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An ta nas Bak šys gi mė 1923 m. bir že lio 13 d. Ra sei niuo se batsiuvio ir siuvėjos 
šeimoje. Kartu augo sesuo Zita. Mo kė si Ra sei nių gim na zi jo je. Bran dos ates ta tą 
ga vo 1941 m. pa va sa rį. Ne tru kus pra si dė jo ka ras. Pradėjo dirbti Raseinių aps. 
viršininko sekretoriumi. 1944 m. pa va sa rį A. Bak šys savanoriu įstojo į gen. P. Ple
chavičiaus įkurtą Lietuvos Vietinę rinktinę Marijampolėje. Naciams rinktinę iš
formavus, grį žo į gim ti nę. 

So vie tams an trą kar tą oku pa vus Lie tu vą, gyveno pas tėvus Anžilių k. Nuo 
1944 m. spalio mėn. dirbo mo ky to ju Raseinių aps. Raseinių vls. Gervinių k., o 
nuo 1944 m. gruodžio mėn. pabaigos – Mi nio nių pradinėse mokyklose. 1945 m. 
ko vo 4 d. bu vo su im tas ir įkalintas Vokietijoje, tačiau nesudarius bylos buvo išvež
tas į Pamaskvio anglies baseino Tu los ka syk las. 1946 m. va sa rą kar tu su ke tu riais 
tau tie čiais sėk min gai pa bė go. Tolimąjį atstumą jie įveikė keliaudami pėsčiomis ir 
prekiniais traukiniais. Pasiekę Lietuvą, prisiglaudė Raseinių gydytojo Kazlausko 
bute. Jam pa vy ko gau ti ka ri nį bi lie tą, pa są ir jau ru de nį pra dėjo mo ky to jau ti Ra
sei nių gim na zi jo je. Už mez gė ry šius su partizanais.

1947 m. ru de nį A. Bak šys bu vo su im tas, bet ne tru kus pa leis tas. Per tardymus 
jam buvo išsukta dešinė ranka. Gy ven ti nuo lat se ka mam da rė si ne pa ke lia ma ir tų 
pa čių me tų lap kri tį jis ryž tin gai ap si spren dė pa si trauk ti iš le ga laus gy ve ni mo – 
ta po Jungtinės Kęs tu čio apy gar dos par ti za nu. 

Iš par ti za nų A. Bak šys iš si sky rė am žiu mi, iš si la vi ni mu ir au to ri te tu, to dėl ne
tru kus bu vo pa skir tas Vai do to rink ti nės vadu, 1949 m. bir že lio mėn. – Kęs tu čio 
apy gar dos va du. 1951 m. ge gu žės mėn. – Vakarų Lietuvos (Jū ros) partizanų sri
ties va du. 

Vi sos šios pa rei gos A. Bak šiui atite ko žu vus jo ko vos drau gams. Par ti za ni nis 
pa si prie ši ni mas oku pan tams silpo: ko lek ty vi za ci ja ir trė mi mai ma ži no rė mė jų 
skai čių, žuvo daug ben dra žy gių, vyko MGB agen tų in fil tra vi mai, iš da vys tės re ti
no par ti za nų gre tas, sė jo ne pa si ti kė ji mą vie nų ki tais.

A. Bak šys bu vo itin at sar gus: kei tė dis lo ka ci jos vie tas, ven gė lan ky tis pas jį 
as me niš kai pa žįs tan čius ry ši nin kus. Vis dėl to jis daug ir in ten sy viai dir bo: daž nai 
ins pek ta vo par ti za nų jungi nius, nuo lat pa lai kė ry šį su Lietuvos laisvės kovos sąjū
džio (LLKS) tarybos prezidiumo pirmininku Jonu ŽemaičiuVytautu. Pastarajam 
susirgus, susirašinėjo su Lietuvos partizanų vadais dėl naujos prezidiumo pir
mininko kandidatūros. Vėliau buvo paskirtas J. ŽemaičioVytauto  pavaduotoju 
ir prezidiumo sekretoriumi. Be tie sio gi nių sri ties va do pa rei gų, A. Bak šys daug 
ra šė, pa dė jo leis ti spau dą (laikraštį „Lais vės var pas“, at si šau ki mus), ieš ko jo nau jų 
pa si prie ši ni mo for mų, ku rios ga lė tų pa keis ti su nai kin tą gin kluo tą po grin dį. Jis 
su pra to, kad par ti za ni nė ko va silps ta, jos for mos ne ati tin ka są ly gų ir kad rei ka
linga pereiti prie kitokio  – dva si nio ir in te lek ti nio – pa si prie ši ni mo. 

Tokia organizacija, kuri puoselėjo LLKS tradicijas ir suvienijo le ga liai gy ve
nan čius as me nis ir par ti za nus, buvo Vy čių są jun ga. A. Bak šys bu vo šios są jun gos 
įkū rė jas ir ide o lo gas. Nors kiek vie nas te be vei kian tis par ti za nų bū rys gavo įsa ky
mą sa vo veik los te ri to ri jo je or ga ni zuo ti Vy čių są jun gos sky rius, tačiau tai pa da ry
ti bu vo sun ku – truk dė nuo la ti nis če kis tų siau ti mas, gau sy bė sau gu mo agen tų, be 
to, ir pa čių par ti za nų jau bu vo per ma žai, kad bū tų ga li ma iš plė to ti ak ty vią veik lą.

Šis dar bas vi siš kai nu trū ko po A. Bakšio žūties. Tai įvyko 1953 m. sau sio 
17 d., kai sek da mi ry ši nin ką An ta ną Jan kaus kąTo nį, Kelmės r. Pužukų k. če kis
tai ir stribai ap su po Ka zio Ru ko so dy bą, ku rio je bu vo įreng tas Vakarų Lietuvos 
(Jū ros) partizanų sri ties šta bo bun ke ris. Tuo metu jame bu vo vi si trys nuo la ti
niai gy ven to jai – A. Bak šysSenis, Alek sas Jur kū nasVa le ras ir Ele na Gen dro ly
tėJurkūnienėBa lan da. Pra si verž ti vil čių ne bu vo, partizanai nusišovė. Žuvusiųjų 
palaikai buvo užkasti Kelmėje.

A. Bak šio 1952 m. re da guo to je Vy čių są jun gos pro gra mo je ra šo ma, kad „[...] 
to li mes nis ko vos tikslas – tai ap gy ni mas tau tos tei sės pa čiai spręs ti sa vo at ei ties 
li ki mą pa si ren kant nau ją san tvar ką bei val džios apa ra to są sta tą ir už tik ri nant są
ly gas grei tai de mo kra tinei kul tū ri nei pa žan gai“. Šios min tys pa nei gia sklei džia
mus gan dus, kad pas ku ti nie ji bun ke rių did vy riai bu vo tar si „už pju dy ti ar pa siu tę 
šu nys“. Jie tu rė jo Lie tu vos vi zi ją, dėl ku rios ko vo jo, ku ri bu vo jų vil tis ir kel ro dė 
žvaigž dė. Jai pri sie kė ir prie sai ką tesė jo.

1997 m. gruodžio 22 d. A. Bakšiui pri pa žin tas ka rio sa va no rio sta tu sas, Lie
tuvos Respublikos Prezidento 1999 m. gegužės 19 d. dekretu jam suteiktas pul
kininko laipsnis, 1998 m. lapkričio 18 d. jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus 2ojo 
laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius) (po 
mirties).

Parengė Rūta Trimonienė

Kęstučio apygardos partizanai miško aikštelėje. Apie 1949 m. Pirmoje eilėje iš kairės: 
Antanas Bakšys-Klajūnas, Jonas Rupšaitis-Zilius ir Juozas Kisielius-Genius. Antroje 
eilėje iš kairės: Vladas Mišeikis-Tarzanas, neatpažintas, Juozas Palubeckas-Simas, ne-
atpažintas

Paminklas Kęstučio apygardos partizanams, 
jų ryšininkas ir rėmėjams atminti. Tauragė. 
Stoties g. 2009 m. gegužės 30 d. Paminklo ati-
dengimo iškilmės. Aut. skulptorius Regimantas 
Midvikis, architektas Vytenis Mazurkevičius. 
Nuotr. S. Siudika, 2009 m.

Atminimo lenta Raseinių gimnazijos mokyto-
jams ir mokiniams, 1941–1954 m. žuvusiems 
už Lietuvos laisvę, atminti. Bendras atminimo 
lentos vaizdas. Raseiniai, Vilniaus g. 11, Ra-
seinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla. 
Aut. skulptorius Jonas Jagėla. Įrengta 2002 m. 
Nuotr. J. Valenčiaus, 2007 m.


