
Krašto turtas – išsaugota atmintis

1944 m. liepos mėnesį, pra-
sidėjus antrai Sovietų Sąjungos 
okupacijai, keliasdešimt tūkstančių 
Lietuvos patriotų stojo į nelygią 
kovą su okupantu. 

1944–1945 m. miškuose susi-
telkė apie 30 tūkst. ginkluotų par-
tizanų. Pagrindinis ginkluoto pasi-
priešinimo kovotojų tikslas buvo 
atkurti Lietuvos nepriklausomybę, 
kurį jie deklaravo svarbiausiuose 
dokumentuose. Kiekvieno Lietuvos 
kovotojo asmeninį apsisprendimą 
kovoti, be abejo, lėmė ne viena, 
o keletas priežasčių: pirmosios 
sovietų ir nacistinės okupacijos 
patirtis, patriotizmas, sovietų tero-
ras, jaunuolių mobilizacija į sovietų 
kariuomenę, kuri buvo ypač aktuali 
einant frontui, tikėjimas, kad Va-
karų šalys vykdys įsipareigojimus, 
išdėstytus Atlanto Chartijoje, ir 
karui pasibaigus diplomatinėmis 
priemonėmis ar taikos konferenci-
jose išspręs Lietuvos valstybingu-
mo klausimą. Vėliau, jau prasidėjus 
Šaltajam karui, buvo tikimasi ir 
Vakarų šalių intervencijos. 

Pagal partizanų kovos taktiką, 
organizacinių struktūrų kaitą, vy-
riausiosios vadovybės kūrimą bei 
okupacinių represinių organų slo-
pinimo metodus partizaninis karas 
skirstomas į tris laikotarpius: 1944 
m. vasara–1946 m. vasara, 1946 m. 
vasara–1948 m. pabaiga, 1948 m. 
pabaiga–1953 m. pavasaris.

Pirmasis laikotarpis
 Pirmajame laikotarpyje reikėtų 

išskirti 1944 m. vasarą–1945 m. 
pavasarį. Dar tebesitęsiant SSRS 
ir nacistinės Vokietijos karui, 
vyko neteisėta (pagal 1907 m. 
Hagos konvenciją) Lietuvos vyrų 
mobilizacija. Tai turėjo įtakos 
didelių partizanų būrių (200–300 
kovotojų) susidarymui. Šiuo laiko-
tarpiu vyko atkaklūs mūšiai, turėję 
pozicinio karo požymių: partizanai 
pajėgė kautis su gausiomis priešo 
pajėgomis, tam tikrą laiką išlaikyti 
užimtus miestelius, valsčių centrus, 
areštines. Aktyviai veikė ir miestų 
pogrindinės organizacijos.

1944 m. rudenį partizanų būriai 
pradėjo burtis į stambesnius jungi-
nius. Didelę įtaką jų formavimuisi 
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turėjo nacistinės Vokietijos okupa-
cijos metu įkurta pogrindinė karinė 
organizacija Lietuvos Laisvės 
Armija (LLA), turinti programą, 
statutus, organizacinę struktūrą. 
Šios organizacijos besąlygiškas 
tikslas buvo nepriklausomos Lie-
tuvos atkūrimas. Pirmosios kuria-
mos partizanų apygardos perėmė 
LLA organizacinę struktūrą, buvo 
suformuotos apygardų, kuopų ir 
būrių principu.

Iki 1946 m. rudens susiformavo 
7 (vėliau 9) apygardos: Vyčio, Di-
džiosios kovos, Žemaičių, Tauro, 
Vytauto, Dainavos ir Jungtinė 
Kęstučio (nuo 1948 m. balandžio 
vadinosi Kęstučio apygarda). 
1947–1948 m. susikūrė Algimanto 
ir Prisikėlimo. Apygardas sudarė 
2–5 rinktinės. Ir apygardų, ir že-
mesnių struktūrinių junginių for-
mavimui vadovavo buvę Lietuvos 
kariuomenės karininkai. Partizanų 
būrių veikla Lietuvos kariuomenės 
pavyzdžiu buvo bandoma regla-
mentuoti statutais, taisyklėmis, sto-
jantieji į partizanų gretas privalėjo 
duoti partizano priesaiką, pasirinkti 
slapyvardį, laikytis drausmės. Par-
tizanai vilkėjo karines uniformas su 
skiriamaisiais ženklais.

Nuo 1945 m. okupantas skelbė 
„amnestijas“, kuriose partizanai 
buvo raginami legalizuotis, nu-
traukti ginkluotą kovą, garantuoda-
mas jiems atleisti „sunkias klaidas 
ir nusikaltimus prieš Tėvynę“.

Dalį legalizuotis atėjusių par-
tizanų sovietų saugumas užver-
buodavo, įtraukdavo į kovą su 
partizanais, nesutikusiuosius ben-
dradarbiauti sodino į kalėjimus, 
trėmė.

Partizaninio karo pradžioje so-
vietinė valdžia vykdė plataus masto 
baudžiamąsias karines operacijas. 
1944–1945 m. visoje Lietuvoje 
siautėdama čekistinė kariuomenė 
nužudė apie 12 tūkst. partizanų ir 
civilių žmonių, daugiau kaip pusę 
visų žuvusiųjų per visą partizaninio 
karo laikotarpį.

Nuo 1945 m. iki 1952 m. vyko 
didesnio ar mažesnio masto trė-
mimai. Tremiamos buvo išti-
sos šeimos, nepaisant amžiaus ir 
profesijos, apkaltintos ryšiais su 

partizanais, nepaklususios kolek-
tyvazacijai ir sovietizacijai. 

Trėmimus organizavo aukščiau-
sieji komunistų partijos ir adminis-
tracinės sovietų valdžios vadovai, 
o vykdė vietiniai kolaborantai, 
padedami okupacinės sovietų 
kariuomenės dalinių, dislokuotų 
Lietuvos teritorijoje. Iš Lietuvos į 
Irkutsko, Krasnojarsko, Tomsko, 
Komijos, Buriatijos, Tadžikijos ir 
kitus tolimuosius Rusijos kraštus 
ištremta apie 130 tūkst. lietuvių. 
Tremtyje žuvo 28 tūkst.

Antrasis laikotarpis
Antrajame laikotarpyje galutinai 

susiformavo apygardos ir smulkes-
nės partizanų karinės struktūros. 
Nuo 1946 m. apygardos jungėsi į 
sritis. Pirmoji sritis – Pietų Lietu-
vos (Nemuno) – sujungė Dainavos 
ir Tauro apygardas. 1947 m. įkurta 
Rytų Lietuvos (Karaliaus Min-
daugo) partizanų sritis, sujungusi 
Vytauto, Algimanto, Didžiosios 
kovos ir Vyčio apygardas. 1948 
m. – Vakarų Lietuvos (Jūros) par-
tizanų sritis, sujungusi Žemaičių, 
Kęstučio ir Prisikėlimo apygardas.

Ryšys tarp partizanų junginių 
buvo palaikomas ryšininkų pagal-
ba. Ryšininkai pristatydavo nuro-
dyto junginio vadui dokumentų, 
leidinių paketus. Dokumentai bū-
davo užšifruoti, neminimos vietos, 
pavardės, šifrai ir slapyvardžiai 
dažnai keičiami. Kilus pavojui, 
ryšininkai taip pat įspėdavo ko-
votojus apie grėsmę, atnešdavo 
vaistų, ieškodavo patikimo gydy-
tojo sužeistiesiems, parūpindavo 
popieriaus leidiniams. Dažniausiai 
ryšininkų pareigas, ypač didesnių 
partizanų junginių, atlikdavo mer-
ginos.

Šiuo laikotarpiu buvo taikoma 
intensyvi agentūrinė-operatyvinė 
MGB taktika, panaudojant vis be-
siplečiantį agentų ir informatorių 
tinklą. Didėjant agentų tinklui, 
čekistai gaudavo tikslesnę operaty-
vinę informaciją ir ją realizuodavo 
siųsdami vidaus agentūrą į partiza-
nų aplinką, buvo formuojami ir pa-
naudojami agentų smogikų būriai.

Keitėsi partizanų veiklos pobū-
dis – atsirado konspiracinė ir ryšių 

sistemos patirtis, plėtėsi bunkerių 
sistema, vengta atvirų susidūrimų 
su kariuomene, daugiau buvo 
organizuojamos pasalos. Karinės 
akcijos dažniau rengtos prieš oku-
pacinės valdžios administracines 
institucijas, įvairiomis formomis  
priešintasi sovietizavimui: trukdo-
ma rinkimams, kolūkių steigimui, 
skleidžiamais partizanų leidiniais ir 
atsišaukimais buvo palaikomos pa-
triotinės gyventojų nuotaikos, ko-
vojama su kolaborantais (stribais, 
agentais, sovietiniais aktyvistais). 

Kaip ir kiekviename kare, nors ir 
buvo karinės organizacijos statutai ir 
partizanų įsakai, besąlygiškai drau-
džiantys kovotojams savivaliauti, 
pasitaikydavo smurto ir savivalės 
atvejų prieš civilius gyventojus.

Šiuo laikotarpiu ypač suklestėjo 
partizanų spaudos leidyba. 1946–
1947 m. beveik visose apygardose 
įkurti informacijos, spaudos ir 
informacijos bei propagandos 
skyriai. Per partizaninio karo laiko-
tarpį ilgiau ar trumpiau ėjo beveik 
80 leidinių. Dauguma jų pradžioje 
buvo spausdinami rašomąja ma-
šinėle, tiražai – po keletą ar kelis 
šimtus egzempliorių, vėliau, įsigi-
jus geresnių spaudos dauginimo 
priemonių, tiražai išaugo beveik 
iki 2 000 egzempliorių. „Kęstu-
čio“ apygardoje  „Laisvės varpas“ 
išleistas net 176 kartus (daugiausia 
iš visų pogrindinių leidinių). 

Pogrindinė spauda tapo vienu 
svarbiausių kovos būdų. Partizanų 
leidiniuose buvo spausdinamos 
apžvalgos apie tarptautinę padė-
tį, puoselėjama tautinė kultūra, 
tradicijos, aiškinama totalitarinės 
sistemos antihumaniškumo prigim-
tis, raginama nepamiršti dvasinių 
vertybių, istorijos, nepasiduoti 
komunistinės ideologijos propa-
gandai, siekiama ugdyti Tėvynės 
meilę, pilietiškumą, dorovę. Norėta 
palikti istorijai informacijos apie 
partizanų kovas, sovietų nusikalti-
mus. Be laikraščių buvo spausdina-
mos ir įvairaus pobūdžio knygelės, 
pvz., partizanų dainos.

Partizanams buvo labai svarbu 
užmegzti ryšius su Vakarų vals-
tybėmis, lietuvių organizacijomis 
užsienyje. Iš jų buvo tikimasi gauti 
ginklų, vaistų, ryšio priemonių ir, 
žinoma, reikėjo Vakarų politinės 
paramos, skleidžiant informaciją 
apie besitęsiantį Lietuvos karą prieš 
okupantus ir siekį atkurti Lietuvos 
nepriklausomybę. Pirmieji partiza-
nų įgaliotiniai Jurgis Krikščiūnas ir 
Juozas Lukša į Vakarus prasiveržė 
1947 m. pavasarį, 1947 m. gruodį 
geležinę uždangą įveikė Kazimie-
ras Pyplys ir J. Lukša. Jie nuvežė 
daug dokumentinės medžiagos 
apie sovietų valdžios Lietuvoje 
vykdomas represijas, apie laisvės 
kovas, taip pat Lietuvos katalikų 
laišką Šventajam Tėvui, kuris buvo 
išplatintas Vakarų pasaulio šalyse. 
Tik po pusantrų metų K. Pyplys ir 
daugiau nei po dvejų su puse metų 
J. Lukša desantu grįžo į Lietuvą.

Trečiasis laikotarpis
Trečiuoju laikotarpiu reikš-

mingiausias įvykis buvo Lietuvos 
partizanų vadų suvažiavimas 1949 
m. vasario 10–20 d., vykęs netoli 
Radviliškio, Prisikėlimo apygardos 
štabo bunkeryje, Minaičių kaime. 

Suvažiavime buvo svarstoma ir 
priimta: vietoj Bendro demokrati-
nio pasipriešinimo sąjūdžio įkurtas 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdis, pri-
imtas LLKS statutas, įstatai ir kiti 
dokumentai, kurie įteisino sąjūdį 
kaip organizaciją, vadovaujančią 
politinei ir karinei tautos išlaisvi-
nimo kovai, taip pat reglamentavo 
sąjūdžio veiklos taktiką, LLKS 
politinę, ideologinę programą, ko-
vos strategiją, organizacinę veiklą. 

Sudaryta sąjūdžio Taryba, kuri 
1949 m. vasario 16 d. priėmė po-
litinę deklaraciją, skelbiančią, kad 
atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, 
iki susirenkant Seimui, Lietuvos 
Respublikos prezidento pareigas tu-
rėjo eiti LLKS Tarybos Prezidiumo 
pirmininkas, kuris privalėjo sudaryti 
Laikinąją Vyriausybę ir organizuoti 
demokratinius rinkimus. Deklaraci-
ja kartu su kitais Lietuvos partizanų 
vadų suvažiavime priimtais doku-
mentais sudarė teisinį ir politinį Lie-
tuvos ginkluotojo pasipriešinimo 
pagrindą, suteikė laisvės kovoms 
naują pobūdį, įteisino LLKS kaip 
visuotinio organizuoto ginkluotojo 
pasipriešinimo sovietinei okupacijai 
organizaciją, o jos Tarybą – kaip 
vienintelę teisėtą valdžią okupuotos 
Lietuvos teritorijoje.

Suvažiavime taip pat priimtas 
LLKS nutarimas „Dėl laisvės ko-
votojų ir gyventojų santykių pobū-
džio“, LLKS Tarybos Prezidiumo 
„Kreipimasis į sąjūdžio dalyvius ir 
į visus krašto gyventojus“, LLKS 
Tarybos Prezidiumo nutarimas 
„Dėl visuomeninės dalies veiklos 
bei sąjūdžio spaudos“. Buvo nutar-
ta leisti LLKS ofi cialų leidinį „Prie 
rymančio Rūpintojėlio“.

Ginkluotas pasipriešinimas 
okupuotoje Lietuvoje vis labiau 
silpnėjo: pakirsta rėmimo bazė 
(vykstantys trėmimai), vis labiau 
aktyvėjo smogikų būriai, kurie 
retino partizanų gretas, daugėjo ir 
išdavysčių. Buvo skatinama nepa-
sitikėjimo atmosfera, panaudojant 
suimtus ir užverbuotus partizanus.

Plataus masto okupantų teroras, 
areštai, trėmimai, vidinių agentų, 
agentų smogikų veikla, karinės-
čekistinės operacijos bei laisvės 
kovotojų žūtys – visa tai galutinai 
palaužė partizanų pasipriešinimą 
visoje Lietuvoje. 1953 m. Lietu-
vos miškuose teliko apie pusantro 
šimto pavienių ar mažais būreliais 
besislapstančių partizanų, išsilai-
kiusių dar keletą metų. Paskutinis 
partizanas Kostas Liuberskis-Žvai-
nys žuvo 1969 m. spalio 2 d.

Unikalus reiškinys
Lietuvoje vykęs ginkluotas 

pasipriešinimas, dar vadinamas 
partizaniniu karu, rezistencija – 
unikalus, išskirtinis reiškinys Lie-
tuvos istorijoje, trukęs beveik de-
šimt metų, visuotinas dėl aktyviai į 
jį įsitraukusiųjų žmonių skaičiaus, 
profesijų, amžiaus. Per visą laiko-
tarpį partizanų gretose buvo apie 
50 tūkst. žmonių, o pasipriešinime 
dalyvavo apie 100 tūkst. (pogrin-
džio organizacijų nariai, rėmėjai). 
Iš viso per šį laikotarpį žuvo per 20 
tūkst. partizanų ir jų rėmėjų.
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