
Angelė Račaitė-
Paškauskienė
1949 05 17–1985 01 09

Buv. KGB rūmuose rastas antiso-
vietinis piešinys, kurį, kaip spėja-
ma, piešė Angelė Paškauskienė. 
Iš Genocido aukų muziejaus rin-
kinių

Angelė Račaitė gimė 1949 m. gegužės 17 d. Jurbarke. Augo vargingai besiver-
tusioje, gausioje Antano ir Sofijos Račų šeimoje kartu su dar keturiais broliais. 
Turėjo gražų balsą (visą gyvenimą giedojo bažnyčios chore), skambino pianinu, 
mėgo piešti. Meninės sielos, jautri mergaitė sukrėsta klausėsi grįžusių tremtinių 
pasakojimų, skaudžiai reagavo, kai dėl patarnavimo bažnyčioje vyriausiasis brolis 
Antanas (vėliau – Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras) buvo 
persekiojamas ir, negalėdamas baigti vidurinės mokyklos Jurbarke, turėjo išvykti 
į kitą rajoną. Tai padėjo susiformuoti ankstyvoms antisovietinėms pažiūroms. 
Būdama vos trylikos metų 1962 m. vasarą kartu su keliais bendraamžiais pa-
gamino ir Jurbarko mieste išplatino atsišaukimus, kuriuose ragino kovoti už 
nepriklausomą Lietuvą: „Broliai lietuviai, visi junkimės į viena... Kovokime prieš 
komunistus...“ Sovietinis saugumas netrukus išaiškino, kas juos platino. Angelė 
buvo tardoma, o vėliau buvo surengtas draugiškas teismas mokykloje. Iš jos 
buvo tyčiojamasi ir verčiami tyčiotis bei ją smerkti jos bendramoksliai. Pašalinta 
iš mokyklos kurį laiką gyveno pas mamos seserį Rygoje. Po metų, 1963-iaisiais, 
grįžo pas tėvus. Buvo apkaltinta antisovietine propaganda, suimta ir išvežta į vaikų 
priėmimo punktą Kaune. Iš ten perkelta į Kauno psichiatrinę ligoninę. Nepaisant 
to, kad Angelė sirgo širdies reumatu, nuo antisovietinių pažiūrų buvo „gydoma“ 
didelėmis širdžiai kenksmingų preparatų dozėmis. Po dviejų mėnesių tokio in-
tensyvaus gydymo palaužtos sveikatos buvo atiduota tėvų globai.

Aštuoniolikos metų ištekėjo. Susilaukė sūnaus Gintauto ir dukrelės Silvijos. 
Mokėsi ir 1971 m. baigė vakarinę vidurinę mokyklą. Neakivaizdžiai studijavo 
Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultete. 

1972 m., paveikta Romo Kalantos susideginimo ir po to vykdytų represijų 
prieš jaunimą, A. Paškauskienė subūrė grupę bendraminčių, rengė susirinkimus, 
dalijosi draudžiama literatūra. 1974 m., vėl išplatinusi antisovietinius lapelius, buvo 
suimta, kalinta Vilniaus KGB izoliatoriuje, Lukiškių kalėjime. Atlikus psichiatrinę 
ekspertizę neva nustatyta „paranojinė psichopatija“ ir 1975 m. LSSR Aukščiausiojo 
Teismo nutartimi buvo nukreipta priverstiniam gydymui psichiatrinėje ligoninėje. 
1976 m. tėvų pastangomis A. Paškauskienė buvo išleista namo į Jurbarką. Nuo 
„gydymo“ procedūrų ir preparatų visiškai sutrikus širdies veiklai, ilgai gydėsi, 
buvo operuota. Baigusi Vilniaus universitete studijas dirbo ekonomiste. Nuolat 
buvo persekiojama saugumo – daromos kratos, kviečiama pokalbiams. Dėl 
persekiojimo A. Paškauskienė buvo priversta išsikelti į Jonavą, vėliau – į Kauną. 

Palaikė ryšius su Antanu Terlecku, Juliumi Sasnausku, Vytautu Bogušiu, 
Robertu Grigu. Spausdino ir platino „Aušrą“, „Laisvės šauklį“, „Vytį“, „Aušrelę“. 
Kratos metu jos bute buvo rasta ir konfiskuota ne tik periodinių leidinių, bet ir 
kitų savilaidos būdu daugintų knygų: Adolfo Šapokos „Lietuvos istorija“, „Lietuvos 
istorijos chronologija“ ir kt. 

1978 m. parašė Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto pirmajam 
sekretoriui pareiškimą, kuriame papasakojo apie savo veiklą ir psichiatrinėse 
ligoninėse patirtas kančias. 1979 m. kreipėsi į sveikatos apsaugos ministrą laišku, 
kuriame teigė, kad žmonės už savo įsitikinimus uždaromi psichiatrinėse ligoninėse. 
Palaikė persekiojamus bendraminčius, pasirašė protestus dėl Romo Ragaišio ir 
Antano Terlecko suėmimų. 1979 m. pasirašė „45-ių pabaltijiečių memorandumą“. 
Šiame kreipimesi į Atlanto chartiją pasirašiusias šalių vyriausybes ir Jungtinių 
Tautų generalinį sekretorių buvo raginama pripažinti okupuotų Baltijos kraštų 
teisę į laisvę ir nepriklausomybę. 1980 m. vasario 15 d. buvo sulaikyta Vilniuje, kai 
vežė draugams pačios pasiūtas Lietuvos trispalves. 1982 m. vasario 16 d. dalyvavo 
eisenoje prie Vytauto paminklo Jurbarko parke. 

Mirė jauna, vos 35 metų, po antrosios širdies vožtuvo operacijos 1985 m. sausio 
9 d. Vilniuje. Palaidota Kaune.

Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. vasario 1 d. dekretu po mirties 
apdovanota Vyčio Kryžiaus 4-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino 
Karininko kryžius).

Parengė Vilma Juozevičiūtė

Pogrindžio leidinyje „Vytis“ išspausdintas 1979 m. rugpjūčio mėn. LLL parengtas 
„45-ių pabaltijiečių memorandumas“, kurį pasirašė ir Angelė Paškauskienė. Iš 
Genocido aukų muziejaus rinkinių

Angelė Paškauskienė su savo 
vaikais. Iš Teresės Birutės Buraus-
kaitės asmeninio archyvo

Archyvinės baudžiamosios bylos apžiūros protokolas dėl Angelės Paškauskienės 
priverstinio gydymo psichiatrinėje ligoninėje. Vilnius, 1980 m. Iš Lietuvos 
ypatingojo archyvo 


