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 „Mes mokėsim numirt“

Mes mokėsim numirt, jei Tėvynė aukos reikalauja.
Nesuriš mūs gretų nieks vergovės pikta grandine.
Neišmoksim sulinkt prieš ateivių įstatymą naują:

Savo brolį parduot - dar visi neišmokome, ne!
...

Mes mokėsim numirt ne už svetimą mintį ar žodį,
Ne už tuos, kurie skriaus, dengdami viską melo tamsa. 

Tik už rytą, kuris laisvės saulę didingą parodys – 
Mes mokėsim numirt giedriu veidu ir tvirta dvasia.

 
1949 VIII

Diana Romualda Glemžaitė-Bulovienė gimė 1925  m. 
spalio 29 d. Zarasų aps. Degučių vls. Degučių k. Myko-
lo ir Onos Glemžų šeimoje. Tėvas buvo girininkas. 
D. R. Glemžaitė baigė Pandėlio pradžios mokyklą. Mokėsi 
Rokiškio, o 1941–1944 m. – Kupiškio gimnazijose. 1944 m. 
įstojo į Kauno universiteto Filologijos fakultetą. Studijavo 
lietuvių kalbą ir literatūrą. Taip pat lankė ir Kauno taiko-
mosios dailės institutą, kur daug piešė ir tapė. Jau studi-
juodama palaikė ryšius su partizanais.

1945 m. balandžio 20 d. buvo suimtas ir į lagerį išvežtas 
tėvas M. Glemža.

1947 m. pavasarį, pajutusi, kad yra sekama, 
D. R. Glemžaitė paliko studijas ir grįžo į tėviškę. Palaikė 
ryšius su Alizavos, Pandėlio ir Kupiškio partizanais.

1948 m. gegužės 22 d. į Sibirą ištrėmus mamą su 
jaunesniais broliais Juozu ir Liudviku, sesute Dalia, 
D. R. Glemžaitė tapo Algimanto apygardos Kunigaikščio 
Margio rinktinės partizane. 1948 m. susituokė su šios 
rinktinės Gedimino kuopos vadu Juozu Bulovu-Iksu. 
Šeima susilaukė dukrelės, kuri, deja, mirė tik gimusi. 
Partizanaudama D. Glemžaitė rašė eilėraščius, kurie 
buvo skelbiami partizanų spaudoje, sklido tarp žmonių. 
1949  m. parengė rankraštinį rinkinį „Penktieji laisvės 
kovų metai“.

1949 m. lapkričio 2 d. Diana kartu su vyru ir jo vado-
vaujamais partizanais pasitraukė į Rokiškio pusę, kur tarp 
Žiobiškio ir Juodupės esančiame Plunksnuočių miško 
43-iajame kvartale buvo įrengtas partizanų bunkeris. Jį 
įsirengti pagal MGB užduotį partizanams pasiūlė agentas 
„Maskva“. Bunkeryje apsigyveno šeši partizanai. 

1949 m. lapkričio 14 d. 4 val. ryto agentas bunkerį 
susprogdino. Buvo inscenizuota karinė čekistų operaci-
ja, per kurią saugumiečiai tris valandas apšaudė mišką, 
vėliau atkasė bunkerį ir iš jo ištraukė žuvusių partizanų 
palaikus. Buvo atpažinti poetė D. R. Glemžaitė-Bulovie-
nė, Gedimino kuopos vadas J. Bulovas-Iksas, jo pavaduo-
tojas Petras Indriuškevičius-Dainius, partizanai Antanas 
Bulovas-Budrys, Jonas Katelė-Pūkas  ir Kazys Kirstukas-
Mukas. 

Žuvusiųjų užkasimo vieta nėra išaiškinta, nors pagal 
įvairius informacijos šaltinius, liudininkų pasakojimus 
tikėtina, kad jie buvo užkasti dabartinio Rokiškio r. senų-
jų Juodupės mstl. kapinių pietrytiniame pakraštyje. 

1994 m. išleistas D. R. Glemžaitės poezijos rinkinys 
„Mes mokėsime numirt“. 

1997 m. gruodžio 22 d. D. R. Glemžaitei  pri pa žin tas 
ka rio sa va no rio sta tu sas, Lietuvos Res pub li kos Pre zi den-
to 1999 m. gegužės 19 d. dek re tu ji apdovanota Vyčio 
Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus 
ordino Karininko kryžius) (po mirties).

Dianos Romualdos Glemžaitės-Bulovienės eilėraš-
tis „Mes mokėsim numirt“, užrašytas jos vyro Juozo 
Bulovo-Ikso ranka. 1949 m. VIII.  Iš  Genocido  aukų 
muziejaus  fondų

Parengė Rūta Trimonienė

Tipinis atminimo ženklas 1949 m. lapkričio 14 d. šioje vietoje įrengtą 
bunkerį susprogdinus agentui „Maskva“ žuvusiems poetei, partizanei 
D. R. Glemžaitei-Bulovienei, Algimanto apygardos Kunigaikščio Margio 
rinktinės Gedimino kuopos vadui J Bulovui-Iksui, jo pavaduotojui P. In-
driuškevičiui-Dainiui, partizanams A. Bulovui-Budriui, J. Katelei-Pūkui ir 
K. Kirstukui-Mukui atminti. Rokiškio r. Rokiškio miškų urėdijos Rokiškio 
girininkijos Plunksnuočių miško 171 kvart. 3 sklypas. Bendras ženklo ir 
įrašų jo plokštumose vaizdas. Aut. dizaineris Romas Navickas. Atidengtas 
2004 m. lapkričio 14 d. A. Gavėnienės nuotr., 2008 m. 
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