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JURGIS KRIKŠČIŪNAS-
RIMVYDAS 

1919 09 14–1949 12 15

Dainavos ir Tauro apygardų partizanų susitikimas. 1948 m. vasara. Stovi iš kairės: pirmas – Vaclovas Vo-
veris-Žaibas, antras – Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas, ketvirtas – Adolfas Ramanauskas-Vanagas, penk-
tas – Sergijus Staniškis-Litas, šeštas – Jonas Kučinskas-Spyruoklis. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Jurgis Krikščiūnas gimė 1919 m. rugsėjo 14 d. Rusijoje, Samaros mieste. Tėvas An-
tanas Krikščiūnas buvo inžinierius topografas. 1921 m. Krikščiūnų šeima grįžo į Lietuvą 
ir apsigyveno gimtinėje Marijampolės aps. Prienų vls. Ašmintos k. Netrukus A. Krikš-
čiūnas buvo mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę. 1922 m. jis su šeima persikėlė gyventi 
į Kauną. Iki pirmosios sovietinės okupacijos vadovavo Lietuvos kariuomenės Karo to-
pografijos skyriui.

J. Krikščiūnas augo su dviem jaunesnėmis seserimis – Aldona ir Elvyra. 1939 m. jis 
baigė Kauno „Aušros“ berniukų gimnaziją ir įstojo į Karo mokyklą, kurią baigė jau pra-
sidėjus pirmajai sovietinei okupacijai – 1940 m. spalio 1 d. Dėl politinės padėties buvo 
paleistas į atsargą, net negavęs karininko laipsnio. 1940 m. rudenį J. Krikščiūnas įstojo į 
Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Statybos fakulteto Geodezijos skyrių (studijavo iki 
1943 m. kovo, kol universitetas buvo uždarytas). 

Jurgis, kaip prisimena giminaitis Vytautas Krikščiūnas, labai mėgo knygas, skaityda-
vo kiekvieną laisvą minutę. Drauge su seserimis buvo mokomas skambinti pianinu. Ypač 
mėgo skambinti Šubertą. Buvo labai kuklus, nors tėvas, Generalinio štabo pulkininkas, 
priklausė visuomenės elitui. Pirmosios sovietinės okupacijos laikotarpiu J. Krikščiūnas 
priklausė pogrindinei jaunimo organizacijai, o prasidėjus Vokietijos–SSRS karui akty-
viai dalyvavo Birželio sukilime: kartu su jaunuolių grupe Aukštojoje Panemunėje nu-
ginklavo sovietinę priešlėktuvinės apsaugos tarnybą. Pasiėmę visus ginklus užėmė pozi-
cijas Kauno prieigose ir neleido besitraukiantiems sovietiniams daliniams įeiti į miestą.

Karo pabaigoje, artėjant sovietinei kariuomenei, Krikščiūnai nusprendė trauktis į 
Vakarus. Jurgis su keliais draugais važiavo dviračiais. Netoli Šiaulių pabėgėlius pasivijo 
sovietiniai daliniai. J. Krikščiūnas buvo suimtas ir kalintas Šiaulių kalėjime. Po devynių 
kalinimo mėnesių jis buvo užverbuotas ir paleistas. Kiti jo artimieji (be 1942 m. mirusio 
tėvo) laimingai pasitraukė į Vakarus.

1945 m. pavasarį J. Krikščiūnas grįžo į Kauną ir ruošėsi tęsti studijas universite-
te. Negalėdamas atsikratyti sovietinių represinių struktūrų darbuotojų persekiojimo, 
1945 m. pabaigoje tapo Dzūkų rinktinės Vaidoto grupės partizanu. 1946 m. vasarą va-
dovavo Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Mindaugo kuopos, veikusios Balbieriš-
kio–Ūtos apylinkėse, partizanams.

1947 m. sausio 15–16 d. atstovavo Dainavos apygardą partizanų vadų suvažiavi-
me. 1947 m. pradžioje pradėjo rengtis kelionei už geležinės uždangos. Tam jis buvo 
pasirinktas neatsitiktinai: kalbėjo rusų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. 1947 m. gegužės 
12 d. J. Krikščiūnas kartu su Juozu Lukša-Skirmantu, lydimi Tauro apygardos partizanų, 
Lietuvoje perėjo SSRS–Lenkijos sieną. Gdynėje susitiko su rezistencijos atstovais iš Va-
karų. Atnaujinę ryšius su užsieniu ir pranešę apie J. Markulio išdavystę, grįžo į Lietuvą. 

1947 m. liepos mėn. J. Krikščiūnas buvo paskirtas Dainavos apygardos štabo virši-
ninku, o tų pačių metų rugsėjo mėn. – apygardos Žvalgybos ir ryšių skyriaus viršininku. 
Aktyviai bendradarbiavo pogrindžio spaudoje: rašė straipsnius apie okupantų vykdomą 
lietuvių tautos genocidą (šią medžiagą 1948 m. lapkričio 14 d. savanoriškai įsipareigo-
jo apygardos vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui išgabenti už geležinės uždangos ir 
perduoti J. Lukšai), rūpinosi spauda, jos platinimu. Kautynėse buvo du kartus sužeistas. 

1949 m. pradžioje tik trečiuoju bandymu, palikęs ant sienos šešis nukautus ben-
dražygius, J. Krikščiūnas kartu su partizanu Vytautu Prabuliu-Žaibu, sužeistas, perse-
kiojamas lenkų ir sovietinių pasieniečių, prasiveržė į Lenkiją. Jo į Vakarus gabenama 
partizanų surinkta ir sutvarkyta medžiaga apie Lietuvoje sovietų vykdomą genocidą 
dingo pakeliui į Varšuvą. Iš atminties atkūręs į lenkų saugumiečių rankas patekusią 
medžiagą – apie 1948 m. rinkimus ir trėmimus, apie Lietuvos piliečių padėtį tremtyje 
ir sovietiniuose lageriuose, taip pat 26 partizanų dainas – perdavė J. Lukšai, kuris su 
Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto (VLIK’o) nariais parengė ir Jungtinių Tautų 
Organizacijai (JTO) įteikė memorandumą dėl Lietuvoje vykdomo genocido. 

Pats J. Krikščiūnas-Rimvydas, bijodamas provokacijų, vykti iš Lenkijos toliau į Va-
karus nesiryžo. 1949 m. gruodžio 15 d. jis su partizanu V. Prabuliu-Žaibu žuvo Lenkijo-
je, Seinų aps. Punsko vls. Šlynakiemio k. Jam tebuvo 40 metų.

1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) vadovybės aktu 
J. Krikščiūnui suteiktas partizanų kapitono laipsnis. 1950 m. LLKS Prezidiumo nutari-
mu jis apdovanotas Laisvės kovos kryžiumi (su kardais), kartu suteikiant Laisvės Kovo-
tojo Karžygio garbės vardą (po mirties).

Lietuvos Respublikos Prezidento 1997 m. lapkričio 20 d. dekretu J. Krikščiūnui su-
teiktas Vyčio kryžiaus 1-ojo laipsnio ordinas (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Didysis 
kryžius), 1997 m. gruodžio 22 d. jam pripažintas kario savanorio statusas, LR krašto 
apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 15 d. jam su teik tas pulkininko leitenanto laipsnis. 
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