
Krašto turtas – išsaugota atmintis

Lietuvos partizano atmintis – gyva 

„Plieno“ rinktinės Stiklo būrys, veikęs Ukmergės apylinkėse. Steponas Zalagėnas-Ripka trečias iš kairės.
Portalo www.partizanai.org nuotr.

Ne visiems kovotojams pastatyti 
paminklai, ne visi po mirties apdova-
noti ordinais ir medaliais. Daug drą-
sių patriotų žuvo tam, kad šiandien 
mes gyventume laisvoje Lietuvoje. 

Didžiosios kovos apygardos 
partizanų parke, B rinktinės 5-ajam 
batalionui skirto partizanų kryžiaus 
atminimo lentelėje įrašyta Stepono 
Zalagėno-Ripkos pavardė. Kryžius 
pastatytas 1993 m., jo autorius – 
Pranas Kaziūnas.

Steponas Zalagėnas-Ripka, gi-
męs 1914 m., partizanu tapo 1944 

metais ir kovojo Taujėnų valsčiaus 
Lėno miškuose.

Pasak istorinių šaltinių, jis daly-
vavo Lėno miško kautynėse 1945 
m. sausio 12 d. Šios kautynės kai 
kurių šaltinių nuorodomis laiko-
mos vienomis pirmųjų didelių 
Lietuvos laisvės kovotojų ir sovietų 
okupantų susirėmimu.

Lietuvos kariuomenės žurnalo 
„Karys“ 2015 m. spausdintoje publi-
kacijoje rašoma, kad nuo Šilų toks 
Steponas Zalagėnas-Ripka pasakojo: 
„Aš išėjau iš to bunkerio tik praaušus, 

ir kažkas suriko: „Halt!“ Numečiau 
dubenį ir pats ėmiau šaukti pulda-
mas atgal į bunkerį: „Vyrai, rusai!“ 
Visi griebė, kas ką spėjo. Vieni kojas 
aunasi, kiti švarkus velkasi, treti už 
ginklų, ir tuo metu į duris iš kulkos-
vaidžio ėmė genėt įžambiai, kad net 
skeveldros eina. Buvo dar ir atsargi-
nės durys į kitą pusę. O per šitas jau 
išeit nebėra laimės, kulkosvaidis į jas 
kala be sustojimo. Išvertėm atsargines 
duris, žiūrim – apkasuose rusai sušokę 
palei bunkerį. Viskas buvo čia pat – 
griebėm su jais vieni kitus, į darbą 

paleidom durtuvus ir peilius. Išstū-
mėm tuos rusus iš apkasų, prasidėjo 
įnirtingas susišaudymas. Apkasai rus-
kių lavonų privirtę, jie trukdo mums 
kautis. Tada tuos lavonus išmetėm iš 
apkasų, kulkosvaidžius pasidėjom 
ant apkasų krašto ir trenkėm mes 
jiems, o ruskiai masiškai puolė ant 
pačios kulkosvaidžių ugnies. Kiek 
mums žinoma, į tas kautynes ruskiai 
buvo sutraukę apie 3 000 kareivių, o 
partizanų – tik 30 vyrų. Nuo ryto kaip 
prasidėjo šaudymas, tęsėsi su pertrau-
kom iki vakaro. Partizanai tada turėjo 
daug kulkosvaidžių. Ir rusiškų, ir 
vokiškų. Vieno šoviniai baigiasi, kitą 
griebia. O virš galvų kautynių metu 
lėktuvas suko ir suko per visą dieną.“ 

Lėno miško kautynėse S. Zala-
gėnas-Ripka buvo sunkiai sužeistas, 
apie metus gydėsi ir slapstėsi. Pagi-
jęs 1946 m. prisijungė prie Broniaus 
Jakubonio-Stiklo būrio, veikusio 
miškuose tarp Vidiškių ir Taujėnų. 

Kita istorija pasakoja apie šį 
kovotoją kaip apie šeimos žmogų, 
kuriam kova už laisvę buvo ir jo 
asmeninė kova.

Pagal bendražygių pasakojimą, 
1947 metų pavasarį S. Zalagėną-
Ripką ištiko bėda. Čekistai susekė, 
kur slapstosi jo žmona su ketverių 
metų vaikeliu. Pasitarę su vyres-
niaisiais, čekistai nusprendė aukų 
neliesti – galgi Zalagėnas-Ripka 
ateis jų vaduoti. Partizano tykoti 
paliko net šešiolika kareivių su 
keturiais kulkosvaidžiais. O Zala-
gėnas iš karto kreipėsi į savo būrio 
vadą: „Duok vyrų ir aš einu vaduoti 
vaiko.“

Vadas duoti vyrų atsisakė – 
negalėjo jų siųsti tiesiai mirčiai į 
nasrus. Tada Zalagėnas pareiškė 
eisiąs vienas – jo niekas nesulaikys, 
jis neleis, kad čekistai jo berniuką 
išauklėtų ruskiu. Vadui nieko kito 
nebeliko, kaip pasiūlyti susirasti 
savanorių. Zalagėno žvilgsnis iš 
karto pakrypo vieno draugo pusėn. 
Partizanas labai nenorėjo eiti su 
Zalagėnu, bet atsisakyti vis dėlto 
nedrįso (jis jau buvo lydėjęs savo 
draugą pas besislapstančią šeimą). 

Steponui pasiryžo padėti trys 
savanoriai. Vyrai pasiekė sodybą. 
Vaiką pavyko išplėšti čekistams iš 
pat panosės, nes ketverių metukų 
berniukas, pakeltas vidury nakties 
ir paskubomis aprengtas, nė karto 
nevirktelėjo. Būtų pravirkęs, če-
kistai iš karto būtų atidengę ugnį.

Žuvo S. Zalagėnas-Ripka 1948 
m. vasario 26 d. Taujėnų valsčiaus 
Karveliškių kaime, P. Matuš-
kevičiaus sodyboje įrengtame 
bunkeryje, kartu su bendražy-
giais, Didžiosios Kovos apygardos 
partizanais broliais Kazimieru ir 
Alfonsu Tušiais.

S. Zalagėno-Ripkos atminimą 
saugo Ukmergės žemė, įrašas kry-
žiuje kiekvienam mūsų primena, 
kad laisvė nėra tiesiog savaime, ji 
yra iškovota.

Pagal knygą „Kaimų istorijos“ 
ir žurnalą „Karys“ 

parengė Lina Sukackienė

Kviečia pamatyti sąsajas tarp vyskupo 
veiklos ir atkurtos nepriklausomybės

Algirdas JUREVIČIUS
Telšių vyskupas 

Šiemet minime vyskupo Motie-
jaus Valančiaus gimimo 220-ąsias 
metines. Jubiliejinis gimtadienis – 
vasario 16-ąją – sutapo su Lietuvos 
valstybės atkūrimo diena. Tai kviečia 
pamatyti sąsajas tarp vyskupo veik-
los ir atkurtos nepriklausomybės.

Daugelis vyskupą M. Valančių 
tapatina tik su blaivybės sąjūdžiu, 
tačiau tai būtų labai susiaurintas 
vyskupo paveikslas. Vyskupui taip 
pat rūpėjo ir žmonių tautinė savimo-
nė, todėl jis pradėjo rašyti religinės 
ir grožinės literatūros kūrinius, kad 
žmonės skaitytų savo gimtąja kalba. 

Kai 1869 metais buvo pareika-
lauta, kad bažnyčiose maldos už 
carą būtų vedamos rusų kalba, vys-
kupas parašė, kad tarp jo ganomųjų 

miestuose dažniausiai naudojama 
lenkų ir lietuvių kalba, o tarp kaimo 
žmonių – lietuvių, o kai kur – lenkų 
kalba. Vyskupas siūlo už „viešpatį 
imperatorių ir jo valdančiąją šeimą“ 
melstis lotyniškai, o jei būtų leidžia-
ma – lenkiškai ir lietuviškai. Pradėti 
ofi cialiai melstis gimtąja kalba tuo-
met buvo labai neįprasta, nes ofi ci-
aliose pamaldose buvo naudojama 
tik lotynų kalba. Carinės valdžios 
reikalavimuose ganytojas įžvelgė 
klastą, kad per bažnyčias galėjo būti 
pradėtas rusinimo darbas.

Vyskupui Motiejui rūpėjo ir Baž-
nyčios misija, todėl jis daug dėme-
sio skyrė jaunųjų kunigų ruošimui. 

Svarbi užduotis buvo sukliu-
dyti, kad ganytojais netaptų caro 
valdžiai palankūs žmonės. 1862 
metais M. Valančius gauna slaptą 
laišką iš Vienoje gyvenančio po-
piežiaus atstovo. Laiške klausiama 
nuomonės apie valdžios proteguo-
jamą kandidatą į vyskupus. 

Vyskupas M. Valančius taip at-
sako: „Man pavestoje vyskupijoje 
yra žymiai vertingesnių vyrų, kurie 
galėtų būti pakelti į šį poaukštį; lin-
kėčiau, kad kanauninkas [...], kaip 
įtartino tikėjimo kunigas, liktų savo 
dabartinėse pareigose. Šią savo 
nuomonę nuoširdžiai pareikšdamas 
Jūsų Eminencijai labai prašau, 
kad šis mano laiškas jokiu būdu 
neišeitų į viešumą; kitaip mane 
paliestų tikriausia valdžios rūstybė 
dėl tiesioginio su Jūsų Eminencija 
ryšių palaikymo.“

Vyskupas M. Valančius suprato, 
kaip svarbu išmokyti žmogų blaiviai 
mąstyti, todėl pradėjo blaivybės sąjū-
dį ir taip sudavė rimtą smūgį tuome-
tei politikai. Valdžia girdė žmonės, 
nes apsvaigusius lengviau valdyti. 
Net ir šiandien kai kurie diktatoriai 
patys imasi skatinti svaigalų vartoji-
mą, nes iš blaiviai mąstančių žmonių 
jaučia pavojų. Net  į rinkimus einama 
žadant pigesnių svaigalų ar kvaišalų.

Vyskupo Motiejaus užmojis pa-
siekė tikslą. Blaivesnė tauta ėmėsi 
gilintis į savo tapatybės šaknis, gai-
vino kalbą ir kultūrą, o 1918 metais 
vasario 16 dieną – per vyskupo M. 
Valančiaus gimtadienį – paskelbė 
nepriklausomybę! Panašus stebuk-
las pasikartojo dar kartą, kai 1985 
m. Sovietų Sąjungoje buvo pradėta 
plati kovos prieš alkoholizmą akcija. 
Tuomet žmonės išsiblaivė ir panoro 
laisvės. Netrukus ir pati Sovietų 
imperija žlugo, o Lietuva drauge su 
kitomis Rytų bei Vidurio Europos 
šalimis tapo vėl nepriklausomomis.

Džiaugdamiesi nepriklausomybės 
dovana nepamirškime ir tų, kurių 
pastangomis Lietuva tapo laisva ir 
nepriklausoma. O vyskupo M. Va-
lančiaus atminimas tebus gerbiamas 
puoselėjant meilę gimtajai kalbai, 
branginant dvasinį Bažnyčios lobį bei 
siekiant minties skaidrumo vengiant 
to, kas svaigina ir įneša drumzlių.

Rengiama istorinės atminties 
akcija „Iš širdies į praeitį“

Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 
11-osios „Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai“ drauge su LRT televizija kvie-
čia visos Lietuvos vaikus dalyvauti 
prezidento Gitano Nausėdos inici-
juotoje akcijoje „Laiškas istorijai“.

LRT eteryje ir socialiniuose 
tinkluose vyks didelės apimties in-
formacinė akcija, pasakojanti apie 
iškilias Lietuvos istorijos asmeny-
bes bei joms pastatytus paminklus 
Lietuvos miestuose. Organizatoriai 
kviečia parašyti laišką vienai iš 
pasirinktų istorinių asmenybių. 

Ukmergės rajono savivaldybė 
ir Ukmergės kraštotyros muziejus 
skelbia, kad mūsų rajone pasirinkta 
asmenybė – pirmasis Lietuvos pre-
zidentas Antanas Smetona.

Buvo nutarta pastatyti deko-
ruotą pašto dėžę prie A. Smetonos 
paminklo Užulėnio kaime. 

Moksleiviai kviečiami pasinau-
doti proga aplankyti šią atmintiną 

vietą ir, atvykus prie šio paminklo, 
įmesti savo laiškus į ten esančią pašto 
dėžę. Galimas ir paprastesnis būdas 
– siųsti laiškus elektroniniu būdu.

Akciją inicijuoja „Lietuvos 
tūkstantmečio vaikų“ projektas 
kartu su Lietuvos Respublikos pre-
zidentūra. Ji iš dalies fi nansuojama 
Valstybės švenčių dienų minėjimo 
organizavimo komisijos.

Penkiasdešimties pašto dėžučių 
žemėlapį galima rasti tinklalapyje 
www.laiskasistorijai.lt. Norintieji 
savo laiškus gali atsiųsti elektroni-
niu paštu labas@laiskasistorijai.lt.

Įdomiausių laiškų autoriai, ku-
riuos apdovanos prezidentas Gitanas 
Nausėda, bus paskelbti Kovo 11-ąją 
specialiojoje LRT televizijos laidoje 
„Įdomiosios pamokos. Kovo 11-oji“.


