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Mes, partizaninio karo vaikai, 
dar nesimokę istorijos, jau paži-
nojome žmones, savo krauju ra-
šiusius Lietuvos istoriją. Tie jauni 
vyrai buvo partizanai. Ir aš, Vait-
kūnų pradžios mokyklos mokinu-
kas, pažinojau paskutinius krašto 
partizanus brolius Grigaravičius. 
Vienas buvo Vytautas, o kito var-
dą pamiršau. Broliai Grigaravičiai 
užeidavo ir į mūsų trobą. Pasišne-
kėdavo su tėvais, pakalbindavo ir 
mane, prie žibalinės lempos spren-
džiantį aritmetikos uždavinius. Aš 
drąsiai sakydavau, kad į pionierius 
neįstojau ir niekada nestosiu. Mat 
tokia buvo mūsų šeimos ir mano 
nuostatos. O visos pamokos sekėsi 
gerai: ir aritmetika, ir skaitymas, ir 
dailyraštis, ir... Tik rusų nemoku ir 
nesuprantu. Tada partizanai mane 
ir paguodė:

-Kitais metais rusų nereikės mo-
kytis.

Aš apsidžiaugiau, ir, partiza-
nams išėjus, klausinėjau tėvą, ar 
tikrai kitais metais nereikės mo-
kytis rusų? Bet tėvas tik mostelėjo 
ranka ir į kalbas nesileido. O aš 
nesupratau, ar jis nežino, ar nenori 
su manimi šnekėtis. Bet jei tėvas 

Partizaninio karo vaikai

nekalba, tai ir nepriversi.
Prieš keletą metų dar daug jaunų 

vyrų partizanavo. Ir į mūsų trobą 
sugužėdavo keliolika. Kampe su-
statydavo šautuvus ir, susėdę už 
stalo, valgydavo mamos iškeptą 
kiaušinienę. Tada aš dar buvau 
labai mažas, net mokyklos nelan-
kiau, ir neįsidėmėjau nei vardų, nei 
slapyvardžių. Bet rusai įsisiautėjo, 
mynė partizanams ant kulnų. Tai 
pamiškėje, tai krūmuose įsiplieks-
davo susišaudymai, o per juos 
žūdavo jauni vyrai. Mūšių aidas 
dar ilgai spengdavo nuo šūvių už-
kimusiuose miškuose ir laukuose. 
O 1953 metais per Atvėlykį rusų 
kareiviai alksnynuose už Magazi-
nų užspietė ir nušovė paskutinius 
mūsų krašto partizanus. Jų kūnus 
nuvežė ir sumetė prie Užuguos-
čio bažnyčios šventoriaus. Girti 

skrebai praeidami spardė lavonus 
ir šaukė: „Ei ponai Grigaravičiai, 
kelkitės, Lietuva jau laisva!“.

Laikas, plasnodamas vėjo spar-
nais, nunešė toli. Nuo tų įvykių 
prabėgo beveik septyniasdešimt 
metų. Aš pasenau, apžlibau, bet 
viską prisimenu kaip šiandien. Ir 
partizanuose nušautą tėvo pusbrolį 
Stasį Palioką, ir jauną Užuguosčio 
septynmetės mokyklos mokytoją 
su komjaunimo ženkliuku atlape. 
Tai jis palikdavo mane, penkto-
kėlį, po pamokų, užrakindavo 
kurioje nors klasėje ir liepdavo 
rašyti pionieriaus pasižadėjimą. O 
aš, susidūręs su brutalia prievarta, 
prisimindavau paskutinius savo 
krašto partizanus ir vaizdavausi, 
kad jie žiūri iš aukštybių ir stebi, 
ar nesulaužysiu kadaise duoto žo-
džio. Tie vaikystės prisiminimai ir 
skatino atsakyti „Ne“. Temstant 
pareiti šešis kilometrus per miške-
lius būdavo nedrąsu. O tankiuose 
eglynuose net šiurpuliukai per nu-
garą bėgiodavo. Bet grįžti namo su 
žiburiu laikiau garbės reikalu.

Tų laikų įvykiai pasibeldžia 
atmintin, suaudrina vaizduotę ir 
gimsta eilėraščių posmeliai. Ke-
letą tokių eilėraščių noriu pateikti 
laikraščio skaitytojams.

Tai kiti gegužines atšoko

Jūs užaugot prie Nemuno, Merkio...
užliūliuoti pušyno ošimo,
o kai žuvusių motinos verkė,
net miškai nuo raudų jų užkimo.

Tai be jūs gegužines atšoko,
tai be jūs vestuves nudainavo,
tai kiti gimto kaimo berniokai
merginas palydėję bučiavo.

O kai vėl leidžias sutemos vėsios
išlydėt partizanų į žygį–
tik liūdniau vis armonika plėšos
kažin kur pamerkiuos pasiklydus.

             

Liko tuščios pirkios,
židiniai išblėsę...
ašarą sesutei
kas varge nubrauks?

Kas upelio vingy
brangią tėviškėlę,
kas motulės kapą
rūtom apkaišys?

Drasko rudens vėjai
tėviškės klevus,
šaukia grįžti brolius,
taigon išvežtus.

Širdžiai nemalonūs
Sibiro miškai,
laukia gimti kloniai
ir tėvų namai.

Ir Vorkutose pasakas sekė
mūsų motinos graudžiai, liūdnai,
bet gražiausios rugiagėlių akys,
ir prie Merkio nugeltę beržai.

Ten prie miško mažutėj trobelėj
likę mano gražiausi sapnai,
aukštos liepos, sustoję prie kelio,
ir sodely keli aviliai.

O per atlaidus vieškeliai dulka,
dega žvakės, bažnyčioj gražu
ir žiedely po kojomis beria pulkas
mergaičių mažų.

Seimas nutarė 2019-uosius 
paskelbti Lietuvos Nepriklau-
somybės kovų atminimo metais 
atsižvelgiant į tai, kad 1918 m. 
pabaigoje ir 1919-1920 metais 
Lietuvoje vyko Nepriklausomybės 
kovos. Šiuo sprendimu siekiama 
įvertinti ypatingą Lietuvos sava-
norių, Lietuvos kariuomenės ir 
kitų Lietuvos piliečių indėlį Ne-
priklausomybės kovose ginant ką 
tik atkurtą Lietuvos valstybę ir pa-
gerbti visų kovojusiųjų ir žuvusių-
jų už Lietuvos Nepriklausomybę 
atminimą.

1919-1920 metais vykusios 
ginkluotos kovos už Lietuvos 
nepriklausomybę sudarė vieną 
iš garbingiausių puslapių Lietu-
vos valstybės istorijoje. Tie me-
tai Varėnai buvo ypač sunkūs. 
Iš Lietuvos pasitraukus vokiečių 
kariniams daliniams, Varėną ir 
jos geležinkelio stotį užėmė rusai. 
Bolševikų okupacija truko neil-
gai. Tačiau Varėnos gyventojams 
džiaugtis laisve teko neilgai. Ne-
trukus Varėną okupavo lenkai.

Parodos tikslas – priminti lem-
tingus mūsų krašto istorijos įvy-
kius ir pateikti informaciją, kaip 
tie įvykiai aprašyti įvairiuose lei-
diniuose bei periodinėje spaudoje.

Parodoje eksponuojama: Lietu-
vos savanorio Juozo Gudelionio 
(1898-1965) nuotraukos (iš Van-
dos Gudelionytės-Mockevičienės 
šeimos albumo) ir originalus do-
kumentas – ATSARGOS LIUDI-
JIMAS 2938 NR (Pavardė Gude-
lionis, vardas Juozas, laipsnis vyr. 
puskarininkis, kategorija pirma, 
radė a, gimimo laikas 1898 m. 
kovo 18 d.). Šalia pateikiama šio 
Lietuvos savanorio dukros Van-
dos Gudelionytės-Mockevičienės 
publikacija apie tėvą bei kitus 
Aušrinės kaimo savanorius. 

Parodoje eksponuojamas ir dar 
vienas originalus dokumentas – 
PADĖKA (kopija) – Lietuvos sa-

Nepriklausomybės 
kovos Varėnos krašte

Varėnos viešojoje bibliotekoje 
(II aukšte) veikia spaudinių par-
oda „Kovos už nepriklausomybę 
Varėnos krašte 1918-1920 m. Va-
rėnos krašto žmonės nepriklauso-
mybės kovose“

vanoriui Mikui Šimelioniui, kuris 
„paaukojo Ginklų fondui 31 Lt ir 
tuo padėjo naujai atgimusiai Ne-
priklausomai Lietuvai užtikrinti 
amžinos laisvės dienas ir ši auka 
yra įrašyta į Ginklų fondo aukoto-
jų garbės knygas dėkingumui pa-
žymėti“. Pasirašo Krašto apsaugos 
ministras Kazys Musteikis (Kau-
nas, 1939, XII mėn, 30 d.). Šalia 
PADĖKOS pateiktas straipsnelis 
(nekrologas) „Lietuvos savano-
ris“ apie Mykolą Šimelionį (1902-
1993), gimusį Vartakalnio kaime, 
Varėnos rajone, dalyvavusį kovo-
se su bolševikais, lenkais, bermon-
tininkais. Už pasižymėjimą kovo-
se su Lietuvos nepriklausomybės 
priešais, apdovanotas medaliu už 
narsumą ir medaliu Nepriklauso-
mybės dešimtmečio proga.

Parodoje eksponuojami straips-
niai iš periodinės spaudos: Algio 
Kašėtos „Kovos už nepriklauso-
mybę Varėnos apylinkėse“ Vytau-
to Žeimanto straipsnis „Gedimi-
nas“ – pirmasis Lietuvos šarvuotas 
traukinys, kuriame aprašomi mū-
šiai Varėnoje; Antano Arbačiaus-
ko – „Pirmoji lakūnų auka kovose 
dėl Lietuvos“, apie Lietuvos karo 
aviacijos dalyvavimą kovose už 
nepriklausomybę; Jono Staliulio-
nio –„Už nepriklausomą Lietuvą“, 
apie Lietuvos savanorį Romualdą 
Valentukevičių.

Parodoje – knygos: Vytauto Čes-
nulio „Varėnai 150 metų“ (2012), 
„Varėna istorijos kelyje“ (2002), 
Gintaro Lučinsko „Žuvę už Lietu-
vą. Laisvės kovos Dainavos krašte 
1918-1923 metais“ (2010), Kazi-
miero Čapliko „Saugojau žmonių 
gyvybę ir turtą“ (2001) ir kt.

Eksponuojamas segtuvas „Ko-
vos už nepriklausomybę Varėnos 
krašte 1918-1920 m. Varėnos 
krašto žmonės nepriklausomy-
bės kovose. Savanoriai“, kuriame 
sudėtos straipsnių iš periodinės 
spaudos kopijos aprašomąja tema.

Laimutė CibuLskienė 
Varėnos viešosios bibliotekos
bibliografijos, informacijos ir

kraštotyros skyriaus 
bibliografė

Druskininkų vasara su M. K. Čiurlioniu. 
Liepos renginiai:

Mikalojaus Konstantino Čiur-
lionio gyvenimas ir kūryba – ne-
senkantis festivalio „Druskinin-
kų vasara su M. K. Čiurlioniu“, 
skirto jo kūrybos pažinimui ir 
sklaidai, šaltinis. Neatsitiktinai 
jau šešioliktus metus Druskinin-
kuose, Varėnoje, Dzūkijos krašte 
Lietuvos muzikų rėmimo fondo 
kartu su Druskininkų ir Varėnos 
rajono savivaldybėmis rengiamas 
festivalis sulaukia vis didesnio 
Lietuvos ir užsienio šalių atlikėjų

Liepos 24 d., antradienį
10 val. M. K. Čiurlionio memo-

rialiniame muziejuje M. K. Čiur-
lionio studijų savaitės atidarymas, 
kamerinės muzikos koncertas.

14-18 val. konferencija „Čiur-
lionio kelias“Druskininkų savival-
dybės viešojoje bibliotekoje, V. 
Kudirkos g. 13

18 val. poezijos ir muzikos po-
pietė „Per šaknis – tiesiog į kamie-
ną“, skirta 150-osioms Vydūno 
gimimo metinėms. 

Liepos 25 d., trečiadienį
17 val. Centre „Dainava“ prie 

Justino Marcinkevičiaus Ąžuolo.

21 val. Viešbučio „Europa Ro-
yale Druskininkai“ Žiemos sodo 
salėje, Vilniaus al. 7 Smuiko mu-
zikos vakaras. 

Liepos 26 d., ketvirtadienį
15.30 val. Liškiavos Švč. Trejy-

bės bažnyčioje.
20 val. Druskininkų miesto mu-

ziejuje, M. K. Čiurlionio g. 59 ka-
merinės muzikos koncertas. 

Liepos 27 d., penktadienį
16 val. Druskininkų „Saulutė“ 

Vaikų reabilitacijos centre, Vytau-
to g. 2 smuiko muzikos koncertas 
„Esame drauge“. 

Liepos 27 d., penktadienį
19.30 val. SPA VILNIUS Drus-

kininkai, K. Dineikos g. 1 daili-
ninko, Druskininkų garbės pilie-
čio,Adelberto Nedzelskio tapybos 
darbų parodos, skirtos jo 85-erių 
metų sukakčiai, atidarymas. Pri-
stato autorius. Groja jaunieji smui-
kininkai.

20 val. Kamerinės muzikos 
koncertas „Gražiausios dainos 

100-mečio Lietuvai Tėvynei“.

Liepos 28 d., šeštadienį
14 val. Druskininkų M. K. Čiur-

lionio meno mokykloje Lietuvos 
kompozitorių smuiko muzikos 
koncertas-pokalbis „Šimtametės 
Lietuvos muzikos kelias“. 

18 val. Druskininkų bažnyčioje 
sakralinės muzikos valanda. Meis-
triškumo mokyklos smuikininkai. 
Ansambliai, solistai.

Liepos 29 d., sekmadienį
11 val. Druskininkų M. K. Čiur-

lionio meno mokykloje smuiko 
muzikos šventės ir Smuikininkų 
meistriškumo mokyklos pabaigos 
koncertai.

15 val. UAB „Draugystės sa-
natorija“ Raudonojoje salėje, V. 
Krėvės g. 7 tapybos darbų paroda 
„Dailininką Alfonsą Šuliauską pri-
siminus“. 

19.30 val. Druskininkų bažny-
čioje sakralinės muzikos valanda: 
Verena Steffen (fleita, Šveicari-
ja), OlivierEisenmann (vargonai, 
Šveicarija). Programoje: M. K. 
Čiurlionis, F. Hensel-Mendels-
sohn, M. Marais, F. Lachner, H. 
Hiller ir kt.


