
  

ANTANAS BAGOČIŪNAS-
DŪMAS

1927 05 09–1951 04 14

Rytų Lietuvos partizanų srities Vytauto apygardos Liūto rinktinės Deimanto rajono Perkūno būrio parti-
zanai žygyje. 1950 m. gegužės 28 d. (Sekminės). Rikiuotės priekyje – Vytauto apygardos Liūto rinktinės 
Deimanto rajono vadas Antanas Bagočiūnas-Dūmas. Toliau už jo žygiuoja Bronius Puodžiūnas-Garsas, Vy-
tautas Magyla-Vairas, Albertas Pakenis-Jūreivis, Juozas Banys-Šūvis, Jonas Marcinkevičius-Jokeris, Vytautas 
Pačinskas-Audra, Vieversys, Vladas Matuliauskas-Riešutas, Justinas Puodžiūnas-Šerkšnas, Bronė Matuliaus-
kaitė-Rožė, Povilas Budreika-Debesis ir neatpažintas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Parengė Rūta Trimonienė

Vytauto apygardos Liūto rinktinės parti-
zanai. Iš kairės: Jonas Pavilonis-Tarzanas, 
Jonas Kemeklis-Tauras ir Antanas Bago-
čiūnas-Dūmas. Iš Genocido aukų muzie-
jaus fondų 

Paminklas šioje vietoje užkastiems 1951 m. balandžio 14 d. 
Anykščių r. Niūronių k. apylinkių Duobulės miške LSSR MGB 
Anykščių r. skyriaus darbuotojų ir SSRS MGB IV šaulių divizijos 
298-ojo šaulių pulko 1-osios šaulių kuopos žvalgybinės paieškos 
grupės vykdytos karinės čekistų operacijos metu žuvusiems Vy-
tauto apygardos Liūto rinktinės štabo nariui ir Deimanto rajono 
vadui A. Bagočiūnui-Dūmui, rajono štabo Organizacinio skyriaus 
viršininkui ir Perkūno būrio vadui J. Puodžiūnui-Šerkšnui, šio bū-
rio partizanams V. Pačinskui-Audrai, Vieversiui ir A. Pakeniui-Jūrei-
viui, operacijos metu sužeistam ir 1951 m. balandžio 27 d. Vilniuje 
nuo žaizdų mirusiam Deimanto rajono Užugirio būrio partizanui 
P. Budreikai-Debesiui, taip pat 1951 m. lapkričio 8 d. Anykščių r. 
Andrioniškio vls. Migdoliškio k. žuvusiam Deimanto rajono Garso 
būrio partizanui Vladislovui (Vladui) Matuliauskui-Riešutui atmin-
ti. Anykščių r. Anykščių m. J. Biliūno g. 86. 1949–1953 m. pastate 
veikusios Anykščių aps. (nuo 1950 m. – rajono) stribų būstinės 
teritorija. Pastatytas XX a. 10-ame dešimtmetyje. R. Trimonienės 
nuotr., 2007 m.

Antanas Bagočiūnas gimė 1927 m. gegužės 9 d. Panevėžio aps. An-
drioniškio vls. Smalinos vnk. Adomo Bagočiūno ir Onos Kačinskaitės-
Bagočiūnienės šeimoje. Buvo jauniausias iš šeimoje augusių keturių bro-
lių. Motinai 1939 m. mirus, užaugo su tėvu ir pamote. 

1934–1938 m. A. Bagočiūnas mokėsi Vertimų k. pradžios mokykloje, 
1938–1945 m. – Anykščių gimnazijoje, bet, likus metams iki jos baigimo, 
mokslą nutraukė.

Persekiojamas sovietinės valdžios dėl partizanais tapusių vyresniųjų 
brolių: Jono (1921 m. liepos 7 d.–1995 m.), Juozo-Užugirio (1923 m. kovo 
19 d.–1946 m. kovo 24 d.), Vytauto (g. 1925 m. gegužės 16 d.) 1945 m. 
A.  Bagočiūnas išėjo partizanauti ir tapo Niūronių k. mokytojo Jurgio 
Urbono-Lakštučio suburto Perkūno būrio partizanu. Slapstėsi Inkūnų k. 
apylinkių Ramuldavos girioje. Vėliau tapo Vytauto apygardos Liūto rink-
tinės Jovaro kuopos vado pavaduotoju.

1947 m. balandžio 30 d. Vytauto apygardos vado Vinco Kaulinio-Miš-
kinio įsakymu Nr. 18 A. Bagočiūnas-Dūmas buvo paskirtas šios apygardos 
Ūkio skyriaus Kovotojų maitinimo ir aprūpinimo poskyrio viršininku, 
1949 m. rugpjūčio 1 d. l. e. Vytauto apygardos vado pareigas Broniaus 
Kalyčio-Liutauro įsakymu Nr. 28 – Liūto rinktinės Deimanto rajono vadu. 
Tų pačių metų rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 29 jis apdovanotas Pasižymėji-
mo lapu. Tuo metu partizanas slapstėsi ir kovojo kartu su šio rajono Tigro 
būriu, kuriam vadovavo Vytautas Magyla-Vairas, vėliau – Juozas Banys-
Šūvis. Tigro būrys veikė Duobulės, Lašinių, Smalinos, Mogylų ir Inkūnų 
kaimų apylinkėse.

Nuo 1948 m. vasaros iki 1950 m. vasario mėn. A. Bagočiūnas-Dūmas 
palaikė ryšius su Anykščių gimnazijoje veikusia pogrindine moksleivių 
organizacija „Vienybė“ ir kartą ar du kartus per mėnesį susitikdavo su 
jos nariu Povilu Gražiu. Kaip Vytauto apygardos Liūto rinktinės štabo 
narys jis pateikdavo gimnazistams pogrindininkams užduočių surinkti 
Anykščiuose informaciją apie nusikalstamą sovietinių represinių struk-
tūrų veiklą, gaudavo slaptų gimnazistų rankraščių, taip pat popieriaus ir 
kalkės. A. Bagočiūnas rašomąja mašinėle išspausdindavo lapo dydžio at-
sišaukimų ir perduodavo juos gimnazistų organizacijai „Vienybė“, kad jos 
nariai slapta juos išplatintų tarp Anykščių miesto gyventojų. Šie pogrin-
džio lapeliai, platinti vien per patikimus asmenis, penktojo dešimtmečio 
pabaigoje buvo vienintelis laisvas žodis, slapta sklidęs Anykščiuose.

Tėvai Adomas ir Ona Bagočiūnai 1945 m. liepos mėn. buvo ištremti į 
Permės (Molotovo) sr. Jusvos r. Abu 1959 m. grįžo į Lietuvą.

2004 m. birželio 1 d. A. Bagočiūnui pripažintas kario savanorio statu-
sas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2004 m. birželio 15 d. 
įsakymu jam suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis (po mirties).


