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GYVIEJI ARCHYVAI
„Bûkime iðtikimi ir naudingi savo kraðtui, bûkime dzûkai, o tuo paèiu ir laimingi“ (V. Mizeras)

Netekome Vytauto Mizero
Kovo 16-àjà – Knygneðiø dienà, eidamas 90-uosius metus Anapilin
iðkeliavo mûsø kraðtietis, pedagogas, prozininkas ir poetas Vytautas
Mizeras(1931 03 27 – 2021 03 16)
Gimë 1931 metø kovo 27
dienà Vilkiautinio vienkiemyje, Varënos rajone. 1937 -1941
m. mokësi Vilkiautinio pradþios mokykloje, 1941 – 1946
m. – Merkinës , 1947 – 1948
m. – Leipalingio gimnazijoje.
Lietuviø kalbos mokytojo specialybæ ásigijo neakivaizdiniu
bûdu Ðiauliø mokytojø institute 1952-1955 m., 1962-1966
m. – Vilniaus pedagoginiame
institute.
Nuo 1971-øjø V. Mizero gyvenimas ir visa veikla susieta
su Elektrënais. 1971 m. tapo
Elektrënø vidurinës mokyklos
direktoriumi. 1975–91 m. –
Elektrënø 1-osios vidurinës
(dabar – „Àþuolyno“ pagrindinë) mokyklos direktorius.
1991 m., sulaukæs pensinio
amþiaus, V. Mizeras paliko
mokyklos direktoriaus postà.
Nuo 1991-øjø iki 2002 m. jis
dëstë lietuviø kalbà ir vadovavo muziejui, kuris netrukus ta-

po Elektrënø savivaldybës literatûros ir meno muziejumi.
1978 m. Vytautui Mizerui
suteiktas nusipelniusio , 1984
m. – liaudies mokytojo vardai,
1995 m. – lietuviø kalbos mokytojo eksperto kvalifikacija.
Dabar mokytojo vardà vis
daþniau keièia raðytojo vardas. V. Mizeras paraðë per 20
groþinës literatûros knygø, jo
kûryba publikuota almanachuose, spausdinta laikraðèiuose „Elektrënø þinios“ bei
„Elektrënø kronika“. Raðytojo kûryboje svarstomos pedagoginës problemos, beletrizuotais vaizdeliais, didaktiniais apmàstymais, esë bei kitomis formomis perteikiami
vaiko brandos pokyèiai, mokyklos atmosfera. Pirmoji
knyga – apysaka „Skambutis
ðaukia“ (1985), kurioje atskleidþiami pradinukø, jø tëvø ir mokytojø santykiai. Po
to iðleido kitas knygas, kurio-

se taip pat gvildenamos mokyklos,
gimtøjø namø, artimøjø tarpusavio
problemos. Tai –
esë ir noveliø knyga „Laiðkas tëvams ir mokytojams“ (1990), apsakymø ir apysakø
rinkinys „Leisk
man
pakilti“
(1991), pedagoginës beletristikos
knyga „Atminties
sodas“ (1993), romanas „Visada
pateka saulë“
(1995), lyrinës
prozos rinkinëlis
„Kraitë“ (1997), apysaka „Sidabrinis kiras“ (1999), knyga
vaikams „Tavo vaikai“
(2000), skirta Elektrënø vidurinës mokyklos 25-eèiui, lyrikos, epigramø ir prozos knyga „Ilgesys ir atsiminimas“

(2003), sakmë „Akmenø byla“ (2004), eilëraðèiai vaikams „Laisvi“ (2004), eiliuotos pasakaitës vaikams „Þalio miðko aðara“ (2005), knygelë vaikams „Pro laiko langà“ (2008). Yra paraðæs kny-

gelæ apie Elektrënø 1-osios
vidurinës mokyklos meno
muziejø „Meno muziejus mokykloje, 1977-1997“ (1997).
Vytautas Mizeras yra vienas
ið knygos „Elektrënai“ (2006)
bendraautoriø – paraðë skyriø apie Elektrënø seniûnijà.
2009 m. leidykla „Margi
raðtai“ iðleido V. Mizero rinktinæ „Laðo kelionë stiklu: amþiaus ðeðëliai“. Knyga iðleista
autoriaus kûrybinës veiklos
25 metø sukakties proga. Leidinyje raðytojas pasakoja apie
vaikystës metus, praleistus
gimtajame Vilkiautinio kaime, raðo apie gyvenimà ir pedagoginá darbà Þemaitijoje, o
treèiojoje dalyje skelbia esë ir
apybraiþas. 2011 m. balandþio 5 d. V. Mizeras lankësi
Varënos vieðojoje bibliotekoje, pristatë knygà „Laðo kelionë stiklu“.
2012 m. iðleista dar viena raðytojo knyga „Ið savo ðulinio“,
pasakojanti apie ðeðiasdeðimt
vienà senojo Vilkiautinio kaimo ðeimà. Vilkiautinis – kaimas Dzûkijoje, kuriame gimë
ir augo raðytojas. Bûtent ðio
kaimo þmonëms atminti raðytojas iðleido ðià apybraiþø knygà. Knygoje itin daug dëmesio skiriama þmogui. Èia ap-

raðytas kone kiekvienas kaimo
gyventojas. Knygos virðelyje –
senutëlë puðis, oðianti kaimelio kapinaitëse jau kelis ðimtus metø. Po medþiu átaisytas
vilkas, simbolizuojantis mylimiausià kampelá – Vilkiautiná.
Knygos virðelis – paties autoriaus idëja, ir nuotrauka paties
rankomis padaryta.
2013 m. pasirodë dzûkø
sakmiø rinkinys „Aþarëliø
akys“. Joje ne tik dzûkø tarme paraðytos eilës, bet ir ávairiø Dzûkijos vietoviø (Liðkiavos, Vilkiautinio, Merkinës
apylinkiø) nuotraukos, kad
„bûtø lengviau ásivaizduoti,
apie kokias vietas kalbama jo
eilëraðèiuose bei kaip jos atrodo“. Ði knyga buvo pristatyta Varënos vieðojoje bibliotekoje. Renginio metu V. Mizeras skaitë eilëraðèius ið pristatomos savo knygos, pasakojo,
kaip ðios eilës gimë jo galvoje,
pritariant susirinkusiesiems á
renginá, dzûkø tarme dainavo
lietuviø liaudies dainas.
Ðviesus raðytojo Vytauto
Mizeros atminimas amþinai
liks mûsø ðirdyse.
Laimutë CIBULSKIENË
Varënos vieðosios
bibliotekos bibliografë

Apie Laisvës kovos þarijas, ið kuriø ákurta Kovo 11-osios ugnis
Jau prie skylës! Átempimas
didþiausias! Skylë jau atidengta ir ... Rusø buvo 60-tis. Dalis jø ëjo tiesiai per mûs namus. Pavojus praëjo laimingai. Prieð kelias minutes pasitraukë paskutinieji. Taip
Dievas norëjo... Ir ar tai ne romanui tinkantis straipsnelis,
jeigu plunksna bûtø tam palanki. Ir èia në per akimirksná nepameluota... Bet tai tik
dalelë tø vargø pavojø, tik maþytë uþblësusi tø gigantiðkø
ávykiø kibirkðtëlë palyginant
su tuo, kas vyksta Lietuvoje
bolðevikinës vergijos priespaudoj...“.
O kas ávyko tomis akimirkomis virð þemës, prisimena
partizanas Juozas JakavonisTigras: „Bûdamas gretimo
kaimo pamiðkëje pamaèiau,
kad po kaimà siauèia enkavedistai. Greitai parbëgau á namus ir apie tai praneðiau Kazimieraièiui ir Vanagui. Uþmaskavo bunkerá, susitariau
su sesute Vladze, kad ji duos
þenklà, kai pasitrauks enkavedistai. O pats nubëgau prie
Merkio ir nubridau iki maþojo bunkerëlio, kuris buvo iðkastas paèiame ðlaite. Álindau
á já, uþsitaisiau ðautuvà, pasidëjau granatà ir laukiau. Laikas slinko kankinanèiai lëtai,
per tas penkias valandas pergalvojau daug kà: galvojau,
gal visi buvæ bunkeryje jau aptikti, suðaudyti, o gal patys susisprogdino, nenorëdami pasiduoti prieðui, o gal uþduso
nuo oro stokos. Kas atsitiko
su mano namiðkiais, kad neatbëga sesutë, gal juos jau iðveþë ar dar kas nors blogiau
atsitiko? Burna dþiûvo, nervai buvo átempti, taèiau padaryti nieko negalëjau. Viskas

„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
buvo Dievo valioje. Mano
moèiutë ir Kazimieraitis mane buvo iðmokæ maldø, todël
labiausiai nuramino malda.
Kalbëjau Marijos litanijà, taip
nors kiek nuslinkdavo ið galvos baisios mintys. Man atrodë, kad praëjo jau visa amþinybë, pradëjo jau ir temti,
krëtë drebulys ir nuo ðalèio,
ir nuo átampos... Su kiekviena valanda mintys darësi vis
slogesnës, ir vilties, kad viskas
ten, virðuje, gerai, maþëjo...
Pagaliau pamaèiau raðtelá ant
medþio ðakos. Iðlindau ið bunkerio ir pasijutau lyg ið naujo
uþgimæs, apibëgau pamiðkæ –
enkavedistø nëra. Tada pribëgau prie bunkerio, nuëmiau
maskuotæ – dëþæ su smëliu,
pamaèiau pulkininkà Kazimieraitá, kuriam trûko deguonies ir jis buvo prislinkæs arèiau iðëjimo angos, – prisimena Tigras. – Apsikabinome ir
su aðaromis akyse dþiaugëmës, kad likome gyvi”.
O að bandau ásivaizduoti,
kà jautë mano senelis Julius
Jakavonis, kuris visos kratos
metu stovëjo netoli bunkerio
ir aiðkino, kad nieko èia nëra.
Kiek reikëjo savyje turëti tvirtybës, valios kovoti uþ Lietuvos laisvæ, kad iðliktum ramus.
Ðá kartà iðgelbëjo kartys, kurios buvo sudëtos netoli bunkerio, prie tvarto. Enkavedistai pamanë, kad po kartimis

ir yra bunkeris. Kartis liepë
numesti ir jos buvo sumëtytos ant bunkerio. Liepë jas
numesti ið ten ir pradëjo badyti durtuvais, kurie smigdavo giliai á þemæ, buvo badoma pusës metro atstumu aplink bunkerá.
Ir tai buvo ne pirma krata,
kuomet Vanagas ir Kazimieraitis buvo bunkeryje. Pirmà
kartà buvo net anga atidaryta, nes Tigras buvo iðvykæs ir
nespëjo uþdengti bunkerio.
Matyt, tokia Dievo valia buvo, iðgirdo maldas po þeme ir
ant þemës, kad ðis bunkeris
nebuvo aptiktas.
„Namuose buvusi moèiutë,
mama Karolina, seserys Ona
ir Vladzë meldësi ir praðë Dievo pagalbos, nes jos daugiau
nieko negalëjo padaryti. Enkavedistø buvo apie ðeðiasdeðimt, todël net menkiausias jø
jaudulys ar iðgàstis galëjo sukelti átarimø. Mama nuo nuolatiniø kratø pradëjo sirgti
nuomariu“, – pasakoja Tigras.
O tokios kratos buvo daromos nuolat – ir dienà, ir naktá. Kiek reikëjo stiprybës, kad
visa tai iðtvertum ir nepalûþtum. Matyt, dël tø iðgyvenimø, kalëjimø, bado, ðalèio
mano seneliai Julius ir Karolina Jakavoniai taip anksti iðëjo Anapilin. Vanagas apie
juos yra labai graþiai paraðæs:
„Ðeimininkai, pas kuriuos

ásirengëme tuos tris bunkerius, buvo neparastai sàþiningi þmonës. Jie buvo pasiryþæ
ne þodþiais, bet darbais aukotis, kad tik mums sektøsi dirbti ir kovoti dël Lietuvos laisvës. Kiekviena tokia ðeima –
tai nesugriaunama laisvës
tvirtovë mûsø tëvynëje. Ir su
didþiausiu vidiniu pasitenkinimu galiu pasakyti, kad tokiø
ðeimø ðiluose ir visoje Lietuvoje yra dar labai daug. Tokiø
lietuviø darbo ir pasiaukojimo savo tëvynei pavyzdþiai visuomet suteikdavo mums jëgø pergyventi sunkiausias valandas, patikëti lietuviø tautos nemarumu ir þinoti, kad
anksèiau ar vëliau Lietuva sulauks ðviesios ateities“.
Merkio rinktinës ðtabo dienoraðtis buvo saugomas Lietuvos SSR KGB archyve (dabar – Lietuvos ypatingasis archyvas) ir kaip daiktinis árodymas buvo prisegtas prie 20
tomø sudaranèios A. Ramanausko baudþiamosios bylos.
Jame fiksuojami partizaninio
karo ávykiai, netektys, kovotojø siekiai ir viltys, uþraðyti
alinanèiomis poþeminio gyvenimo sàlygomis ar mirtino pavojaus akivaizdoje, kai virð
galvos stovi bunkerio beieðkantis nuoþmus prieðas.
„Suþinom, kad ð. mën. 8 d.
(1946-12-08 – aut. past.) pas
ûkininkà paimtas rusø gyvas

Adolfas Ramanauskas-Vanagas

ryðininkas partizanas Tigras,
ir namuose be ginklo part. II
Bn. Bitininkas. Buvo pakliuvæs ir Taugirdas. Bet jis laikësi ðaltai. Pistoletà paslëpë uþpakaliniuose kiðeniuose ir
parodë padirbtus dokumentus. Paleido. Tigras daug þino. Jeigu iðduotø, bûtø blogai.
Taèiau juo pasitikim. Jis neiðduos... Keliaujame á vadavietæ. Gráþæ radom viskà tvarkoje. Tigras nieko neiðdavë. Laikosi didvyriðkai...“.
Tigras, atlaikæs þiaurius
kankinimus, nieko neiðdavë ir
visiðkai iðpildë savo vadø Kazimieraièio ir Vanago pasitikëjimà. Atkûrus Nepriklausomybæ, jis betarpiðkai liudija
Lietuvos ir ið uþsienio atvykstantiems þmonëms apie partizanø pasiaukojanèià kovà uþ
Lietuvos laisvæ.
Skaitytojus visai neseniai
pasiekæs partizanø Merkio
rinktinës ðtabo originalus dienoraðtis, akivaizdu, nebelei-

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

dþia istorijos perraðinëtojams
savaip interpretuoti ávairiø to
laikmeèio faktø. Perskaityti ðá
autentiðkà anø laikø liudijimà
bûtina, kad suvoktum, kaip
laisvës kovotojai màstë, kaip
gyventi buvo apsisprendæ, kodël nesibaimino vardan Tëvynës paaukoti nei laisvës, nei
asmeninës laimës ar net gyvybës. Partizaninis karas ðalies istorijai svarbus ne tik
kaip karas plaèiàja prasme, taèiau ir kaip paprastø þmoniø
prieðinimasis didesnei okupacinei jëgai. Nors ðios jëgos
partizanams ir nepavyko
áveikti, taèiau ðie þmonës tikëjo. Ne veltui jie pasiryþo aukotis vardan tikëjimo atkurti
Lietuvos nepriklausomybæ,
kurià mes visi iðvydome nuo
jø aukos laiko praëjus deðimtmeèiams – 1990 metø Kovo
11-àjà!
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