauto Didžiojo universite-
te, studijas pertraukė tarnaudamas 
Lietuvos kariuomenėje (VŽM nuotr.). 
S. Žukauskas buvo skautas, priklau-
sė Lietuvos šaulių sąjungai, 1938 m. 
buvo Vytauto Didžiojo universiteto 
lietuvių studentų sporto korporacijos 
„Jūra“ sekretorius, 1939-1940 m. – 
jos vadas.

1941 m. birželio 14 d. už daly-
vavimą „Jūros“ korporacijoje jis buvo 
suimtas ir ištremtas, laikytas lageryje 
Sverdlovsko srityje (Rusija), vėliau 
perkeltas į Suchabezvodnaja lagerį 
Gorkio srityje (Rusija), kol 1945 m. 
pervežtas į Vilniaus kalėjimą ir dide-
lėmis tėvo pastangomis iš kalinimo 
1945 m. vasarą paleistas, o 1967 m. 
– ir reabilituotas. 

1946 m. jis išlaikė egzaminus ir 
įgijo farmacininko provizoriaus (che-
miko vaistininko) išsilavinimą. 1946-
1950 m. jis dirbo Vilniaus universi-
teto Chemijos fakultete asistentu, o 
1950-1979 m., iki pensijos, gyveno 
Plateliuose (Plungės r.) ir dirbo Plate-
lių vaistinės vedėju, o senatvę pralei-
do Kaune. 

S. Žukauskas buvo vandens spor-
to en tu ziastas, buriuotojas. 1951 m. 
Plateliuose jis įkūrė jachtklubą, kuris 
gyvuoja iki šiol, mokė buriuoti ir Tra-
kų ežeruose.

Užauginęs du sūnus, sulaukęs 
trijų anūkų, S. Žukauskas mirė 1992 
m. rugpjūčio 4 d. Kaune, palaidotas 
Romainių kapinėse.
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ant duonos riekutės ir valgydavau. Peilius laikyti buvo uždrausta, bet juos kaliniai 
pasidarydavo iš visokių gelžgalių.

Oi, tos bulvės! Kai pavasarį jas sodinom, kalbėjom, kad jų nekasim, – užeis 
vokiečiai ir išvaduos. Sulaukėm rudens ir bulves kasėm. Puikios tai buvo dienos, 
nes kai kurie sargybiniai leisdavo jų keptis ir valgyti. Trise prisikepdavom pilną 
kibirą ir valgydavom, valgydavom – net vidurius paleisdavo. Kaip jau sakiau, 
po 2 bulves, paslėptas pažastyse, parsinešdavau į namus. Kartą tokias 2 bulves 
paslėpiau tarp medžių ir pavasarį, kai labai kankino badas, jas suradau. Jos buvo 
sušalusios, juodos, bet tai buvo bulvės, ir jas valgiau skaniau, nei dabar tortą.

(...)
Pavasarį vėl kiek atsigaudavom. Sodinom bulves, kopūstus ir juos valgėm. 

Bulvių žievelę pagaliuku šiek tiek sutrindavom, ir gerai. Pusę kopūstų daigų su-
valgydavom, žinoma, slaptai, ant ežių užsikniaubę, kad sargybiniai nematytų. 
O tie tik stebėdavos, kad tiek daug daigų išeina...

Ne visi tremtiniai taip vargo. Kas prasisukdavo prie virtuvės, prie sandė-
lių, tiem buvo pakenčiamiau. O prasisukdavo ne naivūs studentėliai, o tūzai 
– buvę ministeriai, direktoriai... Ir čia jie tebetęsė buržuazinės santvarkos tradi-
cijas... Buvęs ministeris Endziulaitis buvo virėjas, „Spaudos Fondo“ direktorius 
Žygelis – sandėlininkas, lakūnas Stanaitis balanas degindavo...

Žygelis man buvo geras: duodavo kai kurių maisto likučių, nesuvalgytos 
sriubos. Bet kaliniai ant jo pyko: šnekėjo, kad jis net savo batus riebalais te-
pąs...

Šita mūsų „aristokratija“ nėjo į darbus, turėjo laisvo laiko ir, sužinojusi, kad 
aš turiu šachmatus, pradėjo jų prašyti. Aš daviau, bet ne veltui – už maistą. Jie 
norėjo juos nusipirkti, bet aš juos tik „nuomojau“ ir taip vis dar pakenčiamai 
laikiaus. (...)

Mūsų laimei, į mūsų sriubą pradėjo dėti arklio kraujo. Iš pradžių mes ir 
nežinojom, kas čia per juodi gabalai, tik vėliau mums pasakė. Godžiai laukda-
vom, kad į dubenėlį kliunkteltų nors keli krešuliai. Atrodo, kad nuo to kraujo 
aš lyg kiek sustiprėjau.

Dirbti nevarė. Iš pradžių negalėjau ir nuo narų nulipt. Ne tik nuo nusilpimo, 
bet nuo kojų ištinimo – negalėjau jų sulenkt. Pirštu paspaudus, kojoj likdavo 
duobutė. Bet aš pradėjau nusileisti nuo narų, net išeit į kiemą, truputi pavaikš-
čiot. Kasdien vis ilgiau.

Ir many kilo nepaprastas noras išlikt dar gyvam, kad galėčiau apie šiuos 
savo vargus pats papasakot tėtušiukui...

(...)
Aš vis „kombinuodavau“, tik ir tegalvodamas, kaip nors kiek stipriau pasi-

maitint. Pvz., aš kurį laiką savo duonos davinį iškeisdavau pas sandėlininką į 
duonos trupinius. Duodavo trupinių didesnį kiekį. Aš supratau, kad trupiniai 
išdžiuvę ir iš jų daugiau organizmui naudos. Paskui jau keisdavo tik į lygų tru-
pinių svorį, bet aš vis tiek tebekeisdavau. Kartais gaudavom žuvies gabaliuką. 
Tai aš tą gabaliuką išsikeisdavau į kelias žuvų galvas, iš kurių išsivirdavau sriu-
bos, ir tai buvo daug naudingiau.

Kartą valgykloj nutvėriau virėjo katiną. Pasikišau jį po skvernu ir, nusinešęs 
už scenos, tylomis jį pasmaugiau. Paskui, užsinešęs ant aukšto, palėpėj nuė-
miau kailį ir čia pat suvalgiau jo žalias kepenis (jose daug vitaminų). Paskui 
naktį, kai visi sumigo, pradėjau jį virti „kipitilnėj“. Bevirdamas, beragaudamas 
jį ir suvalgiau... O į mano viralą nebuvo įdėta nei druskos, nei pipirų... Tačiau 
koks kvepėjimas, koks skonis! Būčiau suvalgęs iš karto tris tokius kačiukus!

Kad nesužinotų, jog katinas užmuštas, jo odelę paslėpiau darbo vietoj po 
žemėm. Kitą dieną lagery triukšmas: dingo virėjo katinas! Virėjas šūkauja: „Už-
mušiu, kas katiną nukniaukė!..“

O aš vėl taip valgyt noriu, kad po kelių dienų išsikasiau tą odelę, apsvilinau 
ant ugnies jos plaukus, kiek pakepinau ir suvalgiau.

Po 3 badavimo metų jau gali viską ryt, nieko nebėra šlykštaus. Kartą apti-
kom prie buvusio kapčiaus supuvusių, jau net pajuodavusių bulvių. Valgėm – 
visgi krakmolas. Bet po to vėmėm – daug jau buvo jose nuodingų medžiagų.

Lagery sukinėjosi šuo. Oi, kaip norėjau aš jį prisiviliot ir nusmaugt! Bet vis 
išsisukdavo. Norėjau pasigaut žvirblį, įrengdavau spąstus, bet nepagaudavau. 
Tik sapnuose prisivalgydavau Anykščiuose pas Kairiūčias dešrų ar kur ant že-
mės rasdavau krūvą plutelių. Ir kaip buvo pikta ir liūdna, kai nubusdavai ir 
matydavai, kad tai būta tik sapno...

Kiek laiko aš su kitais buvau priskirtas prie kriminalinių kalinių brigados. Iš 
vienos pusės tai baisūs žmonės: jų net sargybiniai bijo, bet iš kitos – ir nieko. 
Jie laikosi kažkokios „savos moralės“, turi dar kažkokį išdidumo jausmą. Be 

Antanas ENDZIULAITIS (1895-
1942) – teisininkas, politikas ir visuo-
me nininkas. 1924 m. baigė Lietuvos 
universiteto Teisės fakultetą. Nuo 1925 
m. vasario 4 d. iki 1926 m. birželio 
15 d. – Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministras, 1926-1927 m. – III 
Seimo narys, 1926-1929 m. Lietuvių 
krikščionių demokratų partijos centro 
komiteto narys. Bendradarbiavo spau-
doje, vertėsi advokato praktika. 1941 
m. sovietinės valdžios ištremtas prie 
Uralo, o 1942 m. sušaudytas.

Balys ŽYGELIS (1886-1972) – pe-
dagogas, kooperatininkas ir politikas. 
1908 m. Sankt Peterburge įgijęs moky-
tojo teises, mokytojavo Kriukuose, 
1919-1920 m. buvo Joniškio vidurinės 
mokyklos steigėjas ir vedėjas, koop-
eratiniais pagrindais Joniškyje įkūrė 
knygyną. Buvo Steigiamojo, Pirmojo, 
Antrojo ir Trečiojo Seimų valstiečių 
liaudininkų atstovas, 1921-1933 m. 
Lietuvos mokytojų profesinės są-
jungos pirmininkas, 1926-1940 m. 
šios sąjungos įkurtos kooperatinės 
bendrovės „Spaudos Fondo“ pir-
mininkas, reikalų vedėjas, nuo 1930 m. 
– direktorius, pagrindinis Lie tu viš kosios 
enciklopedijos leidimo organizatorius. 
1940 m. pirmosios sovietinės okupaci-
jos metu buvo paskirtas Vals tybinės 
Leidyklos direktoriaus pavaduotoju, bet 
1941 m. birželio 14 d. ištremtas ir ket-
verius metus kalėjo Uralo šiaurėje.

1945 m. jis grįžo į Lietuvą, dirbo 
Kauno universitete, įvairiose įstaigose ir 
organizacijose. Mirė 1972 m. Kaune.

Simas STANAITIS (1898-1994) 
– ka ro lakūnas, aviacijos dimisijos 
pulkininkas leitenantas. 1919 m. sau-
sio 26 d. savanoriu įstojo į Lietuvos 
kariuomenę, mokėsi Karo aviacijos 
mokykloje, baigė ją pirmojoje laidoje, 
dalyvavo nepriklausomybės kovose su 
bolševikais Panevėžio, Utenos ir Daug-
pilio apylinkėse. Vėliau tarnavo Lietu-
vos kariuomenės aviacijos daliniuose, 
kol 1928 m. lėktuvo avarijoje sunkiai 
susižeidė ir 1930 m. buvo paleistas 
į dimisiją. Nuo 1931 m. jis vadovavo 
Lietuvos karo invalidų sąjungai, dirbo 
firmos „Studebeker“ atstovu Lietuvoje, 
buvo Lietuvos šachmatų rinktinės va-
dovas. 1941 m. birželio 14 d. sovietinės 
valdžios suimtas, išvežtas į Sosvos 
lagerį Šiaurės Urale, Ypatingojo pasita-
rimo nuteistas 8 metams. 1959 m. grįžo 
į Lietuvą. 1992 m. išleido atsiminimų 
knygą „Likimo vingiai“, buvo Lietuvos 
aeroklubo garbės narys. Mirė 1994 m.

Kairiūčios – tai Žukauskų 
kaimynystėje Anykščių priemiestyje 
Ažupiečiuose XX a. pirmojoje pusėje 
gyvenusios dainininkės seserys 
Kairytės: Veronika Kairytė-Kuliešienė 
(1886-1944), Rozalija Kairytė (1892-
1971) ir Emilija Kairytė-Petronienė 
(1896-1981).
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Tapiliute buvo vadinama Te o-
fi lė Žukauskaitė (1888-1962) – na-
mų šeimininkė, rašytojo Antano Žu-
kausko-Vienuolio sesuo ir pasakotojo 
Stasio Žukausko teta.

Genovaitė PALEcKIENė – 
žurnalisto ir politiko Justo Paleckio 
(1899-1980), 1940-1967 m. buvusio 
LSSR Aukščiausiosios Tarybos prez-
idiumo pirmininku, žmona.

Stasio pasakojimai: godulys maistui – „nuo to laiko”...

priežasties jie kito neskriaus, bet jei panorės iš tavęs ką paimt, su 
priemonėmis irgi nesiskaitys...

Netoli mūsų ant kalno buvo grūdų sandėlis. Stipresnieji ir 
ypač tie kriminaliniai eidavo vogti žirnių. Jie palįsdavo po san-
dėlio grindim, pasidarydavo grindyse skylutę ir pro ją prisiber-
davo žirnių. Paskui, juos valgydami, pribarstydavo jų kieme, 
išvietėj. Aš tik šias nuobiras susirinkdavau. Bet kartą kieme po 
žemėm radau užkastą nemažą žirnių maišelį. Aš jį pasiėmiau ir 
paslėpiau kitur. Sakau, dabar tai bus gyvenimas. Bet tas maišelis 
buvo kriminalinių. Jie greit jo pasigedo ir įtarė mane jį paėmus, 
nes matydavo mane tuo patvoriu, kur buvo paslėptas jų maišelis, 
dažnai slampinėjant. Jie pasišaukė mane ir sako:

– Tu paėmei mūsų žirnių maišelį...
Aš ginuos.
– Jei negrąžinsi, užmušim...
Išsigandau. Jie taip padarydavo. Nusipyliau kiek žirnių į „čiu-

nes“ (vatinius vailokus) ir nunešiau jiems maišelį. 
– Atsiprašau, – sakau, – nežinojau, kad jūsų...
– Bet kad lyg jau nebe visi... – kilnoja maišelį.
– Gal kokia saujelė netyčia į burną nubyrėjo... – bandau 

juokaut.
– Suprantama... – nusijuokia tie ir palieka mane ramybėj.
(...)
Ne tik kriminaliniai grasino užmušt, bet ir sargybiniai du 

kartus vos nenušovė. Dažnai sirgdavom viduriais – nuo viso 
to šlamšto, kurio prisivalgydavom. Sergant viduriais, gydytojai 
liepdavo nevalgyt ir tos šlapios mūsų duonos. Bet kaipgi iškęsi, ką gi tada 
valgysi? Ir valgydavom, ir taip ilgiausiai nepasveikdavom. O į darbus vis tiek 
varydavo.

Kartą taip einant susuko vidurius. Ką daryt? Negi darysi į kelnes? Šokau iš 
rikiuotės ir tūpiu, o čia tuoj sargybinis: „Zastreliu!..“ („Nušausiu!..“ – rusų k.).

Kitą kartą, grįžtant iš darbo, taip privargau, kad atsisėdau ant žemės. Ir vėl 
–„Zastreliu!..“ „Streliaj!“ („Šauk!“ – rusų k.), – rėkiu, – „Vis tiek nebėr gyveni-
mo...“ Tada jis lyg susigėdo, ir visai kolonai leido kelias minutes atsikvėpt.

(...)
Pagaliau mus keturis perkėlė į lagerį, esantį jau europinėj Rusijos daly, prie 

Uralo. Mane, kaip farmaceutą, paskyrė dirbti į besikuriantį mielių fabriką. Tai buvo 
jau 1944 m. vasarą. Jau sužinojom, kad išvaduota 
Lietuva. Tau ir tapiliutei parašiau po laiškelį, nes 
netikėjau, kad tėtušiukas nebūtų išvežtas. Čia 
buvo geriau. Darbas lengvas, ir galėdavau kiek 
tik noriu prisiryti salyklo. Iš pradžių suvalgiau 
kažkokius miltus, už kuriuos mano viršininkai la-
bai barėsi.

Tada prasidėjo mano „gelbėjimas“. Tėtušiukas 
rūpinosi, kad mane perkeltų į Vilniaus kalėjimą. 
Pradėjo mane gabenti į Lietuvą per kalėjimus. O, 
kaip tuose kalėjimuose aš prisikankinau! Mask-
vos kalėjime aš visai nusilpau, susirgau. Perkėlė 
į kalėjimo ligoninę. Kai išrengė, išsigando ir gy-
dytojai, ir seserys.

– Dėl ko gi jūs toks? – klausė.
– Aš iš ten...
– Argi jus ten taip?.. – stebėjosi.
Laimė, kad būnant Maskvos kalėjime 

Paleckienė man įteikė du siuntinėlius. Minėjau, 
kad vieno vos neatėmė kriminaliniai. Tada 
pradėjau atsigauti.

Siuntinėly buvo visokio maisto. Žinojau, 
kad negalima iš karto daug prisivalgyt – tada 
mirtis. Tai aš po truputį. Pagraužiu džiūvėsėlio 
ir padedu – grįšiu po valandos. Bet neiškenti: 
praeina keliolika minučių, ir vėl imi...

Tas siuntinėlis buvo didžiausias turtas, kokį 
kada turėjau: brangesnis ir už visą vaistinę, ir 
„Pobiedą“...

Stasys Žukauskas ir Justas Paleckis Plateliuose per festivalį kateryje 
„Gervazas“ apie 1960 m. VŽM nuotr.

Stasys Žukauskas Vilniaus universiteto neorganinės 
chemijos laboratorijoje apie 1947 m. VŽM nuotr.
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Pranas GIPIšKIS

...Čia, pas Galvydžius, gyventi buvo pavojinga. Grįžti atgal pas Vaškelius buvo 
nepatogu, nes jie manęs bijojo, kad jiems nelaimės neužtraukčiau. Kas daryti? 
Nutariau važiuoti į Salas pas kun. kleboną, buvusį mano mokinį. Galvydis mane 
nuvežė į Salas, bet ten nieko neradau. Klebonas esąs neramus ir dažnai išvažiuojąs 
pas savo draugus. Kur jis išvažiavo ir kada grįš, klebono šeimininkė nieko neži-
no. Tada mano žmonos brolis – svainis Galvydis nuvežė mane į Svėdasus, pas 
kun. kleboną Survilą. Čia man pagyvenus keletą savaičių, kunigas klebonas Survila 
mane nuvežė į Duokiškį. 

Pernakvojus Duokiškio klebonijoje, kun. klebonas Matulis mane nuvežė į 
Nasvaičius, pas mano pusbrolio žmoną Marganavičienę. Bet šiame vienkiemyje 
gyventi buvo labai pavojinga. Vakarais, pradėjus temti, apylinkės partizanai – raiti, 
pėsti ir važiuoti – rinkosi pas Marganavičių į susirinkimą. Pasirodė, kad Marga-
navičiaus būta vyriausiu miškinių vadu. Marganavičius pasiūlė ir man dalyvauti 
jų susirinkime. Bet aš griežtai atsisakiau: nenorėjau rodytis nė vienam partizanui, 
bijodamas, kad jų tarpe gali būti šnipas. Tik iš tolo per seklyčios langą žiūrėjau ir 
stebėjau, kaip jie atrodo ir ar daug jų yra. 

Nors Marganavičiai buvo labai geri ir vaišingi žmonės, bet čia gyventi buvo ne-
galima. Todėl, praleidęs penkias dienas, iš Nasvaičių pėsčias per laukus ir kaimus 
vėl grįžau atgal pas Galvydį. Čia gyvendamas, perskaičiau knygą „Kunigo Bos-

kos gyvenimas“. Kokiuose pavojuose to 
šventojo būta! Jis visada melsdavęsis į 
Mariją – Krikščionių pagalbą. (...) 

Būdamas tokioje padėtyje, kuomet 
reikėjo bastytis iš vienos vietos į kitą ir 
gyventi nuolatinėje baimėje ir netikru-
me, ryžausi atsiduoti Dievo valiai ir 
melstis. Kaip nutariau, taip ir padariau. Ir 
dabar kasdien po visų darbų ir vakarinių 
maldų, atsigulęs į lovą, persižegnojęs 
kalbu: „Sveika, Marija, Krikščionių pa-
galba, paprašyk savo Sūnų Jėzų Kristų, 
kad jis globotų ir saugotų mane, mano 
šeimos narius ir gimines nuo visokių pa-
vojų ir nelaimių“. Padaręs šią intenciją, 
sukalbu tris „Sveika, Marija“.  

***
Rugsėjo 29 d. Svėdasuose būna 

Švento Mykolo arkangelo atlaidai. Mano 
svainis Galvydis mane nuvežė į Svėda-
sus pas tą patį kunigą kleboną Survilą. 
Čia pabuvus kokią savaitę laiko, kun. 

Gyvenau kaip pelė po šluota
Nepriklausomos Lietuvos mokytojas, gimnazijos direktorius, aktyvus 

tautininkų, šaulių ir skautų veiklos organizatorius 50-metis Pranas GiPiŠKiS 
1944-ųjų vasarą tapo sovietinės valdžios pasmerktuoju. Jis pats ir bet kurie 
kiti su juo bendravę žmonės tuo metu, XX a. viduryje, žinojo: tarnavimo Lie-
tuvai „kaltę“ gali atpirkti vien tik vergiškas darbas ir kone garantuota mirtis 
Sibire. 

Tačiau jis išliko – ir savo žmoniškumo, ir jį supusių žmonių pasiaukojimo 
dėka. Praėjus daugiau kaip dvidešimčiai metų, senatvėje, P. Gipiškis sėdo 
ir parašė išsamų pasakojimą apie tai, kas ir kaip jam padėjo gyventi oriai, 
garbingai ir, nepaisant epochos naštos, – laimingai. Keli šimtai rankraščio 
lapų dabar yra Gipiškių šeimos – jo sūnaus Vytauto ir anūko, irgi Vytauto, 
relikvija bei dėkingumo lemčiai ir šalia buvusiems žmonėms ženklas. 

Artimiesiems sutikus, publikuojame prisiminimų fragmentą, kuris atspin-
di mokytojo P. Gipiškio išgyvenimo Anykščių krašte laikotarpį. išgirdus šį 
balsą iš praeities, jis įkvepia optimizmo ir padeda apsispręsti, jei staiga sun-
kiu momentu ir šalia mūsų nuaidėtų tylus pagalbos prašančiojo balsas...

Pranas GIPIšKIS – pedagogas 
biologas, vertėjas, kraštotyrininkas, 
visuomenininkas. Gimė 1893 m. 
rugpjūčio 25 d. Užpaliuose (Utenos 
r.), 1903-1910 m. mokėsi Užpalių 
pradžios mokykloje, 1914 m. baigė 
Utenos miesto mokyklą. Iki Pirmojo 
pasaulinio karo baigęs pirmąjį kursą 
Kauno kunigų seminarijoje, 1915 
m. P. Gipiškis paliko studijas, grįžo 
į Užpalius ir pradėjo dirbti pradžios 
mokyklos mokytoju, dirbdamas 
baigė mokytojų kursus. 1921 m. 
gavęs Švietimo ministerijos leidimą, 
jis įsteigė Užpalių privatinę vidurinę 
mokyklą ir 1921-1924 m. buvo pir-
masis šios priaugančios mokyklos 
vedėjas. 1924-1929 m. jis studijavo 
Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir  
įgijo biologo pedagoginį išsilavinimą. 

Mokytojų tarybos posėdis Zarasų gimnazijoje 1938 m. Centre, galustalėje, sėdi 
gimnazijos direktorius P. Gipiškis. Zarasų krašto muziejaus fondų nuotr.

IšlIkImas. 1950-IejI
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klebonas Survila, man pageidaujant, nuvežė mane į Subačių pas kun. kleboną 
Beinorą, kurį prašiau mane palaikyti vieną kitą savaitę. Čia pernakvojome, ir kitą 
dieną klebonas Beinoras pasakė, kad jis esąs nesaugus, dėl baimės atsisakė mane 
priimti. Iš čia kun. Survila mane vėl parsivežė pas save į Svėdasus. 

Svėdasuose pagyvenau dar apie dvi savaites. Iš čia tas pats mano geradarys 
klebonas nugabeno mane į Vyžuonas, pas kun. kleboną Gudonį. Jis mane mielai 
priėmė, davė atskirą kambariuką, ir aš čia pradėjau versti iš vokiečių kalbos į lietu-
vių kalbą kun. jėzuito Petro Liperto „Įstatymus ir meilę“. Taip man besidarbuojant 
su šiuo vertimu, nepastebėjau, kaip prabėgo penkios dienos. Po penkių dienų kle-
bonas Gudonis pradėjo dėl manęs baimintis ir rūpintis, kad jam pačiam neiškiltų 
koks pavojus. 

Aš tuojau, tą pačią dieną, išėjau iš klebonijos pas savo giminaitį Saladžių, gy-
venantį už pusantro kilometro nuo Vyžuonų. Ten ir susižinojau, kad valdžia rei-
kalauja išsiimti pasą, kurio aš neturėjau. Čia man susidarė labai gera proga pasui 
gauti. Saladžius mane nuvežė į Uteną pas savo brolį, Utenos pieninės vedėją. Pasų 
skyriaus viršininkas mano pareiškimą ir gimimo metrikus priėmė, bet fotografijas 
atmetė kaip netinkamas ir liepė eiti pas fotografą nusifotografuoti ir atnešti jam 
naujas, pasui pritaikytas nuotraukas. 

Už poros dienų nuotraukos buvo padarytos. Man jas įteikus pasų skyriaus virši-
ninkui, prisistatė milicininkas. Aš labai persigandau, maniau, kad mane nori areš-
tuoti. Bet čia mano baimė buvo be jokio pagrindo, niekas nieko man nedarė. Paso 
nesulaukdamas, pėsčias nuėjau pas kitą giminę Vėgėlę, kuris gyveno už 6 km nuo 
Utenos. Už kelių dienų mano giminaitis Saladžius parvežė man naują pasą. 

Koks aš tada buvau laimingas, gavęs pasą! Vyžuonų parapijoje turėjau tris gi-
mines: Saladžių, Meškauską ir Vėgėlę. Man begyvenant pas kiekvieną iš jų po dvi 
savaites ir bevaikščiojant iš vienos vietos į kitą, atėjo ir Švenčiausiojo Jėzaus vardo 
atlaidai Vyžuonose. Mano giminaitis Saladžius nuvežė mane į Vyžuonų bažnyčią. 
Po pamaldų užėjau į kleboniją, ten radau ir mano geradarį kun. kleboną Survilą. 
Jis mane vėl parsivežė į Svėdasus. 

***
Nuo 1946 m. sausio pradžios iki 1952 m. balandžio gyvenau Svėdasuose. Čia 

buvau ir priregistruotas ir įrašytas į namų knygas. Pradžioje nieko kito nedirbau, 
tik perrašinėjau kelių metų gimimų, vedybų ir mirimų metrikų knygas. Baigęs šį 
darbą, verčiau iš vokiečių ir lenkų kalbų į lietuvių kalbą kunigams pamokslus ir 
kitokias religinio turinio knygas. Iš viso per tą laiką išverčiau apie 20 knygų.

Mane atleidus iš mokytojo pareigų, kurias ėjau nuo 1915 iki 1944 metų, mano 
gyvenimas buvo labai nepavydėtinas. Kurį laiką teko bastytis iš vienos vietos į kitą, 
vaikštinėti iš vieno giminės pas kitą, trečią, ketvirtą, gyventi nuolatinėje baimėje 
ir netikrume. Aš kaip koks raupsuotasis, švietimo ministro pasmerktasis, nedrįsau 
ieškoti tarnybos ir bijojau viešai rodytis. 

Draugą pažinsi nelaimėje. Nors kun. klebonas Antanas Survila man buvo sve-
timas – ne giminė, bet jis mane priėmė kaip Evangelijos tėvas sūnų palaidūną ir 
laikė mane net šešerius metus, tol, kol klebonija buvo valdžios atimta, vėl reikėjo 
ieškotis naujos vietos. Aš jame pamačiau tokį žmogų, kuriame slėpėsi krikščioniš-
kos dorybės: ramumas, nuolankumas, uolumas, kantrumas, gailestingumas, meilė, 
atsidavimas Dievo valiai. Aš daug pažinau kunigų, bet tokios kilnios asmenybės 
kaip kun. Survila nemačiau. Jie visi, išskyrus vieną kitą, yra gailestingi, nuoširdūs, 
malonūs, skaistūs ir daug geresni už pasauliečius.

Mano šeima, būdama Užpaliuose, kol giminės buvo neišvežti į Rusiją, šiaip 
taip laikėsi, vegetavo. Bet netekus giminių, ekonominė jos padėtis labai pablo-
gėjo. Aš mažai kuo galėjau jai padėti. Tada mano žmona su vaikais prisirašė prie 
kolūkio, gavo žemės sklypą ir kaip kolchoznikai skurdžiai gyveno. Bet jai vargą 
vargti padėjo tokie geradariai, kaip kun. klebonas Survila, kun. Kairys, vaistininkas 
Seibutis, gydytojo Vaičiulio žmona Vaičiulienė ir kiti.

Nors aš buvau užsidaręs kambarėlyje ir gyvenau kaip pelė po šluota, kaip „Va-
tikano kalinys“, bet žinojau, kas dedasi pasaulyje ir artimose apylinkėse: žmonių 
kalbos ir eterio bangos daug ką pranešdavo. 

 Vieną kartą sapnavau tokį sapną: rodos, gyvenu Užpaliuose, mano tėvų na-
muose, tik staiga viskas aptemo – ir matau, kaip skrenda iš šiaurės rytų į pietų vaka-
rus lėktuvo pavidalo, trumpais sparnais, ilga vingiuojančia į šonus uodega baisus, 
raudonas kaip ugnis slibinas. Regiu, kaip iš jo krinta žemyn juodos sviltos, girdžiu 
baisų, klaikų, žvėrišką kriokimą, riaumojimą. Visi žmonės, baimės apimti, guli ant 
žemės. Aš taip pat guliu gryčioje ant grindų. Triukšmui sumažėjus, pakeliu galvą 
aukštyn ir galvoju, ar aš dar gyvensiu. Kaip gera pasidarė, kai pabudau ir patyriau, 
kad tai sapnas, o ne tikrovė. 

Bet šis mano sapnas greit išsipildė. Aštuntą valandą ryto sužinojau, kad vyksta 
masinis žmonių trėmimas į Sibirą. Baisūs vežamų žmonių pergyvenimai, jų kan-
čios, skausmai, ašaros, aimanavimai, dejavimai aidėjo per visą Lietuvą. Šie dva-
siniai žmonių kentėjimai, klaikūs pergyvenimai kaip kokios nematomos bangos 

1929-1931 m. P. Gipiškis dirbo 
Telšių gimnazijoje gamtos mokytoju, 
1931-1934 m. – Raseinių gimnazi-
jos direktoriumi. 1934-1940 m. jis 
gyveno Zarasuose ir dirbo Zarasų 
aukštesniosios komercinės mokyk-
los, nuo 1937 m. – valstybinės gim-
nazijos direktoriumi, kol pirmosios 
sovietinės okupacijos pradžioje iš šių 
pareigų buvo atleistas. Jo rūpesčiu 
nuo 1935 m. šiai mokyklai buvo 
suteiktas prof. Kazimiero Būgos 
vardas, joje atsirado literatų, muzikų, 
sportininkų ir šachmatininkų būreliai. 
P. Gipiškis buvo aktyvus tautininkas, 
šaulys ir skautas, 1936 m. jis parengė 
ir išleido Zarasų turizmo draugijos 
knygą „Zarasų kraštas“ – pirmąjį ir 
vienintelį Nepriklausomoje Lietuvoje 
informacinį leidinį apie Zarasus. Už 
aktyvią veiklą jis buvo apdovanotas 
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Ge-
dimino III laipsnio ordinu (1934 m.) 
ir Lietuvos šaulių sąjungos Šaulių 
Žvaigždės medaliu (1939 m.).

Sovietinės valdžios 1940 m. 
vasarą atleistas iš Zarasų gimnazijos 
direktoriaus pareigų, 1940-1944 m. 
P. Gipiškis dirbo Utenos gimnazijoje 
mokytoju, o 1942-1944 m. buvo ir 
šios gimnazijos direktorius. Antro-
sios sovietinės okupacijos pradžioje 
1944 m. vasarą jis pasitraukė į 
tėviškę ir iki žiemos dirbo mokytoju 
Užpalių progimnazijoje. Prasidėjus 
sovietinio saugumo persekiojimams, 
jis buvo sulaikytas, tardytas. Veng-
damas represijų, jis išvis pasitraukė 
iš pedagoginės veiklos, slapstėsi, 
gyvendamas atskirai nuo šeimos pas 
gimines ar pažįstamus Aukštaitijoje.

Lemtingą savo gyvenimo 
laikotarpį 1946-1952 m. P. Gipiškis 
praleido Svėdasuose (Anykščių r.), 
kur buvo klebono Antano Survilos 
slepiamas ir globojamas. Gyven-
damas klebonijoje, jis perrašinėjo 
kelių metų parapijos gimimų, vedybų 
ir mirčių registracijos knygas, vertė 
iš vokiečių ir lenkų kalbų į lietuvių 
kalbą pamokslus kunigams ir įvairias 
religinio turinio knygas. Iš viso per 
tą laiką jis išvertė apie 20 knygų, 
jo vertimai paplito tarp aplinkinių 
parapijų kunigų. 

1952 m. pavasarį P. Gipiškis išėjo 
iš pogrindžio ir persikėlė į Žemaitiją, 
apsigyveno Samališkių kaime šalia 
Vėžaičių (Klaipėdos r.) ir 1952-1956 
m. dirbo Lietuvos žemdirbystės mok-
slinio tyrimo instituto Samališkių 
bandymų stotyje  techniku. 1956-
1959 m. jis buvo šios bandymų sto-
ties vyresnysis mokslinis bendradar-
bis, kol išėjo į pensiją.

Nuo 1959 m. iki gyvenimo pabai-
gos jis gyveno Vėžaičiuose, senatvėje 
parašė ir paliko rankraščiuose išsamius 
atsiminimus. Su žmona Angėle Gal-
vydyte-Gipiškiene užauginęs sū nus 
mokslininką agronomą Vytautą (g. 
1930 m.) ir Antaną Kastytį, jis mirė 
1980 m. Vėžaičiuose (Klaipėdos r.), 
ten ir palaidotas.
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Antanas SURVILA (1887-1961) – 
ku nigas kanauninkas, teologas. Baigė 
studijas, 1910 m. buvo įšventintas 
kunigu. A. Survila jaunystėje ilgą laiką 
tarnavo Zarasų krašte: buvo vikaras 
Zarasuose, Imbrado ir Antalieptės 
bažnyčių kuratas, o 1919-1926 m. 
– Antazavės parapijos klebonas. Po 
teologijos studijų Kauno Vytauto 
Didžiojo universitete įgijęs bažnytinių 
teisių licenciato laipsnį, jis tarnavo 
Vyžuonose (Utenos r.), Kupiškyje ir 
Užpaliuose vikaru ir kapelionu.

1935 m. A. Survila atvyko į 
Svėdasus (Anykščių r.) ir čia pasiliko 
iki gyvenimo pabaigos. 1935-1957 m. 
jis buvo Svėdasų Šv. Mykolo arkange-
lo parapijos klebonas. Svėdasuose jis 
pasižymėjo iškalba ir taupiu ūkiškumu, 
ypač daug dėmesio skyrė jaunimo kat-
echizavimui kaip svėdasiškių pamaldu-
mo pagrindui. Iki Antrojo pasaulinio 
karo Svėdasuose jis pastatė altariją, 
prieglaudą ir parapijos salę, subūrė 
Svėdasų tretininkų kongregaciją ir jai 
vadovavo. Po karo A. Survila sure-
montavo apgadintą Svėdasų bažnyčią, 
buvo Panevėžio vyskupijos katedros 
kapitulos kanauninkas. Senatvėje 
1957-1961 m., iki gyvenimo pabaigos, 
jis liko tituliarinis klebonas. 1960 m. 
Svėdasuose jis iškilmingai paminėjo 
tris jubiliejus – auksinę kunigystės 
sukaktį, savo 75-metį ir klebonavimo 
Svėdasuose 25-metį. Mirė 1961 m. 
gegužės 31 d. Svėdasuose, palaidotas 
Svėdasų kapinėse.

Antanas PAURYS (1885-1968) – 
kunigas monsinjoras, visuomenininkas. 
Gimė 1885 m. spalio 5 d. Butiškiuose 
(Zarasų r.), mokėsi Antazavės pradžios 
mokykloje, baigė Mintaujos (dabar – 
Jelgava, Latvija) gimnaziją. Po studijų 
Kauno Žemaičių kunigų seminarijoje 
1909 m. gegužės 29 d. A. Paurys 
buvo įšventintas kunigu. 1909-1915 
m. jis tarnavo Pagiriuose (Ukmergės 
r.) vikaru, 1915-1929 m. buvo kunigas 
filialistas bei pirmasis naujos parapijos 

palietė jautrią mano nervų sistemą ir sukėlė tokį baisų sapną. 
Per šį pirmąjį vežimą iš Užpalių valsčiaus buvo ištremta daugiau kaip 80 šei-

mų. Į tą skaičių pateko ir mano žmonos brolio šeima. Bet paties namų savininko 
Galvydžio ir jo trijų dukterų nebuvo namie, ir jie liko neišvežti, tik jo žmona, sesuo 
ir sūnus atsidūrė tolimuose Rytuose. 

Po kiek laiko Dusetų rajono mašina vėl atvažiavo į Degesių kaimą Galvydžio 
išvežti. Jis tuo metu nakvojo ne savo namuose, bet pas Urboną, netolimą kaimyną. 
Mašina kaip tyčia sustojo prie Urbono namo. Vežikai, žmonių gaudytojai, pasi-
beldė į duris. Galvydis jas atidarė. „Ar žinai, kur Galvydis gyvena?“ – paklausė 
milicininkas. „Žinau“, – atsakė Galvydis. „Na, tai gerai! Sėskis į mašiną, parodysi 
mums kelią“. Namo šeimininkė, išgirdusi tokią jų kalbą, tuojau atsiliepė: „Jis ne-
sveikas, jam reikia gulėti, o ne važinėti. Aš jus palydėsiu ir parodysiu, kur Galvydis 
gyvena“. Žmonių gaudytojai milicininkai kartu su Urboniene nuvažiavo pas Gal-
vydį, o patsai Galvydis, šiltai apsitaisęs, pabėgo į Degesių mišką ir liko neišvežtas. 
Jo dukterų nebuvo namie: viena mokėsi Užpaliuose, kita Utenoje, trečia Vilniuje. 
Taip jos visos trys irgi nepateko į Rytų šalelę. 

Po kiek laiko aš ir vėl sapnuoju. Matau ilgus, gilius griovius, aukštus ir taip pat 
ilgus gūbrius, baisias prarajas ir grublėtas keteras. Kažkokia nematoma jėga mane 
perkelia nuo vienos keteros ant kitos, ir taip aš laimingai skraidau tarp baisių pra-
rajų. Žiūriu tolyn ir matau, kaip Debeikių kun. klebonas Šimonėlis, įkritęs į gilų 
griovį, stovi, ir atrodo, kad jis laukia pagalbos. 

Po kiek laiko sužinojau, kad kun. klebonas Jurgis Šimonėlis areštuotas ir išvež-
tas į Rusiją. 

***    
Vieną kartą kažkas pranešė, kad į kleboniją atėjo milicija patikrinti gyventojų 

pasų. Pas kleboną tuo laiku atvažiavo jo sesuo ir apsigyveno kambaryje, esančia-
me šalia mano kambario. Gavęs žinią, kad milicija jau tikrina pasus, nuėjau į kitą 
kambarį pas kun. vikarą. Vos tik išėjau iš savo kambario, tuojau prisistatė ir milicija 
pas klebono seserį. Milicininkai, patikrinę klebono sesers pasą, ėjo per koridorių į 
kitą kambarį pas kunigą vikarą, pas kurį aš buvau nuėjęs. 

Bet tuo metu koridoriuje kaip tik pasipainiojo klebonijos tarnaitė. Ta, pamačiu-
si milicininkus, išsigando ir pasileido bėgti laiptais aukštyn į antrąjį aukštą, norė-
dama pasislėpti. 

Milicininkai pamatę, kad ji nuo jų bėga, pradėjo ją vytis. Girdžiu, kažkas bilda: 
tapu! tapu! tapu! Kai bildesys nutilo, aš iš vikaro kambario išėjau ir vėl į savo kam-
barį grįžau. Vos spėjau – milicininkai, tarnaitę palikę, atėjo ir pas vikarą. Patikrinę 
jo kambarius ir pasą, jie išėjo ir grįžo į savo įstaigą. Taip aš laimingai, tarnaitės 
bėgimo ir milicininkų vijimosi dėka, išvengiau akistatos su milicija ir tardymo. 

Ką milicija man būtų dariusi, jeigu ji būtų mane radusi, nežinau. Bet aš jos 
bijojau. Klebonijos tarnaitė, kurią milicininkai nusivijo, buvo pakviesta į miliciją ir 
ilgai tardoma.

***   
Kun. klebonas Survila buvo labai gabus ekonomistas. Jis sugebėjo iš mažmožių 

padaryti pinigų. 
Turėjo 14 avilių bičių. Vienais metais jis už medų gavęs 3000 litų. Iš klebonijos 

žemės ūkio, nors jis buvęs labai menkos vertės, gaudavęs 500 litų gryno pelno. 
Už pupeles, kurių darže prisodinta, paimdavęs po 5 rublius už kilogramą. Savo 
ūkio kviečius ir nupirktus iš ūkininkų arba gautus iš kalendos suvalcuodavo ir par-
davinėdavo maišais pirkliams, atvykstantiems iš Kauno. Sviestą ir rūkytus lašinius, 
gražiai supakuotus, vokiečių okupacijos laikais nuveždavo į Kauną ir ten po 50 
markių už kilogramą parduodavęs žydams, gyvenantiems getuose. 

Dėl tokio jo praturtėjimo apylinkės kunigai vadino Svėdasų kleboną biznie-
rium Krezu. 

***    
Kiek laiko Svėdasai buvo Rokiškio apskrities ribose. Išėjo įsakymas, draudžian-

tis mokyti vaikus katekizmo ir ruošti juos prie išpažinties ir Šventos Komunijos. 
Klebonas Survila iš pradžių šio įsakymo neklausė ir toliau mokė vaikus. Tada 

iš Rokiškio į Svėdasus atvažiavo NKVD viršininkas, pasikvietė pas save kleboną 
Survilą, pareikalavo pasiaiškinti, kam jis vaikus moko tikybos. Klebonas labai švel-
niai ir mandagiai pradėjo viršininkui aiškinti tikėjimo reikalingumą. Viršininkas, 
nepakęsdamas klebono kalbos, rusiškai surikęs: „Nemoroči!“ – „Nemulkink ma-
nęs! Nekvaršink man galvos!“ Grasindamas klebonui, šaukęs: „Popadioš ty v moji 
ruki!“ – „Pakliūsi tu man į rankas!“ 

Jo tardymo metu aš vėl puoliau ant kelių ir nuoširdžiai meldžiausi, kad Viešpats 
Dievas apsaugotų mano geradarį kleboną nuo visokių pavojų. Šiuo kartu viršininkas 
kleboną paleido ir paliko ramybėje, bet griežtai įsakė vaikų nemokyti katekizmo.
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***     
Apskritis naikinant ir rajonus steigiant, Svėdasai buvo nuo Rokiškio atskirti ir 

prijungti prie Anykščių rajono. 
1950 m. lapkričio mėnesį, man tebegyvenant Svėdasuose, išėjo įsakymas keisti 

pasus. Ėjo kalbos, kad Anykščių pasų skyriaus sekretorė „ima“ ir, kad ji greit patar-
nauja tiems, kurie „duoda“. Kunigo klebono seserėnas mane nuvežė į Anykščius. 
Aš tuojau įteikiau Pasų skyriaus sekretorei pareiškimą, pridėjęs prie jo dvi nuotrau-
kas, senąjį pasą ir parodžiau masalą – 50 rublių. Ji dokumentus priėmė, bet pinigų 
neėmė, tik pasakė: „Pasas bus paruoštas ir pasirašytas už dviejų dienų“. 

Dvi dienas gyvenau pas Anykščių kun. kleboną Vincą Arlauską. Po dviejų die-
nų nuėjau atsiimti paso. Sekretorė mane pirmą pašaukė paso atsiimti. Pasirašęs 
pase ir knygoje, gavau pasą, bet kyšio nebedaviau. 

***     
1946-1947 m. Svėdasuose gyveno labai žiaurus NKVD viršininkas. Bet klebo-

nas Survila ir su juo mokėjo sugyventi. Tais laikais atlyginimai tarnautojams buvo 
maži, o maistas brangus. Kai tasai viršininkas pristigdavo duonos, tuojau jisai ir 
eidavo pas kleboną jos „pasiskolinti“. Taip viršininkas „skolindavosi“ duonos, kiek 
jisai norėjo. Vienais metais Svėdasuose labai užderėjo bulvės. Klebonas nuvežė 
viršininkui tokį didelį vežimą bulvių, kad jam ir visai jo šeimai turėjo visiems me-
tams užtekti. Už tokią dovaną, be abejo, jis buvo patenkintas.

Vienas Svėdasų skrebukas, doras, geras vaikinas, baisiai nemėgo savo tarny-
bos ir nutarė nuo šių, jam primestų pareigų atsisakyti. Kaip nutarė, taip ir padarė: 
padavė viršininkui pareiškimą ir parėjo namo pas tėvus gyventi. Viršininkas bai-
siai ant jo užpyko. Tada jisai su skrebų būriu nuėjo į tą kaimą, kuriame gyveno at-
sisakęs nuo skrebystės vaikinas. Viršininkas atstatė į jį šautuvą ir įsakė jam bėgti. 
Bet tasai vaikinas nebėgo. Tuomet saugumietis, truputį atsitraukęs atgal, iššovė. 
Jaunuolis parkrito ant žemės, bet buvo dar gyvas. Sunkiai sužeistas vaikinas buvo 
greit nuvežtas į ligoninę. Bet ten jisai mirė, ir jo lavonas buvo pargabentas atgal 
į Svėdasus. Čia kilo baisus verksmas, triukšmas, neapykanta dėl tokio viršininko. 
Tuomet Svėdasų partijos komiteto sekretorius Baronas apskundė NKVD viršinin-
ką aukštesnei valdžiai. Po to šis viršininkas buvo areštuotas ir išvežtas 7 metams 
į lagerį.

Į šio žiauraus, nedoro enkavedisto vietą buvo atkeltas labai geras žmogus 
viršininko pareigoms eiti. Jisai niekam bloga nedarė. Tais laikais labai siautėjo 
miškiniai. Naujas viršininkas jų bijojo. Vieną kartą jis paklausė kleboną: „Kodėl 
lietuviai taip neapkenčia rusų?“ Į tokį klausimą tais laikais negalima buvo atsakyti 
– reikėjo tylėti, ir klausimas paliko be atsakymo.

Karui su vokiečiais tebeinant, vienas svėdasiškis, tarybinės armijos kareivis, 
grįžo namo ir slaptai ant aukšto įsitaisęs slėptuvę gyveno. Jo tėvai už dingusį kare 
be žinios jų sūnų gaudavo iš tarybinės valdžios kas mėnuo pensiją. Bet po ilgesnio 
laiko viskas išėjo aikštėn. Pabėgėlis kar-
eivis buvo suimtas ir išvežtas. 

1946 m. (1949 m. – Red. pastaba) 
pas kleboną Survilą atvažiavo iš Kauno 
gyventi jo draugas kunigas antanas 
Paurys, ilgametis Užpalių klebonas. Il-
gais žiemos vakarais susirinkdavo pas 
mane kunigai: Survila, Paurys, vikaras ir 
vargonininkas Petras Vinkšnelis palošti 
preferanso. Kai aš pralošdavau, tai jie 
iš  manęs pinigų neimdavo, o kai jie 
pralošdavo, tai man tuos pinigus atid-
uodavo. 

1952 m. pradžioje valdžia paėmė 
kleboniją ir nutarė steigti ligoninę. 
Apatiniame aukšte prasidėjo remonto 
darbai. Reikėjo keltis į antrą aukštą ir 
ieškoti naujos vietos. Čia nebegalima 
buvo gyventi. Bet kur dėtis? Kur tarnybą 
gauti? 

Ir štai netikėta staigmena: iš Elmininkų 
bandymų stoties atėjo man pranešimas, 
kad aš galiu užimti lauko bandymų 
techniko vietą Samališkių bandymų sto-
tyje. Aš greit nuvažiavau į Samališkes ir 
buvau ten paskirtas etatiniu darbuotoju.

klebonas Miežiškiuose (Panevėžio r.), 
o 1929-1949 m. – Užpalių (Utenos r.) 
Švč. Trejybės parapijos administratori-
us. Ten jam buvo suteiktas monsinjoro 
titulas. 

1949-1956 m. A. Paurys kaip 
altarista gyveno ir tarnavo Svėdasų 
parapijoje, o paskui senatvę iki gyven-
imo pabaigos praleido Skapiškio 
(Kupiškio r.) altarijoje, kur ir mirė 1968 
m. balandžio 12 d. 

Petras VINKšNELIS (1880-1972) 
– vargonininkas, chorvedys ir kul-
tūros organizatorius. Gimė 1880 m. 
Gileišiuose k. (Rokiškio r.), baigė 
Pandėlio pradžios mokyklos 4 skyrius, 
1896-1900 m. toliau mokėsi Rudolfo 
Lymano vargonininkų ir giedojimo 
mokykloje Rokiškio dvare. 1901-
1909 m. jis buvo Kamajų (Rokiškio r.) 
parapijos vargonininkas, o nuo 1909 
m. gyveno Svėdasuose ir 1909-1956 
m. dirbo Svėdasų parapijos vargonin-
inku. P. Vinkšnelis buvo ilgiausiai šioje 
parapijoje tarnavęs vargonininkas ir 
chorvedys.

Jo suburtas ir vadovaujamas 
Svėdasų parapijos choras (40 dai-
nininkų) dalyvavo  visose dainų šven-
tėse Kaune 1924-1930 m. ir Klai pėdoje 
1938 m. Apie 1936 m. Svėdasuose P. 
Vinkšnelis įkūrė „Pavasario“ draugi-
jos kanklininkių orkestrėlį, jame 12 
merginų kankliavo pirmosiomis Juozo 
Lašo gamintomis kanklėmis. 1951 m. P. 
Vinkšnelis subūrė Svėdasų moksleivių 
chorą, išmokė lietuviškų giesmių, 
kurias šis choras 1951-1956 m. giedo-
davo per rytines pamaldas. Mirė 1972 
m., palaidotas Svėdasų kapinėse.

Ant šios nuotraukos Pranas Gipiškis ranka užrašė: „Po slapstymosi nusifotogra-
favau Samališkės bandymų stoties bandymų laukuose  su runkeliais rankose: 
runkelis dešinėje  rankoje – didelis, augęs kalkintoje dirvoje, kairėje – mažas, 
kur rūgščioje, nekalkintoje“. Gipiškių šeimos archyvo nuotr.
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Kuklios buvo ir vėliavėlės, dabar jas 
vadintume vimpilais. Tai buvo trispalviai 
vimpilai ant poilgio siūlo, kurio gale buvo 
pririštas akmenukas. Užmetus jį į medį ar į 
vielas, akmenėlis apvyniodavo siūlą aplink 
šakutę ar vielą, ir štai – vėliavėlė iškelta.

Ne vienas turėjome panašią užduotį ir 
veikėme savuose rajonuose. Man priklausė 
Jurzdikas. Šią užduotį įvykdžiau. Rodos, tai 
buvo naivu, bet koks buvo džiaugsmas, kad 
kažką padarei kilnaus, kažką gražaus ir kad 
neįkliuvai. O kokia brangi ir graži tada atrodė 
trispalvė! Rodos, šimtą kartų gražesnė už 
dabar laisvai kabančią. Tiesa, buvom galvoję 
iškelti didelę vėliavą kur nors Storių „majoke“ 
ar Šilelio Didžiojoje pušyje, bet nesiryžom, 
nes šiose vietose labai rizikinga.

Kiti grupės mokiniai, nors ir ne tiek daug jų 
buvo, veikė kituose miestelio rajonuose. Visi 
laikydamiesi „griežtos konspiracijos“. Rašau 
kabutėse, nes vėliau išsiaiškinau, kad mūsų 
konspiracija jau buvo iš anksto pasmerkta. 
Mūsų pogrindžio grupėje jau buvo įterptas 
išdavikas (už grašius samdomas provokato-
rius iš mūsų gimnazistų tarpo). Taigi, tas mūsų 
žygis jau buvo nulemtas iš anksto.

Taip Vasario 16-osios rytą daugelyje 
miesto vietų sužibėjo ir plaikstėsi trispalvės, o 
ant stulpų kur ne kur buvo išklijuoti lapeliai su 
sveikinimais. Tai buvo gražus rytas ir džiugi 
diena, kuri, deja, greit apniuko ir pasikartojo 
tik daugiau kaip po trisdešimties metų. 

Tą dieną saugumiečiai drąskė lapelius, 
plėšė trispalves. O žmonės širdyse gėrėjosi ir, 
rodos, minėjo laisvą Vasario 16-ąją. Ir mums 
atrodė, kad tai buvo laiminga diena.

Tačiau kitą naktį ir kitą rytą prasidėjo 
areštai. „Sėmė“ visus, kas ruošė tokį Vasario 
16-osios minėjimą. Kišo visus į KGB rūsius, 
kur jau laukė kankinantys tardymai. Mums  jau 
buvo aišku, kad tai – tik kelio pradžia į katorgą, 
lagerius. Kiek daug visko laukė prieš akis...

Tai buvo 1950-ųjų vasario 16-ąją
IššŪKIS. 1950 m. žie-

mai baigiantis, naktį iš vasario 
15-osios į vasario 16-ąją, aš-
tuoni jauni anykštėnai, norė-
dami pažymėti Vasario 16-ąją, 
naktį paskleidė Anykščiuose 
trispalves vėliavėles ir išklija-
vo atsišaukimus. Tai padarė 
Anykščių vidurinės mokyklos 
abiturientai Povilas Gražys, 
Pri ma Bučytė, Vlada Valavičiū-
tė, Janina Repečkaitė ir Kęstutis 
Banionis, dešimtokai Rožė Pa-
vydytė ir Algimantas Bučys bei 
buvęs gimnazistas Kazimieras 
Karvelis. Pokario Anykščiuose 
tai buvo ryškiausias tautiškumo 
ir nesutramdytos dvasios pro-
veržis. Iškart po to visi iššūkio 
organizatoriai buvo areštuoti, 
prasidėjo jų lagerių odisėja... 

Kęstutis BANIONIS (1930-
1998) – literatas poetas, poli-
tinis kalinys. Gimė 1930 m. 
gruodžio 31 d. Kretingoje, 
augo Anykščiuose, iki 1950 m. 
mokėsi Anykščių gimnazijoje. 

1949-1950 m. jis priklausė 
slaptam moksleivių būreliui 
„Vienybė“, rašė eilėraščius, pla-
tino atsišaukimus, kartu su ki-
tais gimnazistais palaikė ryšius 
su laisvės gynėjais – Broniaus 
Puodžiūno-Garso vadovaujamo 
Perkūno būrio partizanais. Kartu 
su kitais patriotiškai nusiteikusi-
ais bendraamžiais Kaip vienas iš 
pogrindžio lyderių 1950 m. vasa-
rio 18 d. K. Banionis buvo suim-
tas ir nuteistas 10 metų kalėti, 
1950-1956 m. kalintas Karagan-
dos (Kazachstanas) lageriuose. 

Grįžęs į Lietuvą, nuo 1956 m. 
iki gyvenimo pabaigos jis gyveno 
Vilniuje, ten universitete įgijo 
ekonomisto išsilavinimą ir dirbo 
pagal specialybę. Nuo 1988 m. 
jis aktyviai dalyvavo Lietuvos 
Atgimimo veikloje, masiniuose 
renginiuose skaitydavo savo 
poeziją. 1993 m. K. Banionis 
išleido savo patriotinių eilėraščių 
rinkinį „Mano sąsiuvinis“. Mirė 
1998 m. Vilniuje.

Sąjūdžio Anykščių tarybos ir Anykščių kultūros centro leidinys „Žiburys“ 
1989 m. gruodžio 21 d. pirmąkart beveik po keturių dešimtmečių priminė 
anykštėnams, kas vyko mieste 1950-aisiais, ir išspausdino vieno iš šventinio 
iššūkio organizatorių tuometinio abituriento Kęstučio BANiONiO atsimini-
mus. Šį trumpą tekstą verta skaityti dar ir dar kartą – tik taip XX a. vidurio 
jaunuolių pilietinė pozicija taps suprasta, įvertinta ir branginama.

Kęstutis BANIONIS

1950 metų Vasario 16-osios išvakarės. Jau sutemo. Žiemą dienos trumpos, tai ir 
gerai, nes jau nuo pat ryto laukiau, kada sutems... Vogčia išbėgau iš namų, už anties 
laikydamas pluoštelį lapelių, tada vadinamų proklamacijomis, ir šūsnelį trispalvių vėlia-
vėlių. Turėjau užduotį išklijuoti pasveikinimą su artėjančia švente ir iškabinti trispalves. 
Neramu. Tokiomis dienomis „Kėgėbistai“ ir jų agentai zuja ir „dirba“, – kad kas nenu-
verstų tarybų valdžios (!). O pats gi bijai, kad neįkliūtum... Ir vaikščiojau pritemusiomis 
gatvėmis, girgždindamas sniegą, atidžiai besidairydamas ir kartkartėmis užmesdamas  
vėliavėlę į medį ar ant elektros laidų.

Pasveikinimo su Vasario 16-ąja tekstas buvo paprastas, mokykliškas, nesklandžiai 
surimuotas, bet nuoširdus. Aš jį atkūriau. Jis skambėjo taip (būkim atlaidūs, nes tai – 
vienuoliktoko eilės):

1950 METŲ VASARIO 16-OJI
„Vasario 16“ – tu mūsų saulė!
Tau jau sukako trisdešimt ir du.
Pakėlei Lietuvą visam pasauliui,
Auksinėm raidėm sužibėjai tu!

Tau neužgęsti niekad, niekados!
Bet šiandien iš rytų, anksčiau nuo prusų –
Užslinko debesys ant Lietuvos...

Gimtinėj bėga sunkūs metai,
Ji draskoma ir taškoma krauju...
Tik vakar mindė kaustytieji batai,
O šiandien trypia „kerzavu“ batu...

Krūtinę tavo plėšia perėjūnai,
Jie nori kraujo tavo ir širdies.
Bet nepasiekti barbarams nei hunams –
Jų rankos laisvės neišplėš.

„Vasario 16“ – auksinės tavo raidės
Kraujais užlipę, tu grotom užpinta.
Trispalvę vėliavą išskleidę,
Mes išvaduosime tave!

Dar tirštas šis raudonas gruodas.
Dar daug kančių ir kraujo prieš akis...
Bet nebaisus ir kapas juodas –
Visų į duobę nieks nesuguldys!

Lietuviais esame mes gimę – žinom:
Tu, Lietuva, tėvynė mums esi viena.
Tau laisvės nesupančioti grandinėm,
Žingsnius lydės tiesa, šviesa.

„Vasario 16“ – tu nemirtinga!
Nei debesys, nei gruodas 
                                 tavęs nepakavos!
Gyva viltis širdy nedingo
Ir mes kovosim tik dėl jos,
Dėl laisvės Lietuvos!
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Baisioji diena

Turiu slėptuvę gerą, daug sykių joje 
išgelbėjau savo gyvybę, bet po tos dide-
lės kratos džiaugiausi išlikęs gyvas.

1947 metų sausio 26 dienos rytą išė-
jau laukan, pasivaikščiojau, apsidairiau 
– nieko nematyti, tik gretimam kaime 
girdėjosi šunų lojimas. Bet to daug į gal-
vą neėmiau, nuėjau į trobą, pasiėmiau 
knygą, atsiguliau ant pečiaus ir skaitau.

Tik sesuo atėjus iš lauko sako: „Pas 
kaimyną yra kareivių“. 

Kareivių buvo apstoti visi trobesiai. 
Buvo matyti, kaip su šautuvų štikais ir 
geležinėmis lazdomis badė klojimo sie-
nas, tvartų pasienius, vartė žabų krūvas, 
tiesiog kas pakliuvo po kojom. Visur pas 
kaimyną iškratė, pasileido eiti pas mus.

Man širdis suvirpėjo, supratau, kad 
ir pas mus bus tokia pat didelė krata. 
Jau akyse vaidenosi mirtis, bet aš tvirtai 
nusistatęs šaltu būdu laukiu, kada išgir-
siu kareivių žingsnius ir bjaurius jų žo-
džius: „Buožių, banditų nietu?“ – nes iš 
ankstyvesnės kratos žinojau, kad tie jų 
žodžiai per kratas būdavo pirmieji. 

To mums čia ilgai laukti nereikėjo. 
Po kelių minučių rusai buvo jau pas 
mus troboje, ir apie trobas kareivių pil-
na. Suėjo į vidų, pradėjo šniukštinėti, 
badinėti visus kampus, palovius, už-
lipo ant pečiaus, pradėjo geležinėmis 
lazdomis badyti visur kur, badyti aslą, 
draskyti pečių.

Tiesiog tą minutę buvau kaip numi-
ręs, laukiau, kada tik pasakys „Draugu-
ži“, prie to mažai bereikėjo, nes gele-

Povilas MiCKŪNAS-Jaunutis (1927-1949). Gimęs ir užaugęs Paan-
drioniškio kaime, vos sulaukęs pilnametystės, jaunuolis pasitraukė į 
pogrindį, slapstėsi miške ir namuose įrengtoje slėptuvėje, buvo laisvės 
gynėjas – Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas. 

Tą lemtingąją 1949 metų kovo 8-ąją jam tebuvo vos 22 metai. Tą-
dien kartu su dar dviem to paties Perkūno būrio partizanais: 23 metų 
Jonu Šimoniu-Šposu iš Beržoniškio ir 22 metų Vlada Magylaite-Sla-
puke iš Mogylų – jis traukėsi iš NKVD kariuomenės apsupties.  Ties 
Pirmaliūnio kaimu jie visi drauge pamėgino perplaukti pavasariop pa-
tvinusią Šventosios upę ir joje nuskendo.

išliko P. Mickūno, iš pradžių 16-mečio, o paskui ir 20-mečio jau-
nuolio, rankraščiai – jo rašyti keli eilėraščiai, kuriuose patriotinė aistra 
kur kas stipresnė už talento kibirkštėlę, bei dukart perrašytas pasako-
jimas apie tokias akimirkas, kurios jam buvo tapusios lemtingu išgy-
venimo ženklu. Nors ir nebe ištisai įskaitomas, laiko gerokai išblukin-
tas tekstas dabar yra autentiškas liudijimas iš tos dar visai netolimos 
praeities, kuri kitiems, šios dienos sulaukusiems, jau pasidengė naujų 
įspūdžių klodu.

Paskaitykime šias Tėvynę labiau nei save mylėjusio jaunuolio min-
tis – jose gyvas XX a. vidurio nerimas ir viltis.

Mano dienos

Man juodos landinės
Vaidenas per dienas,
Kuriose praleidžiu
Savo jaunas dienas.

Man tamsoje sėdint
Šviesios akys temsta,
Sveikata mažėja,
Bet viltis negęsta.

Džiuginu širdį
Su viltimi tvirta,
Kad mūsų Tėvynė
Turi būti laisva.

Tėvynės prisikėlimui

Tavo rankos yr išvargę,
Šiandien daug ko negali,
Bet tavo širdis yra tvirta,
Daug vargų pakelt gali.

Tavo veide yra žymės
Ir paliks ant visados,
Kad jis gindamas tėvynę žuvo,
Dėjo galvą dėl tavęs.

Tavo sūnūs šičion krito,
Bet kitiems keršto užžiebs,
Kad kovotume už laisvę,
Nes kitos nėr išeities.

Mūsų vyrų ginklai – rankos 
Priešus iš šalies išmuš
Ir užtrauksim laisvės dainą –
Mūs tėvynė nevergaus.

Jaunystės balsas 
iš slėptuvės tamsos

žinė lazda žvangėjo visai prie manęs, 
ardydama mano uždangą – bunkerio 
sienas. Tą minutę mano širdis buvo 
sustojus, nustojo plakus tiesiog, buvau 
kaip numiręs. 

Visur iškratęs, nulipo kareivis nuo 
pečiaus, nuėjo prie stalo, atsisėdo, pra-
dėjo klausinėti, kur gaspadorius, kur 
sūnai. Kiek pasėdėję, vėl pradėjo kalbėt 
apie bunkerius, vėl vienas kareivių pa-
siūlė dar padaryti kratą apie pečių. Tuoj 
vienas vėl užlipo ant pečiaus ir antrą 
kartą pradėjo visur badinėti su geležine 
lazda, ir vėl man užšalo kraujas, net ir 
alsuoti nustojau. Maniau, dabar tai jau 
nebėr, maniau, jau paskutinę minutę 
gyvenu šiame pasaulyje. 

Bet mane gal Dievas saugojo. Nors 
ilgai ir smarkiai kratė, bet manęs nera-
do. Visi susirinkę išėjo, ir vėl aš pasiju-
tau laisvesnis ir vėl mano krūtinė pradė-
jo laisviau plakti.

Ir vėl laukiu tėvynės ateities.

Jie pasiaukojo

Mes dienos nematom – 
                     visuomet naktis,
Saulė mums tešviečia 
                     tik pro debesis.
Ar verksi, močiute, 
                     ar ką bedarysi, –
Kol debesys slenka – 
  šviesos nematysi.

Audros jau artėja, 
  debesis suskaldo,
Pro juos krenta ir ant mūs šviesa.
Suskamba tuoj mūsų 
  didvyrių daina:
Už ginklų – ir žengia kartu su audra.

Tik, močiute, tavo liūdi dar širdis,
Nes daugel sūnų jau užmerkė akis.
Liūdės jų per amžius mūsų šalis,
Kapus jų lankys lietuvio mintis.


