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Tekstai apie trėmimą iš Tėvynės: 

1. 

„Atvykę suimti stribai mus skubino, patys naršė po namus, ieškojo ko nors vertingo. Tą patį darė ir iš 

kažkur atsiradę nepažįstami žmonės: kas arklį išsivedė, kas karvę, avį, triukšmingai gaudė paukščius, 

landžiojo po spintas, rišosi grobį į ryšulius. Dar mums neišvykus namas, tvartas buvo nusiaubti ir 

greitai ištuštėjo. Praeidami pro mus kai kurie „lankytojai“ atvirai šaipėsi sakydami: „Taip jums ir 

reikia, kraugeriai ir fašistai“; kiti pridėdavo dar riebų rusišką keiksmažodį.“ (p. 75) 

„Buvo atlydys, todėl mūsų keliukais mašinos važiuoti negalėjo. Pasinaudojo patikima priemone – 

arkliais ir vežimais. Pustuštis mūsų vežimas pajudėjo link Naujosios Akmenės geležinkelio stoties, 

esančios maždaug už devynių kilometrų. Vežime kartu įsitaisė ir stribai. Viešpatavo tyla, tik girdėjosi 

ratų girgždesys ir arklio, paraginto eiti greičiau, prunkštimas. Mes, atsisukę atgal, žvelgėme į gimtinę, 

nesitikėdami kada nors ją vėl pamatyti. Jausmas neaprašomas ir neapsakomas. Tyliai per skruostus 

ritosi ašaros, gniužulas gerklėje neleido kvėpuoti, nuo nervinio šoko drebėjo visas kūnas.“(p.76) 

„Namai vis tolo ir tolo, kol visiškai dingo ankstyvo ryto prieblandoje. Iš vienkiemių sklido paskutiniai 

aršūs šunų lojimai, palydintys į nežinomybę. (...) Taip jaučiausi vežime, kai pro apsunkusius akių 

vokus nepajėgiau dar kartą pažvelgti į tolstančias tėviškės vietas.“ (p.77) 

(Iš Prano Grybausko prisiminimų knygos „Likimo smūgiai ir dovanos“. Pranas Grybauskas g. 1934 

metais, jam buvo 15 metų, kuomet su šeima 1949 m. kovo 27 d., vykstant trėmimų operacijai „Bangų 

mūša“, buvo ištremtas į Irkutsko sritį. ) 

 

2.  

„Mano gimtinė buvo pati gražiausia, tetos pačios geriausios, pasakos paslaptingiausios, o jų rankom 

išsaustos lininės staltiesės, juostos, lovatiesės su rugiagėlėm ir tulpėm buvo pačios nuostabiausios. 

Dar būdama Lietuvoje, kiekvieną dieną per kalnelį bėgdavau pas tetas – Malviną ir vyresnę pusseserę 

Veroniką. Jų prašydavau parodyti rankšluosčius, juostas, prijuostes. Viskas buvo taip gražu, aš 

nustėrus žiūrėdavau, o tetos iš manęs juokėsi. Kartais šių grožybių atgal į geležim kaustytą skrynią 

nedėdavo, nes, sako, atbėgs ir vėl viską reikės traukti iš „kuparo“. Tėtė buvo pirmutinis ir geriausias 

mano mokytojas. Anksti išmokau skaityti ir rašyti, nes viskas domino. Iš Sibiro tetoms rašiau laiškus 

apie viską, ir kiekviename laiške – „pasiilgau namų, noriu grįžti į Lietuvą“. 

 Laiškai buvo rašomi ant beržo tošies, labai plonos, truputį margos, tokios švelnios ir 

kvepiančios taiga. Toje žievelėje guldėsi mintys, susikaupusios vaiko galvelėje, - begalinis liūdesys ir 
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namų ilgesys, nes Lietuva tokia tolima ir nepasiekiama. Bijojau, kad, patikrinę mano laiškus, gali 

sudeginti. Net vaiko sielvartas, užrašytas tošyje, buvo pavojingas. Rašiau dažnai, vis vien kuris nors 

laiškas pasieks gimtinę.  

 Niekada nerašiau apie badą ir alkį. Nežinau kodėl, gal vaikiškas orumas nepakentė 

pažeminimo, kad esame tokie bejėgiai, kad, išskyrus duoną, negalime apie nieką daugiau galvoti.  

 Tetos mano laiškus gaudavo. Vieną kartą man rašė: „Vaikeli, kai skaitau, ašaros 

nurieda ant žievės, nesusigeria“.  Aš tai žinojau, man rašant jos irgi neužsilaikydavo ant beržo tošies, 

tik nuriedėdavo kaip karoliukai.  

 Tetų namelis buvo medinis, nedidelis, su šiaudiniu stogu. Po langais buvo darželis, o 

jame augo jurginai, bijūnai, rūtos. Jurginų buvo įvairiausių spalvų ir daug, akys raibo į juos žiūrint. 

Kerojo tokie dideli, kad žiedų galvos siekė šiaudinį stogą. Tarp medžių vaikams buvo įrengtos aukštos 

supynės. Visai šalia buvo Balandiškių raistas ir pieva. Teta atidarydavo namo langelį, už kurio buvo 

apsigyvenusios turbūt viso pasaulio lakštingalos, gegutės ir pempės su vyturiais.  

 Daugiausia laiko praleisdavau čia, pas tetas. Ši vietovė Užupečkiu buvo vadinama. 

Tėvų namai buvo arti, tik už kalnelio, Griškonių kaime. Bet mane traukė čia, nes viskas buvo taip 

paprasta. Visas tetų namelis kvepėjo duona, ajerais, linais ir šiltu pienu su puta.  

 Iš čia mane išvežė į Sibirą. Buvau devynerių metų.“ 

( Iš kn. „Juodųjų dienų sakmės“, LGGRTC, 2001. Aldonos Raklevičiūtės – Radišauskienės pasakojimas 

„Laiškai ant beržo tošies“, p. 494-496) 

 

3.  

Aleksandras Mikutavičius. IŠTRĖMIMAS 

(Ištrauka iš apysakos „Bobunytė“) 

 1941 metų birželio keturioliktosios dienos rytą, anksti, anksti, dar net neauštant, 

ginkluoti enkavedistai kartu su kareiviais ir pagalbon paskirtais partijos aktyvistais pažadino 

tūkstančius Lietuvos gyventojų – vyrus, moteris, vaikus ir net senius, kad amžiams ištremtų juos iš 

gimtosios žemės ir atiduotų į žiauraus likimo nagus, likimo, turinčio juos sunaikinti, kad niekada 

nebegrįžtų į Lietuvą. Vienu ir tuo pačiu metu jie ėmė belstis į Lagedžių, į kitų Laskauskų giminės narių 

ir į daugelio kitų nelaimingų žmonių namų duris.  
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 Tą naktį dėdė Alfonsas nakvojo miestelyje pas šeimą, tai bobunytė Lagedžiuose 

miegojo viena. Ji, be galo išsigandusi, mieguista, įleido pro duris nepažįstamus žmones, kalbančius 

rusiškai. Be jokio žmogiškumo jausmo įsakė jie apstulbusiai senutei skubiai rengtis, pasiimti maisto, 

drabužių, kitų daiktų ir eiti stotin. Ji nesuprato, kas atsitiko, ko iš jos nori, bet atvykusieji savo 

žiauriais žodžiais per daug ir nesistengė išaiškinti. Jie ėmė landžioti po spintas, lovas, stalčius, lyg 

kažko ieškojo. Bobunytė drebančiomis rankomis pasiėmė duonos kepalą. Tada tie vyrai paėmė dar iš 

rūkyklos kumpį, sviesto puodynę, ir bobunytė jau pasijuto beeinanti, lydima kareivių drauge su 

enkavedistu mėlyna kepure ir civiliu lietuviu per priemenę, priebutį į kiemą.  

 Apvilkta paltu, kurį vyrai jai padavė, silpnoje rytmečio šviesoje ji pamatė stovint 

pakinkytą į ratus savo arklį. Ten buvo sukrauti keli maišai, ryšuliai, puodynės, tik ką kareivių išnešti iš 

namų. Prie kiemo tvoros stovėjo dar du kareiviai, kurie rankų mostais neleido prisiartinti pašaliniams 

– tarnaitei, keliems kaimynams, kurie užgirdę smarkų beldimąsi į duris, nubudo ir atsikėlė pirma už 

bobunytę.  

 Jai liepė eiti paskui vežimą, ir ji pasuko takeliu link vartelių. Išėjo ji už vartelių į keliuką, 

vedantį stotin, ir pamažu slinko pirmyn per senuosius sodybos medžius, pro vyšnių sodą dešinėje, 

pro namą su darželiu kairėje, kuriame kadaise gyveno Sadauskai. Buvo vėsu. Visus medžių ir krūmų 

lapus dengė gaivi rytmečio rasa, kuri sudrėkino ir keliuko smėlį, ir atrodė, kad neseniai lyta. Malonų 

kvapą skleidė augančios prie tvorų alyvos, jau baigiančios žydėti, rytuose jau darėsi šviesiau, ir matėsi 

miško siluetai. Bobunytė ėjo kaip tik į rytus.  

Palydovai tylėjo ir žengė už jos. Ji ėjo paklusni, rami tartum avis, negailestingai pirklių 

vedama skerdyklon, kuri eina ir mano, kad ją gena ganyklon. Lagedžiuose lojo šuo, bet taip 

monotoniškai ir negarsiai, kad jo lojimas kartu su vėjo šlamėjimu lapuose veikė migdančiai. (...) 

Tik dabar jos galvoje dingtelėjo mintis, kad ji nemiega, kad tai, jog ji eina lydima kelių 

ginkluotų ir neginkluotų vyrų, kurie vos prieš porą minučių jautėsi jos namuose šeimininkais, visur 

landžiojo, viską kraustė, mėtė, draikė, o jai šnekėti neleido, kad visa tai – ne sapnas, o tikrovė.  

Pasidarė aiškūs iki šiol dar skambą ausyse rusiški žodžiai, kad jai teks važiuoti Rusijon, suprato, kad 

ten, Rusijoje, nebus Lagedžių, nebus vaikų, anūkų, pažįstamų, lygiai kaip nebus karvių, arklių, avių, 

kiaulių, šunų, kačių. Kas ten jos laukia? Kaip teks jai vienai ten gyventi? Laikai, kai ji visur spėdavo, 

viską mokėdavo, sugebėdavo, seniai praėjo. Dabar juk ji jau pati nebegalės užsidirbti duonos kąsnio, 

malkų glėbio. Teks elgetauti? Žinoma, kitos išeities nebus. Prisiminė bobunytė daugybę savo 

gyvenime sušelptų vargšų, kurių niekad neužmiršdavo gerai gyvendama. Visą ją apėmė šiurpas.  
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Tuo pačiu metu kartu su šitomis mintimis jai kilo klausimas: „Už ką mane ten?“ 

Siųsdavo iš namų prievarta į Sibirą, į tolimus kraštus įvairius nusikaltėlius, pavojingus arba įtartinus 

žmones, vyrus, jaunus, stiprius. O už ką dabar tremia ją – senutę, belaukiančią ne šiandien, tai rytoj 

mirties savo gimtoje padangėje? Bobunytė stengėsi prisiminti savo nors menką nusikaltimą, tačiau 

negalėjo rasti nė vieno net blogo noro, linkėjimo. (...) 

Ir keista pasidarė bobunytei, kodėl tik dabar jai atėjo į galvą šios mintys, ir ji, jau 

palikusi namus, žygiuoja pražūtin. Juk jai visai nereikėjo eiti iš namų: negi ją būtų nušovę ar nudūrę? 

Tegu pagaliau geriau vietoje, tėvynėje nušauna, negu atskiria amžiams nuo vaikų, nuo Lagedžių. 

Dabar, sako, Lagedžiai nebe jos. Netiesa! Ir miškas, kurį dabar kerta svetimi, ir trobesiai, užimti baisių 

traktorių, ir jų išvagoti laukai – jos, tik jos! (...) Ji nesiskirs su Lagedžiais, kur praleido penkiasdešimt 

su viršum laimingų metų. Ji ir Lagedžiai  - kaip kūnas ir siela.  

Bobunytė pasiryžo grįžti atgal ir niekur nekelti kojos iš namų. Ji apsigręžė ir drebančiu, 

tačiau ryžtingu balsu tarė: 

- Už ką mane vedat? Aš niekur neisiu! 

(...) Vos akimirksnį ji tebuvo atsigręžusi: kareiviai laisvomis nuo šautuvų rankomis stipriai sugriebė 

savo auką už rankų ir nuvedė, kur buvo įsakyta. Bobunytė neklydo: niekas į ją nešovė, nedūrė su 

durtuvu, bet ir neatsakė į jos priekaištingą klausimą, o tęsė savo darbą. Ji suprato, kad prieš jėgą 

nepasipriešinsi.  

 

( Iš knygos „Tėvynės ilgesys“, sudarytojas Aleksandras Mikutavičius, Kaunas, 2008. P. 56 – 59). 

 


