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Ne di de lio Staš ka vie čių kai mo 
Pak ruo jo ra jo ne gy ven to ja Jur gi ta 
Po vi lio nie nė net ne bes kai čiuo ja, 
kiek tau ti nių juos tų per tris veik
los de šimt me čius nu py nu si. Ga li 
bū ti šim tus, o met rais pa skai čia
vus  grei čiau siai per li po ir tūks
tan čius. Py nė jai jos juos tos  ne 
šiaip juos tos, tai Tau tos is to ri ja, 
pa li ki mas, ku rį iš sau go ti, sa ko, 
yra kiek vie no lie tu vio pa rei ga.

Edita KARKLELIENĖ

Šim tai juos tų ir juos te lių
Vyšniniai,žalsvi,mėlyniarki

tokiosspalvospersipynęsiūlaisu
darodailųponiosJurgitosnupintų
senoviniųjuostųraštą.Susuktasį
ritinėlius pynėja juostas atsargiai
išskleidžia ir kloja ant svetainės
stalo,čiapatpirštųgaliukaisvispa
tiesindama,patvarkydama,atlenk
damaužsirietusįsiūlelį.Žino,kad
neatsargus linkis, neteisingas lai
kymasirpriežiūrajuostaigalibūti
pražūtingi,sugadinti jąnepataiso
mai.
Namuose tikmenkutė dalis

pynėjosdarbų.Didesniąjąpusęiš
dovanojusi,perleidusi,paskolinusi.
Jurgitospynėmisdrabužiusjuosiasi
iretnografiniomenopuoselėtojai
kolektyvaibeiatlikėjai.
Didžiausio,taiyra,ilgiausiopy

nėjosdarbonet325metrų ilgio
juostosJurgitosnamuosetaippat
nėra,jąpadovanojoŽeimeliožemės
ūkiomokyklai(nuošiųmetųsausio
1dienosŽeimelio technologijų ir
paslaugųmokyklaaut.pa st.).
Idėjanupintitokioilgiotautinę

juostąirjaapjuostimokyklą,kurio
jekadaisepatimokėsi,Jurgitaigimė
prieš trejetąmetų, kai šimokslo
įstaigaminėjo 80mečio jubiliejų.
Tačiau topadaryti tadanepavyko,
nusprendėviskąpadarytiLietuvos
100mečiojubiliejui.
Sugalvojo,kadšiojejuostojebū

tinaituribūtiįpintasLietuvosregio
no,iškurioįŽeimeliomokykląat
vykęsmokytisbentvienasmokslei
vis,akcentastampirmiausiareikė
joišstudijuoti,kokiosspalvos,kokie
raštaikonkrečiaivietoveibūdingi.Po
„teorinės“ dalies sekė praktinė
dažnąnaktįpindavoirikiaušros.
J.Povilionienė prisimena, kad

būdavomomentų,kaibepinantran
kospačiosnulinkdavo laikas iki
2018ųjųvasario16osios (tądien
buvosuplanuotaapjuostimokyklą)
tirponegailestingai,opynėsdarir
galonesimatėperketuriasdarbo
valandas tautinė juosta tikmetru
pailgėdavo.
Planą energingaimoteriai vis

dėlto pavyko įgyvendinti pernai
Vasario16dienąŽeimeliomokykla
pražydoketuriomisJurgitosnupin
tosjuostosspalvomis:baltai,tam
siairaudonai,žalsvaiirvyšniosspal
va, kuri yra tradicinė Žiemgalos
krašte.

Už juos te les   
smė lio spalvos ba te liai

Tautiniųjuostųpynimuprieš32
metus,kaiJurgitabuvovosdevy
neriųmetų,„užkrėtė“Pasvalioin

ternato,kuriamejaitekomokytis,
mokytoja.Jivaikamspasiūlėpamė
ginti „pažaisti“ spalvotais siūlais.
Patikotikvienamkitam,ovėliauir
tųnebeliko.TačiauJurgitąpynimas
pakerėjo.
Už pagalbą pinant juostas ir

juostelestapatimokytojamažai,iš
didelės ir nepasiturinčios šeimos
kilusiai,mergaiteipadovanojonau
jutėlaičiusbatelius.Jųsmėlinęspal
vą irkaspinėlius ant šonų Jurgita
prisimenaikišiol.
Mena,kaipavėdamatądovaną

savaitgalįparvažiavonamo.Mama,
labai darbšti ir sąžiningamoteris,
buvošokiruota,esądukraapsivo
gėkokiasar ma ta!Sunkiaisekėsi
ją įtikinti, kad bateliai gerosios

mokytojosdovana.Įsitikinomama
tiknuvykusiįinternatąirvisątiesą
sužinojusiišpedagogėslūpų.
Tačiaušisnesusipratimasmer

gaitėsnuopynimoneatbaidėkuo
daugiaupynė,tuoįmantresni,spal
vingesnidarėsiraštai.

Juos ta  pa gal dra bu žį
Kartunorėjosiapietautiniorū

bodetales,tradicijas,derinimą,pap
ročiuskuodaugiausužinoti.
Taipsužinojoapiežiemgaliams

būdingųjuostųspalvasiratspalvius,
raštųlinkius.
Pynėjaidabarkeista,kadšian

dieniniaiskirtingųregionųgyven
tojaineretainežinoirdėltopainio
jakonkrečiamkraštuibuvusiasbū

dingastautiniųrūbųspalvas.Antai
pasvaliečiamslabiaubūdingosbū
davoryškiosspalvos,gyventojams
aplinkPakruojįvyšninės,šiaulie
čiai būdavę labiau linkę į žalias
spalvas.Odabarviskassusipainio
ję. J.Povilionienei nesmagu, kad
žmonės tautines juostas rišasine
tokias,kokiosbūdavotamekrašte
madingos,otokias,kokiasgauna.

Ypa tin go ji su kne lė
TautinėsjuostosJurgitaiTau

tosatmintis,seneliųpalikimas.Tai
todėl jai taip svarbu,kadspalvos,
raštai, rišimo tradicija išliktų,kad
kartakartaiperduotų.
Pati dabintispuošniais šiuolai

kiškaisdrabužiaisnemėgstanti.Kur
kasdidesnėvertybėapdaras,kuris
mielasširdžiai,nesturiistoriją.
Štaikadirprosenelėssuknelė,

kurią,kaipįmanydamaJ.Povilionie
nėrestauravo,ikipaskutinėssiūlės
atnaujino,atkūrė. Ikišiol jąsaugo
kaipdidžiausiąturtą.Vilkėdamašią
suknelępromočiutėkrikštijo jau
niausiąjądukrą.Vėliausujamočiu
tė atšoko savovestuves. Jurgitos

mamairgibuvoapsivilkusipersavo
dukterskrikštynas.
Tągražiąjąsuknelęiškokybiško

linoJ.Povilionienėsuradojaupoma
mytės laidotuvių.Laiko ir laikymo
sąlygųsuniokotamapdarui reikėjo
skubiosrestauracijos.Stengėsi,kad
daugiauneišimtmetįmenantisdra
bužisbūtųprikeltasnaujamgyveni
mui.Kad tradicijanenutrūktų, šia
suknelekartąpasipuošėperšventę
Žeimeliožemėsūkiomokykloje.
Odabaršisuknelėlaukia,kolją

bentkartelįapsivilksJurgitosduk
ros. Vyresnioji mamai prisakiusi
niekamdrabužioneatiduoti suk
nelęjivilkėsiantikokianorsypatin
gaproga,nestaigiminėskartųpa
likimas.

Vie ni ša s ąžuo las
Kūrėjai išStaškaviečių liūdna,

kadžmonėmsnebetaipirsvarbu,
kadgiminėsarTautospalikimasiš
liktų,kadpapročiaibūtųišsaugoti.
„Nebereikia šiandienos žmo

nėmspraeities,nebelikęnostalgijos
gimtam kaimui, gimtoms vieto
vėms.Didžiajaidaliailietuviųnebe
suprantama tėviškėsvertė.Kokie
mes savanaudžiai ir goduoliai ta
pę...“,sakoji.
Mosteliranka:patigyvenama

žameStaškaviečiųkaimelyje, ku
riamekadaiseaugo40vaikų.Tėvai
išmirė, vaikai išvažiavokažin ar
darkurisirprisimena,iškurkilęs.
Irvarguarkurisnorsiššiamekai
megimusiųjųbentpasidomėjo, iš
kuratsiradojųgimtokaimopavadi
nimasirkadtaiyrastambausvietos
ūkininkoStaškaviečiopavardė.
„Liūdna,kaižmonėsnukertasa

vošaknis,kadlengvuapsisprendi
muviskąpalieka ir išvežavaikus
mokytisįangliškas,airiškasarkitas
mokyklas.Ar kuriamkada šauna
mintissugrįžusįLietuvą,įdidmies
čiusapvažiuotisavovaikystėsvie
tas,papasakotiapiejas,apiečiagy
venusiussenelius,proseneliussavo
vaikams,pamokyti juos,pasakyti,
kadžmogusbeatmintiesnevertas
pagarbos“,motersmintysverčia
susimąstyti.
Kadirpagarbasenamžmogui.

Sako,nesykįpajutusi,kad į seną
nebeatsisukama.Patikartusušei
maslaugovienišąirpusiauaklą83
metųkaimynę.Kaipneateisi,sriu
bosneatneši,neapžiūrėsi...
„Manotėčiožodžiai:koksbūsi

senamžmogui,tokiabusirtavose
natvė.Lazdaturidugalus, jeine
smailiuojubadysi,taiirtavęsniekas
nebadyssenatvėje“,sakoJurgita.
Jitėčiopriešdaugybęmetųpasaky
taisžodžiaisvadovaujasiikišiol.
O atminčiai įamžinti, praeičiai

pagerbti J.Povilionienė įpusėjusi
naująidėjąišsenųdrabužiųsiuva
didžiulįpaveikslą,kuriamjauturiir
pavadinimą„Vienišasąžuolas“.
Tasmedis auga prie Žeimelio

mokyklos.Vienasjistentoks.Irvie
nišas.Vienišas,pasakJurgitos,nes
neturisuolelio,antkurio jaunimas
galėtųsėdėtiirsvajoti.Opodaugy
bėsmetųatsimintiirsavojaunystę.

Parengta pagal „Šiaulių kraštą“

Tautinė juosta - kaip takas į gimtinę

 � Liūd na, kai žmo nės nu ker ta  
sa vo šak nis, kad leng vu  
ap si spren di mu vis ką pa lie ka ir  
iš ve ža vai kus mo ky tis į ang liš kas,  
ai riš kas ar kitas mo kyk las
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 �Tau ti nių juos tų py nė ja Jur gi ta Po vi lio nie nė vi lia si, kad tau ti niu pa vel du su si do mės ir jos jau nes nio ji duk ra Mil da
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Šiemet sueina 30 metų, 
kai Lietuvos žmonės 
pirmą kartą po daugelio 
dešimtmečių galėjo dalyvauti 
demokratiniuose rinkimuose 
į TSRS Aukščiausiąją 
Tarybą. Juos triuškinama 
persvara laimėjo Lietuvos 
Persitvarkymo Sąjūdžio iškelti 
kandidatai, vėliau Kremliaus 
suvažiavimų rūmuose drąsiai 
stoję į istorines batalijas, 
kurias daug kas vadina 
realaus mūsų išsivadavimo 
iš sovietinio jungo pradžia.

Apie tai prie NACIONALI-
NIO ŽALGIRIO PASIPRIEŠINI-
MO JUDĖJIMO apskritojo stalo 
diskutavo Nepriklausomybės At-
kūrimo Akto signatarai Egidijus 
B I Č KAU S KA S ,  E g i d i j us 
KLUMBYS, Juozas OLEKAS ir 
profesorius, istorikas Česlovas 
LAURINAvIČIUS. Diskusiją vedė 
žalgirietis Gediminas JAKAvONIS.

G.JAKAVONIS: Negalime 
neprisiminti tokio svarbaus 
šalies istorijai įvykio, kai prieš 
30 metų laimėję pirmuosius 
demokratinius rinkimus į 
TSRS Aukščiausiąją Tarybą, 
Lietuvos Persitvarkymo Sąjū-
džio kandidatai išvažiavo į 
Maskvą. Kadangi jūs, Egidi-
jau, buvote tarp išrinktų de-
putatų, pabandykime prisi-
minti, kas ir kaip vyko.

E.BIČKAUSKAS: Aš ma-
nau, kad pas mus be reikalo 
ignoruojamas ir tas suvažiavi-
mas, ir jo reikšmė tiems proce-
sams, kurie vyko Lietuvoje, ir 
ne tik čia. Aš galvočiau, šiek 
tiek naivoka manyti, kad mes 
būtumėm pasiekę ir iškovoję 
Nepriklausomybę, jeigu ne tam 
tikri procesai, kurie vyko visoje 
Sovietų Sąjungoje, Rytų Euro-
poje. Tik pasiekus pergales ten, 
buvo galima kalbėti apie perga-
les pas mus. Tai nėra vien tik 
mūsų nuopelnas. Mūsų delega-
cija daug prisidėjo, tačiau noriu 
pabrėžti, kad tai buvo tų proce-
sų, kurie vyko Maskvoje, ir ten 
įvykusių pokyčių rezultatas. 
Mums šie rinkimai taip pat tu-
rėjo milžinišką įtaką. Jie nebuvo 
vienareikšmiškai priimami čia, 
Lietuvoje. Kiek pamenu Antano 
Terlecko Laisvės lygą, ji akty-
viai prieštaravo, kad mes daly-
vautumėm šiuose rinkimuose. 
Ir pačiame Sąjūdyje buvo svars-
toma, kiek yra politiškai teisin-
ga dalyvauti. Manau, buvo 
priim tas geras sprendimas, ka-

dangi per šį rinkimų procesą 
mes sugebėjome žymiai plačiau 
paskleisti informaciją Lietuvoje, 
norėjome padrąsinti žmones. O 
pats suvažiavimas... Žmonės 
tiesiog darbovietėse statėsi te-
levizorius ir žiūrėjo, kaip viskas 
vyko. Negalima sakyti, kad buvo 
klausoma tik Lietuvos delegaci-
jos. Visi procesai, kurie ten vy-

ko, darė labai didelę įtaką čia, 
Lietuvoje. Jeigu prisiminsime 
delegaciją, tai aš iki šios dienos 
negaliu galutinai sau atsakyti, 
kodėl aukščiausioji sovietinė 
valdžia leido mūsų delegacijai 
sėdėti pirmose eilėse. Gali būti 
du variantai: galvojo, kad galės 
mus sudrausminti, kita vertus, 
neatmesčiau galimybės, kad gal-
būt taip buvo sumanę tie žmo-
nės, kurie viduje siekė pertvar-
kos ir viešumo, norėjo, kad mes 
savo drąsa užkrėstumėm ir ki-
tus. Toks variantas gali būti, bet 
vienaip ar kitaip, mano katego-
riška nuostata yra tokia, kad su-
važiavimas buvo labai reikalin-
gas, būtinas. Jeigu žiūrėsime 
teisine prasme, tai A.Terleckas 
buvo 100 proc. teisus, bet tak-
tine prasme, žiūrint į strateginį 
siekį, į strateginius tikslus, esu 
įsitikinęs, kad tai buvo būtinas 
dalyvavimas.

G.JAKAVONIS: Prieš šį su-
važiavimą įvyko rinkimai, ku-
rie pirmą kartą buvo tokio 
masto, su tokiomis diskusijo-

mis. Tiek žmonių dalyvaudavo 
susirinkimuose, kad net ne-
tilpdavo į sales. Pirmą kartą 
tikriausiai ir diskusijos buvo 
drąsios. Kiek teko vartyti są-
rašus, nedaug buvo kaunie-
čių...

E.KLUMBYS: Pirmiausia 
kauniečių ir negalėjo būti labai 
daug, nes realiai buvo šešios apy-
gardos, keturios - pačiame Kau-
ne, dvi - Kauno regione. Visose 
laimėjome. Kalbant apie rinki-
mus, A.Terleckas buvo visiškai 
teisus. Sąjūdis tuo metu pradėjo 
kalbėti apie Lietuvos nepriklau-
somybę, jis dalyvavo okupacinės 
institucijos rinkimuose. Kita ver-
tus, mes gavome stiprų įrankį ko-
voje su pačia sistema, kadangi 
deklaravome, kad norime pakeis-
ti tą sistemą, todėl aktyviai daly-
vavome, ir tai buvo vienintelis 
būdas. Kalbant apie rinkimus Lie-
tuvoje, šie rinkimai buvo pirmas 
atviras susirėmimas su tuometi-
ne komunistų partija, kuri šiuose 
rinkimuose patyrė gana rimtą 
pralaimėjimą. Rinkimai buvo ge-
neralinė repeticija prieš būsimus 
rinkimus į Aukščiausiąją Tarybą. 
Nuo tada prasidėjo aiškus jėgų iš-
siskyrimas. Tuo metu ir Sąjūdis, 
ir komunistų partija, kuri buvo 
pajutusi Sąjūdžio jėgą, kalbėjo 
apie būtinumus keisti tarybinę 
sistemą. Sąjūdis tai norėjo keisti 
radikaliau, o komunistų partija - 
žymiai atsargiau. Mes Kaune tuo 
metu, 1989 m. vasario-kovo mė-
nesiais, labai aiškiai kėlėme ne-
priklausomybės idėją. Kitaip ne-
galėjome, nes tokiame mieste 
kaip Kaunas, mes turėjome aiš-
kiai išskirti pozicijas. Ir ši linija 
tęsėsi iki pat kovo 11 d.

J.OLEKAS: Aš visiškai prita-
riu tam, ką čia kolegos kalbėjo. Tie 
dalykai tikrai buvo, tai buvo ir mū-
sų pačių tvirtėjimas, ir pasitikrini-
mas. Čia, Lietuvoje, buvo svarbus 
pats demokratijos procesas. Kaip 
jau minėjo kolegos, žmonių susi-

rinkdavo labai daug, su aiškiu ne-
priklausomybės palaikymu. Lygi-
nant Sąjūdžio suvažiavimą, kuris 
vyko 1988 m. rudenį, kur visais 
įmanomais būdais dar buvo bando-
ma „užmuilinti“ Rolando Paulaus-
ko pasisakymą, jau 1989 m. pava-
sarį, po Vasario 16-osios minėjimo 
Kaune, buvo labai aiški tendencija. 
Aš pabrėžčiau ir patį dalyvavimą 
Maskvoje, ir ten priim tus sprendi-
mus. Prisiminkime, kad tuo metu 
toje demokratėjimo dvasioje buvo 
labai skirtingų delegacijų. Spren-
dimas, kad Molotovo-Ribentropo 
paktas buvo pripažintas neteisėtu 
nuo pat pasirašymo datos, juridine 
prasme atrišo ir parodė visai Są-

jungai, kokia yra Lietuvos istorija. 
Tai buvo labai svarbūs istoriniai 
dalykai, kurie suaižė okupacinį 
„ledą“, kad mes galėjome iškilti 
kaip nepriklausoma valstybė. Ir ta 
karinė reakcija, kuri pasireiškė 
1991 m. sausio 13-ąją, jau buvo 
ženkliai mažesnė. Manau, ji galėjo 
būti ir didesnė, jeigu nebūtumėm 
padarę to darbo, kuris režimą ge-
rokai susilpnino.

G.JAKAVONIS: Geriausiai 
tą laikotarpį žino istorikai. 
Kaip, gerbiamas Česlovai, ma-
tote visus šiuos įvykius jūs?

Č.LAURINAVIČIUS: Pra-
dėčiau nuo to, kad tas pavasaris 

prieš 30 metų atrodė ypatingas. 
Pirmą kartą oficialiai, po daugy-
bės metų, Lietuva šventė Vasario 
16-ąją. Pirmą kartą oficialiai visa 
Lietuva šventė šv.Velykas. Taip 
jau atsitiko, kad Velykų dieną, 
sek madienį, kovo 26-ąją, pagal 
sprendimą Maskvoje turėjo vykti 
rinkimai. Prisimenu tokią charak-
teringą detalę, kai Algirdas Bra-
zauskas, tuometinis partijos pir-
masis sekretorius, prašė Michai-
lo Gorbačiovo pakeisti šią datą, 
kadangi Lietuvoje - Velykos, ypa-
tinga diena ir galbūt jos nereikėtų 
sujungti su tokiu politizuotu rin-
kiminiu klausimu. M.Gorbačiovo 
pozicija buvo tokia: visoje Sąjun-
goje veikė vienoda tvarka ir nėra 
čia ko keist. Man ši detalė įstrigo 
dėl to, kad kitais atžvilgiais  
M.Gorbačiovas buvo gana libera-

lus. Tiesą pasakius, pertvarkymai 
vyko didelės jo asmeninės inicia-
tyvos dėka. To suvažiavimo eiga 
iš esmės buvo jo nuopelnas. Bent 
jau taip matėsi per televiziją. O 
matėsi tai, kad absoliuti dauguma 
vadinamųjų suvažiavimo delegatų 
buvo gana inertiški, konservaty-
vūs ir absoliučiai nenorėjo jokių 
didesnių pertvarkymų. Pertvar-
kymų idėjas kėlė nedaug delega-
tų, tarp jų ir lietuvių. Išsiskyrė 
gerbiamo E.Klumbio žingsnis, kai 
jis protestavo prieš sovietinės ka-
riuomenės represines akcijas 
Gruzijoje. Jis tai padarė gana 
drastiškai ir mūsų delegacijos at-
stovai demonstravo tokią obs-

Česlovas Laurinavičius
Istorikas

 � Visa ta „perestroika“ buvo 
orientuota siekiant išsaugoti Sovietų 
Sąjungą, išsaugoti struktūrą, tik ją 
reformuoti liberaliu principu, kuris 
būtų išvis viską „nuskandinęs“

Juozas OLEKas
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

 � M.Gorbačiovo iškilimas, be 
abejonės, daug lėmė, jis ir paskelbė 
„perestroiką“, bet Lietuvoje 
niekada nebuvo nutildytas ar 
nutilęs išsilaisvinimo procesas

Sąjūdžio žygiui į Maskvą - 30
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 �Demokratiškai išrinkti TSRS liaudies deputatai, kurių žygius Maskvoje 1989-aisiais atidžiai sekė visa Lietuva
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trukciją, kad išeis iš salės. Visa 
salė tam išėjimui plojo, eikite, nes 
jūs čia esate visiškai nereikalingi. 
M.Gorbačiovo nuostata buvo to-
kia, kad lietuviai yra ypatingoje 
padėtyje, kad į tai reikėtų atsi-
žvelgti, ir jau užkulisiuose jis da-
rė žingsnius, jog lietuviai sugrįž-
tų į salę. Galų gale dėl to Molo-
tovo-Ribentropo pakto paskelbi-
mo... Jo negaliojimą paskelbti bu-
vo ryžtasi jau ne pirmame, o ant-
rame suvažiavime, metų pabaigo-
je. Aš matyčiau dvipusę šio daly-
vavimo suvažiavime reikšmę. Iš 
vienos pusės, tai buvo ypatingas 
įvykis, rodė televizija, visas pa-
saulis stebėjo. Tačiau buvo ir kita 
pusė. Greitai paaiškėjo, kad lietu-
vių balsai, iniciatyvos skęsta toje 
baloje, kitoje masėje, kuri yra vi-
siškai kitos kultūros erdvė. Tapo 
aišku, kad mes galime kažko pa-
siekti ne per juos, o jau išeinant 
iš tos struktūros. Kitaip tariant, 
iš vienos pusės buvo svarbus vi-
zitas į Maskvą, su optimizmu, su 

viltimis ir pasitikėjimu. Netrukus 
atsirado ir kita nuostata, kad rei-
kia ieškoti kitokių kelių. Visa ta 
„perestroika“ buvo orientuota 
siekiant išsaugoti Sovietų Sąjun-
gą, išsaugoti struktūrą, tik ją re-
formuoti liberaliu principu, kuris 
būtų išvis viską „nuskandinęs“. 
Džiugu, kad viskas vyko daugiau 
mažiau taip, kaip mes norėjome.

G.JAKAVONIS: Profesorius 
paminėjo „perestroiką“, bet ji 
tikrai prasidėjo ne Lietuvoje. 
Tas laikotarpis prasidėjo 1988 
m. Atsiradus M.Gorbačiovui,  
„Vremia“ žinių laidos laukda-
vai kaip kokio šviežio oro gū-
sio, kadangi ten jau kažkas ju-
dėjo, o čia buvo visiška stagna-
cija. Ir staiga atsiranda Sąjū-
dis, Sąjūdžio iniciatyvinė gru-
pė, Sąjūdžio suvažiavimas, tuo 
metu lyg ir aukso amžius iki 
1989 m. vasario 16-osios. Iki 
Kauno operos ir baleto teatre 
vykusio suvažiavimo...

E.KLUMBYS: Neklaidinki-
me skaitytojų, 1989 m. vasario 
15 d. vykęs Sąjūdžio Seimas ne-
pasisakė dėl Lietuvos nepriklau-
somybės, to nebuvo, nes čia buvo 
didžioji kova. Čia buvo atskiras 
pokalbis. Kauniečiai ir A.Terlec-
kas buvo už tai, kad įrašyti nepri-
klausomybę, o Vytautas Lands-
bergis buvo kategoriškai prieš.

G.JAKAVONIS: Lietuviai 
kartais susireikšmina sakyda-
mi, kad jie sugriovė Tarybų Są-
jungą. Tarp kitko, lenkai sako 
lygiai tą patį. Aš, būdamas de-
putatu, parsivežiau į gimtąją 
Varėną būtent Kaune priimtą 
Vasario 16-osios dokumentą. 
Noriu pasakyti, kad visos idėjos 
į Lietuvą atėjo daug vėliau...

E.BIČKAUSKAS: Aš turiu 
kiek kitokią nuomonę. Partijos ir 
Vyriausybės dėka, jeigu taip ga-
lima išsireikšti, 1984-1986 m. bū-
damas sovietų armijoje grįžau į 
Lietuvą 1986 m. pabaigoje ir 
su siaubu pamačiau, kad toje 
„užk nistoje“ Amūro srityje de-
mokratinių procesų buvo žymiai 
daugiau negu pas mus, Lietuvoje. 
Čia buvo absoliuti ramybė. Aš 
kalbu apie Amūro sritį, ne apie 
centrinę Maskvą. Taigi, judėjimai 
vyko tikrai ne pas mus. Mes tei-
singai kalbame Lietuvos požiūriu 
apie nepriklausomybę, Tarybų 
Sąjungos sugriuvimą. Bet tai yra 
tik teritoriniai griuviniai. Mes ko-
vojome, turėjome kovoti su bol-
ševikine, partine, sovietine ideo-
logija. Turėjome perlaužti ne kaž-
kam kitam, o šiai ideologijai stu-
burą ir tik tada galėjome pasiek-
ti savo tikslą. Maskvoje lygiai 
taip pat demokratiniai deputatai, 
kurių buvo mažuma, nebalsavo 
už Lietuvos nepriklausomybę, jie 
kaip tik norėjo, kad būtumėm 
kartu. Nelabai ką iš to suvažiavi-
mo įtikinome, bet darėme įtaką 
net tiems deputatams, kurie bu-

vo visiškai konservatyvaus po-
žiūrio. Noriu pabrėžti, kad ne kur 
kitur, o būtent šiame suvažiavime 
buvo pakeista Tarybų Sąjungos 
konstitucija. Jei šių veiksmų ir 
pasiekimų nebūtų suvažiavime, 
1991 metais ar dar anksčiau būtų 
mus gražiai nušlavę. Esu įsitiki-
nęs, kad į tai sureagavusios Va-
karų valstybės būtų atsiuntusios 
kokią NOTĄ ir pan. Esminis visų 
Vakarų valstybių ir visų demo-
kratinių valstybių siekis buvo, 
kad reikia pakeisti režimą. Nebū-
tinai teritorine prasme, nebūti-
nai, kad Lietuva, Latvija ar Esti-
ja atgautų nepriklausomybę, bet 
pakeisti patį režimą. Mūsų indė-
lis į demokratinį procesą buvo 
gana svarus, bet, drįstu pasakyti, 
kad ne pats didžiausias.

Grįžtant prie 1989-ųjų... Bū-
kim biedni, bet teisingi. Niekas, 
tarp jų ir mūsų deputatai, atvirai 
vėliavomis nesiplaikstėme ir ne-
sakėme, kad būsime nepriklauso-
mi. Pasąmonėje visa tai turėjome 
ir tai buvo mūsų startinis, būtinas 
ir reikalingas žingsnis.

G.JAKAVONIS: Pažvelki-
me į sąmokslo teorijas. Nejau-
gi toks galingas asmuo kaip 
M.Gorbačiovas galėjo sugriau-

ti sąjungą? Kita vertus, teko 
skaityti, kad Sąjūdį Lietuvoje 
sukūrė KGB, bet jis išėjo iš 
kontrolės, kadangi daug žmo-
nių „nubyrėjo“, taip išėjo, kad 
jų nesuvaldė. Kaip tai pako-
mentuotumėte?

E.KLUMBYS: Manau, ge-
riausiai padėtį atspindėjo Egidi-
jaus pastebėjimas iš jo tarybinės 
armijos patyrimo Amūro srityje. 
Bet turiu prisiminti 1988 m. Va-
sario 16-ąją, kokia ji buvo Lietu-
voje. Pamenu Kaune, aplink Ka-
tedrą, išrikiuota milicija, į darbo 
kolektyvus buvo perduota infor-
macija, kad reikia rimties. Prisi-
minkime mitingą Katedros aikš-
tėje, kur ir kaip kai kurie būsimi 
signatarai pasižymėjo. Praeina 
keturi mėnesiai ir viskas kardina-
liai pasikeičia. Kas atsitiko per 
tuos keturis mėnesius? Kažkoks 
stimulas buvo, bet šiandien nega-
lime pasakyti, koks. Neturime jo-
kių duomenų. Manau, stimulas, 
kad Lietuvoje viską pajudintų, bu-
vo iš Maskvos. Tuo neabejoju. 
Galbūt tai atėjo iš Estijos, nes ten 
frontas įsikūrė kovo pabaigoje, ry-
šiai su mūsų jaunaisiais moksli-
ninkais, ryšiai su Estija procesą 
pajudino. Visas absoliutus apsi-
vertimas tiesiog stulbino.

G.JAKAVONIS: Gerbia-
mas Juozai, kaip jūs manote, 
ar mes tikrai viską patys da-
rėme?

J.OLEKAS: Mes nesame 
„pasaulio bamba“ ir ne mes vis-
ką apvertėme. Man atrodo, kad 
Sovietų Sąjunga su tais 15 oku-
puotų kraštų sunkiai gyveno. Ji 
neatlaikė karinių lenktynių. M.
Gorbačiovo iškilimas, be abejo-
nės, daug lėmė, jis ir paskelbė 
„perestroiką“, bet Lietuvoje nie-
kada nebuvo nutildytas ar nutilęs 
išsilaisvinimo procesas. Pažiūrė-
kime į pokario kovas: karinės pa-
jėgos atsitraukė, bet dalis žmo-
nių perėjo ir rezidentinį ar kitokį 
judėjimą. Kad ir kokie jie buvo, 
bet visuomet išsilaikė. Galų gale 
1973-1974 m. „Katalikų kroni-
ka“. Vieni buvo toliau, kiti arčiau 
to judėjimo, bet visoje Lietuvoje 
nebuvo sąstingio. Visokie etno-
grafiniai judėjimai, romuvos - juk 
jie nebuvo tuščia vieta. Kai So-
vietų Sąjungoje atsirado demo-
kratėjimas, žmonės galėjo žymiai 
daugiau ir toliau žengti. Susidarė 
toks piko taškas, kuriame įvyko 
lūžis. Faktas, kad Lietuva brendo 
tokiam ne kariniam, o demokra-
tiniam apsisprendimui. Užaugo 
kita karta, kitoje dvasioje ir, at-
siradus progai, tuo laiku mes su 
tais žingsniais pataikėme. Nerei-
kėtų sakyti, kad viską vieni pa-
darėme. Visuomet tame procese 
buvome ir ta mūsų dalis buvo la-
bai svarbi.

Č.LAURINAVIČIUS: Kad 
Sąjūdį sukūrė KGB, tai sąmoks-
lo versija, mes tai bandėme aiš-
kintis. Mūsų nuomone, tas im-
pulsas buvo visiškai natūralus. 
Jis pirmiausia ėjo iš estų. Arvy-

das Juozaitis parsivežė tą idėją. 
Tai buvo natūralus, seniai pri-
brendęs impulsas. Kaip istori-
kas noriu pasakyti, kodėl Lietu-
va vėlavo su „perestroika“. Visi 
Lietuvoje gerai atsiminė senąją 
istoriją, ką reiškia pernelyg iš-
kelti galvą, kai dar neaišku, kas 
bus toliau. Apskritai Rusijoje 
mažų reformų, „perestroikų“ ir 
caro laikais buvo, o apie sovie-

tinę istoriją nėra ko net kalbėti. 
Lietuva buvo svarbi ir geopoli-
tiniu aspektu. Tai buvo vieta, 
nuo kurios galėjo pajudėti viso 
kontinento procesai. Tiesą pa-
sakius, taip ir atsitiko. Suvoki-
mo, kiek teko patirti, buvo pa-
kankamai daug. Šie momentai 
sąlygojo laukimą, brendimą, bet, 
žinoma, viskas vyko spontaniš-
kai. Taip jau buvo lemta. Sąjūdis 
nekontroliuojamas, jis ėjo savo 
linkme, jo pag rindinė varomoji 
jėga buvo polemika su kita gru-
puote. Buvo tarsi du poliai, ku-
riuos galėjai pasirinkti - arba 
renkiesi Sąjūdžio keliamas min-
tis, arba partijos. Lietuva judėjo 
laisvo pasirinkimo, laisvo spren-
dimo keliu.

G.JAKAVONIS: Teko kal-
bėti su sąjūdininku, kuris tei-
gė, jog kartais bijo prisipažin-
ti priklausęs Sąjūdžiui, nes 
kai kurių žmonių požiūris yra 
priešiškas. Ką manytumėte 
apie tai?

E.BIČKAUSKAS: Aš net ne-
norėčiau šiuo klausimu diskutuo-
ti. Tik visiškas „idiotas“ gali sva-
joti apie sugrįžimą į tą pačią bū-
seną, kurią turėjome. Visais as-
pektais. Bet nepervertinkime 
savęs, profesoriau. Tam konti-
nentui mes turėjome reikšmę. 
Nepamirškime, kad 1989 m. jau 
griuvo Berlyno siena. Procesas 
vyko ne mūsų dėka. 1989 m. įvy-
kiai ir Lenkijoje, ir kitose valsty-
bėse. Kalbant apie Sąjūdį, man 
nesvarbu, kas jį įkūrė. Aš netikiu 
sąmokslo teorijomis, kad jį sukū-
rė KGB. Kita vertus, tegul ir sau-
gumas įkūrė Sąjūdį, tam saugu-
miečiui aš galbūt dar aukščiausios 
prabos Lietuvos ordiną įteikčiau, 
kad sugalvojo tokį dalyką. Galbūt 
jis buvo kvailas, nes nepagalvojo, 
ar suvaldys visą šį reikalą. Lygiai 
tas pats su M.Gorbačiovu, kuris 
ne iš gero gyvenimo pradėjo šią 
„perestroiką“. Galiu kalbėti apie 
naftą, apie ginklavimosi varžybas, 
apie planinę ekonomiką ir pan. 
Buvo visiškas valstybės bankro-
tas ir, nori nenori, reikėjo ką nors 
daryti. Todėl M. Gorbačiovas pra-
dėjo „perestroiką“ ne iš gero gy-
venimo, nenumanydamas, kad 
sugriaus visą komunistų partijos 
piramidę. Jis galvojo, kaip refor-
muoti esamą Tarybų Sąjungą. 
Akivaizdu, visi kiti procesai ne be 
mūsų pagalbos išėjo iš kont rolės 
ir jis nesugebėjo užkirsti kelio 

šiam reikalui. Prisimenu, pirmą 
kartą 1989 m. gegužės 29 d. kal-
bėjau suvažiavime užduodamas 
klausimą apie Molotovo-Riben-
tropo paktą. Atvirai pasakius, pa-
tys estai mane užpuolė, ko tu for-
suoji įvykius. Taip užpuolė, kad 
aš iš tikrųjų išsigandau. Man bu-
vo neramu, kad galbūt tikrai su-
griausiu visus procesus, nes pa-
sipiktinimas buvo ypač didelis. 
M.Gorbačiovas turėjo daryti pert-
rauką. Galiu pasakyti, kad saugu-
mas tikrai nesukūrė Sąjūdžio, tai 
kilo iš mūsų pačių.

G.JAKAVONIS: Vėliau bu-
vo Sausio 13-osios įvykiai. 
Kas mus labiausiai palaikė?

J.OLEKAS: Galiu pasakyti, 
Rusija buvo labai didelė palaiky-
toja. Ir B.Jelcinas stabdė Sovietų 
Sąjungos karius, kad nenaudotų 
ginklų prieš lietuvius. Bet tai bu-
vo to paties proceso, apie kurį 
kalbame, dalis. Tačiau šiandieninė 
Rusija, V.Putino Rusija ir B.Jelci-
no Rusija šiek tiek skiriasi.

E.KLUMBYS: Iš tikrųjų to 
meto procesai kelia daug diskusi-
jų, juos galime vienaip ar kitaip 
traktuoti. Bet mes turime neuž-
miršti, kad ir dabar yra atsklei-
džiama vis daugiau Jungtinų 
Amerikos Valstijų Centrinės žval-
gybos dokumentų, kad neabejoti-
nai didžiulę įtaką visiems proce-
sams darė JAV, ir tai yra natūralu. 
Tik dokumentuose matyti, kad jie 
tuos procesus planavo po Antrojo 
pasaulinio karo - 1946-1950 m. 
laikotarpiu. Bet procesas užtruko 
beveik 50 metų, kol buvo sugriau-
ta Tarybų Sąjunga. Ji buvo su-
griauta iš išorės, pasinaudojant 
visomis problemomis, kurios bu-
vo jos viduje.

Č.LAURINAVIČIUS: Asme-
niškai prisimenu tuos metus, tą 
pavasarį su viltim, kad bus geriau. 
Tiesą sakant, taip ir vyko. Taip bu-
vo dėl to, kad mes stojomės ant 
kojų ir turėjome pusiausvyrą, o 
šiandien tą pusiausvyrą prarado-
me. Net ir moksle yra dilema, ar 
laikytis pusiausvyros, kas yra ele-
mentaru šioje žemėje, ar pasiduo-
ti į tą pusę, iš kurios vėjas pučia. 
Manau, šiandien esame praradę 
pusiausvyrą ir tai labai grėsminga. 
Tą sako ir kandidatai į preziden-
tus. Manau, Tautai teks rimtai ap-
svarstyti, kaip pabandyti pusiaus-
vyrą atkurti, priešingu atveju, ga-
liu tvirtai pasakyti, mes ištirpsi-
me. Norėtųsi, kad pasimokytume 
iš to laikotarpio patirties, 1989 m., 
kai reikėjo suprasti, kad aplink 
mus yra ne vien draugai ir priešai, 
o yra tiesiog partneriai. 

E.KLUMBYS: 1988-1990 m. 
Tauta turėjo aiškius tikslus, kaip 
gyventi, o šiandien tų tikslų nėra. 
Nėra kelio, nėra gairių, yra visiš-
kas pasimetimas.

Parengė Gediminas JAKAVONIS

Visa filmuota 
med�iaga tinklalapyje

Egidijus KLUMBYS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

  Šie rinkimai buvo pirmas atviras 
susirėmimas su tuometine komunistų 
partija, kuri šiuose rinkimuose 
patyrė gana rimtą pralaimėjimą

Egidijus BIČKAUSKAS
Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras

  Mūsų indėlis į demokratinį procesą 
buvo gana svarus, bet, drįstu 
pasakyti, kad ne pats didžiausias

Gediminas JAKAVONIS
Žalgirietis

  Lietuviai kartais susireikšmina 
sakydami, kad jie sugriovė 
Tarybų Sąjungą



Žalgiris 2019 m. kovo 2-8 d.12

Šis pasakojimas - apie pagarbos 
vertą dzūką - buvusį Merkinės 
kraštotyros muziejaus direktorių, 
Merkinės kryžių kalnelio, Lietuvos 
laisvės kovų ir kančių muziejaus 
įkūrėją - Juozą KAUPINĮ.

J.Kaupnis gimė 1940 m. spalio 
14 d. Varėnos r., Kibyšių apyl., Ja-
kubiškių kaime mažažemių valstie-
čių šeimoje. 1947 m. pradėjo lanky-
ti Kibyšių septynmetę mokyklą, 
baigė 7 klases. Juozas norėjo moky-
tis toliau, bet kadangi vyresnieji 
broliai tarnavo armijoje, jam teko 
eiti dirbti. Kurį laiką iki tarnybos 
kariuomenėje nešiojo paštą. Grįžęs 
dirbo Kibyšių kolūkyje sandėlinin-
ku, po to Varėnos Melioracijos sta-
tybos valdyboje šaltkalviu frezuoto-
ju, įrankininku. Nuo 1967 m. rugsė-
jo 1 d. Juozas Kaupinis dirbo Mer-
kinės Vinco Krėvės-Mickevičiaus 
vidurinės mokyklos darbų mokyto-
ju. 1975 m. baigęs Varėnos vakarinę 
neakivaizdinę vidurinę mokyklą po 
metų buvo paskirtas mokyklos di-
rektoriaus pavaduotoju ūkiui ir dės-
tė darbus.

J.Kaupinis visą gyvenimą domė-
josi savo krašto praeitimi, rinko ir 
kaupė etnografinius bei istorinius 
eksponatus muziejui. Nuo 1999 m. 
J.Kaupinis tapo Merkinės kraštoty-
ros muziejaus, kurį buvo įkūręs mo-
kytojas Juozas Vitkus, direktoriumi.

Nors Juozas Kaupinis nebuvo 
studijavęs istorijos, jis pasižymėjo 
kolekcionieriaus aistra ir istoriniu 
įžvalgumu. Be to, turėjo subtilų hu-
moro jausmą, todėl ne vieno mer-
kiniškio atmintyje liks kaip vienas 
įdomiausių muziejininkų ir apskritai 
Merkinės krašto šviesuolių.

Dalis šio muziejaus eksponatų 
surinkti paties J.Kaupinio. Jis nuolat 
pildė muziejaus ekspoziciją, į jo 
veik lą įtraukė daug savo mokinių. 
Rinko kovos kirvius, koklius, akme-
ninius patrankų sviedinius, surinko 
nemažai titnago dirbinių, kurių 
Merkinės apylinkėse dar galima su-
rasti ir kt. eksponatų. Jo pastango-
mis išsaugoti ir garbingiausi muzie-
jaus eksponatai - buvusios Merki-
nės rotušės varpas, nulietas dar 
1670 m., ir didžiulis varinis Lietu-
vos herbas su užrašu „Lietuvos 
Respublika“. Šis herbas su užrašu 
apie 1991 m. dar buvo Lietuvos pa-
sienyje. Kai herbą pakeitė lentele, 
darbininkai jį ruošėsi atiduoti į me-
talo laužą, tačiau J.Kaupiniui pavyko 
jį išsaugoti.

J.Kaupinis buvo tikras savo kraš-
to patriotas. Jis atkūrė ir vieną labai 
svarbų Merkinei ženklą. 1928 m. 
prie valsčiaus valdybos namo išo-
rinės sienos buvo prikalta lenta su 
žuvusių dėl Lietuvos laisvės var-
dais: kun. dr. Juozas Bakšys, moky-
tojas Juozas Bloznelis, Simas Miš-
kinis, Julius Žėkas, Kazys Janulevi-
čius, Vaclovas Zurlys. Penktajame 
dešimtmetyje ši lenta buvo sunai-
kinta. J.Kaupinis 1989 m. ją atkūrė 
iš fotografijų pagal 1928 m. memo-
rialinės lentos pavyzdį. Ji saugoma 
muziejaus fonduose kaip vienas iš 

liudijimų apie praeito amžiaus pa-
baigos tautinį atgimimą.

Juozas Kaupinis - Merkinės 
Kryžių kalnelio idėjos autorius ir 
įkūrimo iniciatorius. Toje vietoje po-
kario metais užkasdavo nužudytus 
partizanus. Jų kūnai būdavo nume-
tami ant miestelio aikštės grindinio, 
vėliau užkasami. Stribai duobes kas-
ti tingėdavo, todėl po tokių „laido-
tuvių“ dažnai likdavo kyšoti tai koja, 
tai ranka. Poetas Stasys Stacevičius 
straipsnyje apie J.Kaupinį „Tarp le-
gendų ir tikrovės“ („Merkio kraš-
tas“, 1996.02 13) aprašo tokį epizo-
dą: „Ir tuo metu dauboje prie Mer-
kinės kapinių vis nesuspėdavo žole 
apaugti smėlis. Dar vaikas būdamas 
vieną rytą ten nuslinko Juozas. Stri-
bų nebuvo matyti. Nei girtų, nei iš-
siblaiviusių. Tik šviežiai surausta 
žemė rudavo. Ir kyšojo iš tos žemės 
neužkasta partizano ranka. Lyg iš-
tiesta atsisveikinti. O tą ranką grau-
žė baltas kruvinas šuva...“ Šį J.Kau-
pinio papasakojimą S.Stacevičius 
įamžino ir eilėraštyje „Ilgas Merki-
nės pokaris. Darbų mokytojui Juo-
zui Kaupiniui“.

Meistro dirbtuvėj sužvanga
Kryžius, jo geležis vėlyva...
Naktį nepalaidotą ranką
Graužia kruvinas baltas šuva.
O varnų anei daug, anei maža
Ties dauba ir kalva žema.
Naujas kunigas vardą užrašo
Tos, kur verkė labai - gimdama.
Darbų mokytojui užtenka
darbų, geležis kaip gyva -
Nes pagalbos prašančią ranką
graužia kruvinas baltas šuva.
Pusę amžiaus futbolą žaidžia
Virš kaulų baltų vaikai,
Spardo, spardo...
Žvaigždės lyg raidės,
Neįskaitomos taip ilgai.

1972 m. toje vietoje buvo įreng-
tas Rojaus Mizaros vardu vadintas 
mokyklos stadionas. Daug metų bu-
vo tyla ir ramybė. Tačiau prasidėjus 
Atgimimui J.Kaupinis nebegalėjo 
tylėti. Nuolatinė akistata su mirtimi 

pokario metais, asmeniniai išgyve-
nimai jam buvo giliai įsirėžę į atmin-
tį. Apie kalne palaidotus kovotojus 
ir kitas aukas jis buvo surinkęs daug 
duomenų ir norėjo papasakoti vi-
siems, ką slepia sportiniai takai.

1989 m., per Vėlines, atsirado 
pirmasis Juozo Kaupinio kryžius, 
žuvusiems už Lietuvos laisvę ir ne-
priklausomybę. Metams bėgant 
Kryžių kalnelis išaugo į didžiausią 
memorialą Lietuvoje, skirtą pokario 
aukoms atminti. Jame daugiau kaip 
200 kryžių, koplyčia. Tuose kry-
žiuose įvardinti ne tik žuvę su gink-
lu rankoje, bet ir mirę tremtyje. 
Kiekvienas kryžius - atskira istori-
ja, garbingos kovos trumputis epi-

zodas. Daugelis kryžių čia mena iš-
tisų šeimų tragedijas, nes iš dauge-
lio Dzūkijos kaimų partizanauti iš-
eidavo po kelis šeimos narius.

1999 m., Merkinės kryžių kal-
nelio jubiliejiniame minėjime, buvo 
pašventinta koplytėlė - pamink las 
Dainavos apygardos partizanų vadui 
Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Mi-
nėjimo metu dėkota kunigui Rokui 
Puzonui, mokytojams J.Kaupiniui ir 
A.Švilpai už bandymą išsaugoti Tau-
tos istoriją.

J.Kaupinio iniciatyva buvo pa-
statyta koplyčia - pagrindinis Mer-
kinės kryžių kalnelio akcentas. 
Kop lyčios statyba buvo pradėta 
1993 m. rugpjūčio 26 d., o pašven-

tinta 1994 m. spalio 9 d. Granito 
plokštėse iškaltos 385 kritusių par-
tizanų pavardės, ištraukos iš „Lie-
tuvos partizanų vadų deklaracijos“, 
iš partizano L.Baliukevičiaus dieno-
raščio. Koplyčios šventinimo iškil-
mėse J.Kaupinis kalbėjo: „Esu dė-
kingas visiems, kurie nors maža 
dalele prisidėjo prie šio iškilaus sta-
tinio. Negaliu negrįžti prie pradžių 
pradžios - skulptorius A.Belevičiaus 
pagal kurio projektą buvo sukurtas 
pirmasis, medinis koplyčios mode-
lis. Vėliau gimė idėja pastatyti ją 
mūrinę, todėl projektas keitėsi, o 
jos autoriai yra V.Kuklys, V.Jonika ir 
aš. Tačiau ne tai svarbu. Kur kas 
svarbiau, kad mes visi dirbome kar-
tu. Taip atidavėm skolą istorijai, pa-
gerbėme žuvusius.“ (Merkio kraš-
tas, 1994 10 12). Penkis kryžius 
kop lyčios smaigėms iš akėčių nu-
kaldino pats J.Kaupinis.

J.Kaupinio iniciatyva prasidėjo 
ir tęsiasi Laisvės kovotojų ir jų rė-
mėjų šventės Merkinėje. Merkinės 
kryžių kalnelyje laisvės kovų daly-
vių pagerbimo renginiai vyksta nuo 
1989 m., juose buvo ir yra kalbama 
apie skaudžias istorijos pamokas.

J.Kaupinio iniciatyva ir jo paties 
surinktos kolekcijos pagrindu neto-
li Kryžių kalnelio, buvusiame NKVD 
pastate, kuriame buvo kalinami ir 
tardomi partizanai bei jų rėmėjai, 
1996 m. atidarytas Lietuvos laisvės 
kovų ir kančių muziejus. J.Kaupinis 
buvo šio muziejaus vadovas. Muzie-
juje sukaupta 15 tūkst. eksponatų, 
atspindinčių Lietuvos partizanų gy-
venimą, gyventojų tremtį bei Tau-
tos atgimimą. Eksponuojama apie 
800 daiktų: partizanų skiriamųjų 
ženklų, nuotraukų, dokumentų, ko-
vų vietose aptiktų radinių, bylojan-
čių apie pokario kovas ir tremtinių 
dalią.

Visos nuotraukos, eksponatai 
buvo pradėti rinkti dar 1966 m. Iš 
pradžių J.Kaupinis juos saugojo na-
mie, paskui mokykloje, po savo ka-
bineto grindimis, nes manė, kad te-
nai ne taip pavojinga. 1988 m. bu-
vusioje cerkvėje esančiame muzie-
juje įrengė skyrelį „Kančia, Atgimi-
mas“. Tik vėliau visi sukaupti eks-
ponatai buvo perkelti į Genocido 
muziejų.

Kraštotyros muziejaus ir memo-
rialinio Kryžių kalnelio kūrėjas Juozas 
Kaupinis mirė 2004 m. kovo 10 d., 
palaidotas Merkinės kapinėse.

2005 m. Laisvės kovų ir kančių 
muziejus ir Merkinės kraštotyros 
muziejus buvo apjungti, suteikiant 
vieną pavadinimą: Varėnos r. savi-
valdybės Merkinės kraštotyros ir 
genocido muziejus. 2017 m. sausio 
1 d. Varėnos r. sav. Tarybos spren-
dimu įsteigtas Merkinės krašto mu-
ziejus, apjungęs Merkinės krašto-
tyros ir genocido, Perlojos istorijos 
ir V. Krėvės-Mickevičiaus memoria-
linį muziejus.
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 J.Kaupinio iniciatyva buvo pastatyta koplyčia - pagrindinis Merkinės kryžių kalnelio akcentas


