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ANTANAS PAULAVIČIUS 

(1924–2008) 

 

Pedagogas, chorvedys, kompozitorius, rašytojas poetas, tremtinys. 

Gimė Anykščiuose. 1932–1936 m. mokėsi Anykščių Šv. Kryžiaus vienuolyno 

pradžios mokykloje, 1936–1938 m. – Anykščių progimnazijoje. 1944 m. baigė 

Anykščių gimnaziją I jos abiturientų laidoje. 

1944 m. generolui Povilui Plechavičiui pakvietus jaunuolius į Vietinę rinktinę, 

įstojo savanoriu. 

1948 m. A. Paulavičius su tėvais ir seserimi Elena buvo ištremti į Sibirą. 1956 m. 

grįžo iš tremties į Lietuvą. Baigė Vilniaus universitetą, dirbo mokytoju, vadovavo 

chorams. 

A. Paulavičius buvo apdovanotas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, 

Lietuvos Nepriklausomybės medaliu, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio 

kryžiumi ir kitais garbės ženklais. Mirė 2008 m. kovo 28 d. Kaune. Palaidotas 

Kauno Petrašiūnų kapinėse. Plačiau  

 

Mes – pirmoji abiturientų laida 

 

Istorijos pamoka 

 

1944 metai. Vasario 16-oji. Anykščių gimnazija. Baigiamojoje klasėje, kur aš mokiausi, pirmoji 

pamoka bus istorija. Ateis mokytojas Bronius Juška. 

Tik pereini tiltą per Anykštos upelę, pakyli į kalniuką, ir prieš akis išnyra mūsų gimnazija. Tarp 

medžių, tarp alyvų krūmų slėpėsi trys mediniai namai, kurie ir priklausė gimnazijai. Didžiausias ir gražiausias 

– centrinis. Ten anksčiau sutilpdavo visi 120 mokinių, kai buvo tik progimnazija. O dabar jau gimnazija, joje 

mokosi keli šimtai moksleivių. Mūsų klasė, į kurią ateis istorijos mokytojas, – nedideliame pastate arčiau 

Anykštos. Mes – pirmoji abiturientų laida. 

Kelios dešimtys metų praėjo nuo tos vasario 16-osios, bet ją gerai atsimenu. Ypač gerai pamenu mažą, 

pailgą mūsų klasę, kurioje mes, 22 mokiniai, vos tilpome. Dabar, po tiek metų, galiu tiksliai pasakyti, kur 

vinis sienoje buvo įkalta, kur paveikslas kabėjo, kur gėlytė žydėjo. O giliausiai įstrigo atmintin klasės draugai. 

Žinau, atsimenu ir vietas klasėje. Galiu tiksliai pasakyti, kur kas sėdėjo. Tik dvi suolų eilės. Jei žiūrėsite į 

lentą, – tai dešinėje mergaičių eilė, o kairėje – berniukų. 

 

Liks tuščia vieta 

Klasėj iš kairės, 

Liks širdis liūdna – 

Suolo neregės. 

 

Ši daina, mūsų klasės išgyvenimų liudininkė, gali patvirtinti, kas kur sėdėjo. Ji dabar suskambo mano 

ausyse, kaip ir visuomet, kai Sibiro taigoj šaltyje brisdavau per sniegą, kai staiga ilgesys užgriūdavo, – tada 

jąja marindavau ilgesį... 

Štai berniukų eilėje prieš mane sėdi Juozas ir Henrikas. Abudu vienodo ūgio, bet labai skirtingų 

charakterių. Juozas Bulota į mūsų klasę atėjo kiek vėliau, ne nuo pirmosios klasės. Geras, labai darbštus 

mokinys, vėliau baigęs Žemės ūkio akademiją, studijavęs Lietuvos dirvožemį ir už tai gavęs valstybinę 

premiją. Bet tai bus daug vėliau. Dar turėjo baigtis karas, dar nutilti baisusis pokaris, kada guldė vyrus 

miestelių aikštėse. O dabar štai mano atsiminimuose jis sėdi mūsų baigiamojoje klasėje viename suole su 

Henriku Stauryla. Henrikas pagal tautybę lenkas, į Anykščių gimnaziją atvažiavo iš Ukmergės, kai ten buvo 

uždaryta lenkų gimnazija. Jis labai domėjosi istorija ir kitais visuomeniniais mokslais. Todėl karui praūžus, 

nuvažiavo į Vilnių teisės studijuoti. Tik, deja, neilgai mokėsi sostinėje. Į kalėjimą pakliuvo, į lagerį nukeliavo. 

O paskui Lenkijoje atsidūrė. Varšuvoje baigė teisės mokslus ir dabar dirba prokuratūroje. O šiandien jis mūsų 

klasėje. Štai jau atsisėdo į savo suolą, nes greitai nuskambės skambutis, prasidės pamoka, ateis istorijos 

mokytojas. Henrikas atsisuka atgal ir kalbina Antaną Baltakį, būsimąjį lietuvių išeivijos vyskupą. 

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=272
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Antanas į Anykščius atvažiavo 1941 metais, praūžus frontui, kai į klases vėl sunešėm kryžius, prieš 

pamokas vėl kalbėdavome maldą, prašydami Dievo, kad suteiktų mums stiprybės ir valios visai mokslo dienai, 

kad laimintų mūsų tėvynę. Pamokų tvarkaraštyje vėl atsirado tikybos pamokos. Kalbina Henrikas Antaną, bet 

šis nelabai linkęs šnekėti, vis žvilgčioja į Šapokos „Lietuvos istoriją“ – nori pasikartoti. Į pirmą pamoką ateis 

mokytojas Juška, kurį jis labai gerbia. Ir ne tik Antanas – visi gerbia. Jo pamokos neeilinės. Jis nuostabiai 

dėstė, nuostabiai kalbėjo. Pats elegantiškas, visuomet gražiausiai apsirengęs, berte bėrė žodžius, kurie krito į 

mūsų jaunas širdis ir pasiliko ilgam, ilgam. Į istorijos pamokas ateidavo nešdamasis krūvas knygų, cituodavo 

pirmuosius istorijos šaltinius lenkų, rusų, vokiečių, lotynų kalbomis. Galingu tenoru dainuodavo arijas iš 

operų, kurių mes, provincijos gimnazistėliai, dar nebuvome girdėję. Užtat klausydavomės išsižioję, 

gėrėdavomės ir žavėdavomės savo mokytoju. Atsinešdavo jis į pamokas Rafaelio, Rembranto, Rubenso 

reprodukcijų, rodydavo mums nuogus angeliukus, pusnuogius vyrus ir moteris. Žiūrėdavome mes ir 

rausdavome iš drovumo bei smalsumo... Mokytoją Jušką į Anykščius atkėlė 1940 metais iš Kauno Jėzuitų 

gimnazijos, kai toji buvo bolševikų išardyta, o mokytojai išbarstyti po visą Lietuvą. Išvijus rusus iš Lietuvos, 

jis tapo mūsų mokyklos direktorium. Neilgai direktoriavo. Apie porą metų, iki to laiko, kai tarp jo ir mūsų 

klasės įvyko tasai konfliktas, apie kurį buvo ilgai kalbėta ne tik mūsų gimnazijoje, bet ir Anykščių 

visuomenėje, kurį ir dabar, kai tik susirenkame į klasės susirinkimus susenę, metų naštos prislėgti, vis 

prisimename. O buvo taip. 

Mūsų klasėje mokėsi daug gabių mokinių. Mes kelis metus iš eilės buvome vyriausia klasė mokykloje, 

kol gimnazija augo, kol klasių skaičius didėjo ir ji virto gimnazija. Todėl mes ilgai vadovavome visai 

kultūrinei veiklai. Beveik visi buvome aktoriai, literatai, kritikai. Ruošdavome minėjimus, literatūros vakarus, 

kuriuose dažnai dalyvaudavo ir rašytojas A. Vienuolis. Mūsų gimnazija tais slogiais karo metais buvo lyg 

koks šviesus žiburėlis Anykščių padangėje. Dalyvavau ir aš visur, visuose renginiuose. Mėgau literatūros 

pamokas, kūriau eilėraščius, kurių nebuvo kur spausdinti. Buvau Anykščių gimnazijos literatūros būrelio 

pirmininkas, bendravau su A. Vienuoliu. Atsimenu jį gerai nuo pat ankstyvos vaikystės... 

Tuomet, kai Anykščių namų stogai dar šiaudiniai buvo ir tik miestelio centre kur ne kur blizgėjo 

skarda, aplink Baranausko aikštę knibždėte knibždėjo mažų krautuvėlių. Čia stovėjo vaistinė, kurioje 

darbavosi A. Vienuolis. Negalėčiau pasakyti, kelerių metų buvau, kai mane mama pirmąkart pasiuntė vaistų 

parnešti. Tik jau žinojau, kad vaistininkas buvo ir rašytojas, kad jo knyga „Viešnia iš Šiaurės“ labai sujaudino 

mūsų mamą, kad ji dažnai verkdavo, pasakodama apie vargšės Aldonos likimą. Nuo to laiko aš įdėmiai 

stebėdavau A. Vienuolį. Ir ne tiktai vaistinėje. Dažnai vakarais jis praeidavo gatve pro mūsų namą į 

Baranausko šilelį, gunktelėjęs, pasiramsčiuodamas lazda, stabtelėdamas ties koplytėle senose kapinėse. Tik 

vėliau supratau, kodėl jis ten sustodavo – ten Put-Puterleckio, kurį jis aprašė savo apysakoje „Vėžys“, kapas. 

Mes laikėm du arklius. Vienas buvo prastas, tikras kuinas, o va kumelė – dar jauna, gražiai nuaugusi, 

labai tikdavo, kai ją pakinkydavo į miestietišką vežimą su minkšta sėdyne, paimta iš autobuso ir pritaisyta 

vežime. Tuo laiku autobusai dar nevažinėjo iš vieno miestelio į kitą, todėl Anykščių ponai dažnai prašydavo, 

kad mano tėvas ta karieta pavėžėtų juos kur nors su reikalais. Žinoma, ne už dyką – gaudavo vieną kitą litą. 

Atsimenu, vieną vakarą atėjo pas mus A. Vienuolis ir prašo, kad tėvas jį rytojaus dieną pavėžėtų iki Kurklių. 

O tėvas labai laiko neturėjo, nes buvo ruduo, jis eidavo pas ūkininkus su savo kuliamąja javų kulti. Negalėjo 

pavėžėti aptiekoriaus. Pasisiūliau aš. Jau mokėjau arklį pakinkyti ir pavaduodavau kartais tėvą. Nenueisiu  

vieną dieną į mokyklą – mokiausi jau šeštoje, jau buvau skaitęs „Užkeiktuosius vienuolius“. Labai norėjau 

pavėžėti rašytoją. 

Iš vakaro pasiruošiau kelionei – švariai išploviau vežėčias, anksčiau atsiguliau. Kai rytą atėjo rašytojas, 

vežimas jau buvo paruoštas, kumelė nekantriai prunkštė, dar iš vakaro gerai pašerta avižomis. A. Vienuolis 

pažiūrėjo į mane, paklausė, kiek metų aš turįs, ir atsisėdo į vežimą. Tik išdardėjom iš miestelio – prieš mus 

sunkvežimis atbilda. Kumelė pradėjo baidytis. Kad aš tau ją sutramdyčiau! A. Vienuolis pagriebė iš manęs 

vadeles, stipriai truktelėjo ir pasuko į šalį. Mašina pradūmė, ir mes vėl važiuojam. Tikėjausi, kad rašytojas 

dabar gražins man vadeles. Bet jis pasiėmė ir botagą iš manęs, užsimojo, pasuko ratą virš galvos: nuooooo, 

greičiau, bėroji, pajudėk! Ir ši gražia ristele, pasiprunkščiuodama nešė pro Marčiupį, pro Šlavę, pro Puntuką į 

Kurklius. Patiko, matyt, rašytojui kelionė, ir jis įsikalbėjo. Paklausė manęs, kuriam skyriuje aš mokausi, ar jau 

moku „Anykščių šilelį“. Moku, moku, – atsakiau ir pradėjau deklamuoti: „Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę, 

kas jūsų grožiu senoviniu tiki“... A. Vienuoliui patiko, kad gerai deklamuoju, pagyrė mane. O man to ir reikėjo. 

Ir aš, jo padrąsintas, dar ir uždainavau: „Miškan, būdavo, eini, tai net akį veria“... 

Sukluso rašytojas, net arklį pristabdė ir klausėsi. Paskui pasiteiravo, iš kur aš išmokęs taip dainuoti. Iš 

mamos, ji dažnai mums dainuodavo, – paaiškinau. O mamos tėvas, mano senelis, ganė karves kartu su 
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būsimuoju vyskupu ir poetu A. Baranausku. Todėl prisiminimai apie jį pasiekė ir mano ausį. Įstrigo atmintin 

mamos pasakojimas, kaip Jurkštas Baronas įlipdavo į medį, sakydavo pamokslus, o paskui užgiedodavo: 

dominus vobiscum! Ir ima krapyti iš medžio žemėj stovinčius piemenis šiltu sūriu vandenėliu. Žinoma, šito 

pasakyti aš A. Vienuoliui nedrįsau, bet kad senelis kartu su Baranausku piemenavo Ėgliakalny, tai pasakiau. 

– Ar žinai, – paklausė rašytojas, – kad ten, kur dabar stovi jūsų, Paulavičių, namas, anksčiau buvo 

Baranauskų sodyba? Ir klėtelė ten stovėjusi. Tik vėliau, kai Baranausko senelis kėlėsi iš Jurzdikoį į 

Užupiečius, ir klėtelę perkėlė tenai. 

Šito tai aš nežinojau, ir niekas iš mūsiškių nežinojo. Vyskupo Baranausko senelė buvo Paulavičiūtė, 

dar pridūrė A. Vienuolis man visai negirdėtą naujieną. 

Po tos kelionės į Kurklius aš dar įdėmiau pradėjau stebėti A. Vienuolį: grįždamas iš mokyklos, 

stabtelėdavau prie vaistinės lango, visiems siūlydavausi parnešti vaistų iš Žukausko vaistinės. O kai įėjęs į 

vaistinę pasakydavau „laba diena“, rašytojas tuoj atpažindavo mane ir klausdavo, kur mes dabar abu 

važiuosime. 

Beveik visus mus, vyresniųjų klasių mokinius, jis pažinojo. Dalyvaudavo mokyklos literatūros būrelio 

veikloje, ypač tada, kai ruošdavome literatūrinius konkursus. 

Nepamiršiu vieno vakaro minėjimo. Tai buvo 1942 m. balandžio 7 diena – A. Vienuolio 

šešiasdešimties metų jubiliejus Anykščiuose. Dalyvavo ir Anykščių visuomenė. Suvaidinome, atsimenu, jo 

apsakymo „Grįžo“ inscenizaciją, dainavo choras, grojo orkestrėlis, kurį aš ta proga organizavau. Norėjome 

viską parodyti, ką tik galėjome ir ką mokėjome. Visi labai stengėmės, nes pirmoje salės eilėje sėdėjo patsai 

jubiliatas. Vakaro pabaigoje į sceną pakilo ir jis pats. Tarė žodį mums, susirinkusiems jį pagerbti. Labai 

susijaudinęs kalbėjo apie lietuvių tautos išlikimą, apie literatūros misiją šiuo sunkiu laikotarpiu. Paskui staiga 

nutilo – pravirko scenoje. Mes žinojom, ko jis verkė: jo sūnus Stasys į Sibirą ištremtas... Susitvardė, 

nusišluostė veidą ir užbaigė žodžiais: „Aš tikiu, kad rudieji barbarai neilgai mindžios lietuvišką žemę, kad po 

visų sukrėtimų, po visų išbandymų Lietuva užims savo vietą Europos tautų šeimoje...“ 

Sumanėm suruošti literatūrinį mokinio teismą. Tokie teismai tada buvo labai populiarūs, vykdavo ir 

kitų miestų mokyklose. O Anykščiuose toks literatūrinis teismas – pirmą kartą. Jo iniciatorius buvo vokiečių 

kalbos mokytojas Leonas Jovaiša, labai gabus, talentingas mokytojas, nors ne ką vyresnis už mus, bet kur kas 

daugiau matęs, daugiau patyręs, net Vokietijoje pabuvęs, todėl mokėjo vokiečių kalbą, kurią mums ir dėstė. 

Jis ir nurodė, kaip organizuoti renginį, o viską darėme mes patys. Taigi teisime mokinį už tai, kad jis apsileidęs, 

tinginys, rūkorius ir dar antrametis, o pastaruoju metu dar ir apsivogė! Tą mokinį vaidino Vytautas Sedelskis, 

kuris buvo didelis juokdarys, todėl gerai tiko šitam vaidmeniui. Antanas Baltakis – prokuroras, aš – gynėjas; 

kiti turėjo įvairiausių darbų, nes buvo ir kaltintojų, ir liudininkų. Teisėjauti pakvietėme tikrą Anykščių teismo 

teisėją. Susirinko daug žiūrovų, kaip paprastai būna nagrinėjant įdomią bylą. Tik kažkodėl neatėjo mokyklos 

direktorius Juška. Pakiliai, su dideliu pasisekimu praėjo literatūrinis teismas. Po tokios didelės sėkmės 

suruošėm arbatėlę. Be direktoriaus žinios. O tada, 1943 m. žiemą, negalima buvo nei šokti, nei dainuoti, nes 

vokiečių generolo Pauliaus armija prie Stalingrado sutriuškinta – paskelbtas gedulas. Pašokom, padainavom 

ir išsiskirstėm. Direktorius nepritarė tokioms linksmybėms, kai visa žmonija pavojuje, kai Lietuva pavergta. 

Kilo konfliktas tarp mokytojų, kurie dalyvavo pobūvy, ir tarp direktoriaus. Mes stojom mokytojų pusėn ir 

sumanėm rašyti į Vilnių pareiškimą, nukreiptą prieš direktorių. Ir prasidėjo, ko dar nebuvo visoj mokyklos 

istorijoj. Net mūsų klasė suskilo. O mus, šešis berniukus, svarbiausius organizatorius ir parašų rinkėjus, išvarė 

iš gimnazijos. Ne šiaip sau išvarė, o dramatiškai. Per pamoką ateina mokyklos inspektorius ir skaito mokinių 

pavardes. Ir aš tarp jų, ir man reikės palikti mokyklą. Kviečia direktorius. Širdis kaip pašėlusi daužosi 

krūtinėje. Mokytojų kambary su įsakymu rankose stovi mūsų mylimas mokytojas, mūsų direktorius. Jo rankos 

dreba. 

– Bučiuokite dabar mane, kaip Judas Kristų, jį išdavęs, pabučiavo, – per jo veidą bėga ašaros... 

Išvaryti. Kur nueisi, kaip grįši į namus? Einam būreliu per miestelį ir nežinom, kam pasiguosti. 

Užsukom pas A. Vienuolį ir viską išsipasakojom. Aprimom, drąsiau pasidarė. 

Po kurio laiko, gal rašytojo Vienuolio dėka, atėjo gera žinia iš Vilniaus, kad mes grąžinami į mokyklą 

su sąlyga, kad būsime pavyzdingi mokiniai ir gerai mokysimės. Mokytoją Jovaišą iškėlė iš Anykščių, pakeitė 

ir direktorių. Iš Ukmergės gimnazijos atvažiavo Rapolas Šaltenis, kuris tapo direktoriumi ir mūsų literatūros 

mokytoju. Iki šios dienos džiaugiuosi, kad dvejus metus jis dėstė literatūrą. Mūsų klasikai Maironis, 

Vaižgantas, Krėvė kaip gyvi iškildavo prieš akis ir tarsi patys ateidavo į klasę. Mokytojas aistringai pasineria 

į jų kūrybą, skaito prozos ištraukas, deklamuoja, vis nusiimdamas ir pasitaisydamas akinius. Prieš 

studijuodamas literatūrą, jis buvo baigęs Panevėžio gimnaziją, kuriai vadovavo J. Lindė-Dobilas, todėl ir jo 
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dvasią atsinešė į Anykščius. Visus užklasinius būrelius sujungė į vieną būrį – Meno kuopą, kokią Panevėžy 

buvo sukūręs Dobilas. Dabar įvairiausių pomėgių moksleiviai Meno kuopoje galėjo rasti savo vietą. 

Bronius Juška liko tik istorijos mokytoju. Mums rodėsi, kad jis dabar dar geriau dėsto istoriją, kad 

kiekviena jo pamoka tampa įsimintina ir nepakartojama – tai šventė, tai suma bažnyčioje, tai tyla per 

pakylėjimą... Šiandieną, vasario 16-ąją, pirmoji pamoka – istorija. Ateis mokytojas Juška. 

Kad ir nedidelė mūsų klasė, bet jauki ir labai švari. Patys valome. Štai vakar iki vėlumos triūsėme: 

mergaitės šveitė, plovė suolus, mes juos stumdėme, alyva tepėme grindis. Labai darbščios mūsų mergaitės: 

Stasė Miškinytė, Onutė Pajedaitė ir kitos. Ir ji, Onutė, sėdėjo mūsų klasėje. Tada gal ir pati nenujautė, kad 

prabėgus nemažai metų, kai bus baigusi universitetą, kai daug metų atiduos mokiniams, atras savo tikrąjį 

pašaukimą – įamžinti fotografijoje žymius Lietuvos rašytojus ir kitus darbuotojus. Bet tai bus daug vėliau. 

Dar nutekės daug vandens Nemune, Neryje ir Šventojoje. O dabar, miela Onute, sėsk į savo suolą, grįžk su 

kitomis draugėmis, tebegyvenančiomis Lietuvoje ar išblaškytomis po platųjį pasaulį, grįžk į mūsų klasę. Čia 

jauku, čia gera. Čia mūsų jaunystė ką tik išsiskleidusi gyvena... 

Kodėl šį neramų 1991-ųjų metų sausio vakarą prisiminiau praeitį? Kodėl pasimečiau nuo prisiminimų 

bangos, pagavusios mane? Prieš kelias dienas iš miego pažadino baisaus pavojaus sirenos... Užėmė televizijos 

bokštą... Buvo daug aukų. Tik palaidojome bokšto gynėjus... Nejaugi atlaikėme? Nejaugi priešas atsitraukė?.. 

Ir koks didelis tas laisvės troškimas! Kur tik žengsi, vis tas žodis LAISVĖ: ant barikadų prie Aukščiausiosios 

Tarybos rūmų, ant sienų, šūkiuose, plakatuose – ir mūsų smegenyse, mūsų kraujyje. Koks nenumaldomas 

laisvės troškimas! (…) 

Gal jokios kitos klasės taip nepalietė laikas kaip mūsiškės. Devintoji banga mus pačiupo... Jau 

pirmaisiais sovietiniais metais viesulas įsisuko į mūsų klasę. Jau 1940 metais suėmė vieną mūsų klasės draugą 

– penkiolikmetį Vladą Šližį. Jis į mūsų klasę atėjo labai anksti. Kai tik baigė keturis skyrius Burbiškyje, 

atvažiavo į Anykščius – į pirmą gimnazijos klasę. Atsimenu gerai: jis jau turėjo gimnazistišką kepurę, o aš dar 

ne. Nors ir labai norėjau būti gimnazistas ir nešioti tokią pat kepuraitę, bet mano tėvukas dar vis jos nenupirko. 

Du litai kainavo. Brangoka. O Vladas su ta kepure jau į Anykščius atvažiavo. Kada jis ir spėjo ją įsigyti? Ruda 

aksominė, truputį pakreipta ant šono, ji labai jam tiko. Kai po ilgo kaulijimo tėvukas ir man nupirko lygiai 

tokią pat kepuraitę, abu buvome labai panašūs: ir ūgio vienodo, ir abiejų sielos į meną linkusios.  

– Aš būsiu dailininkas, – pasakė jis kartą, kai knygyne nusipirko spalvas ir piešimo sąsiuvinį, – eime, 

parodysiu, ką vakar nupiešiau. 

Parodė jis tą vakarą ne tiktai savo vakarykštį darbą, bet ir daug visokių piešinių. Viename – jo tėviškė 

Pečiulių kaime: trobesiai, aukštai iškelta šulinio svirtis, žalios liepos, kryžius pakelėje. O kiek įvairiausių 

spalvų ir atspalvių pamačiau kituose piešiniuose, kokie nuostabūs šešėliai vakarėjančiame danguje! 

Vlado polinkis piešti didėjo, jo meniniai sugebėjimai vis labiau ryškėjo, mūsų klasėje niekas 

neabejojo, kuo jis bus užaugęs... O aš įsitvėriau smuiko ir nebepaleidžiu. Dienų dienas groju, neatsitraukiu.  

Laikas bėga labai greitai. Nebuvo kada stabtelėti ir apsidairyti, įsidėmėti, kas dedasi plačiajame 

pasaulyje. Nors dienos ir įvykiai atrodė vieni į kitus panašūs, bet iš tikrųjų taip nebuvo. Jau karas prasidėjo. 

Lenkai pralaimėjo. Labai džiaugėmės, kad Vilnius Lietuvai sugrįžo. O kai atėjo 1940-ieji ir pirmąkart 

Anykščių gatvėse pamatėm tiek daug tankų, supratome, kad gyvenimas labai greitai keičiasi. Miestelio aikštės 

vidury pastatė aukštą stulpą, o jo viršūnėje įtaisė penkiakampę žvaigždę. Per spalio revoliucijos šventes ta 

žvaigždė užsidegė, sumirgėjo, sužibėjo raudonomis lemputėmis. Mes, vaikai, apspitę tą stulpą, žiūrėjome į 

viršų, galvas atmetę, – gražu... 

Švietė, mirguliavo įstaigų ir parduotuvių languose įstatyti Markso, Engelso, Lenino ir Stalino 

paveikslai. To anksčiau nebūdavo. O klasėje uždainavome visai naują dainą: 

 

Lietuva – šalis gražioji, 

Sodai lūžta obuoliais. 

Užsimojo šaunūs vyrai 

Eiti Stalino keliais. 

 

O man labai patiko daina, kurią su pasigėrėjimu traukdavau, vingiuodavau jos vingriąją melodiją: 

 

Negrįš ta diena, kur praėjo, 

Ir upės neplauks atgalios. 

Išbėgo gauja prispaudėjų 
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Iš tėviškės mūsų žalios. 

 

Bus labai gražus gyvenimas, gera gyventi, nes tik dabar teisybė įsiviešpatavo. 

Suėmė jį rudenėjant. Į mūsų klasę atėjo nepažįstamas, tamsiais akiniais vyras ir išsivedė Vladą. Už ką, 

niekas nežinojo. Tik pradėjo po klases ir namus vaikštinėti tasai juodais akiniais tardytojas ir klausinėti, 

liaudies priešų ieškoti. O mūsų Vladas dar šešiolikos neturėjo. Ką jis matė, ką išgyveno iš jaunų dienelių 

pakliuvęs į bolševikų pragarą? Tik vėliau nenorom, su siaubu prisimindavo. Prasidėjęs karas jį išgelbėjo. Kiek 

pasiruošęs per vasarą, vėl atėjo į mūsų klasę. Dabar jis vėl tarp mūsų laukia istorijos pamokos. 

Į pirmąją pamoką ateis mokytojas Juška. Mes, aštuoniolikmečiai ir devyniolikmečiai, jau gerai 

susigaudome visuose įvykiuose. Frontas artėja į Lietuvą. Baimė, nežinia, pavojai, kuriuos nešė grįžtantys 

bolševikai, slėgė visus, dar labiau jungė. Bet šį rytą mes gerai, šventiškai nusiteikę. Kiekvienas vaikinas į 

atlapą įsisegęs Vyties ženkliuką. Kai liko tik kelios minutės iki pamokos, sugiedojom „Marija, Marija“. Vladas 

išėjo prieš visus ir parodė naujai nupieštą paveikslą: virš karo dūmų, virš sugriautų miestų kyla trispalvė... 

Antanas Baltakis padeklamavo „Trakų pilį“... Paskui, suskambėjus varpeliui, užgiedojom „Lietuva, tėvyne 

mūsų“. 

Taip jautriai, taip jausmingai giedojom, kad net negirdėjom, kaip į klasę įėjo istorijos mokytojas.  

Tik paskui pastebėjom, kai jis nuėjo prie lentos, atsisuko į mus ir giedojo. Jo lūpos kartu su mumis 

tarė žodžius: „Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse“... Jo rauplėtu veidu tekėjo ašaros. Jo ašaros ir himno 

žodžiai ištirpdė sieną, kuri stovėjo tarp mūsų ir mokytojo nuo to laiko, kai jis, būdamas direktorius, išvarė mus 

iš gimnazijos. Sugriuvo ji galutinai, ir jis visas su savo žmogiškomis silpnybėmis, su mokytojo talentu sugrįžo 

į mūsų širdis ir pasiliko visam laikui. „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“... 

Jis nusišluostė veidą, pasisuko į lentą, kur kabojo žemėlapis. Raudona linija apvestos Lietuvos sienos, 

žymekliais pažymėtos vietos, kur ėjo frontas. Mokytojas perkėlė tuos žymeklius arčiau Lietuvos. Nuo 

paskutinės pamokos frontas dar labiau priartėjo. Jis kalba: „Išlikti, svarbiausia jums išlikti. Kodėl mūsų 

protėviai savo istorijos pradžioje sustojo čia, prie Baltijos, šioje didžiojoje kryžkelėje? Vargas mums, kad 

likome tokia maža tauta. Ir kas tik mūsų nespardė, kas netrypė šio žemės lopinėlio? Bet mes tebegyvename 

čia, nes mus laiko tas begalinis noras išlikti... O kas laukia jūsų visų?“ – uždavė klausimą ir nutilo. Paskui 

nukrypo į filosofiją. Mokytojas labai mėgo rusų kultūros filosofus Solovjovą, Berdiajevą. Jais dažnai 

remdavosi pamokose, norėdamas pagrįsti savo mintis. Jaučiame, kad jis šiandien kaip niekad nori išsikalbėti, 

nes mes – geriausia jo auditorija. Klausantis jo žodžių, tvyro nepaprasta tyla. Stebim jį ir matom kiekvieną jo 

veido raumens trūktelėjimą, akių mirksėjimą, rankų mostus. Kalba mokytojas šiandien apie Dostojevskį: 

„Jeigu nėra nemirtingumo, jeigu žmogus tik įrankis būsimajam rojui žemėje sukurti (socializmui, komunizmui 

ar kitokiam -izmui), jei jis, anot Jono Karamazovo, tik mėšlas ateinančioms kartoms, tada viskas leistina, es 

ist alles erlaubt, – dar ištaria vokiškai tą pačią mintį, – tada nėra nusikaltimo, ir vienas gyvulys – žmogus – 

gali ryti kitą iki begalybės, tada galima iššaudyti visą tautą, galima kiek tik nori vergų išvežti į Sibirą“, – ištarė 

jis paskutinį sakinį, kiekvieną žodį pabrėždamas pakiliu balsu, rankų mostais sutvirtindamas mintį. 

„Užmuškime žmoguje nemirtingumo idėją, išvaduokime jį iš begalinių sąžinės kentėjimų, pažadėkime jam 

tik garbę ir duoną – sukurkime žemėje rojų, ir žmogus tariamai bus laimingas... Bet Kristus atmetė visus 

šėtono gundymus“... – nutyla istorijos mokytojas, tylim ir mes. Už lango nuo stogo nukrito pirmasis tirpstančio 

sniego lašas – žadėjo būti ankstyvas pavasaris... 

Tada mes dar nežinojom, kas laukia mūsų visų. Net nenujautėm, kokį sunkų kelią turės nueiti ši, 

pirmoji, abiturientų laida. Kai po kelių mėnesių generolas Plechavičius kreipsis į Lietuvos jaunimą ir pakvies 

stoti į Vietinę rinktinę, beveik visi mūsų klasės vaikinai nuvažiuos į Marijampolės kariūnų mokyklą. Išlydės 

visa mokykla, geležinkelio stoty A. Vienuolis pasakys gražią kalbą, mūsų mergaitės pro ašaras mos ir linkės 

laimės. O mes dainuosim mūsų pačių sudėtą dainą: 

 

Oi, gimnazija, 

Kokia tu brangi – 

Aš palieku ją, 

Nes kovon žengiu. 

 

Liks tuščia vieta 

Klasėj iš kairės, 

Liks širdis liūdna – 
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Suolo neregės... 

 

Jūs, pedagogai, 

Vedėt mus keliais, 

O dabar knygas 

Šautuvai pakeis. 

 

Šios dainos žodžius sukūrė Jonis Riauba, labai švelnios, lyriškos sielos mokinys. Jis daugiausia ir 

nukentėjo, kai vokiečiai išvaikė Vietinę rinktinę. Mes greitai išsibarstėm iš tos rinktinės – dar nespėję 

užsivilkti kariškos uniformos grįžome į namus. O Jonis pakliuvo į vokiečių armiją, paskui – į rusų nelaisvę. 

Vienus klasės draugus besiartinanti Raudonoji armija nubloškė į Vakarus, kitus Lietuvoje priplojo prie žemės, 

tretiems buvo lemta pagyventi Sibire. Mūsų dailininkas, besislapstydamas nuo bolševikų, nuėjo į mišką, nes 

nieko gero jis, buvęs politkalinys ir plechavičiukas, nelaukė iš tarybų valdžios. Tik kelias savaites pabuvo 

miške. Sužeistas išbėgo iš apsupties ir gyveno visaip – legaliai ir nelegaliai. Sužalota ranka išgijo. Tai buvo 

dešinė ranka, labai reikalinga dailininkui. Bet jis piešė ir piešė, baigė Dailės institutą. Buvo kupinas drąsiausių 

svajonių, kurios vieną gražią dieną, jo giliu įsitikinimu, taps didžiais atradimais. Vladas Barauskas ir Vytautas 

Šakėnas į mediciną pasuko, tapo gerais chirurgais. Žinoma, ne taip lengvai, nes kiekvieną lietė mobilizacija 

arba persekiojo liaudies priešo šmėkla. Be Antano Baltakio, kuris atsidūrė užjūryje, į kunigus išėjo dar ir kitas 

mūsų klasės vaikinas – Vytautas Griganavičius. 

O dabar grįžkime į istorijos pamoką. Ji dar nesibaigė. Chirurgai, baikite operaciją, sustatykite 

sulaužytus kaulus į vietas ir grįžkite į jaunystės miestą prie Šventosios. Kunigai, vyskupai, dabar jūs tikriausiai 

laikote mišias. Tuoj suskambės varpelis – Pakylėjimas. Pakelkite Ostiją, paskui Agnus Dei, ir skubėkite į 

istorijos pamoką. Ji dar nebaigta. Iš Kanados grįžk, Emilija, iš Jungtinių Valstijų, Vanda. Jūsų laukiame. O tu 

pats, istorijos mokytojau, bolševikų mėtytas vėtytas, niekintas ir žemintas už tai, kad taip gražiai dėstei 

Lietuvos istoriją, ar gali grįžti pas mus į 1944 metų vasario 16-ąją, ar gali, jei tavo karstą prieš kelis metus 

užbėrėm žemėm? Bet būk su mumis, mūsų mintyse, kol mes dar gyvi esame, kol vis dar renkamės kas į klasės 

susirinkimus ir minime savo audringą jaunystę... 

 

Antanas Paulavičius, Malda už tėvynę, Kaunas, 1992, p. 111−121. 

 

 
 

Karininkų ramovėje pristatant A.Paulavičiaus poemą „Partizanas Daumantas“  plačiau 
 
 
 
 
 

http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2006/02/01/aktu_01.html
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Prie savo jaunystės prisiminimo – senosios gimnazijos – I laidos abiturientai susitiko po 50 metų. iš kairės: V. 

Barauskas, V. Griganavičius, A. Paulavičius, K. Juknevičiūtė-Pronskienė, V. Šakėnas, E. Laucytė-Žvirblienė, E. 

Vasiljevaitė-Karosienė, J. Paukštelytė-Marteckienė, S. Miškinytė-Norkūnienė, J. Bulotas, J. Žukauskas, V. Šližys,  

V. Sedelskis, A. Baltakis, O. Pajedaitė 

 


