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PRIMA BUČYTĖ-PETRYLIENĖ  

(g. 1929)  

  

Laisvės gynėja, politinė kalinė, visuomenininkė.  

Gimė Sungailos k. (Anykščių r.). 1937−1946 m. baigė Skiemonių (Anykščių r.) pradžios 

mokyklą ir progimnaziją. 1946−1950 m. mokėsi Anykščių gimnazijoje. 1948−1950 m. P. 

Bučytė priklausė Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio organizacijos slaptam gimnazistų 

būreliui „Vienybė“, buvo viena iš jo kūrėjų. Šio būrelio nariai užmezgė ir palaikė ryšius 

su Vytauto apygardos partizanais, platino atsišaukimus, taip skleidė Anykščiuose 

patriotines mintis.  

Prieš 1950 m. vasario 16-ąją kartu su kitais gimnazistais ji papuošė Anykščių miesto 

medžius trispalvėmis, taip pat išplatino atsišaukimus su posmais, skirtais 

Nepriklausomybės šventei.  

 1950 m. vasario 18 d. P. Bučytė buvo suimta ir nuteista 10 metų kalėti. 1951−1957 m. buvo kalinama Sibiro 

lageriuose. Grįžusi į Lietuvą, gyveno Klaipėdoje, Tauragėje. Nuo 1994 m. gyvena Anykščiuose ir aktyviai 

dalyvauja visuomeninėje bei politinėje veikloje.  

P. Petrylienė yra Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, jai suteiktas laisvės kovų dalyvės 

statusas. P. Petrylienei vadovaujant anykštėnai – buvę politiniai kaliniai ir tremtiniai – stengiasi įamžinti 

visas Lietuvos partizanų kovų vietas Anykščių krašte: stato paminklinius kryžius laisvės kovotojų žuvimo 

vietose, taip pat renka atsiminimus apie tremties vietas, rezistentų veiklą Lietuvoje.  

P. Petrylienei suteiktas Anykščių rajono Garbės pilietės vardas, ji apdovanota Vyčio Kryžiaus Riterio 

kryžiumi. Plačiau  

  

Už meilę Tėvynei – Sibiro lageriai  

  

Meilę Dievui ir Tėvynei mama Pranciška Bučienė įskiepijo mums nuo pat vaikystės. Ji viena rūpinosi 

ir namais, ir ūkiu, ir mūsų auklėjimu. Tėvelis mirė, kai mes buvome dar visai maži. Aš, Prima Bučytė, ir trys 

mano broliai − Stasys, Steponas ir Algimantas gimėme ir augome Sungailos kaime, Anykščių rajone.  

Mūsų šeima palaikė ryšį su partizanais nuo pirmųjų jų būrių atsiradimo dienų. Vyresnieji broliai Stasys 

ir Steponas slapstėsi nuo sovietinės armijos, vėliau pavyko gauti dokumentus, kad jie nėra šauktiniai į armiją. 

Broliai tapo partizanų ryšininkais. Kai apsistodavo pas mus partizanai, mane ir jauniausiąjį brolį Algimantą 

siųsdavo į žvalgybą. Tuo metu mes dar mokėmės Skiemonių progimnazijoje. Grįžę iš progimnazijos 

parnešdavome žinių iš Skiemonių miestelio, o iš vaistinės parnešdavome vaistų. Vaistininkas Žvirblis 

dažnokai mums įduodavo siuntinėlį su tvarsčiais ir kitais būtiniausiais medikamentais.  

Pirmaisiais partizanų būrių kūrimosi metais pas mus dažnokai lankėsi „Medvėgalio“ ir „Kirvio“ būrių 

partizanai. Mano mama rūpinosi jų maitinimu. Visuomet kepdavo daug duonos, virdavo didelius puodus 

valgio. Jeigu trūkdavo maisto, broliai parūpindavo iš kaimynų ir kitų aplinkinių gyventojų. Niekas 

neatsakydavo, visi prisidėdavo, kiek kas galėdavo. Na, o aš mezgiau partizanams kojines, pirštines, siuvinėjau 

emblemas ir jas prisiūdavau prie švarkų rankovių.  

Baigusi Skiemonių progimnaziją, 1946 m. rudenį įstojau į Anykščių gimnaziją. Mama išnuomojo 

kambarėlį, apsigyvenau Anykščiuose. Dauguma gimnazistų buvo nusiteikę patriotiškai. Gaudavę 

partizaniškos spaudos, jos lyg ir parūpindavo čia mokęsis Antanas Bagočiūnas, vėliau pagarsėjęs kaip 

partizanas Dūmas. Patriotiškai buvo nusiteikę ir mokytojai, ypač istorijos mokytojas, buvęs karininkas 

Antanas Maneika, auklėtojas Zigmas Leškevičius, kuris, žvilgtelėjęs per akinių viršų, vis primindavo: „Vaikai, 

kur bebūsit – nepamirškit, kad esat lietuviai...“. Besimokydama gimnazijoje palaikiau ryšį su tėviškėje 

likusiais partizanais, susipažinau ir su Niūronių apylinkėse kovojančiais Algimanto apygardos partizanais. Iš 

jų gautą spausdintą medžiagą su draugais platinome tarp moksleivių, nunešdavau ir partizanams, esantiems 

tėviškėje. Tiesioginį ryšį palaikiau su būrio vadu Henriku Ruškuliu, kurio slapyvardis buvo Liūtas.  

http://www.grazitumano.lt/wiki/index.php/Anyk%C5%A1t%C4%97nai_%E2%80%93_laisv%C4%97s_gyn%C4%97jai:_Prima_Bu%C4%8Dyt%C4%97-Petrylien%C4%97_%E2%80%93_Laisv%C4%97s_kov%C5%B3_dalyv%C4%97%2C_tremtin%C4%97%2C_visuomeninink%C4%97
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1949 metais tapau Lietuvos laisvės kovotojų organizacijos „Vienybė“ būrelio nare ir daviau priesaiką. 

„Vienybės“ būrelio tikslas buvo atskleisti moksleiviams tikrąją bolševikinės propagandos, kuri kiekvieną 

dieną drumstė jaunimo mąstyseną, esmę. „Vienybės“ būrelis veikė grupėmis po penkis, vienai iš jų vadovavau 

aš. Mūsų grupelė ruošė medžiagą partizanų spaudai, kurią aš perduodavau Dūmo būrio vadui Antanui 

Bagočiūnui. Jis skirdavo mums užduotis: spausdinom ir spausdintą medžiagą platinom tarp moksleivių ir 

Anykščių gyventojų.  

Lemtingaisiais 1950-aisiais „vienybiečiai“ nusprendė Anykščių miestą papuošti Trispalvėmis. 

Paslapčia nusipirkome skirtingų spalvų medžiagos, vėliavėles siuvimo mašina susiuvo Vlada Valavičiūtė, jas 

dar sukarpėme ir taip padarėme apie 200 tautinių simbolių. Prie kiekvienos vėliavėlės buvo pririšta virvutė su 

akmenėliu − metant ant medžio ar stulpo, virvutė apsivyniodavo ir Trispalvė linksmai pakibdavo. Taip ir 

išpuošėme visą Biliūno gatvę nuo gimnazijos, Nepriklausomybės ąžuoliuko iki pat Vienuolio namų ir dar 

gatvę stoties link, o prie NKVD būstinės ant medžio kamieno priklijavome atsišaukimus.  

Dirbome visi kartu: aš, Kęstutis Banionis, Povilas Gražys, Vlada Valavičiūtė, Janina Repečkaitė, Rožė 

ir Filomena Pavydytės. 1950 metų vasario 16-osios rytą anykštėnai su džiaugsmo ašarom ir viltimi žiūrėjo į 

belapių medžių šakose spindinčias trispalves, kurios bylojo, kad laisvės siekis gyvas. Sovietiniai saugumiečiai 

susierzinę suko galvas, kaip tas vėliavėles nukabinti ir patriotus sugauti. Bet tai buvo nesunku, nes tarp mūsų 

atsirado išdavikas ir jau po dviejų dienų visi akcijos dalyviai buvo suimti.  

Mane tardė 5 mėnesius. Saugumiečiai naudojo tiek fizinį, tiek psichologinį smurtą. Tardymo metu 

atvesdavo prie išniekintų partizanų jų atpažinimui. Kai atsakydavau, kad nepažįstu, iškart pasipildavo smūgiai. 

Buvo išmušti priekiniai dantys, sulaužyti žandikauliai, veidas mėlynas, ištinęs, o kūnas sutalžytas guminiu 

mušimo įrankiu, vadinamu „šampalu“. Penkis mėnesius kentėjau fizinį ir moralinį skausmą, bet duotos 

priesaikos nesulaužiau. Liepos 18 dieną atėjo prižiūrėtojas ir pasakė: „Rinkis savo daiktus“. Mano daiktų 

tebuvo mažas maišelis. Su tuo maišeliu mane ir Vladą Valavičiūtę, apsuptas automatais ginkluotų sargybinių, 

išvedė į geležinkelio stotį. Tą rytą pakelėse dar žydėjo liepos, oras kvepėjo medumi, blizgėjo rasos lašeliai ant 

pakelės žolės, maloniai švietė saulė. Šventoji kažkur skubėjo, o žilvičiai savo liaunomis šakelėmis mojavo ir 

mojavo, kol pasiekėm geležinkelio stotį. Stotyje nebuvo traukinio, mus pasodino ant žemės. O kaip tuo metu 

norėjosi, kad žemė nepaleistų manęs! Taip gera buvo kvėpuoti oru, prisotintu liepų žiedų kvapais! Aš gerte 

gėriau gaivų orą, nes penkis mėnesius troškau ir dusau saugumo rūsyje.  

Malonu buvo matyti tą gamtos grožį, žydinčias gėlės, nes ir mūsų jaunystės žiedai buvo ką tik 

prasiskleidę. Išgirdusi traukinio švilpuką, aš pasiėmiau saujelę Anykščių žemės. Ginkluoti kareiviai įsodino 

mus į traukinį ir nuvežė į Panevėžį. Iš Panevėžio geležinkelio stoties vėl ginkluotas būrys kareivių varė mus 

su Vlada pėsčiomis iki kalėjimo. Visą kelią mus lydėjo nepažįstamos moterys, kurios labai verkė. Kai 

Panevėžio kalėjimo durys atsidarė, prasidėjo kiek geresnis gyvenimas nei Anykščių saugumo rūsyje, nes čia 

nebuvo tarakonų ir niekas nebemušė. Su kitų kamerų kalinėmis bendravome Morzės abėcėle. Už tai teko 

pabuvoti net du kartus karceryje po 6 paras be maisto ir be gultų. Tik trečią parą atnešdavo vandens ir mažą 

gabalėlį duonos.  

Po 3 mėnesių atėjo nuosprendis. Teismo nebuvo, nuteisė „už akių“ ypatingasis Maskvos teismas – 

„trojka“, o mums tik paskelbė verdiktą: „10 metų griežto režimo lageris už tėvynės išdavystę“, – ir pakišo 

pasirašyti. Žinoma, aš nepasirašiau, pasakiau, kad Tėvynės aš neišdaviau, jeigu būčiau išdavusi, sėdėčiau 

vietoje jūsų. Už tuos žodžius ilgokai teko stovėti „bokse“. „Boksas“ – tai maža patalpėlė, kurioje tarsi dėžėje 

stovi suspaustas iš visų pusių, oro trūksta, silpna, atsisėsti negali. Negali nei pakrutėti, nei pritūpti. Po to mus 

išvežė į Vilnių, į persiuntimo punktą, iš ten po 3 mėnesių, gruodžio 31-ąją, į Sibirą.  

Buvo suformuotas vyrų ir moterų „etapas“ į Rusijos lagerius. Į Sibirą mus vežė vadinamaisiais 

Stolypino vagonais. Tai − ilgas vagonas, padalintas išilgai geležinėmis grotomis į dvi dalis. Viena – kaliniams, 

kita – sargybiniams. Kalinių dalis dar padalinta į kelias atskiras dalis geležinėmis grotomis. Mūsų ešelone 

buvo mano brolis ir kiti mokslo draugai. Kertant Lietuvos ir Baltarusijos sieną, visas ešelonas lygiai 12 valandą 

nakties užgiedojo dainą:  
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Aš nekenčiu vėliavos raudonos  

Ir penkiakampės žvaigždės 

raudonos. Aš myliu tik lietuvišką Vytį 

Ir trispalvę vėliavą tautos!  

  

Sargybiniai tuoj pat atidarė grotuotas duris ir mane kaip organizatorę ištempė per jėgą. Uždėjo ant 

rankų tokius antrankius, kad galvojau, jog kaulelius sutraiškys, ir uždarė į „boksą“. Vyrai ir moterys šaukė, 

prieštaravo, bet budeliai nekreipė dėmesio, jų širdys džiūgavo, kad gali pakankinti. Būdama „bokse“ pajutau, 

kad galiu greit netekti sąmonės, tuomet kiek pajėgdama spardžiau duris kojomis. Kai sargybinis atidarė 

„boksą“, aš nebegalėjau stovėti ir nugriuvau. Antrankiai buvo užspaudę kraujagysles ir kraujas nebegalėjo 

tinkamai cirkuliuoti. Jeigu būtų nenuėmę antrankių, šiandieną mano kauleliai voliotųsi palei traukinio bėgius 

nežinomoje stotelėje.  

Į Sibiro lagerius mus vežė per persiuntimo punktus. Iškankinta ir nusilpusi netekau sąmonės. Kur ir 

kada tai įvyko, neprisimenu. Atsipeikėjau Gorkio kalėjimo ligoninėje. Labai išgyvenau, kai sužinojau, jog 

atsilikau nuo savo bendražygių, politinių kalinių. Kalėjimas buvo baisus: ten kalėjo kriminaliniai nusikaltėliai. 

Bet ir čia Aukščiausiasis mane globojo.  

Paleista iš ligoninės, nebegalėjau paeiti, „atėmė“ kojas. Man labai padėjo gruzinė Nadia, inžinierė 

maskvietė. Ji šildė mano kojas karštu arbatinuku, po savaitės aš atsigavau. Po kurio laiko pasivijau savo likimo 

draugus iš Lietuvos. Tuomet pasijutau geriau, nes jaučiau bendražygių dvasinį palaikymą.  

Galų gale po 2 mėnesių kelionės pasiekėme Taišetą. Į mums skirtą kalėti lagerį vežė miškais, kol 

baigėsi bėgiai, ten ir išlaipino. Nuvarė į paskirstymo punktą, o iš ten į barakus. Spigino 40 laipsnių šaltis. 

Barakas didelis, vienas galas dar neįrengtas, o kitame gale buvo daug moterų. Ten ir mums paskyrė gultus. Aš 

ir mano klasiokė patekome kartu, kartu ir įsitaisėme. Tai buvo didžiausia laimė, kuri truko neilgai. Mus 

išskirstė į darbo brigadas, patekau į miško darbų brigadą, o mano klasiokę paliko zonoje prie kitų darbų.  

Mane ir kitas kalines aprengė baisiausiais skarmalais ir dar sunumeravo. Ant krūtinės – numeris, ant 

nugaros – numeris, ant kepurės ir virš kelių ant kelnių − numeriai. Į darbą, į taigą teko klampoti per gilų sniegą 

3−4 kilometrus. Atidirbę 12 valandų, grįždamos į zoną, privalėjome ant pečių parnešti rąstų barako statybai. 

Traktorius ir tralus atstodavo mūsų jauni pečiai. Į darbą ir iš darbo eidavome rikiuotėje po 5 kalines. Jeigu 

išgirsdavo tarpusavyje bekalbant, įsakydavo „gult“. Žiemą mus suguldydavo ant sniego, o vasarą, klampojant 

per raistą, tiesiog į vandenį. Nepaklusus įsakymui, turėjo teisę nušauti. Grįžusios iš darbo taigoje ne visada 

gaudavome duonos riekutę. Žiemą duodavo labai smirdančią sušalusių kopūstų sriubą. Ir valgėme ją. Kad tik 

nemirtume iš bado.  

Taišeto lageryje buvo labai griežtas režimas. Sunkiai dirbome, gyvenimo sąlygos buvo labai blogos. 

Valgio nėra, o uodai ir „moškės“ čiulpė paskutinius mūsų kraujo lašelius. Dirbdamos taigoje, sušildavome ir 

norėdavome gerti, o vandens nėra. Prasirausiam raiste duobę ir geriame tą vandenį. Jeigu sargybinis pamato, 

pastato „zapretką“, tuomet jau nebandyk eiti atsigerti, nes turi teisę nušauti. Taip ir kankino mus, dieną – be 

vandens, vakare – be duonos. „Pakliopkės“ pasrebiam ir apsiginam nuo bado.  

Po pusantrų metų išvežė mus į Kazachstaną, į Karabaso lagerį netoli Karagandos. Čia duonos šiek tiek 

daugiau gaudavome, tačiau režimas buvo toks pat. Tokie patys numeriai ant drabužių. Barakų durys 

užrakinamos nakčiai, kalinių daug, trūksta oro.  

Į zoną vandenį atveždavo sunkvežimiais. Kartais prižiūrėtojai atnešdavo vandens kelis kibirėlius į 

baraką, tuomet grįžusios iš darbo bent jau vandens sočiai atsigerdavome. Žiemos metu tirpdydavome sniegą, 

nes reikėjo ne tik atsigerti, bet ir apsiprausti. Nuo blakių atsiginti negalėjome, jos gėrė mūsų kraują naktimis, 

o dieną alino sunkūs darbai.  

Karabaso lageryje dirbome akmens skaldykloje. Daug laiškų teko nelegaliai išnešti iš zonos ir juos 

nelegaliai išsiųsti. Eidama į akmenų skaldyklą, paimdavau kalinių laiškus, kruopščiai juos paslėpdavau, kad 

sargybiniai, darydami kratą, nerastų. Mes, kalinės, kraudavome akmenis į vagonus. Supakuotus laiškus 

padėdavau vagono dugne. Ant laiškų sukraudavome akmenis. Šiuos vagonus nugabendavo į statybas, kur 
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daugiausiai dirbdavo tremtiniai. Jie iškraudavo akmenis, o mūsų laiškus išsiųsdavo į Lietuvą. Gaudavome 

žinutę, kad laiškai išsiųsti. Taip kalinių laiškai pasiekdavo Lietuvą ir artimieji sužinodavo apie mūsų gyvenimą 

lageriuose. Iš zonos mums buvo leista legaliai rašyti laiškus du kartus per metus ir tik keletą žodžių.  

Po Stalino mirties daug kas pasikeitė į gerą. Sušvelnėjo lagerio režimas. Nuėmė nuo mūsų drabužių 

numerius. Turėjome teisę daugiau laiškų rašyti ir duonelės daugiau gaudavome. Truputį atsigavome. Prasidėjo 

streikai lageriuose, reikalavome geresnių sąlygų.  

Po Stalino mirties išvežė mane į Balchašo lagerį. Lageris labai didelis. Čia kalėjo ir vyrai, ir moterys. 

Moterys su vyrais bendrauti negalėjo, nes tarp jų buvo „ugnies zona“ – tarpas, kurio pereiti nevalia. Įžengus į 

ją sargybiniai turėjo teisę nušauti. Balchašo lageryje kalėjo daugiau nei tūkstantis vyrų ir moterų ir Lietuvos. 

Šis lageris turėjo vieną pliusą – čia nestokojome vandens. Netoliese tyvuliavo Balchašo ežeras. Šalia ežero – 

didžiulis miestas, pastatytas kalinių rankomis. O už miesto – didžiausia Sovietų Sąjungoje metalurgijos 

gamykla, kurioje degte degė tūkstančiai kalinių, o tarp jų − ir mūsų lietuvaičiai. Kalinės moterys dirbo 

statybose, plytinėse arba prie molio kasimo darbų.  

1955 metais pajutome pokyčius, sužinojome, kad prasidėjo lagerių likvidavimas. Gyvenome viltimi ir 

laukimu. Po vieną kitą pradėjo išleisti į laisvę.  

Kalinės lietuvaitės buvo labai draugiškos. Švenčių metu susirinkdavome kartu ir buvome kaip viena 

šeima. Jeigu kuri iš lietuvaičių gaudavo siuntinį, visos kartu vaišindavomės. Davėm priesaiką, jeigu grįšime į 

Lietuvą, būtinai susitiksime. Mūsų svajonės išsipildė. Pirmieji mūsų susitikimai visada prasidėdavo malda. Po 

to dainuodavome mūsų dainas. Daug, daug kalbėdavome apie maistą, nes per tiek metų buvome pamiršusios 

lietuviškos ruginės duonos kvapą, bulvių, mėsos ir pieno skonį. Lageryje valgėm tą, ką davė, o davinys – 

balanda, tokios sriubos ir šuo neėstų.  

Pamenu, tuomet kalėjau Taišeto lageryje, nebuvo duonos, o dirbome sunkius darbus taigoje. Iš vakaro 

davė mums po gabalėlį duonos, kad ryte pajėgtume dirbti. Atsigulėm su drauge ant gultų, pauostėm duonelę 

– taip norisi ją suvalgyti. Aš savo draugei sakau: „Vlada, pakiški duonytę po pagalve, ryte pasistiprinsim, o 

dabar pasistenkim užmigt“. Ji sako, kad labai nori, o aš sakau: „Tu pakentėk, prieš darbą suvalgysim, bus 

stipriau“. Ir taip tą duonytės gabalėlį išsaugojom iki ryto.  

Atsikėlusios suvalgėme ir išėjome į miško darbus. Iki dabar duoną labai branginu, nė mažiausio 

gabalėlio negaliu išmesti į šiukšlių dėžę.  

Aš kalėjau Taišeto, Karabaso ir Balchašo lageriuose, brolis Algimantas kalėjo Vorkutos, brolis 

Steponas − Norilsko lageryje. Sibire nebuvau išsiskyrusi su Lietuvos žeme – prie savęs ją išlaikiau. Su Dievo 

padėjimo per kratas nerado. Ši saujelė Anykščių žemės, praėjusi tris lagerius, kartu su manimi sugrįžo į Lietuvą 

1956 metais. Iš Vilniaus geležinkelio stoties pirmiausia nuėjau į Aušros vartų bažnyčią. Priėjau išpažinties, 

priėmiau šv. Komuniją ir Gedimino kalno papėdėje pabėriau tą žemės saujelę kaip laisvės siekio ir kančių 

auką.  

Į Lietuvą sugrįžau po 6 su puse metų. Nuteisė mane devyniolikmetę mergaitę, o grįžau 26 metų 

mergina. Mano patys gražiausi jaunystės metai liko ten, Sibire, tarp kalėjimo sienų. O Sibiro lagerių pragaras 

dar ir dabar sapnuojasi naktimis.  

Lietuvoje sukūriau šeimą su bendro likimo draugu Petru Petryla. Gyvenome Tauragėje. Užauginau 

dukrą. Šiuo metu gyvenu Anykščiuose. Esu Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Anykščių skyriaus 

pirmininkė. Ši darbą dirbu visuomeniniais pagrindais. Džiaugiuosi, kad Lietuva laisva, kad mano ir mano 

bendražygių aukos ir kančios nebuvo beprasmės.  

  

Gyvoji atmintis. Politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai, Anykščiai, 2010,  p. 23−29  
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2010 m. Lietuvos respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė įteikė Primai Bučytei -Petrylienei Valstybės apdovanojimą – 

Vyčio kryžiaus Riterio kryžių  

  

  


