
ŽALGIRIO NACIO NALINIO PASIPRIEŠINIMO JUDĖJIMO priedas 9

Važiuojant keliu nuo Stungių k. (Joniškio r.) 
į Žagarę neįmanoma nepastebėti ant senų 
medžių nupjautų šakų išpieštų žmonių 
veidų. Vieni jų su uniforminėmis kepurėmis, 
kiti - vienplaukiai. Griežtų veidų. Į kelią 
žvelgiančių galerijoje nesunku atpažinti Adolfą 
Ramanauską-Vanagą, Juozą Lukšą-Daumantą, 
Praną Muningį-Žvelgaitį... Taip - tai Lietuvos 
partizanai. Kovoję ir žuvę dėl Lietuvos laisvės. 
Daugumos jų palaidojimo vieta nežinoma.

Dalia BYČIENĖ
„Respublikos“ žurnalistė

Kas šių darbų autorius, žagariečiams klausti ne-
reikia. „Kas kitas, jei ne mūsų Vaičiulis, tik jis su-
geba taip nustebinti“, - kalbėjo vietiniai. Taip, par-
tizanų veidus ant medžių nupiešė žagarietis meni-
ninkas ir visuomenininkas Edmundas Vaičiulis. Pir-
mą kartą į pagalbą tėvui atėjo jo duktė Grytė Vai-
čiulytė, profesionali dailininkė. Projektą parengė 
Žagarės kultūros centras, bet jų idėja buvo papras-
ta - papuošti negrabiai nugenėtus medžius veidais.

„Laimėję šiek tiek pinigų dažams ir teptukams, 
atlikti šį darbą paprašėme Edmundo. Mes neapta-
rėme, kieno veidai turėtų būti pavaizduoti. Žinojau, 
kad Edmundas padarys gerai“, - sakė projekto su-
manytoja, kultūros centro darbuotoja Diana Sičio-
vienė. Tik buvę netikėta, kad menininkas pasirinko 
tapyti partizanų veidus.

Kodėl tapė partizanus, Edmundas aiškaus atsa-
kymo neturi. „Nemoku paaiškinti, man atrodė, kad 
reikia piešti juos. Į Žagarę buvo sugrįžusi Grytė. Ji 
man labai padėjo. Dviese nupiešėme per maždaug 
tris dienas, skubėjome, ją spaudė jos pačios darbai 
sostinėje...“, - pasakojo mažakalbis menininkas. Pra-
ėjusį pavasarį Vilniaus dailės akademiją baigusi Gry-
tė Vaičiulytė neslepia - projektas, į kurį ją įtraukė 
tėvas, buvo netikėtas, tema mažai nagrinėta. „Ne-
patikėsit, kaip ji mane įtraukė, dabar skaitau apie 
partizanus ką tik suradusi. Gaila, kad tiek ilgai ir 
tiek mažai žinojau“, - sakė jaunoji menininkė.

Pasiteiravau E.Vaičiulio, gal vis dėlto šeimoje ar 
bent giminėje būta partizanų, kad pasirinko tokią 
temą? Ne, nebuvo partizanų šeimoje, sako. Atvirkš-
čiai, tėvas buvo senas komunistas, kurio prisibijojo 
net mama, visą gyvenimą paslapčia ieškojusi 
1941 m. enkavėdistų suimto, Šiaulių kalėjime kalė-
jusio, o paskui į Sibirą išvežto savo brolio Boleslovo 
Gasparaičio. Broliuką, taip jį vadina menininkas, o 
iš tikrųjų jo dėdę, ir du bendraklasius gimnazistus 
čekistai užklupo ant turgaus tvoros klijuojančius 
atsišaukimus, raginančius nepaklusti okupantams. 
Edmundo mama ilgai važinėjo į kalėjimą, tikėdama-
si sužinoti, kur buvo išvežtas niekada nebeatsiliepęs 
jos brolis. Vėliau susirado iš tremties grįžusį moky-
toją iš Šiaurės Lietuvos. Jis teprisiminė „Leiskit į 
Tėvynę“ dainuodavusį jaunuolį, daugiau nieko.

„Nupiešiau tuos, kurie man atrodė svarbiausi, - 
sutrinka prie darbų, iš kurių užsidirba duoną, užklup-
tas menininkas. - Štai - paskutinis suimtas ir KGB 
kalėjime Vilniuje sušaudytas partizanas Pranciškus 
Prūsaitis-Lapė, 1954 metais Maskvos Butyrkų kalė-
jime sušaudytas Jonas Žemaitis-Vytautas, KGB rū-
siuose kankintas ir 1957 metais sušaudytas  Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas, 1951 metais išduotas ir žuvęs 
miškuose netoli Kauno Juozas Lukša-Daumantas, 
susprogdinta partizanų bunkeryje 27 metų Margari-
ta Izabelė Vilimaitė-Stirna, 1947 metais Butyrkų ka-
lėjime nužudytas Jonas Misiūnas-Žalias Velnias; 1946 
metais sužeistas ir miręs nuo žaizdų Juozas Vitkus-
Kazimieraitis, 1949 metais bunkeryje žuvęs Vaclovas 
Voveris-Žaibas ir tais pačiais metais sunkiai sužeistas 
nusižudęs Pranas Muningis-Žvelgaitis. Šioje partiza-
nų galerijoje dvylika veidų“.

Vietos menininko ir jo dukters atliktas projektas 
prie Žagarės plačiai aptarinėjamas žagariečų ir visų 
mačiusių. Vieni ateina čia nešini žvakelėmis, kiti 
sako, kad tokia išraiška esanti nepagarba. Pastarie-
siems menininkas turi atsakymą - negi didesnė pa-
garba būti pamirštiems?

Tautos istoriją primena miško brolių veidai

 �Margarita Izabelė Vilimaitė-Stirna ir Jonas Misiūnas-Žalias Velnias

 �Pranciškus Prūsaitis-Lapė ir Jonas Žemaitis-Vytautas
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 �Edmundas Vaičiulis su savo talkininke dukra Gryte

Alma KANČELSKIENĖ
Žagarės gimnazijos mokytoja

„Lietuviai ne vieninteliai, turėję parti
zaninį judėjimą. Partizaninės kovos Ant
rojo pasaulinio karo metu vyko visoje Eu
ropoje. Tokia tuo metu buvo laisvės kovų 
išraiška. Kas ėjo į mišką, ėjo iš didelio 
patriotizmo. Vėliau į partizaninį judėjimą 
galėjo įsilieti ir tų, kurie suteršė partizanų 
vardą, jų kilnią misiją. Kiekvienoje šeimo
je buvo savų istorijų. Vaikystėje aš turėjau 
draugę rusiška pavarde. Tėvai mums ne
draudė draugauti, bet mes nesilankėme 

viena kitos namuose. Ir žinojome, dėl ko 
to daryti negalime: mano ir jos seneliai 
buvo priešingose stovyklose. Bet mes bu
vome ir išlikome draugės. Man nepatin
ka, kad žmonės pila purvą ant visų pagal 
vieną pavyzdį. Neturėtų taip būti. Mūsų 
jaunimas auga kitoks. Jie taip nesmerkia 
ir nesidrabsto žodžiais. Jie nustemba, 
negali patikėti, kad taip buvo, todėl mes 
turime jaunimui aiškinti. Aš labai daug 
vaikams per pamokas pasakoju. Tautos 
istorija šeimose yra užmiršta. Vaikai su 
tėvais, o tuo labiau su seneliais nekalba 
apie tą tragišką metą. Mes, to laikotar

pio vaikai, žinojome pokario istoriją, nes 
mūsų tėvai su mumis dar kalbėjo. Gal ne 
taip plačiai, bet davė pradžią domėtis. 
Kad ir ką menininkas Vaičiulis sumąstė, jis 
privertė prisiminti šį vienaip ar kitaip ver
tinamą tarpsnį. Prie tų medžių esi privers
tas sustoti, suklusti. Tai istorijos pamo
ka gamtoje. Tikiu, kad autorius ties tuo 
nesustos, kad tai, ką Edmundas padarė, 
dar nėra pabaigta. O nesuprantantiems 
reikėtų paaiškinti, kas pavaizduota. Aš 
matau medį, sielą. Mūsų partizanai buvo 
miško broliai. Kad jų vardai įamžinti me
džiuose, taip simboliška.“

KOMENtARAS

 � Kad ir ką menininkas Vaičiulis 
sumąstė, jis privertė prisiminti šį 
vienaip ar kitaip vertinamą tarpsnį

Alma KANČELSKIENĖ
Žagarės gimnazijos mokytoja



Apie tai prie ŽALGIRIO NA-
CIONALINIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo Nepriklausomybės At-
kūrimo Akto signatarai Rolandas 
PAULAUSKAS ir Audrius 
BUTKEVIČIUS. Diskusiją vedė 
žalgirietis Gediminas JAKAVONIS.

G.JAKAVONIS: Šiemet la-
bai daug jubiliejinių progų: Są-
jūdžio 30-metis, rusų kariuo-
menės išvedimo iš Lietuvos 
25-metis, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
30-metis. Aš pats save laikau 
Sąjūdžio pradininku, tačiau 
skaitydamas dabartinius pasi-
sakymus galvoju, ar iš tikrųjų 
aš dalyvavau tuose įvykiuose. 
Skaitant kieno nors atsimini-
mus apie to meto įvykius, re-
portažus iš renginių, kyla 
klausimas, ar tikrai istorija 
yra objektyvus mokslas? Ypač 
jeigu rašo žmonės, kurie tų 
įvykių gerai net nežino.

R.PAULAUSKAS: Esame 
maždaug vienos kartos ir turbūt 
visi trys sutiksime, kad per mūsų 
gyvenimo laikotarpį istorija jau ne 
kartą keitėsi. Keitėsi ir Lietuvos 
istorijos vadovėliai. Istorija per-
rašyta, bet yra knygos, radijas, 
televizija. O ką kalbėti apie tų lai-
kų istoriją, kai buvo trys knygos 
ir penki mokantys skaityti... Isto-
rija yra tautų susidūrimo, konflik-
tų aprašymas. Konflikte visuomet 
yra dvi pusės, jos viena kitą visa-
da pateiks prieštaringai. Vienas 
bus geras, kitas - blogas ir tą blo-
gąjį reikės piešti kuo juodesnėmis 
spalvomis. Paimkime Vilniaus is-
toriją po Antrojo pasaulinio karo. 
Ją šiandien galima pamatyti nuė-
jus į Vilniaus kapines. Yra Armi-
jos Krajovos paminklai ir viena 
dalis žmonių tuos įvykius vertina 
vienaip, o kita Vilniaus gyventojų 
dalis - visai kitaip. Manau, kitaip 
ir būti negali, nes interesai buvo 
skirtingi. Yra sudaryta grupė, ku-
rianti bendrą Europos Sąjungos 
istoriją. Tai bus istorija, pritaiky-
ta mums visiems. Ji nieko bendra 
neturės su realybe, nes interesų 
suderinti neįmanoma.

A.BUTKEVIČIUS: Manau, 
kad bus teiginys, jog visos Euro-
pos tautos siekė pagaliau gyventi 
kartu bendrame Europos name.

R.P.: Ji bus pritaikyta šiuolai-
kinei situacijai. Istoriją rašo žmo-
nės, kurie yra nevienodi savo po-
tencija. Nuo to irgi priklauso, kaip 
jie fantazuoja. Jeigu talentingas 
rašytojas, istorikas parašys gra-
žiai ir įtikinamai, daugelis tuo pa-
tikės. Jeigu mažiau talento, bus 
ne visai įtikinamai.

A.B.: Pavartotas labai gražus 
žodis - „fantazuoja“. Imkime mū-
sų istoriją. Tas, kuris fantazuoja, 
žinoma, galėtų šiek tiek sukon-
kretinti savo fantazijas. Ateitų ir 
paklaustų. Sakytų, Audriau, papa-
sakok savo istoriją kaip buvo.

G.J.: Nusikelkime į vidu-
ramžius. Man teko skaityti 
Kryžiuočių kronikas apie lie-
tuvius, kad jie yra laukiniai, 
neišsilavinę. Tad labai įdomu, 
kaip mūsų istorikai iš to ku-
ria ir pateikia mūsų priešų 
parašytą istoriją parodydami, 
kokie iš tikrųjų mes esame 
kvailiai.

R.P.: Kai šventėme tūkstant-
metį, mes daug dirbome prie šio 
reikalo. Pasiruošėme ir iškėlėme 
naują vardą Lietuvos istorijoje, 
kurį tikrieji, „profesionalūs“ isto-
rikai nutylėjo - Zebedenas.

G.J.: Bet kokiu atveju, per 
Lietuvos tūkstantmetį visi 
laurai buvo skiriami Šv.Bru-
nonui, o ne Zebedenui.

A.B.: Čia nieko naujo. Tais 
laikais, kai Pacai statė vienuoly-
nus, buvo naudojama Šv.Brunono 
legenda tam, kad būtų galima ge-
riau inkorporuoti visą Lietuvą į 
bendrus europinius resursus.

G.J.: Jūs abu esate istori-
niai asmenys, Sąjūdžio kūrė-
jai, signatarai. Jūs, Audriau, 
esate Politinių kalinių ir trem-
tinių sąjungos įkūrėjas, tačiau 
žiūriu per televiziją apie są-
jungos jubiliejų ir niekur jūsų 
nematau...

A.B.: Kadangi aš nepriklausau 
tiems, kurie šiandien reklamuoja-
si ir bando išlaikyti savo pozicijas 
politikoje. Rodyti mane ar rodyti 
kolegą Paulauską tose situacijose, 
kuriose mes sudėjome taškus Lie-
tuvos istorijoje, reikštų sumen-

kinti savo pačių vaidmenį. Juk bu-
vo tik vienas žmogus - Vytautas 
Landsbergis, aplink kurį visi kiti 
triūsė, vadovaujami jo ir vykdyda-
mi jo nurodymus.

R.P.: Kaltę dėl Tarybos Sąjun-
gos sugriovimo irgi kai kas kabi-
na ant vieno vargšo Gorbačiovo. 
Įsivaizduokite, koks turi būti ga-
lingas žmogus, kad sugriautų iš-
tisą civilizaciją. Tarybų Sąjunga 
sugriuvo - faktas, bet kai pradedi 
aiškintis kodėl, po trisdešimties 
metų, vieno atsakymo nėra. To-
dėl, kad visiems tuo metu tai bu-
vo išskirtinai naudinga, visi išsi-
tąsė, išsidalino. Žiūriu, kaip patys 
rusai svarsto, kas atsitiko su Ta-
rybų Sąjunga. Jie irgi neranda at-
sakymo, nes yra galybė nuomo-
nių. Vieni kaltina Gorbačiovą, ki-

ti kaltina kažkokias užsienio ša-
lis, treti kaltina politinį elitą. Tik-
riausiai visų kaltės buvo po ga-
baliuką. Bet tame kontekste labai 
įdomiai atrodo tie, apie kuriuos 
kalba Audrius.

G.J.: Tai ne Lietuva sugrio-
vė Tarybų Sąjungą?

R.P.: Įdomiausia, jeigu žiūrė-
tumėte lenkų televizijos kanalus, 
lenkai taip pat pretenduoja į tą 
patį įvykį, nes lygiai taip pat kal-
ba, kad Tarybų Sąjungą sugriovė 
Lenkija.

A.B.: Žinoma, ir lenkai, ir mes 
esame seni rusų imperijos nariai, 
galime su jais pasidalinti vaidmenį. 
Bet iš tikrųjų reikia pasakyti, kad 
mums tas vaidmuo buvo deleguo-
tas šiuo griovimu suinteresuotų 
žmonių - pačių rusų politikų.

R.P.: Dalies politikų.
A.B.: Manau, kad nemenkos 

dalies, nes išsidalinti tą milžinišką 
potencialą buvo visiems naudinga.

R.P.: Grįžkime prie Sąjungos 
griovimo ir Lietuvos vaidmens. 
Viena vertus, mes pervertiname 
ir savo, ir Lenkijos vaidmenį. Bet 
kai mes nusileidžiame į Lietuvos 
lygį, iškyla masė klausimų. Aš 
skaičiau storą knygą apie Sąjūdį, 
tačiau Kauno grupei yra skirta jo-
je tik pusė puslapio.

A.B.: Kaip minėjome, viskas 
priklauso nuo to, kas rašė. Nes 
nekalbėti apie Kauno grupę ir 
nuolatinę įtaką, kuri buvo daroma 
Sąjūdžio strategijai formuoti, 
reiškia nesuvokti, apie ką kalba-
ma. Kodėl negalima minėti buvu-
sių politinės komisijos narių, ko-
dėl buvo daroma taip ar kitaip, 
kodėl buvo priimamas vienoks ar 
kitoks sprendimas... Galų gale, 
kokie buvo lūžio taškai. Imkime 
garsųjį suvažiavimą Kaune arba 
paskutinį Seimo susirinkimą Vil-
niuje, prieš pat Baltijos kelią Aka-
deminiame teatre, kai batalija vir-
to vos ne rankų kova.

R.P.: Patikslinkime, dėl ko. 
Batalija ėjo dėl tokių žodelių - 
Lietuva - ne TSRS sudėtyje.

A.B.: Ar tai sakyti žmonėms 
prieš rinkimus, ar įrašyti į dekla-
raciją.

R.P.: Beje, iš Vilniaus grupės 
tik amžiną atilsį Romualdas Ozo-
las parėmė šią formuluotę. Su juo 
iš anksto buvo sutarta, kad jis 
rems.

A.B.: Reikėtų paaiškinti, jog 
tuo metu žodžiai - „suverenite-
tas“ ir „nepriklausomybė“ - taip 
devalvavo, kad vos tik mes ištar-
davome „suverenitetas“, valdžia 
sakydavo: taip taip, jūs jį turite, 
imkite. Kai mes pasakydavome 
„nepriklausomybė“, sakydavo, 
kad viskas gerai, tai yra neprik-
lausomų valstybių sąjunga.

R.P.: Tuo metu dažnai ginčijo-
mės su V.Landsbergiu. Mes siūlo-
me rašyti „nepriklausomybė“, jis 

siūlo rašyti „suverenitetas“. Sako, 
juk tą patį reiškia. Sakau, pirmi-
ninke, jeigu tą patį reiškia, tai kam 
tada ginčytis? 1992 m. rugpjūčio 
mėnesį Gorbačiovas pučo metinių 
proga duoda interviu kažkokiai už-
sienio radijo stočiai. Jis nusako vi-
są „perestroikos“ programą, bet 
aš atsimenu porą punktų. Pirmiau-
sia, sako, buvo nutarta duoti res-
publikoms suverenitetus, buvo 
leista mojuoti vėliavomis, dainuo-
ti savo himnus. Jo žurnalistas dar 
kartą paklausė - o kaip su Baltijos 
valstybėmis? Gorbačiovas atsakė, 
mes supratome, kad Baltijos vals-
tybės į TSRS sudėtį pakliuvo kiek 
kitomis aplinkybėmis ir todėl joms 
buvo numatytas statusas kaip Suo-
mijos, buvusios Rusijos imperijos 
sudėtyje.

A.B.: Aš tik noriu pasakyti, 
kad rusų caras Nikolajus II rašy-
davo „Suomijos didysis kuni-
gaikštis“, o mūsiškiai dar prašė: 
„Rašykis ir Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu“. Maždaug tokiose 
ribose mums buvo M.Gorbačiovo 
nubrėžtos galimybės. Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdis, pasivadi-
nęs tuo metu sąjūdžiu Gorbačio-
vo „perestroikai“ remti, ir turėjo 
įgyvendinti šią funkciją.

R.P.: Iš kur atsirado konfron-
tacija tarp Kauno ir Vilniaus? Net-
gi Kauno grupėje buvo dvi pozi-
cijos, nes vieni labiau linko prie 
Vilniaus, o kiti liko tokie, kokie ir 
dabar esame.

A.B.: Už tai, kad mes nuo pat 
pradžių nepriėmėme šio žaidimo 
taisyklių.

R.P.: Ir nesiruošėme vykdyti 
„perestroikos.

A.B.: Reikia prisiminti patį 
pirmąjį Lietuvos Persitvarkymo 
Sąjūdžio Seimo posėdį. Pakalbė-
kime apie šiandien pagrindiniais 
nepriklausomybės šalininkais pri-
sistatančius veikėjus ir tuometinį 
Sąjūdžio pirmininką V.Landsber-
gį. Pirmajame posėdyje jis prista-
to naują TSRS sutartį, kurioje yra 
numatomas Lietuvos TSRS 
Konstitucijos keitimas.

R.P.: Ten preambulėje yra pa-
rašyta, kad Lietuva - naujame is-

torijos etape, kur valstybė TSRS 
sudėtyje. Regis, 64 straipsnis kal-
ba apie naują sąjunginę sutartį. Ir 
po šiuo Konstitucijos projektu yra 
visų dabartinių veikėjų parašai.

A.B.: Išskyrus mudviejų, nes 
buvo du žmonės, kurie nebalsa-
vo už šį žaidimą. Sąjūdžio Sei-
mas savo pirmajame susirinkime 
V.Landsbergio ir kompanijos tei-
kimu balsavo už naują konstitu-
cinę sutartį ir naują Lietuvos 
Konstituciją TSRS sudėtyje. Tik 
labai intensyviai kariaujant mums 
šią situaciją pavyko perlaužti.

R.P.: Čia buvo pirmas rimtas 
susidūrimas.

G.J.: 1989 m. vasario 16 d. 
Kauno muzikiniame teatre 
pirmą kartą viešai nuskambė-
jo žodis - Nepriklausomybė.

R.P.: Bet į dokumentus nebu-
vo įrašyta.

A.B.: Taip, nes netgi žmonės, 
su kuriais buvome iš anksto su-
sitarę, jog rems šią poziciją, vė-
liau atsitraukė. O juokingiausi da-
lykai vyko prieš šitą Kauno Sei-
mą. Mes pirmą kartą „išprievar-
tavom“ tuometinį Sąjūdžio pirmi-
ninką V. Landsbergį atvykti į Kau-
ną, nes posėdis turėjo vykti bū-
tent Kaune.

R.P.: Ir jis atsivežė savo dek-
laracijos variantą. Aš paprašiau 
duoti šią deklaraciją, kad paliktų 
mums atsiminimui, kad galėtu-
mėm ją panagrinėti. Pamenu tą 
vaizdelį - jis į savo „portfeliuką“ 
įsikiša ir užsega. Bet mes tik da-
bar taip linksmai kalbame. Iš tik-
rųjų tai buvo barnis.

A.B.: Aš ir sakau, kad vos ne-
prieidavo iki kovos rankomis, kaip 
Ukrainos ar Izraelio parlamentuo-
se. Tuo metu mes stengdavomės 
inscenizuoti visus tuos renginius, 
būdavo mitingai, kalbos, chorai.

R.P.: O Vilnius viską darė val-
diškai.

A.B.: Reikia prisiminti, kad 
mes bandėme duoti naujojo Sąjū-
džio Seimo priesaiką ir tekste bu-
vo įrašyti žodžiai: „Už laisvą ir ne-
priklausomą Lietuvos valstybę“. 
Mūsų pagrindinis asmuo braukia 
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Rolandas PAULAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

 � Jeigu mes norime istorijos, kuri 
patiktų mums, reikia patiems ją 
rašyti arba duoti užsakymą

Atrodo netolimos praeities, kurią visi prisimename, faktų 
atspindėjimas ir vertinimas neturėtų kelti abejonių. 
Tačiau turbūt ne vienas esame patyrę, kad tie patys 
istoriniai įvykiai neretai yra pateikiami skirtingai. Kodėl 
taip nutinka?  Kiek vadovėlių rašytojai ir istorinių veikalų 
autoriai yra objektyvūs, pasakodami apie mūsų praeitį?  

 � 1988-ieji. Nors tarp Sąjūdžio lyderių vyko arši idėjų kova,  mitinguose susikibę rankomis jie Tautai demonstravo vienybę   
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šiuos žodžius ir rašo: „Už laisvė-
jančią Lietuvą“. Aš sakau: „Profe-
soriau, tik viduriai gali būti laisvė-
jantys“. Mes ėjome į didelį konf-
liktą. Kai šiandien kas nors mato 
tą mūsų konfliktą viešumoje, tai 
nesupranta, kur yra šaknys. Šios 
šak nys yra labai senos, mes konf-
liktavome daugybę kartų, bet 
žmonės mus matydavo tik drau-
giškai stovinčius, rankutėmis su-
sikibusius. Iš tiesų mes kartais 
būdavome mirtinais priešais.

Reikia papasakoti, kad Kaune 
mes buvome susitarę, jog Sąjū-
džio suvažiavime įkišime rezoliu-
ciją, kurioje bus sakoma, jog mes 
siekiame atkurti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Aš perskaitau 
tą rezoliuciją kaip siūlymą, bet ji 
visuotinai ignoruojama. Tik tada 
Rolandas, matydamas, kad nėra 
jokio efekto, meta paskutinius 
mūsų resursus. 

R.P.: Aš išbėgau sakyti kalbą 
kaip Pilypas iš kanapių, nes aš 
ginčijausi politinėje komisijoje dėl 
Sąjūdžio programos. 

A.B.: Buvo ypač svarbu pasa-
kyti, jog vyksta žaidimas už mūsų 
nugarų, nekalbama apie pagrindi-
nį klausimą. Ir tik tada, kai Rolan-
das sudėliojo visus taškus, tuo-
metiniai žaidėjai su tuomet buvu-
siais artimais bičiuliais Landsber-
giu ir Petkevičiumi priešakyje 
suvokė, kad visos kortos yra iš-
viešintos. Jie suprato, kad toli-
mesnis žaidimas su komunistais, 
suplanuotos eitynės su fakelais 
Brazauskui pakelti į Tautos lyde-
rių pozicijas patyrė fiasko. 

R.P.: Šeštadienį Sąjūdžio su-
važiavimas, kur susirinkome 
griauti Tarybų valdžią. Aš neap-
sikentęs ir tą kalbą pasirašiau, 
kokia čia beprotybė, susirinkome 
griauti Tarybų valdžią, sėdi Ta-
rybų valdžios pamatas ir visas 
Sąjūdis skanduoja „Algirdai, Al-
girdai“.

A.B.: Tai čia tu taip galvoji, o 
visi kiti atėjo į saugų Sąjūdžio ren-
ginį Gorbačiovo politikai remti. 
Tuomet mes susirinkome galvo-
dami, kad iš tikrųjų esame epo-
chos įvykyje, kad bandysime pa-

keisti ir perlaužti situaciją. O pa-
aiškėjo, kad mes esame naujo 
komunistų partijos pirmininko 
rinkimuose.

R.P.: Bus nesuprasta, jei ne-
paliesime Medininkų įvykių, nes 
tu, Audriau, buvai gerokai arčiau 
šių reikalų. Dar anksčiau buvo 
Sausio 13-oji. Štai dar vienas iš 
istorijos „objektyvumo“ pavyz-
džių. Yra gyvi visi veikėjai, o ver-
sijų galybė.

A.B.: Esmė yra ta, kad nuo 
tokių įvykių, kaip Medininkai ar 
Sausio 13-oji, visi bando nusiša-
linti. Visi bando palikti tokį „de-
besyse supakuotą vaizdelį“. Dau-
gybė žmonių negalėtų pasakyti, 
ką jie darė Sausio 13-ąją, nepai-
sant to, kad jie sėdėjo salėje. Kas 
vyko, ką mes darėme, kodėl mes 
darėme, iš esmės gali kalbėti tik 
keletas žmonių. Istorikų domėji-
masis ta tema visiškai suverčia-
mas į tam tikrą ideologijos vagą. 
O ta ideologijos vaga sako, kad 
buvo Tautos vadas V.Landsbergis, 
kuris vienintelis keliais žodžiais 
uždengė mus nuo rusų tankų ir 
šis klausimas yra „uždaromas“. 
Lygiai taip pat, kaip yra „uždaro-
mas“ Medininkų klausimas. Yra 
pagautas vargšas ruskelis, užda-
rytas į cypę, nepaisant to, kad jo 
apkaltinimo istorija neatitinka eg-
zistuojančių faktų, neatitinka Me-
dininkuose nužudytų žmonių su-
žalojimų, neatitinka teismo eks-
pertizės atliktų patikrinimų ir 
atitinkamo modeliavimo duome-
nų. Buvau žmogus, kuris nuo A 

iki Z žinojo tą įvykį, jam buvo pa-
valdi Pasienio apsaugos tarnyba, 
kurio žmonės buvo gretutiniuose 
postuose ir kurio žmonės saugo-
jo perimetrą, kuriam Lietuvos mi-
nistras pirmininkas buvo davęs 
nurodymą „nuimti“ konkrečius 
postus. Į tuos postus buvo paso-
dinti policijos darbuotojai išprie-
vartaujant įstatymą. Pagal įstaty-
mą pasienis priklauso Krašto ap-
saugos ministerijai. Aš net netu-
rėjau teisės „nuimti“ savo žmo-
nių, todėl pareikalavau iš ministro 
pirmininko raštiško nurodymo. 
Aš jį gavau ir tik tada „nuėmiau“ 
žmones iš šio posto. Ten buvo pa-
statyti policijos žmonės. Kaip tik 
tie žmonės ir žuvo šiame poste 
todėl, kad jie nesusivokė, kur jie 
atsidūrė. Čia yra daugybė niuan-
sų, tik yra klausimas, kas turėjo 
važiuoti per tą postą, kodėl reikė-
jo „nuimti“ Krašto apsaugos de-
partamento žmones ir pastatyti 
policijos žmones.

R.P.: O jeigu aš suformuluo-
čiau klausimą, ar tu žinai objek-
tyvią Medininkų istoriją?

A.B.: Aš galiu tik kelti objek-
tyvius klausimus.

R.P.: Tas pats yra ir su Sausio 
13-ąja?

A.B.: Apie Sausio 13-ąją aš 
žinau iki panagių. Tai yra mano 
gerai suvokiama tema, kurią esu 
specialiai tyrinėjęs. O Medininkų 
įvykiai yra kriminalas, kuriame 
dalyvavo ir Tarybos Sąjungos, ir 
mūsų pusės asmenys. Aš jums 
tiesą sakau: Krašto apsaugos de-
partamentas saugo postą ir teri-
toriją, o ministras pirmininkas 
sako, kad reikia „nuimti“ kai ku-
riuos postus. Priežastis ta, kad 

prieš kažkiek laiko poste, mums 
susišaudžius su baltarusiais, buvo 
žuvęs Lietuvos pasienietis.

R.P.: Tavo manymu, ta tiesa 
labiau objektyvi kriminalinėje 
sferoje ar politinėje?

A.B.: Aš manau, kad yra mi-
šinys. Kitaip sakant, iš Lietuvos 
buvo išvežama tai, kas pagal ofi-
cialius, tarptautinius susitarimus 
neturėjo Lietuvoje būti. Kai kas 
Lietuvoje tiksliai žinojo, kas bus 
daroma.

R.P.: Čia kalba eina apie isto-
rijos objektyvumą. Visi gyvi, net 
buvęs ministras, kurio rankose 
buvo pasienis, šiandien objekty-
viai ir vienareikšmiškai atsakyti 
negali. O pabaigai galime prisi-
minti, kad Aukščiausioji Taryba 
baigė savo darbą, paruošusi Kons-
titucijos projektą.

A.B.: V. Landsbergio sumany-
tas priešlaikinis Aukščiausiosios 
Tarybos paleidimas visgi turėjo 
būti vainikuotas kažkokiu darbu, 
kuris nurodytų gaires tiems, ku-
rie ateis po mūsų.

R.P.: Pasakykim paprastai - 

dabartinė Konstitucija atsirado 
todėl, kad aš mačiau, jog Aukš-
čiausioji Taryba baigia darbą 
nieko doro ir konkretaus nepa-
dariusi.

A.B.: Kad visa tai neskambėtų 
kaip savigyra, pasakykime, buvo 
paruoštas dokumentas, kuris buvo 
pavadintas „Dėl Lietuvos konsti-
tucingumo raidos“. Tas dokumen-
tas buvo priimtas, vėliau tapo Lie-
tuvos istorinių vadovėlių dalimi.

R.P.: Nežinau, kaip dabar, ta-
čiau praėjusioje Seimo kadenci-
joje Konstitucijos salėje buvo 
ekspozicija, skirta Lietuvos 
Konstitucijoms. Ten nėra nė žo-
džio apie šią konstitucingumo rai-
dą. Kalbame apie objektyvumą: 
teisės vadovėliuose šis dokumen-

tas yra, nes be jo negali prieiti 
prie dabartinės Konstitucijos, o 
ekspozicijoje Seime to nėra.

A.B.: Todėl, kad tą dokumen-
tą pradėjus nagrinėti atsirastų 
kontekstas, kuris yra labai nepa-
togus šiandieninei valdžiai. Atsa-
kykite man į klausimą, kodėl 
žmonių išrinkta ir gavusi visas 
teises vykdyti Nepriklausomybės 
atstatymą, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba turi sudėti 
savo mandatus ir atiduoti valdžią 
komunistams.

R.P.: Reikia pasakyti, kad bu-
vo daromos uždaros apklausos. 
Jos vienareikšmiškai rodė, kad 
triuškinančiai laimės LDDP.

A.B.: Tuo metu mano vado-
vaujama Krašto apsaugos minis-
terija užsakinėjo didelius tyri-
mus, kuriuos ruošė Vilniaus 
universiteto sociologai, ir su 
šiais duomenimis aš buvau pas 
V. Landsbergį. Nepaisant vis blo-
gėjančių mūsų santykių, aš dar 
bandžiau apeliuoti į sveiką protą 
sakydamas, kad jūs atiduodat val-
džią komunistams. Dar daugiau 
pasakysiu, kad jo noras būti pre-
zidentu yra toks patologinis, kad 
mes nuėję siūlėme: gerai, mes 
tave išrenkame prezidentu Parla-
mente, taip, kaip daro estai. Būk. 
Vadinkis. Būk pirmuoju Lietuvos 
Respublikos vadovu. Tačiau to 
buvo atsisakyta.

R.P.: Kaip manai, koks buvo 
pagrindinis motyvas skelbti pir-
malaikius rinkimus?

A.B.: Esu įsitikinęs, kad tam 
tikrus šio žmogaus veiksmus ga-
lima būtų paaiškinti tik jo ryšiais 
su užsienio šalių politikais ir 
spectarnybomis. Kitaip jokiu 
sveiku protu neįmanoma paaiš-
kinti, kodėl gavus valdžią ir Lie-
tuvos žmonių mandatą, staiga vis-
ko atsisakoma, ideologiniam prie-
šui leidžiama praktiškai vykdyti 
privatizacijas neįsivaizduojamais 
masteliais.

R.P.: Apklausos rodė, kad Są-
jūdžio remiami kandidatai nelai-
mės 1992 metų rinkimų. Reikia 

priminti, kad LDDP laimėjo tiek 
vietų, kiek žmonių nebuvo jų są-
raše.

A.B.: Bet tai buvo aišku nuo 
pat pradžių. Nepaisant to, šis 
žingsnis vis tiek buvo daromas. 
Jie ilgam laikui iškeliavo iš politi-
nio žaidimo, paskui trumpam grį-
žo ir vėl ilgiems metams atidavė 
iniciatyvą politiniam oponentui. 
Tai klausimas istorikams, kurį jie 
turėtų užduoti pirma mūsų ir tuos 
dalykus išsiaiškinti. Bet klausi-
mas yra nepatogus.

R.P.: Grįžkime prie Lietuvos 
tūkstantmečio. Jeigu tikėtumėm 
ta Brunono versija ir tūkstant-
mečio pradžia, tai mes atrodome 
kažkur ūkuose tokie maumai sė-
dintys. Ir tada mus atranda Bru-
nonas. Bet kyla klausimas, kaip 
tie maumai iš pelkių du šimtus 
metų sugebėjo atsilaikyti prieš 
tuometinę Europos sąjungą.

A.B.: Net ir Brunonas kalba 
apie Lietuvos karalius, vadinasi, 
jie egzistavo ir buvo. Tas pats 
Brunonas jaučia būtiną poreikį 
persirengti prieš pakliūdamas į 
karaliaus dvarą. Jis suvokia, kad 
reikia pateikti save žmonėms, ku-
rie supranta, kas yra turtas ir ap-
sirengimas. Reikia sudėlioti visus 
taškus ir pasakyti, kad istorikai 
yra tie žmonės, kurie niekada nė-
ra susidūrę su politinio planavimo 
procesu, nėra susidūrę su situa-
cija, kai žmonės, turintys idėjas 
ir turintys ambicijas, braižo pa-
saulį. Todėl jie, kaip tas čiukčis iš 
anekdoto, ką mato, tą ir gieda. Jei-
gu jie nemato štai šito planavimo 
proceso, kuomet yra paskirsto-
mos rolės, atiduodamos užduotys, 
tai jie gieda, kad čia yra sąmoks-
lo teorijos. Bet Gorbačiovui, ėju-
siam į savo „perestroiką“ ir nu-
mačiusiam jos rezultatą, niekas 
nebūtų leidęs net pajudėti, jeigu 
nebūtų nupaišytas galutinis tiks-
las. Buvo suorganizuotas tam tik-
ras performatavimas, kuriame 
mes sudalyvavome. Bet kuris sa-
ve gerbiantis istorikas visų pirma 
turėtų susigaudyti kontekste, ku-
riame vyko šie procesai. Tada vi-
sos lenkų pasakos apie tai, kaip 
jie suardė Tarybų Sąjungą, visos 
mūsų pasakos ir visi V.Landsber-
gio pasakojimai, kaip jis nuvedė 
mus visus į šviesų rytojų, pasiro-
dys nieko verti.

R.P.: Objektyvios istorijos nė-
ra. Jeigu mes norime istorijos, 
kuri patiktų mums, reikia patiems 
ją rašyti arba duoti užsakymą, kad 
istorijos instituto viršininkai duo-
tų kryptį.

A.B.: Svarbiau yra išauginti 
žmones, kurie išmoktų netikėti.

R.P.: Bijau, Audriau, kad čia 
yra neįveikiamas uždavinys.

Parengė Gediminas JAKAVONIS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje
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Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  Aš pats save laikau Sąjūdžio 
pradininku, tačiau skaitydamas 
dabartinius pasisakymus galvoju, ar 
iš tikrųjų dalyvavau tuose  įvykiuose 

Audrius BUTKEVIČIUS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

  Nekalbėti apie Kauno grupę ir 
nuolatinę įtaką, kuri buvo daroma 
Sąjūdžio strategijai formuoti, reiškia 
nesuvokti, apie ką kalbama

  1988-ieji. Nors tarp Sąjūdžio lyderių vyko arši idėjų kova,  mitinguose susikibę rankomis jie Tautai demonstravo vienybę   
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Lietuviai gerbia savo Tautos 
istorinę atmintį, didžiuojasi 
tais Lietuvos inteligentais, 
kurie XX a. pradžioje kūrė 
pirmąsias lietuviškas mokyklas, 
kovojo dėl teisės vaikus 
mokyti gimtąja kalba, rašė 
vadovėlius, daug nuveikė 
švietimo ir kultūros srityse. 
Tarp tokių inteligentų švietėjų 
aktyviai darbavosi ir, gal 
kiek nepelnytai primirštas, 
žymus Lietuvos pedagogas, 
vadovėlių autorius, publicistas, 
visuomenės veikėjas 
Augustinas Jakučionis (1884-
1969), apie kurį, manau, pats 
metas priminti visuomenei.

Sunkus laikotarpis
A.Jakučionis gyveno ir dirbo 

sudėtingu, istorinių įvykių nesto-
kojusiu XX a. pirmosios pusės 
laikotarpiu. Gimė 1884 m. gražio-
je Dzūkijoje, Alytaus valsčiuje, 
Daugirdėlių kaime, gausioje vidu-
tinio valstiečio šeimoje. Pirmą-
sias žinias įgijo mokydamasis pas 
kaimo daraktorius. Vėliau pradė-
jo lankyti Alytaus pradinę mokyk
lą. Mokėsi privačiai. 1901 metų 
pavasarį išlaikė egzaminus ir įsto-
jo į Veiverių mokytojų seminariją, 
kurią baigė 1904 m. Pasikartojo 
įprasta to meto situacija, kuomet 
išsilavinę jaunuoliai Lietuvoje 
darbo negaudavo. Taip atsitiko ir 
A.Jakučioniui  teko keletą metų 
mokytojauti Lenkijos pradinėse 
mokyklose. 1906 m. grįžo į Tėvy-
nę ir pradėjo dirbti Gulbinų pra-
dinėje mokykloje, esančioje 12 
km nuo Biržų. Už pažangias min-
tis, skleidžiamas tarp vietos gy-
ventojų, pedagogas atsidūrė cari-
nės vadovybės nemalonėje, buvo 
persekiojamas ir nuolatos kelia-
mas iš vienos mokyklos į kitą.

„Mokytojus lietuvius, kurie 
dalyvavo visuomenės gyvenime 
ir stengdavosi mokyti lietuviškai, 
pradėjo spausti ir skirti pagalbi-
ninkais arba į blogesnes vietas. 
Aš nuo 1908 m. rudens dėka 
Šiaulių inspektoriui Itomlenskiui, 
juodašimčių draugijos „Bratstva 
Sviatovo Ducha“ Šiauliuose įstei-

gėjui (dabar jis yra Kaune ir jam, 
kaipo Lietuvos valdininkui, net 
butas rekvizuotas), taip pat buvau 
perkeltas iš Gulbinų į Panemunė-
lį pagelbininku“  prisiminimuose 
rašė A.Jakučionis. 

1911 m. jis vėl buvo perkeltas 
į naujai atidarytą Žiobiškio pradi-
nę mokyklą (Rokiškio valsčius).

Prasidėjus Pirmajam pasauli-
niam karui, A.Jakučionis pasitrau-
kė į Smolenską. 1915 m. trumpam 
grįžęs į Vilnių atsitiktinai susitiko 
Antaną Žmuidzinavičių, kuris kar-
tu su Antanu Smetona, kaip Drau-
gijos nukentėjusiems nuo karo 
šelpti nariai, įkalbėjo jį nebegrįžti 
atgal į Rusiją, o pasilikti Vilniuje. 
Kadangi tuo metu labai trūko lie-
tuvių mokytojų, nes didžioji dalis 
pedagogų buvo pasitraukę į cari-
nės Rusijos gilumą, A.Jakučionis 
19151916 m. buvo paskirtas Vil-
niaus lietuviškos dviklasės pradi-
nės mokyk los direktoriumi.

Aktyvus visuomenininkas
XX a. pradžioje vyko įtempta 

kova dėl lietuviško žodžio. Paga-
liau 1904 metų gegužės 7 dieną 
buvo panaikintas lietuviškos 
spaudos draudimas. Netrukus su-
judo lietuvių inteligentija. Lietu-
viškas žodis vis dažniau ėmė 
skambėti Įvairiuose žmonių susi-
būrimuose. Mokytojai ėmė burtis 
į Lietuvių mokytojų sąjungą 
(LMS). Vienas pirmųjų ir akty-
viausių Mokytojų sąjungos narių 
buvo mokytojas A.Jakučionis. 

Pasibaigus 19051906 mokslo 
metams (mėnesio nei dienos ne-
pamenu), Vilniuje buvo šaukia-
mas Mokytojų sąjungos suvažia-
vimas. Nuvykau ir aš. Tai buvo 
pats pirmasis Sąjungos suvažia-
vimas, kuriame teko man daly-
vauti. Suvažiavimas įvyko Tilto 
(Mostovaja) g., rodos, 19 numeris 
Liandsbergio (Žemkalnio) bute. 
Tuo metu Liandsbergis, rodos, 
buvo ir Sąjungos pirmininku. 
Mat, mokytojų Vilniuje nebuvo, 
tai reikėdavo rinkti valdybą iš pa-
šalinių žmonių. Bet, kiek spren-
džiu iš to suvažiavimo, tai arti Są-
jungos tuo metu stovėjo ir jos 

reikalais rūpinosi K.Lekeckas 
(Baltrus Dagilius)“, prisimini-
muose rašė A.Jakučionis.

Kadangi mokytojų organizaci-
ja kūrėsi slaptai, laikraščiuose 
skelbti susirinkimo vietos ir laiko 
nebuvo galima. Suvažiavimo pro-
tokolai yra dingę, spėjama, kad 
juos sudegino A.Kasakaitis. Su-
važiavime buvo priimta pirmoji 
LMS programa. Svarbiausi užda-
viniai buvo susigrąžinti į Lietuvą 
išvykusius mokytojus, kurti lie-
tuviškas mokyklas, rengti moky-
mo programas, rašyti ir leisti va-
dovėlius ir kt. Nuolatos grėsė pa-
vojus pakliūti į žandarų rankas. 
1907 m. gruodžio 30 d. Vilniuje, 
Povilo Matulionio bute, įvyko 
šeštasis lietuvių mokytojų suva-
žiavimas. A.Jakučionis straipsny-
je „Iš atsiminimų apie Mokytojų 
sąjungą“ rašė: „Ponas Matulionis 
ne tik maloniai mums davė butą, 
bet net ir užkandžiais pavaišino. 
Turint galvoje, kad p. Matulionis 
buvo aukštas Rusijos valdininkas, 
„statskij sovietnik“, kuriam už 
įsileidimą į savo butą slapto nele-
galinės draugijos suvažiavimo 
grasė ne tik bausmė, bet ir atsta-
tymas nuo vietos, reikia pripažin-
ti šiam Lietuvos veikėjui nepa-
prastą savo krašto gerovei pasiš-
ventimą. Tebūnie tat jam garbė. 
Iš šito fakto taip pat galima spręs-
ti, kokios reikšmės tuomet Lie-
tuvos visuomenei turėjo Moky-
tojų sąjunga, kad štai dėl jos gar-
bingi visuomenės veikėjai drįsta 
statyti į pavojų savo ir visos savo 
šeimos likimą“.

1907 m. J.Basanavičiaus ini
cia tyva buvo įkurta Lietuvių 
mokslo draugija (LMD), kurioje 
dalyvavo daug pedagogų. Mokslo 
draugija turėjo teisę veikti viešai, 
o Mokytojų sąjunga veikė slaptai, 
todėl LMS susirinkimus organi-
zuodavo (po priedanga) kartu su 

LMD. A.Jakučionis nepraleisdavo 
nei vieno susirinkimo. Aktyviai 
dalyvavo ir LMD veikloje, buvo 
Vadovėlių leidimo komisijos Pe-
dagogų sekcijos narys, į kurią įė-
jo žinomi mokytojai praktikai: So-
fija ČiurlionienėKymantaitė, 
Vincas Palukaitis, Juozas Vokie-
taitis, Matas Šalčius, Juozas Pa-
lukaitis, Antanas Kasakaitis. 
A.Jakučionis buvo gabus, darbš-
tus ir ambicingas pedagogas. Ne-
pasitenkino Veiverių mokytojų 
seminarijoje įgytomis žiniomis, 
nuolatos jas papildydavo, studi-
juodamas įžymių rusų (Konstan-
tino Ušinskio) ir Vakarų Europos 
pedagogų raštus. 

Nepriklausomoje Lietuvoje
Nuo 1919 m. sausio 1 d.  

A.Jakučionis dirbo Švietimo liau-
dies komisariato knygyno vedėju. 
Taip jau atsitiko, kad A.Jakučio-
niui teko paragauti ir kalėjimo 
duonos. Prisiminimuose jis rašė: 
„Užėmus Vilnių lenkams, buvau 
lenkų baltagvardiečių apiplėštas 
ir pasodintas į Lukiškių kalėjimą, 
kur teko sėdėti kartu vienoje ka-
meroje su a. a. daktaru Andrium 
Damaševičium.“ 

Išėjęs iš kalėjimo, 1919 m. va-
sarą jis persikėlė gyventi į Kauną. 
1920 m. buvo paskirtas dirbti 
Kauno „Aušros“ gimnazijoje mo-
kytoju. Netrukus įsijungė į Lie-
tuvos mokytojų profesinės sąjun-
gos (LMPS) veiklą. Buvo išrink-
tas į LMPS centro valdybą, kur 
su kitais pedagogais rūpinosi pra-
džios mokyklų mokytojų rengi-
mu, mokytojų kursų organizavi-
mu, mokytojų buities problemo-
mis, atlyginimais, poilsiu ir kitais 
reikalais. Aktyviai dalyvavo mo-
kytojų konferencijose, kvalifika-
cijos kėlimo kursuose, talkino 
rengiant pradinės mokyk los pro-
gramas, rašė jų komentarus (dau-

giausia gimtosios kalbos ir gam-
tos mokslo klausimais). A.Jaku-
čionis nuolatos pub likavo savo 
straipsnius LMPS leidžiamame 
žurnale „Mokykla ir gyvenimas“, 
vėliau „Mokykla ir visuomenė“. 
Pedagogikos temomis rašė į Švie-
timo ministerijos laikraštį „Švie-
timo darbas“. 

A.Jakučionis buvo įdomi, 
veržli, kiek maištaujanti asmeny-
bė. Nelabai sutarė su LR švietimo 
ministerija. 1929 m. jis buvo at-
leistas iš pareigų ir paskirtas į 
Kretingos apskrities Mančių pra-
dinę mokyklą, atleidimo priežas-
tis, tikėtina, buvo skundas para-
šytas Švietimo ministerijai). Ta-
čiau jis atsisakė vykti į Žemaitiją, 
nes norėjo likti Kaune. Todėl iki 
1940 m. vertėsi vadovėlių rašymu 
ir platinimu.

Legendinis vadovėlis 
„Kelias į šviesą“

Didžiausias A. Jakučionio nuo-
pelnas Lietuvos švietimui  jo pa-
rengti ir išleisti vadovėliai.

Vienas populiariausių, o me-
todiniu požiūriu  vertingiausias  
A.Jakučionio parengtas ir išleistas 
elementorius „Kelias į šviesą: 
skaitymo ir rašymo mokslas“, ku-
ris pirmą kartą išspausdintas 
1916 m. Peterburge, antrą kartą  
Vilniuje 1917 m. Elementorių 
iliustravo žymus to meto dailinin-
kas Antanas Žmuidzinavičius. Vė-
liau tuo pačiu pavadinimu jis iš-
leido vadovėlius ir aukštesniems 
pradinės mokyklos skyriams. 
Tarpukariu vadovėlis pakartotinai 
išleistas net 26 kartus.

Vadovėlis „Kelias į šviesą“ yra 
reikšmingas jau vien dėl to, kad 
jis buvo vienas pirmųjų lietuviškų 
vadovėlių, kurių taip trūko tuo 
metu besikuriančioje nepriklau-
somoje Lietuvos valstybėje. Iš  
A.Jakučionio vadovėlių mokėsi ne 
viena mūsų tautos karta.

Reikšmingos ir amžininkų 
įvertintos A.Jakučionio metodi-
kos knygos „Pirmoji pradžia“ 
(1928) ir „Praktiška rašymo ir 
skaitymo metodika“ (1934).

A.Jakučionis vadovėlius rašė 
ne tik pradinėms mokykloms, bet 
ir gimnazijų pirmosioms klasėms 
bei suaugusiesiems: „Oras, van-
duo, žemė“ (1934), „Gamtos va-
dovėlis“ (1936), „Negyvoji gam-
ta“ (1936), „Augalai“ (1936), 
„Elementorius suaugusiesiems“ 
(1941, 1948) ir kt.

Prasidėjus Antrajam pasauli-
niam karui 19401941 m. A. Jaku-
čionis dirbo Švietimo liaudies ko-
misariato suaugusiųjų švietimo 
valdybos referentu. Pokariu 1945
1949 m.  Pedagoginės literatūros 
leidyklos redaktoriumi.

Jūratė Jagminienė, 
Lietuvos švietimo istorijos  

muziejaus muziejininkė

Istorinis palikimas. Augustinas Jakučionis - 
iškilus tarpukario lietuvos pedagogas


