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GYVIEJI ARCHYVAI

Apie Laisvës kovos þarijas, ið kuriø ákurta Kovo 11-osios ugnis
„Lietuvos Laisvës kovos sàjûdis iki paskutinës iðlaisvinimo kovos veikia slaptai, karo padëtyje (...). Tie paslaptingi
istorijos lapai, kuriuose yra áraðyti kiekvieno partizano nuveikti darbai, nueitas nepaprastai sunkus laisvës kovos kelias,
legalø gyvenimà gyvenanèiam þmogui daþnai net neásivaizduojami ir neátikëtini iðgyvenimai – jie bemaþ be iðimties
pabaigoje uþantspauduojami to paties partizano krauju ir gyvybe – yra nusineðami amþinybën, ið kurios jie niekuomet
nebus visiðkai visi sugràþinti ir niekieno nebus iðskaityti tokie, kokie jie ið tikrøjø buvo...“, – raðë Pietø Lietuvos partizanø vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas
Kaip visuomenë, jau ilgokai
gyvename kasdienybës ir politikos rutinoje, kurioje, þinoma, ðiandienos iððûkiø pakanka. Bet valstybei svarbios datos kasmet vël paskatina atsigræþti ir ávertinti, ar senoji, ir
ypaè jaunimo, karta þino apie
juodþiausios tamsos mûsø istorijos laikmetá, kurio ávykiai
tapo teisiniu pagrindu Nepriklausomybës atkûrimui 1990
metø Kovo 11-àjà. Þinoma,
kalbama èia apie dar nepakankamai suvokiamà, vertinamà ir pripaþástamà mûsø paèiø pokario pasiprieðinimo judëjimo fenomenà. Daugelis
partizanø þuvo, kiti mirë, neatlaikæ þiauriø kankinimø, ðalèio, bado ar alinamo darbo lageriuose ir kalëjimuose. Atëjûnai, norëdami palauþti lietuviø tautos pasiprieðinimà
ginklu, parodë protu nesuvokiamà savo barbariðkumà.
Partizanai bûdavo kankinami
neásivaizduojamais bûdais:
deginami padai, po nagais veriamos adatos, nulupami nagai, tempiami ir lauþomi sànariai, þalojami lyties organai, lupama oda, dauþoma, kol netekdavo sàmonës. Po þiauriø
egzekucijø sugráþo nedaugelis,
o ir sugráþæ kai kurie nenorëjo niekam atskleisti savo praeities ir kanèiø. Taip ir iðëjo
Anapilin, iðsineðdami savo
skaudþias patirtis. Bet partizanø áþiebta pasiprieðinimo okupacijai ugnis neuþgeso, giliai
ruseno daugybæ metø, kol ádegë 1990 metø Kovo 11-osios
liepsnà.
Partizanas Juozas Jakavonis-Tigras po kankinimø, bado, ðalèio ir alinamo darbo kalëjimuose ir lageriuose sugráþo ið ten, ið kur dauguma negráþo. Pats didþiausias jo noras sugráþus buvo, kad apie
okupantø barbariðkumà suþinotø ne tik Lietuvos þmonës,

bet ir visas pasaulis.
Nors nuo tø ávykiø praëjo
daugybë metø, taèiau Tigras,
perskaitæs Lietuvos gyventojø genocido ir rezistencijos tyrimo centro iðleistà Merkio
rinktinës ðtabo 1945-1946
metø dienoraðtá – unikalø
partizanø laisvës kovø dokumentà, kurá raðë garsus Dzûkijos partizanø vadas A.
Ramanauskas–Vanagas –
mintimis vël sugráþo á tuos
baisius laikus, prisimindamas
patirtus baisius iðgyvenimus.
Ðtabo dienoraðtis pradëtas
raðyti vykdant Dainavos kraðto partizanø vienytojo, Dzûkø
grupës vado plk. ltn. Juozo
Vitkaus-Kazimieraièio 1945
m. geguþës 7 dienos ásakymà,
kuriame nurodoma: „Kuopø
ir batalionø vadai veda operacijø ir veiksmø dienoraðtá, kuriame kiek galima suglaustai,
bet pakankamai pilnai ir teisingai apraðomi visi partizaniniai veiksmai. Dienoraðèio
tikslas: palikti teisingà kovø
dël laisvës vaizdà kaip medþiagà istorijai ir pagelbëti vëliau
surasti tuos tyliuosius, maþai
kam þinomus didvyrius.“
Ðio unikalaus leidinio sudarytojas – istorikas, Varënos rajono savivaldybës meras Algis
Kaðëta – paraðë áþangà, perraðë tekstà, kuris vietomis buvo sunkiai áskaitomas, iððifravo partizanø slapyvardþius, jø
gimimo ir þuvimo datas bei
vietà, A. Ramanausko -Vanago dienoraðtá papildë nuotraukomis bei iliustracijomis.
Ðiame dienoraðtyje mane
labiausiai sujaudino Vanago
apraðyta krata, atlikta mano
seneliø Juliaus ir Karolinos Jakavoniø sodyboje Kasèiûnø
kaime, kur dabar yra atkurta
Pietø partizanø vadø J. Vitkaus – Kazimieraièio ir A. Ramanausko – Vanago vadavietë.

Julius ir Karolina Jakavoniai su sûnumi Juozu ir vaikaitëmis

Apie tà kratà buvau daugybæ kartø girdëjusi ið tëvo partizano Tigro ir ryðininkiø, savo tetø Onutës ir Vladislavos,
bet, perskaièiusi Merkio rinktinës ðtabo dienoraðtá, á tuos
ávykius paþvelgiau naujai. Itin
jautriai Vanagas apraðë, kaip
jie jautësi bûdami po þeme ir
nieko negalëdami pakeisti, jø
likimas buvo atiduotas Dievo
valiai.
„1947 m. vasara. Ðiandien
ypatingesnë diena, nes rusai
èia pat. Girdëjosi ðtai prieð 40
min. jø þingsniai – taip arti jie
buvo. Dabar jie vël artinasi.
Ðiuo metu yra 14.00 val. Tokiø valandø nedaug þmogaus
amþiuje. Ðiuo metu sprendþiasi... gyventi ar mirti. Ir tai tuomet, kai þmogus jaunas, pilnas
energijos, kûrybos, pasiaukojimo nenuilstamai dirbti mielos Lietuvos laimingesnei ateièiai. Mano, Kazimieraièio ir
Strazdo gyvybës Dievo rankose. Jis jas mums yra suteikæs,
jas turi teisæ atimti, jeigu jau
atëjo laikas. Ðios minutës yra
ilgos ir keistos. Tuomet, kai
þmogus esi visiðkai sveikas,
puikiai protauji ir ðaltai svarstai, kas bus uþ keliø ar keliolikos minuèiø. Mintys ðiuo metu su malda skrenda pas Aukðèiausiàjá, kaip ir visuomet mûsø pavojø pilname gyvenime.
Dieve, Tavo ðventa valia teesie
kaip Danguj taip ir ant þemës.
Atleisk mums uþ visa tai, kuo
esame Tavo ðventà valià uþrûstinæ. Ðtai ir vël pasigirdo bildesys, bet greit nutilo. Ðiuo
metu jau 14.13 val. Paprastai
tokie iðgyvenimai ilgainiui iðdyla, nublunka, bet jie susikaupus ir po ilgo laiko tarpo
galimi vaizduotëje atkurti. Todël að ir bandau ðá iðgyvenimà
fiksuoti taip, kaip jis ið tikro
yra.
Ir koks þmogaus menkutis
gyvenimas. Jis trapesnis uþ

stiklà, ir visa kita. Kai tiek paskutinëmis dienomis kurta, iðtisomis valandomis po 17 val.
ir daugiau. O ðtai ðià minutæ
viskas gali subyrëti ir tekti uþ
keletos valandø jau gulëti iðniekintam gatvëje bolðevikø
pajuokai. Ði mûsø ðventa kova turi baigtis pergale, nes mes
kovojame uþ tikrà laisvæ, ðventà per amþiais lietuviø mylëtà
tikëjimà.
Ðiuo metu jau 14.19 val.
Sunkiausia, kai esi tokioje padëtyje, kada nebegali sekti
prieðo ir uþkluptam nëra në
maþiausios vilties iðsigelbëti.
Tokia yra ir mûsø trijø ðiuo
metu padëtis. Tuo ji ir ypaè
ádomi, drauge ir þiauri. Tokiø
momentø man teko jau ne vienas iðgyventi. Panaðûs ðiam
buvo jau trys, o kiti tokiose
apystovose, kad buvo galimybë gintis ir uþkluptam dar kovoti ir gelbëtis. Ðiuo metu negali spëti, koks prieðo skaièius,
nors jis èia uþ keletos metrø.
Ðiuo metu toliausiai uþ 20–15
metrø. Ðiuo metu pas mus tyla. Girdisi vien mano plunksnos èeþëjimas. Pradþia ðio pavojaus buvo staigi ir prasidëjo
13.05 val. Pavojus tebesitæsia
ir dabar, tik jis atrodo padidëjæs, nes tai girdisi ið reiðkiniø.
Galima neperdëjus ðitaip iðsireikðti: „Mûs èia ieðko ir mes
èia!“
K[azimieraièiui] buvo patarta visiðkai gesinti ðviesà, nes
tuoj pristigs oro. Að ðviesà þymiai sumaþinau, bet dar palikau, nes tikiu, kad laike 2 valandø likimas bus iðspræstas
vienon ar kiton pusën. Tiesa,
ðviesa pamaþu ima blësti. Dabar 14.29 val. Ákyriausias laukimo laikas. Tokiu atveju, kada mirties ðeðëlis jau bemaþ
dengia þmogø, mintys vis vien
kaip laisvas aras plasnoja. Kazimieraitis klausia, ar nesigirdëjo naujø þenklø. Að atsakiau, kad tuo tarpu ne. Dabar
14.33 val. Ir kas ádomiausia,
kad tokiu atveju, kada mirties
ðeðëlis jau bemaþ dengia þmogø, mintys vis vien kaip laisvas
aras plasnoja. Jos dabar ten,
kur man brangu. Tos mintys
dar aiðkesnës, dar mitresnës.
Ir tikrai, jeigu mokëèiau gerai
valdyti plunksnà, graþiai ir
daug paraðyèiau, bet, deja, to
negaliu iðlieti po ðia plunksna,
kas manyje jauèiasi. Viena
bloga ir tai, kad ne visa gali raðyti, nes gal uþ keliø minuèiø
ðias eilutes prie mano lavono
skaitys prieðas.
Bolðevike, Tu gali savo jëga
mus silpnus tuoj pat sunaikinti, bet neiðplëði tëvø þemës, ðv.
Lietuvos þemelës. Ji mus priglaus ir mes bûsim laimingi.
Bet jau 14.39 val. Gal Dievas
kaip iki ðiol, taip ir dabar panorës, kad mes dar kovotume
ir dirbtume uþ jo mokslà, uþ
mielà boèiø þemës laisvæ. Gal

tuo dar daugiau
ákvëps jëgø ir
energijos nenuilstamai perneðti sunkiausias valandas.
Gal jûs, kraugeriai, mûs ir neberasit ir po keletos valandø
vël galësime
lengviau atsikvëpti ir dar
ðiandien vykti
Merkio ðtabo dienoraðtis
þygin, kuris
prieð kelias dienas uþplanuo- vojai, nakties þygiai, kuriuos
tas. Man atrodo, kad tik tokio- skaitydavau apraðymuose, mamis aðtriomis gyvenimo valan- ne baugindavo. Ðiuo metu yra
domis þmogus begali suprasti taip. Kiekvienas ávykis pirmà
gyvenimo esmæ ir prasmæ....Ir sekundæ mane perveria kaip
gal að esu laimingiausias þmo- elektros energija. Drauge tuo
gus, kad iðgyvenu ðias valan- pat áspûdþio padaro þaizda,
das, kad jau uþ keliø savaièiø kraujas, bet po to jau ramu ir
sueis metai, kaip ðiuo gyveni- savotiðkai ádomu. Taip yra ir
mu gyvenu.
ðiuo momentu. Pistoletas kaGal, jei iðliksiu ið visø ðiø gy- bo ½ m atstu nuo manæs. Apvenimo audrø, bûsiu kûrybin- sisprendimas jau padarytas
gesnis ir nepraleisiu tuðèiomis prieð metus. Deðimtukë ir gradienø. Gal mano gyvenimas, natos taip pat èia. Gyvo majei ne ðis, bûtø tapæs bepras- næs ðiandien, o ir ateity, nemiu, tuðèiu ir ðis pasirinktas paims, nebent likèiau be sàkelias yra teisus. Ðiuo metu monës.
taip lengva ant ðirdies ir rami
Lygiai þinau ir net neabejosàþinë, nes ta kova, kurioje að ju, kad Kazimieraitis kovotø
visiðkai esu pasiðventæs ir atsi- iki paskutiniøjø, nes yra ðaltesdavæs iki paskutinio kraujo la- nis negu kas galëtø pamanyti.
ðo, yra ðventa. Visos mano Su juo neseniai buvau bemaþ
kanèios, kurios gal èia pat ar beviltiðkoj padëty ir já vien gakurios dar ateity mane ðioj ko- limas ásivaizduoti ðalèiausias
voj pasitiks, visas mano triû- laikymasis iðgelbëjo. Dievas ir
sas ir darbas, kurá nuveikiau ar vël panorëjo, kad jis dirbtø tonuveiksiu savo silpnomis þmo- liau, gal ir ðiuo metu to panogaus jëgomis, tebûna tavo, rës. Padëtis tokia pat, ji man
Dieve, didesnei garbei ir þmo- suvis átartina. Netikëèiau, kad
nijos gerovei. ...
bûtø iðdavimas, bet ðnipas gaPadëties kitaip pakeisti ðiuo lëjo maþdaug apðnipinëti. Tà
metu nebeámanoma. Jeigu mes visi esam numatæ. Tuo ir
ras, – mirtis, jeigu ne, – vël vis- ðio pavojaus dydis nesumaþëkas tvarkoj. Tik prieð pavojaus ja. Dabar 15.24 val. Tyla, tik
pradþià buvo pertvarkomos ðunelis ðen ar ten perbëga, bet
bylos. Dabar tas darbas susto- nebelodamas... Kà rusai dabar
jo. Reikia tyliai laikytis, nes veikia ir kà mano toliau daryprimygtinai pasikartojo pavo- ti, sunku atspëti, bet virð galjus, kad galim bûti rasti. Ðiuo- vø þingsniø nesigirdi. Tik viese namuose jau antras toks ið- na aiðku, kad pavojus dar negyvenimas. Tik tuomet, kai praëjo, nes tuoj bûtø praneðbuvo kritiðkiau, ðios minutës ta apie tai. 17.08 val. uþ 10
nieko neþinojome, o kai paty- metrø aiðkus paðnekesys þmorëme pavojø, jau buvo praëju- niø – neapsirikta, atrodo, bus,
sios pavojingiausios minutës. jeigu tvirtinèiau, kad rusai.
Taip pat pavojus gana greit Mat, èia garsas sunkiai praeipraslinko. Dar bûtø kritiðkiau, na, tuo bûdu ir artimi garsai
kad rusai èia pat apieðkos virð nebeaiðkûs. Nusprendþiame,
nugarø... Dabar jau 15.07 val. kad rusai galëjo per ðnipus nuTaip pat man atrodo, kad ðie jaust mûsø laikymosi vietovæ,
momentai bûtø sunkiausiai o jeigu taip bûtø, tuomet papergyvenami, jeigu jie po ra- vojus didesnis. Átariama ir tai,
maus gyvenimo staigiai uþ- kad jau 17.12 ir jau vakaras,
kluptø. Dabar jau daugybë tu- uþ valandos bus sutema, o rurëta pavojø – didesniø ir ma- sai dar nesitraukia. Toká lauþesniø ir taip þmogus pripran- kimà ir neaiðkumà laikau lata. Taip vis laiks nuo laiko biau neigiamai veikiant þmoágundi vis ðalèiau galvoti ir lai- gø negu þygis su pavojumi....
kytis, o tai, kaip praktika pa- Taigi raðant ir fiksuojant padërodo, tik á naudà iðeina. Dël tá ávykiø akivaizdoj savaime
savæs asmeniðkai galëèiau tiek þmogus galvoji, kaip ðios eilupasakyti. Ið maþens buvau la- tës atrodys paèiam skaitant,
bai bailus. Mokykloje ir net jeigu iðliksiu gyvas.
gimnazijoje neturëjau net suBus daugiau
sipeðimø su draugais. PaðauAngelë JAKAVONYTË
kimas – mokytojas. Kovø pa-

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

