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LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS
KARIUOMENĖ BARO KONFEDERACIJOS METAIS

(1768–1772 M.)

Dr. Valdas RAKUTIS,
Gen. J. Žemaičio Lietuvos karo akademija,
Vytauto Didžiojo universitetas

Įvadas

Lietuvos kariuomenė XVIII a. išgyveno nuopuolio laikotarpį, tačiau
politiniuose įvykiuose ji pati, kai kurie daliniai ar vadai suvaidino nemenką
vaidmenį. Ginkluota jėga, kokia menka ji bebūtų, krizių sąlygomis visada
turi didesnę reikšmę nei taikos metais, todėl jos pasyvumas ar aktyvumas po-
litinių įvykių sūkuryje, kuomet buvo baigtas Čartoriskių reformų laikotarpis
ir įvykęs pirmasis padalijimas, yra atskiro straipsnio verta tema.

Baro konfederacijos susikūrimas, veikla ir veiksmai Lietuvos Didžiojo-
je kunigaikštystėje yra Lietuvos istoriografijoje gana mažai ištyrinėta tema
lyginant su 1788–1794 m. laikotarpiu. Apie Baro konfederaciją yra rašiusi
Vanda Daugirdaitė-Sruogienė ir jos pateikta informacija ilgą laiką tebuvo
vienintelė lietuviška medžiaga. Svarbiausia paskutiniųjų metų studija yra
Vydo Dolinsko monografija, skirta Simono Kosakovskio politinei ir karinei
veiklai Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje 1763–1794 m. Čia Baro konfe-
deracijos veiklos laikotarpiui skirtas visas trečiasis skyrius. Šiame darbe visa-
pusiškai ir išsamiai ištirti ne tik politiniai įvykiai, tiesiogiai susiję su Simono
Kosakovskio karine veikla, bet ir pateiktas pakankamai platus įvykių Lie-
tuvoje kontekstas, leidžiantis kompensuoti žymias Lietuvos istoriografijos
spragas apibūdinant  LDK vidaus situaciją bei jungiant svarbius Lietuvos
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kariuomenės istorijai tirti įvykius. Ypač naudingi pasirodė tyrimai, susiję su
1771 m. kampanija, kur tirti tiek paties Simono Kosakovskio divizijos, tiek 
kitų Lietuvoje veikusių dalinių veiksmai, Mykolo Kazimiero Oginskio žygio
motyvai ir aplinkybės.

Detalios informacijos apie kai kuriuos vadus ir jų dalinius (ypač apie Bie-
lako ir Koryckio pulkus) buvo galima rasti Lenkijos biografiniame žodyne.

Straipsnio tikslas – apžvelgti Lietuvos kariuomenės veiklą 1768–1772
m. Baro konfederacijos metu. Straipsnyje keliami šie uždaviniai:

• Įvertinti vyriausiosios vadovybės ir dalinių vadų politinę laikyseną;
• Atlikti kiekybinę ir kokybinę kariuomenės analizę;
• Apžvelgti Lietuvos kariuomenės ir atskirų jos dalinių karinę veiklą,

atskirai tiriant mūšius ir susidūrimus;
• Įvertinti, kokį poveikį kariuomenei padarė Baro konfederacijos kovos.
Pagrindiniu straipsnio šaltiniu buvo Lietuvos valstybės istorijos archy-

ve (LVIA) saugomi Lietuvos karo komisijos archyvo dokumentai: komisijos
darbo protokolai, įsakymai ir dalinių raportai, ypač vertinga pasirodė dali-
nių būklės ir patirtų nuostolių raportai. Papildomos informacijos apie karo
veiksmus pavyko rasti Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje esan-
čiame rankraščių skyriuje.

1. Bendra politinė situacija ir Lietuvos kariuomenė 1768 m.

Žinoma, kad Baro konfederacija ir platesnis visuomeninis judėjimas
buvo glaudžiai susijęs su 1764 m. tarpuvaldžio ir Radomo–Slucko konfe-
deracija 1767 m. Pagrindinis konfederacijos šūkis „už tikėjimą ir laisvę“  iš-
reiškė nepasitenkinimą Stanislovo Augusto Poniatovskio elekcija, kurioje
lemianti jėga buvo Rusijos pozicija ir kariuomenė bei Rusijos spaudimas 
sulyginti visų religijų ar, kaip dabar sakytume, konfesijų politines ir kito-
kias teises, taigi pagrindiniai konfederatų priešai buvo Stanislovas Augustas 
Poniatovskis, Čartoriskių Familija ir Rusija, ypač jos ambasada ir kariuo-
menė. Tai buvo iš esmės konservatyvus judėjimas, nukreiptas į „senovės“
išsaugojimą, garbės gynimą, neturėjęs stiprios politinės programos nei gerai
apskaičiuotos strategijos, tačiau randantis atsaką to meto bajorijos nuostato-
se ir mąstymo stereotipuose, todėl gerai suprantamas ir aktyviai remiamas.
Rusijos įžūli politika pajudino du svarbiausius Lenkijos ir Lietuvos piliečių
stabus – tikėjimą ir laisvę – taip, kaip juos tuo metu suprato žmonės, todėl
bajorijos laikysena buvo lengvai prognozuojama ir neišvengiamai sąlygojo 
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vienokios ar kitokios formos pasipriešinimą, kuris tradiciškai peraugo į gin-
kluotą kovą. Ypač aktyvumu pasižymėjo pamaldi, mažai išprususi ir greitai
į avantiūras įsivelianti vidutinė ir smulkioji bajorija, sudariusi nemažą dalį
Lietuvos kariuomenės karininkų ir draugų.

Būdama nukreipta prieš valdovą ir jo šalininkus, Baro konfederacija tu-
rėjo priešų krašto viduje. Po 1764 m. pertvarkymų aktyvieji Familijos šalinin-
kai buvo nustumti nuo svarbiausių valstybinių postų ar jų įtaka apribota, su-
sidariusį vakuumą užėmė „savi žmonės“, dažnai susiję ne tik su Familija, bet 
ir su Rusija, kurie natūraliai negalėjo būti aktyvūs konfederatų šalininkai.
Nedaugelis iš jų tiesiogiai kariavo kartu su Rusijos kariuomene, kaip LDK 
artilerijos generolas Pranciškus Ksaveras Branickis, – dauguma stengėsi būti
įvykių nuošalyje slapta palaikydami santykius su abiem pusėmis ar aktyviai,
vieniems giminės nariams remiant vieną pusę, kitiems kitą. Tokios atsargios 
politikos laikėsi dauguma Lietuvos giminių, susijusių su Familija.

Lietuvos kariuomenės bendrąją laikyseną lėmė didžiojo etmono Myko-
lo Kazimiero Oginskio, realiai vadovavusio kariuomenei nuo 1764 m., pozi-
cija. Turėdamas savo rankose Lietuvos karo komisiją ir galimybę teikti ka-
rinius laipsnius, etmonas Oginskis savo rankose turėjo pagrindinius svertus,
kurie jam išsprūsdavo tik kariniams konfederatų daliniams įsiveržus į kraštą
ir tiesiogiai paveikus dalinių vadus. Tik po 1771 m. pralaimėjimo Oginskio
įtaka sumažėjo, tačiau liko pagrindiniu faktoriumi,  formuojančiu politines
visos kariuomenės nuostatas.

Lietuvos kariuomenė turėjo vyriausiąją ir dalinių vadovybę. Vyriausiuo-
ju kariuomenę valdančiu organu nuo 1764 m. buvo Lietuvos karo komisija,
kuri susirinkdavo posėdžiams kartą per pusmetį. Komisiją sudarė Seimo pa-
skirti senato ir riterių luomo deputatai, prie kurių, reikalui esant, prisidėdavo
kariuomenės atstovai. Vadovavo komisijai etmonai arba vyriausi pagal par-
eigas deputatai. Etmonai formaliai buvo praradę savo valdžią kariuomenei,
tačiau išsaugojo pagrindinius svertus, o Mykolas Kazimieras Oginskis realiai
dominavo visame komisijos darbe, būdamas tikruoju jos pirmininku nuo pat
1765 m., kai jam buvo pavesta tiesiogiai vadovauti Vilniaus įgulai ir didžiajai
ir stipriausiai kariuomenės daliai, o 1768 m. jam buvo be eilės suteikta LDK 
didžiojo etmono buožė. Komisijos narys Jozefas Sosnovskis buvo menkesnė
figūra, tačiau jo tyli laikysena nebuvo jau tokia nereikšminga.

Generalinis Lietuvos kariuomenės štabas iš esmės egzistavo popieriuje,
nesirinkdamas ir nevykdydamas to meto štabams įprastos veiklos. Įtakos ga-
lėjo turėti tik atskiri asmenys, susiję su Oginskiu kitais saitais.
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Didelę reikšmę kariuomenės reikalams turėjo Iždo komisija, mokėjusi
kariuomenei algas. Suirutės, kuri neišvengiamai prasidėjo dėl konfederatų ir
Rusijos kariuomenės veiksmų ir vykdomų rekvizicijų, sąlygomis, LDK Iždo
komisija galėjo teikti prioritetus, sudaryti kliūtis ar jas šalinti ir taip veikti 
LDK kariuomenės gyvenimą.

Kariuomenės dalinių laikyseną, ypač konfederatams pasiekus jų disloka-
cijos vietas, dažnai lėmė dalinių vadai. Priešakinės sargybos pulkai buvo ypač 
svarbūs tiek dėl jų tinkamumo konfederaciniam karui, tiek dėl jų kovinės 
parengties, todėl visos suinteresuotos pusės stengėsi išlaikyti savo įtaką. Ypač 
svarbūs buvo Bielako ir Koryckio totorių pulkai, Seimo sprendimu grįžę į 
Lietuvą iš Septynerių metų karo tuoj po Augusto III mirties. Šie daliniai ne 
tik turėjo kovinės patirties, bet ir pasižymėjo drausme – reta savybe Lietuvos 
kariuomenėje. Jau nuo 1765 m. jiems vadovauti buvo paskirtas LDK lauko 
raštininkas Sosnovskis – Karo komisijos narys ir politiškai svarbi figūra. Šis 
vadovavimas truko iki pat Baro konfederacijos kovų, tik 1771 m. liepos  17 d. 
jis atsisakė šių pareigų motyvuodamas tuo, kad negyvena Lietuvoje1. Antra 
pagal svarbą Lietuvos kariuomenės dalis buvo trys raitieji, arba dragūnų, du 
pėstininkų regimentai ir dvi atskirosios pėstininkų vėliavos, sudarę Svetimša-
lių autoramento pagrindą. Artilerijos korpusas buvo per daug nepaslankus, 
nedidelis ir mažai ką galėjo padaryti būdamas Vilniuje – Rusijos kariuome-
nės kontroliuojamame mieste. Tiek dragūnų, tiek pėstininkų, tiek artilerijos 
jėgas, galinčias veikti tik didesniais junginiais, labiausiai varžė jų išbarstymas 
po visą Didžiąją Kunigaikštystę. Kiekvienas bandymas koncentruoti dalinius 
į vieną vietą kėlė Rusijos ir jos kariuomenės nepasitikėjimą ir galėjo paska-
tinti išformuoti LDK kariuomenę, taip paliekant karininkus ir kareivius be 
pragyvenimo šaltinio ir padarytos karjeros. Tautinės kavalerijos vėliavos buvo 
sugrupuotos į tris Tautinės kavalerijos divizijas, vadovaujamas regimentorių. 
Tai, kas trukdė reguliariems daliniams, buvo privalumas iš esmės neregulia-
riems smulkiems tautinės kavalerijos padaliniams prisidėti prie konfederatų. 
Prastai aprengti, nežinantys karinės drausmės, beveik be jokio kovinio pa-
rengimo, husarai ir petihorai buvo sudaryti iš politiškai aktyvių vidutinių ir 
smulkiųjų bajorų – idealių kovotojų konfederatams jų partizaniniame kare.

Kariuomenės dydis kito, bet buvo artimas etatuose ir reguliaminuose
numatytam dydžiui. Tuo metu tebegaliojo 1717 m. etatas, kuriame buvo nu-
matytos algų porcijos ir dalinių nuolatinės dislokacijos vietos su gaunamų

1 1765 08 09  atsakymas į valdovo raštą. LVIA, f. SA, b. 18249, l. 27–28. Įrašas Karo komisijos
sprendimų knygoje. LVIA, f. SA, b. 18252, l. 15.
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algų šaltiniais, vadinamosios konsistencijos. Tautinio autoramento daliniuo-
se – husarų, petihorų ir lengvosiose vėliavose – karininkai imdavo kelių ka-
reivių algą: pulkininkas gaudavo 12, leitenantas 6 porcijų algą, o iš kiekvie-
nos porcijos buvo išlaikomi du kariai – draugas ir eilinis. Taigi trijose 100, 
70 ir 46 porcijų husarų vėliavose tarnavo 3 pulkininkai (po 12 porcijų), du
jaunesnieji karininkai – leitenantas ir vėliavininkas (6 ir 3 porcijos), devyni
muzikantai ir 60 porų, iš viso 135 kariai ir 120 žirgų. Taigi visa Tautinės kava-
lerijos divizija iš esmės sudarė vieną kavalerijos pulką. Svetimšalių autora-
mento dalinių porcijų skaičius neatitiko tikrojo karių skaičiaus, nes etatuose
nebuvo numatytos svarbios išlaidos. Reguliaminai papildė etatą, nurodyda-
mi tikslų karininkų ir karių  skaičių, algas, galimų išlaidų dydį ir paskirtį ir
daug kitos informacijos.

1 lentelė. Lietuvos kariuomenės dydis kovų išvakarėse2

Dalinio pavadinimas

1717 m.
etate 

numa-
tyta

Regulia-
minuose
numatyta

Turėjo
būti pagal 
turimus 
dalinių 

raportus

Galėjo 
būti

žmonių

Generalinis štabas 15 15

Tautinis autoramentas

Husarų vėliavos 400

Petihorų vėliavos 1200

Priešakinės sargybos (len-
gvosios, totorių ir kazokų)
vėliavos

700

1764 m.
prijungti 

du totorių 
pulkai

Svetimšalių autoramentas

Dragūnai (raitieji regimentai)

2 1717 m. etato duomenys pateikti pagal Volumina legum; reguliaminų duomenys pateikti pagal: 
Rakutis V. Lietuvos kariuomenės organizaciją reglamentuojantys dokumentai 1717–1775 m.// 
Karo archyvas, t. XVIII, Vilnius, 2003. Trečioji ir ketvirtoji grafos sudarytos pagal turimus da-
linių raportus, juose nurodytose grafose turi būti (ma być, być powinno) ir iš viso (summa osób): 
JKM pėstininmkų gvardijos leibregimentas; DB raitelių regimentas; LB raitelių regimentas 1767 
06 30 Vysokije. VU RS F4 – 11483; Pinsko regimentas DB pėstininkų regimentas 1767 06 01 
Vilniuje. VU RS F4 –11481; LB pėstininkų regimentas 1767 04 01 Slonime. VU RS F. 4 -11480.
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JKM raitelių gvardijos leibre-
gimentas 600 306

DB raitelių regimentas 300
(1737m., 
1768 m.) 

202

LB raitelių regimentas 300
(1737m., 
1768 m.) 

202
198 203–205

Pinsko regimentas 300

Pėstininkai:
JKM pėstininkų gvardijos
regimentas 1000 620 626

DB pėstininkų regimentas 425 (1737 m.)
289 290 289

LB pėstininkų regimentas 425 (1737 m.)
289 290 271

DB janičarų (vengrų) vėliava 150 122

LB janičarų (vengrų) vėliava 100
LDK kanclerio janičarų (ka-
zokų) vėliava 60

Vyriausiojo tribunolo janiča-
rų vėliava 100

Artilerijos korpusas 150 118–120

Tautinio autoramento husarų ir petihorų vėliavos buvo skirstomos į ne-
nuolatinės sudėties divizijas, kurioms vadovavo vienos iš jų leitenantas, va-
dintas regimentoriumi. Pavyzdžiui, Žemaitijos divizijoje 1770 m. gruodžio 
pab. buvo 3 husarų ir 7 petihorų vėliavos, kuriose buvo 504 žirgų porcijos. 
Realus skaičius gerokai skyrėsi. Kaip rodo labai informatyvi Trakų kašteliono 
Liudviko Platerio petihorų vėliavos medžiaga, realiai tarnybai tiko tik eili-
niai, trimitininkai ir du draugai, kurių vienas ėjo vėliavos vado – vietininko 
pareigas, o draugas – deputatas rinko vėliavai priklausančius mokesčius. Už 
savo darbą visi tikri kariai gaudavo papildomas priemokas, kurias mokėdavo 
likusieji nuo gaunamų žirgų porcijų kiekio. Nuo kiekvienos porcijos 20 auksi-
nų buvo mokama deputatui, taip pat buvo mokamos algos eiliniams (40 auk-
sinų) bei kitos priemokos amunicijai, žirgams ir kitoms reikmėms. Visa tai 
sudarė 168 auksinus nuo žirgo porcijos. Karininkai papildomai išlaikė draugą 
– vietininką (iš viso 500 auksinų), mokėjo po 20 auksinų nuo žirgo porcijos 
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deputatui ir 100 auksinų trimitininkui. Taip pat kartą per metus eilinių ka-
rių žirgai turėjo dalyvauti mokymuose, kad nebijotų šūvių. Taigi realiai tar-
naujantys kariai gaudavo reikalingus priedus, leidusius išsilaikyti ir užtikrinti 
pagrindines funkcijas taikos metu, tačiau ir likusieji nelikdavo nuskriausti: 
draugams likdavo 204 auksinai, vėliavininkui 664, o leitenantui net 2388 auk-
sinai. Tiesa, kartais reikėdavo skirti pinigų uniformoms pirkti, o vienam iš 
pulkininkų ar leitenantų divizijoje tekdavo eiti regimentoriaus pareigas. Tad 
40 žirgų porcijų vėliavą sudarydavo tik vietininkas, trimitininkas ir 9–10 eili-
nių, iš viso 11–12 žmonių ( 31,25%), o visa kavalerijos divizija tesudarė vieną 
tipišką kavalerijos eskadroną, sudarytą iš 130–150 karių.

Kiekybinis tyrimas jau parodė, kad Lietuvos kariuomenė iki 1768 m.
buvo nedidelė, bet aprūpinta alga, ginklais, uniforma, iš dalies žirgais ir ar-
tilerija, taigi formaliai galėjo būti laikoma pakankama jėga, galinčia kovo-
ti lauko mūšyje, tačiau taip atrodo tik žiūrint į popierių, kuriame išdėstyti
skaičiai. Iš tikrųjų visa Lietuvos kariuomenė negalėjo būti surinkta į vieną
vietą, toli nuo savo konsistencijos vietų, o ir prasmės nedaug tebuvo, nes
dalis kariuomenės nebuvo skirta karui. Lietuvos kariuomenė vykdė daug
karo meto kariuomenei nebūdingų funkcijų: malšino neramumus ir maiš-
tus, saugojo pasienį ir muitines, lydėjo vadus ir svarbius konvojus, be to, ne
visi tiko tarnybai lauko sąlygomis. Dalis karių, ypač karininkų, buvo išleisti
atostogų, taip mažinant mokesčių naštą. Komputinė kariuomenė neturėjo
numatytų išlaidų. Kitas dalykas, kad kariuomenės nebuvo galima surinkti
greitai, ypač priešui įsiveržus į krašto gilumą, tuo labiau vykdant okupaciją.
Be to, pilietinio karo sąlygomis visada atsiras žmonių, palaikančių kitą pusę
dėl asmeninių, politinių ar konfesinių sumetimų, todėl didelę reikšmę turėjo
patikimumas, kuris dažnai nesutapdavo su profesiniais sugebėjimais. Taigi 
geriausia buvo remtis tik tam tikrais daliniais ir rinktinėmis komandomis iš
visų dalinių, taip atrenkant tegu ir nedidelę, bet iš esmės kovingą diviziją.

Daug svarbesne už kiekybinę reikėtų laikyti kokybinę Lietuvos ka-
riuomenės charakteristiką – tą dydį, kuris retai kada įvertinamas istorikų
darbuose, nesistengiant suprasti, kas gi slypi už terminų „reguliari kariuo-
menė“, komputo kareiviai, tautinė kavalerija, svetimšalių autoramentas. Pa-
bandysime tokią charakteristiką pateikti.

Vadai. Etmonų pareigos Respublikoje jau seniai buvo dalijamos kaip
vienas iš aukščiausių urėdų, todėl etmonai visą XVIII a. buvo politiškai ak-
tyvūs, turintys gerą užnugarį didikai, kurių kariniai sugebėjimai buvo veikiau
atsitiktinumas nei taisyklė. Iš tikrųjų nė vienas XVIII a. Lietuvos etmonas
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neturėjo tokio rango kariškiui būtino išsilavinimo ar pakankamos regulia-
raus karo patirties. Partizaninių partijų reidai ir laimėti nedideli susidūrimai
negalėjo kompensuoti šio trūkumo, todėl etmonai, iki 1764 m. turėję didelę
valdžią kariuomenei, nebuvo pajėgūs tinkamai organizuoti kariuomenės ren-
gimo. Pradmenys, gauti namų mokyklose ar universitetuose, perskaityta vie-
na kita knygelė, šiokios tokios žinios iš fortifikacijos ir artilerijos, medžioklės
patyrimas, fechtavimo pratimai ir sveika nuovoka buvo vieninteliai etmonų
ginklai, kurių užteko etmonui susikurti savo laikyseną, pasakyti kalbą Sei-
me ar kitokioje garbingoje draugijoje. Toks etmonas geriausiu atveju galė-
jo imtis veiklos, kokią civilis supranta kaip reikalingą kariuomenės kokybei
pagerinti: užtikrinti kariuomenės egzistenciją, pagerinti jos buitį, aprūpinti
ginklais ir uniformomis, siekti didesnės tvarkos, drausmės ir visų nurodymų
laikymosi. Būtent tokia linkme ir buvo vystoma LDK karo komisija, vado-
vaujama būsimojo etmono M. K. Oginskio3. Tuo tarpu kariuomenės rengi-
mo reguliaraus karo veiksmams praktiškai nebuvo: kariuomenės persirikia-
vimas iš žygio kolonos į kovinę rikiuotę, šaudymas divizionais ir visa linija,
kariuomenės rūšių sąveika, menas įveikti kliūtis, avangardinė ir ariergardinė
kova – visa tai buvo dalykai, kurių Lietuvos kariuomenė ne tik kad nemo-
kėjo, bet net nebuvo žinoma, kad to reikia. Teorinių darbų leidimas kaip tik 
prasidėjo Baro konfederacijos metais; mes iki šiol nežinome, kuo naudojosi
karininkai rengdami savo kareivius, ar iš viso jie buvo rengiami, nes kariuo-
menės patikrinimų metu apie tai niekas neklausdavo. Vienintelis 1765 m.
instrukcijoje duotas klausimas, nors kiek susijęs su koviniu parengimu, buvo
toks: ar daliniuose atliekamos šaudymo pratybos4. Be kovinio parengimo da-
liniuose, be dalinių manevravimo didesniais junginiais, be patirties, įgautos
ilgesnį laiką lauke vadovaujant didesnėms pajėgoms, joks, net ir pats gabiau-
sias vadas, nesugebėtų atsilaikyti, kontraatakuoti ar pereiti į puolimą. Di-
dysis etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis tikrai nebuvo blogas etmonas.
Jo vykdyti kariuomenės būklės gerinimo darbai (bandymas įgyvendinti 1766
m. Seimo sprendimą padidinti algas, siunčiant papildomus paaiškinamuo-
sius raštus5, inspiruota leidybinė veikla: išleistas kavalerijos reguliaminas ir

3 Plačiau apie LDK Karo komisijos veiklą jau rašyta: Rakutis V. Lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės karo komisija1765–1776 m.// Karo archyvas, t. XV, Vilnius, 1998.
4
yy
 1765 08 09 Regula lustracyi Ichmc Panom Lustratorom Regimentów przepisana. LVIA, f. SA, 

b. 18249, l.26–27.
5 1768 12 31 įsakymas tautinės kavalerijos divizijoms. Priešakinės sargybos pulkininkui Bara-
novskiui ir kitiems liepta sustiprinti iždo apsaugą, jei bus išmokėtos padidintos algos. LVIA, f. 
SA, b. 18253, l. 73,74.
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rikiuotės forma pėstininkams lenkų kalba6, bandymai pagerinti materialinį
kavalerijos regimentų aprūpinimą7 ir asmeninis indėlis) rodė nuoširdų rūpi-
nimąsi kariuomenės poreikiais, tačiau lauko kautynėse jis buvo niekas pa-
lyginus su Rusijos kariuomenės karininkais, kurių bent jau dalis iškilo karų
metu, turėjo supratimą apie karą ir reikiamu momentu visada išgelbėdavo
Rusijos imperiją. Labai neteisingas, nors amžininkų ir pamėgtas stereotipas,
kad etmonas Oginskis buvo muzikas – ne karys, neišlaiko logikos kritikos:
muzika visai netrukdė karybai. Svarbiausias etmono rūpestis pirmaisiais
Baro konfederacijos veiklos metais buvo atgauti etmonų teises, kurios buvo
apribotos 1764 m. reformos metu, etmonas nedalyvavo senato posėdžiuo-
se, susirašinėjo su įvairias vidaus ir užsienio partneriais. Tai, kad Prancūzija 
galų gale pažadėjo konfederacijos pergalės atveju grąžinti senąsias etmonų
prerogatyvas, turėjo didelę reikšmę etmono laikysenai8. Mykolas Kazimie-
ras Oginskis iki 1771 m. sugebėjo savo vertę rodyti tiek draugams, tiek prie-
šams,– jam trūko tik asmeninės šilumos, drąsos ir stipresnio charakterio, bet
tokiomis savybėmis retai pasižymi žmonės, kurių karjera daugiau rūpinasi jų
aplinka nei jie patys. Šio žmogaus biografijoje dar nėra ištyrinėta ir daugelis
jo asmenybės bruožų dar nėra tinkamai atskleisti.

Lauko etmonas J. Sapiega buvo visos veiklos nuošalyje – nei padėda-
mas, nei trukdydamas Oginskio veiklai. Tik po Stolovičių katastrofos jis
perėmė vadovavimą Karo komisijai, siekdamas apsaugoti LDK kariuomenę
nuo išformavimo ar finansinio bado.

Saksų laikais nusistovėjo tradicija palyginus lengvai dalinti generolų
laipsnius, ypač titulinius. Iš tikrųjų Lietuvos kariuomenėje buvo tik ketu-
rios generolų pareigybės: artilerijos generolo, dviejų generolų leitenantų ir
generolo majoro, prie kurių dar galima priskirti tris tautinės kavalerijos re-
gimentorius, tačiau generolo laipsnius praktiškai turėjo visi svetimšalių re-
gimentų pulkininkai ir šefai, o kiek dar buvo titulinių žmonių, negaunančių
algos, gali pasakyti tik išsamus ir daug laiko trunkantis valstybinių institucijų
ir privačių archyvų tyrimas. Oficiali sistema buvo taip iškreipta, kad net ka-

6 Apie minėtą reguliaminą kavalerijai turime tik užuominas karo komisijos dokumentuose:
1768 06 24 įsakymas LB raitelių regimento pulkininkui Radvilai rūpintis karių rengimu pagal
lenkišką reguliaminą, išduotą Pinsko raitelių regimentui. Taip pat minima rikiuotės muštro for-
ma (sposób musztrowania po polsku), išduota DB pėstininkų pulkui LVIA, f. SA, b. 18253, l. 
64–66.
7 1769 01 11 įsakymai  raitelių regimentų vadams, duodant papildomus pinigus žirgų pagerini-
mui. LVIA, f. SA, b. 18253, l. 99–100.
8 Michalski J. Mykolas Kazimieras Oginskis //PSB TXXIII, 1978, s. 625.
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riuomenės daliniams tikrinti nepavyko tų generolų prisišaukti, teko kviestis
vidutinės grandies karininkus, turinčius didesnės praktikos ir motyvacijos
darbui atlikti. Tik keletas generolų kaip nors pasirodė kariniuose veiksmuo-
se: LDK konfederacijos maršalas gen. ltn. Pacas, valdovo pusėje kovoję art.
gen. Pranciškus Ksaveras Branickis9, gen. mjr. Jonas Jurgis Grabovskis, gen.
mjr. Mykolas Grigalius Grabovskis10, bet ir tai dažniausiai ne dėl savo pozi-
cijos kariuomenėje, o dėl politinio patikimumo. Geriausiai karo veiksmuose
pasirodė Radvilų milicijos plk. Schutzas ir senosios partijų taktikos tęsėjas
Simonas Kosakovskis. Lietuvos kariuomenėje, likusioje etmono Oginskio
pavaldume, nebuvo nė vieno generolo, kuris būtų sugebėjęs tinkamai pa-
rengti dalinius reguliariam mūšiui ir jam vadovauti.

Vidutinių ir jaunesniųjų karininkų korpusas yra dar mažai tyrinėtas11, 
todėl platesnių apibendrinimų reikėtų vengti.

Tautinės kavalerijos vėliavos atrodė pakankamai mažai susijusios.

2. Lietuvos kariuomenės laikysena 1768 m. kampanijoje

Pirmosios žinios apie 1768 m. vasario 29 d. paskelbtą Baro konfede-
racijos manifestą Lietuvą pasiekė maždaug po trijų savaičių, apie kovo 20
dieną12. Politinė Lietuvos vaivadijų ir pavietų laikysena buvo atsargi ir tiesio-
giai priklausė nuo Vilniaus vaivados Karolio Stanislovo Radvilos, kuris, taip
neseniai atgavęs savo valdas iš Rusijos rankų, kaip Radomo konfederacijos
maršalas, taip pat neskubėjo rodytis kaip maištininkas ir žaidė dvigubą žaidi-
mą: prieš vietinius bajorus  atlikdamas Saksų dinastijos šalininko ir žmogaus,
pasiruošusio imtis atsakomybės už valstybinius LDK interesus, vaidmenį,
prieš rusus išlaikydamas ištikimo Imperatorės draugo veidą, tačiau aktyviai
tyrė situaciją, rinko informaciją ir stiprino savo privatų karinį kompleksą,
gerokai nusilpusį per kelerius priverstinos šeimininko emigracijos metus. Jo

9 Pranciškus Ksaveras Branickis – Septynerių metų kare dalyvavęs avantiūristiškais nuotykiais
pasižymėjęs Stanislovo Augusto šalininkas, už savo asmenines paslaugas valdovui 1764 12 17
gavęs generolo leitenanto laipsnį, o karūnaciniame seime ir LDK artilerijos generolo pareigas,
nors buvo nominuotas artilerijos generolu tik 1768 metais. Stanislovo Augusto aplinkoje ti-
kriausiai didžiausius karinius sugebėjimus turėjęs generolas. PSB, t. II, 1936, s. 398.
10 Grabovskių giminė, kaip protestantai, dalyvavo 1767 metų Radomo–Slucko konfederacijos
darbe ir kaip vadinamieji disidentai rėmė rusų ir prūsų interesus Respublikoje.
11 Plačiau apie karininkų korpusą šiek tiek rašyta: Rakutis V. LDK karininkai 1764–1788 me-
tais. Darbai ir dienos, Nr. 5(14), Kaunas, 1997, p. 207–214.
12 Dolinskas V. Simonas Kosakovskis. Politinė ir karinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš-
tystėje 1763–1794. Vilnius, 2003, p. 163.
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situaciją sunkino iki galo neišspręsti turtiniai klausimai, tuo metu sprendžia-
mi rusų pasiuntinio Nikolajaus Repnino įtakoje esančioje komisijoje. Tuo 
pačiu metu prie Baro konfederacijos organizavimo prisidėjo ir buvęs Rado-
mo konfederacijos pasiuntinys Peterburge, Kauno pataurininkas Simonas
Kosakovskis, nusprendęs sukelti konfederacinį judėjimą Lietuvoje. Jo vei-
klos centru pradžioje buvo Vilnius, vėliau Jonava. Jau liepos viduryje arba
pabaigoje susidarė 30 raitelių būrys13. Prie konfederatų organizacijos prisi-
dėjo Kauno pavieto pakamaris Domininkas Medekša, turintis partizaninio
karo patirties iš 1734–1735 m. vidaus kovų, ir LDK kariuomenės priešakinės
sargybos rotmistras Steponas Šveikauskas (Szwykowski vel Szweykowski)14. 
Kartu su tėvu prie konfederacijos prisidėjo jo jaunas sūnus Teodoras Medek-
ša, baigęs Varšuvos kadetų korpusą, turėjęs leitenanto laipsnį. Lietuvos ka-
riuomenėje tarnavo ir daugiau konfederacijos vadovų giminių: Simono Ko-
sakovskio brolis, gimęs 1733 m., leitenanto pareigas ėjęs nuo 1759 m., Baro
konfederacijos kovų metu vadovavęs Žemaitijos divizijai, yra minimas kaip
Kauno partijos arba divizijos regimentorius 1771 m.15; Stepono Švetkausko 
giminaitis Ignas Šveikovski, tuo metu jau 37 m. tarnavęs kariuomenėje16. 
Šie žmonės ėmėsi organizuoti kariuomenę rinkdami savanorius ir siūdami
uniformas Žeimiuose ir Jonavoje. Kauno pavieto konfederacijos manifes-
te nėra minima LDK kariuomenė, o D. Medekšos paskelbtame universale
broliai raginami stoti į kovą su savo dvarų milicijomis. Kariniu besikurian-
čios konfederacijos vadu ir regimentoriumi tapo Simonas Kosakovskis. Pra-
džioje kuriama kariuomenė buvo sudaryta iš ginkluotų bajorų, dvaro šaulių
ir šakėmis ginkluotų valstiečių17. Beveik visi ankstyvieji konfederatai buvo
seni Radvilų klientai, organiškai sudarę politinį – socialinį pažįstamų, gimi-
nių ir klientinių hierarchijų bloką. Vėliau buvo siekiama kiekvienam prie
konfederacijos prisidėjusiam pavietui suformuoti po 100 žirgų kavalerijos
vėliavą18. Konfederatai, prijungę Ukmergės ir Upytės pavietų pajėgas, pa-
bandė perkelti organizaciją į Žemaitiją, buvo sumušti prie Ariogalos, vėliau,
slapstydamiesi Panemunės miškuose ir Prūsijos teritorijoje, laukė patogaus

13 Dolinskas V. Simonas Kosakovskis. Politinė ir karinė veikla Lietuvos Didžiojoje Kunigaikš-
tystėje 1763–1794. Vilnius, 2003, p. 170.
14
yy

 Dolinskas V. Simonas Kosakovskis... p. 171
15 Oficerowie Rzeczypospolitej... t. II, s. 75.
16 1777 metais šis karininkas ėjo pareigas generaliniame štabe stanowniczy. Oficerowie Rzec-
zypospolitej... t. II, s. 33.
17
yy
 Dolinskas V. Simonas Kosakovskis... , p. 179.

18 Ten pat, p. 182.
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momento. Bandymas vėl įsijungti į kovinius veiksmus baigėsi tragiškai, spa-
lio 29 d. patyrus pralaimėjimą prie Višakio Rūdos, po kurio dar kartą buvo
pasitraukta į Prūsiją.

Karolis Stanislovas Radvila, prispaustas Rusijos pajėgų, buvo priverstas
kapituliuoti spalio 29 d., taip sugriaudamas daugumos jį palaikiusiųjų viltis.
Taigi 1768 m. spalio 29 d. kovos veiksmai buvo baigti.

Šie įvykiai paskatino ir Stanislovą Augustą Poniatovskį jau liepos antro-
je pusėje paraginti savuosius šalininkus nesnausti ir imtis priemonių prieš
rengiamą sukilimą19. Politinis Stanislovą Augustą Poniatovskį remiantis blo-
kas nebuvo labai gausus, bet pakankamai pajėgus. Centrinė šio bloko figūra
buvo etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis, LDK raštininkas J. Sosnovskis
bei Žemaitijos seniūnas J. M. Chodkevičius, o jėga, palaikanti šiokią tokią
valdovo įtaką ir bendrą stabilumą – LDK kariuomenė. Tačiau dar patikimes-
nė karinė jėga buvo gen. ltn. Nummerso vadovaujamas 6000 karių Rusijos 
kariuomenės korpusas, dislokuotas Lietuvoje dar nuo paskutinės elekcijos
laikų, kuris kovą su pirmaisiais konfederatais pradėjo tiems tik pradėjus
kurtis, dar 1768 m. rugpjūčio mėn. Rusai buvo dislokuoti Vilniuje, Kaune, 
Gardine, Pinske, Slonime, gen. ltn. Nummersui pavaldūs buvo gen. mjr. Iz-
mailovas (štabas Gardine) ir gen. mjr. Prozorovskis (štabas Pinske) 20.

LDK artilerijos generolas Pranciškus Ksaveras Branickis, kaip labiausiai 
karinius reikalus išmanęs Stanislovo Augusto aplinko žmogus, siekė aktyviais 
veiksmais užsitikrinti etmono pareigas, todėl stengėsi susigrumti su konfede-
racijos kariais kaip galima greičiau. Tokią jo laikyseną sąlygojo ir noras turėti 
gausesnę kariuomenę, kurią tikėjosi papildyti iš konfederatų perimdamas 
reguliariosios kariuomenės dalinius21. Jau 1768 m. gegužės mėn. jis išvyko 
į Ukrainą. Birželio mėn. teturėjo 400 karių, tarp kurių būta ir LDK kariuo-
menės karių iš A. M. Koryckio totorių pulko. Lietuvos totoriai dalyvavo arti-
lerijos generolo P. K. Branickio kampanijoje Podolėje, kurios metu pats pul-
kininkas Koryckis ties Zinkovcais savo pulko avangardo priešakyje sumušė 
Jozefo Slavoševskio partiją, birželio 10 d. dalyvavo sėkmingame konfederatų 
„lizdo“ Baro tvirtovės šturme22, vėliau priklausė kordonui ties Dniestru, kuris 
saugojo, kad konfederatai negalėtų grįžti į Respublikos teritoriją. Spalio ir 

19 Konopczyński W. Konfederacja Barska, Warszawa, 1936, s. 89
20 Ten pat, s. 90.
21 Gumplowicz L. Korespondencja między Stanisławem Augustem aa Ksawerym Branickim,
lowczym korronnym w roku 1768. Kraków, 1872, s. IV–V.
22 Szczygielski W. Korycki Aleksander Mustafa. PSB, T. XIV, 1968–1969, s. 136.
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lapkričio mėnesiais dalyvavo artilerijos generolo P. K. Branickio organizuo-
toje politinėje misijoje pas Chocimo pašą, kur siekė užmegzti draugiškus san-
tykius bei trukdyti konfederatų pastangoms įtraukti Turkiją į karą. Gruodžio 
mėnesį totoriai grįžo į savo dislokacijos vietą Bresto vaivadijoje23.

Lietuvos kariuomenės pradiniame konfederacijos kūrimosi etape tarsi
nebuvo, turime tik keletą duomenų apie bandymus patraukti į savo pusę ka-
rinius dalinius: Lietuvos Kamenece buvo kuriam laikui jungtos kelios kava-
lerijos vėliavos, atimta LDK gvardijos raitelių leibregimento kasa Pružanuo-
se (130 000 auksinų) bei sujungtas pats leibregimentas, kuriame buvo dau-
giau nei šimtas žmonių. Vėliau šis dalinys buvo perimtas rusų kariuomenės,
už pasyvią laikyseną konfederatų atžvilgiu buvo nužudytas senas generolas
Petersonas ir kai kurie kiti karininkai. Repnino ataskaitoje minima, kad į
konfederatų pusę lengvai perėję regimentai nustojo egzistuoti, t. y. išfor-
muoti24. Taip pat sąlyginiais LDK kariuomenės atstovais buvo konfederatų
pusėje veikę atskiri asmenys, kai kurie turėję aukštus laipsnius, pavyzdžiui,
Ziolovo seniūnas gen. ltn. M. J. Pacas25, tačiau tokių titulinių generolų Lie-
tuvoje buvo ne vienas ir jokiais saitais su kariuomene jie nebuvo susieti. Re-
zervuota Lietuvos kariuomenės vadų, kaip ir kitų didikų, pozicija galėjo būti
aiškinama ne tik „rusiškuoju oportunizmu“, t. y. Rusijos jėgos pripažinimu
ir vengimo tiesioginės kovos su ja26, bet ir teisingu situacijos vertinimu: bet
koks sukilimas prieš Rusiją be politinės kitų valstybių pagalbos, ypač suskai-
džius krašto jėgas, negalėjo duoti jokių rezultatų. Taip pat didelę reikšmę 
turėjo Karolio Stanislovo Radvilos laikysena: po ilgų svarstymų ir gąsdinimų
Nesvyžiaus ir Slucko tvirtovės įsileido rusus27.

3. 1769–1770 m. kampanijos

1769 m. birželio vid. konfederacijos iniciatorių Pranciškaus ir Kazimie-
ro Pulaskių pajėgos įsiveržė į Lietuvą ir pabandė sukelti čia konfederacijai 
palankų sukilimą. Pirmiausiai jie pasistengė į savo pusę patraukti totorių 
pulkus. Karaliui ištikimi totoriai neskubėjo pulti stačia galva į konfederatų 
glėbį, bet argumentas, kad musulmonams netinka kovoti prieš partiją, kurią 

23 Ten pat.
24 Konopczyński W. Konfederacja Barska, Warszawa, 1936, s. 97–98.
25 Dolinskas V. Simonas Kosakovskis... , p. 190
26 Ten pat, p. 205.
27 Konopczyński W. Konfederacja Barska, Warszawa, 1936, s. 103–105.
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remia Turkijos valdovas, juos įtikino. Koryckio pulkas, stovėjęs Sucha Vola 
miestelyje, ir Bielako pulkas, stovėjęs Lomazuose, perėjo į Pulaskių pajė-
gų pusę ir aktyviai dalyvavo vasaros kampanijoje, tarp Bžostovicų ir Krynkų 
išvaikydamas kazokų padalinius, puikiai kovėsi ties Kukielkomis (liepos 6 
d.), Slonimu (liepos 12 d.), Jakimovičiais ( liepos 13 d.) ir Molčadžia (liepos 
16d.). Liepos ir rugpjūčio sandūroje dengė Lietuvos generalinės konfedera-
cijos organizavimąsi, susirinkusią Reigarde. Susikūrusi generalinė konfede-
racija atsisakė veikti kartu su Pulaskiais, o abu totorių pulkus perėmė savo ži-
nion, tačiau Rusijos generolo Drevico pajėgos privertė nepakankamai susti-
prėjusias konfederatų pajėgas trauktis link Prūsijos sienos. Totoriai dalyvavo 
ariergardiniame mūšyje ties Nemunaičiu ir vėliau mūšyje ties Jurbarku28.

Prie Nemuno rugpjūčio 5 d. vykusiame mūšyje dalyvavo apie 4 tūks-
tančius karių turinčios konfederacijos pajėgos ir rusų pajėgos, kurias suda-
rė Drevico grupuotė iš Prienų su 800 karių ir Gardino grupuotė, iš viso 2
tūkstančiai karių. Konfederatai buvo prie Virbalio, rusai prie Pilviškio, taigi 
sugebėjo įspausti konfederatus į aklavietę, kurią sudarė Nemunas ir Prūsijos 
siena. Konfederatai, turėdami karių persvarą, nusprendė stoti į kovą ir išsi-
rikiavo mūšiui, tačiau netikėtai buvo išduotos savo vadų, maršalo Ziolovo
seniūno Paco ir regimentoriaus Sapiegos. Nepaisant tokios išdavystės, kon-
federatai stojo į kovą, bet patyrė didelių nuostolių ir buvo dezorganizuotos į
atskirus padalinius, kas pasitraukė į Prūsiją, kas į Palenkę. Be minėtų totorių
pulkų, į konfederatų pusę buvo įtraukta Jurbarko tautinės kavalerijos vėlia-
va29. Bielako ir Koryckio pulkai po kelių susidūrimų pasitraukė į pietus, kur
rugpjūčio 10 d. paskelbė grįžtą į Lietuvos karo komisijos pavaldumą, rugsėjo
1 d. davė priesaiką valdovui Stanislovui Augustui Varšuvoje ir grįžo į dislo-
kacijos vietas, nors Pulaskiai vėl bandė į savo pusę juos patraukti30.

Šiaulių ekonomijos sukilimas arba maištas prieš Antano Tyzenhauzo 
vykdomą prievolių sunkinimą tapo dar viena prievole Lietuvos kariuomenei.
1769 m. gruodžio 23 d. Karo komisija prisidėjo prie karaliaus 1769 m. gruo-
džio 20 d. nurodymo malšinti neramumus Šiaulių ekonomijoje.

1770 m. buvo ramūs, kovos veiksmai LDK teritorijoje nevyko, todėl Lie-
tuvos kariuomenė vykdė įprastas savo funkcijas. Dar 1770 m. sausio mėn. į

28 Kryczyński S. Bielak Józef. PSB, T. II, Kraków, 1936, s. 32–33; Szczygielski W. Korycki Alek-
sander Mustafa. PSB, T. XIV, 1968–1969, s. 136.
29 Rugpjūčio 9 dieną vykusio mūšio prie Tauragės aprašymas. LNMB, RS, F99–1827. Mūšis 
bibliotekoje neteisingai datuotas 1770 metais.
30 Kryczyński S. Bielak Józef. PSB, T. II, Kraków, 1936, s. 32–33; Szczygielski W. Korycki Alek-
sander Mustafa. PSB, T. XIV, 1968–1969, s. 136.
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Šiaulių ekonomiją buvo pasiųstas vėliavininkas Jonas Truškovskis (Jan Trus-
zkowski) su  rinktine komanda iš visų Žemaičių divizijos kavalerijos vėliavų
(po draugą arba vietininką ir 5–15 eilinių nuo vėliavos), kuri visa nesusirinko
ir jos dydis nežinomas31.

Kariuomenės dydis tuo metu sunkiai skaičiuojamas: Žemaičių divizijai
priklausančiose 3 husarų ir 7 petihorų vėliavose buvo 344 kariai, gavę 506
žirgų porcijas, iš jų 143 poros draugų ir eilinių32. DB raitelių regimentą, be
štabo, metų pradžioje sudarė apie 130 karių33. Etmonas M. K. Oginskis lie-
pos mėnesį atskirą įsakymą skyrė savojo Didžiosios buožės raitelių regimen-
to žirgų problemoms, liepdamas iki žiemos aprūpinti karius žirgais, sten-
giantis kariams skirti šyvus, o jaunesniajam štabui ir muzikantams juodus
žirgus. Netinkamus žirgus reikėjo parduoti arba iškeisti. Įsakymo parašymo
dieną regimente buvo tik 60 žirgų; buvo siekiama jų skaičių padidinti iki
70, siunčiant vėliavininką Rozenbaumą34. Dalinyje buvo tik dalis kareivių, jų
skaičių buvo norėta padidinti iki 150, taigi etatinio dydžio, matyt, tuo metu
nesiekė ir kiti raitieji regimentai.

1770 m. vasario mėn. Koryckio pulkas, būdamas valdovui ištikimų 
P. K. Branickio dalinių sudėtyje, vėl kovėsi prieš konfederatus ir daugiau-
siai būtent Lietuvos totorių pastangomis buvo sumuštas Jano Bachovskio 
dalinys tarp Bresto ir Miedzyžečo. Spalio mėnesį buvo suduotas didelis 
smūgis  konfederatų daliniams Žerčychuose Palenkėje35. Spalio – lapkričio 
mėnesių sandūroje Koryckio pulkas trumpam buvo patekęs į konfederatų 
vado Bresto maršalo O. G. Benklevskio pavaldumą, tačiau sugebėjo pasi-
traukti į saugesnę vietą užklupus rusams. Ramybė truko neilgai, užgriuvus 
konfederatų jėgoms: Koryckio pulkas kovėsi su Jozefu Sava Calinskiu (du 
kartus ties Vkra prie Stregovo, lapkričio 9 d. prie Pultusko ir gruodžio 17 
d. vėl su Galinskiu). Po šių kovų, kuomet pulkas patyrė nuostolių, o pats 
A. M. Koryckis buvo sužeistas, pulkas pasitraukė į savo dislokacijos vietą 
Bresto vaivadijoje.

31 1770 01 08 Žemaitijos divizijos raportas, pasirašytas regimentoriaus Mykolo Korvino Kosa-
kovskio. LVIA, f. SA, b. 18255, l. 12.
32 1770 01 08 Žemaitijos divizijos raportas, pasirašytas regimentoriaus Mykolo Korvino Kosa-
kovskio. LVIA, f. SA, b. 18255, l. 5–7.
33 1770 m. pradžios DB Raitelių regimento karių komandiruočių sąrašas. LVIA, f. SA, b. 18255, 
l. 30–32.
34 1770 07 16 Etmono M. K. Oginskio įsakymas vėliavininkui Rozenbaumui. LVIA, f. SA, b. 
18255, l. 44.
35 Szczygielski W. Korycki Aleksander Mustafa. PSB, T. XIV, 1968–1969, s. 137.
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1770–1771 m. Lietuvos kariuomenės vadovybė jau vedė slaptas derybas
su Baro konfederatais dėl galimo prisidėjimo prie šio judėjimo. Tuo metu 
didelę įtaką konfederacijai darė Prancūzijos emisaras pulkininkas Diumurjė
(Dumouriez). Šis karininkas turėjo kiek galima labiau sustiprinti silpną kon-
federacijos centrinę valdžią, parengti konfederacijos veikimo bazę, sudary-
tą iš tvirtovių, ir parengti reguliarios kariuomenės branduolį, kuri ilgainiui
galėtų kovoti atvirame lauke. Šiam reikalui iš Prancūzijos pasiųsti karinin-
kai ir puskarininkiai, pinigų, suteikta diplomatinė pagalba. Visiems šiems
darbams atlikti reikėjo laimėti šiek tiek laiko, todėl buvo nuspręsta atlikti
dėmesį nukreipiantį manevrą organizuojant stambios divizijos ir nedidelio
kavalerijos dalinio įsiveržimą į Rusijos kariuomenės užnugarį bendra krypti-
mi link Maskvos. Šį manevrą, anot Diumurjė, turėjo atlikti 8 000 žmonių di-
vizija, sudaryta iš reguliarios Lietuvos kariuomenės, vadovaujamos etmono
M. K. Oginskio, Bieliako ir Koryckio totorių pulkų ir visuotinio lietuvių šau-
kimo bei atskirai veikianti Pulaskio partija Podolėje. Pradžioje šie daliniai
turėjo imituoti puolimą Varšuvos link, bet paskui vykdyti tikrąjį puolimą36.

4. 1771 m.

Lietuvos kariuomenės koncentracija buvo vykdoma sanitarinio kordo-
no prieš plintančią epidemiją pretekstu. Jau 1770 m. gruodžio 10 d. buvo
liepta suformuoti šį kordoną prieš marą,  jam vadovauti paskirtas pats etmo-
nas Oginskis, kuris įgaliojo vietoje vadovauti DB raitelių pulko plk. ltn. Jurgį
Haudringą37. Jau vasario 20 d. kordonas buvo suformuotas ir nedidelėmis
komandomis išdėstytas ties Lenkijos – Lietuvos siena. Birželio 1 d. šią jung-
tinę komandą sudarė po vieną kuopą iš lauko buožės pėstininkų, lauko buo-
žės raitelių, generolo Grabovskio raitelių regimentų ir artilerijos freikompa-
nijos, iš viso 191 svetimšalių autoramento karys ir po vieną vėliavą iš Bielia-
ko, Koryckio ir lauko buožės priešakinės sargybos pulkų, iš viso 158 raiteliai,
349 karių komanda, vadovaujama plk. ltn. Jurgio Haudringo iš Chomsko38. 
Komanda turėjo susirinkti vasario 22 d. tame pačiame Chomske.

Birželio 17 d. Karo komisija etmonui Oginskiui leido reikalui esant kil-
noti ar surinkti dalinius, jei to reikalautų jų saugumas, taigi etmonas įga-

36 Dumouriez. Wojna w Polsce 1770 i 1771 r. Z pamiętników Generała Dumourieza.//Pamię-
tniki z ośmnastego wieku, t. VI,
37 1770 12 22 Karo komisijos sprendimas. LVIA, f. SA, b. 18252, l. 15
38 1771 06 01Komandiruotų kordonui sudaryti karių lentelė. LVIA, f. SA, b. 18255, l. 117.
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vo juridines teises laisvai disponuoti LDK kariuomene tarp Karo komisijos
posėdžių39. Siekdamas apsaugoti LDK kariuomenės dalinius nuo pavojingų
operacijų Branickio dalinių sudėtyje, Oginskis išgavo LDK karo komisijos
nutarimą nesiųsti daugiau Lietuvos karių į Karūnos kovas, tačiau A. M. Ko-
ryckio pulkas vėl buvo panaudotas Branickio kovose ir birželio 23 d. prie
Vidavos totorių pulkas buvo sumuštas J. Zarembos pajėgų: 80 karių ir pats
A. M. Koryckis buvo paimti į nelaisvę, bet greitai paleisti40. Tuo pačiu metu 
generolo Bielako pulkas gavo etmono Oginskio įsakymą vykti į Chomską,
dėl ko sunerimo valdovas, pasiuntęs laišką Karo komisijai dar 1771 m. birže-
lio 5 d., bei Rusijos ambasadorius Saldernas, siuntęs brutalius ir žeminančius
įsakmaus tono laiškus41.

Simono Kosakovskio reido metu į sumaištį papuolė penkios Žemaitijos
divizijos vėliavos, tarp jų ir Trakų vaivados Oginskio petihorų vėliava42. Užė-
mus vėliavą buvo paimti eiliniai kariai su ginklais, žirgais ir uniformomis bei
pinigais, kuriuos konfederatai birželio 5–7 d. nusivedė su savimi. Jau pačio-
mis pirmomis dienomis rusai tai numatė ir miške ties Naujamiesčiu atakavo:
iš vėliavos 5 žuvo, trys grįžo, tik vienas su žirgu, vienas karys dingo be žinios43. 
Ši faktų informacija rodo, kad netikėtai užpuolus vėliavoje nebuvo nei kari-
ninkų, nei draugų, tik eiliniai, vadovaujami vieno draugo-vietininko.

Etmono deklaracijoje, sudarytoje 1771 m. rugsėjo 7 d. Chomske, buvo
deklaruota, kokiu teisiniu pagrindu Lietuvos etmonas pradėjo kovą. Jis pa-
sirėmė sena etmonų teise ,,įžengus svetimai kariuomenei į kraštą Respubli-
kos kariuomenę rinkti“, neteisėtai atimta etmonų valdžia ir tuo, kad Rusijos 
pasiuntinys ir jo generolai bandė tiesiogiai vadovauti Lietuvos kariuomenės
daliniams ir kad Rusijos pulkininkas etmonui įsakymus davinėja. Nutarimą
priėmė kartu su Karo komisijos komisarais vienbalsiai. Net keliose vietose
prašė Generalinės konfederacijos atleisti už vėlyvą prisidėjimą44. Rašte ne-
užsimenama apie Stanislovą Augustą Poniatovskį, apie kovą su juo, akcen-
tuojama tik kova su Rusija, „svetimšalių kariuomene“. Tokia pozicija neuž-

39 1771 06 17 Karo komisijos. LVIA, f. SA, b. 18252, l. 16
40 Kryczyński S. Bielak Józef. PSB, T. II, Kraków, 1936, s. 32–33; Szczygielski W. Korycki Alek-
sander Mustafa. PSB, T. XIV, 1968–1969, s. 137.
41 1771 06 05 laiškas a ministerio karo komisijai. LVIA, f. SA, b. 18252, l. 18
42 S. Kosakovskiui pavyko paimti Siemeniškių (Pienionių seniūnijoje), Kupiškio, Vabalininko, 
Užtakio ir minėtąją Trakų vaivados Papolotuose vėliavas, kurios buvo prie Naujamiesčio už-
kluptos ir išvaikytos.
43 1771 06 11 petihorų vėliavininko Juozapo de Volda Helmanno raportas. LVIA, f. SA, b. 
18255, l. 141–142.
44 1771 09 07 manifestas. NMB RS, f. 99, b. 1814.
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kirto kelio ateityje surasti kontaktą su Stanislovu Augustu ir jo aplinka.
Į klausimus, kokio dydžio buvo LDK kariuomenė karinės akcijos iš-

vakarėse, kuri kariuomenės dalis dalyvavo akcijoje ir kokius patyrė nuos-
tolius, galima atsakyti tik apytikriai. Didžiosios buožės raitelių regimentas,
kurio stiprinimu etmonas ypač rūpinosi dar praeitais metais, buvo visiškai
pasirengęs kovai, jame buvo 153 kariai ir 70 žirgų (trūko 80-ties žirgų), 8
karininkais buvo daugiau, nei numatyta etate45. Lauko buožės regimente va-
saros pradžioje buvo 276 kariai46. Pinsko regimente gegužės mėnesį buvo 85
kariai su 20 žirgų, beveiki visi karininkai buvo išsiųsti atostogų47. Tribuno-
lo vėliavoje, kuriai vadovavo seržantas, vasaros pradžioje buvo 66 kariai48. 
Didžiosios buožės janyčarų vėliavoje vasaros pradžioje buvo 4 karininkai,
7 puskarininkiai, felčeris, 17 muzikantų ir 81 kareivis, iš viso 110 karių49. 
Tautinės kavalerijos vėliavų skaičių sunku suskaičiuoti, nes nėra aišku, kiek 
patikima jų pačių teikiama medžiaga. Visuose raportuose minimi visi žmo-
nės pagal numatytą karių skaičių, tačiau labai abejotina, kad bent pusė jų
buvo prie vėliavos. Akivaizdu, kad visos kavalerijos vėliavos turėjo rimtų ap-
rūpinimo problemų: dažniausiai žirgų visai nėra arba jie gyvena pas draugus
– savininkus, iš ginkluotės visur minimi tik kardai, šautuvų ir pistoletų arba
iš viso neturėjo, arba jie buvo seni. Uniformą atstojo tik atskiri jos elementai
arba senojo modelio uniformos likučiai. Kitaip sakant, tautinės kavalerijos
vėliavos buvo tik popieriuje. 

45 1771 06 07 DB dragūnų regimento raportas, LVIA, f. SA, b. 18255, l. 119.
46 1771 06 01 LB pėstininkų regimento raportas. LVIA, f. SA, b. 18255, l. 120.
47 1771 06 01 gen. mjr. Grabovskio raitelių regimento raportas: 13 žmonių štabe, kuopose po 3
puskarininkius ir 15 kareivių, kiekvienoje kuopoje po 5 žirgus. LVIA, f. SA, b. 18255, l. 122.
48
pp

 1771 06 01 Vyriausiojo tribunolo vėliavos raportas. LVIA, f. SA, b. 18255, l. 125.
49 1771 06 01 DB janyčarų vėliavos raportas LVIA, f. SA, b. 18255, l. 120.
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2 lentelė. Tautinės kavalerijos vėliavos 1771 m. gegužės – birželio mėn.50
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50 Lentelėje paminėtų vėliavų raportai LVIA, f. SA, b. 18255, l. 135–139.
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Oginskio pajėgose buvo ir garsieji Bielako ir Koryckio pulkai ar bent
didžioji jų dalis. Koryckio kariai buvo smarkiai nukentėję birželio mėnesio
mūšio metu, bet spėjo grįžti iš nelaisvės tiesiai į stovyklą prie Telechanų51. 
Pagal įvykio liudininko rotmistro Snarskio parodymus52, Lietuvos kariuome-
nėje buvo apie 3000 karių, o tai iš esmės patvirtina turimus duomenis. Rusų 
duomenimis, Oginskis turėjo apie 4000 karių53, tačiau šių skaičių nepatvirti-
na archyvinių duomenų analizė.

Pirmuoju Lietuvos kariuomenės ugnies krikštu tapo Bezdzežo mūšis.
Kaip galima spręsti iš turimų aprašymų54, etmonas Oginskis su surinkta Lie-
tuvos kariuomene (jos dalį sudarė Haudringo kordono bei kiti spėti surinkti
daliniai) buvo Chomske, kai jį ėmė supti rusų daliniai: pulkininko Albičevo
pulkas, kuriame buvo apie 700 karių, Doringas bei Wangelis. Pulkininkas
A. Alabyčevas (Алабычев)  turėjo blokuoti brastą ties Bezdzežu, o Doringas
su Wangeliu – kitas komunikacijas. Tuo tarpu Oginskis, gavęs ultimatumą,
daugiau nedelsė ir demonstracijos tikslais sekmadienį du pulkus pasiuntė į
kitą Jasioldos upės krantą link Pinos. Jis pats su likusia kariuomene kitą rytą,
palikęs sargybą, kuriai liepė nieko neleisti į savo miestą, su visa gurguole
persikėlė į kitą Jasioldos upės pusę ir nužygiavo į Čemeriną, kitą dieną pa-
siekė Oborovą, o trečiadienį Janovą. Tuo metu plk. A. Alаbyčevas, siekda-
mas ketvirtadienį pasiekti Čemerino brastą, netikėtai pamatė, kad etmonas
jau išžygiavęs, todėl nutarė diplomatinėmis priemonėmis sulaikyti lietuvius
(buvo siūloma nusiginkluoti ir grįžti į Telechanus), kol atvyks pastiprinimas.
Etmonas taip pat siekė laimėti laiko, bet ne stovėti, o greitam manevrui pa-
rengti, todėl pareikalavo iš pulkininko raštiško įgaliojimų patvirtinimo, o
pats tuo metu, 5 dienos vakare, slaptai paliko stovyklą ir kitąryt 10 valandą
jau rikiavo savo karius Bezdzežo įgulos šturmui. Rusai pamatė išsirikiavusią
lietuvių pirmąją liniją tik per patrankos šūvio nuotolį. Dabar jau etmonas
du kartus pasiuntė bunčiukininką, siūlydamas pulkininkui Alabyčevui pasi-
duoti aptartomis sąlygomis. Gavęs neigiamą atsakymą, etmonas įsakė pul-

51 Kryczyński S. Bielak Józef. PSB, T. II, Kraków, 1936, s. 32–33; Szczygielski W. Korycki Alek-
sander Mustafa. PSB, T. XIV, 1968–1969, s. 137.
52 Opisanie nieszczęsliwej klęski przez wojsko Litewskie poniesionej pod Stolowiczami Ru 1771 
w Nowogrodzkiem MAB RS f. 18–206/1, p. 187–189.
53 Komentarai Suvorovo 1771 09 14  laiškui gen. M. N. Krečetnikovui. //Суворов А. Письма.
Москва, 1987, с. 488.
54 Działania Hetmana Ogińskiego. Wiadomość o akcyi dnia 6 Septembris 1771 Roku zaszłej 
między wojskiem W, Ks. Litewskiego a Rosjanami pod Antopolem przez naocznego świadka
Rotmistrza kawaleryi Narodowej Jana Snarskiego adnotata MAB RS f. 18–206/1, p. 183–186.
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ti. Kadangi miestelio prieigos buvo netinkamos linijinei atakai, pabūklams
buvo liepta apšaudyti malūną ir siaurumą, tuo tarpu buvo suformuotos ke-
lios šturmo grupės, turėjusios iš visų pusių atakuoti rusus. Du eskadronai,
vadovaujami plk. Paškovskio, du, vadovaujami rotmistro Achmatovičiaus,
taip pat 30 dragūnų, vadovaujamų plk. ltn. Audringo, su savanoriais iš JKM
Baranovskio priešakinės sargybos pulko rotmistro Kričinskio vėliavos, o kiti
raiteliai iš JKM Baranovskio pulko, vadovaujami vėliavininko Baranovskio,
apėjo poziciją nuo Chomsko pusės. Užpuolus rusus iš visų pusių ir pabūklo
sviediniui užmušus pulkininką Alabyčevą, o per siaurumą puolant DB pėsti-
ninkų regimento pulkininko leitenanto Paplonskio vyrams, rusai neteko apie
pusantro šimto karių ir buvo priversti visu pulku pasiduoti. Nelaisvėn pateko
490 eilinių, 20 puskarininkių ir 16 karininkų kartu su visais ginklais, žirgais ir
dviem patrankomis. Tuo metu nuo Bresto atėjo 70 karių pagalba, kurią nu-
kovė kavalerijos eskadronas, vadovaujamas rotmistro Achmatovičiaus. Ka-
rininkai, davę priesaiką daugiau nekovoti prieš konfederatus, buvo paleisti
į Brestą, aprūpinti žirgais ir net pinigais. Taip pat buvo paimta pulkininko
kanceliarija, kur buvo įsakymai apsupti ir puti Telechanus bei lenkų kalba
parengtas reversas, skirtas pasidavusios Lietuvos kariuomenės kariams55.

Mūšio analizė rodo, kad Lietuvos artilerija mokėjo pataikyti, o kariuo-
menė sugebėjo apsupti ir sunaikinti kad ir mažesnę, bet reguliarią rusų gru-
puotę. Atakos metu pagrindinius manevrus vykdė svetimšalių autoramento
raiteliai ir totorių vėliavos bei JKM Baranovskio priešakinės sargybos pulko
kariai, o frontinį puolimą defilė sąlygomis vykdė pėstininkai. Svarbu tai, kad
visiškai neminimi tautinės kavalerijos kariai.

Po Bezdzežo mūšio LDK kariuomenė bandė žygiuoti link Nesvyžiaus.
Rusai buvo blokavę gerus kelius, todėl iš Pinsko buvo žygiuojama pelkių ke-
liais link Liachovičių, paskui link Klecko, tačiau sužinojus, kad Nesvyžius jau
užimtas rusų įgulos, buvo pasukta Miro Naugarduko vaivadijos link. Etmo-
no Oginskio planas buvo sumušti priešo korpusus atskirai, siekiant turėti
skaičiaus persvarą prieš kiekvieną iš jų, neleisti jiems susijungti. Тuo pačiu
metu Rusijos pulkininkas Aleksandras Suvorovas, kurio dalinys buvo dislo-
kuotas Liubline ir gavo tik šalutinius pavedimus, nusprendė pasinaudoti, jo
nuomone, puikia proga pasidemonstruoti ir, be savo viršininko gen. Veimar-
no nurodymo ir netgi prieš šio valią, nieko nelaukdamas išžygiavo iš savo

55 Działania Hetmana Ogińskiego. Wiadomość o akcyi dnia 6 Septembris 1771 Roku zaszłej 
między wojskiem W, Ks. Litewskiego a Rosjanami pod Antopolem przez naocznego świadka
Rotmistrza kawaleryi Narodowej Jana Snarskiego adnotata MAB RS f. 18–206/1, p. 183 – 186.
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dislokacijos vietos ir forsuotu maršu pasiekė Brestą, iš kur greitai pasiekė
Oginskio kariuomenės pozicijas56.

Sužinojęs apie generolo A. Suvorovo korpuso, sudaryto iš 500 pėstinin-
kų ir 200 raitelių, dislokaciją Stolovičiuose, etmonas liepė kariuomenei pa-
skubėti ir užklupti juos netikėtai, tačiau kai Lietuvos kariai atvyko, Suvorovo
kariai jau buvo pasitraukę. Generolas Bielakas su kitais senaisiais kariais
siūlėsi persekioti priešą ir išsiaiškinti, kur šis pasitraukė, tačiau Igno Cho-
minskio patartas etmonas įtarė totorių išdavystę ir neleido kariams palikti
miestelio bei liepė įsikurti nakčiai, nelabai besirūpinant sargyba. Etmonas
manė, kad 700 rusų nedrįs pulti 3000 lietuvių, tuo labiau po laimėto mūšio,
todėl pėstininkų sargybos aplink miestelį ne visur buvo pastatytos, priešo
persekioti niekas pasiųstas nebuvo, nors generolas Bielakas pats su savo
pulku siūlėsi tai padaryti57. Kunigas vikaras Znatovičius stengėsi perspėti
etmoną apie pavojų, kad rusai gali naktį grįžti, tačiau I. Chominskis, deši-
nioji etmono ranka, jo neleido pas etmoną, tariamai saugodamas šio miegą.
Taigi 3 valandą nakties užpuolę rusai užklupo lietuvius visai nepasiruošusius.
Suvorovo rusai58 pirmiausiai apšaudė kleboniją, kurioje gyveno etmonas, tuo
įvarydami jam didelę baimę, po to užpuolė etmono bagažą, kasą ir paėmė
10 artilerijos pabūklų ir 40 artilerijos gurguolių su amunicija bei etmono
bagažą, kurio tik dalį vėliau totoriams pavyko atgauti. Visa gynyba buvo 
deorganizuota. Rusai pagrobė apie 10 milijonų auksinų kasą59. Toks tikslus 
smūgis leistų spėti, kad rusai turėjo išsamią žvalgybos informaciją arba būta
išdavikų. Kai kurie karininkai su savo kareiviais bandė atsikovoti gurguo-
lę, tačiau juos iš nugaros esą atakavo išdavikai ir jie buvo nukauti. Pagal 
Oginskio versiją60, jis esą dar bandė stabdyti bėgančius pėstininkus, bet jie
jau buvo be ginklų, todėl, liepęs kavalerijai prisidėti prie kokios nors sritinės
konfederacijos, patraukė Prūsijos sienos link. Ar gavusi šį įsakymą, ar ne,
kavalerija, kurios pagrindą sudarė, kaip galima spėti, Bielako totorių pulkas,
saugiai pasitraukė ir išsirikiavusi pasirengė mūšiui, taip pradėdama antrą

56 Komentarai Suvorovo 1771 09 14  laiškui gen. M. N. Krečetnikovui//Суворов А. Письма.
Москва, 1987, с. 488.
57 Opisanie nieszczęsliwej klęski przez wojsko Litewskie poniesionej pod Stolowiczami Ru 1771 
w Nowogrodzkiem MAB RS f. 18–206/1, p. 187–189.
58 Suvorovas teigia, kad puolė tik 500 karių, 200 buvo rezerve. 1771 09 14 А. Suvorovo laiškas 
gen. M. N. Krečetnikovui//Суворов А. Письма. Москва, 1987, с. 21
59
gg

 Opisanie nieszczęsliwej klęski przez wojsko Litewskie poniesionej pod Stolowiczami Ru 1771 
w Nowogrodzkiem. MAB RS f. 18, b.206/1, p. 187–189.
60 List JW ImciPana Ogińskiego Hetmana WXLitt pisany z Królewstwa do Jednego z swoich
Przyjacioł Datt 29 Września a pisany 3 dnia po zbiciu swoim. MAB, f. 255–1301, s. 798.
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mūšio etapą, kuris irgi baigėsi nesėkmingai. Mūšyje žuvo rotmistras Puzyna,
stovyklininkas (stanowniczy) Šveikovskis (Szwejkowski), raštininkas Kolon-
tajus (Kołłątaj), pulkininkai Kirabneris, audringas, pulkininkai leitenantai
Volanas (Wolan), Paplonskis (Papłoński), majoras Kochanovskis (Kocha-
nowski), janyčarų rotmistras Narmontavičius (Narmontowicz), artilerijos
kapitonas Freitagas, leitenantai Surynas, Hoppenfeldas, Laskovskis, janiča-
rų leitenantas Turčevskis, kunigas Znatovičius (Znatowicz), neįvardinti, bet
greičiausiai vėliavininkai Soroka, Mykolas Stravinskis, Giedraitis, Šancims-
kis (Szancimski), Stoskovskis, Rostockis, petihorų vėliavininkas Zavadzkis,
etmono virtuvininkas Šakevičius (Szakiewicz), bereiteris, regimento felčeris
Plevo, felčeris Cilichas, kitų karių 364, tarp jų oberceigvarto J. Zaborovskio
brolis, o sūnus buvo 18 kartų sužeistas61. Pagal rusų duomenis, buvo paim-
tos visos 12 patrankų, visa gurguolė, į nelaisvę paimta 300 karių, žuvo apie
500 karių. Savus nuostolius Aleksandras Suvorovas vertino 8 žuvusiais ir 80
sužeistų62.

Kokias išvadas galima padaryti iš šio mūšio analizės. Pirmiausiai pa-
sirodė, kad M. K. Oginskis nesugebėjo teisingai įvertinti situacijos, suvok-
ti Bielako ir kitų karių duoto patarimo, netinkamai pasirinko patarėjus ir
neužtikrino pakankamos tvarkos stovykloje. Antra, pasirodė, kad Lietuvos
pėstininkai nebuvo psichologiškai parengti mūšiui, nors atskiri karininkai
su savo žmonėmis ir bandė kontraatakuoti. Trečia, didelės įtakos turėjo iš-
davystė kariuomenėje, kurią mini beveik visi, bet nėra patikimų žinių, kas 
buvo tie išdavikai. Turima medžiaga leistų manyti, kad būtent Chominskis,
įvardintas kaip LDK kariuomenei vadovavęs žmogus etmono vardu, ir buvo
pagrindinis, kuris trukdė priimti tinkamą sprendimą, – taip yra aprašyta liu-
dininko pasakojime63, tai įrodytų ir ankstesnė bei vėlesnė jo veikla, visada
palanki Rusijai64. 

Atskiros analizės reikalautų lietuvių sargybų pastatymo sistema. Kaip
galima spręsti iš DB priešakinės sargybos pulko nuostolių aprašymo, būtent
šio pulko kariai ėjo sargybą miestelio aikštėje bei poste prie Miro kelio. Taip 

61 Vyriausiojo ceigvarto Jano Zaborovskio pasakojimas. LVIA, f. SA, b. 18369, l. 406–408. Ten  
pat. Dalis pavardžių sutampa ir su: Opisanie nieszczęsliwej klęski przez wojsko Litewskie po-
niesionej pod Stolowiczami Ru 1771 w Nowogrodzkiem MAB RS f. 18–206/1, p. 187–189.
62 1771 09 14 А. Suvorovo laiškas gen. M. N. Krečetnikovui. //Суворов А. Письма. Москва,
1987, с. 21, ir komentaras с. 488.
63 Zaleski M. Pamiętniki Michała Zaleskiego, wojskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, pos-
la na sejm czteroletni. Poznanń, 1879, s. 41–42.
64 Konopczyński W. PSB, T. 3. Chominski Franciszek Ksawery, s. 416–417.



29

pat minima, kad, prasidėjus mūšiui, dalis pulko karių bandė ateiti aikštės
sargybai į pagalbą ir šios kontratakos metu patyrė nuostolių65.

Rusijos kariuomenė nepasitenkino pergale ir ėmė persekioti garsiuo-
sius totorių pulkus, kurie, būdami pasirengę, palyginus mažai nukentėjo
Stolovičių kautynėse. Rugsėjo 30 d. prie Golnos kaimo totorius užklupo
gen. Diuringo rusų dalinys, kuriam totoriai nusprendė pasiduoti, o valdovui
pasiuntė laišką, prašydami atleidimo. Valdovo rūpesčiu Rusijos ambasado-
rius Saldernas atleido abiem pulkams dėl jų nepastovumo kilusius žygius ir
išsiuntė atitinkamą raštą, tačiau jau dieną prieš tai gen. Drevicas, tarsi neži-
nodamas apie Bielako ir Koryckio pasidavimą spalio 2 d., netikėtai užpuolė
pulkus ir išžudė kelis šimtus ulonų66.

5. Kovų pabaiga

Iš Lietuvos kariuomenės tik garsieji totorių daliniai kovojo 1772 m. 
pavasario kampanijoje. 1772 m. vasario mėn. Koryckio pulkas buvo per-
duotas Branickio pavaldumui ir dalyvavo kovose prie Krokuvos, Vavelio 
šturme, vėliau dalyvavo apsiausties priedangoje nuo pagalbos skubančių 
konfederatų. Vasario mėn. 25 d. mūšyje prie Volos patyrė pralaimėjimą 
prieš Krokuvos pulkininko Grabskio pajėgas. Kovo ir balandžio mėn. da-
lyvavo paskutinėse Lietuvos konfederatų kovose Priekarpatėje: sumušė jų 
pajėgas prie Žyvco, įveikė Ipolitą Kadlubiskį prie Kryžovo ir gen. Antaną 
Šiucą prie Ščerko. Po konfederacijos pralaimėjimo totoriai buvo grąžinti į 
savo dislokacijos vietą Sucha Vola67.

Po didžiosios nelaimės kariuomenės vadovybė buvo palikta lauko etmo-
nui Sapiegai, Karo komisija uždraudė dalytis į atskiras partijas, neklausyti
kitų vadų, kad galima būtų išlikti68. Jau 1772 m. birželio kadencijos metu
buvo liepta pateikti žinias apie buvusius nuostolius: užmuštus, paimtus į
nelaisvę, patyrusius nuostolius, nebuvo tikimasi visų reikalus išspręsti, bet

65 Regestr straty Sałey Acyi w misteczku Stołłowiczach w roku przeszłym 1771 in 7-bri a w roku
1772 do JW IM pana Alexandrowicza koniuszego WWXtwa Littego Regimantarza dywizji Li-
tewskiey poddje się. LVIA, f. SA, b. 18255, l. 210–211.
66 Kryczyński S. Bielak Józef. PSB, T. II, Kraków, 1936, s. 33; Szczygielski W. Korycki Aleksan-
der Mustafa. PSB, T. XIV, 1968–1969, s. 137.
67 Szczygielski W. Korycki Aleksander Mustafa. PSB, T. XIV, 1968–1969, s. 137.
68 1772 01 17 Sancitum in Ordine ubiezpieczenia Woyska Rzeczypospolitej. LVIA, f. SA, b. 
18252, l. 21
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galvota palengva imti taisyti padėtį69.  1773 m. Seimui buvo pasiųstas infor-
muojamasis  raštas apie sunkią padėtį, kad 1766 m. Seimo sprendimas nebu-
vo įgyvendintas, kad Baltarusijos divizijos vėliavos rusų kordoną užtraukus
negauna algų, prašė padėti pabaigti invalidų namų statybą70. Karininkams 
algos mokamos buvo nereguliariai, valstybė buvo skolinga kai kuriems dali-
nių šefams, pavyzdžiui, LDK gvardijos pėstininkų regimento šefui Adomui 
Čartoriskiui LDK iždas buvo skolingas 135 801 auksinus, skola kitam šefui
siekė 36 000 auksinų71. Po 1771 m. įvykių Lietuvos kariuomenės gyvenimas
vėl grįžo į savo seną vagą, tačiau ne visi daliniai buvo iki galo  sukomplek-
tuoti. 1772 m. vasarą buvo išleisti įsakymai, kurių metu buvo bandoma bent
jau identifikuoti, kokia padėtis tautinės kavalerijos vėliavose72. DB janičarų 
vėliava buvo pradėta atkurti jau 1772 m.: 1772 m. vasarą (birželio 13 d.) joje
buvo tik 55 kariai, iš jų 37 eiliniai, o jau metų pabaigoje papildomai buvo
užverbuoti 28 žmonės, iš jų 6 muzikantai ir 22 eiliniai73. 1772 m. pr. Bielako 
pulke buvo 397 kariai iš numatytų 400, bet trūko 98 žirgų, metų viduryje
šis trūkumas sumažėjo iki 32 žirgų, o be jų kariai negalėjo tarnauti74. JKM 
Baranovskio priešakinės sargybos pulkui 1772 m. vid. trūko 194 karių.  Po I 
valstybės padalijimo kai kurie daliniai nebeturėjo galimybių gauti nustatytų
algų, todėl teko vykdyti redukciją, mažinant puskarininkių ir eilinių kareivių
etatus75. Pavyzdžiui, jau 1774 m. lapkričio mėn. DB pėstininkų pulke buvo
tik 205 kariai vietoj reikiamų 291, trūko 2 kapitonų, 1 leitenanto, audito-
riaus, kelių puskarininkių ir 86 eilinių, tačiau jame buvo du pulkininkai ir
du pulkininkai leitenantai76, o 1775 m. rugsėjo 1 d.  LB pėstininkų pulko
komplektacija jau atitiko nustatytus etatus.

Atskira problema tapo LDK kariuomenės daliniai, I padalijimo metu at-
sidūrę ,,už kordono“, t. y. Rusijos okupuotose teritorijose. Iš Baltarusijos di-
vizijos tokiu būdu liko dalis Polocko, Homelio, Dysnos ir Čečersko vėliavų77.

69 1772 06 19 Sancitum in Ordine Summy larginacyniney. LVIA, f. SA, b. 18252, l. 22.
70 1773 07 03 Sancitum į seimą. LVIA, f. SA, b. 18252, l. 29–30.
71 Górski K. Historia piechoty polskiej. Kraków, 1893, s. 115.
72 1772 06 23 įsakymai Tautinės kavalerijos divizijų regimentoriams. LVIA, f. SA, b. 18256, l. 
4–6.
73 1772 06 13 ir 1772 12 26 DB janyčarų vėliavos raportai LDK karo komisijai. LVIA, f. SA, b. 
18255, l. 172 ir 176.
74 1772 01 ir 1772 06 Bielako pulko raportai karo komisijai . LVIA, f. SA, b. 18255, l. 186–187
75 Górski K. Historia piechoty polskiej. Kraków, 1893, s. 115.
76 1774 11 01 DB pėstininkų pulko raportas iš Derečino. VU RS, F. 4, b. 11484.
77 Baltarusijos divizijos vėliavoms išmokėtų sumų už 1771 metų rugsėjo ratą. LVIA, f. SA, b. 
18255, l. 208.
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Išvados

1. Lietuvos kariuomenė Baro konfederacijos metu 1768–1770 m. užėmė
neutralią poziciją kovojančių šalių atžvilgiu, nors atskiri daliniai prievarta ar
įkalbinėjimais būdavo įtraukiami į kovų sūkurį. Tokią poziciją lėmė didžiojo
etmono Mykolo Kazimiero Oginskio politika, nukreipta į pajėgų išsaugoji-
mą ir savųjų etmono prerogatyvų gynimą.

2. Vertingiausią Lietuvos kariuomenės dalį sudarė Bielako ir Koryckio
totorių pulkai, aktyviai dalyvavę kovose abiejose kovojančiose pusėse. Jų va-
dai, būdami puikūs kovotojai, sunkiai orientavosi sudėtingose ir prieštarin-
gose politinėse Baro konfederacijos peripetijose, dažnai keitė kovos frontą,
todėl jokio apčiuopiamo rezultato pasiekti nepavyko, nors ir buvo apginta
jų, kaip kovotojų, reputacija.

3. Svetimšalių autoramento daliniai 1768–1772 m. laikotarpiu buvo ma-
žesnio dydžio, nei buvo numatyta etate ir reguliaminuose, ypač mažai turėjo 
žirgų. Labai didelė dalis karininkų buvo išleisti atostogų, o tai negalėjo netu-
rėti įtakos dalinių kovinio parengimo lygiui. Aprūpinimo ir parengimo lygiu 
išsiskyrė tiesiogiai etmonui pavaldus Didžiosios buožės raitelių regimentas.

4. Tautinio autoramento husarų ir petihorų vėliavos buvo ypač prastos
būklės, jų karininkai ir draugai egzistavo, išskyrus vietininkus, tik popieriuje,
todėl tokios vėliavos tapdavo lengvu konfederatų grobiu, tačiau ir konfe-
deratų sudėtyje iš jų buvo mažai naudos. Priešakinės sargybos pulkai buvo
organizuoti stipriau, tačiau jiems trūko aprūpinimo sistemos ir tikro kovinio
parengimo.

5. 1771 m. rugsėjo mėn. Lietuvos kariuomenė, kaip organizuota jėga, 
sugebėjo vieningai stoti į kovą, drąsiai išsiveržė iš apsupimo, privertė Rusijos 
kariuomenę pasitelkti dideles jėgas, laimėjo reguliarų mūšį puolant Bezdzežo 
miestelį, tačiau visas jos ir jos vado Mykolo Kazimiero Oginskio pergales nu-
braukė sėkmingas įžūlus Aleksandro Suvorovo pajėgų puolimas Stolovičiuose. 
Pralaimėjimas buvo atsitiktinis, tačiau vado bėgimas turėjo svarbią moralinę 
reikšmę, pakirtusią karių pasitikėjimą vadu ir savo jėgomis, ir virto katastrofa.

6. 1771 m. rudens – 1772 m. pavasario laikotarpiu Lietuvos kariuome-
nė buvo pasiekusi savo  žemiausią smukimo tašką: daliniuose trūko karių,
daliniai buvo praradę savo pinigus, ginklus ir kitą turtą, tačiau jau 1772 m.
pavasarį padėtis ėmė gerėti, kol 1775 m. pasiekė ikikarinį lygį.

7. Mykolo Kazimiero Oginskio vykdyta laipsnių dalinimo politika, blogi
santykiai su Iždo komisija ir patirtas pralaimėjimas lėmė apskritai  prastą
kariuomenės būklę 1775–1776 m. reformų išvakarėse.
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Résumé

L’armée du Grand Duché de Lituanie pendant la
Confédération de Bar en 1768–1772

Dr. Valdas Rakutis,
Académie militaire de Lituanie de Général Jonas Žemaitis

En 1768–1772, sur le territoire de la République de Deux Peuples, les 
luttes entre la Confédération de Bar et les armées de l’empire de Russie 
avec le souverain Stanislovas Augustas Poniatovskis ont eu lieu. Le but de 
l’article – parcourir l’activité de l’armée de la Lituanie pendant la Confédé-
ration de Bar en 1768–1772. Les objets de l’article : 

1. Évaluer le comportement politique des dirigeant supérieurs et des
commandants des unités

2. Faire l’analyse quantitative et qualitative de l’armée
3. Parcourir l’activité militaire de l’armée de la Lituanie et de ses uni-

tés, en analysant les batailles et les confrontations
4. Évaluer l’influence des batailles de la Confédération de Bar sur

l’armée.
L’armée de la Lituanie a eu la position politique neutre pendant la

Confédération de Bar en 1768–1770, mais quelques unités de l’armée ont
participé dans les batailles. Cette position reflète stratégie du commandant
Mykolas Kazimieras Oginskis, qui a eu l’intention de protéger l’armée litua-
nienne et de défendre ses propres priorités.

Les unités de l’armée lituanienne les plus appréciés étaient les régi-
ments des Tatars de Bielakas et de Koryckis qui participaient dans les ba-
tailles pour toutes les deux parties en guerre. Dans les années 1968 – 1772,
les régiments des étrangers ont été plus petits que prévoyait les règlements, 
surtout, ils n’avaient pas assez de chevaux. La plus grande partie des officiers
ont été en vacances, et cela a vraiment influencé le niveau de préparation des
régiments. Les drapeaux des hussards et des cavaliers ont été si pauvres que
la Confédération de Bar gagnaient facilement, mais ces régiments n’étaient
pas utiles. Les troupes de la garde du devant étaient mieux organisées, mais
elles manquaient de système de fournissement et de préparation militaire.

Au mois de septembre 1771, l’armée de la Lituanie a réussi à commen-
cer la bataille comme une force organisée, l’armée de la Russie a du mobi-
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liser ses forces, les lituaniens ont gagné la bataille de la ville de Bezdzežas,
mais les unités d’Aleksandr Suvorov ont attaqué à Stolovitch et elles ont
gagnés. Une défaite a été accidentelle, mais la fuite du commandant a eu
une grande importance, les soldats n’avaient plus de confiance en leur com-
mandant et en leurs forces.

Pendant la période de l’automne de 1771 jusqu’au printemps de 1772,
la situation de l’armée de la Lituanie a été vraiment le pire: les divisions
manquaient de soldats, de ressources, d’armes et d’autres biens, mais au
printemps de 1772, la situation a commencé à s’améliorer et en 1775, elle a
atteint le niveau de l’avant guerre. 

La politique des grades, les relations insuffisantes avec la commission
du Trésor et une défaite de Mykolas Kazimieras Oginskis – tous ces facteurs
ont influencé vraiment pauvre état de l’armée à la veille des reformes des
années 1775–1776.
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PRIEDAI

Priedas nr. 1. Lietuvos kariuomenės ir jos dalinių vadai 1768–1772 m.78

Vadovybė

Dalinys Vadai Dalinio vado ir padalinių pozicija
kovų metu.

Vyriausioji vadovybė:
etmonai

Didysis etmo-
nas Mykolas K. 
Oginskis (nuo 
1768 02 29

Iki 1771 m. atvirai nesidėjo prie
jokios kovojančios pusės, nors pa-
laikė santykius su Baro konfedera-
cijos pareigūnais ir žadėjo prisidėti.
1771 m. vasaros pab. atvirai perėjo
į konfederatų pusę, su visa kariuo-
mene dalyvavo Bezdzežo ir Stolo-
vičių mūšiuose, po pralaimėjimo
pasitraukė emigracijon ir ten toliau
buvo tituluojamas etmonu ir etati-
nės Lietuvos kariuomenės vadu.

Vyriausioji vadovybė:
etmonai

Lauko etmonas 
Juozapas Sapiega

Laikėsi neutraliai.

Generalinis štabas Lauko raštinin-
kas Jozefas Sos-
novskis

Karo komisijos komisaras, rusų
žmogus, informavęs Rusijos vado-
vybę apie Karo komisijos veiklą.

Generalinis štabas Lauko sargybi-
ninkas Ksaveras 
Oginskis (1768 
12 23)

Generalinis štabas Lauko stovy-
klininkas Ignas 
Giedraitis (1769 
01 09)

Generalinis štabas LDK arklininkas 
(stanowniczy) 
Šveikovskis
((

Žuvo Stolovičių mūšyje.

Generalinis štabas LDK kasininkas 
Kolontajus

Žuvo Stolovičių mūšyje.

Aktualūs Lietuvos
kariuomenės genero-
lai be dalinio

Gen. mjr. Jonas 
Jurgis Grabovskis

78 Duomenys paimti  iš visų straipsnyje minėtų LVIA saugomų dokumentų.
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Gen. ltn. Radvila. 
Pėstininkų gene-
rolas leitenantas
Etmono patikė-
tinis Pranciškus 
Ksaveras Cho-
minskis

Buvo etmono diplomatijos ir
karinių reikalų patikėtinis, po
Stolovičių buvo Sapiegų apšauktas
išdaviku, ką patvirtina ir kiti doku-
mentai*.

* Konopczyński W. Chominski Franciszek Ksawery. PSB, t. 3, s. 416–417.

Tautinis autoramentas
Tautinė kavalerija:
Žemaičių divizija Regimentoriai 

Mykolas Korvinas 
Kosakovskis,
Cheltchovskis
Puzyna (1770 12 
20),
Górskis, Žemaiti-

)

jos kaštelionas
Lietuvos divizija Regimentorius

Aleksandravičius,
LDK arklidininkas

Baltarusijos divizija Regimentorius
Mikalojus Chrapo-
vickis

Priešakinės sargybos
pulkai:

JKM Baranovskio
pulkas

Plk. Jonušas Bara-
novskis (nuo 1768 
06 20)

DB priešakinės sar-
gybos pulkas

Plk. Tomas Ma-
salskis

LB priešakinės sar-
gybos pulkas

Plk. Paškovskis
l. e. Bilat Achma-
tovičius (1769 01 
12)

Koryckio totorių
pulkas

Plk. Aleksandras 
Mustafa Koryckis

Bielako totorių pul-
kas

Plk. (gen. mjr.)
Juozas Bielakas
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Svetimšalių autoramentas
Kavalerija:
JKM raitelių leibre-
gimentas

Gen. mjr. Mykolas
Grigalius Gra-
bovskis

Kartu su savo daliniu aktyviai ko-
vojo su Baro konfederatais 
P. K. Branickio pajėgų sudėtyje.

DB raitelių regi-
mentas

Antanas Tiškevi-
čius (1768 12 22)

LB raitelių regimen-
tas

Juozapas Radvila

Pinsko Grabovskio
raitelių regimentas

1771 m. Povilas
Jurgis Grabovskis*

Pėstininkai

JKM pėstininkų
gvardijos regimentas

Gen. mjr. Jonas
Jurgis Grabovskis

Vadas buvo žinomas disidentas 
Slucko konfedracijos, Rusijos 
šalininkas ir Stanislovo Augusto
meilužės vyras, nukentėjo nuo
Baro konfederatų. Dalinys kartu 
su kitais daliniais turėjo dalyvauti
Baro kovose P. K. Branickio pajė-
gų sudėtyje.

DB pėstininkų regi-
mentas

Oskierko

LB pėstininkų regi-
mentas

Gen.mjr. Steponas
Sližnius

DB janičarų vėliava Rtm. Juozas Nar-
muntovičius

Stipriai nukentėjo Stlovičių mūšyje
(1771 09 22 ).

LB janičarų vėliava Rtm. Korsakas

LDK maršalo vėliava

LDK iždo vėliava Rtm. Mykolas
Devičas

LDK vyriausiojo
tribunolo vėliava

Rtm. Bogdaševs-
kis

Artilerijos korpusas Dalyvavo Bezdzežo mūšyje, patyrė 
nuostolių Stolovičių mūšyje.

* 5 pėstininkų pulko vadai NMB, RS F76–50.
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Priedas nr. 2 LDK kariuomenė 1771 m. rudenį (veiksmai)79.

Dalinys Buvo
Iš jų daly-
vavo mū-

šyje
Nuostoliai

Tautinė kavalerija: Dalyvavo Tikrai daly-
vavo

Patirti dideli
nuostoliai: nete-
ko žirgų, ginklų
ir daiktų, keletas
paimta į nelaisvę,
keletas žuvusių
eilinių.

Žemaičių divizija Dalyvavo 142 paimti į ne-
laisvę.

Lietuvos divizija Tikrai dalyvavo 
divizijai priskirtas 
DB priešakinės 
sargybos pulkas.

Baltarusijos divizija Dalyvavo

Priešakinės sargybos
pulkai:
JKM Baranovskio pul-
kas

Dalyvavo

DB priešakinės sargybos
pulkas

Dalyvavo Dalyvavo ir
nuostolių
patyrė 5
vėliavos.

11 eilinių ir 44 
žirgai, nuostoliai
įvertinti 8964 
auksinais*.

LB priešakinės sargybos
pulkas
Koryckio totorių pulkas Dalyvavo Patyrė nežymių 

nuostolių mūšy-
je, bet išžudyti
kariai.

Bielako totorių pulkas Dalyvavo Patyrė nežymių 
nuostolių, bet 
išžudyti kariai.

Svetimšalių autoramen-
tas
Kavalerija:

79 Sudaryta remiantis LVIA, F. SA. B. 18255, l. 164–224 pateiktais 1772 metų Lietuvos kariuo-
menės dalinių raportais.
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JKM raitelių leibregi-
mentas

Nedalyvavo

DB raitelių regimentas 153 kariai/70 
žirgų.

LB raitelių regimentas 198

Pinsko Grabovskio raite-
lių regimentas

83–99 kariai/20 
žirgų

Pėstininkai

JKM pėstininkų gvardi-
jos regimentas

Nedalyvavo

DB pėstininkų regimen-
tas

276 kariai

LB pėstininkų regimen-
tas

244 117 Į nelaisvę pateko:
1 karininkas, 8
puskarininkiai ir
muzikantai bei 36
kareiviai.
Sužeistas 1 ka-
reivis.
Be žinios dingo
30, nenukentėjo
tik 17 kareivių.

DB janičarų vėliava 109 Patyrė labai dide-
lių nuostolių.

LB janičarų vėliava Nežinoma

LDK maršalo vėliava Nežinoma

LDK Vyriausiojo tribu-
nolo vėliava

69

Artilerijos korpusas Dalyvavo Patyrė didelių
nuostolių, neteko
pabūklų, amuni-
cijos ir asmeninių
vežimų.

* Regestr straty... LVIA, f. SA, 18255, b. , l. 210–211.
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Priedas nr. 3 LDK kariuomenė Baro kovoms pasibaigus 1772 m. vid.

Dalinys Turi 
būti Yra Trūksta Perteklius

TAUTINĖ KAVALERIJA:

Žemaičių divizija

Lietuvos divizija

Baltarusijos divizija

Priešakinės sargybos pulkai:

JKM Baranovskio pulkas 189 194

DB priešakinės sargybos pulkas

LB priešakinės sargybos pulkas

Koryckio totorių pulkas

Bielako totorių pulkas 400 393 7 karių ir
32 žirgų

SVETIMŠALIŲ AUTORA-
MENTAS
Kavalerija:
JKM raitelių leibregimentas

DB raitelių regimentas 138

1 kari-
ninko, 

19 eilinių 
bei 69 
žirgų

4 karinin-
kai.

LB raitelių regimentas
198 ka-
riai, 181 
žirgas.

146 ka-
riai, 60
žirgų.

58 karių, 
121 žir-

go.

6 karinin-
kai.

Pinsko Grabovskio raitelių re-
gimentas

94 ka-
riai, 20
žirgų.

SVETIMŠALIŲ AUTORA-
MENTAS
Pėstininkai
JKM pėstininkų gvardijos regi-
mentas

DB pėstininkų regimentas 276 ka-
riai. 156

126, dau-
giausiai 
(118)

kareivių.

11, dau-
giausiai

karininkų.
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LB pėstininkų regimentas 182
6 kadetų 
ir 55 ka-
reivių.

DB janičarų vėliava 109 80 29

LB janičarų vėliava 63

LDK maršalo vėliava
LDK vyriausiojo tribunolo vė-
liava 69 59

Artilerijos korpusas 117 10

Įteikta 2005-11-17
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Vertimas iš latvių kalbosų

LIETUVOS KARIUOMENĖ ILŪKSTĖS APSKRITYJE
1919–1920 METAIS

Prof. dr. Ēriks JĒKABSONS
Latvijos universitetas

1919–1920 m. išlaisvinant Latvijos teritoriją nuo Raudonosios armijos 
dalyvavo įvairių kaimyninių valstybių ginkluotosios pajėgos: Estijos kariuo-
menė 1919 m. kovojo Vidžemėje, Lenkijos kariuomenė – 1919 m. Ilūkstės
apskrities rytinėje dalyje ir 1920 m. Latgalėje, o Lietuvos kariuomenė 1919
m. – Aukštutinėje Kuržemėje (Ilūkstės apskrityje). Šio darbo tikslas yra iš-
nagrinėti lietuvių kariuomenės veiklą šioje Latvijos dalyje, kurioje ji buvo iki
pat 1920 m. spalio, be to, giliai neanalizuojant 1919 m. vasarą ir rudenį čia
vykusių kovų veiksmų, kuriems reikia atskiro tyrimo. Lietuvos kariuomenės
buvimas ir aktyvi veikla Ilūkstės apskrityje buvo glaudžiai susijusi su Latvijos 
ir Lietuvos politiniais santykiais 1919–1920 m., kurie, savu ruožtu, buvo susi-
ję su bendrąja karine–politine situacija Baltijos jūros regione1.

1 Išsamiau žr.: Jēkabsons Ē. Latvijos ir Lietuvos santykiai 1919–1921 metais (Latvijas un Lietu-
vas attiecības 1919.–1921. gadā) // Lietuvos archyvai. Apie Lietuvos kariuomenę, 1999, nr.
12, p. 96–114; Jēkabsons Ē. Latvijas ārējā politika attiecībās ar Poliju un Lietuvu 1919.–1921.
gadā// Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Zinātniskie raksti. Humanitārās fakultātes XI
zinātniskie lasījumi. Vēstures sekcija. 5. krājums. – Daugavpils: Saule, 2001, 49 – 53 lpp.
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Karinė situacija Ilūkstės apskrityje 1919 m.

Rugpjūčio pabaigoje ypač aktualus tapo Daugpilio tolesnės valstybinės
priklausomybės klausimas, nors ir derybos dėl galimo Latvijos karinio ben-
dradarbiavimo su Lenkija Paryžiaus Taikos konferencijoje kilo jau anksčiau
(birželio 2 d. Latvijos užsienio reikalų ministras Z. Meierovics iš ten rašė,
kad „gandas apie lenkų kariuomenės ėjimą latviams į pagalbą kol kas yra ne-
pagrįstas“, tačiau, galimas daiktas, kad prie Daugpilio „latvių pulkai stovės
petys petin su lenkų ir lietuvių karinėmis pajėgomis, gindami mūsų žemės
nepriklausomybę nuo Rusijos“)2. Lietuvos kariuomenė jau liepą su mūšiais
buvo įėjusi į buvusios Kuržemės (Kuršo) gubernijos Ilūkstės apskritį, o rug-
pjūčio pabaigoje (rugpjūčio 29 d.) užėmė Ilūkstę ir kuriam laikui – Gryvą.
Kovose dalyvavo ir Lietuvos kariuomenės atskiros (vėliau – 2–osios) briga-
dos Specialiojo Marijampolės bataliono sudėtyje esanti 1–oji baltarusių kuo-
pa, kuri rugpjūčio 28 d. durtynėse prie Šėderės dvaro neteko vieno karininko
ir keturių karių, daugelis žuvusių buvo iš lietuvių dalinio3. Lietuvių artilerija
apšaudė Kalkūnus ir net Daugpilį4. Dar birželio 13 d. vyr. leitenantas J. In-
dāns Rubeniuose palaikė ryšius su vyriausiąja Lietuvos kariuomenės vado-
vybe, sudarė maždaug 100 vyrų Aukštutinės Kuržemės partizanų pulką, ku-
ris buvo pavaldus lietuvių Panevėžio grupei ir jos aprūpinamas. Liepos 6–10
d. partizanai kartu su lietuviais dalyvavo nesėkmingame puolime Bebrėnės
ir Dvietės kryptimi, nuo liepos 25 d. jie užėmė pozicijas Rubenių rajone, 
o rugpjūčio 16 d. Aukštutinės Kuržemės partizanų pulkas buvo įtrauktas į
3–ąjį Jelgavos pėstininkų pulką. Liepos pabaigoje vyriausiasis Lietuvos ka-
riuomenės vadas gavo Latvijos kariuomenės vadovybės padėką už pagalbą
išlaisvinant Latviją5. 

2 Latvijas Valsts vēstures arhīvs (toliau: LVVA), 1313. f., 1. apr., 5. l., 188 lp. 
3 Łatyszonek O. Białoruskie formacje wojskowe 1917–1923.- Białystok, 1995, S. 99.  Šodien.
1919 metais Ilūkstės apskrityje kritusių Lietuvos kariuomenės karių brolių kapai yra Daugpilio
priemiestyje Gryvoje (kairiajame Dauguvos krante), Sventėje ir Červonkoje.
4
pp
 Lietuva. – 1919. – 31 rugpj.; Jaunākās Ziņas. – 1919. – 6. sept.; Brīvā Zeme. – 1919. – 11. 

sept.
5 LVVA, 5601 f., 1 apr., 2310 l., 4 lp.; Išsamiau žr.: Krīpens A. Partizāņu cīņas// Latvijas 
atbrīvošanas cīņu vēsture/ Red. M. Peniķis.- 1. daļa. – Rīga: Literatūra, 1938.- 289.-295. lpp.
(čia yra ir labai nepalankus atsiliepimas apie Lietuvos kariuomenės sudėtyje veikusią baltarusių 
kuopą, kuri dalyvavo liepos 6–10 d. puolime kartu su partizanais: ji daugiau veikė plėšikaudama
ir atsakingu momentu savo nesuderintais veiksmais sutrikdė bendrą puolimą); Surgailis G. Lie-
tuvas un Latvijas armiju sadarbība neatkarības cīņu gados // Latvijas armija vēstures griežos.-
Rīga: Junda, 1993, 31–33. lpp. 
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Latvijos vadovybė tuo metu buvo informuota apie lietuvių teritorines
pretenzijas net į Daugpilį (tai, savo ruožtu, leidžia daryti išvadą, kad lietuviai
turėjo pretenzijų ir į Ilūkstės apskritį), todėl dar liepą K. Ulmanis Rygoje 
Lietuvos prekybos ir pramonės ministrui J. Šimkui leido aiškiai suprasti, kad
nenori, jog lietuviai užimtų Daugpilį6. Savo ruožtu Lenkijos kariuomenė po
sėkmingo įsiveržimo į Baltarusiją vienu metu pradėjo puolimą visame Dau-
guvos fronte. Daugpilio kryptimi puolė kariuomenės grupė, kuri tuo metu
savo kairiajame sparne tam tikru mastu operatyviai bendradarbiavo su ta
pačia kryptimi puolusia Lietuvos kariuomene (Vilkaviškio grupe, kuri veikė
palei plentą Kaunas–Daugpilis, ir Panevėžio grupe, veikusia palei geležinke-
lį Panevėžys–Daugpilis)7. 

Lenkai rugpjūčio 27 d. popietę Turmanto geležinkelio stotyje peržengė
buvusios Kuržemės (Kuršo) gubernijos sienas ir paskesnėmis dienomis kar-
tu su lietuviais atrėmė devynias Raudonosios armijos dalinių kontratakas.
Naktį į rugpjūčio 31 d. lenkų smogiamoji grupė palei geležinkelį Daugpilis
– Vilnius pasuko Daugpilio kryptimi. Tą patį padarė ir lietuviai kairiajame
lenkų sparne. Sovietų Rusijos  4–osios divizijos 1–oji brigada be kovos atsi-
traukė iš I pasaulinio karo rusų pozicijų į Daugpilio priemiesčio įtvirtinimus
Gryvoje prie geležinkelio tilto. Daugpilio gynyboje dalyvavo tvirtovės įgula,
atskira estų sovietų brigada ir 2–asis latvių šaulių pulkas, kuris buvo ką tik 
atvykęs iš Pskovo fronto8. Mūšiuose nuo rugpjūčio 30 d. iki rugsėjo 4 d. rau-
donieji latvių šauliai ir estų brigada neleido lenkams ir lietuviams persikelti į
dešinįjį Dauguvos krantą ir išlaikė prietilčio įtvirtinimus Gryvoje. Raudonie-
siems latvių šauliams net pavyko išvyti lietuvius iš jų rugsėjo 1 d. užimtų Kal-
kūnų, tačiau netrukus latvius iš ten išstūmė lenkai, turėję jėgos persvarą9.

Lenkų daliniams duotas įsakymas užimti Daugpilio tvirtovę buvo at-
šauktas rugsėjo 3 d. Kruvini mūšiai vyko ir Kaplavos rajone, rytinėje Ilūkstės
apskrities dalyje. Rugsėjo 10 d. naktį čia kontratakoje persvarą įgijo iš latvių
sudarytas Raudonosios armijos 15 kariuomenės specialiosios paskirties pul-

6 Lietuvos centrinis valstybinis archyvas (toliau: LCVA), f. 923, ap. 1, b. 1588, l. 11.
7 Išsamiau žr.: Raštikis S. Lietuvos likimo keliais, IV tomas, Chikago, 1982, p. 138.
8 Encyklopedja Wojskowa. – T. II. – Warszawa, 1932.– S. 408 – 409.
9 Andersons E. Sacensība par Daugavpili//Daugavas Vanagu Mēnešraksts. – 1965, Nr. 2, 49.
lpp.; Andersons E. Latvijas vēsture. 1914–1920.– Stockholm: Daugava, 1967, 557 lpp.; Strauss
A. 2. Latvju strēlnieku pulks revolūcijas cīņās//Latvju strēlnieku vēsture. – II sēj. – 2. daļa.
– Strēlnieki  Padomju Latvijā. Atmiņas un apraksti. – Maskava: Prometeja izdevniecība, 1934.
– 285.–295. lpp.; Borkiewicz A. Dzieje 1 – go pulku Legjonów.-Warszawa,1929.– S. 259–272; 
Skarbek E. Zarys historji wojennej 6-go pułku Legjonów. – Wilno, 1937, s. 17–18; Latviešu 
strēlnieku vēsture (1915–1920), Rīga, 1970, 352 lpp.; Lietuva. – 1920, 31 rugpj.
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kas ir kitos dalys, pralaužusios lenkų gynybą į 30 kilometrų gylį. Vis dėlto 
rugsėjo 13 d. lenkai užkirto raudonarmiečiams atsitraukimo kelią, sudegin-
dami tiltą per Dauguvą prie Kraslavos, ir iki rugsėjo 16 d. sovietų karinės
pajėgos kairiajame upės krante buvo likviduotos (ypatingosios paskirties
pulkas dar spėjo atsitraukti)10. Tad kairiajame krante Raudonosios armijos 
dispozicijoje liko tik prietilčio įtvirtinimo fortas Gryvoje.

Nuo rugsėjo 12 iki 26 d. lenkų karinės pajėgos persigrupavo Gryvos 
forto puolimui. Nerimą lenkams kėlė ir galima lietuvių kariuomenės reakci-
ja, nes buvo galima manyti, kad lietuviai lenkų akcijos metu stengsis užimti 
teritoriją, kurią lenkai laikė sava (tarpusavio santykius tuo metu lėmė paaš-
trėję smulkūs nesutarimai tarp lietuvių ir lenkų, tai buvo pastebima jau nuo 
rugsėjo pradžios11). Puolimas prasidėjo rugsėjo 27 d. iš ryto ir tiesiogiai prieš 
tai lenkų 1–ojo Legiono brigados vadas informavo apie akciją Lietuvos ka-
riuomenės 1–osios brigados štabą, ragindamas nemėginti pulti lenkams iš 
užnugario. Vienu metu 00.30 val. naktį į rugsėjo 27 d. lenkai užpuolė lietu-
vių 1–osios brigados štabą ir kuriam laikui sulaikė brigados ir visos Ukmer-
gės kariuomenės grupės vadą* P. Liatuką12 (matyt, turėdami tikslą tokiu 
būdu apsidrausti nuo lietuvių veiksmų). Padėties rimtumą ir konflikto, ku-
riame kaltos buvo abi pusės, paaštrėjimą liudija rugsėjo 27 d. vakare lenkų 
1-osios divizijos štabe buvusio Didžiosios Britanijos karinės misijos majoro 
H. B. Moketo telegrama Lietuvos kariuomenės dalinių vadui Daugpilio 
fronte. Joje jis nurodė, kad lenkai pradeda puolimą norėdami užimti vien 
tik prietilčio įtvirtinimus Gryvoje, o ne visą Daugpilį. Dėl to, kad akcija 
vykdyta prieš bendrą priešą, anglų majoras reikalavo, kad lietuviai nekeltų 
pavojaus lenkų užnugariui (tuo metu lietuviai buvo sulaikę lenkų amunici-
jos koloną)13.

Rugsėjo 27 d., net ir su dideliais gyvosios jėgos nuostoliais ir artilerijos
atsaku, forto Gryvoje užimti nepavyko. Tai buvo padaryta tik rugsėjo 28 d., 
atvykus papildomai kariuomenei ir tankams. Rugsėjo 28 d. lenkų pionie-
riai susprogdino abu Daugpilio tiltus (geležinkelio ir medinį). Tad lenkai 
kontroliavo visą kairyjį Dauguvos krantą iki forto, nuo kurio pozicijas palei

10 Babiński K. Zarys historji wojennej 5 – go pułku piechoty Legjonów. – Warszawa, 1929. – S. 
41 – 42; Latviešu strēlnieku vēsture... – 353 lpp.
11 *Turėtų būti I brigados vadą – moksl. red.
 Išsamiau žr.: Jēkabsons Ē. Latvijas attiecības ar Lietuvu 1919.– 1921. gadā// Latvijas Vēsture. 
– 1997, Nr. 1, 85– 91 lpp.
12 LCVA, f. 384, ap. 3, b. 16, l. 1, 10.
13 Ten pat, l. 17.
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Dauguvą iki Kazimirės buvo užėmę lietuviai14.

Lietuvos požiūris į Ilūkstės apskrities priklausomybės
klausimą ir padėtis joje

Dar rugpjūtį Lietuva pareikalavo pripažinti jai priklausančią Ilūkstės 
apskrities dalį iki 5 kilometrų linijos į šiaurę nuo Ilūkstės–Eglainės–Subatės 
kelio15. Rugsėjį prasidėjo nesutarimai – Rokiškio apskrities komendanto įga-
liotas karininkas uždraudė surengti Aknystės valsčiaus tvarkomojo komiteto 
posėdį ir t. t. Rugsėjo 23 d. Aknystėje susitiko Ilūkstės ir Rokiškio apskrities 
viršininkai bei karinių įstaigų atstovai. Susitikimas baigėsi be rezultatų, nes 
lietuviai norėjo, kad Latvijos įstaigos paveiktų gyventojus paklusti Lietuvos 
įstaigų potvarkiams. Savo ruožtu rugsėjo 26 d. Ilūkstės apskrities viršininkas 
davė užduotį Lašų, Stelės ir Sventės valsčiams išleisti potvarkį organizuoti 
savivaldybes. Užduotis nebuvo įvykdyta, nes Stelės valsčiuje jis susitiko su 
Lietuvos Zarasų apskrities viršininku, kuris ten nuvykęs tokiu pačiu tikslu16. 
Lietuvių okupuotos srities gyventojai pradėjo reguliariai rašyti skundus La-
tvijos valdžios įstaigoms. Buvo rašomi ir kolektyviniai prašymai su dešimti-
mis parašų, juose gyventojai prašė prijungti atitinkamus valsčius prie Latvi-
jos17. Lapkričio 19 d. iš Rygos išvykęs naujai paskirtas Latvijos diplomatinis 
pasiuntinys Lenkijoje, apskritai lietuviams palankus poetas A. Keninšas 
(A. Ķeniņš) detaliai aprašė savo kelionę iki Varšuvos. Jis aprašė ir kompli-
kuotą kelio ruožą iš Jakabpilio per Zasą iki Eglainės ir iš ten – iki lenkų kon-
troliuojamo Turmanto. Pirmajame savo pranešime iš Varšuvos jis rašė: „Vyk-
damas iš Eglainės iki Turmanto susidariau įspūdį, kad lietuviai rimtai ruošiasi 
pasilikti Ilūkstės apskrityje. Ten įveda Lietuvos civilinę tvarką, agituoja už 
Lietuvą ir dar renka gyventojų parašus už prijungimą prie Lietuvos. Tas ver-
čia suabejoti Lietuvos valdžios užtikrinimu, kad Ilūkstės apskrities okupacija 
jai reikalinga tik kaip politinis pretekstas, kad pretenduotų, kaip ir lietuviai 
išlaiko frontą su bolševikais. Reikėtų naujų Lietuvos paaiškinimų“18.

14 Išsamiau žr.: Jēkabsons Ē. Polijas armijas kaujas ar Sarkano armiju Ilūkstės apriņķī 1919.
gada septemrī//Latvijas Kara muzeja gadagrāmata. – Rīga, 2000,  46–58 lpp.
15
gg

 Butkus Z. Great Britain’s mediation in establishing Lithuanian-Latvian frontier, 1920-1921// 
Journal of Baltic Studies. Vol. XXIV, Nr. 4, Winter 1993, p. 362.
16 LVVA, 2575 f., 11 apr., 5 l., 37, 44 lp.
17 Išsamiau apie lietuvių užimtą teritoriją žr.: Lācis J. Dzīve Augškurzemes pierobežā. Atmiņu 
fragmenti//Treji Vārti. – 1989, Nr. 127, 57, 66 lpp.
18 LVVA, 2575 f., 15 apr., 11 l., 81 lp.
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1919 m. pabaigoje Rygoje įvyko slaptos Latvijos ir Lenkijos vyriausiųjų
karinių vadovybių atstovų derybos, kurios baigėsi karinio bendradarbiavimo
sutarties pasirašymu. Pagal ją 1920 m. sausio 3 d. Pietų Latgalėje prasidėjo
bendras puolimas, kurio rezultatas buvo tai, kad iki mėnesio pabaigos nuo
bolševikų išlaisvinta visa Latvija. Buvo laikomasi visiško slaptumo. Tačiau 
Lietuvos kariuomenės vadovybė, analizuodama operatyvinę padėtį, nujautė
galimus lenkų tikslus ir gruodį pradėjo koncentruoti savo karines pajėgas
Subatės rajone. Tai galėjo reikšti rimtą ruošimąsi užimti Daugpilį (šiuos įta-
rimus patvirtina Ilūkstės apskrityje koncentruotų Lietuvos karinių pajėgų
grupės pavadinimas, kuriame buvo lietuviškas miesto vardas – „Daugapi-
lio“ grupė). Po to, kai vyriausioji Latvijos kariuomenės vadovybė du kartus
pareikalavo baigti minėtą koncentraciją, kurią Lietuvos pusė aiškino kaip
„paprastą pergrupavimą“, Z. Meierovics gruodžio 23 d. pateikė protestą dėl
lietuvių įvykdytos Latvijos žemės okupacijos ir kategoriškai pareikalavo ati-
traukti Lietuvos karines pajėgas per dvi savaites. Priešingu atveju Latvijos 
valdžia žada „pasilikti sau teisę laisvai veikti“19. Gruodžio 30 d. A. Volde-
maras atsakė, kad jo valstybė „nespręs klausimo vienašališkai“, laiko sava
„Kuržemės (Kuršo) gubernijos lietuviškąją dalį“ ir pretenduoja į Daugpilio
tvirtovę, kuris yra „Lietuvos sostinės Vilniaus raktas“ ir nei istoriškai, nei
etnografiniu požiūriu nepriklauso Latvijai.20 Lietuvių istorikas Z. Butkus
pripažįsta, kad A. Voldemaras ir kai kurie kiti politikai tuo metu įgyvendino
neprotingą ir kartkartėmis ambicingą politiką Latvijos atžvilgiu, pareikšdami
visiškai nepagrįstas pretenzijas dėl Daugpilio ir Latgalės21. Reikia pažymėti, 
kad gruodžio 24 d. Ilūkstės apskrities latvių komendantas informavo Lietu-
vos kariuomenės 2–osios brigados vadą, kad lietuvių daliniai turi pasitraukti
iš apskrities, o šis jau 1920 m. sausio 6 d. atsakė atmesdamas reikalavimą,
siūlydamas užmegzti ryšius su vyriausiąja Lietuvos kariuomenės vadovybe22.  

Kiekviename pranešime Voldemaro nusistatymas Z. Meierovicą nu-
teikia dar nepalankiau Lietuvai ir 1920 m. vasarį jis net viešai akcentuoja,
kad nesuprantamas „lietuvių potraukis į Daugpilį ir jų manymas, kad ir kal-
bos atžvilgiu latgaliečiai yra arčiau lietuvių negu mūsų“. Ministras prieina
prie išvados, kad todėl Latvija pasirašė karinio bendradarbiavimo sutartį su

19 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 36, l. 35; Archiwum Akt Nowych (toliau: AAN), Akta L. Wasilewskie-
go, t. 43, k. 38.
20
gg

 LVVA, 2575 f., 11 apr., 8 l., 9 lp.; AAN, Attachaty, A – II/ 81/1.
21 Butkus Z. Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919–1929 metais, Vilnius, 1993, p. 43.
22 LCVA, f. 929, ap. 1, b. 362, l. 3–5.
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valstybe (Lenkija), kuri nepretenduoja į Latgalę23. 1919 m. pabaigoje lietu-
vius apėmė bloga nuojauta. Lietuvos spauda kaip pagrindinę nesutarimo su
Latvija priežastį nurodė gerus jos santykius su Lenkija24. 1920 m. pradžioje 
Lietuvos valdžioje buvo jaučiamas „tam tikras nervingumas, aiškinamas fak-
tinės reikalų būklės nežinojimu ir labiausiai – nesugebėjimu į mūsų [Latvijos 
– Ē. J.] kombinacijas su lenkais vienokiu ar kitokiu būdu reaguoti “25.

Latgalės išvadavimo operacija 1920 m. pradžioje ir 
Lietuva

Lenkų ir latvių puolimui prasidėjus tarp latvių ir lenkų pajėgų palei Dau-
guvą (nuo Kazimirės iki Gryvos) maždaug 20 kilometrų fronto ilgio užėmė 
Lietuvos kariuomenė (tuo metu Ilūkstės apskrityje buvo: Lietuvos kariuome-
nės 3–ojo pėstininkų pulko devynios kuopos – Eglainėje, 8–ojo pulko septy-
nios kuopos – Turmanto rajone 9–ojo pulko šešios kuopos – priešais Daugpi-
lį, lapkritį iš dviejų atskirų kuopų sudarytas Baltarusių batalionas – prie Kal-
kūnų (poziciją palei Dauguvą kartu su Joniškio batalionu jis užėmė gruodžio 
28 d.), geležinkelio kuopa ir nedidelis pionierių padalinys – prie Lilienfeldės 
priešais Daugpilį)26. Latvijos kariuomenės 3–ojo Jelgavas pulko 2–asis ba-
talionas, pastiprintas Ilūkstės apskrities komendantūros komanda, išsidėstė 
palei upę už Daugpilio, jie turėjo užduotį neleisti lietuviams (kurie iš Kazi-
mirės atidengė ugnį prieš kitame krante buvusius latvius, galimas daiktas, jų 
neatpažinę) persikelti ir susijungti su lenkais27. Lietuviai apie akciją  sužinojo 
tik tada, kai kovos jau vyko Daugpilio gatvėse, nors pagal vėlesnį Lietuvos 
kariuomenės Generalinio štabo pranešimą dar sausio 2–3 d. naktį prieš puo-
limo pradžią lietuvių žvalgai buvo persikėlę per Dauguvą ir po trumpos kovos 
kuriam laikui užėmę Lyksną28. Tačiau ir sausio 3 d. jie persikėlė per Dauguvą 
(matyt, lietuvių akcija įvykdyta vietos vado iniciatyva). 17.00 val. lenkų 1–ojo 
Legiono pulko 8–oji kuopa iš tvirtovės gavo įsakymą užtikrinti laikiną gynybą 
nuo lietuvių palei Dauguvą. Poguliankoje (Mežcieme) lenkai sutiko Lietu-
vos kariuomenės kuopą. Lenkai šiuo atveju turėjo bet kokiomis priemonė-
mis pasiekti, kad lietuviai atsitrauktų. Tai pavyko įtikinus lietuvių vadą, kad 

23 Latvijas Sargs. – 1920. – 4. febr.
24 Lietuva, 1919, 23  gruodis.
25 LVVA, 2575 f., 11 apr., 8 l., 9 lp.
26 LVVA, 6033 f., 1 apr., 25 l., 7 lp.
27 Ten pat, 188. l., 19. – 20. lp.; 192. l., 2. lp.; Latgales Vēstnesis. – 1939. – 2. janv.
28 Lietuva, 1920, 10 sausis.
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lenkai sudaro čia kitą batalioną priešakinio apsaugai. Panašiu būdu pavyko 
pasiekti, kad Lietuvos kariuomenės baltarusių bataliono kuopos atsitrauktų 
nuo Lyksnos vilų gyvenvietės. Iki 21.00 val. lenkai sudarė gynybą palei Dau-
guvą iki Aukštutinių Gulanių ir užmezgė ryšį su 3–ojo Jelgavo pulko kuopa 
Moslovajoje29. Pagal vyriausiojo Lietuvos kariuomenės vado P. Liatuko kelio-
mis dienomis vėliau pateiktą pranešimą, lietuvių daliniai 16.00 val. buvo užė-
mę nedidelę sritį nuo Aukštutinių Gulanių palei geležinkelį iš šiaurės, tačiau 
nenorėdama įsivelti į ginkluotą susidūrimą su lenkais ir latviais ji įvykdžiusi 
reikalavimą ir atsitraukusi per Dauguvą (reikalavimą pateikė tiek lenkai, tiek 
latviai)30. Sausio 3 d. vakare lenkų ir latvių grupės vadovybė įsakė 3–ojo Jelga-
vos pulko 2–ajam batalionui dėl dviejų–keturių Lietuvos kariuomenės kuopų 
persikėlimo per Dauguvą maždaug už dviejų kilometrų nuo Daugpilio, užti-
krinti kordono sudarymą palei Dauguvą31. Tačiau ši karinių pajėgų dalis dėl 
politinių priežasčių vėlavo palikti miestą, uždelsė įvykdyti įsakymą (sausio 
3 d. bataliono vadui pažadėjo, kad įsakymas bus įvykdytas „vėliau“). Dėl to 
kordoną sudarė 6–ojo Legionų pulko batalionas, nors lenkai dar sausio 5 d. 
laukė, kad latviai užims pozicijas prieš lietuvius. Tačiau ir prieš E. Ridzo-
Smiglijo įsakymo gavimą patys latviai sąmoningai trukdė lietuviams persikelti 
per Dauguvą. Sausio 3 d. 3–ojo Jelgavos pulko 2–ojo bataliono daliniai kely-
je į Daugpilį Poguliankoje gavo žinią, kad lietuviai rengiasi pereiti Dauguvą 
Lyksnos rajone. Dėl šios priežasties Ilūkstės apskrities komendantūros ko-
manda naktį paliko Lyksną, o 6–oji ir 8–oji kuopa – Pogulianką („kad įspėtų 
lietuvius, jog jiems Daugpilyje nėra ką veikti“) ir tik kitą dieną prisijungė prie 
kito bataliono Daugpilyje32.

Apie tai, kaip arti buvo rimtas konfliktas, liudija ir įvykiai Ilūkstės aps-
krityje ir abiejų valstybių užsienio reikalų žinybų vadovų susirašinėjimas.
Kai sausio 3 d. 3-asis Jelgavos pulkas prie Glaudanų perėjo per Dauguvą,
lietuviai paskelbė, kad demarkacijos linija yra už penkių kilometrų nuo Su-
batės–Lašų–Ilūkstės kelio ir eina per Pilskalnės valsčių iki Dauguvos. Lietu-
vos kariuomenės kontroliuojamoje teritorijoje priverstinai likviduotos La-
tvijos savivaldybės. Ilūkstės apskrities komendantas pripažįsta, kad jo jėgos

29 Centralne Archiwum Wojskowe (toliau: CAW), Wojskowe Biuro Historyczne (toliau:WBH),
400. 1. 489 (Fedorczyk S.), 341. 1. 150. P. Losovskis rašo, kad lietuviai perėjo Dauguvą sausio 5
d., o tai tikriausiai yra netikslu. – Łossowski P. Stosunki polsko – litewskie w latach 1918 - 1920.
– Warszawa, 1966.– S. 187.
30 LCVA, f. 384, ap. 3, b. 14, l. 6.
31 LVVA, 3601 f., 1 apr., 471 l., 5 lp.
32 3 Jelgavas kājnieku pulks. 1919. 16. VIII – 1929. 16. VIII. – Rīga, 1929, 126 lpp.
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yra per mažos, kad galėtų tam sutrukdyti33. Sausio 9 d Z. Meierovics laiške
A. Voldemarui dėl „su Latvijos kariuomenės pergale prie bolševikus“ padė-
kojo Lietuvos liaudžiai ir valdžiai už paramą kovoje prieš Raudonąją armiją. 
Paskui sekė tokie žodžiai: „Po Daugpilio užėmimo susidarė tokia padėtis,
kad Latvijos kariuomenės puolimas plačiai frontu ir kitos priežastys verčia
nedelsiant užimti lietuvių karinių pajėgų laikinai okupuotą Kuržemės terito-
riją“. Pagrindinis argumentas – daugiau neegzistuoja Lietuvos frontas prieš
Sovietų Rusiją – tai priežastis, dėl kurios Lietuvos kariuomenė ligi šiol ofi-
cialiai yra Latvijoje. Sausio 21 d. Lietuvos užsienio reikalų ministras atsakė,
kad kariuomenė neišvesta, nes Latvijos pusės argumentacija nepagrįsta, ir
nuo šiol Lietuvos valdžia neatsakys į neleistina „įsakymo forma“ pateiktus
reikalavimus. A. Voldemaras greičiausia buvo pasipiktinęs dėl Z. Meierovi-
co laiško, nes pabrėžė, jog Lietuvos valdžia priversta nepriimti taip pateik-
tos padėkos, nes nėra dalyvavusi Latgalės išlaisvinime „dėl tos vienintelės
priežasties, kad operacija buvo suplanuota ir įvykdyta be jos žinios“34. Tuo 
metu kampaniją prieš Latviją pradėjo Lietuvos spauda, priekaištaudama dėl
sąjungos su Lenkija sudarymo (pirmiausiai oficiozas „Lietuva“, priekaišta-
vęs latviams dėl nedėkingumo, nepagrįstų pretenzijų į Lietuvos žemę reiš-
kimą, draugystę su lenkais, iš kurių latviai galų gale nieko gero nesulauks ir
t. t., „Laisvė, kuri vasario 25 d. pareikalavo suteikti Latgalės gyventojams 
teisę laisvai pasirinkti prie kurios valstybės jie nori pasilikti – prie Latvijos 
ar kultūros ir kalbos atžvilgiu jiems kur kas artimesnės Lietuvos“, ir kt.35). 
Apskritai diplomatinis atstovas Kaune V. Bandrevičius pagrįstai įžvelgė
„sąmoningą, sistemišką kurstymą ir agitaciją prieš latvius spaudoje“. Latvi-
jos užsienio reikalų ministerija pagrindinę blogų santykių priežastį viena-
reikšmiškai matė Lietuvos valdžios ir pirmiausia užsienio reikalų ministro
A. Valdemaro nuomonę. Sausio viduryje A. Valdemaras nuoširdžiai išdėstė
V. Bandrevičiui savo užsienio politikos koncepciją, pagal kurią Sovietų Rusija 
Lietuvai grėsmes nekelia, ir vienintelis jos priešas buvo Lenkija. Savo ruožtu
Latviją ir Lenkiją Rusija anksčiau ar vėliau sunaikins (pirmiausia – dėl uos-
tų, paskui – „dėl seno priešiškumo“). Latvijos egzistavimu Lietuvos valdžia
netiki, todėl karinių pajėgų iš Ilūkstės  apskrities neatitraukia. Latvijos val-
džiai po tokių ciniškų sumetimų išdėstymo atsirado tikrumas, kad su „dabar-
tiniais Lietuvos užsienio politikos vadovais bus sunkiai pasiekiama Baltijos

33 LVVA, 6033 f., 1 apr., 25 l., 34 lp. 
34 Ten pat, 3601 f., 1 apr., 273 l., 79 lp.; 247 l., 197 lp.; LCVA, f. 929, ap. 1, b. 35, l. 1, 4.
35 Lietuva. – 1920. – 9, 16, 31 saus., 1 vas.; Laisve. – 1920. – 27 saus., 4, 25 vas.
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valstybių vienybė“36. Panašios nuotaikos vyravo ir Latvijos užsienio reikalų
ministerijos departamento direktoriaus  L. Sėjos (L. Sēja) apžvalgose. Jose
buvo kalbama tiek apie Lietuvos „abejotinus sandėrius su bolševikais“, tiek 
apie netoliaregišką jos valdžią ir lietuvių spaudos bei valdžios pareiškimų
„provokacinį toną“. Vasario 4 d. jis rašė: „Sunku pasakyti, ar tai daroma iš
kvailumo, ar išdavikiškais tikslais prieš pačių lietuvių tautą“, išreikšdamas
nuomonę, kad Lietuvos valdžia turi slaptą, tiesiogiai ar netiesiogiai prieš
Latviją nukreiptą susitarimą su Vokietija. Vasario 28 d. L. Sēja pabrėžia: 
„Ir nepriklausoma Lietuva Latvijai reikalinga, žinoma, be germanofiliškos
orientacijos, apie kurią galvojama kaip apie buvusį reiškinį, nes lietuvių tau-
ta tokiai krypčiai anaiptol nepritaria“37. Abiejų valstybių santykių nepage-
rina ir Z. Meierovico mėginimas vasario 4 d. pasiekti, kad lietuvių karinės
pajėgos būtų atitrauktos iš Ilūkstės apskrities tarpininkaujant Antantės kari-
nės misijos nariui A. Terneriui, nes paskutinio vasario 10 d. Latvijos užsienio 
reikalų ministro laiško kopiją (jame buvo informacija apie lietuvių smurtą
prieš gyventojus ir prašymas priversti išvesti juos savo karines pajėgas) per-
siųsta į Kauną su reikalavimu pateikti atitinkamus paaiškinimus38. Dėl to 
buvo svarstyta galimybė klausimo sprendimui panaudoti ginkluotąsias pa-
jėgas. Užsienio reikalų ministerijos departamento direktorius  L. Sėja rašo,
kad reikia į lietuvius „iššauti stipresnio parako“39, o Latvijos kariuomenės 
vyriausiojo vado štabo viršininkas gen. P. Radzinšas (P. Radziņš) vasario 17 
d. informuoja Lenkijos karinį atstovą kpt. A. Miškovskį, kad po Žiemgalės
divizijos mokymų pabaigos ji pakeis Latgalės diviziją fronte, kuri, savo ruož-
tu, išsidėstys Ilūkstės apskrityje (Miškovskis daro išvadą, kad kariuomenės
vadovybė remia „aštresnius veiksmus prieš lietuvius“)40. Tuo pačiu metu ir 
Lietuvoje pasigirsta raginimų rengti „karo žygius“ į Daugpilį ir Latgalę41. 
Derybos dėl sienos, trukusios nuo vasario 26 d. iki kovo 11 d. Kaune, ir vėl
nedavė rezultatų, nes šalys negalėjo susitarti nei dėl Palangos, nei dėl Ilūks-
tės apskrities priklausomybės.

Iki 1920 m. balandžio Latvijos valdžios įstaigos buvo priverstos stebėti 
ir lenkų–lietuvių konfliktą Latvijos teritorijoje. Kovo 18 d. Daugpilyje lenkai 
iškilmingai pažymėjo savo valstybės vadovo J. Pilsudskio vardadienį ir saliu-

36 LVVA, 2575 f., 11 apr., 8 l., 27–31 lp.
37 Ten pat, 2574 f., 4 apr., 7 l., 50, 95, 107, 111, 139 lp.
38 LCVA, f. 929, ap. 1, b. 35, l. 11.
39 Ten pat, 2574 f., 4 apr., 7 l., 107 lp.
40 AAN, Instytucje Wojskowe, t. 296/1– 62, k. 2.
41 LVVA, 2575 f., 11 apr., 8 l., 51 lp.



51

to vietoje iš tvirtovės paleido 17 patrankos šūvių į lietuvių pozicijas kitame 
Dauguvos krante. Prasidėjus lenkų ir lietuvių puolimui sausio pradžioje lie-
tuviai pradėjo rodyti atvirą priešiškumą (taip pat ir latviams), tačiau jis dar 
neperaugo į konfliktą (priešingai lenkų nuogąstavimams lietuviai net padėjo 
pakilti lenkų lėktuvui, kuris buvo priverstas nutūpti sausio 16 d. prie Turman-
to)42. Demarkacijos linija tarp Lietuvos ir Lenkijos kariuomenių buvusioje 
Kurzemės (Kuršo) gubernijoje ėjo 10 kilometrų į vakarus nuo geležinkelio 
Daugpilis–Vilnius. Tarp šalių atsirado nesutarimų dėl tų vietų, lietuviai pra-
dėjo trukdyti susisiekimą geležinkeliu, o lenkams trūko priemonių, kad galėtų 
jį tinkamai apsaugoti (lenkų karinių pajėgų grupėje buvo vienintelė motorinė 
drezina, patruliavusi Pietų Latgalėje). Vasario pradžioje lenkų karinių pajėgų 
grupės vyriausiasis vadas E. Ridzs–Smiglijs priminė Turmanto pogrupiui jo 
užduotį – neleisti net trumpam laikui lietuvių į lenkų veiklos rajoną43.

Pirmą kartą lenkų dalinio Daugpilyje kovinė parengtis dėl lenkų ir lie-
tuvių santykių paaštrėjimo buvo paskelbta vasario 10–11 d., kai grupės šta-
bui pavaldžiam kulkosvaidininkų skyriui buvo duotas įsakymas būti pasiren-
gusiam išėjimui į frontą. Tačiau susidūrimas neįvyko, nors Lietuvos pusė ir
žinojo apie vasario 12 d. lenkų įvykdytą lietuvių posto apšaudymą per Dau-
guvą44. Tikras susidūrimas prasidėjo kovo 12 d., kai lenkų 6–ojo Legionų 
pulko žvalgai išvaikė iš Antonolės (į šiaurę nuo Turmanto) čia ką tik išsidės-
čiusį lietuvių postą. Tos pačios dienos rytą lietuviai iš karabinų ir kulkosvai-
džių apšaudė lenkų lėktuvą, pakilusį iš Rugelių aerodromo prie Daugpilio,
kuris turėjo nustatyti geležinkelio būklę iki Rokiškio ir Eglainės–Ilūkstės
apylinkių (pilotas buvo lengvai sužeistas)45. Kitą dieną įvyko keli smulkūs su-
sidūrimai, abiejose pusėse buvo sužeistų ir paimtų į nelaisvę (juos netrukus
paleido46). Kovo 15 d. lietuviai tarp Turmanto ir Kalkūnų užbarikadavo gele-

42 CAW, WBH, 341. 1. 155. 1920 m. vasario 16 d. Latvijoje buvo Lietuvos kariuomenės 3-asis
pulkas (1100 vyrų palei  Dauguvą, Ilūkstėje ir Dvietėje), 6–asis pulkas (840 vyrų Eglainėje ir
Subatėje), 9–asis pulkas (palei geležinkelį nuo Daugpilio iki Turmanto), Baltarusių batalionas
(250 vyrų Šedėrės dvare prie Eglainės). Eglainėje buvo ir 3–osios brigados štabas, sandėlis,
nedidelė belaisvių stovykla, komendantūra. Kovo pradžioje 9–ajam pulkui priskirtas 1-ojo
husarų pulko eskadronas ir artilerijos baterija. Lenkų žiniomis, šiose lietuvių pajėgose buvo
4000 karių. – AAN, Attachaty, A – II, 64/ 1, s. 35, 203; 81/2; CAW, WBH, 341. 1. 155.
43 LVVA, 3601 f., 1 apr., 471 l., 70. lp.; CAW, WBH, 341. 1. 152, 154.
44 Lietuva, 1920, 20 vas.
45 CAW, II ND WP, I. 301. 14. 67.
46 Pagal Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo pranešimus iš viso lietuviai šiose susidūrimuose
buvo paėmę į nelaisvę vieną lenkų karininką ir įgiję 2 kulkosvaidžius. – Lietuva 1920, 17, 18,
19 kov.
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žinkelį, nupjovė telegrafo laidus, granatomis apmėtė traukinį ir pareikalavo
6–ąjį Legionų pulką atsitraukti iš teritorijos į vakarus nuo geležinkelio. Po to 
lenkų 6–asis pulkas atstūmė lietuvius už demarkacijos linijos, vietomis ją pe-
rėjo. Kovo 18 d. į Kalkūnus atvyko anglų kapitonas ir prancūzų vyr. leitenan-
tas kartu su dviem Lietuvos kariuomenės karininkais, pareikalavo atitraukti
lenkų karines pajėgas nuo kovo 13 d. užimtos linijos. 6–ojo pulko bataliono
vadas kpt. V. Rikemanas (V. Rīkemans) atsisakė, pateisindamas tai būtiny-
be užtikrinti geležinkelio saugumą. Antantės atstovai pažadėjo išspręsti šį
klausimą. Kovo 19 d. lenkų ir latvių grupės vado E. Ridzo–Smiglijo štabas
davė įsakymą 6–ajam ir 1–ajam Legionų pulkui (padedant dviejų baterijų,
raitininkų vadui, aviacijos eskadrilei ir šarvuotam traukiniui) naktį į kovo
21 d. užimti naują demarkacijos liniją gerokai už tuo metu nustatytos (tik 
uždrausdė įeiti į Zarasus). Tačiau plaustais per patvinusią Dauguvą persikė-
lė per pusantros dienos, ir jo metu atėjo vyriausiosios vadovybės įsakymas
sustabdyti akciją – kovo 21 d. ji buvo susitarusi su Anglijos misija Lenkijoje, 
kad lenkai atsitrauks į kovo 23 d. užimtą liniją, pakartotinio puolimo atveju
gaudami visišką veiksmų laisvę prieš lietuvius (anglai nesikišo į tolesnį ginčų
sprendimą). Lenkų daliniams buvo įsakyta atsitraukti, o mažiausius lietuvių
„provokacinius veiksmus“ atidengia ugnį. Grįžimas į ankstesnes pozicijas
kovo 26 d. vyko ramiai47. 

Vyriausioji Latvijos kariuomenės vadovybė atidžiai sekė įvykius. Galima 
buvo nerimauti, tai liudija dar balandžio 18–19 d. įvykęs susišaudymas tarp 
lenkų ir lietuvių palei Dauguvą Lyksnos – Kazimirės linija, kur buvo smarkiai 
sužeistas lenkų karys48. Šie atvejai kėlė rūpesčių Latgalės administracijai.

Ilūkstės apskrities dalyje Lietuvos kariuomenė nuolatos buvo nusiteiku-
si elgtis kaip savo teritorijoje. 1920 m. sausio  26 d. karinio atstovo padėjėjas
iš Kauno pranešė, kad „nuo Ilūkstės iki  Daugpilio“ dislokuotas 3–asis pėsti-
ninkų pulkas (1100 karių su 18 kulkosvaidžių), 8–asis pulkas (860 karių su 12
kulkosvaidžių), 2–oji ir 6–oji artilerijos baterijos su 4 patrankomis, Baltarusių
bataliono 400 karių su 8 kulkosvaidžiais (karininkas pranešė, kad „baltarusių
bataliono kareiviai draugiški latviams“), amunicijos sandėlis Eglainėje, taip
pat vienas 6-ojo pulko batalionas Subatėje (360 kariai su 8 kulkosvaidžiais).

47 AAN, Sztab Główny, t. 616/5, s. 81; Attachaty, A – II, 64/1, k. 203, 228; CAW, WBH, 341. 151, 
155, 157; Borkiewicz A. Dzieje 1 – go pułku... – S. 468.
48 LVVA, 2574 f., 3 apr., 15 l., 28 lp. Dar balandžio 17 d. lietuviai iš kairiojo Dauguvos kranto
atidengė ugnį į JAV Raudonojo Kryžiaus motorlaivį (plaukiantį į Rygą) už šešių varstų nuo Dau-
gpilio, o balandžio 18 d. apšaudė iš Rygos į Daugpilį važiuojantį šios organizacijos automobilį.
– LVVA, 6033 f., 1 apr., 25 l., 82 lp.   
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Pavasarį čia atvyko Lietuvos kariuomenės 3-asis pėstininkų pulkas (1100
karių), 6-asis pėstininkų pulkas (840 karių), 9-asis pėstininkų pulkas (840
karių) ir Baltarusių batalionas (400 vyrų). Eglainėje buvo 3-osios brigados
štabas, amunicijos sandėlis, nedidelė belaisvių stovykla, stoties komendan-
tūra. Kovo pradžioje 9-ajam pulkui priskirtas 1-ojo husarų pulko eskadronas
ir raitininkų baterija. Lenkų žiniomis, kurios apskritai sutampa su Latvijos 
karinio atstovo Kaune pateikta informacija, Latvijoje buvo maždaug 4000 
lietuvių karių49. Tai buvo dėmesio vertos pajėgos, visiškai kontroliavusios pa-
dėtį teritorijoje, kurioje gyventojų tautybė buvo įvairi, tačiau latviai sudarė
daugumą. Latvijos valdžios įstaigas reguliariai pasiekdavo informacija, kad
latvius, kurie išreiškia norą, kad ši teritorija priklausytų Latvijai, baugina,
trumpam areštuoja, imama daug pakinkytų vežimų, rekvizuoja turtą, grasina
sušaudyti ir t. t. Tuo pačiu metu valstybės žemė buvo nuomojama lietuviams.
Vasario 24 d. Valstybinis informacijas biuras pranešė, kas Ilūkstėje kažkoks
valdininkas matė „lietuvių kareivių be jokios priežasties nušautą Pilskalnės 
valsčiui priklausantį policininką Raubiško“50. Nuolatos susidarydavo nedi-
delės konfliktinės situacijos. Kovo pabaigoje lietuviai Eglainėje sustabdė
latvių traukinį ir dvi dienas laikė keleivius suėmę be maisto,51 o gegužės 4 d. 
į Lietuvos kariuomenės 3–ąjį pulką metinėms šventėms atvyko prezidentas
A. Smetona, kurio sutiktuvių renginius Latvijos pusė suvokė kaip mėginimą
pabrėžti teritorijos priklausymą Lietuvai. Patys lietuviai buvo tuo įsitikinę,
tai liudija ir liepą Aknystės valsčiuje pas tėvus atostogavusio Latvijos kariuo-
menės karininko J. Valdmano (J. Valdmaņ) deportavimas „į Latviją“ per 
24 valandas52. Birželio 30 d. Ilūkstės apskrities gynėjų būrelio instruktorius
pranešė, kad „įvairiuose lietuvių okupuotuose valsčiuose gyventojus varu
varo į Lietuvos Konstitucijos susirinkimus, verčia paimti pasus iš Latvijos 
kariuomenės karių, sugrįžusių atostogų, siūlo negrįžti į kariuomenę – re-
mia dezertyrus, o gyventojams, kad juos palankiai nuteiktų, duoda drabužių
(apavo)“, lietuviai su latvių komendantu elgiasi nemandagiai, išardė palei
Dauguvą Dvietės valsčiuje buvusį pasaulinio karo metų blindažą ir išvežė
medžiagas53  ir t. t.  

49 AAN, Attachaty, A–II, 64/1, k. 35, 203; CAW, WBH, 341.1.155; LVVA, 2575, f. 11, apr. 8, l. 
45, lp.
50 LVVA, 1307 f., 1 apr., 378 l., 22, 43 lp.; 2574 f., 3 apr., 9 l., 114 lp.
51 Segodnja. – 1920. – 2 aprelja.
52 LVVA, 6033 f., 1 apr., 25 l., 76, 31 lp.
53 Ten pat, 1640 f., 1 apr., 37 l., 18 lp.
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Situacija 1920 m. liepą–rugsėjį

Liepos 4 d. Baltarusijoje prasidėjo visuotinis Raudonosios armijos puoli-
mas lenkų fronte, kuris virto sparčiu lenkų atsitraukimu ir net bėgimu (bolše-
vikų puolimas buvo sustabdytas tik rugpjūtį prie Varšuvos). Po to, kai balandį 
pasitraukė didžiausia lenkų karinių pajėgų dalis, Daugpilyje dar buvo likęs 
lenkų garnizonas ir jis neketino atiduoti Latvijai Ilūkstės apskrities rytinės 
dalies (šešių valsčių ir Gryvos miesto, kurie administraciškai buvo įtraukti 
į Breslaujos apskritį)54. Daugpilio garnizono vadas liepos 5 d. buvo išvykęs 
į apskritį. Jį pavadavo vyr. leitenantas J. Budovskis, kuris kartu su apygar-
dos viršininko žinion komandiruotu vyr. leitenantu J. Preisbergu organiza-
vo komendantūros kuopos ir 27-osios miesto apsaugos kuopos karius siųsti 
per Dauguvą į Elernės dvarą ir liepė užimti ten gynybos pozicijas. Likę 80 
gynybos kuopos kariai buvo nusiųsti į tvirtovę, kurioje tuo metu stovėjo len-
kų kariuomenė. Kelyje į tvirtovę J. Budovskis ir J. Preisbergs sužinojo, kad 
lenkai paliko visą „Dauguvos frontą“ ir net Ilūkstės apskritį. J. Preisbergs au-
tomobiliu kirto tiltą ant kurio nebebuvo lenkų sargybos posto, ir lenkų štabe 
Gryvoje gavo oficialų to patvirtinimą. Jis grįžo į tvirtovę ir davė įsakymą 70 iš 
ten buvusių 80 karių bėgte sekti paskui jo automobilį ir užimti Kalkūnų gele-
žinkelio  stotį pirma lietuvių. Po 15 minučių po to, kai jie tą padarė, pasirodė 
lietuvių kariai. Pamatę, kad juos aplenkė, išėjo. Lietuviai, žinodami, kad la-
tvių pajėgos Daugpilyje yra labai menkos, su raitininkų vidaus postu mėgino 
pasistumti ir Skrudalienos kryptimi, aplink Gryvos miestą užimdami pasagos 
formos pozicijas. Kažkoks lietuvių raitininkų patrulis susidūrė su latvių ka-
rių skyriumi ir po trumpo susišaudymo pasitraukė. Ir tada, kai jau minėti 70 
apsaugos kuopos karių (daugiausia „Daugpilio batsiuviai ir siuvėjai“) užėmė 
frontą prieš Lietuvos karines pajėgas, juos įvairiose vietose pasitiko su šautu-
vų ugnimi. Tačiau po to, kai jie į tai atsakė ugnimi, nesusipratimas baigėsi55. 

Liepos 5 d. vakare 3-ojo Jelgavos pulko vadas gavo įsakymą perimti
Daugpilio kovos rajoną, vieną kuopą išdėstant Kalkūnų stotyje, visas valtis
iš kairiojo Dauguvos kranto perplukdyti į dešinįjį, kairiajame krante imtis

54 Išsamiau žr.: Jēkabsons Ē. Sešu pagastu un Grīvas pilsētas problēma Latvijas un Polijas 
attiecībās 20.–30. gados.//Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls.– 1995, Nr. 1, 80–101 lpp.; Jē-
kabsons Ē. Latvijas un Polijas robeža 1919.–1939. gadā// Daugavpils universitāte. Humanitārās
fakultātes XII Zinātnisko lasījumu materiāli. Vēsture/ History. Proceedings of the XIIth Scien-
tific Readings of the Faculty of Humanities.– VI (I). – Daugavpils, 2003, 69.–79. lpp.  Publicēts
arī: http://www.historia.lv/publikacijas/konf/daugp/012/1dala/jekabson.htm.
55 LVVA, 2574 f., 3 apr., 15 l., 36, 39 lp.
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žvalgybos veiklos, ir, jeigu būtina, išlaikyti Daugpilį „iki paskutinio, kol at-
vyks papildomos pajėgos“. Be to, turėjo būti palaikomas ryšys su lenkais
Turmanto stotyje56 (tai jau buvo nebeįmanoma).

Dar liepos 5 d. vyriausioji Latvijos kariuomenės vadovybė konstatavo,
kad lenkai atsitraukia Vilniaus kryptimi per Slobodką ir Jodą. Žiemgalės
divizija buvo sustiprinta įvairiais atsargos daliniais, tačiau Latvijos kariuo-
menės vadovybė neturėjo beveik jokio supratimo apie Raudonosios armijos 
judėjimą ir sumanymus. Laikinai gen. P. Radzinšas įsakė „pagal galimybes
greičiau užimti mūsų etnografines ribas“, tam tuo laiku pritrūko jėgų, todėl
tai bus padaryta paskui57. Lietuviai stūmėsi į rytus, jie perėmė geležinkelį iš
Kalkūnų iki Turmanto, išskyrus pozicijas palei Gryvos–Drisvjatų kelio, ir įėjo
į Demenės ir Silenės (Borovkos) valsčių. Nesutarimus dėl geležinkelio ruožo
Kalkūnai–Turmantas sureguliavo Anglijos karinė misija – geležinkelis buvo
perduotas Latvijai, o lietuviai už tai gavo tranzito teises58. Latvijos santykiai
su Lietuva ir toliau buvo komplikuoti. Birželio pabaigoje Latvijos valdžia
užbaigė 1919 m. kovą su Lietuva pasirašytos sutarties veikimą, nes pagal ją
suteikta paskola mainais į teisę naudotis Liepojos uostu buvo grąžinta. Tad 
uždrausdama lietuviams laisvai įeiti į Liepojos uostą Latvijos valdžia tikėjosi
padaryti juos sukalbamesnius dėl sienos klausimo. Liepos 11 d. tai buvo pra-
nešta Lietuvos valdžiai59.

1920 m. rugpjūčio 8 d. Ilūkstės apskrities rytinėje dalyje dislokuoto 2–ojo 
Ventspilio pėstininkų pulko vadovybė pranešė Žiemgalės divizijos štabui, kad 
dešiniajame pulko sparne yra Lietuvos kariuomenės 6-ojo pėstininkų pulkas 
su štabu Jaunsventėje (aplinkiniuose sodžiuose iki pat Laucesės įskaitant ją 
– kiekviename 30 karių su vadu ir kulkosvaidžiu). Savo ruožtu prieš pulką 
kairiojo sparno linijoje nuo Jakubovos iki Popeliškių yra 9–asis pulkas. Pa-
gal pranešimą jokio atskiro incidento nebuvo, tačiau „paskutinėmis dienomis 
lietuviai karinėse pajėgose yra nervingi, apribojo vietinių gyventojų judėjimą, 
taip pat ir daug santūresniu nusistatymu mūsų karių atžvilgiu“60.

Komplikuoti Latvijos ir Lietuvos santykiai ryškiai atsikleidė ir Baltijos
valstybių konferencijoje Bulduriuose, kuri baigė darbą rugsėjo 4 d. Tuo metu 
lietuvių karinės valdžios įstaigos tebebuvo nusistačiusios iš pradžių įsiskverb-

56 Ten pat, 1527 f., 1 apr., 617 l., 18 lp.; 616 l., 16 lp.; 6033 f., 1 apr., 406 l., 20 lp.
57 Ten pat, 6033 f., 1 apr., 406 l., 16, 29, 30 lp.
58 Ten pat, 3601 f., 1 apr., 496 l., 33 lp.
59 LVVA, 2575 f., 11 apr. 61 l., 34. lp.; 2574 f., 4 apr., 71 l., 206 lp. 
60 Ten pat, 1490 f., 1 apr., 404 l., 114 lp.
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ti į teritorijas, kurios iki tol buvo kontroliuojamos Latvijos valdžios įstaigų.
Pavyzdžiui, 1920 m. rugpjūčio 20 d. Lašų srities komendantas pranešė, kad
„lietuviai rengiasi įsibrauti į Ilzės dvarą“, be to, tai vyksta su dvaro savininko
Kirjakovo žinia. Todėl komendantas buvo nusiuntęs ten 3 kareivius, kurie
saugojo ir rugpjūčio 19 d. nedavė leidimo ten atsikraustyti lietuvių puskari-
ninkiui (feldfebeliui), kuris atvyko leidimo, tačiau negalėjo paaiškinti atvyki-
mo priežasties61. Latvijos kariuomenės Žiemgalės divizijos vadas plk. ltn O.
Dankersas (O. Dankers) rugpjūčio 21. Kraslavoje duotame įsakyme kons-
tatavo, kad Ilūkstės apskrityje (aplinkui Ilūkstę, Bebrėnę, Asarę ir kitur)
„paskutiniu metu“ Lietuvos kariuomenė padarė gyventojų gyvenimą „sunkų
ir net nepakeliamą“ (plėšimai, įvairūs „netvarkingumai“, savavališkai rekvi-
zuojamas turtas, paimami pakinkyti vežimai), Subatės latvių komendantą
lietuviai „visiškai ignoruoja, nesuteikdami jam galimybės veikti“, visoje apy-
linkėje prieš Latvijos valdininkus „varoma agitacija, kurstant ir kiršinant vie-
tos gyventojus“ ir lietuvių padaliniai veržiasi „vis giliau į Kuržemės62 vidų“. 
Toliau seka kandūs žodžiai, pavyzdžiui, „Lietuvių jungas vis sunkiau gula ant
vietinių latvių“, „Kuržemės derliui gresia likimas pereiti į mūsų įžūlių kai-
mynų klėtis, vietiniai latvių gyventojai nekantriai ir karštai trokšdami laukia
savo brolių – latvių – atvykstant ir šį išlaisvinti engiamą Kuržemės užkampį“. 
Dėl to valdžia nutarė, kad „mes patys turime ginti savo brolius Kuržemėje 
nuo visko, ką jie dabar kenčia. Mūsų didvyriai kariai turi įvesti taiką ir tvar-
ką Kuržemėje [...]. Mes nenorime kariauti, o tik padaryti galą įžūliam mūsų
kaimynų – lietuvių – lindimui […]. Svetimo mes nenorime, tačiau ir savo nie-
kam neatiduosime“. 12–asis Bauskės pulkas, Žiemgalės divizijos eskadronas
ir 12–osios artilerijos diviziono 1-oji artilerijos baterija gavo įsakymą rugpjū-
čio 22 d. prie Nicgalės su sieliais persikelti per Dauguvos ir nustumti lietu-
vius iki Asarės – Bebrenės (vieškeliu) – ežero (tarp Bebrėnės ir Dauguvos)
– Dauguvos linijos. Buvo įsakyta nepradėti „karo veiksmų“ ir tiktai nepaklu-
simo atveju lietuvius nuginkluoti ir išsiųsti „į Lietuvą“63. Tačiau rugpjūčio 24 
d. įvyko nedidelis susidūrimas, o rugpjūčio 26–27 d. 12–asis pulkas įsakymą
įvykdė, atstumdami pastebimai demarkacijos liniją perėjusius lietuvius, ir
rugpjūčio 27 d. pranešė apylinkėje gyvenantiems žemdirbiams, kad nuo šios
dienos jie gyvena Latvijoje64. Apie situacijos rimtumą lidija Zemgalės divi-

61 Ten pat, 3235 f., 1/12. apr., 9 lp.
62 Omenyje turima buvusi Kuržemės (Kuršo) gubernijos teritorija.
63 LVVA, 1527 f., 1 apr., 617 l., 34 lp.
64 LCVA, f. 384, ap. 2, b. 139, l. 8; Andersons E. Latvijas vēsture 1914–1920, 604 lpp.
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zijos kavalerijos eskadrono kareivio Žanio Strautnieko (Žanis Strautnieks)
prisiminimai. Jis rašo, kad prieš užduotį „išvyti lietuvius iš Subatės, kurią jie 
buvo okupavę“, 12–ojo pulko vadas K. Kukis, išrikiavęs pulką pasakė „labai
karingą kalbą, iš kurios atmintyje pasiliko nurodymas, kad reikia šaudyti tie-
siai į pilvus“65. Rugpjūčio 25 d. į Kauną išvyko Vyriausiojo kariuomenės vado
štabo atstovas plk. ltn. J. Ceplitis (J. Ceplītis) ir Žiemgalės divizijos vadas
plk. O. Dankersas, kad susitartų dėl demarkacijos linijos, todėl 12–asis pul-
kas gavo įsakymą „jokių agresyvių veiksmų prieš Lietuvą nepradėti“66.

Pagal plk. ltn. J. Cepličio ir plk. ltn. O. Dankerso rugpjūčio 27 d. Kaune
sudarytą susitarimą su Lietuvos gynybos ministru K. Žuku, sienos linija buvo
vieškelis iš Subatės į Lašus ir Ilūkstę, o Kalkūnų geležinkelio  stotimi galė-
jo naudotis ir lietuviai67. Vyriausioji Lietuvos vadovybė žadėjo nedelsdama
duoti atitinkamą potvarkį. Žiemgalės divizijos štabo duomenimis rugsėjo 1
d. lietuvių 6–asis pulkas, sienos apsaugos ir žandarmerijos padaliniai užėmė
liniją nuo Subatės (tai – maždaug 50 karių su 2 kulkosvaidžiais) per Kalnber-
zius – Purius – Sabalius iki Kazimirės. Baltmuižo dvaro malūne buvo įkur-
dinta mokymo komanda (150 vyrų) su 2 kulkosvaidžiais, 6–ojo pulko štabas
kaip ir anksčiau buvo Jaunsventėje. Iš Kazimirės lietuviai užėmė pozicijas
palei Dauguvą, toliau pagal liniją: Purnikiai – Demeščina – Romaniškiai 
– Didrihšteino dvaras – Laucesė – Demenė – Pisariškiai  (mūsų dienomis
– „Rakstnieku“ namas Demenės valsčiuje prie Lietuvos sienos ir sienos kir-
timo punktas) – Šenberga – Belmontai (abi vietovės – Demenės valsčiuje)
– Rakai (per visą liniją – 6–asis pulkas). Toliau į rytus pozicijas pagal liniją
Jakubova – Dubina – Kleinborna – Rožkai – Raugiškiai – Popeliškiai – Pliu-
sai – Livoškiai užėmė lietuvių 9–asis pėstininkų pulkas68. Rugsėjo 2 d. Lietu-
vos karinis atstovas Rygoje K. Talat-Kelpša, kuris birželį pakeitė V. Natke-
vičių, buvo informuotas, kad kitą dieną Latvijos kariuomenė užims Subatės
šiaurinę dalį, taip pat ir Lašų bei Pilskalnės valsčių. Taip pat buvo pranešta
Subatėje stovinčios lietuvių kuopos vadui, kuris atsakė, kad galvoja, kad ši
akcija karo su Lietuva pradžia. Rugsėjo 3 d. rytą lietuviai užėmė pozicijas
prie Subatos, tačiau artėjant latvių bataliono grandims pasitraukė iš miesto
ir „apsikasė“ (sudarė pozicijas gynybai) už jo. Subatėje buvo paimtas į ne-
laisvę 21, o kitur – dar du lietuvių kariai (juos kitą dieną paleido ir grąžino

65 Strautnieks Ž. Kāda jātnieka atmiņas//Kara Invalīds, 1985, nr. 30–60 lpp.
66 LVVA, 1490 f., 1 apr., 404 l., 153 lp.
67 LCVA, f. 384, ap. 3, b. 15, l. 47.
68 LVVA, 1490 f., 1 apr., 404 l., 160 lp.
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ginklus). Praėjus kelioms valandoms prasidėjo susišaudymas, per kurį žuvo
vienas ir buvo sužeisti du Lietuvos kariuomenės kariai. Po pietų, po 12–ojo 
pulko vado derybų su lietuvių vadu – ltn. Šimkumi, lietuviai išsidėstė pieti-
nėje miesto dalyje. Rugsėjo 3 d. latviai užėmė visą Pilskalnę, bet dėl pasi-
priešinimo negalėjo įeiti į Lašus. Tik vakare Lietuvos karinis atstovas Rygoje 
informavo, kad štabas Kaune įsakė  atsitraukti, tačiau vietos vadai kaip ir
anksčiau neigia įsakymo gavimo faktą. Matyt, įsakymas iš Kauno iš tikrųjų
nebuvo pasiekęs (galimas daiktas, jo siuntimas buvo uždelstas tyčia) ir vieti-
niai lietuvių dalinių vadai iš tiesų nesuprato situacijos. Pavyzdžiui rugsėjo 3 d. 
lietuvių 6–ojo pulko vadas prašė 2–ojo Ventspilio pulko vadovybės pranešti
Žiemgalės divizijos vadui, kad praėjusią naktį „Latvijos kariuomenė pradėjo
puolimą „frontu“, pavadindamas tai „savavališku poelgiu“ (originale rusiš-
kai – „samovolnij postupok“), įvertindamas tai kaip situaciją, kai „kiekvie-
nas mažo padalinio vadas prisiima atsakomybę pereiti mūsų demarkacijos
liniją“ ir sukelti konfliktą tarp Latvijos ir Lietuvos. Toliau iš teksto vis dėlto
matyti, kad lietuvių vadas iš tiesų suprato, kad vargu ar latvių daliniai būtų
įvykdę tokią akciją be vadovybės įsakymo. Jis rašė: „Latvijos vadovybė gali
būti davusi įsakymą, nustatydama naują demarkacijos liniją, tačiau mūsų ka-
riuomenė nepajudės iš vietos, kol nebus gavusi aukštesnės vadovybės įsaky-
mo. Greičiausia Žiemgalės divizijos vado tvirtinimai apie draugiškus mūsų
santykius tebuvo tik žodžiai, nes aš negaliu įsivaizduoti, kad pulko vadas be
savo vadovybės sutikimo ryžtųsi tokiam rizikingam žingsniui“69.  

Rugsėjo 4 d. naktį lietuviai iš Lašų apšaudė latvių kuopos dislokavimo 
vietą ir 12–ojo pulko vadas plk. K. Kūkis (K. Ķūķis) pranešė, kad tokiam atve-
jui pasikartojus jis Lašus „su žeme sumaišys“ (divizijos štabas net tučtuojau 
„nurodė“ plk. P. Kūkiui „elgtis korektiškai ir nesusidurti“). Nuginkluoti keli 
lietuvių sargybos postai. Dar rugsėjo 4 d. vakare konstatuota, jog neįmano-
ma, kad „lietuvių divizijos vadas per dvi dienas negautų potvarkio iš Kauno. 
Jie tyčia vilkina ir nenori vykdyti Kauno susitarimo“. Tačiau tą patį vakarą, po 
ilgiausių derybų, lietuviai evakavo savo komendantūrą, o rugsėjo 5 d., rytui 
baigiantis, atėjo informacija, kad lietuviai gavo įsakymą iš Kauno ir tą pačią 
dieną jie visiškai atsitraukė70. 2–asis Ventspilio pulkas rugsėjo 6 d. su klasta 
lydėjo lietuvių išėjimą iš Demenės valsčiaus dalies ir Borovkos valsčiaus71.

69 Ten pat, 115 lp.
70 LVVA, 3601 f., 1 apr., 291 l., 66 lp.; 6033 f., 1 apr., 25 l., 34–43, 54–55, 59 lp.;1490 f., 1 apr., 
404 l.,19 lp.; LCVA, f. 384, ap. 2, b. 139, l. 8.
71 2. Ventspils pulks. – Liepāja, 1936, 347 lpp.
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Eglainės stotyje buvo veikiama kaip ir anksčiau, tai kėlė Latvijos pusės ne-
pasitenkinimą. Pavyzdžiui, belaisviai išmontavo ir išvežė geležinkelio įrenginius 
ir t. t.72. Tarp belaisvių buvo ir apie 200 latvių – buvusių raudonarmiečių, kuriuos 
rugsėjo 11 d. lietuviai atsisakė perduoti Latvijos valdžios įstaigoms (rugsėjo 6 
d. latvių belaisviams išvežti į Eglainę atvyko specialus Latvijos traukinių eše-
lonas, kurio vadui lietuviai sąmoningai melavo, kad latvių belaisvių Eglainėje 
daugiau nėra)73. Eglainės lietuvių komendanto sudaryta komisija rūpestingai 
suregistravo latvių karių reikmenis, rugpjūčio 27–29 d. ir rugsėjo 3–5 d. paimtus 
Lietuvos kariuomenės (vieną uniformą, durtuvą, šautuvą, šiek tiek avižų ir t. 
t.)74. Latvijos kariuomenės dalinių vadovybė pasienyje ir toliau aktyviai domė-
josi „Kuržemės okupuota dalimi“. Spalio 9 d. tolyn į lietuvių valdomą teritoriją 
kaip žvalgas nusiųstas civiliais drabužiais aprengtas 3–ojo Jelgavos pėstininkų 
pulko vyr. leitenantas, kuris, apsimetęs pabėgėliui, išsiaiškino aplinkybes „Kur-
žemės okupuotoje dalyje“ ir gyventojų nuotaikas, į pulką jis grįžo tik spalio 13 
d. Jis buvo palyginti toli nusigavęs į Lietuvos gilumą, tačiau pranešė apie latvių 
gyventojų nepasitenkinimą atskyrimu nuo Daugpilio turgaus ir kt.75.

Rugsėjo pabaigoje Latvijos ir Lietuvos atstovai Rygoje, susitikę su An-
glijos misijos vadovu Baltijos šalyse S. Talentu, susitarė dėl trečiųjų teismo
įsteigimo, kuriam vadovautų Didžiosios Britanijos atstovas (į šias pareigas
paskirtas škotų profesorius D. J. Simpsonas)76 ir rugsėjo 28 d. Latvijos ir 
Lietuvos valdžia pasirašė sutartį dėl galutinių sienų nustatymo77. 

Lietuvių kariuomenės atsitraukimas iš Ilūkstės 
apskrities 1920 m. spalį

Spalio 8–9 d. lenkų generolo L. Želigovskio vadovaujamos pajėgos už-
ėmė Vilnių, atskirdamos jį nuo Lietuvos, sukūrė formaliai nepriklausomą
valstybę – Vidurinę Lietuvą – ir pradėjo su Lietuva ginkluotą konfliktą78. 
Nors neoficiali Želigovskio sanglauda su Varšuva buvo numanoma, Latvi-
jos padėtį komplikavo Lietuvos karinių pajėgų buvimas Ilūkstės apskrityje.

72 LVVA, 6033 f., 1 apr., 61 l., 15 lp.
73 Ten pat, 3601 f., 1 apr., 469 l., 431., 433 lp.; 2574 f., 3 apr., 78 l., 169–170. lp. 
74 LCVA, f. 384, ap. 2, b. 139, l. 3.
75 LVVA, 2574 f., 3 apr., 77 l., 6 lp.
76 Butkus Z. Great Britain’s ...– 362–363 p.
77 Likumu un valdības rīkojumu krājums. – 1920, 8 dec.
78 Išsamiau žr.: Jēkabsons Ē. Latvija un Viduslietuvas problēma 1920.–1922. gadā// Humanitāro
Zinātņu Vēstnesis.–2004.– Nr. 6, 71–85 lpp.
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Taigi Vidurinės Lietuvos pajėgos galėjo tiesiogiai kelti grėsmę ir Latvijos te-
ritorijai ir buvo pasinaudota kaip dingstimi, kad lietuviai visiškai pasitrauk-
tų iš teritorijos. Spalio 12 d. vyriausiasis Latvijos kariuomenės vadas gen.
J. Balodis pranešė Lietuvos kariuomenės vadovybei, kad Latvijos kariuo-
menė veržiasi užtikrinti savo žemės saugumą, išskyrus buvusios gubernijos
sieną, tačiau akcija nėra nukreipta prieš Lietuvą, kuri taip pat suinteresuota,
kad Eglainėje būtų latvių, o ne Želigovskio kariuomenė79. 

Lietuvių padaliniai Ilūkstės apskrityje nebuvo dideli, be to, dar spalio 11 
d. čia 9–ojo pulko buvę 450 vyrų ir Baltarusių kuopos kariai80 patys buvo pra-
dėję evakuaciją į Panevėžį81, todėl karinių pajėgų pergrupavimas, kuris Eglai-
nėje prasidėjo spalio 12 d. naktį (Subatę lietuviai buvo palikę dar spalio 11 d. 
vakare82), vyko ramiai. Eglainės lietuvių komendantui pateiktas reikalavimas 
nedelsiant evakuoti karines pajėgas už buvusios gubernijos sienos, leidžiant 
palikti 15 kareivių tris dienas turtui išvežti. Dėl to, kad aplinkui gyvenantys 
latvių žemdirbiai atsisakė duoti jiems pakinkytus vežimus, jų reikėjo ieškoti 
Lietuvoje. Matydami, kad išvežimo darbai dėl tos priežasties nejuda į priekį, 
latviai pakeitė tą išvežimo terminą į spalio 13 d.83. Vienoje kaimo sodyboje 
prie Eglainės latvių 12–ojo pulko kariai išlaisvino ten buvusios Lietuvos ka-
riuomenės 5–ojoje belaisvių stovykloje kalintus 22 lenkų karo belaisvius, o 
juos saugojusius lietuvius išsiuntė į Lietuvą (buvę belaisviai perduoti į Rygą  
kpt. A. Miškovskio globon, vėliau buvo pabrėžiamas malonus latvių elgesys 
su jais)84. Šios akcijos metu neišvengta nemalonių incidentų – dėl belaisvių 
nudėvėtų drabužių ir prastų gyvenimo sąlygų pasipiktinę latvių kariai nugin-
klavo lietuvių sargus, įkalino juos belaisvių patalpose ir prieš paleisdami dar 
bandė priversti juos apsikeisti drabužiais su buvusiais belaisviais (taip neįvyko, 
nes lenkai atsisakė)85. Spalio 13 d. gen. P. Radzinšas įsakė „daryti žingsnius, 
kad neprasidėtų mūsų ir Lietuvos karinių pajėgų susirėmimas. Visus nesusi-
pratimus spręsti taikiu būdu. Lietuvos komendantūros sandėlių ir bet kokio 
Lietuvos valstybės turto jokiu būdu neliesti ir nepalikti be priežiūros“86.

79 LVVA, 2575 f., 15 apr., 2 l., 27 lp. 
80 Lietuvos kariuomenės Baltarusių batalionas į kuopą buvo performuotas 1920 m. balandžio 
1 d. 
81 AAN, Attachaty, A–II, 67/2, k. 184.
82 LVVA, 2574 f., 3 apr., 77 l., 36 lp.
83 LCVA, f. 384, ap. 2, b. 139, l. 9.
84 AAN, Attachaty, A–II, 65/1, k. 265; CAW, II ND WP, t. 194. Lenkų šaltiniai sutartinai pažymi
malonų Latvijos karių ir valdžios įstaigų elgesį su tais belaisviais.
85 LCVA, f. 384, ap. 2, b. 139, l. 9. `
86 LVVA, 6033 f., 1 apr., 61 l., 16 lp.
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Vėliau Lietuvos pusė protestavo prieš 2 lokomotyvų ir 22 vagonų sulai-
kymą Eglainėje87. Apleistas inventorius buvo grąžintas ir karinės pajėgos gavo 
įsakymą ypatingai rūpintis tuo, kas palikta. 12–ojo Bauskės pulko vadas plk. 
ltn. J. Ezerinšas (J. Ezeriņš) dar paaiškino: „Kai užėmėme Ilūkstės apskritį, 
lietuviai taip buvo susijaudinę dėl lenkų puolimo, kad patys nežinojo, kokį 
turtą ir kur jie paliko“88. Siekdami išsiaiškinti ginčytinus klausimus spalio 14 
d. Šiauliuose susitiko vyriausieji abiejų valstybių kariuomenių vadai. Lietuvos 
gynybos ministras ir vyriausiais kariuomenės vadas plk. K. Žukas kalbėjo apie 
Želigovskio grėsmę Latvijai, „Latgalės bajorų legioną jo karinėse pajėgose, 
priekaištavo latviams dėl Eglainės užėmimo, ką gen. J. Balodis aiškino kaip 
būtinybę apsaugoti Daugpilį nuo galimų  Želigovskio pajėgų puolimo. Jis pa-
brėžė, kad karinė latvių akcija neišspręs Eglainės valstybinės priklausomybės 
klausimo, kurį spręs tarptautinė sienų komisija89.

Spalio 16 d. Latvijos kariuomenės 12–ojo Bauskės pėstininkų pulko vadas 
plk. ltn. J. Ezerinšas pranešė apie padėtį: „Jei kalbėsime apie Lietuvos karines 
pajėgas, kurios mums priešinasi, tai jos visiškai pajėgios kovoti. Paskutinę dieną 
Eglainėje buvo surinkti ir suformuoti visi dezertyrai iš lenkų fronto. Paskirtos 
dalies visai nebuvo, tačiau buvo daugiau kaip bataliono kapitono Januškevi-
čiaus vadovaujama, kuris, pagal gyventojų pasakojimus, bolševikų laikais buvo 
komisaras. Lietuviai buvo visiškai praradę ryšį, kariai grupėmis traukė į Pane-
vėžio pusę. Lietuviai atrodė kaip rusų Kerenskio 17–ųjų metų puolimo dalyviai 
Rygos atidavimo metu“. Kartu spalio 14–15 naktį pas plk. ltn. J. Ezerinšą atvy-
ko prie 2–ojo Ventspilio pėstininkų pulko paskirtas lietuvių ryšių viršininkas, 
kuris kalbėjo didžiuodamasis Lietuvos ką tik įgytu „nauju galingu sąjunginin-
ku“ – liepos 12 d. buvo sudaryta Lietuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartis ir 
rudenį keli Raudonosios armijos daliniai, naudodamiesi tuo, po pralaimėjimo 
prie Varšuvos atsitraukė per Lietuvos teritoriją (be to, Sovietų Rusija buvo ką 
tik grąžinusi Lietuvai Vilnių), tai patvirtina plk. ltn. J. Ezerinšas šiame praneši-
me: „Lenkai visiškai teisūs, kad bolševikai yra lietuvių žemėje“. Lietuvių vadas 
taip pat pareiškė, kad lietuviai „Ilūkstės apskrities niekada nemanė atiduoti 
Latvijai, dar dabar apie tai svarstydami jie yra pasirengę kovai“90. 

Gen. P. Radzinšas Rygoje spalio 14 d. informavo Lenkijos karinį atsto-
vą kpt. A. Miškovskį, kad Latvijos kariuomenė užėmė visą buvusios Kuršo 

87 Lietuva. – 1920. – 14, 17 spālis; LCVA, f. 384, ap. 3, b. 73, l. 204; F. 929, ap. 362, l. 19.
88 LVVA, 6033 f., 1 apr., 61 l., 18 lp.
89 LCVA, f. 384, ap. 3, b. 15, l. 52; LVVA, 6033 f., 1 apr., 406 l., 22–23 lp.
90 LVVA, 6033 f., 1 apr., 61 l., 24 lp.
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(Kuržemės) gubernijos sieną,  pažeisdama ją tiktai prie Subatės, kur esanti
„visiškai latviška teritorija“, ir paprašė pranešti vyriausiajai Lenkijos kariuo-
menės vadovybei, kad Latvijoje jau nebėra nė vieno lietuvių kario. Visa tai 
– „kad išvengtume nesusipratimų tarp mūsų karinių pajėgų ir galingos lenkų
kariuomenės“91. Tą pačią dieną A. Miškovskis šią žinią perdavė Lenkijos 
Generaliniam štabui92. 

Spalio 14–15 d. Ilūkstės apskrities viršininkas K. Grėberis (K. Grēbers)
pats asmeniškai apsilankė Lašų, Stelės, Kurcumo, Sventės, Kalkūnų ir De-
menės valsčius, kad pradėtų policijos ir apsaugos padalinių kūrimą. Pagal jo 
pranešimą Vidaus reikalų ministerijai, valsčių valdybos priėmė „su užside-
gimu“. Jis taip pat konstatavo, kad lietuviai visur gyventojams davė Lietu-
vos pasus, taip pat ir tai, kad Lašų, Pilskalnės, Sventės, Demenės, Kurcumo, 
Stelės, Dvietės ir Kalkūnų valsčiai visiškai, o Skrudalienos, Salienos, Bornės
ir Borovkos (Silenės) valsčiai – „smarkiai“ nusiaubti ir „jokių rinkliavų š. m.
dėl prasto derliaus nepajėgūs mokėti“93.

Pabaiga

Sienos tarp dviejų valstybių klausimas buvo visiškai sureguliuotas tik 
1921 m. kovą, kada darbą baigė škoto Dž. Simpsono vadovaujamas Latvijos 
ir Lietuvos trečiųjų teismas. Jo sprendimu buvo įteisintas visos Ilūkstės aps-
krities priklausymas Latvijai. Be to, Latvijai buvo perduotas ir latvių gyvena-
mas ir anksčiau Kauno gubernijai priklausęs Aknystės valsčius. Lietuva gavo 
Palangą ir sritį apie ją, taip pat ir Mažeikių geležinkelio mazgą94.

Dalį Ilūkstės apskrities lenkų ir lietuvių karinės pajėgos okupavo 1919 
m. vasarą. Lenkų valdžios įstaigos nedelsdamos įtraukė 6 apskrities rytinės 
dalies valsčius ir Gryvos miestą į savo valstybės sudėtį ir atsisakė svarstyti šį 
klausimą su Latvijos atstovais. Klausimas buvo išspręstas tik 1920 m. liepos 
pradžioje, kai dėl Raudonosios armijos puolimo lenkų kariuomenė buvo 
priversta pasitraukti iš Ilūkstės apskrities. Tuo pasinaudojo Latvijos pusė, 
tuo metu pagal savo galimybes užimdami dalį tos teritorijos. Likusią užėmė 
lietuviai, kurie jau nuo 1919 m. vasaros buvo rūpimoje Ilūkstės apskrities 

91 Počs K. Samitārā kordona valgos. – Rīga, 1971.– 116 lpp.
92 AAN, Attachaty, A–II, 65/1, k. 232.
93 LVVA, 2574 f., 3 apr., 77 l., 36 lp.
94 Išsamiau žr.: Mieriņa A. Latvijas valsts robeža (1918–1940)// Latvijas zemju robežas 1000 
gados/Sast. A. Caune. – Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 1999.– 198–204 lpp.
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dalyje. Nors derybose tarp Latvijos ir Lietuvos buvo deklaruota, kad sienos 
tarp tų valstybių klausimas išspręstas susitarus tarpusavyje, keli Lietuvos 
valdžios nariai ir vietos karinės įstaigos gana nuosekliai ir nuolatos yra 
įsitikinę, kad tai Lietuvos valstybės teritorija. Atitinkamai elgėsi ir lietuvių 
karinės pajėgos, žandarmerijos ir sienos apsaugos įstaigos bei padaliniai 
Ilūkstės apskrityje, įvairiomis (tarp jų – ir prievarta prieš vietinius gyvento-
jus) formomis pabrėždami srities priklausomybę Lietuvai. Vietiniai gyven-
tojai, kurių daugumą sudarė katalikų arba liuteronų tikėjimą išpažįstantys 
latviai, norėjo, kad sritis priklausytų Latvijai tiek dėl nacionalinių–patrio-
tinių, tiek dėl grynai ekonominių sumetimų (visų pirma aukštesnis Latvi-
jos ekonominis išsivystymo lygis, antra – patogu į Daugpilio turgų). Po to, 
kai 1920 m. liepą lenkų karinės pajėgos pasitraukė, lietuviai bandė užimti 
anksčiau jų okupuotą teritoriją rytinėje Ilūkstės apskrities dalyje, taip pa-
vyko iš dalies dėl toliau minimų Latvijos karinių įstaigų  veiksmų. 1920 m. 
rugsėjį, pasikeitus situacijai lenkų – sovietų fronte ir lenkų karinėms pajė-
goms traukiant atgal arčiau Ilūkstės apskrities ribos, Latvijos valdžia ir jos 
įstaigos privalėjo galvoti, ką daryti su toje teritorijoje buvusiais lietuviais, 
kuriuos lenkai laikė savo priešais (latvių karinių pajėgų 6 minėtuose vals-
čiuose lenkai nepuolė, nes Lenkijai buvo svarbi Latvijos politinė-karinė 
parama, tačiau lietuvius jie būtų puolę,  ir po to atgauti juos arba dalį iš 
jų nebebūtų įmanoma). Juo labiau, kad patys lietuviai Ilūkstės apskrityje 
nuolat aktyviai reikšdami norą ir toliau čia pasilikti ir pagal galimybes lik-
ti didesnėje teritorijoje. Dėl to rugpjūčio pabaigoje ir rugsėjo pradžioje 
įvykdyta ginkluota akcija prieš lietuvių karines pajėgas, kurioje, deja, aukų 
buvo lietuvių pusėje. Klausimą visiškai išsprendė tai, kad spalį lenkų gen. 
L. Želigovskis atėmė iš Lietuvos Vilnių, o Latvijos pusė tuo pasinaudojo 
kaip dingstimi ir užėmė Ilūkstės apskrities teritoriją. Taigi ši Latvijos sritis 
tapo paskutine reikšminga teritorija, kuri buvo įraukta į valstybės ribas. 
Lietuvių karinių pajėgų išėjimo iš Ilūkstės apskrities aplinkybės tam tikru 
mastu komplikavo Latvijos ir Lietuvos santykius. Gana plačiai incidentas 
buvo aprašytas tarptautinėje visuomenėje. Diplomatinis atstovas Didžio-
joje Britanijoje G. Bisenieks spalio 18 d. rašė: „Anglų laikraščiai praneša 
iš Kopenhagos – Latvija užpuolė Lietuvą, užėmė Jelovką [Eglainę], no-
rėdama išvyti Lietuvos karines pajėgas iš Ilūkstės apskrities. Žinoma, kas 
nutinka su informacija“95.

95 LVVA, 2574 f., 4 apr., 122 l., 6 lp.



64

Lietuvos karinių pajėgų buvimas Ilūkstės apskrityje tiesiogiai susijęs su
Latvijos ir Lietuvos nepaprastai komplikuotais santykiais nagrinėjamu lai-
kotarpiu, kurio vis dėlto neįmanoma nagrinėti paliekant nuošalyje dar vieną
kaimyninę Latvijos valstybę – Lenkiją, kurios tradiciškai blogi santykiai su
Lietuva bus vienas labiausiai komplikuotų Latvijos užsienio politikos žinybų
sprendžiamų klausimų visą tarpukario laikotarpį (stengiantis pagal galimy-
bes išlaikyti politinę pusiausvyrą tarp abiejų viena kitai priešiškų kaimyni-
nių valstybių – palaikyti palyginti gerus santykius tuo pačiu metu su abiem).
Apskritai santykiai su Lietuva 1919–1920 m. buvo palyginti prasti, ir vienas iš
dalykų, dėl kurių taip įvyko, buvo teritoriniai nesutarimai. Iš esmės jie atsira-
do, nes nebuvo sutariama dėl Ilūkstės apskrities priklausomybės.

Įteikta 2005-07-15

8-ojo pėstininkų pulko kariai fronte Ilūkstės apskrityje 1919 m.



65

Résumé

L’ARMÉE DE LA LITUANIE DANS LE DISTRICT
D’ILUKSTE  EN 1919–1920

Dr. Ēriks Jēkabsons
Université de Lettonie

En été des années 1919, les forces militaires des Polonais et des Litua-
niens ont occupées une partie du district d‘Ilukste. Les institutions gouver-
nementales polonaises ont immédiatement incorporé 6 communes orienta-
les du district aussi que la ville de Gryva dans son État et elles ont refusé à
discuter cette question avec les représentants de la Lettonie. Cette question
a été résolue au début du mois de juillet 1920, quand l’armée polonaise a
du quitter le district d’Ilukste à cause des attaques de l’Armée Rouge. En 
ce moment, la Lettonie a occupé une partie de ce territoire. Le reste du 
territoire a été occupé par les Lituaniens qui se trouvaient dans ce territoire
depuis l’été 1919. Puisque la Lettonie et la Lituanie ont déclaré que la ques-
tion des frontières est déjà résolue, quelques membres du Gouvernement
de la Lituanie et les institutions militaires locales montraient une conviction
que ce territoire appartenait à la Lituanie.  L’attitude des forces militaires,
de la gendarmerie et des institutions de la défense des frontières dans le dis-
trict d’Ilukste le prouvait, en se servant de différentes mesures (y compris la
violence envers les habitants), elles soulignaient la dépendance lituanienne
de ce territoire. Pour leur part, les habitants, dont la plupart était les Let-
tons catholiques et luthériens, voulaient que cette région appartienne à la 
Lettonie pour les raisons nationales – patriotiques aussi qu’économiques
(tout d‘abord, le niveau plus élevé du développement économique de la Let-
tonie, ensuite – l’accès au marché de Daugavpils). Au mois de juillet 1920,
les forces militaires de la Pologne ont quitté le territoire et les Lituaniens
ont essayé à occuper la partie orientale du district d’Ilukste, mais les actions
suivantes des institutions militaires de la Lettonie ont empêché de le faire 
totalement. Au mois de septembre 1920, quand la situation sur le front po-
lonais – soviet a changé et les forces militaires Polonaises marchaient vers
le district d’Ilukste, le Gouvernement de la Lettonie et ses institutions de-
vaient penser ce qu’ils doivent faire avec les Lituaniens, localisés dans ce
territoire et qui étaient les ennemies des Polonais (les Polonais n’ont pas 
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attaqué les forces militaires de la Lettonie dans ces 6 communes, car la Po-
logne attribuait beaucoup d’importance à l’aide politique – militaire lettone,
mais elles auraient attaqué les forces lituaniennes et ce serrait impossible de
récupérer ce territoire plus tard). Tant pis que les lituaniens ont déclaré la
volonté d’y rester et même d’occuper plus grand territoire. Par conséquence,
à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre une action armée
contre les forces militaires lituaniennes a eu lieu où les victimes ont été du
coté lituanien. La situation a été aussi influencée par le fait que le général
Polonais Zeligovskis a annexé Vilnius à la Pologne au mois d‘octobre, et la
Lettonie a totalement occupé le territoire du district d’Ilukste. Donc, cette
région de la Lettonie a été le dernier territoire important qui a été incorporé
dans les limites de l’État. Les relations entre la Lituanie et la Lettonie ont 
été compliquées par les circonstances dans lesquelles les forces lituaniennes
ont quitté le district d’Ilukste. L’incident a eu un grand retentissement dans
la société internationale.

La présence des forces militaires dans le district d’Ilukste a été liée aux 
relations très compliquées entre la Lettonie et la Lituanie pendant la pé-
riode mentionnée qui sont très étroitement liées à l’État voisin – la Pologne, 
dont les relations avec la Lituanie ont été traditionnellement compliquées
et elles présentaient une question difficile aux institutions des affaires étran-
gères de la Lettonie pendant toute la période d’entre guerre (la Lettonie a 
essayé de garder l’équilibre des pouvoirs entre les État voisins ennemis – de
garder les relations amicales avec tous les deux). En général, en 1919 – 1920
les relations avec la Lituanie n’ont pas été meilleures à cause des conflits
territoriaux. Un élément essentiel direct est la question de la dépendance
du district d’Ilukste. 
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KARININKAS – PEDAGOGAS IR VADAS
(PAGAL 1921–1940 M. LIETUVOS KARIŲ SPAUDOS PUBLIKACIJAS)

Doc. dr. Bronius PUZINAVIČIUS
Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademija

Įvadas

Kariuomenė – Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės, tautos 
idealų ir siekių gynėja bei sergėtoja. Šias garbingas ir atsakingas pareigas 
gali atlikti tik turintys tvirtus įsitikinimus, dorovingi ir kultūringi, išsilavi-
nę, tinkamai fiziškai ir psichologiškai parengti, gebantys valdyti šiuolaiki-
nius ginklus žmonės.

Vykę karai patvirtino seniai žinomą tiesą, kad ir šiais sudėtingiausios
technikos ir naujausių technologijų laikais reikšmingiausius laimėjimus daž-
nai lemia moralinės bei dvasinės savybės: tvirtas tikėjimas, nepalaužiama
valia, dvasios stiprybė, atkaklumas ir drausmė1.

Karyba pagrįstai priskiriama prie pačių sudėtingiausių veiklos rū šių. 
Kariams dažnai tenka veikti labai sunkiomis, gyvybei ir sveikatai pavo-
jingomis sąlygomis, patirti didelį fizinį krūvį, įvairių psicho loginių bei dva-
sinių sukrėtimų ir išbandymų. Jie turi būti pasirengę ra miai priimti ir iš-
tverti kautynių baisumus, nesutrikti, kai yra sudėtingos ir pavojingos aplin-
kybės, turėti žinių apie psichologinius reiškinius, vyks tančius kautynių ir 
kitų ekstremalių situacijų metu.   

Tačiau ir geriausias kareivių parengimas negarantuos laukiamų rezul-
tatų, jei nebus tinkamai parengtų vadų. Kad ir koks geras būtų kareivių mo-

1 Tarnybos statutas. Įžanga // Krašto apsaugos statutai. Vilnius, 1993, p. 5; Kovos statutas (bū-
tys, skyrius). Įžanga. Vilnius, 1995, p. 3.
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kymas, aukšta jų moralė, ginkluotė, be gerai parengtų vadų, bus kuriama
ne reguliari kariuomenė, bet tik ginkluoti partizanų būriai. Todėl jaunuolių 
atranka karybos studijoms bei karininkų mokymas ir ugdymas – vienas svar-
biausių valstybės karinio rengimo uždavinių.

Karininkas yra centrinė karinės organizacijos figūra. Jis yra tarpininkas
tarp aukščiausios karinės vadovybės, savo tiesioginio viršininko bei jam pa-
tikėtų pavaldinių – jaunesniųjų vadų ir kareivių. Aukštesniajai karinei vado-
vybei jis yra įsipareigojęs vykdyti užduotį, o savo pavaldiniams – jais rūpintis
ir jiems vadovauti. Ši dviguba atsakomybė formuoja karininką, kuris yra ne
tik karinių užduočių vykdytojas, bet ir karių mokytojas, auklėtojas bei vadas,
privalantis kariams skiepyti meilę Tėvynei, ugdyti pareigingumą, atsakomy-
bę, drąsą, pasiaukojimą. ,,Kariuomenė, – anot div. gen. Stasio Raštikio, – yra 
antroji didelė tautos mokykla“, mokykla, kurioje ugdomi ir puoselėjami tau-
tos idealai, tautinė ir pilietinė dvasia, aukšta moralė ir dorovė, garbingos 
tradicijos ir didžiausios vertybės2. Karininkų pareiga – pateisinti kariuome-
nės, kaip pilietiškumo, patriotizmo ir dorovės ugdymo institucijos, vardą,
grąžinti tėvams ir tautai jų sūnus geresnius, negu jie buvo iki kariuomenės.

Karininkija sudaro kariuomenės branduolį, formuoja jos pajėgumą ir
jai atstovauja. Ji kartu yra ir krašto apsaugos sistemos pagrindas. Karo tar-
nyba griežtai reikalauja, kad karininkai turėtų  tvirtą moralę, būtų gerai pa-
siruošę psichologiškai, intelektualiai, fiziškai ir techniškai.

Karininkai turi būti ypač gerai pasirengę veikti krizinėmis sąlygomis,
nesutrikti esant sudėtingoms ir pavojingoms aplinkybėms, ištverti kautynių
baisumus, nes nuo jų psichologinės būklės priklauso ir kareivių psichinės
būsenos, elgsena ir kovingumas. Karininkai patys savo noru pasirinko karo
tarnybą ir pasiryžo įveikti visus su tuo susijusius sunkumus ir pavojus.

Iš karininko reikalaujama aiškaus ir tvirto pilietinio ir dorovinio apsis-
prendimo, savo profesijos reikalų išmanymo. Aukšta vadų moralė, tvirtas 
charakteris, komunika bilumas, puikus dalykinis bei pedagoginis pasirengi-
mas, profesinės etikos suvokimas lemia efektyvų karių mokymą ir auklėjimą, 
gerą jų moralinę bei psichologinę parengtį. Labai svarbi ir subtili vado veiklos 
sritis yra bendravimas su tarnybos draugais ir ypač pavaldiniais. Vado ir jo 
pavaldinių santykiai, prasidėję paprasčiausiais kontaktais, karinės tarnybos 
metais pamažu trans formuojasi į sudėtingus bei pastovius tarpusavio ryšius. 
Nuo tų ryšių koky bės bei glaudumo priklauso ir ugdymo veiksmingumas.

2 Raštikis S. Kovose dėl Lietuvos. Antra dalis. Los Angeles, 1957, p. 57–65.
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Karininkas turi turėti pašaukimą karo tarnybai, mėgti ją. Nevertas tikro 
karininko vardo tas, kuris pasirinko karinę tarnybą vadovaudamasis išskaičia-
vimu, arba tas, kuriam nepavyko kur nors kitur įstoti. Polinkis į karo tarnybą 
padeda lengviau ištverti visus karinės tarnybos sunkumus, palaiko gerą nuo-
taiką, daro gyvenimą lengvesnį ir malonesnį. Geram karininkui būdingas pa-
triotiškumas, pilietiškumas, jis myli Tėvynę ir tą jausmą gali įskiepyti kitiems.

Kad karininkas galėtų deramai atlikti jam patikėtą vaidmenį, jis turi
pasižymėti tam tikromis specifinėmis asmenybės savybėmis. Karininkų as-
menybės ugdymo ir saviugdos problemoms tarpukario nepriklausomoje
Lietuvoje buvo skiriamas nuolatinis dėmesys. Daugiausia apie tai rašė ka-
rių spauda. ,,Mūsų žinyno“, ,,Kardo“ žurnalų ir kai kurių karinės tematikos“
knygų puslapiuose buvo spausdinama daug švietėjiškų edukologinio pobū-
džio rašinių, kuriuose dažniausiai siekta nutapyti pavyzdingo, galima sakyti,
idealaus Lietuvos karininko paveikslą, parodyti būdingiausius jo asmenybės
bruožus. Kartu nevengta pasakyti, kad ne viskas yra taip, kaip turėtų būti,
ne visi karininkai atitinka pavyzdingo karininko etaloną. Kai kuriems iš jų
reikia ne tik gerokai patobulinti savo profesinį pasirengimą, bet ir atsikratyti
karininkui netinkamų būdo bruožų.

Šio straipsnio tikslas – aptarti karininkų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo
sistemą tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje, panagrinėti, ką apie karinin-
ko asmenybės bruožus, jo kaip karių auklėtojo, mokytojo ir vado veiklos
psichologinius ir pedagoginius aspektus rašė 1921–1940 m. Lietuvos karių
spauda. Lietuvos karininko asmenybės bruožai bei profesinės veiklos psi-
chopedagoginiai aspektai mokslinėje literatūroje iki šiol netyrinėti.

Karininkų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas tarpukario
nepriklausomoje Lietuvoje 

1918 m. nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos besiformuojančioms
ginkluotosioms pajėgoms labai trūko gerai parengtų, patriotiškai išauklė-
tų aukštos kvalifikacijos karininkų. Tuometinės Lietuvos karininkijos bran-
duolį sudarė carinės Rusijos kariuomenėje tarnavę lietuviai. Baigiantis Pir-
majam pasauliniam karui jų buvo apie 5003. Tačiau tarp jų beveik nebuvo
aukštesniuosius karinius laipsnius turinčiųjų, nes caro valdžia nepasitikėjo
lietuviais, neleido jiems studijuoti Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio

3 Leščius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920 m. Vilnius, 1998, p. 162.
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štabo karo akademijoje, tarnauti pulkų ir kitų stambių kariuomenės junginių
štabuose. Lietuvių karininkų daugumą sudarė Pirmojo pasaulinio karo me-
tais per vadinamuosius studentų šaukimus į Rusijos karo mokyklas patekę 
ir po 4–5 mėnesių mokymo jaunesniųjų karininkų arba praporščikų (pus-
karininkių) laipsnius gavę lietuviai studentai, taip pat mokytojai, gydytojai,
farmacininkai ir kitų profesijų atstovai. Daugelis jų kovojo Pirmojo pasau-
linio karo frontuose, daugiau ar mažiau įgijo karinės veiklos bei karo meno
patirties. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, dauguma jų sugrįžo į Tėvy-
nę ir savo žinias bei patirtį panaudojo naujos nepriklausomos valstybės gin-
kluotosioms pajėgoms kurti. Jie stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę
savanoriais arba į ją pateko dėl 1919 m. paskelbtos mobilizacijos. Didelėmis
Lietuvos Vyriausybės, kariuomenės organizatorių ir vadų  bei visos tautos
pastangomis pavyko pasiekti, kad 1919 m. rugsėjo 25 d., lemiamų kovų su
bermontininkais išvakarėse, Lietuvos kariuomenėje jau buvo 676 karininkai,
300 karo valdininkų, 60 gydytojų ir 19149 kareiviai4. Tačiau karininkų vis dar
labai trūko. Istoriko V. Leščiaus duomenimis, 1919–1920 m. Lietuvos kari-
niuose daliniuose buvo neužimti 778 karininkų, 447 karo valdininkų etatai,
trūko apie 17735 kareivių5. Padėtį komplikavo didėjančios grėsmės Lietuvos
Nepriklausomybei, būtinybė ją ginti su ginklu rankose. Tokiomis sąlygomis
buvo būtina nedelsiant stiprinti jaunos nepriklausomos valstybės ginkluotą-
sias pajėgas, neatidėliojant pradėti karininkų rengimą.

Galima sakyti, kad naujos kartos Lietuvos karininkų rengimas prasidėjo
pačiame nepriklausomybės kovų sūkuryje. Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bė apie Karo mokyklos įsteigimą Kaune paskelbė 1919 m. sausio 15 d. Tų
pačių metų kovo mėnesio pradžioje mokykla pradėjo darbą. Į ją susirinkę
kandidatai į karininkus mokėsi neilgai – vos 4 mėnesius. Liepos 6 d. buvo
išleista pirmoji Karo mokyklos auklėtinių laida – 89 ,,karužai‘‘ (vėliau, atkū-
rus Lietuvos kariuomenės karininkų laipsnius, jiems buvo suteikti leitenantų
laipsniai) ir 7 puskarininkiai, turintys teisę gauti karininko laipsnį kariniuose
daliniuose. Netrukus jie išvyko į frontą6. Ne ką ilgiau mokėsi ir II bei III
laidų auklėtiniai, nes frontui nedelsiant reikėjo naujų jėgų. Žūtbūtinių kovų
su Lietuvos Nepriklausomybės priešais metu Karo mokykla, įveikdama di-
delius organizacinius sunkumus, išleido 3 auklėtinių laidas – iš viso 434 kari-

4 Ten pat, p. 159.
5 Ten pat, p. 436.
6 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Sudarytojas plk. ltn. dr. G. Surgailis, atsa-
kingasis redaktorius dr. V. Tininis. Vilnius, 2005, p. 7.
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ninkus ir puskarininkius. Tai buvo didelė parama besikuriančiai ir kovose su
priešais tvirtėjančiai Lietuvos kariuomenei7.

Pasibaigus kovoms dėl Nepriklausomybės, karininkų rengimo kokybei
buvo galima skirti kur kas daugiau dėmesio ir laiko. Todėl 1921 m. mokymo 
trukmė buvo pailginta iki 2, o nuo 1935 m. – iki 3 metų. Karo mokykloje daug 
dėmesio buvo skiriama ne tik specialiajam, bet ir moraliniam, pilietiniam bei
patriotiniam būsimųjų karininkų rengimui, jų asmenybės ugdymui.1929 m.,
minint gyvavimo dešimtmetį ir gavus Prezidento A. Smetonos sutikimą būti
mokyklos  globėju (,,šefu“), Karo mokyklai buvo suteiktas Pirmojo Lietuvos 
Prezidento vardas ir ją pradėta vadinti Pirmojo Lietuvos Prezidento (P.L.P.) 
karo mokykla. Per visą veiklos laikotarpį, tai yra iki 1940 m., Karo mokykla
įvairioms kariuomenės ginklų rūšims parengė 1719 karininkų8. Tai nemažas 
skaičius turint galvoje tai, jog 1936–1940 m. Lietuvos kariuomenėje tarnavo
apytikriai nuo 1700 iki 1900 tikrosios karo tarnybos karininkų9.

1926 m. atsargos karininkams rengti Karo mokykloje buvo įsteigti vadi-
namieji aspirantų kursai. Kasmet buvo išleidžiama po vieną įvairių kariuo-
menės ginklo rūšių ir tarnybų atsargos karininkų laidą. Iki 1940 m. Karo
mokykla parengė 2574 atsargos karininkus. Parengtieji atsargos karininkai
gaudavo atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnį. Jie būdavo šaukiami į pa-
kartotinius mokymus ir kursus, po kurių galėjo gauti aukštesnį karinį laips-
nį iki kapitono imtinai. Taigi galima sakyti, kad Lietuvos kariuomenei buvo
rengiamas pakankamas karininkų rezervas, teikiantis galimybę krizės atveju
tikrosios tarnybos karininkų skaičių padidinti daugiau kaip dvigubai10.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą Karo mokykla buvo perkelta į Vilnių 
ir čia išformuota. Dalis kariūnų ir dėstytojų suimti, kiti paleisti į atsargą11. 

Lietuvos kariuomenės kūrimosi pradžioje atsirado būtinybė turėti savo
karo aviaciją, nes tuometiniai Lietuvos Nepriklausomybės priešai šį moder-
nų ir galingą ginklą jau turėjo. 1919 m. pradžioje pradėjus formuoti Inži-
nerijos batalioną, jo sudėtyje kūrėsi ir aviatorių būrys, greitai tapęs atskira
Aviacijos dalimi. Pirmasis karo lėktuvas Lietuvai atiteko kaip karo grobis
iš bolševikų. 1919 m. pradžioje į Kauną buvo atgabenti 8 Vokietijoje pirkti
karo lėktuvai, o kiek vėliau įsigyti dar 5 įvairių tipų lėktuvai iš Kaune vis

7 Ten pat, p. 9.
8 Vaičenonis J. Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927–1940). Vil-
nius, 2004, p. 43.
9 Ten pat, p. 196–199.
10 Ten pat, p. 44–46.
11 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, p. 11.
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dar tebebuvusio vokiečių karinio dalinio. 1919 m. pabaigoje Lietuvai atiteko
dar apie 30 lėktuvų, kuriuos Radviliškyje paliko iš ten išvyti bermontininkai.
1919 m. gegužės mėn. buvo suformuotas karininko Šalkausko vadovaujamas
Aviacijos kovos būrys, dalyvavęs Nepriklausomybės kovose (žvalgė, fotogra-
favo, bombardavo priešo pozicijas)12. 

Besiformuojančios Lietuvos karinės oro pajėgos labai stokojo kvalifi-
kuotų specialistų. Tuo metu Lietuvos kariuomenė turėjo kelis rusų kariuo-
menėje tarnavusius lakūnus, bet jie nemokėjo skraidyti vokiškais lėktuvais.
Todėl teko samdyti užsieniečius, daugiausia vokiečius pilotus, mechanikus,
instruktorius. Kartu siekta kaip galima greičiau pradėti savų aviatorių ren-
gimą. 1919 m. kovo 12 d. Kaune buvo įsteigta Karo aviacijos mokykla. Pa-
dedant instruktoriams iš užsienio parengta 8–10 mėn. trukmės teorinių ir
praktinių užsiėmimų programa. Po 9,5 mėn. mokymo 1919 m. gruodžio 16 d. 
Karo aviacijos mokykla išleido pirmąją auklėtinių laidą ir buvo išformuota.
Mokyklą baigė 34 aviatoriai. 23 iš jų buvo suteiktas leitenanto, 11 – puska-
rininkio karinis laipsnis (pastarieji leitenantais tapo tarnaudami Aviacijos 
dalinyje). Baigusieji šią mokyklą sudarė Lietuvos karo aviacijos personalo
branduolį. Tarp mokyklą baigusiųjų buvo ir vėliau garsūs karo lakūnai ir
konstruktoriai A. Gustaitis, J. Dobkevičius, J. Kumpis ir kiti, daug prisidėję
prie Lietuvos oro pajėgų plėtojimo ir modernizavimo13.

Uždarius minėtąją Aviacijos mokyklą, aviatorių rengimas Lietuvoje
nenutrūko. 1921 m. prie mokomosios karo aviacijos eskadrilės buvo orga-
nizuoti žvalgų ir lakūnų kursai. 1923 m. vėl buvo surinkta laikina Aviacijos 
mokykla, sudaryta iš karininkų ir puskarininkių klasių. Nuo 1931 m. prie
Vytauto Didžiojo aukštųjų karininkų kursų veikė Aviacijos skyrius. 1936 m.
buvo įsteigtas Lietuvos oro klubas, davęs pradžią Lietuvos civilinei aviacijai.
Nors dėl modernių lėktuvų, patyrusių lakūnų ir instruktorių stokos Lietuvos
oro pajėgos kūrėsi labai sunkiomis sąlygomis, bet per palyginti trumpą laiką
jos gerokai sutvirtėjo, buvo netgi pradėti gaminti savos gamybos lėktuvai
– devynių tipų ,,Anbo“ (tarp jų ir bombonešis ,,Anbo-8“) ir trijų tipų ,,Dobi“.
1934 m. trijų ,,Anbo-4“ tipo lėktuvų grandis, vadovaujama A. Gustaičio, at-
liko apie 10000 km. skrydį per Europą, nusileidusi 12-os valstybių sostinėse.
Sovietų okupantai nutraukė Lietuvos karo ir civilinės aviacijos plėtotę14.

Tarpukario Nepriklausomoje Lietuvoje buvo aktuali ir jūrininkų ren-

12 Leščius V. Lietuvos kariuomenė 1918–1920 m., p. 385.
13 Ten pat, p. 389–391.
14 Visuotinė lietuvių enciklopedija. Antras tomas. Vilnius, 2002, p. 336–337.
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gimo problema, ypač po 1923 m., atgavus Klaipėdos uostą ir pradėjus kurti 
karo laivyną. Buvusių carinės Rusijos karo laivyno karininkų V. Nagiaus–
Nagevičiaus, T. Daukanto ir kitų pastangomis 1923 m. prie Kauno aukš-
tesniosios technikos mokyklos buvo įsteigtas Jūreivystės skyrius. Šis vos 
porą metų veikęs skyrius rengė kandidatus tolesnėms jūreivystės studijoms 
užsienyje. Pirmuosius mokslo metus lankė 24 moksleiviai. 1924 m. vasarą 
jie praleido Klaipėdoje, plaukiojo laivais. Antruosius mokslo metus lankė 
tik 16 moksleivių. Iš jų 15 išlaikė baigiamuosius egzaminus ir 1925 m. buvo 
pasiųsti tęsti mokslų į Suomiją. Ten pasiųstieji pirma turėjo įgyti patirties 
laivuose ir tik po to tęsti studijas. Plaukiojimo jūrose metu 2 moksleiviai 
susirgo ir mirė, 1 žuvo per audrą (buvo bangos nuplautas nuo denio), 2 
pasiliko gyventi Australijoje. Likusieji 10 tęsė mokslus ir 1930 m. juos baigė 
įgiję kapitono laipsnį. Jie kartu su keliais vyresnio amžiaus carinės Rusijos 
laivyno karininkais sudarė kvalifikuotų jūrininkų branduolį besikuriančia-
me Lietuvos karo laivyne. Žinių apie kitas tuo metu Lietuvoje veikusias 
jūrininkų mokyklas nerasta. Yra tik žinoma, kad būsimieji karo laivyno ka-
rininkai studijavo Italijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Didžiojoje Britanijoje, 
Olandijoje, Latvijoje. Eiliniai jūreiviai ir jūrų puskarininkiai buvo rengiami 
1927 m. įsigytame karo laive, kuris buvo pavadintas ,,Prezidento Smetonos“ 
vardu. 1935 m. jis tapo mokomuoju Lietuvos ginkluotųjų pajėgų karo lai-
vu. Tai turėjo būti Lietuvos karinio jūrų laivyno kūrimosi pradžia, deja, dėl 
nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių (Klaipėdos netektis, sovietinė okupa-
cija) taip ir liko  tik pradžia15.

Nepriklausomybės metais buvo rūpinamasi ir karinį išsilavinimą jau tu-
rinčių bei kariuomenėje tarnaujančių karininkų kvalifikacijos ir bendro išsi-
lavinimo lygio kėlimu, asmenybės ugdymu. Jau 1919 m. sausio 21 d. tuome-
tinis Krašto apsaugos ministras M. Velykis įsakė pulkų vadams ir apskričių
komendantams organizuoti vakarinius karinių dalykų kursus karininkams16

(16). 1920 m. Kaune įsteigti Laikinieji, o 1921 m. – Aukštieji karininkų kur-
sai. 1923 m. jie pavadinti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto aukštai-
siais karininkų kursais, o 1930 m. – Vytauto Didžiojo aukštaisiais karininkų
kursais. Mokymas bendrajame kursų skyriuje truko 1, inžinerijos ir karo
technikos skyriuose – 2 metus. 1928 m. bendrasis kursų skyrius buvo panai-

15 Daugiau apie jūrininkų rengimą rašoma: Surgailis G. Lietuvos karinis laivynas. Vilnius, 2003, 
p. 5, 7, 21, 56, 57, 161–175; Lietuvių enciklopedija. Dešimtas tomas. Boston, 1957, p. 152–154.
16
pp

 Gaigalaitė A. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1940 m.//Mokslas ir gyvenimas, 2002,
Nr. 9, p. 28.
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kintas. Per veiklos laikotarpį šį skyrių baigė apie 500 karininkų. Tuo metu 
atrodė, kad to pakanka. Tačiau inžinerijos ir karo technikos skyriai tęsė vei-
klą. Be to, 1926 m. prie Aukštųjų karininkų kursų buvo prijungti ir 1923 m.
įsteigtieji Aukštieji karo technikos kursai. 1930 m. Aukštuosiuose karinin-
kų kursuose suorganizuoti karo topografijos kursai. Buvo organizuojami ir
trumpalaikiai, dažniausiai kelis mėnesius trunkantys atskirų ginklo rūšių, fi-
zinio rengimo instruktorių, vadovavimo daliniams ir padaliniams bei kitokie
kursai. Juose dėstė ne tik vyresnieji ir aukštieji karininkai, bet ir Lietuvos
universiteto profesoriai. Todėl kursų lygis nebuvo žemas17.

Vis dėlto nuo 1921 m. veikę Aukštieji karininkų kursai pagal savo pa-
skirtį ir mokymo programą neprilygo aukštajai karo mokyklai. Todėl 1931 
m. Vytauto Didžiojo aukštuosiuose karininkų kursuose buvo įsteigtas Gene-
ralinio štabo skyrius, kurio programa atitiko kitų valstybių generalinių štabų 
akademijų mokymo programas. Taigi 1931 m. buvo žengtas svarbus žings-
nis kuriant Lietuvoje aukštąją karo mokyklą. Formaliai šis procesas baigėsi 
tik 1938 m. paskelbus Seimo priimtą įstatymą, pagal kurį Vytauto Didžiojo 
aukštieji karininkų kursai buvo pertvarkyti į Vytauto Didžiojo aukštąją karo 
mokyklą18. Šios mokyklos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos karininkus, 
vadovauti stambiems kariniams junginiams, dirbti generaliniame štabe. Ka-
rininkai į Aukštųjų karininkų kursų Generalinio štabo skyrių bei Vytauto 
Didžiojo aukštąją karo mokyklą buvo atrenkami konkurso būdu. Konkurso 
sąlygos nebuvo lengvos, nes jas įveikdavo tik 25 – 30 proc. pretendentų. Aka-
deminės studijos mokykloje tęsėsi 2 metus, dar vienus tekdavo praleisti sta-
žuotėse kariniuose daliniuose. Buvo studijuojama karo strategija ir taktika, 
operacijų planavimas ir valdymas, karo topografija, istorija, teisė, pedagogika 
ir psichologija, kalbos kultūra, užsienio kalbos, supažindinama su naujausia 
karo technika. Daug dalykų dėstė Vytauto Didžiojo universiteto profesoriai. 
Aukštųjų karininkų kursų Generalinio štabo skyrių bei Vytauto Didžiojo 
aukštąją karo mokyklą baigė 3 generalinio štabo karininkų ir 1 intendantų 
laidos, tarp jų ir 19 trečiosios generalinio štabo skyriaus laidos absolventų, 
baigusių studijas 1939 m.19. Susirinkus 4-ajai laidai, Lietuva netrukus buvo 

17 Ten pat, p. 30.
18 Žigaras F. Karininkų rengimas Lietuvoje 1918–1940 m.//Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademija. 1992–2002 m. Vilnius, 2002, p. 42; Krašto apsaugos ministro brg. gen. K. Mus-
teikio ir Kariuomenės vado brg. gen. S. Raštikio 1938 m. gruodžio 30 d. įsakymas//Lietuvos
centrinis valstybės archyvas (toliau – LCVA), F. 1451, ap. 1, b. 106, l. 1.
19 Vytauto Didžiojo aukštosios karo mokyklos išleistuvės//Mūsų žinynas, 1938, Nr. 8, p. 
131–134.
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sovietų okupuota, Vytauto Didžiojo aukštoji karo mokykla uždaryta, daug jos 
klausytojų ir dėstytojų suimta, ištremta į Rusiją arba nužudyta20. 

Uždarius Pirmojo Lietuvos Prezidento karo mokyklą bei Vytauto Di-
džiojo aukštąją karo mokyklą buvo sužlugdyta jau pakankamai sutvirtėjusi
Lietuvos karininkų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo sistema.

Tarpukario Nepriklausomoje Lietuvoje karininkai, pretenduojantys
užimti aukštesnio išsilavinimo reikalaujančias tarnybos pareigas, turėjo gali-
mybę papildomai studijuoti ir Vytauto Didžiojo universitete. Antai 1939 m.
Krašto apsaugos ministerija buvo numačiusi išlaikyti 22 karininkus, studi-
juosiančius universitete21. 

Nemažai karininkų kėlė savo kvalifikaciją ir užsienyje. Jie buvo siunčia-
mi į Čekoslovakijos, Belgijos, Italijos, Prancūzijos, Austrijos bei Vokietijos 
karo akademijas. Populiariausios buvo Prahos ir Briuselio generalinių šta-
bų akademijos. Studijos jose užtrukdavo 2 metus. 1938 m. duomenimis, tuo
metu užsienio karo akademijose studijavo 19 karininkų, dar 6 buvo planuo-
jama išsiųsti. Anot istoriko J. Vaičenonio, faktiškai visas Lietuvos karininki-
jos žiedas, t. y. aukštieji karininkai, buvo studijavę užsienyje22. 

Nuolat mokytis, lavintis, kelti profesinės parengties bei bendro iš-
silavinimo ir kultūros lygį karininkus ragino ir 1919 m. pradėtas organi-
zuoti Lietuvos kariuomenės karininkų ir karo valdininkų klubas, 1924 m. 
pavadintas Lietuvos karininkų ramove, bei 1923 m. įsteigta Karo mokslų 
draugija. Pagrindiniai minėtų organizacijų veiklos tikslai buvo šie: organi-
zuoti turiningą karininkų laisvalaikį, kaupti ir studijuoti naujausią karinės 
tematikos literatūrą, rengti mokymo priemones kareiviams ir puskarinin-
kiams, populiarinti karininko profesiją, karo mokslus bei Tėvynės gynimo 
idėjas plačiojoje visuomenėje, kariškai rengti ir patriotiškai auklėti jauni-
mą, ypač šaukiamojo amžiaus jaunuolius. Kad šie tikslai būtų įgyvendinti, 
karininkai raginti aktyviai dalyvauti minėtų organizacijų veikloje – ne tik 
lankytis įvairiuose renginiuose, bet ir rengti bei skaityti paskaitas, prane-
šimus, dalyvauti diskusijose, naujų knygų aptarimuose, rašyti straipsnius į 
karių spaudą, ypač į žurnalus ,,Kardas“ ir ,,Mūsų žinynas“, prenumeruoti 
ir skaityti juos, dalyvauti susitikimuose su jaunimu bendrojo lavinimo ir 
kitose mokyklose.

20 Žigaras F. Karininkų rengimas Lietuvoje 1918–1940 m.//Generolo Jono Žemaičio Lietuvos
karo akademija. 1992–2002 m. Vilnius, 2002, p. 42.
21 Vaičenonis J. Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose, p. 44.
22 Ten pat, p. 43–44.
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Karo mokslų draugijos pirmininko plk. inžinieriaus J. Acuko 1931 m. 
rugsėjo 16 d. raporte Krašto apsaugos ministrui sakoma, kad 1928–1929 
mokslo metais Karo mokslų draugijos nariai perskaitė 1678, o 1929–1930 
mokslo metais – net 3401 paskaitą. Paskaitas skaitė daugiau kaip 150 kari-
ninkų. Dažniausiai paskaitos būdavo skaitomos vidurinėse bendrojo lavini-
mo ir specialiosiose mokyklose23. 

Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės štabo vadovybės bei Karo 
mokslų draugijos pastangomis buvo pasiekta, kad Švietimo ministerija nuo 
1930–1931 mokslo metų karinį jaunimo rengimą įrašytų į bendrojo lavi-
nimo ir specialiųjų  vidurinių mokyklų mokymo planus. Šio dalyko kari-
nio rengimo bei pilietinio ir patriotinio ugdymo programas parengė Karo 
mokslų draugijos nariai24.

Dar vienas karininkų profesinės veikos baras – puskarininkių rengimas,
reikalavęs ir specialiųjų žinių, ir gero pedagoginio bei metodinio pasirengi-
mo. Tarpukario Lietuvos kariniuose daliniuose paprastai veikė puskarinin-
kių mokyklos, vadintos mokomaisiais eskadronais, mokomosiomis kuopo-
mis ar baterijomis. Buvo organizuojamas ir tikslinis sanitarijos, veterinarijos,
mechanikos, kalvystės, arklių kaustymo, ir kitų specialybių puskarininkių ir
kareivių mokymas25. 

Glausta tarpukario Nepriklausomos Lietuvos karininkų rengimo ir
kvalifikacijos kėlimo sistemos apžvalga rodo, kad 1919–1940 m. buvo daug
daroma siekiant suformuoti gerai parengtą, kvalifikuotą, patriotiškai išugdy-
tą, įvairiausiškai išsilavinusį Lietuvos karininkų korpusą, išugdyti tokį kari-
ninką, kuris deramai atliktų savo, kaip Tėvynės gynėjo, pareigas, būtų geru
karių mokytoju, auklėtoju ir vadu, pavyzdingu šalies piliečiu, aktyviai prisi-
dedančiu prie visos tautos pilietinio ir patriotinio ugdymo. Tai patvirtina ir 
gausios šios tematikos Lietuvos karių spaudos publikacijos, kurias apžvelgsi-
me kituose šio straipsnio skirsniuose.

23 Karo Mokslų draugijos pirmininko plk. inž. J. Acuko raportas Krašto apsaugos 
ministrui //LCVA, F. 889, ap. 1, b. 10, l 20.
24 1931 m. kovo 17 d. vykusio Karo mokslų draugijos VI  suvažiavimo protokolas//LCVA, F. 
889, ap. 1, b. 9, l.1-2.
25 Gaigalaitė A. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1940 m.//Mokslas ir gyvenimas, 202,
Nr. 9, p. 31.
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Karininko asmenybės bruožai

Vienas žymesniųjų lietuviškosios karo psichologijos kūrėjų mjr. V. Bul-
vičius 1940 m. išleistoje knygoje ,,Karinis valstybės rengimas“ pabrėžė, kad 
karininkai turi būti labai įvairiapusiški, dėmesingi, tvirti, sugebantys kontro-
liuoti savo elgesį, nes jų darbas labai įvairus, sudėtingas ir dinamiškas. Jie
negali prarasti budrumo, būti išsiblaškę, turi nuolat suvokti ir matyti, kas
dedasi aplinkui, galvoti apie kelis dalykus iš karto, nesutrikti pavojingais ir
įtemptais momentais, neprarasti darbingumo, kai yra labai pavargę ar neiš-
simiegoję. Jie negali būti irzlūs ir nervingi ne tik fronte, kada kareiviai vien iš
vado veido išraiškos sprendžia apie pavojaus didumą ir situacijos sudėtingu-
mą, bet ir normaliomis kovinio rengimo bei karo tarnybos sąlygomis, nes ir
tada pasitaiko įtemptų situacijų, kai vadai privalo nervus valdyti ir neprarasti
dvasinės pusiausvyros bei sugebėjimo taktiškai ir sumaniai elgtis.

Karininkai, anot V. Bulvičiaus, turi mokėti bendrauti su įvairaus am-
žiaus ir išsilavinimo, skirtingų tautybių, tikybų ir profesijų žmonėmis, suge-
bėti jiems vadovauti ir taikos, ir karo sąlygomis, mokyti ne tik jaunesnius, bet 
ir vyresnius už save žmones. Jie turi turėti organizacinių ir administracinių 
gebėjimų, būti susipažinę su teisės dalykais, nusimanyti sanitarijos ir higienos 
reikaluose, būti neblogi daugelio šakų sportininkai.

Be viso to, karininkai dar turi būti ,,geri karininkų šeimos nariai“, bran-
ginantys karininko garbę, mokantys sugyventi su kitais karininkais, linkę su
jais bendradarbiauti, sugebą savo asmeninę nuomonę suderinti su bendrąja
karine doktrina26.

Taigi reikalavimai karininkams keliami tiesiog milžiniški. Suprantama,
ne visi karininkai sugeba vienodai gerai tuos reikalavimus atitikti. Anot
V. Bulvičiaus, tarp karininkų yra ir apsileidėlių, ,,smulkių“, sveikos ambicijos
stokojančių žmonių, kurie šiaip taip įgiję karininko laipsnį, apsileidžia tar-
nyboje, pradeda girtuokliauti, kortuoti. Tokie ir kitiems karininkams darosi
nemalonūs, nes būna labai nepatenkinti, kai draugai juos kariniu laipsniu ar
pareigomis aplenkia. Tokiems atsilikėliams vaidenasi šališkumai ir protekci-
jos, o savo atsilikimo priežasčių savyje paieškoti neįstengia27.

Kad karininkai, deja, nesudaro darnios draugiškos šeimos, o jų tarpu-
savio santykiai nėra tokie geri, kokie turėtų būti, apgailestavo ir Karininkų 
ramovės valdybos pirmininkas, gen. ltn., gyd. V. Nagius–Nagevičius, kalbė-

26 Bulvičius V. Karinis valstybės rengimas. Vilnius, 1994, p. 128–129.
27 Ten pat, p. 132.
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jęs 1930 m. vasario 15 d. Kaune vykusiame metiniame karininkų atstovų 
susirinkime28.

Nemažai kritinių pastabų karininkų atžvilgiu randame ir 1923 m. išleis-
toje Linkuvos gimnazijos mokytojo J. Gobio parengtoje knygelėje ,,Karo psi-
chologijos bruožai“. Ši daugiau kaip prieš 80 m. pasirodžiusi knygelė susilau-
kė nevienareikšmių atsiliepimų ir vertinimų. Viena vertus, buvo sveikinamas
autoriaus, kuris pagal išsilavinimą nebuvo nei psichologas, nei karys profesi-
onalas, ryžtas bent kiek plačiau atskleisti Lietuvoje naują, beveik netyrinėtą
problemą. Bet kartu buvo konstatuojama knygelės autoriaus profesionalu-
mo stoka, nepakankamas dalyko išmanymas. Plk. K. Žukas, garsėjęs publi-
kacijomis karinės pedagogikos srityje, 1924 m. „Mūsų žinyne“ rašė: ,,Karo
psichologija – mažai nagrinėjama karo mokslo šaka. Lietuvių kalba iki šiam
laikui turime du kūrinius: Vabalo-Gudaičio ,,Baimė ir kova su ja“ ir „Karo
psichologijos bruožai“; abudu jie parašyti... civilių. Tai gal mus, karius, kiek 
sugėdins ir privers tuo dalyku užsiimti. O kritikuojamoji knyga turi būti karių
sunaudota kaip medžiaga geresniam karo psichologijos kūriniui, remiantis
didžiojo karo ir mūsų grumtynių dėl nepriklausomybės daviniais. Davinių,
ačiū Dievui, yra daug. ,,Karo psichologijos bruožus“ galima rekomenduoti
kiekvienam inteligentui – kariui. Perskaityti juos reikia ir į juos įsigilinti, bet
su tam tikru koeficientu, nes autorius pats ar visai karo gyvenimo nežino,
arba žino labai maža29“.

Pasak K. Žuko, J. Gobis turėtų būti objektyvesnis, vengti nepagrįstų
apibendrinimų ir  kaltinimų. Reikšdamas antikarines nuostatas, neturėtų
„mėtyti akmenų“ ir į karininkus. Plk. K. Žuką stebino tokie J. Gobio teigi-
niai: „Karininkų tarpe girtuokliavimas taikos metu palaikomas pirmoj eilėj
iš tradicijos, nes kariai profesionalai <…> niekuomet nepasižymėjo blaivu-
mu ir abstinencija“; ,,Girtuokliavimas, etiketas, moterų kultas ir karingumas
tai yra neatskiriami tikro karininko–profesionalo atributai, kilę iš viduram-
žių riterių“30; „Kariai inteligentai mėgsta prietarus labiau už civilius inteli-
gentus. Tai kyla iš to, jog karininkai paprastai turi daugiau laisvo laiko, kurį
reikia kuo nors užimti, kad ir, pavyzdžiui, prietarais, ir jog karo tarnyba su
visomis savo tradicinėmis, etiketinėmis ir formalinėmis aplinkybėmis truk-

28 1930 m. vasario 15 d. Kaune vykusio metinio karininkų atstovų suvažiavimo posėdžio proto-
kolas//LVCA, F. 6, ap. 2, b. 2, l. 102.
29 Žukas K. Lietuvių knygos. Juozas Gobis. Karo psichologijos bruožai. Šiauliai, 1923//Mūsų
žinynas, 1924, Nr. 16, p. 224–226.
30 Gobis J. Karo psichologijos bruožai. Šiauliai, 1923, p. 14.
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do kariams laisvą laiką pašvęsti proto kultūrai“31; ,,Armijos  antiklerikaliz-
mą palaiko daugelis karo vadų,  karininkų  ir šiaip atskiri populiarūs kariai,
kurie, neapkęsdami bet kokios konfesijos dvasininkų, sugestijos keliu savo
neapykantą   perduoda  netendencingiems  kariams“32. Įdomu,  klausia  plk. 
K. Žukas, ar  šie kaltinimai ir tendencingi vertinimai taikomi visiems, taigi
ir Lietuvos karininkams? Ar J. Gobis čia dėsto tik savo asmeninę nuomonę,
ar ji yra paimta iš kitų autorių darbų? Neradęs atsakymo į šiuos klausimus,
plk. K. Žukas vis dėlto dėkoja J. Gobiui „už mūsų (t. y. karių) psichologijos
tyrinėjimą, nors savo darbe jis mus gerokai apšmeižė“33.

Iš pateiktų knygelės ,,Karo psichologijos bruožai“ ištraukų galima spręsti, 
jog J. Gobis negatyvius reiškinius karininkų elgsenoje sieja pirmiausia su jų 
profesinės veiklos specifika bei tam tikromis dar iš viduramžių paveldėtomis 
karininkijos tradicijomis. Tuo tarpu V. Bulvičius mano, kad Lietuvos karininki-
jos problemų nereikėtų traktuoti izoliuotai, lyg kokio atskiro ir ypatingo žmo-
nių luomo reikalų, bet sieti jas su visos tautos ir valstybės gyvenimo tikrove.

Anot V. Bulvičiaus, kariuomenė yra savo tautos vaikas. Jis serga tomis pa-
čiomis ligomis, kaip ir visa tauta. Betgi tauta, pasak V. Bulvičiaus, jau sparčiai 
sveiksta, kratosi iš vergijos laikų paveldėtų ydų. Kariuomenė sveiksta dar grei-
čiau už tautą. Ypač daug vilčių teikia jaunoji karininkų karta, ,,neragavusi“ 
priespaudos ir turinti daug geresnes sąlygas mokytis ir lavintis. Jaunosios ka-
rininkų kartos uždavinys – ,,padaryti Lietuvos kariuomenę tikrai ir nuoširdžiai 
visų tautos sluoksnių mylimą ir gerbiamą, surasti geriausius, patikimiausius ir 
pigiausius būdus tautos kariniam saugumui laiduoti“, – rašo V. Bulvičius34.

Savo knygoje ,,Karinis valstybės rengimas“ jis nemažai dėmesio skiria ir
kandidatų karybos studijoms atrankai bei jų rengimui vidurinėje mokykloje.
Jis pažymi, kad vidurinių mokyklų mokytojų ir auklėtojų pastangos daugiau-
sia nukreiptos į auklėtinių proto lavinimą. Tuo tarpu tokios būsimajam kari-
ninkui labai reikalingos savybės kaip greita orientacija, moralinis ir psichinis
patvarumas, atkaklumas, draugiškumas, sugebėjimas organizuoti ir adminis-
truoti beveik visiškai neugdomas. ,,Mūsų viduriniosios mokyklos daugiausia
stengiasi paruošti gerų kandidatų universitetui, tačiau dažnai užmiršta savo
nė kiek nemažesnę pareigą – parengti kandidatų karo mokyklai“, – rašo

31 Ten pat, p. 20.
32 Ten pat, p. 18.
33 Žukas K. Lietuvių knygos... Juozas Gobis. Karo psichologijos bruožai. Šiauliai, 1923//Mūsų
žinynas, 1924, Nr. 16, p. 226.
34 Bulvičius V. Karinis valstybės rengimas, p. 133.
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V. Bulvičius. Puikus kandidatas į universitetą, deja, gali būti visiškai netinka-
mas karo mokyklai, teigia jis35.

Gali būti, kad vidurinė mokykla pati viena nepajėgia parengti reikiamą
skaičių tinkamų kandidatų karo mokyklai. Todėl ji, V. Bulvičiaus nuomone, 
turėtų pasitelkti skautų organizaciją, kurios veikla labai tinka būsimųjų vadų
būdui formuoti. Skautų veikloje jaunuoliai mokosi vadovauti, organizuoti,
administruoti dalyvaudami kariniuose žaidimuose, sporto varžybose, turis-
tiniuose žygiuose, taip pat ir naktiniuose, įgyja tam tikrų įgūdžių, reikalingų
kovinėje veikloje, sustiprėja fiziškai, morališkai ir psichologiškai.

Skautų veikla rengiant kandidatus karo mokykloms buvo aukštai ver-
tinama daugelyje šalių. Antai anketoje, kurią turėjo užpildyti kandidatas į
Lenkijos karo mokyklas, yra klausimas, ar stojantysis dalyvavo skautų orga-
nizacijų veikloje. Nedalyvavusieji nepageidaujami karo mokyklose.

V. Bulvičius manė, kad Lietuvoje šia kryptimi reikėtų eiti dar toliau.
Visi norintieji studijuoti karo mokslus pirmiausia turėtų pereiti tam tikrą
parengiamąjį kursą skautų organizacijoje ir tik po to galėtų kandidatuoti į
karo mokyklą36.

Suprantama, kad jaunuolių rengimas karybos studijoms, jų atranka
– ne vien vidurinės mokyklos ar skautų organizacijos reikalas. Tai vienas 
svarbiausių valstybės karinio rengimo uždavinių. Todėl jis turi rūpėti visai
visuomenei, taigi ir kiekvienai šeimai, kiekvienam valstybės piliečiui. Tau-
tos psichologinės parengties ginti Tėvynę, jaunimo patriotinio ugdymo ir
karinio rengimo klausimai gvildenami V. Stanevičiaus straipsnyje ,,Šalintini 
trūkumai tautos kariniame paruošime“.

Autorius pabrėžia, kad Tėvynės gynimas – ne vien tik krašto ginkluo-
tųjų pajėgų, bet ir visos tautos, visos valstybės reikalas. Straipsnio autoriaus 
nuomone, per dvidešimt Nepriklau somybės metų nemažai padaryta gerinant 
karinį valstybės pasirengimą, tačiau ir problemų dar esama. V. Stanevičiaus 
nuomone, būtina ir toliau visokeriopai stiprinti patriotinį jaunimo auklėjimą, 
gerinti jo karinį paren gimą. Karinis ir patriotinis jaunimo auklėjimas ir ren-
gimas – ne vien ka riuomenės, bet ir šeimos, mokyklos, jaunimo organizacijų 
uždavinys. Jau nųjų karių mokymo ir auklėjimo sėkmę didžia dalimi lemia 
geras karininkų psichologinis, pedagoginis bei metodinis pasirengimas. Ta-
čiau, kaip pažymi V. Stanevičius, jauni, karo mokyklą baigusieji karininkai 
dar labai stokoja psichologinių, pedagoginių bei metodinių žinių ir įgūdžių. 

35 Ten pat, p. 125–130.
36 Ten pat, p. 134.



81

Todėl būtina gerinti jaunų karininkų pedagoginį rengimą. Tik kilnus, tarnybai 
atsi davęs, gerai įvairiapusiai pasirengęs karininkas gali deramai atlikti savo 
pašaukimo auklėti, mokyti ir kariškai rengti jaunuosius karius pareigas.

V. Stanevičius siūlo parengti išsamią jau nimo karinio ir patriotinio ug-
dymo programą, gerinti karininkų psichologi nį, pedagoginį ir metodinį ren-
gimą karo mokykloje, parengti ir išleisti daugiau karinio mokymo ir auklėji-
mo vadovėlių37. Šie dar 1938 m. kelti uždaviniai, aktualūs ir šiandien.

Tautos psichologinę parengtį ginti savo laisvę ir nepriklausomybę, mažų
valstybių karinio saugumo problemas nagrinėjo ir mjr. V. Bulvičius straips-
nyje ,,Mažųjų valstybių karinis saugumas“38““ . Ką tik paminėtas V. Bulvičiaus 
darbas, taip pat V. Stanevičiaus straipsnis ,,Šalintini tautos kariško paruošimo
trūkumai“ pakartotinai publikuojami ir 2001 m. išleistoje mokomojoje kny-
goje ,,Bendrosios ir karo psichologijos pagrindai. Antroji dalis“39““ .

Patriotizmo, tautiškumo, pasiaukojimo tautos idealams ir siekiams 
problema neliko nepaliesta ir plk. J. Čapliko straipsnyje ,,Lietuvos karininko 
tipas“.  Pirmoji straipsnio dalis išspausdinta 1934 m. 9, antroji – 10 ,,Kardo“ 
numeriuose. Straipsnio autorius bando atsakyti į klausimą, koks turėtų būti 
Lietuvos karininkas. Jis išvardija devynis, jo nuomone, svarbiausius kari-
ninko būdo bruožus. Pirmasis iš jų – tautiškas nusiteikimas, meilė savajai 
Tėvynei. ,,Jei lietuviai karininkai 1918–1920 m. nebūtų buvę tautiškai nu-
siteikę, nebūtų šiandien nė Nepriklausomos Lietuvos… Tautiškumas buvo 
didžiausiu akstinu atgauti nepriklausomybę. Tautiškumas, gimtojo krašto ir 
žmonių meilė buvo, yra ir bus lietuvio karininko idealu“, – rašo straipsnio 
autorius40.

Plk. J. Čaplikas mano, kad labai svarbios ne tik karininko pilietinės ir
patriotinės nuostatos, bet ir jo profesinis kryptingumas, t. y. karinės veiklos
pomėgis, pašaukimas karo tarnybai. Be pomėgio tarnybai geri tarnybos re-
zultatai neįmanomi, teigia jis.

Toliau plk. J. Čaplikas gvildena Lietuvos karininko išsilavinimo ir cha-
rakterio (būdo) klausimus. Anot jo, karininkui būtinas ne tik geras karinis, 
bet ir bendrasis išsilavinimas, nuolatinis bendrojo lavinimo bei karo moky-
kloje įgytų žinių gilinimas, profesinės kompetencijos kėlimas. Kad karinin-

37 Stanevičius V. Šalintini trūkumai tautos kariniame paruošime//Mūsų žinynas, 1939, Nr. 10,
p. 518–526.
38
pp

 Bulvičius V. Mažųjų valstybių karinis saugumas//Mūsų žinynas, 1938, Nr. 11–12, p. 671–701.
39 Bendrosios ir karo psichologijos pagrindai. Mokomoji knyga. Antroji dalis. Parengė Puzina-
vičius B.  Vilnius,  2001.
40 Čaplikas J. Lietuvos karininko tipas. I d.//Kardas, 1934, Nr. 9, p. 170.
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kas neprarastų savo profesinės kompetencijos, jis turi nuolat mokytis, rašo 
straipsnio autorius.

Nagrinėdamas karininko būdą, plk. J. Čaplikas jį skirsto į tris lygius 
– stiprų, vidutinį ir silpną – bei kiekvieną iš jų apibūdina. Stipraus būdo 
žmonės sugeba daryti įtaką kitiems, jiems vadovauti ne tik įprastomis są-
lygomis, bet ir krizių, suiručių metu ar pavojaus akivaizdoje. Jie nepalūžta, 
siekia užsibrėžtų tikslų net esant didžiausioms kliūtims ir sudėtingiausioms 
aplinkybėms. Taip elgtis ne visada pavyksta vidutinio būdo žmonėms. Jie 
gana dažnai pasiduoda kitų žmonių įtakai arba juos sutrikdo įvairios nenu-
matytos aplinkybės ar netikėtai atsiradę sunkumai ir pavojai. Silpno būdo 
asmenys, anot plk. J. Čapliko, tie, ,,kurių idealas – karjera, intrigos, patai-
kavimas ir tinginiavimas. Tokio būdo asmenys visai nepageidaujami kariuo-
menėje“. Lietuvos karininko būdas turėtų būti stiprus, mažiausiai vidutinis,
teigia J. Čaplikas41 .

Žymūs ir autoritetingi pedagogai J. A. Komenskis (Comenius), N. Kou-
plendas (Copeland), R. Štaigeris (Steiger), U. Cvygartas (Zwygart) sutartinai 
pabrėžia, kad drausmė yra pirmutinė ir svarbiausia bet kokios pozityvios vei-
klos ir elgsenos sąlyga. Ji ugdo teisingą požiūrį į gyvenimą ir jo priedermes42. 
Tai nuomonei besąlygiškai pritaria ir plk. J. Čaplikas. Jis rašo, kad ,,kaip
žuvis be vandens, taip kariuomenė be drausmės egzistuoti negali“43. Anot 
straipsnio autoriaus, eilinis kareivis kartais drausmės paskirties nesupranta,
todėl jam galima kai kada ją ir sušvelninti kartu aiškinant drausmės būti-
numą. Tuo tarpu karininkas, savo noru pasirinkęs karo tarnybą, drausmės
reikšmę turi gerai suprasti ir visada sąmoningai jos laikytis.

Drausmė ypač reikalinga kovos lauke. Tik drausmingas karys gali ko-
voti. Taktikos mokėjimas be drausmės lygus nuliui, teigia plk. J. Čaplikas.
Griežtos drausmės karininkas privalo laikytis visur ir visada, nes jis visada
turi būti pavyzdžiu kitiems karininkams, jaunesniesiems vadams (seržan-
tams ir puskarininkiams), taip pat eiliniams kareiviams.

Plk. J. Čapliko straipsnyje gvildenama ir gana subtili karinių laipsnių
suteikimo karininkams bei jų kėlimo į aukštesniąsias  pareigas problema.
Straipsnio autorius pabrėžia, kad tik sąžiningu darbu ir pavyzdinga tarny-
ba turėtų būti pelnomas aukštesnis karinis laipsnis ar svarbesnės pareigos

41 Ten pat, p. 170.
42 Komenskis J. A. Pedagoginiai raštai. Vilnius, 1986, p. 285; Коупленд Н. Психология и
солдат. Москва, 1991, с. 40; Steiger R., Zwygart U. Karinė pedagogika. Vilnius, 1999, p. 84.
43 Čaplikas J. Lietuvos karininko tipas. II d.//Kardas, 1934, Nr. 10, p. 186.
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tarnyboje. Deja, gyvenime būna ir kitaip. Kai kurie jauni karininkai ne tiek 
stengiasi pasižymėti tarnyboje, kiek ieško įtakingų asmenų protekcijų ir už-
tarimo, jiems pataikauja tikėdamiesi greičiau pelnyti aukštesnį karinį laipsnį
ar ,,pakilti“ tarnybinėje hierarchijoje. Jei tai jiems ir pavyksta, jie paprastai
neturi autoriteto tarp savo kolegų, o tarnyboje nebūna naudingi, ypač karo
metu. Iškilus pavojui, tokie karininkai irgi per pažintis stengiasi išvengti mū-
šių, likti kovos veiksmų užnugaryje. Galiausiai jie tampa ne kariuomenės
ramsčiu, o jos griovėju, teigia straipsnio autorius.

Labai svarbus karinio dalinio ar padalinio psichologinis rodiklis yra ka-
rių, ypač viršininkų ir pavaldinių, tarpusavio santykiai. Jeigu dėl kokių nors
priežasčių pavaldinio santykiai su viršininku yra įtempti, pavaldumas tam-
pa priverstinis, o tarnyba nemiela, psichologiškai varginanti. Ir atvirkščiai
– abipusė vado ir pavaldinių pagarba, pasitikėjimas tarp jų kuria gerą psi-
chologinį mikroklimatą padalinyje. Tokiomis sąlygomis pavaldumas tampa
natūraliu, suprantamu dalyku.

Tarnybinius (oficialius) viršininkų ir pavaldinių tarpusavio santykius re-
glamentuoja kariniai statutai. Tačiau karių bendravimo struktūroje esti ir
netarnybinių tarpusavio santykių, kuriuos plk. J. Čaplikas vadina privačiais.
Jis rašo, jog tarnybiniai santykiai tarp viršininkų ir pavaldinių turėtų būti
pakankamai griežti ir oficialūs, o netarnybiniai (privatūs) – daug nuoširdesni
ir glaudesni, grindžiami bendražmogiškaisiais moralės ir etikos principais.
Kartu straipsnio autorius pabrėžia, kad vadų gerumas, draugiškumas, dė-
mesingumas, rūpinimasis pavaldiniais neturi virsti nereiklumu, nuolaidumu.
Geras, rūpestingas vadas turi stengtis ne apsaugoti karius nuo įvairių tarny-
bos ir kovinio rengimo sunkumų, bet parengti juos sunkiems išbandymams,
grūdinti jų valią, ugdyti charakterį, siekti kovinės parengties aukštumų.

Baigdamas straipsnį ,,Lietuvos karininko tipas“ plk. J. Čaplikas aptaria
karininkų asmeninio gyvenimo reikalus, jų santykiais su visuomene. Karinin-
kus jis ragina gyventi tvarkingai ir saikingai, vengti žalingų įpročių, branginti
karininko garbę ir orumą, bet ir nesididžiuoti, gražiai sugyventi ir bendrauti
su civiliais gyventojais, būti jiems pilietiškumo pavyzdžiu, rūpintis ne kurios
nors vienos politinės partijos ar socialinės grupės, bet visos valstybės gerove,
kurti stiprią lietuvišką šeimą, kurioje puoselėjamos tautinės vertybės ir idea-
lai, patriotiškai auklėjami vaikai.

Taigi, anot plk. J. Čapliko, Lietuvos karininkas turėtų būti tautiškai nusi-
teikęs, mylintis gimtąjį kraštą, gerai išsilavinęs ir išsimokslinęs, turintis tvirtą 
būdą ir charakterį, drausmingas, drąsus, ryžtingas ir pareigingas, aukštesnį 
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karinį laipsnį ar tarnybines pareigas siekiantis užsitarnauti tik sąžiningu dar-
bu ir pavyzdinga tarnyba, pavaldiniams pakankamai reiklus ir griežtas, bet 
kartu ir geras, teisingas bei draugiškas. Santykiuose su visuomene draugiškas, 
pilietiškai nusiteikęs, branginantis karininko garbę ir orumą, asmeniniame 
gyvenime tvarkingas, saikingai gyvenantis, siekiantis sukurti tvirtą lietuvišką 
šeimą44. Manytume, kad toks Lietuvos karininko tipas būtų labai priimtinas ir 
pageidaujamas ir mūsų laikų nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje.

Apie Lietuvos karininko tipą rašoma ir kitame ,,Kardo“ straipsnyje, 
pavadintame ,,Keli Lietuvos karininko tipo bruožai“, kurio autorius J. Norei-
ka. Jis pastebi, kad ,,plk. J. Čapliko straipsnis gali atsakyti į klausimą, koks 
turi būti Lietuvos karininko tipas, o ne į klausimą, koks jis yra“45. Toliau 
J. Noreika rašo, kad nesutikti su plk. J. Čapliku negalima, nes jo karininkas 
– tai karininko idealas. Bet kyla klausimas, ar tas idealas realiai egzistuo-
ja, ar daug Lietuvos karininkų panašūs į tą idealų tipą? Klausimas taptų 
aiškesnis, jeigu Lietuvos karininko tipas būtų konstruojamas ne remiantis 
išankstinėmis nuostatomis apie idealų karininką, bet realiais gyvenimo fak-
tais, atskirų asmenų ar jų grupių veiklos ir elgesio analize. Bet tokios ana-
lizės minėtame plk. J. Čapliko straipsnyje pasigendama. Todėl jo sukons-
truotas Lietuvos karininko tipas yra daugiau įsivaizduojamas, negu realiai 
egzistuojantis, teigia J. Noreika46.

Plk. J. Čapliko ir J. Noreikos diskusija dėl karininko asmenybės tipo pra-
tęsta straipsnyje ,,Dvi lenkų pažiūros į karininko asmenybę“, kurį pasirašė K. P. 
Straipsnyje atpasakojami ir komentuojami du lenkų karių spaudoje pasirodę 
rašiniai apie karininko pašaukimą ir jo profesinę veiklą. Keliamas klausimas, 
ar karininko tarnyba yra ypatingas pašaukimas ir gyvenimo būdas, ar nors ir 
labai svarbi ir ypatinga, bet tik viena iš daugelio svarbių profesijų47.

K. P. rašo, kad kpt. Kencboko (Kencbock(( ) straipsnyje ,,Tarnyba dėl idė-
jos bei pašaukimo ar profesija?“ karininko asmenybė labai idealizuojama. “
Jis pristatomas kaip pavyzdingas šalies pilietis, prisiėmęs ypatingą pareigą 
ginti Tėvynę. Todėl jis neturėtų būti traktuojamas kaip profesinės karjeros 
siekiantis valdininkas, bet kaip idėjai atsidavęs, Tėvynei tarnaujantis ir jos 
gerovei pasišventęs žmogus. Anot straipsnio autoriaus, kario priesaika ir 
kariniai statutai neleidžia (neduoda pagrindo) karo tarnybos laikyti profe-

44 Ten pat, 1934, Nr. 9, p. 170–171; Nr. 10, p. 186–188.
45 Noreika J. Keli Lietuvos karininko tipo bruožai//Kardas, 1934, Nr. 13, p. 263.
46 Ten pat, p. 264.
47 K. P. Dvi lenkų pažiūros į karininko asmenybę//Mūsų žinynas, 1935, Nr. 129, p. 505.
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sija. Karininko veikla ir gyvenimas – tai ypatingo pašaukimo ir didžiausia 
pasišventimo tarnyba48.

Tokią nuomonę kvestionuoja kpt. J. Levestamas (J. Lewestam(( ) straips-
nyje ,,Profesija ar ne profesija?“. Jis rašo, kas karininkai neturėtų būti trak-
tuojami kaip išskirtiniai, ypatingi žmonės, vieninteliai tarnaujantys Tėvynei.
Tėvynei tarnauti, jos labui dirbti gali ir daugelio kitų profesijų žmonės. Kie-
kvienos profesijos žmonės valstybei reikalingi, kiekviena profesija reikalauja
pašaukimo, atsidavimo idėjai. Svarbus, reikalingas ir garbingas yra ne tik 
karininko, bet, pavyzdžiui, ir kunigo, mokytojo, gydytojo, agronomo ar teisi-
ninko darbas. Šiuolaikinėje valstybėje bei pilietinėje visuomenėje jokia pro-
fesinė ar socialinė grupė negali pasisavinti patriotizmo monopolijos. Reikia 
siekti, kad visi piliečiai darbuotųsi valstybės labui ir visuomenės gerovei, o
per karą būtų pasirengę Tėvynę ginti ir dėl jos aukotis49.

Minėtus lenkų rašinius ,,Mūsų žinyno“ žurnale pristačiusio straipsnio
autoriaus K. P. nuomone, kpt. J. Levestamo požiūris į karininko asmenybę
yra objektyvesnis, labiau atitinkantis laiko dvasią. K. P. rašo, jog dabar nea-
bejojama, kad būsimieji karai bus tautų karai ir todėl kiekvienam piliečiui
gali tekti garbė ir atsakomybė ginti savo Tėvynę. Tautos, kurios nenori žlugti,
turi būti pasirengusios ginti savo laisvę ir nepriklausomybę. Tautai kariškai
parengti reikalingi tinkamai pasirengę ir išsilavinę žmonės – karininkai pro-
fesionalai. Jų veikla (karo tarnyba) gali būti vadinama profesine veikla, o
profesionalo vardas nemenkina karininko pašaukimo. Žinoma, karininko,
kaip karių auklėtojo, mokytojo ir vado moralinės ir dvasinės savybės, patrio-
tizmo nuostatos negali būti menkesnės negu kitų piliečių. Išties reikia steng-
tis, kad karininkų korpusą sudarytų geriausi tautos sūnūs. Bet jie neturėtų
būti traktuojami kaip išskirtiniai, tarsi atskirą luomą sudarantys žmonės, tu-
rintys ypatingą vaidmenį ir statusą visuomenėje50.

Žmogiškojo veiksnio svarbą ir nepakeičiamumą kovinėje veikloje bei
karininko profesinės veiklos uždavinius nagrinėja mjr. J. Lanskoronskis 
straipsnyje ,,Karininkų reikšmė ir jų socialinis vaidmuo“, kuris išspausdintas
,,Mūsų žinyno“ 1924 m. 21 numeryje. Jis rašo, kad nuolat tobulėjant gin-
klams ir kovos technikai, atsiranda žmonių, manančių, kad būsimasis karas
bus tik grumtynės tarp mašinų, valdomų nedidelio skaičiaus aukštos kvali-
fikacijos specialistų. Tačiau nei karo aviacija, nei kiti modernūs ginklai, nei

48 Ten pat, p. 505–506.
49 Ten pat, p. 506–508.
50 Ten pat, p. 508.
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nuodingosios dujos nėra pakankamos priemonės priešui sunaikinti ir įtvir-
tinti pergalę. Visos materialinės ir techninės priemonės nedaug ką reiškia,
jei jos nepagrįstos intelektualinėmis ir moralinėmis priešą nugalėti pasiry-
žusių kovotojų jėgomis. ,,Vadinamojo ,,mašinizmo“ reikšmė didelė, bet klai-
dinga būtų manyti, kad jo vieno užtenka. Kaujasi ne mašinos, bet žmonės,
kurie tik specializuojasi tas mašinas valdyti. Moralinio faktoriaus vyraujanti
reikšmė lieka vis vien, ar mes vaizduosimės grumtynes tarp atskirų kovotojų,
ar kariaujančių kariuomenių, ar ištisų tautų <…>. Kokį vaidmenį vaidina
karininkai kuriant, organizuojant ir išlaikant iš gyvųjų tautos jėgų kariuo-
menę“, – klausia mjr. J. Lanskoronskis. Ir atsako: ,,mokyti ir auklėti karius
taikos metu ir vadovauti jiems per karą kautynėse“51.

Karių mokymas ir auklėjimas vykdomas visose karo tarnybos grandyse
ir pakopose. Karinio rengimo užsiėmimų metu būtina išmokyti karius kari-
nių dalykų, parengti juos kovos veiksmams. Tačiau kario asmenybė yra vien-
tisa ir nedaloma. Auklėdami ir mokydami karius, karininkai kartu auklėja ir
moko ir valstybės pilietį.

Nedalomas yra ir techninis, moralinis bei psichologinis karių rengimo 
procesas. Rengdami karius techniškai, kartu jį rengiame ir morališkai bei psi-
chologiškai. Ir atvirkščiai – negalima kario rengti  vien morališkai ar psicholo-
giškai, nes pagrindinė moralinio bei psichologinio rengimo priemonė – kovi-
nio rengimo pratybos ekstremaliomis, realų mūšį primenančiomis sąlygomis.

Tai, ko išmokstama karo tarnybos ar kovinio rengimo pratybų metu, ne-
nueina veltui. Net ir tuo atveju, jeigu karo tarnybą atliekančiam jaunuoliui nie-
kada netektų kariauti, bet vertybės, kurias ugdo kario mokymas ir auklėjimas 
(moralinis, psichologinis ir fizinis patvarumas, drausmė, savitvarda, pareigin-
gumas, atsakomybė, pasiaukojimas, draugiškumas, patriotinės nuostatos), yra 
labai reikalingos, veikiau tiesiog būtinos kiekvienam atsakingam ir garbingam 
valstybės piliečiui. Todėl karininkas, kaip mokytojas, auklėtojas ir vadas, atlie-
ka itin garbingą ir atsakingą ne tik karių, bet ir visų šalies piliečių, pirmiausia 
jaunimo, mokymo ir auklėjimo uždavinį. Jis privalo grąžinti visuomenei geriau 
išugdytą ir išlavintą valstybės pilietį, rašo mjr. J. Lanskoronskis 52.

Kad kareivių mokymas ir auklėjimas duotų gerų rezultatų, reikia ge-
rai parengtų, išsilavinusių, dorų, tarnybai atsidavusių karininkų. Karininkų
rengimo, jų asmenybės ugdymo klausimus ,,Kardo“ ir ,,Mūsų žinyno“ pusla-

51 Lanskoronskis J. Karininkų reikšmė ir jų socialinis vaidmuo//Kardas, 1924, Nr. 21, p. 397–
398.
52 Ten pat, p. 398–399.
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piuose gvildeno V. Stanys–Stanevičius, J. Vilkelis, gen. štabo plk. V. Kiršinas, 
gen. štabo plk. K. Boleckis ir kiti šiuose leidiniuose rašę autoriai.

V. Stanys–Stanevičius straipsnyje ,,Karininko asmenybė ir jos ugdymas“,,
rašo, kad Lietuvos kariuomenei reikalingi ne bet kokie, bet karybos reikalus
gerai išmanantys, energingi ir dinamiškai veikti sugebantys karininkai. Tokį 
karininką galima išugdyti tik gerai parinkus tinkamiausius kandidatus kary-
bos studijoms. Kandidatų į karininkus paieška, asmenybės tyrimas ir atran-
ka turėtų būti atliekama dar iki jiems pasibeldžiant į karo mokyklos duris,
t. y. bendrojo lavinimo ar kitose specialiosiose mokyklose. Ne kiekvienas
jaunuolis, panoręs įstoti į karo mokyklą, turėtų būti į ją priimamas. Į karo
mokyklą nereikėtų priimti pašaukimo karininko profesijai nesubrandinu-
sių, gebėjimais vadovauti, mokyti ir auklėti nepasižyminčių jaunuolių. Tik 
pašaukimą turintis jaunuolis gali tinkamai save realizuoti, gerai atlikti jam
patikėtas pareigas bei atsakingą socialinį vaidmenį visuomenėje53.

Anot straipsnio autoriaus, ugdyti būsimąjį karininką reikėtų pradėti 
nuo jaunų dienų, t. y. dar iki karo mokyklos. Karininko asmenybės forma-
vimo ir ugdymo procesą galima būtų suskirstyti į tris pagrindinius etapus. 
Pirmasis etapas – būsimojo karininko asmenybės ugdymas šeimoje bei ben-
drojo lavinimo mokykloje; antrasis – karininko rengimas karo  mokykloje; 
trečiasis – karininko tobulinimasis, saviugda ir asmenybės brendimas karo 
tarnybos vietoje.

V. Stanys–Stanevičius mano, kad, siekiant pagerinti kandidatų į karo
mokyklą kokybinę sudėtį, reikėtų įsteigti specialią mokyklą (karinę gimna-
ziją) kandidatams į karo mokyklą rengti Tokioje mokykloje jaunuoliai būtų
rengiami karybos studijoms, ugdomos karininkui reikalingos asmenybės sa-
vybės. Anot straipsnio autoriaus, studijos karo mokykloje, kurios čia trunka
trejus metus, – per trumpas laikas karininkui reikalingoms asmenybės savy-
bėms išugdyti. Be to, karo mokykloje per mažai kreipiama dėmesio būsimo-
jo karininko asmenybei pažinti, neskiriama pakankamai laiko psichologijos
ir pedagogikos studijoms54.

V. Stanys–Stanevičius rašo, kad ne rožėmis klotas ir jauno karininko ke-
lias. Neretai karo mokyklą baigęs jaunas karininkas atsiduria gana dvipras-
miškoje situacijoje. Viena vertus, po studijų jis raginamas toliau mokytis,
tobulėti, ugdyti savo asmenybę, iš kitos pusės, mato daug neigiamų pavyz-
džių, įtraukiamas į įvairias intrigas, patiria vyresniųjų kolegų psichologinį

53 Stanys–Stanevičius V. Karininko asmenybė ir jos ugdymas//Kardas, 1940, Nr. 7, p. 155.
54 Ten pat, p. 157–158.
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spaudimą. Visa tai skaudžiai paliečia jauną karininką. Ne vienas iš jų tokio
spaudimo ir dviprasmybės neišlaiko – nusivilia tarnyba, pasuka klystkeliais,
dėl ko būna pašalinamas iš kariuomenės arba – dar blogiau – pasirenka
netgi savižudybę55. Atsakomybę už tai, anot straipsnio autoriaus, turėtų pri-
siimti karinių dalinių  ir padalinių vadai, atsakingi asmenys, nesugebantys
kariniuose vienetuose užtikrinti reikiamos tvarkos, sudaryti tinkamų sąlygų
jaunų karininkų adaptacijai, apsaugoti jų nuo neigiamos įtakos, intrigų, vy-
resniųjų kolegų savivalės56.

Į diskusiją dėl karininkų rengimo ir asmenybės ugdymo įsitraukęs
J. Vilkelis pripažįsta, kad V. Stanys–Stanevičius gvildena labai aktualius
klausimus. Jų aktualumas dar labiau išryškėjo pastaraisiais metais, prasidė-
jus Antrajam pasauliniam karui, iškilus grėsmei Lietuvos saugumui (straips-
niai rašyti 1940 m.). Tačiau J. Vilkelis nesutinka su kai kuriais V. Stanio–Sta-
nevičiaus pasiūlymais. Jis nemano, kad, siekiant pagerinti kandidatų į karo
mokyklą atranką ir rengimą, reikėtų įsteigti specialią mokyklą (karinę gim-
naziją) kandidatams karybos studijoms rengti. J. Vilkelis teigia, kad tokia
mokykla labai suniveliuotų kandidatus į karo mokyklą, o tai nebūtų geras
dalykas. Anot J. Vilkelio, nereikėtų skubėti jaunus žmones nukreipti siauros
specializacijos kryptimi. Priešingai, reikėtų stengtis, kad kandidatai karybos
studijoms bendrojo lavinimo mokykloje gautų platų, įvairiapusišką bendrą-
jį išsilavinimą, gerą intelektualinį ir moralinį parengimą. Kandidatui į karo
mokyklą netrukdo ir tai, kad jis jau yra baigęs mokytojų seminariją ar ,,raga-
vęs“ komercijos, buhalterijos, ekonomijos, teisės, inžinerijos, miškininkystės
ar kitų mokslų. Specialiosiose mokyklose įgytos žinios gali būti naudingos ir
būsimiesiems karininkams, teigia J. Vilkelis57.

Karinės gimnazijos steigimo klausimas buvo svarstomas ir Kauno ka-
rininkų ramovėje rengtuose metiniuose karininkų atstovų susirinkimuose.
1937 m. balandžio 24 d. tokiame susirinkime kalbėjęs tuometinis Krašto
apsaugos ministras brg. gen. S. Dirmantas nepalaikė siūlymų steigti karinę
gimnaziją. Jis sakė, kad tokios gimnazijos steigimas nenumatytas švietimą
reglamentuojančiuose įstatymuose. Be to, moksleivius, ypač šaukiamojo
amžiaus, kariškai rengti, fiziškai lavinti, drausmingai ugdyti galima ir vei-

55 Ten pat, p. 158.
56 Ten pat.
57 Vikelis J. Dėl straipsnio ,,Karininko asmenybė ir jos ugdymas“//Kardas, 1940, Nr. 9, p. 215–
216.
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kiančiose bendrojo lavinimo bei specialiosiose vidurinėse mokyklose58

Karininkų rengimo, jų asmenybės ugdymo klausimus gvildena ir gen.
štabo plk. V. Kiršinas straipsnyje ,,Kariuomenės auklėjimas“. Priminęs, kad 
karininko mokymasis ir tobulinimasis turi tęstis visą gyvenimą – ne tik karo
mokykloje, bet ir tarnybos metais ir net būnant atsargoje, V. Kiršinas rašo,
kad svarbiausias karo mokyklos uždavinys – parengti gerą, kvalifikuotą kary-
bos specialistą, išugdyti plačios erudicijos, gerai išsilavinusį, aukštos kultūros
žmogų – pavyzdingą, Tėvynei atsidavusį, veiklų, aktyvų, pareigingą pilietį.
Todėl studijų metu privalu pakankamai laiko ir dėmesio kreipti ne tik kary-
bos dalykų studijoms, bet ir būsimojo karininko asmenybės formavimui, jo
moraliniam ir dvasiniam rengimui.

Plk. V. Kiršinas mano, kad karo mokykloje sudarytos neblogos sąlygos
geram karininkui parengti. Blogesnė padėtis, jo nuomone, jaunų, ką tik stu-
dijas baigusių vadų tarnybos vietose. Nenurodydamas konkrečių pavyzdžių,
plk. V. Kiršinas tvirtina, kad atvykęs į paskyrimo vietą jaunas karininkas ne-
retai ignoruojamas arba sutinkamas perdėm kritiškai ar netgi priešiškai. Jam
neteikiama nei moralinė, nei metodinė parama. Juo nesirūpina (nepadeda,
nekontroliuoja) netgi dalinio vadas. Todėl jaunas, nepatyręs karininkas ne-
išvengia klaidų ir nesėkmių. Susidūręs su vyresniųjų kolegų nedraugiškumu,
skaudžiai išgyvendamas patirtas nesėkmes, jaunas karininkas gali nusivilti
tarnyba, apsileisti, o kartais netgi pasukti klystkeliais, dėl ko tenka priversti-
nai palikti kariuomenę (atsisakyti tarnybos kariuomenėje).

Kad tokių atvejų būtų kaip galima mažiau, plk. V. Kiršinas ragina ryž-
tingai šalinti negeroves karinių dalinių ir padalinių veikloje, visur užtikrinti
pavyzdingą tvarką ir drausmę, skatinti draugišką ir solidarų jaunų ir vyresnio
amžiaus karininkų bendravimą, jauniems vadams teikti visokeriopą morali-
nę ir metodinę paramą, įvairinti ir gyvinti visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą
daliniuose, puoselėti gražias dalinių tradicijas, iškilmingai švęsti tautines ir
valstybines šventes, rengti sporto varžybas, koncertus, literatūros vakarus,
skaityti paskaitas. Renginių įvairovė ir turiningumas turi užtikrinti visų kari-
ninkų, taip pat ir jaunų, užimtumą, kultūringą laisvalaikio praleidimą, ska-
tinti aktyvumą, profesinį, fizinį bei dvasinį tobulėjimą59. ,,Reikia rasti būdų
karininko moralei išugdyti tiek, kad jis būtų Tėvynės meilės, drausmės,
darbštumo ir inteligentiškumo pavyzdžiu. <…> Toks karininkas visada bus

58 Lietuvos karininkų ramovės metinio karininkų atstovų suvažiavimo, įvykusio 1937 m. balan-
džio 24 d. Kauno karininkų ramovėje posėdžio protokolas//LVCA, F. 6, ap. 1, b. 2, l. 6.
59 Kiršinas V. Kariuomenės auklėjimas//Mūsų žinynas, 1940, Nr. 5–6, p. 668–677.
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darbingas, geros nuotaikos, mylės savo dalinį, o per jį visą kariuomenę ir
savo kraštą, bus geras vadas ir auklėtojas“, – tvirtina plk. V. Kiršinas60.

Panašiai karininkų rengimo uždavinius, jų vietą ir vaidmenį visuomenė-
je suprato ir gen. štabo plk. K. Boleckis, kurio mintys išdėstytos straipsnyje
,,Karininkų parengimas“61““ .

Straipsnyje ,,Karininkų tobulinimas“, kurį pasirašo J. V., dar kartą pa-
brėžiama, kad ir baigęs karo mokyklą karininkas privalo tobulintis, kelti kva-
lifikaciją, ugdyti asmenybę. Šio darbo rezultatai daugiausia priklauso nuo to,
kaip karininkų tarnybos vietose organizuojamas jų mokymas. Straipsnio au-
toriaus nuomone, karininkai, ypač jauni, mažiau patyrę, labai stokoja prak-
tinių įgūdžių, sugebėjimų teorines žinias pritaikyti kovinėje veikloje. Todėl 
reikėtų stengtis, kad kovinio rengimo pratybos būtų rengiamos pakankamai
dažnai, kad jos būtų gerai organizuojamos ir pravedamos, veiksmingai pasi-
tarnautų karininkų praktinių įgūdžių tobulinimui.

Tačiau, kaip pabrėžia straipsnio autorius, karininkų tobulinimas neturi
apsiriboti vien jų profesinės kompetencijos sritimi. Karininkas turi būti  ne
tik kariu profesionalu, geru karybos specialistu, bet ir pavyzdingu šalies pi-
liečiu, geru karių mokytoju ir auklėtoju. Todėl jis privalo nuolat kelti savo
bendrojo išsilavinimo ir kultūros lygį, puoselėti pilietines ir patriotines nuos-
tatas, ugdyti moralines ir dvasines galias, kad būtų gyvu ir sektinu pavyzdžiu
jaunesniesiems vadams ir kareiviams62.

Karininkas auklėtojas

Iš to, kas jau pasakyta, nesunku spręsti, kad karininko vadybinės ir pe-
dagoginės veiklos turinį sudaro trys glaudžiai susiję ir vienas kitą papildantys
komponentai: karinis auklėjimas, karinis mokymas ir karinis vadovavimas.
Tai pripažįsta žinomi karo psichologai, garsūs kariuomenės pedagogai ir
vadai: britas N. Kouplendas (Copeland), šveicarai R. Štaigeris (Steiger) ir 
U. Cvygartas (Zwygart), vokiečiai H. Jungas (Jung(( ) ir H. Florianas (Florian(( ) 
ir kiti63. Karinį auklėjimą jie laiko itin svarbiu pedagoginės veiklos aspektu,
nes būtent auklėjimu išugdomas kovinėje veikloje ypač reikalingos asmeny-

60 Ten pat, p. 674, 677.
61 Boleckis K. Karininkų parengimas//Mūsų žinynas, 1924, Nr. 16, p. 3.
62 J. V. Karininkų tobulinimas//Mūsų žinynas, 1937, Nr. 2, p. 137–142.
63 Коупленд Н. Психология и солдат. – Москва, 1991, с. 21, 27, 67; Steiger R., Zwygart
U. Karinė pedagogika, p. 18; Jung H., Florian H. Grundlagen der Militärpedagogik. Band 2.
Frankfurt am Main. 1994, s. 32..
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bės savybės, susijusios su kario elgesiu, pažiūromis ir nuostatomis, kurios
lemia jo pasirengimą vykdyti užduotis – pareigingumą, atsakomybę, draus-
mę, valingumą, patriotizmą, sugebėjimą įveikti baimę, nesutrikti pavojingais
momentais, bet kokiomis sąlygomis vykdyti kovinę užduotį. Kitaip sakant, 
karinis auklėjimas padeda pasiekti aukštą karių moralinės ir psichologinės
parengties lygį, kurį daugelis karybos specialistų ir šiandien, technikos am-
žiuje, laiko labai svarbiu kovinės parengties svertu.

Panašiai karinio auklėjimo reikalingumą ir svarbą suprato ir tarpuka-
rio Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės atstovai, rašę karinės pedagogi-
kos ir psichologijos klausimais. Antai gen. štabo mjr. V. Bulvičius knygoje 
,,Karinis valstybės rengimas“ rašo, kad karininkas – tai žmogus, sugebantis“
auklėti, mokyti ir vadovauti įvairaus amžiaus, išsilavinimo, įvairių sugebėji-
mų žmonėms64. Plk. ltn. K. Žukas veikale ,,Kariuomenės auklėjimo bruožai“
teigia, kad didžiausias, jo žodžiais tariant, ,,davinys“, be kurio negali būti
gerai išauklėtas karys, yra auklėtojas, t. y. karininkas65. Plk. ltn. V. Biržiš-
ka ,,Karo pedagogijos bruožuose“ tvirtina, kad kariuomenės viršininkų išau-“
klėjimo klausimas darosi pamatiniu karo pedagogikos reikalavimu66. Mjr. 
R. Burokas straipsnyje ,,Karininkas – auklėtojas“ rašo, kad karininkas turi ne“
tik mokyti, bet ir auklėti. Jis turi stengtis paveikti auklėtinių sąmonę, išug-
dyti sąmoningą drausmingumą, išaiškindamas drausmės paskirtį ir būtinu-
mą kariuomenėje67. Gen. štabo plk. ltn. J. Šepetys didelės apimties dviejų
dalių straipsnyje ,,Vado ir kovotojo psichologija šių dienų kare“ pabrėžia, kad“
būtent auklėjimas išugdo karių tvirtą charakterį, valią, ryžtingumą ir pasiau-
kojimą68. B. Vosylius straipsnyje ,,Karinis visuomenės auklėjimas“ pabrėžia, “
kad ,,karinis auklėjimas – tai dorinių kariškai patriotinių vertybių ugdymas“.
Straipsnio autorius mano, kad karinis auklėjimas turi aprėpti gynybinio są-
moningumo, kovos dvasios, meilės savajai kariuomenei ugdymą, gilesnio jos
vaidmens suvokimo visuomenėje formavimą69.

Galima būtų ir toliau vardinti straipsnius, jų autorius, kurie pabrėžia
auklėjimo svarbą kariuomenės gyvenime. Bet šį problemos aspektą baigsime
įtaigia mjr. J. Lanskoronskio mintimi. Straipsnyje ,,Karininkų reikšmė ir jų

64 Bulvičius V. Karinis valstybės rengimas, p. 128.
65 Žukas K. Kariuomenės auklėjimo bruožai//Mūsų žinynas, 1922, Nr. 8, p. 303.
66 Biržiška V. Karo pedagogijos bruožai//Mūsų žinynas, 1922, Nr. 1, p. 52.
67 Būrokas R. Karininkas – auklėtojas//Mūsų žinynas, 1924, Nr. 19, p. 10–11.
68 Šepetys J. Vado ir kovotojo psichologija šių dienų kare//Mūsų žinynas, 1939, Nr. 5, p. 
699–701.
69 Vosylius B. Karinis visuomenės auklėjimas//Mūsų žinynas, 1937, Nr. 6.
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socialinis vaidmuo“ jis rašo, kad kariuomenė turi būti ne tik aštrus ir lankstus“
ginklas valdžios rankose, bet ir ,,tautos auklėjamoji jėga“70. Auklėjimas, kaip 
ir mokymas, yra kiekvienos dienos, kiekvienos valandos dalykas. Kaip moky-
mas, taip ir auklėjimas reikalingi pavyzdžio, nes jei karininko, kaip mokytojo
ir auklėtojo, veiksmai prieštaraus jo žodžiams, tai auklėjimo pastangos bus
bevaisės. Reikia daug kantrybės, daug pasiaukojimo, daug meilės atsakingai
auklėtojo pareigai atlikti71.

Kariuomenės, kaip ir mokyklos, pedagogai sutartinai pabrėžia, kad pir-
moji ir esminė veiksmingo auklėjimo sąlyga – geras auklėtinių pažinimas. Apie 
tai rašė jau minėtieji plk. ltn. K. Žukas72, plk. ltn. V. Biržiška73, generalinio šta-
bo plk. V. Kiršinas74, mjr. R. Būrokas75, ltn. V. Šleinys76, ltn. J. Juškys77 ir kiti.

Plk. ltn. V. Biržiška ,,Karo pedagogijos bruožuose“ pabrėžia, kad karinin-“
kui, kaip auklėtojui, labai reikalingos pedagogikos ir psichologijos žinios, pa-
dedančios geriau pažinti auklėtinių asmenybę ir daryti jiems įtaką78. Plk. ltn. 
K. Žukas rašo, kad karių moralinis auklėjimas turi būti suderintas su jų pri-
gimtimi, individualumu, o taip pat auklėjimo tikslu. Straipsnio ,,Kariškosios 
pedagogikos bruožai“ skirsneliuose ,,Individualumas“ ir ,,Kareivio individua-“
lumo tyrinėjimas“ jis aptaria žmonių temperamentus, jų proto, sugebėjimų, 
jausmų ir valios ypatybes, rašo apie individualius žmonių bruožus, susijusius 
su jų tautybe, gyvenamąja aplinka, socialine kilme ir padėtimi, religija79.

Individualių kario bruožų pažinimo problema aptariama ir rankraštinė-
je knygoje ,,Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas“ (knygos autorius 
ar autoriai nenurodomi)80. Joje rašoma, kad karininkas, kaip labiau patyręs
ir išsilavinęs žmogus, turi pastebėti ir įvertinti tiek teigiamas, tiek neigiamas
kario savybes, stipriąsias ir silpnąsias jo asmenybės puses, pažinti jo charak-
terį, sugebėjimus, polinkius ir pomėgius, matyti, kur – į gerąją ar blogąją

70 Lanskoronskis J. Karininkų reikšmė ir jų socialinis vaidmuo//Kardas, 1924, Nr. 21, p. 405.
71 Ten pat, p. 397–405.
72 Žukas K. Kariškosios pedagogikos bruožai. I d.//Mūsų žinynas, 1926, Nr. 29; p. 253.
73 Biržiška V. Karo pedagogijos bruožai//Mūsų žinynas, 1922, Nr. 1, p. 48–52.
74 Kiršinas V. Kariuomenės auklėjimas//Mūsų žinynas, 1940, Nr. 5–6, p. 668–677.
75 Būrokas R. Karininkas – auklėtojas//Mūsų žinynas, 1924, Nr. 19, p. 10–11.
76 Šleinys V. Viršininko autoriteto reikšmė kariuomenės auklėjime//Kardas, 1932, Nr. 2, p. 31.
77 Juškys J. Jaunų kareivių pažinimo reikalu//Mūsų žinynas, 1939, Nr. 10, p. 419.
78 Biržiška V. Karo pedagogijos bruožai//Mūsų žinynas, 1922, Nr.1, p. 51.
79 Žukas K. Kariškosios pedagogikos bruožai. II d.//Mūsų žinynas, 1926, Nr. 30; p. 425.
80 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas. Auklėjimo metodika. Šapirografinis leidi-
nys. D. I ir II. Centrinė kariuomenės biblioteka. 1923 m. Leidinys saugomas Lietuvos Mokslų 
Akademijos Centrinėje bibliotekoje.
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pusę – karys linksta, ir laiku iš to daryti reikiamas išvadas.
Vieni kariai energingesni, veiklesni, aktyvesni, kiti – lėtesnio būdo,

pasyvesni, minkštesnio charakterio. Vieni didžiadvasiai, kiti egoistiškesni.
Karininkui, kaip auklėtojui ir vadui, būtina kiekvieną iš jų nuolat stebėti.
Pravartu turėti karių stebėjimo žurnalą, kuriame patariama fiksuoti karių
poelgius, nuotaikas, vado pastebėjimus ir išvadas81.

Ltn. V. Šleinys straipsnyje ,,Viršininko autoriteto reikšmė kariuomenės
auklėjime“ primena, kad kareiviai, kaip ir kiti žmonės, labai nevienodi. Yra“
karių, kuriems auklėti reikalingas griežtumas ir švelnumu jiems įtakos nepa-
darysi. Bet yra ir tokių, kuriuos, ltn. V. Šleinio žodžiais, ,,griežtumu tik su-
gadinsi“. Todėl kiekvienam kariui reikia stengtis pritaikyti tik jam tinkamas
auklėjimo ir ugdymo priemones, kurios būtų pačios efektyviausios, duotų
geriausių rezultatų. Būrių ir kuopų vadai privalo individualiai dirbti su kie-
kvienu kariu, daugiausia dėmesio ir laiko skirti tiems, kurių elgesys kelia
rimtų rūpesčių, kuriems stinga paramos, patarimo, pamokymo ar griežtes-
nės kontrolės. Vieniems užtenka perspėjimo, papeikimo, kitiems reikalingos
griežtos auklėjimo priemonės ir elgesio kontrolė. Bausdamas savo valdinius,
viršininkas turi būti įžvalgus, ne tik griežtas, bet ir teisingas, tinkamai besi-
naudojantis auklėjimo priemonėmis.

Ypač atsargiam reikia būti baudžiant jaunus kareivius, kurių dar gerai 
nepažįsti. Per didelis griežtumas pirmomis tarnybos dienomis gniuždo naujo-
kus, ,,užmuša“ jų iniciatyvumą, norą tobulėti. Todėl labai svarbi gera individu-
alaus darbo su kareiviais pradžia, nes, kaip sakoma, gera pradžia – pusė darbo. 
Netinkamai pradėjus, vėliau būna labai sunku ištaisyti auklėjimo klaidas82.

Žinios apie auklėtinį palengvina ugdytinių pažinimą, sustiprina jungtį
tarp viršininko ir pavaldinio, padeda išvengti auklėjimo klaidų – apie tai rašo
ltn. J. Juškys straipsnyje ,,Jaunų kareivių pažinimo reikalu“. Viršininkui pa-
prastai būna brangesni tie valdiniai, kuriuos jis geriau pažįsta, nes kiekvienas
žmogus labiau rūpinasi tuo, ką jis pažįsta. Kiekviena, kad ir nedidelė žinutė
apie kareivį tarsi siūlas riša viršininką ir pavaldinį, verčia labiau juo rūpintis,
geriau vertinti, rūpestingiau globoti83.

Taigi kario individualybės pažinimas, auklėjimo metodų pritaikymas
atsižvelgiant į individualias jo savybes – labai svarbus pedagoginės veiklos

81 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas. I d., p. 3.
82 Šleinys V. Viršininko autoriteto reikšmė kariuomenės auklėjime//Kardas, 1932, Nr. 2, p.
30–32.
83 Juškys J. Jaunų kareivių pažinimo reikalu//Mūsų žinynas, 1939, Nr. 10, p. 419.
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svertas. Bet to neužtenka. Plk. ltn. K. Žukas pabrėžia, kad ,,norint būti geru
pedagogu reikalinga žinoti kareivių mokymo bei auklėjimo metodus“84. Ži-
noma, auklėjamojo darbo sėkmė nemažai priklauso ir nuo karininko, kaip
auklėtojo, asmenybės savybių, jo palinkimo pedagoginiam darbui. Bet jeigu
prie tinkamų asmenybės savybių karininkas dar pridės puikų pedagoginį iš-
silavinimą, galima tikėtis, kad jis bus geras kareivių mokytojas ir auklėtojas,
pastebi K. Žukas.

Žinoma, sunku rasti tokį auklėjimo metodą, kuris tiktų kiekvienam
žmogui ir įvairiausioms sąlygoms. Galima pasiūlyti tik ,,žiupsnelį“ bendrų
taisyklių. Bet tas taisykles karininkas auklėtojas turi sugebėti racionaliai pri-
taikyti, atsižvelgdamas ne tik į auklėtinių, bet ir į savo paties būdą, gebėjimus
ir patirtį. ,,Auklėjimo metodas yra tik bendros ribos, kuriose auklėtojas gali
veikti savarankiškai. Auklėjimas nėra koks nors mechaniškas darbas, kurį
galima dirbti pagal tam tikrą receptą arba šabloną, bet tai yra menas.

Prie to reikia pridurti, kad auklėjimas neturi pereiti į auklėtojo savivalę,
nes yra kai kurių bendrų auklėjimo taisyklių, kiekvienam auklėtojui privalo-
mų ir neperžengiamų. Apie tai rašo K. Žukas85 ir mjr. R. Būrokas86.

Daugelis autorių, gvildenusių karinio auklėjimo klausimus, pabrėžia
karininko, kaip auklėtojo, autoriteto svarbą, jo pavyzdžio auklėjamąjį povei-
kį. Divizijos generolu tapęs plk. ltn. S. Raštikis 1934 m. rašytame straipsnyje
,,Kelios mintys dėl drausmės pabaudų“ sako, kad ,,tikrojo vado galybė turi būti“
pagrįsta ne vienu drausmės statutu, bet daugiau vado būdo savybėmis, jo
užsitarnautu autoritetu“87. Drausme ir įstatymais palaikomas viršininko au-
toritetas yra grynai teorinis, t. y. formalus dalykas, neturintis beveik jokios
auklėjamosios reikšmės, o kautynėms – visiškai netinka, teigia ltn. V. Šleinys 
straipsnyje ,,Viršininko autoriteto reikšmė“. Viršininko autoritetas turi būti
pagrįstas pasitikėjimu ir pagarba, nes be pasitikėjimo ir pagarbos negali būti
tikro autoriteto, o be autoriteto nėra ir pasitikėjimo. Autoritetas ir pasitikė-
jimas nėra jokia privilegija, kuria galima naudotis, pagarba nėra pelnoma
įsakymais ar drausmės ir paklusnumo reikalavimais. Tik savo paties asme-
ninėmis pastangomis, savo aukšta kultūra, morale, profesine kompetencija,
puikiu išsilavinimu, humaniškumu, rūpinimusi savo valdiniais viršininkas

84 Žukas K. Kariškosios pedagogikos bruožai. I d.//Mūsų žinynas, 1926, Nr. 29, p. 253..
85 Žukas K. Kariškosios pedagogikos bruožai. III d.//Mūsų žinynas, 1926, Nr. 31, p. 68.
86 Būrokas R. Karininkas – auklėtojas//Mūsų žinynas, 1924, Nr. 19, p. 11.
87 Raštikis S. Kelios mintys dėl drausmės pabaudų//Kardas, 1934, Nr. 10, p. 194.
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pelno jam reikalingą autoritetą, pagarbą ir pasitikėjimą88.
Panašiai apie viršininko autoritetą kalbama ir mjr. L. Rendulico didelės

apimties dviejų dalių straipsnyje ,,Karo psichologijos studijos“, kurį iš vokiečių 
į lietuvių kalbą išvertė A. Majus. Straipsnyje rašoma, kad viršininkui būtinas
ne tik formalusis (oficialusis), bet ir neformalusis (neoficialusis, asmeninis)
autoritetas. Pastarasis pelnomas ne aukštu kariniu laipsniu ir tarnybiniu pos-
tu, ne griežtumu ar įstatymų ir karinių statutų suteikta galia, bet vidine virši-
ninko asmenybės jėga, jo, kaip žmogaus, patrauklumu ir įtaigumu89.

Karininkui, kaip auklėtojui, ypač reikalingas moralinis autoritetas, kurį
lemia karininko, kaip žmogaus, dorinės savybės. Karininkas turi būti visiems
lygiai teisingas, doras, pastovus savo nusistatymais ir reikalavimais, pasižy-
mintis pedagoginiu taktu, mokantis bendrauti, elgtis ir su savo pavaldiniais
ir su viršininkais. Plačiau apie tai rašo plk. K. Žukas ,,Kariuomenės auklėjimo
bruožuose“90““ .

Plk. K. Žuko mintys palaikomos ir plėtojamos straipsnyje ,,Kareivių au-
klėjimas ir karininkas“, kurį pasirašo Vytautas N. Jis rašo, kad jeigu karininkas 
reikalauja doro elgesio iš kitų, tai ir pats turi dorai elgtis. Karininkas neturi 
duoti kareiviams progos apie save susidaryti neigiamą nuomonę ir savo netin-
kamais pavyzdžiais daryti žalingą įtaką kareivių moralei. Priešingai, jis savo 
elgesio gerais pavyzdžiais turi teigiamai veikti kareivius, nes pavyzdžiai, kaip 
žinoma, labiausiai patraukia žmogų. ,,Teisingumas, sąžiningumas, rūpestin-
gumas, darbo, tarnybos meilė – prie visų šitų kilnybių karininkas turi skatinti 
kareivį savo kasdieninio gyvenimo pavyzdžiu“, – teigia Vytautas N.91.

Pavyzdžio auklėjamajam poveikiui nemažai dėmesio skiriama ir knygo-
je ,,Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas“. Joje rašoma, kad žmo-
nės, kurių moralinis, psichologinis bei profesinis pasirengimas pras tesnis, 
paprastai žavisi stipresniaisiais, pasiduoda jų įtakai, leidžiasi vadovau jami, 
perima jų savybes. Tą žmonių savybę karininkai, kaip jaunimo auklėtojai,
turi kuo geriau panaudoti, nes jie dažniausiai pasižymi daug tvirtesniu būdu,
charakteriu nei dauguma žmonių, taip pat ir eilinių kareivių.

Tėvynės meilė, patriotizmas, brandus pilietiškumas, tarnybinis pareigin-
gumas, drausmė, drąsa ir kitos ugdytinos savybės tik tuomet taps karių savas-

88 Šleinys V. Viršininko autoriteto reikšmė kariuomenės auklėjime//Kardas, 1932, Nr. 2, p.
30–31.
89 Rendulic L. Karo psichologijos studijos. I d.//Mūsų žinynas, 1927, Nr. 35, p. 151–152.
90 Žukas K. Kariuomenės auklėjimo bruožai//Mūsų žinynas, 1922, Nr. 8, p. 303–306.
91 Vytautas N. Kareivių auklėjimas ir karininkas//Kardas, 1934, Nr. 17, p. 336–337.
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timi, jų įsitikinimais, jeigu jie tokio elgesio pavyzdžius matys savo aplinkoje,
– tie sektini pavyzdžiai bus karininkai (vadai). Todėl tarnyboje karininkas 
turi būti pavyzdys jam patikėtiems kariams92.

Plk. K. Žukas ,,Kariuomenės auklėjimo bruožuose“ pabrėžia, kad asme-“
ninis pavyzdys reikalingas visuose karininko veiklos baruose, bet jis ypač
svarbus auklėjamajam darbui. Geru pavyzdžiu lengviau paskatinti kareivius
daryti tai, kas reikalinga, iš pavyzdžio lengva pasimokyti, pavyzdžiu len-
gviausia įtikinti. Geras pavyzdys visiems suprantamas, jis net nereikalauja
jokių paaiškinimų.

Geras pavyzdys ypač reikalingas kovos sąlygomis, taip pat kovinių pra-
tybų (mokymų) metu. Karininkas turi rodyti pavyzdį įveikiant kovos veiks-
mų bei pratybų sunkumus ir nepatogumus, visada turi būti drąsus, atkaklus,
sumanus, susikaupęs ir atidus. Jis turi žinoti, kad sunkiu metu į jį bus nu-
kreiptos valdi nių akys, jie norės, kad karininkas būtų ne tik pavyzdys, bet ir
pagalbininkas, patarėjas.

Kautynių metu kariai lengviausia pasiduoda karininkų ir vadų įtakai.
Psi chologinė įtaka tada yra didžiausia. Todėl karininkai turėtų žinoti, kad
nuo jų vadovavimo ir elgesio dažnai priklauso kautynių baigtis, jų rezulta-
tai. Neduok Dieve, tokiu metu karininkui sutrikti arba labai išsigąsti. Kuo 
mažesnis kari nis padalinys, tuo didesnė vado įtaka. Bet ir vyresnieji karinin-
kai, didesnių dalinių ir padalinių vadai, neturėtų pamiršti, kad kariams labai
svarbus ir reikalingas jų palaikymas ir asmeninis pavyzdys93.

Daugelis karinio auklėjimo klausimais rašiusių autorių (plk. K. Žukas,
mjr. V. Bulvičius, mjr. R. Burokas ir kiti) pabrėžia, kad karininkas, kaip au-
klėtojas, turi pasižymėti pedagoginiu taktu, mokėjimu bendrauti, elgtis su
kariais, vengti neapgalvotų, impulsyvių išsišokimų, nereikalingo  griežtumo.
Jis turi mokėti gerbti karį kaip asmenybę, būti objektyvus, nevertinti kario
pagal išvaizdą, tautybę, religiją ar politinius įsitikinimus.

Karininkas kariams turėtų būti kaip geras tėvas, kuris moka savo vai-
kus paguosti, paskatinti, pagirti, apdovanoti, o, reikalui esant, pasakyti ir
griežtes nį žodį, priminti pareigas, įspėti ar net nubausti. Geras karininkas,
kaip ir geras tėvas, turi protingai mylėti savo „vaikus“ (t. y. karius) ir tei-
singai su jais elgtis, jų nelepinti, bet ir per daug griežtai nebausti, apeliuoti
į gerąsias savy bes, žmogiškąjį orumą, garbę ir sąžinę. Patariama griežčiau 
elgtis tik tuomet, kai tai yra būtina ir neišvengiama.

92 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas. I d., p. 5–6.
93 Žukas K. Kariuomenės auklėjimo bruožai//Mūsų žinynas, 1922, Nr. 8, p. 304–305.
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Reikia stengtis įtikinti karius, kad karininkas visuomet bus jų patarėjas
ir gynėjas, į kurį jie visuomet gali kreiptis.

Karininkas turėtų siekti pelnyti tikrą savo pavaldinių pagarbą, pasitikė-
jimą ir meilę. To pasiekti nepaprastai sunku. Žinoma, iš šalies gali atrodyti,
kad karys gerbia savo vadą, jo klauso. Bet kario širdyje gali rusenti visai
kitokie jausmai. Tikra vidinė pagarba ir autoritetas pelnomi teisingumu,
žmonišku mu, didžiadvasiškumu, geru išsilavinimu, puikiu savo dalyko išma-
nymu ir profesiniu pasirengimu, kultūringumu, o kautynėse – sumanumu,
drąsa ir pasiaukojimu. 

Pagarbą paprastai lydi ir pasitikėjimas. Pasitikėjimo nusipelno tas kari-
ninkas, kuris yra ne tik geras specialistas, taktiškas žmogus, bet ir tvirtos va-
lios, energingas, gero būdo vadas, mokąs vadovauti padaliniui ne tik taikos,
bet ir kovos sąlygomis.  

Pagarbą ir pasitikėjimą pelnęs vadas nuoširdžiai rūpinasi savo kariais,
jų materialiniais ir dvasiniais poreikiais, elgiasi su jais kaip su savo artimai-
siais, jaunesniaisiais broliais ar vaikais. Karių pagarba ir pasitikėjimas teikia
kari ninkui moralinį pasitenkinimą, pasitikėjimą savo jėgomis. Savo mylimo
ir gerbiamo vado kariai paprastai niekada neišduoda, sunkiomis sąlygomis jį
gina, sužeistą gelbsti. Apie tai rašoma knygoje ,,Karininkas kaipo auklėtojas,
mokytojas ir vadas“94““ .

Karininkas mokytojas

Aptarę karininko, kaip auklėtojo, veiklos turinį ir asmenybės savybes, 
grįžkime prie kito ne mažiau svarbaus karininko pedagoginės veiklos aspekto 
– karinio mokymo. Mokymas – irgi labai svarbus, galima sakyti, pamatinis 
karininko veiklos baras. Pedagogai pabrėžia, kad moksliniais pagrindais grin-
džiamas mokymas neatsiejamas nuo auklėjimo. Ir atvirkščiai – auklėti ugdy-
tinio irgi negalima jo nemokant. Taigi mokymas ir auklėjimas – neatsiejami, 
vienas kitą papildantys, bet savito turinio bei metodinės specifikos nepraran-
dantys pedagoginės veiklos komponentai. Auklėjimo pagrindinis uždavinys 
– ugdytinio kaip žmogaus, jo dorinių nuostatų ir elgesio formavimas, o štai 
mokymo –  pažintinių gebėjimų ugdymas bei praktinių įgūdžių lavinimas.

B. Vosylius straipsnyje ,,Karinis visuomenės auklėjimas“ apibrėžia kari-“
nio auklėjimo ir mokymo uždavinius. Jis rašo, kad svarbiausias karinio au-

94 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas. I d., p. 8.
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klėjimo uždavinys – kariui reikalingų dorinių asmenybės savybių ugdymas, o
karinio mokymo – išmokyti karius veikti ginklu ir kitomis kautynių priemo-
nėmis ir būdais95.

Plk. M. Biržiška pastebi, kad koks bebūtų svarbus karinio auklėjimo už-
davinys, vis dėlto jis neturi užgožti pagrindinio tarnybos kariuomenėje tikslo
– parengti karį galimam karui, kautynėms96.

Mjr. V. Bulvičius ir kiti karinės pedagogikos klausimais rašę autoriai kari-
nį mokymą sieja su techniniu kario parengimu kovinėms užduotims atlikti97.

Techninis rengimas – tai mokymas naudoti ginklą ir kovos techniką, 
taktinis rengimas, rikiuotės pratybos ir kiti su kovine veikla susiję dalykai 
(stebėjimas, žvalgymas, kovos technikos ir kovinių junginių dislokacijos vietų 
maskavimas, mokėjimas naudotis apsaugos nuo naikinamojo ginklų poveikio 
priemonėmis, informacijos rinkimas ir perdavimas, raportavimas ir kt.).

Karinis mokymas aprėpia ne tik praktinių įgūdžių formavimą, bet ir te-
orinį rengimą, nes bet koks mokymas turi prasidėti nuo žinių perteikimo
apie mokomąjį dalyką.

Mjr. J. Lanskoronskis straipsnyje ,,Karininkų reikšmė ir jų socialinis vai-
dmuo“ rašo, kad karininkas visų pirma yra mokytojas. Koks jis turėtų būti, “
ką turėtų mokėti ir sugebėti, kad galėtų tinkamai atlikti mokytojo vaidmenį? 
Karininko, kaip mokytojo, uždavinius mjr. J. Lanskoronskis formuluoja labai 
lakoniškai – mokėti, norėti, galėti būti mokytoju98. Ką gi reiškia šie žodžiai?

Ir mjr. J. Lanskoronskio, ir kitų ta pačia tema rašiusiųjų nuomone, mo-
kėti, vadinasi, karininkui kaip mokytojui būti puikiam savo srities specialis-
tui, turinčiam pakankamai žinių ir įgūdžių, kuriuos galėtų perteikti savo mo-
kiniams – kareiviams. Mokyti karius gali tik gerai pasirengęs, žinių ir įgūdžių
nestokojantis karininkas. Tam jis turi kruopščiai pasirengti ir nuolatos kelti
savo kvalifikaciją. Kovos technika, karybos menas nuolat keičiasi, tobulėja,
vystosi. Todėl ir po studijų karo mokykloje, karininkas privalo toliau mo-
kytis, atnaujinti turimas žinias, kaupti pedagoginės veiklos patirtį įvairiuo-
se kursuose, stažuotėse, pratybose arba savarankiško darbo metu. Išėjęs į
karą su žiniomis, įgytomis prieš kelerius metus, karininkas gali susidurti su
įvairiausiais netikėtumais. Baigęs vienus kursus, karininkas pradeda rengtis

95 Vosylius B. Karinis visuomenės auklėjimas//Mūsų žinynas, 1937, Nr. 36, p. 673.
96 Biržiška V. Karo pedagogijos bruožai// Mūsų žinynas, 1922, Nr. 1, p. 50.
97 Bulvičius V. Karinis valstybės rengimas, p. 106–109.
98 Lanskoronskis J. Karininkų reikšmė ir jų socialinis vaidmuo//Kardas, 1924, Nr. 21 p. 397–
398.
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kitiems, išlaikęs egzaminus aukštesnei vietai užimti, pradeda rengtis egza-
minams aukštesniam kariniam laipsniui gauti. Savo teorines žinias jis turi
nuolatos tikrinti kovinės parengties pratybų metu. Taigi galima sakyti, kad
karininkas mokosi visą karo tarnybos laiką, pastebi mjr. V. Bulvičius99.

Nereikia pamiršti, kad karininko, kaip vado ir mokytojo, veiksmus akylai 
stebi jo mokiniai – puskarininkiai, seržantai, eiliniai kariai. Jie greit pastebi 
karininko žinių spragas, įgūdžių ar pedagoginių sugebėjimų stoką. Karininku, 
kuris neišmano savo dalyko, stokoja profesinių žinių ir įgūdžių, į paskaitas 
ar pratybas ateina nepasiruošęs, kariai nepasitiki, jį kritikuoja arba net iš jo 
juokiasi. Suprantama, toks karininkas negali būti geras karių mokytojas.

Tačiau neužtenka vien tik gero profesinio išsilavinimo, aukštos kvalifi-
kacijos. Karininkas, kaip mokytojas, turi ne tik  pats turėti pakankamai žinių,
mokėjimų ir įgūdžių, bet ir sugebėti mokyti kitus. Kitaip tariant, jam labai
reikalingas geras pedagoginis ir metodinis pasirengimas, kurį jis įgyja studi-
juodamas pedagogiką ir psichologiją, perimdamas patyrusių kolegų patirtį
stažuočių, seminarų, kursų ar praktinių užsiėmimų metu.

Knygoje ,,Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas“ bei ltn. J. Val-“
kiūno straipsnyje ,,Mokymo bruožai“ rašoma, kad ne tik jauni, bet ir paty-“
rę karininkai kiekvienam užsiėmimui turėtų kruopščiai pasiruošti. Patirtis 
rodo, kad užsiėmimai (paskaitos, praty bos) geriau pavyksta, jei jų vedėjas
yra iš anksto gerai apgalvojęs tikslus, vedimo metodiką, parengęs planą–
konspektą, vaizdines ir kitas reikalingas mokymo priemones. Būtina žinoti,
kas kiekvieno užsiėmimo metu bus aiški nama, kas praktiškai atliekama. Su
paskaitos (pratybų) planu, mokymo tiks lais ir uždaviniais reikia supažindinti
užsiėmimo dalyvius100. 

Tiek teorinius, tiek praktinius užsiėmimus reikia stengtis kuo įdomiau,
gyviau ir turiningiau vesti, skatinti užsiėmimo dalyvius aktyviai dalyvau-
ti. Neįdomūs, nuobodūs užsiėmimai neskatina mokymosi motyvacijos, yra
ne efektyvūs, vargina paskaitos ar pratybų dalyvius, juos blogai nuteikia,
formuo ja neigiamą požiūrį į mokytoją bei mokymąsi apskritai.

Mokymą rekomenduojama pradėti nuo lengvesnių, suprantamesnių
daly kų ir nuosekliai eiti prie sunkesnių, sudėtingesnių. Mokant teorinių
dalykų, reikia aiškiai formuluoti klausimus, juos tinkamai paaiškinti, po to
klausti, ar kariai viską suprato, ar patys tuos dalykus galėtų paaiškinti.

99 Bulvičius V. Karinis valstybės rengimas, p. 125.
100 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas, I d., p. 9; Valkiūnas J. Mokymo bruožai//
Mūsų žinynas, 1940, Nr. 4, p. 601.
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Siekiant įdomiai, gyvai vesti užsiėmimus, reikia plačiai naudoti vaiz-
dines mokymo priemones, teorines žinias sieti su praktika, pateikti gyve-
nimiškų pavyzdžių. Praktinių užsiėmimų metu patiems karininkams dera 
rodyti, kaip atliekamas vienas ar kitas veiksmas, pratimas, judesys. Todėl 
karininkas vi suomet turi stengtis išlaikyti ne tik gerą teorinio, bet ir fizinio 
bei techninio pasirengimo lygį. Jei karininkas dėl amžiaus ar kitų priežasčių 
pats negali ko nors parodyti, gali pasitelkti pagalbon puskarininkį ar seržan-
tą, o pats tik paaiškinti101.

Nors karininkas neturi bijoti susitepti rankų rodydamas kokį nors prati-
mą ar veiksmą, bet jo išvaizda turėtų būti be priekaištų. Karininko uniforma 
visada turi būti švari, tvarkinga, gražiai išlyginta, plaukai švarūs, gražiai pa-
kirpti ir sušukuoti. Reikia rūpintis ir savo figūra, fiziniu pasirengimu.

Svarbi karininko, kaip mokytojo, pedagoginės kultūros dalis – jo peda-
goginis taktas, kalbos kultūra, elgesys. Karininko pedagoginis taktas – tai jo
mokėjimas bendrauti su kariais, palaikyti su jais tinkamus santykius, kelti
protingus reika lavimus, saikingai priekaištauti ir, reikalui esant, bausti neį-
žeidinėjant ir nežeminant jų orumo, sugebėjimas parodyti jautrumo, dėme-
singumo, būti mandagiam.

Taktiškas pedagogas per daug nesikarščiuoja, neužverčia auklėtinio 
pasta bomis, pirmiausia viską išaiškina ir tik po to daro pastabą, įspėja ar skiria 
bausmę. Taktiškumas reikalauja santūrumo, sugebėjimo susivaldyti, o karš-
čiavimasis daugeliu atvejų rodo netaktiškumą. Taktiškumas yra karininko pe-
dagoginio meistriškumo išraiška, o kartu ir jo asmenybės brandos požymis102.

Karininkas, kaip mokytojas, turi mokėti gražiai, aiškiai ir įtikinamai kal-
bėti. Kalba yra svarbiausia, veiksmingiausia ir tobuliausia žmonių bendravi-
mo for ma. Todėl šį bendravimo instrumentą karininkas turi siekti kuo geriau
įvaldy ti ir panaudoti. Reikia, kad karininko, kaip ir bet kurio kito mokytojo,
kalba būtų įtaigi, pakankamai aiški ir suprantama, sudomintų klausytojus ir
darytų jiems teigiamą poveikį.

Mokėti įtikinamai kalbėti – sugebėti sudominti klausytojus pokalbio 
tema. Su dominti padeda ryškus ir vaizdingas žodis, taiklus posakis ar paly-
ginimas, įtiki namas argumentas, emocionalus kalbos atspalvis. Šios kalbos 
ypatybės ir prie monės padeda užmegzti psichologinį kontaktą tarp kalbė-
tojo ir klausytojų.

101 Ten pat, p. atitinkamai 10–11 ir 603–605.
102 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas, II d., p. 1–3, 6–12; Valkiūnas J. Mokymo 
bruožai//Mūsų žinynas, 1940, Nr. 4, p. 606.
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Svarbus kalbos įtaigumo elementas – balso tembras. Malonus balso
tembras palankiai nuteikia klausytoją, patraukia jo dėmesį. Todėl mokėti 
kalbėti, vadi nasi, gebėti kontroliuoti ir savo balso tembrą, jo intonacijas, sti-
prumą ir at spalvius.

Svarbūs įtikinamos kalbos elementai yra ir gestai bei veido išraiškos
(mimi ka). Gestais – tai yra kūno dalių, ypač rankų, judesiais – siekiama pa-
brėžti, paryškinti sakomą žodį ar mintį. Gestai turi būti išraiškingi ir visuo-
met moty vuoti, natūraliai pratęsiantys mintį. Nereikalinga ir nemotyvuota
gestikuliaci ja ne padeda, o trukdo klausytojams, nes jie pameta kalbos (min-
ties) giją ir visą dėmesį sutelkia į kalbėtojo gestus.

Veido išraiška ir šypsena taip pat daro įtakos kalbos įtikinamumui. Atvi-
ra, draugiška šypsena suartina žmones, sukuria aiškumo, draugiškumo, savitar-
pio supratimo ir pasitikėjimo atmosferą. Ir atvirkščiai, ironiška, sarkastiška, 
kandi šypsenėlė maskuoja tikruosius žmogaus jausmus, gali būti nesuprasta, 
pasėti nepasitikėjimo sėklą, komplikuoti žmonių tarpusavio santykius.

Kalbos įtaigumas ir įtikinamumas stiprėja, jei kalbama laisvai, iš atmin-
ties, neskaitomas iš anksto parengtas tekstas. Todėl teorinių užsiėmimų 
metu nereikėtų ištisai skaityti savo užrašų ar paskaitų tekstų. Galima per-
skaityti tik atskirus fragmentus (pvz., citatas, statistikos duomenis, eilėraš-
čių ištrau kas ir pan.).

Kalbos įtikinamumas priklauso ir nuo paties kalbėtojo tikėjimo tuo, ką
jis kalba. Todėl prieš paskaitą reikia įsigilinti į jos turinį, gerai jį išanalizuoti,
tiesiog įsigyventi į jį, kad paskaitoje skelbiamos tiesos ir teiginiai neatrodytų
tarsi iš kažkur pasiskolinti, perskaityti, išmokti, bet paties lektoriaus išmąsty-
ti, išgyventi ir tikimi.

Karininkas, kaip pedagogas, turėtų kalbėti pakankamai paprastai,
nuosek liai ir aiškiai. Sakoma, jei paprastai, nuosekliai ir aiškiai kalbi, tai aiš-
ki, nuo sekli, suprantama ir tavo mąstysena. Svarbu lektoriaus mąstymo ir
kalbos aiškumas, prieinamumas, nes tuomet klausytojai geriau supranta ir
įsimena paskaitos turinį.      

 Kalbos aiškumas ir suprantamumas priklauso ne tik nuo jos nuoseklu-
mo, vartojamų žodžių ir sąvokų suprantamumo, tarties aiškumo, bet ir nuo
lektoriaus (paskaitininko) kalbėjimo tempo. Jei lektorius labai skuba, jį sun-
kiau suprasti. Be to, susidaro įspūdis, kad jam visai nerūpi, kaip jį supranta
klausytojai. Reikia stengtis, kad kalbos tempas atitiktų klausytojų mąstymo
tempą. Per daug lėtas, monotoniškas kalbėjimas yra neįdomus, mažina klau-
sytojų dėme singumą, netgi migdo juos.
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Svarbūs lektoriaus kalbos elementai – gera tartis, aiški ir suprantama
dikci ja, taisyklinga gramatika. Sakoma, kad kalbėtojas, turintis gerą iškalbą,
bet nesilaikantis gramatikos taisyklių, kirčiavimo normų, yra panašus į daini-
ninką, turintį gerą balsą, bet nepaisantį natų. Suprantama, toks dainavimas
nebus malonus klausytojams. Tą patį galima pasakyti ir apie kalbėtoją, ne-
paisantį gramatikos taisyklių103.

Atskirai reikėtų bent keletą žodžių pasakyti apie tai, kaip karininkas
turi duoti įsakymus. Jie turi būti duodami statutų nustatyta tvarka, trumpai,
aiškiai, energingai ir griežtai. Reikėtų pabrėžti, kad karininkų kalbai apskri-
tai dera lakoniškumas, aiškumas, tikslumas ir saikingas griežtumas. Tai ypač 
pasakytina apie kariniais statutais reglamentuojamo bendravimo kalbą.

Taip pat ir karininko manieros, gestai turėtų būti gana santūrūs, bet kar-
tu ir pakankamai energingi, rodantys tvirtą, ryžtingą karininko charakterį104.

B. Šidlauskas straipsnyje ,,Ieškokime naujų mokymo metodų“ atkreipia “
dėmesį į tai, jog kareivio rengimas trunka palyginti trumpą laiką. Todėl ka-
rininko, kaip mokytojo, darbas yra itin sunkus ir atsakingas, reikalaujantis 
nuolat ieškoti naujų, efektyvesnių mokymo formų ir metodų, kad per trumpą 
karo tarnybos laiką jaunuoliai būtų tinkamai parengti kautynėms ir techniš-
kai, ir morališkai, ir psichologiškai. Neturi būti apsiribojama vis tais pačiais 
šabloniškais mokymo rėmais, būtina mokymą pagyvinti, atnaujinti, siekti, kad 
jis būtų labiau susietas su gyvenimiškąja kareivių patirtimi bei laikmečio ak-
tualijomis. Mokymo procese būtina išvengti tos ,,pražūtingos bedugnės“, kuri 
kartais atsiveria tarp mokymo auditorijos ir gyvenimo, sako B. Šidlauskas105.

Jis teigia, kad klaidinga manyti, jog kareiviams teorinės žinios nereikalin-
gos. Esą užtenka juos išmokyti veikti. Iš tiesų svarbiausia mokėti atlikti įvairius 
kovinės parengties veiksmus praktiškai, bet niekada nebus tinkamai to išmoky-
ta, jei bus apleistas teorinis parengimas, jei į jį bus žiūrima pro pirštus106.

Baigdamas straipsnį B. Šidlauskas konstatuoja, kad šabloniškas, pavir-
šutiniškas, neįdomus mokymas ne tik yra neefektyvus, neduoda gerų moky-
mo rezultatų, bet ir griauna karininko, kaip mokytojo, autoritetą107.

Kaip jau sakyta šio skirsnelio pradžioje, karininkas, kaip mokytojas, 
turi ne tik mokėti, galėti, bet ir norėti dirbti pedagoginį darbą. Kitaip sa-

103 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas,  I d., p. 11–12; Valkiūnas J. Mokymo bruo-
žai//Mūsų žinynas, 1940, Nr. 4, p. 599–600, 606.
104 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas, I d., p. 10–12; II d., p. 12–16.
105 Šidlauskas B. Ieškokime naujų mokymo metodų//Mūsų žinynas, 1937, Nr. 3, p. 284.
106 Ten pat, p. 284.
107 Ten pat, p. 286.
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kant, jam labai svarbu turėti pedagoginį pašaukimą. Pašaukimas pedagogi-
niam darbui ne tik padeda lengviau įveikti pedagoginio darbo sunkumus, 
pasiekti gerų mokymo ir auklėjimo rezultatų, bet ir įprasminti karininko 
kaip mokytojo gyvenimą ir veiklą108.

Karininkas  vadas

Neatsiejama karininko profesinės veiklos dalis – vadovavimas. Vadova-
vimas – tai sugebėjimas veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su žmo-
nėmis, mokėjimas juos paveikti, įtikinti, panaudoti jų gebėjimus ir energi-
ją, kad jie gerai atliktų savo pareigas, pasiektų norimų tikslų. Vadovaujant 
kariams, svarbu jiems įdiegti ne tik pasitikėjimą savo vadais, bet ir pačiais
savimi, ugdyti savigarbą, pareigingumą, sąmoningą drausmę, nes visa tai tei-
giamai veikia karių moralinę būklę, jų darbingumą, kovingumą, iniciatyvu-
mą. Geras tas vadas, kuris sugeba taip nuteikti savo pavaldinius, kad jie ne
tik pareigos verčiami, bet ir noriai, pakiliai, netgi entuziastingai vykdytų savo
tarnybines užduotis.

Karininkas, kaip vadas, visada turi būti nuolat matomas pavyzdys ka-
reiviams ir puskarininkiams. Jis turi vadovautis tokiais moraliniais bei eti-
niais princi pais, kurie karius įtikintų, kad jų vadas yra ne tik karštas Tėvynės
patriotas, puikus profesionalas, savo dalyko žinovas, bet ir geras, patikimas
žmogus, sugebantis vadovauti ne tik tarnybai, bet ir kovinei veiklai, mūšiui,
neapleidžiantis savo žmonių pavojingose situacijose109.

Knygoje ,,Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas“ pateiktoje “
vado charakteristikoje sakoma, kad „vadai visais laikais turėjo būti ener-
gingi, veiklūs, drąsūs, morališkai ir fiziškai stiprūs, mokantys naudoti ginklą,
turintys karių pasitikėjimą“110. Tobulėjant ginkluotei ir karo technikai, vys-
tantis karybos menui reikalavimai vadams darosi didesni, nes sunkesnės ir
sudėtingesnes tapo vadovavimo sąlygos. Knygoje rašoma, kad kariuomenės
vadovybė (kariuomenės vadas, generalinio štabo karininkai) dabar negali
atlikti viso vadovavi mo darbo, jiems tenka koordinuoti atskirų kariuomenės
rūšių ir padalinių, daugelio vyresniųjų ir jaunesniųjų vadų veiksmus, todėl,
be įgimtų ar įgytų lyderio savybių, vadai turi būti gerai pasirengę karybos
specialistai, organizato riai ir vadybininkai, mokantys ne tik vadovauti savo

108 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas, I d., p. 9.
109 Ten pat, p. 1–2.
110 Ten pat, p. 13.
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pavaldiniams, bet ir ben dradarbiauti tarpusavyje, galintys užtikrinti efekty-
vią karinių dalinių ir padalinių sąveiką111.

Karių spaudoje gana dažnai buvo keliamas klausimas, kokios asmenybės 
savybės yra pačios svarbiausios, reikalingiausios vadui: ar išskirtiniai jo proti-
niai sugebėjimai, aukštas intelektas, ar tvirtas būdas, geležinė valia. Aptariant 
šį klausimą buvo cituojamas Napoleonas Bonapartas, sakęs, kad vado cha-
rakteris yra tarsi jo asmenybės pamatas, o intelektas – ant to pamato suręstas 
statinys. Ši simbolinė būdo ir intelekto konstrukcija, anot Napoleono, turėtų 
sudaryti kvadratą. Abi asmenybės savybės – aukštas intelektas ir tvirtas cha-
rakteris – turi darniai „sugyventi“, viena kitą papildyti. Neturėtų būti taip, kad 
kuri nors iš paminėtų vado savybių akivaizdžiai dominuotų kitos sąskaita112.

Tenka pripažinti, kad tvirto būdo ir aukšto intelekto sintezė viename 
asmenyje nėra labai dažnas reiškinys. Todėl, bandydamas atsakyti į klausi-
mą, kokios asmenybės savybės vadui yra   svarbiausios, lietuviškosios karo 
psichologijos pradininkas gen. štabo mjr. V. Bulvičius mano, kad kare vis 
dėlto naudingesni nors ir menkesnio intelekto, bet valingi, sumanūs, tvirto 
būdo karininkai. Drąsūs, tvirto charakterio vadai geriau įgyvendina karinės 
vadovybės įsakymus ar savo nors ir nelabai sudėtingus, bet naudingus su-
manymus. Tuo tarpu intelektualiam, bet minkšto būdo, neryžtingam vadui 
sunkiau įvykdyti ne tik vadovybės įsakymus, bet ir savo, nors ir protingus, 
bet sunkiai įgyvendinamus sumanymus. Kovinėje veikloje, mūšyje dažniau 
iškyla klausimas, ne ką reikia daryti, bet kaip gerai padaryti tai, kas akivaiz-
džiai būtina. Tokias užduotis paprastai geriau sprendžia ne teoretikai ar 
mąstytojai, bet sumanūs, veiklūs, energingi ir praktiški žmonės. Žinoma, tai 
nereiškia, kad karininkui, kaip vadui, nereikalingas gilus protas, intelektas, 
sugebėjimas nesutrikti sunkiomis kautynių sąlygomis. Todėl vadai turi nuo-
latos visapusiškai tobulintis – ugdyti reikiamus charakterio bruožus, grūdin-
ti valią, lavinti intelektinius sugebėjimus, mokytis veikti ekstremaliomis ir 
krizinėmis sąlygomis113.

Generalinio štabo plk. A. Rėklaitis straipsnyje ,,Vado asmenybės reikš-
mė“ pažymi, kad savo gabumais ir asmeniniais privalumais garsūs vadai“
sukuria savo vardo epochas, jų vardai toje tautoje ir net pasaulyje tampa
nepamirštami. Užtenka prisiminti, kokią reikšmę Lietuvai turėjo Vytautas 
Didysis, Rusijai – Petras Pirmasis (Didysis), Prancūzijai – Napoleonas Bo-

111 Ten pat, p. 12.
112 Ten pat, p. 13–14.
113 Ten pat, p. 15; Bulvičius V. Karinis valstybės rengimas, p. 123–134, 240–246.
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napartas, Vokie tijai – Otas Bismarkas. Lietuvių tauta praeityje irgi turėjo
nemažai vadų, kurių pastangomis, darbais ir aukomis Lietuva buvo viena
galingiausių Eu ropos valstybių. Šiuo metu ji vėl atgimsta, kuria savo ateitį.
Šiam tautos prisikėlimui taip pat labai svarbios kilnios, taurios, veiklios ir
atkaklios as menybės (kaip sektinas pavyzdys, idealas).

Įdomu pasamprotauti, ar didieji vadai, daug nusipelnę savo tau toms ir 
valstybėms, buvo nepaprastų gabumų, genijai, ar jie išgarsėjo dėl atkaklaus
ir planingo darbo, nuolatinio tobulinimosi, visokeriopo savo as menybės pri-
valumų ugdymo. Vienareikšmiškai atsakyti gal ir sunku. Tačiau viena aišku, 
kad tik didžiulės ir nuolatinės stiprios asmenybės pastangos įgalina didžius
darbus nuveikti, pažymi A. Rėklaitis.

Toliau jis išskiria kelis, jo manymu, svarbiausius vado asmenybės bruo-
žus. Pirmiausia tai atsakomybės jausmas, vadą moraliai įpareigojantis pri-
siimti atsakomybę už savo pavaldinius, savo Tėvynės labui nebijoti var go, 
nesigailėti darbo ir net savo gyvybės. Vadas visur ir visada, net ir sunkiausiu
momentu, turi būti ramus, pasitikėti savimi, sugebėti suvaldyti bai mės jaus-
mą, kad jis išoriškai būtų nepastebimas. Nedrąsų, neryžtingą ir nesugebantį
vadovauti vadą valdiniai greit pastebi, juo nepasitiki.

Labai svarbi sėkmingo vadovavimo ir didelio vado autoriteto sąly ga – jo 
(vado) suartėjimas su valdiniais, domėjimasis jų problemomis, rūpinimasis
jų reikalais. Geras vadas visada turi būti taktiškas, mandagus ir korektiškas,
neužgaunantis kito jausmų ir įsitikinimų, neįžeidžiantis, bet sugebantis kitus
gerai nuteikti.

Tikras vadas yra stipri ir kilni asmenybė. Jis nuolat tobulinasi, yra 
sąmoningai drausmingas, teisingas, pareigingas, turi didelį atsakomybės 
jausmą, blaivų protą, taktiškas, rūpestingas, draugiškas ir nuoširdus, pa-
žymi A. Rėklaitis114.

Vienas svarbiausių ir būtiniausių vado asmenybės bruožų – jo valios
tvirtumas, teigiama 1932 m. ,,Kardo“ pirmajame numeryje išspausdintame
straipsnyje ,,Valia – svarbiausias viršininko būdo bruožas“ (straipsnio autorius “
nežinomas). Tik tvirta valia pasižymintis vadas gali būti drąsus, pasiryžęs
nugalėti, pasiekti užsibrėžtą tikslą115.

Tvirta valia yra itin svarbi ir brangintina vado savybė. Neryžtingas, tvirta
valia nepasižymintis vadas gali būti ne tik nenaudingas, bet netgi pavojingas.
Jis per lėtai priima sprendimus, pavėluotai duoda įsakymus, delsia, o ko-

114 Rėklaitis A. Vado asmenybės reikšmė//Mūsų žinynas, 1938, Nr. 11–12, p. 659–670.
115 P-is. Valia – svarbiausias viršininko būdo bruožas//Kardas, 1932, Nr. 1, p. 10–11.
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vinėje veikloje reikalinga protinga rizika, ryžtingumas, drąsa, nes geriausia
gynyba – laiku pradėtas puolimas, ryžtinga ataka. Neryžtingumas, delsimas
dažniausiai labai brangiai kainuoja ir baigiasi pralaimėjimu.

Neryžtingas vadas duoda ir neryžtingus įsakymus. Vado neryžtingumas, 
svy ravimas paveikia ir jo pavaldinius – jaunesniuosius karininkus, puskarinin-
kius bei eilinius karius. Visame dalinyje staiga kyla nesutarimų, abejonių,
ginčų. Vieni kitus ima kritikuoti, kaltinti, o aktyviai, su tvirtu pasiryžimu nu-
galėti pradėtos kautynės dažniausiai duoda geresnių rezultatų. Net jeigu ir
nepavyksta laimėti, pralaimėjimas nebūna labai skaudus.

Tvirtai valiai išugdyti reikalingos tam tikros sąlygos ir priemonės. Anot 
straipsnio ,,Valia – svarbiausias viršininko būdo bruožas“ autoriaus, valią ugdo 
sistemingas ir atkaklus darbas, nuoseklus ir planingas veikimas siekiant užsi-
brėžtų tikslų. Vykdydamas iš anksto parengtą ir gerai apgalvotą darbo planą, 
viršininkas turėtų būti griežtas ir reiklus sau pačiam ir savo pavaldiniams. Valia 
tvirtėja, grūdinasi aktyvioje kasdieninėje veikloje, kantriai išgyvenant įvairius 
sunkumus ir nepriteklius, laimint dideles ir mažas pergales. Jos kaupia valios 
patirtį, didina pasitikėjimą savimi, grūdina ne tik valią, bet ir charakterį.

Vado valią ugdo griežta kariška tvarka, tikslus karinių statutų reikala-
vimų, drausmės bei dienotvarkės laikymasis. Vadas turi ne tik reikalauti iš
kitų, bet ir pats kasdien mokytis drausmės, tvarkos ir pareigingumo. Atka-
klumas, tvirtumas, organizuotumas, tvarkingumas ir kitos tvirtos valios sa-
vybės reikalingos ne tik kasdieninėje veikloje, bet ir susiklosčius ekstrema-
lioms sąlygoms, mūšyje.

Valios grūdinimas neatsiejamas nuo vado sveikatos stiprinimo. ,,Niekas
taip nepakerta viršininko valios, kaip fiziškas jo ištižimas“, – rašoma straips-
nyje. Todėl vadas turi nuolat rūpintis savo sveikata, sveikai gyventi.  Gera
sveikata, fizinis pajėgumas yra puikios nuotaikos, aktyvumo, darbingumo,
geros dvasinės būklės, pasitikėjimo savimi pamatas. Stiprinti sveikatą pa-
deda sportas, kaip kūną stiprinanti ir grūdinanti priemonė. Sportuoti vadui
taip pat būtina, kaip ir sveikai maitintis bei gerai pailsėti. Kūno tvirtumas,
gera sveikata paralyžiuoja bailumą, neveiklumą, padeda telkti ne tik fizines,
bet ir dvasines jėgas, reikalingas įveikti kliūtis ir pasiekti trokštamą tikslą116.

Karininkui reikia būti tvirtesniam ir ištvermingesniam už eilinį karį, nes
jis turi ne tik ištverti buitinius karinio gyvenimo nepatogumus ir sunkumus,
bet ir būti stabilus intelektualine bei moraline prasme, kad būtų pasirengęs

116 Ten pat, p. 10–11.
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kovinę veiklą planuoti, vadovauti kariniams daliniams bei operacijoms, už-
tikrinti karinių dalinių ir padalinių sąveiką. Karininkui dažnai tenka dirbti,
budėti, nemiegoti, planuoti ir analizuoti operacijas net tada, kai kiti ilsisi117.

Apie vado asmenybės ugdymą, valios ir charakterio grūdinimą rašoma ir
Haruspekso (Haruspex(( ) straipsnyje ,,Asmenybės jėga“, kurį iš vokiečių kalbos
išvertė kpt. V. Jančys118. Straipsnyje pabrėžiama, kad neužtenka žinoti, ko-
kiomis asmenybės savybėmis turi pasižymėti vadas. Daug svarbiau sugebėti
tas savybes išsiugdyti. Anot straipsnio autoriaus, pirmas žingsnis tobulėjimo
linkme – geras savęs pažinimas. Kiekvienas žmogus, juo labiau karininkas,
turėtų gerai save pažinti, žinoti savo silpnybes bei trūkumus ir stengtis jų at-
sikratyti. Reikia nuolat save kontroliuoti, valdyti ir siekti tobulintis. Straips-
nio autorius teigia, kad tas, kas gerai pažįsta save, pažįsta ir kitus žmones, o
pažindamas moka su jais bendrauti, daryti jiems įtaką ir vadovauti. Būtent
toks ir turėtų būti vadas.

Haruspeksas atkreipia dėmesį į tai, kad vado valios jėgą, charakterio
tvirtumą reikia skirti nuo aklo užsispyrimo, kuris pasireiškia objektyvių są-
lygų ir galimybių nepaisymu, kitų žmonių nuomonės ir argumentų ignora-
vimu, noru bet kokia kaina daryti ir spręsti savaip. Aklą užsispyrimą reikia
laikyti ne vado asmenybės privalumu, bet dideliu trūkumu, kuris kovinės
veiklos sąlygomis gali būti pražūtingas ne tik pačiam vadui, bet ir visam jo
vadovaujamam padaliniui119.

Kitame Haruspekso straipsnyje, pavadintame ,,Asmuo ir schema“, kurį 
iš vokiečių kalbos taip pat išvertė kpt. V. Jančys, rašoma apie vadui reikalin-
gą sugebėjimą kūrybiškai mąstyti, greitai orientuotis, priimti nešabloniškus
sprendimus atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybes ir sąlygas120. Straipsnio 
autorius teigia, kad jokia, kad ir geriausia, organizacija neišnaudos visų savo
galimybių, jeigu jai vadovaus kūrybingumu ir iniciatyvumu nepasižymin-
tis vadovas. Kariuomenėje, anot Haruspekso, ne visada ,,geriausios jėgos
reikiamon aukštumon iškyla“121. Tam, kas netelpa vadovybės nustatytuose
rėmuose, neretai neatsiranda deramos vietos pagal jo galimybes ir sugebėji-
mus. Taip atsitinka todėl, kad karinėse struktūrose neretai įsigali per didelis
veiklos reglamentavimas, viršininkai yra pernelyg susirūpinę savo formaliojo

117 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas, I d., p. 17.
118 Haruspex. Asmenybės jėga//Kardas, 1930, Nr. 3, p. 46–47.
119 Ten pat, p. 46.
120 Haruspex. Asmuo ir schema//Kardas, 1932, Nr. 3, p. 46–47.
121 Ten pat, p. 46.
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autoriteto išsaugojimu, nevertina ar net bijo jaunesniųjų vadų iniciatyvos ir
savarankiškumo. Tokiam vadovavimo stiliui įsigalėjus, palaikomi ir prote-
guojami savarankiškumu ir iniciatyvumu nepasižymintys prisitaikėliai ar net
pataikūnai. Dėl to kariniuose junginiuose gali įsigalėti stagnacija, kuri ypač
pavojinga krizinėse situacijose, karo metu122.

Panašias mintis dėsto ir J. Avižūnas straipsnyje ,,Iniciatyva ir neveiklu-
mas“. Jis rašo, kad kariniuose junginiuose turėtų būti palaikomi ir skatinami
ne viršininkams ,,patogūs“, niekada jiems neprieštaraujantys, bet iniciaty-
vūs, veiklūs ir energingi pareigūnai. Tiesa, kai kurių, ypač jaunų ir mažiau
patyrusių karininkų iniciatyvas reikia pristabdyti, nukreipti reikiama linkme.
Bet kautynėse priešas traukiasi iš kelio ryžtingam ir iniciatyviam vadui. To-
dėl jaunų karininkų iniciatyvumą reikia vertinti ir ugdyti123.

Apie būtinybę ugdyti ne tik visų pakopų viršininkų, bet ir eilinių ka-
reivių savarankiškumą, aktyvumą, iniciatyvumą rašoma ir daugelyje kitų 
straipsnių: gen. štabo plk. K. Boleckio ,,Apie savarankiškumą ir savo ini-
ciatyvą“124, A. Zykaus ,,Savarankiškumo (iniciatyvos) auklėjimas kariuome-
nėje“125, nenurodyto autoriaus straipsnyje ,,Karių savarankiškumas“126, kpt. 
Lafargo straipsnyje ,,Samprotavimai apie individo ir smulkaus kolektyvo rolę 
kautynėse“127, feldmaršalo ltn. L.Goingingerio (Goinginger) ,,Vadas yra klus-
numas, atsakomybė ir charakteris“128, V. Bulvičiaus ,,Moralinis vadų rengimas 
būsimajam karui“129 ir kituose.

Knygoje ,,Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas“ rašoma, kad “
karininkas, kaip vadas, turi būti iniciatyvus žmogus. Kautynių aplinkybės
nuolat kinta, todėl vadas dažnai turi apsispręsti, kaip toliau tęsti kovą. Inicia-
tyvumas reikalauja gero profesinio pasirengimo, savo dalyko išmanymo, šal-
takraujiškumo, atsakomybės nebijojimo. Savo dalyko neišmanantis, karšta-
košis, atsakomybės bijantis vadas negali būti iniciatyvus. Žinoma, ir gabus,
gerai pasirengęs karininkas gali parodyti iniciatyvą tik savo kompetencijos

122 Ten pat, p. 47.
123 Avižūnas J. Iniciatyva ir neveiklumas//Kardas, 1939, Nr. 1, p. 17–18.
124 Boleckis K. Apie savarankiškumą ir savo iniciatyvą//Mūsų žinynas, 1923, Nr. 13, p. 15–20.
125 Zykus A. Savarankiškumo (iniciatyvos) auklėjimas kariuomenėje//Kardas, 1928, Nr. 7, p.
110–112.
126 As. Karių savarankiškumas//Kardas, 1927, Nr. 25, p. 358–359.
127 Lafargas. Samprotavimai apie individo ir smulkaus kolektyvo rolę kautynėse//Mūsų žiny-
nas, 1926, Nr. 33, p. 384–389. Straipsnį iš prancūzų kalbos į lietuvių kalbą vertė V. Steponaitis.
128 Goinginger L. Vadas yra klusnumas, atsakomybė ir charakteris//Mūsų žinynas, 1929, Nr. 51,
p. 393–398. Straipsnį iš vokiečių kalbos išvertės vyr. ltn. V. Jančys.
129
pp

Bulvičius V. Karinis valstybės rengimas, p. 253–254.
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ribose, negali spręsti už vyresniuosius vadus130.
Minėtame L. Goingingerio straipsnyje ,,Vadas yra klusnumas, atsakomy-

bė ir charakteris“ svarstoma vado paklusimo įsakymui ir sprendimų savaran-“
kiškumo, iniciatyvos problema. Straipsnio autorius pabrėžia, kad klusnumas
yra savaime suprantama kiekvieno kario pareiga. Ji įpareigoja ir visų laips-
nių viršininkus. Neleistinas prieštaravimas ir įsakymų nevykdymas gali būti
labai pavojingas vien dėl to, kad jaunesnieji vadai gali tapti vyresniųjų vadų
nekontroliuojami.

Kita vertus, kiekvienas vadas yra atsakingas ne tik už iš aukščiau gautų
įsakymų vykdymą, bet ir už jam patikėtų karių gerovę ir gyvybę. Pasitaiko, 
kad vyresnieji vadai, gerai nežinodami realios padėties fronte, duoda nerea-
lius, neįvykdomus įsakymus. Kaip tada pasielgti pulko, bataliono ar kuopos
vadui? Ar bet kokia kaina vykdyti įsakymą, ar savarankiškai spręsti ir pasi-
elgti taip, kaip to reikalauja susiklosčiusi situacija ir vado sąžinė? Tokiais 
atvejais nustatyti ribą tarp klusnumo ir atsakomybės būna labai sunku131.

Kad jaunesnieji vadai turėtų kaip galima rečiau spręsti paklusnumo ir
atsakomybės dilemas, vyresnieji vadai turėtų patys įsitikinti, kokios aplinky-
bės fronte, kokia kariuomenės būklė, sužinoti jaunesniųjų, fronte kovojančių
vadų nuomonę, ir tik tada, pašalinę nuomonių skirtumus, duoti įsakymą132.

Bet, jeigu taip neatsitinka, jaunesnieji vadai turi patys spręsti, kaip
jiems pasielgti. Jeigu vadas nevykdo gauto įsakymo ir elgiasi savarankiškai,
jo, kaip vado, likimas dažniausiai priklauso nuo to, kokie to savarankiško
sprendimo rezultatai. Pralaimėjimo atveju įsakymo nevykdžiusio vado karje-
ra, vaizdžiai tariant, pakimba ant plauko. Bet jeigu savarankišką sprendimą
priėmęs vadas laimi, tai jo neklusnumas nutylimas, o savarankiškumas, inici-
atyva, atsakomybė ir narsumas laikomi pasižymėjimu133.

Straipsnio autorius nemano, kad vado gebėjimus, jo tinkamumą užimti 
aukštesnę vietą tarnybinėje hierarchijoje reikėtų vertinti vien tik pagal per-
gales ar pralaimėjimus. Pergalės ir pralaimėjimai priklauso ne tik nuo vado 
elgesio, bet ir nuo daugelio kitų aplinkybių: kariuomenės apginklavimo ir pa-
sirengimo, jaunesniųjų vadų ir kareivių pasišventimo ir narsumo, susiklosčiu-
sios taktinės situacijos, priešo parengties ir ginkluotės lygio ir kitų. Susiklos-

130 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas I d., p. 15.
131 Goinginger L. Vadas yra klusnumas, atsakomybė ir charakteris//Mūsų žinynas, 1929, Nr.
51, p. 394–395.
132 Ten pat, p. 397.
133 Ten pat, p. 398.
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čius nepalankioms aplinkybėms, kartais pralaimi ir talentingi vadai. Todėl 
vertinant vado tinkamumą atsakingesnėms, aukštesnėms pareigoms užimti, 
reikėtų atsižvelgti ne tik į jo pergales ir pralaimėjimus, bet ir į kitus veiksnius, 
susijusius su vado atsidavimu savajam pašaukimui, jo profesinės kompetenci-
jos lygiu, asmenybės bei charakterio ypatybėmis, teigia L. Goingingeris134.

Gen. štabo plk. ltn. J. Šepetys pabrėžia, kad vado charakteris ir dva-
sios tvirtybė yra tie veiksniai, kurie labai stipriai veikia ir jo vadovaujamus
kovotojus. Straipsnyje ,,Vado ir kovotojo psichologija šių dienų kare“ jis rašo, “
kad tik drąsus, ryžtingas vadas gali įkvėpti kovotojus pažadinti juose kovos
dvasią ir nukreipti ją reikiama linkme. Tuo tarpu sutrikęs, pasimetęs, išsi-
gandęs vadas tampa vienu stipriausiu baimę keliančiu veiksniu. Todėl net 
ir sudėtingiausioje situacijoje vadas turi stengtis nepasimesti, išlikti ramus,
ryžtingas, pasitikintis savimi. Jis turi mokėti nuslopinti savąjį baimės jausmą,
jo viešai neparodyti135.

Žinomi karvedžiai yra ne kartą pabrėžę, kad tris kartus meluoja tie, ku-
rie sako, jog jie baimės nejaučia ir mirti nebijo. Bet vadas neturi teisės savo 
baimės kitiems parodyti. Jis turi suprasti, kad tai gali turėti labai skaudžių 
pasekmių ne tik jam pačiam, bet ir visam jo vadovaujamam padaliniui, nes 
baimė persiduoda, ja, kaip kokia užkrečiama liga, galima apsikrėsti. Baimės 
apimto vado dalinys ar padalinys praranda kovingumą, jį dažniau apima pani-
ka. Nugalėti baimės jausmą padeda geras profesinis pasirengimas, pareigos ir 
atsakomybės suvokimas, vado garbė ir savigarba, treniruotės ekstremaliomis 
sąlygomis, pavojingų situacijų kartojimas ir pripratimas prie jų, savireguliaci-
jos įgūdžiai, religinis tikėjimas bei susigyvenimas su mirties galimybe136.

 Vadas visada, taip pat ir ekstremaliomis sąlygomis, mūšyje, turi mokėti
išlaikyti dvasinę pusiausvyrą, neprarasti sugebėjimo blaiviai mąstyti ir veikti.
Sugebėjimą neprarasti blaivaus proto, nepasiduoti baimingai vaizduotei („iš
musės nedaryti dramblio“) Napoleonas laikė viena svarbiausių vado savybių.
Kautynėse aplinkybės dažnai keičiasi, ne visada pavyksta įgyvendinti savo
sumanymus ar aukštesnės karinės vadovybės duotus įsakymus. Todėl labai 
svarbu net ir nesėkmių akivaizdoje blaiviai vertinti situaciją, laiku persiorien-
tuoti ir persitvarkyti, prisitaikyti prie naujų aplinkybių, mokėti reikiamu mo-
mentu priimti teisingą sprendimą, nenustoti pasitikėjimo savimi ir kovos

134 Ten pat.
135 Šepetys J. Vado ir kovotojo psichologija šių dienų kare, I d.//Mūsų žinynas, 1939, Nr. 3, p.
372; II d.//Mūsų žinynas, 1939, Nr. 5, p. 685.
136 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas. I d., p. 16.



111

dvasios. Sutrikęs, išsigandęs vadas nekontroliuoja situacijos, bet situacija,
aplinkybės jį patį kontroliuoja ir valdo. Aplinkybių vertinimas ir sprendi mų 
priėmimas visada turėtų būti blaivaus proto padiktuotas. Karininkai netu-
rėtų pamiršti, kad nuo jų veiksmų neretai priklauso ne tik jiems patikėtų
karių gyvybės, bet ir visos Tėvynės likimas137.

Gen. štabo plk. ltn. J. Šepetys straipsnyje ,,Vado ir kovotojo psichologi-
ja šių dienų kare“ bando atskleisti vado, taip pat ir kitų kovotojų narsumo“
paslaptį. Jis rašo, kad narsumas nėra įgimta žmogaus savybė, išlaisvinanti jį
iš baimės varžtų. Baimės jausmą turi visi žmonės. Bet stipria dvasia pasižy-
mintys sugeba jį nugalėti. Baimę jie nugali kitais, aukštesniaisiais jausmais
– sąžinės, pareigos, atsakomybės, garbės. Baimė yra žmogaus reakcija į kūno
sužeidimą, narsumas – reakcija į jo dvasinės prigimties, orumo ir garbės pa-
žeminimą. Narsus tas, kuris priverčia save būti narsiu, sugeba nugalėti bai-
mę ir galvoti apie pareigą, garbę ir atsakomybę. Narsumo sąvoka apima ir
patriotizmą, ir aukštą moralę, kultūrą bei inteligenciją. Visos šios tauriosios
vertybės turi būti ugdomos nuo mažens. Narsumo šaknys, anot J. Šepečio,
glūdi pačioje tautoje. Todėl narsumas, kovos dvasia turėtų būti ne tik atskirų
žmonių, bet ir visos tautos savastimi, moraliniu ir psichologiniu pagrindu
ginti tautos siekius ir idealus138.

Apie kovą su baime, karių drąsą, narsą, didvyriškumą kautynėse rašo-
ma ir psichologo J. Vabalo–Gudaičio didelės apimties 4 dalių straipsnyje
,,Baimė ir kova su ja“139 bei Krašto apsaugos ministerijos Kariuomenės štabo
Spaudos ir švietimo skyriaus parengtoje ir 1940 m. išleistoje mokomojoje
knygoje ,,Karinio auklėjimo paskaitos“140. Ištraukos iš ką tik paminėtos kny-
gos spausdinamos ir 1999 m. išleistoje mokomojoje knygoje ,,Bendrosios ir
karo psichologijos pagrindai. Pirmoji dalis“141.

Karininkui, kaip vadui, nesvetimas ir garbės siekimas. Garbės pirmiau-
sia jis siekia ne sau, bet savo vadovaujamam padaliniui, savo šalies ginkluoto-
sioms pajėgoms ir savo Tėvynei. Taip suprantamą garbės siekimą reikėtų
ne slopinti, bet skatinti. Garbės trokštantis karininkas savo idealu laiko

137 Ten pat, p. 17; M. K. Pasitikėjimo savimi pagrindai//Kardas, 1939, Nr. 9, p. 251.
138 Šepetys J. Vado ir kovotojo psichologija šių dienų kare. II d.//Mūsų žinynas, 1939, Nr. 5, p.
675–681.
139 Vabalas–Gudaitis J. Baimė ir kova su ja//Mūsų žinynas, 1921, Nr. 1, p. 51–59; 1921, Nr. 2, p.
43–49; 1922, Nr. 2, p. 243–249; 1924, Nr. 17, p. 298–300.
140 Karinio auklėjimo paskaitos. K., 1940.
141 Bendrosios ir karo psichologijos pagrindai. Mokomoji knyga. Pirmoji dalis. Parengė Puzi-
navičius B. Vilnius,  1999.
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Tėvynės garbę, jos gerovę, laisvę ir Nepriklausomybę. Dėl jos jis pasiryžęs
viską paaukoti, netgi savo gyvybę. Karininkas turi žinoti ir suprasti, kad jo
didvyrišku mas, pasiaukojimas dėl Tėvynės laisvės, Nepriklausomybės ir ge-
rovės bus įvertintas142.

 Karininkas, kaip vadas, tiek tarnyboje, tiek ne tarnybos metu turi elgtis
taip, kad nepadarytų gėdos nei sau, nei kariuomenei, kuriai jis atstovauja.
Karininkai turi stengtis įrodyti, kad karininkija sudaro geriausią visuomenės
dalį. Ir tarnyboje, ir asmeniniame gyvenime karininkui dera būti tikru riteriu
– drąsiu, garbingu, doru ir teisingu.

Ne tik kariai, bet ir visa visuomenė idealų karininką įsivaizduoja kaip 
pavyzdingą karį ir Tėvynę mylintį pilietį. Karininkas visomis išgalėmis turi 
stengtis tą teisėtą visuomenės norą patenkinti – būti pavyzdingu unifor-
muotu piliečiu143.

Išvados

1. Tarpukario Nepriklausomoje Lietuvoje buvo daug daroma formuo-
jant gerai parengtą, kvalifikuotą, įvairiapusiškai išsilavinusį karininkų kor-
pusą. 1919–1940 m. veikė Karo mokykla, rengusi įvairių specialybių tikrosios
tarnybos ir atsargos karininkus. Nuo 1919 m. veikė ir karininkų kvalifika-
cijos kėlimo kursai, 1921 m. reorganizuoti į Aukštuosius karininkų kursus.
Nuo 1923 m. jie buvo vadinami Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Vytauto, o 
nuo 1930 m. – Vytauto Didžiojo aukštaisiais karininkų kursais. Šiuose kur-
suose 1931 m. buvo įsteigtas Generalinio štabo skyrius, rengęs karininkus
pagal kitų šalių generalinių štabų akademijų programas. Taigi buvo ženg-
tas svarbus žingsnis steigiant Lietuvoje aukštąją karo mokyklą. Formaliai šis 
procesas baigėsi 1938 m. įsteigus Vytauto Didžiojo aukštąją karo mokyklą.
Karininkai, pretenduojantys eiti aukštesnio išsilavinimo reikalaujančias tar-
nybines pareigas, galėjo papildomai studijuoti Vytauto Didžiojo universite-
te, tobulintis užsienio karo mokyklose. Karininkų ugdymu, jų kvalifikacijos
kėlimu rūpinosi ne tik minėtos mokymo įstaigos, bet ir 1919 m. pradėti steig-
ti karininkų klubai, 1924 m. pavadinti Karininkų ramovėmis, 1923 m. įsteigta
Karo mokslų draugija, karių spauda.

142 Karininkas kaipo auklėtojas, mokytojas ir vadas. I d., p. 16, 25.
143 Ten pat, p. 19, 31.



113

2. Karininkų asmenybės ugdymo ir saviugdos bei profesinės veiklos 
problemos – viena pagrindinių 1918–1940 m. Nepriklausomos Lietuvos ka-
rių spaudos temų. Daugiausia apie tai rašė „Kardo“, „Mūsų žinyno“ žur-
nalai bei kai kurios karininkų ugdymui ir savišvietai skirtos knygos. Beveik 
visos šios tematikos publikacijos, su kuriomis teko susipažinti, – švietėjiš-
ko, edukologinio turinio rašiniai, kuriuose siekiama išryškinti pavyzdingo, 
tarnybai atsidavusio, netgi idealaus karininko asmenybės bruožus. Kartu 
nevengiama konstatuoti ir esamų trūkumų, nurodoma, kas kenkia kari-
ninko autoritetui, trukdo gerai atlikti jo tarnybines pareigas. Publikacijose 
paprastai nepateikiama ir  neanalizuojama statistinė ar specialiais tyrimais 
surinkta medžiaga, nenagrinėjamos mokslinės asmenybės ar vadovavimo 
teorijos, vienokios ar kitokios pedagoginės bei psichologinės koncepcijos. 
Todėl vargu, ar tokias publikacijas galima laikyti mokslinėmis. Daugumos 
publikacijų autoriai – karininkai.

3. Aptariant karininkui reikalingus asmenybės bruožus, publikacijose
ypač akcentuojama jo pilietinė, patriotinė ir moralinė branda, atsakomybė,
gera fizinė sveikata, psichologinis patvarumas, pašaukimas karo tarnybai, jos
pomėgis, geras bendrasis ir specialusis išsilavinimas, aukšta kultūra, platūs
interesai, veiklumas, organizuotumas ir sumanumas, proto lankstumas, cha-
rakterio ir valios tvirtumas, drausmingumas, pareigingumas, emocinis pasto-
vumas, komunikabilumas, polinkis vadovauti, mokyti ir auklėti, mokėjimas
operatyviai spręsti iškylančias problemas, sugebėjimas susitelkti, nesutrikti,
nepasimesti susiklosčius sudėtingoms ir pavojingoms situacijoms.

4. Analizuodami karininko profesinę veiklą, publikacijų autoriai pa-
prastai skiria tris tarpusavyje glaudžiai susijusias, viena kitą papildančias, bet
ir savito turinio bei metodinės specifikos neprarandančias karininko profe-
sinės veiklos kryptis: karinį auklėjimą, karinį mokymą (rengimą) ir karinį
vadovavimą. Taikos metu į pirmą planą iškyla karinis auklėjimas ir mokymas
(rengimas), o karo metu – karinis vadovavimas, nors ir taikos metu karinin-
ko vadovavimo veikla yra labai svarbi ir būtina.

5. Karinį auklėjimą publikacijų autoriai laiko itin svarbiu karininko pe-
dagoginės veiklos svertu, nes būtent auklėjimu išugdomos karinėje veikloje
ypač reikalingos asmenybės savybės, susijusios su kario elgesiu, pažiūromis
ir nuostatomis, kurios lemia jo pasirengimą vykdyti užduotis: pareigingumą,
atsakomybę, drausmę, valingumą, patriotizmą, sugebėjimą įveikti baimę,
pasišvęsti aukštesniesiems idealams ir tikslams. Karininkas kaip auklėtojas,
turi pasižymėti garbingo, doro, sąžiningo, patrauklaus žmogaus savybėmis,
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turėti didelį moralinį autoritetą, kuris įgalintų asmeninio pavyzdžio jėga da-
ryti kariams teigiamą įtaką, pelnyti jų pasitikėjimą ir pagarbą.

6. Karinis mokymas (rengimas) – ne mažiau svarbi karininko profesinės 
veiklos sritis. Auklėjimo pagrindinis uždavinys – ugdyti karį kaip žmogų, for-
muoti jo dorines nuostatas ir elgesį, o mokymo – ugdyti pažintinius gebėjimus 
ir lavinti praktinius įgūdžius. Pastarieji itin svarbūs kovinėje veikloje. Karinin-
ko, kaip mokytojo, dalykinės žinios, profesinė kompetencija bei pedagoginis 
pasirengimas lemia kareivių mokymo ir  kovinio rengimo kokybę. Todėl kari-
ninkui, kaip mokytojui, labai svarbus puikus dalykinis ir pedagoginis pasiren-
gimas, sugebėjimas turimas žinias ir įgūdžius perteikti ugdytiniams.

7. Neatsiejama karininko profesinės veiklos sritis – vadovavimas. Ka-
rininkas, kaip vadas, pirmiausia turi užtikrinti jam ar jo vadovaujamam pa-
daliniui skirtų užduočių vykdymą. Bet tokia vadovavimo samprata būtų per-
nelyg vienpusiška. Publikacijose pabrėžiama, kad vadovavimas yra ypatinga
bendravimo forma, pasireiškianti ne tik sugebėjimu vykdyti užduotis, bet
ir daryti žmonėms įtaką bei jais rūpintis. Tik komunikabilus, žmones gerai
pažįstantis ir jais besirūpinantis, sumanus, teisingas, ryžtingas ir kompeten-
tingas vadas gali pelnyti karių pagarbą ir pasitikėjimą. Gero vadovavimo, pa-
sitikėjimo, abipusio lojalumo reikšmė ypač didelė kovinėje veikloje, mūšyje,
kada vado atsakomybė ir įtaka jam pavaldiems kariams yra pati didžiausia.

8. Visose karininkų ugdymui ir saviugdai skirtose publikacijose tarsi
raudona gija persismelkia pagrindinė publikacijų mintis – ne tik šalies vado-
vybė, bet ir visa visuomenė Lietuvos karininko asmenyje nori matyti pavyz-
dingą uniformuotą šalies pilietį. Karininkai privalo visomis išgalėmis steng-
tis tą teisėtą visuomenės norą pateisinti – būti valstybei ir tautai atsidavusio,
pavyzdingai savo pareigas atliekančio, doro, sąžiningo ir garbingo Lietuvos
piliečio pavyzdžiu.

Įteikta 2005-06-17
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Résumé

Un officier  – le pédagogue et le comandant
(d’après les publications des soldats de la Lituanie dans la

presse 1921-1940)

Chargé de cours, Dr. Bronius Puzinavičius
Académie militaire de Lituanie de Général Jonas Žemaitis

g

Cet article raconte qu’en Lituanie Indépendante d’entre guerre (1918–
1940) on formait le corps des officiers de Lituanie bien formé, qualifié et 
instruit. L’école militaire fonctionnait de 1919 au 1940, les Cours supérieu-
res des officiers – de 1921 au 1940. Depuis 1931, une partie des étudiants de 
ces cours ont étudié d’après le programme de l’école militaire supérieure. 
En 1938, les Cours supérieures des officiers ont été réorganisés en École 
militaire supérieure de Vytautas Magnus. Les officiers, qui prétendent 
d’occuper les fonctions exigeant l’instruction supérieure, ont eu la possi-
bilité d’étudier dans l’Université de Vytautas Magnus, faire des stages à
l’étranger. En 1919, on  a commencé à fonder des clubs des officiers (de 
Ramove) et, en 1923, l’Association des sciences militaires a été fondée – ces 
organisations s’occupaient du perfectionnement professionnel et l’éduca-
tion de la personnalité des officiers.

Les problèmes de l’éducation de la personnalité, de la maîtrise de soi 
et l’activité professionnelle – une des thèmes principales de la presse des 
soldats de la Lituanie Indépendante de l’entre guerre. Le principal acteur 
de ces publications de presse est un officier idéal, exemplaire, patriote et 
avec une personnalité forte. Les auteurs n’évitaient pas à constater les dé-
fauts, à nommer ce qui nuit à l’autorité de l’officier et qui empêche à effec-
tuer ses fonctions.

En discutant les traits de la personnalité de l’officier dans la presse, 
les auteurs soulignent que l’officier doit avoir ces traits de caractère qui 
permet de prendre une décision le plus convenable et adéquate à la situa-
tion pendant la période de temps courte, ne pas craindre de la responsa-
bilité personnelle pour sa mission et le destin des soldats pour lesquels il 
est responsable. 

En analysant l’activité professionnelle de l’officier, les auteurs des pu-
blications distinguent trois directions étroitement liées de l’activité profes-
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sionnelle de l’officier: l’éducation militaire, l’instruction militaire (prépara-
tion) et le commandement militaire. Ils expriment une idée que l’éducation
militaire est un élément très important dans l’activité pédagogique d’un offi-
cier, parce que c’est l’éducation militaire développe les traits et les volontés
du caractère du soldat, nécessaires pour la préparation morale et psycholo-
gique en réalisant ses missions. L’instruction militaire – une direction aussi
importante de l’activité professionnelle d’un officier qui forme les capacités
de connaissance aussi que les acquis pratiques, utiles dans l’activité de lutte.
En généralisant l’activité de l’officier comme commandant, les auteurs sou-
lignent l’importance de la confiance et de la loyauté (en commandant et en
soldat) dans les situations inhabituelles, dans la lutte.

L’idée essentielle de toutes les publications, destinées à l’éducation et à
l’autodidaxie des officiers – non seulement le Gouvernement du pays, mais
aussi et la société de la Lituanie veulent voir un officier qui serait un citoyen
modèle, dévoué au pays et au peuple, et qui ferait honnêtement son devoir.  
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KARININKIJOS DOROVĖS PROBLEMOS
PRIEŠKARIO LIETUVOJE

Dr. Audronė PETRAUSKAITĖ
Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademija

Dorovės normos ir principai, kaip žmonių visuomeninės sąmonės iš-
raiška, visais laikais atspindėjo tam tikroje visuomenėje bei epochose susi-
klosčiusius žmonių tarpusavio santykius, o kartu buvo ir kiekvieno žmogaus
idealaus elgesio orientyras. Skirtumas tarp idealo ir gyvenimo realybės sąly-
gojo ir sąlygoja tam tikras dorovės problemas, kurios įvairiais istorijos laiko-
tarpiais vienaip ar kitaip aktualizuodavosi. Ne išimtis ir Lietuvos visuomenė,
bei Lietuvos kariuomenė, kaip visuomenės neatskiriama dalis.

Dorovės klausimai Lietuvos kariuomenei nebuvo tokie aktualūs, kada 
vyko nepriklausomybės kovos. Ir tai visiškai suprantama, kadangi pavojus ir 
grėsmė, iškilusi jaunai valstybei, sutelkė visus į kovą, paskatino pamiršti as-
meninius interesus ir sumenkino įprastas gyvenimo problemas. Sofija Čiur-
lionienė 1921 m. rašė: ,,Pavojui artinantis, priešui puolant, kovos sūkuryje 
– įtempimas, drąsa, drausmingumas, didvyriai nesuskaitomi. Pavojus nutolo, 
laimėjimo džiaugsmas praslinko – prasideda kasdienė pilkuma, nuobodavi-
mas, girtuokliavimas, kortavimas, intrigos, muštynės ir t. t., ir t. t. Ir tai visame 
beveik kariuomenės akyratyje“1. Dorovės problemos aktualios Lietuvos ka-
riuomenei tapo vos susikūrus valstybei bei pasibaigus kovoms, ir tai matė tiek 
Lietuvos visuomenė, tiek ir kariuomenės vadovybė bei pažangioji karininkija. 
Apie tai galime skaityti tarpukario Lietuvos karių spaudoje. Dorovės klausi-
mus ir problemas atspindėjo žurnalo ,,Kardas“ straipsniai bei karių laiškai. 

1 Čiurlionienė–Kymantaitė S. Gyvybė ar mirtis//Mūsų žinynas// , 1921, Nr. 1, p. 8.
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Dorovinės situacijos analizė randama žurnalo ,,Mūsų žinynas“ numeriuose. 
Čia buvo bandoma spręsti ne tik bendruosius ir žmogiškuosius dorovės klau-
simus. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas profesinės etikos problemoms.

Straipsnio tikslas – iš esmės apžvelgti dorovines problemas, su kuriomis
susidūrė prieškario Lietuvos kariuomenė, bei panagrinėti karininkijos po-
žiūrį į profesines vertybes ir moralines normas. Šie klausimai kol kas nėra
visapusiškai išnagrinėti, tačiau jie ypač aktualūs šiuolaikinėje Lietuvoje. Is-
torinė patirtis tiek teigiamu, tiek ir neigiamu aspektu visuomet nepaprastai
vertinga. Ji labai reikšminga ir Lietuvos karinėms pajėgoms, kurios turėtų
perimti ir toliau tęsti teigiamas tarpukario karininkijos istorines tradicijas
bei pasistengti išvengti jos padarytų klaidų.

Rašant šį straipsnį buvo naudotasi prieškario Lietuvos karinėje spau-
doje (žurnaluose ,,Mūsų žinynas“ ir ,,Kardas“) skelbtais straipsniais bei
archyvine medžiaga (Generalinio štabo, Kariuomenės teismo, asmeninių
karininkų bylų archyviniais fondais). Be to, buvo naudojami ir Lietuvos bei
užsienio mokslininkų darbai, kurių problematika yra susijusi su straipsnyje
nagrinėjamais klausimais.

Tyrinėti istoriniai dokumentai leido straipsnyje panaudoti istorinį–ly-
ginamąjį bei analitinį metodus, atskleidžiant prieškario Lietuvos karininkų
profesinės etikos problemas ir dorovinio ugdymo tendencijas.

Profesinės etikos normos ir principai visų pirma remiasi universalią-
ja dorove, jos reikalavimais, tačiau kiekviena profesinė veikla yra specifinė
dėl savo tikslų, uždavinių bei veiklos sąlygų. Kario profesija šiuo požiūriu
nėra išimtis: ji turi savo specifinius tikslus ir uždavinius, specifines veiklos
sąlygas, o tai nustato tam tikras profesijos atstovo pareigas, atsakomybę, o
svarbiausia – ypatingus santykius profesiniame kolektyve. Todėl kario pro-
fesinės etikos normos atspindi tiek pačių karių požiūrį į savo profesiją, tiek 
ir kartų tarpusavio santykius profesinėje veikloje. Šiuo požiūriu labai svarbi
yra istorinė patirtis, kuri padeda suvokti, kaip formuojasi profesinė etika,
kokios dorovinės problemos buvo aktualios praeityje ir kaip jos buvo spren-
džiamos. Tai ypatingai svarbu mūsų dabartinės Lietuvos kariuomenėje, kuri
yra pakankamai jauna ir dar neturi didelės profesinės–istorinės patirties.

Profesinės etikos normos bei principai koncentruojasi ties profesinės 
garbės samprata. Ši sąvoka turi objektyviąją ir subjektyviąją pusę. Objektyviai 
sąvoka ,,garbė“ yra susijusi su sąvoka ,,pagarba“, kadangi nurodo visuomenės 
požiūrį į žmogų, jo elgesį ir remiasi visuomenės dorovine orientacija. Subjek-
tyviai sąvoka ,,garbė“ atspindi asmenybės požiūrį į savo elgesį ir santykius su 
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aplinkiniais žmonėmis, taip pat atspindėdama asmenybės dorovės nuostatų 
bei principų visumą. Nagrinėjant ir atskleidžiant profesinės garbės sampratą 
labai svarbios yra abi šios sąvokos pusės. Kpt. A. Mackevičius savo straipsnyje 
,,Karininko garbė ir jos gynimas“ skiria profesinės garbės sąvoką į dvi dalis: 
išorinę ir vidinę garbę, tačiau teigia, kad ,,abidvi tos vertybės (išorinė ir vidinė 
garbė) yra tarpusavyje tampriai surištos, viena išplaukia iš kitos“2. Autoriaus 
nuomone, išorinė garbė atskleidžia visuomenės požiūrį į žmogų, jo elgesį, 
tačiau nėra labai vertinga dorovės požiūriu, kadangi negali atskleisti tikro-
sios asmenybės dorovinės vertės ir jos esmės. Jo požiūriu, ,,vidujinė garbė“ 
yra „tikroji garbė, tikrasis žmogaus vertės mastas“, kadangi ji ,,nesuvaržoma 
nei teise, nei kaina, pagaliau nei kitų pažiūrom“, ji yra ,,laisva ir nukreipta 
vien į gerumą <…>, saugoja žmogų nuo neteisingų, nedorų darbų“3. Be to, 
kpt. A. Mackevičius teigia, kad išorinės garbės subjektyvumą didina tai, kad 
žmogaus išorinis elgesys dažnai neatitinkąs jo dvasinio turinio, nes kartais 
gražiais poelgiais žmogus maskuojąs savo klastingus kėslus ir bjaurias mintis. 
Taigi išorinė garbė, kaip objektyvioji garbės pusė, iš tikrųjų yra labai subjek-
tyvi, ir, atvirkščiai, – subjektyvioji (vidinė) garbė iš esmės išreiškia kiekvieno 
žmogaus dorovinę orientaciją. Garbės sampratos dualizmas sąlygoja šios do-
rovinės sąvokos problemiškumą ir nevienareikšmišką vertinimą.

Prieškario Lietuvos karininkams labai rūpėjo išsiaiškinti ir apibrėžti savo 
profesinės garbės esmę, nustatyti profesinės veiklos bei karininko elgesio 
standartus. Tai buvo labai sunkus uždavinys ne tik dėl anksčiau minėto šios 
sąvokos problemiškumo. Lietuvos kariuomenė susikūrė tik 1919–1920 m., 
taigi jos karininkija buvo labai jauna. Ji neturėjo ilgamečių, per šimtmečius 
susiformavusių ir iš kartos į kartą perduodamų tradicijų, palyginus su kitų 
šalių kariuomenėmis ir jų karininkais. Be to, Lietuvos karininkų kontingentas 
buvo ne tik jaunas, bet ir labai įvairus: jį sudarė pradžioje Rusijos, o vėliau 
– Vokietijos, JAV, Prancūzijos karo mokyklų auklėtiniai ir Lietuvos karo mo-
kyklos parengti karininkai4. Be to, pradiniu kariuomenės kūrimosi laikotar-
piu 1919–1920 m. buvo samdomi net karininkai iš svetimų valstybių (JAV, 
Prancūzijos, Švedijos, Vokietijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos), kurie Lie-
tuvos kariuomenėje paliko labai įvairų įspūdį5. Taigi Lietuvos kariuomenės 

2 Mackevičius A. Karininko garbė ir jos gynimas//Mūsų žinynas// , 1938, Nr. 5, p. 718.
3 Ten pat, p. 719.
4 Mackevičius A. Karininko garbė ir jos gynimas//Mūsų žinynas// , 1938, Nr. 5, p. 726.
5 Kasparavičius A. Lietuvos kariuomenė Maskvos politinėse ir diplomatinėse spekuliacijose//
Lietuvos nepriklausomybei – 80. Vilnius, 1999, p. 187–204.
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papročiai bei tradicijos, karių tarpusavio santykiai bei juos reglamentuojantys 
kariniai statutai klostėsi ne tik savos kariuomenės patirties pagrindu, bet ir 
per užsienio valstybių kariuomenių pavyzdį. Perimama patirtis buvo neviena-
reikšmė, o tai veikė ir nevienareikšmišką karininko garbės suvokimą6.

Diskutuodami, kas yra karininko garbė, kokia ji turėtų būti, Lietuvos
karininkija daugiau orientavosi į išorinę garbės sampratą ir stengėsi susida-
ryti tiek patys sau, tiek parodyti kitiems tikro karininko vaizdą, t. y. pažymėti 
jo pagrindinius profesinius uždavinius ir išskirti privalumus. Idealaus kari-
ninko tipas buvo kuriamas remiantis žymių visuomenės veikėjų bei kariuo-
menės vadų posakiais, mintimis. Žymi visuomenės veikėja, rašytoja S. Čiur-
lionienė akcentavo karininko profesijos pareigų išskirtinumą, teigdama, kad
,,karininkas (kariuomenė) – tai tautos žiedas, visų matomas tautos pareigų
apsireiškimas“7. Prezidentas A. Smetona, aptardamas karininko įvaizdį, taip
pat pabrėžė jo pareigų atsakingumą, tačiau kaip svarbiausią pareigą išskyrė
karininko pedagogines pareigas ir edukologinius uždavinius: ,,Karininkas
privalo būti išmintingas vadas, mokytojas, didelis pedagogas – auklėtojas.
<…> Jis turi augti, lavinti protą, grūdinti savo valią“8. Brig. gen. S. Raštikis 
reikalavo iš karininko ,,organizuotumo, drausmės, aukštos moralės, pasiry-
žimo ir ypatingo darbštumo. Jis turi būti stipraus būdo, tvirtos valios, šaltų
nervų, savarankiškas, logiškas, <…> darbštus, kupinas iniciatyvos ir opti-
mizmo, visa siela atsidavęs tėvynei ir tarnybai“9. Visose šiose mintyse ne tik 
nusakomi karininko profesinės veiklos uždaviniai. Jose karininko vardas sie-
jamas su išskirtinėmis charakterio savybėmis ir ypatingai – su tauriausiomis,
kilniausiomis dvasinėmis ypatybėmis.

Lietuvos visuomenės ir karininkijos požiūris į karininką, kaip į tėvynės 
gynėją, nebuvo kuo nors išskirtinis. Visur ir visada iš kario profesijos atsto-
vo buvo tikimasi nepriekaištingo savo pareigų vykdymo ir pačių geriausiųjų 
žmogiškųjų savybių, todėl kad kario misija buvo ir bus išskirtinė – saugoti 
valstybę ir jos žmones nuo priešų. Taigi kario garbės samprata visada buvo 
siejama su kario pagrindinės profesinės pareigos vykdymu. Šiam tikslui turė-
jo padėti tiek visa karinė organizacija su savo struktūra, vidaus tvarka ir įsta-
tymais, tiek ir kiekvieno kario individualus sąmoningumas, paremtas ne tik 
atitinkamomis charakterio savybėmis, bet ir dorovės nuostatomis. Būtent do-

6 Čiurlionienė–Kymantaitė S. Gyvybė ar mirtis//Mūsų žinynas// , 1921, Nr. 1, p. 6.
7 Ten pat, p. 5.
8 Mackevičius A. Karininko garbė ir jos gynimas//Mūsų žinynas// , 1938, Nr. 5, p. 116.
9 Raštikis St. Stiprinkime ir moralinius ginklus//Kardas// , 1937,  Nr. 22, p. 501.
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rovės nuostatos sąlygoja atsakingą asmenybės požiūrį į savo elgesį, veiksmus, 
sprendimus, o tai sąlygoja ir atsakingą požiūrį į savo profesines pareigas.

Tačiau idealas nuo realybės labai skyrėsi. Vyr. ltn. V. Bulvičius 4–ojo 
dešimtmečio pabaigoje teigė, kad ,,nors ir palyginus Lietuvos karininkiją
prieš 10–12 metų su dabartine karininkija matyti didžiulis skirtumas į gerąją
pusę(!), tačiau <…> daugumas mūsų literatų karininką tepažįsta tokį, koks
jis buvo prieš 15–20 metų“, ir ,,romane ar poemoje karininką <…> išveda
į sceną dažniausiai tik tuomet, kai reikia parodyti linksmą tuščių žmonių
kompaniją“10. V. Bulvičius mano, kad toks karininko įvaizdis literatūroje ne-
atspindi tikrosios padėties ir yra veikiamas seniai susiformavusių visuomenė-
je stereotipų, tačiau, kalbėdamas apie jaunosios karininkijos uždavinius, jis
teigė, kad svarbiausia – ,,padaryti Lietuvos kariuomenę tikrai ir nuoširdžiai
visų tautos sluoksnių mylimą ir gerbiamą“11. Taigi visuomenėje susiformavęs
požiūris į karininką nebuvo labai teigiamas. Ir šį požiūrį lėmė daugiausia
pati karininkija savo elgesiu bei gyvenimo būdu.

Spauda liudija, kad per visą tarpukarį Lietuvos kariuomenėje ypač aktu-
alus buvo drausmės klausimas. Ne vienas aukštas karininkas ir ne kartą pa-
žymėjo, kad ,,drausmė – tai jėga ir siela kariuomenės“12. Tačiau tarpukario 
Lietuvoje nebuvo bendro požiūrio į drausmę, jos pagrindus bei karių draus-
mingumo palaikymo būdus. 1919 m. buvo paskelbtas vos 4 puslapius apėmęs 
Laikinasis drausmės statutas, o 1920 m. išleistas jau 32-jų puslapių Drausmės 
statutas. 1928 m. buvo paskelbta Vidaus tarnybos III dalis, apibrėžianti draus-
mės baudimo taisykles (pakartotas 1931 ir 1932 m.), o paskutinis 28 puslapių 
apimties Drausmės statutas buvo paskelbtas 1935 m. (pakartotas 1937 m. ir 
išliko iki pat 1940 m.13). Paskutiniojo Drausmės statuto bendrieji nuostatai 
skelbė, kad ,,karinė drausmė yra griežtas, tikslus ir sąmoningas karinių įsta-
tymų, statutų ir įsakymų vykdymas, nežiūrint nei asmeninės naudos, nei pa-
vojaus gyvybei“14. Kaip teigė Drausmės statutas, tokios nuostatos laikėsi ir 
karininkija. Karių drausmingumą karininkai siejo visų pirma su besąlyginiu 
klusnumu, tačiau jų požiūris į šio uždavinio įgyvendinimą smarkiai skyrėsi.

Daugelis jaunųjų karininkų orientavosi į demokratinių valstybių ka-
riuomenių patirtį (pvz., JAV, Prancūzijos) ir galvojo, kad ,,klusnumas turi

10 Bulvičius V. Karinis valstybės rengimas. Vilnius, 1994, p. 133.
11 Ten pat,  p. 133.
12 Mackevičius A. Karininko garbė ir jos gynimas//Mūsų žinynas// , 1938, Nr. 5, p. 720.
13 Statkus V. Lietuvos ginkluotosios pajėgos. 1918–1940. Chicago, 1986, p. 735–753.
14 Ten pat, p. 735.
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būti įskiepijamas auklėjimu, formuojant charakterį, kuris gali būti išugdytas
ir sudarytas aplinkos įtaka“15. Auklėjimas duos teigiamų rezultatų tik tada,
kada vadas tinkamai administruos, organizuos ir mokys savo karius, kada
kiekvienas karys matys sistemingą darbą ir tvarką savo dalinyje16.

Kai kurie karininkai ypatingai išskyrė karinių tradicijų svarbą ugdant
karių drausmę ir tvarką: ,,Kariška tradicija yra lyg rodyklė, kuri rodo, kiek 
giliai ir tvirtai įsmego į karį tas ar kitas jo gyvenimo reikalavimas, tvarka, įsa-
kymas“17. Buvo pažymima, kad statutinė ir karinė drausmė smarkiai skiriasi
savo esme. Štai pirmoji remiasi vien kariškais įstatymais ir aklu paklusnumu,
vykdant aukštesnių vadų įsakymus, o ,,tradicinė drausmė tų įstatymų vykdy-
mą lyg sudvasina“18. Todėl buvo raginama kurti Lietuvos kariuomenės tradi-
cijas, perimant teigiamą kitų kariuomenių patirtį, o ne aklai pamėgdžiojant,
nes ,,dažnai tas, kas tinka nelietuviui, lietuvį užmuša“19.

Bet tarpukario Lietuvos kariuomenės tarnybinėje praktikoje susiklos-
tė visiškai priešinga praktika. Visą jos gyvavimo laikotarpį egzistavusio ir
anksčiau minėtų įvairių redakcijų Drausmės statutas buvo parengtas 1913
m. Rusijos kariuomenės drausmės statuto pavyzdžiu20. Jame buvo numaty-
tos labai griežtos bausmės už drausmės pažeidimus ne tik eiliniams kariams,
puskarininkiams, bet ir karininkams. Pastarieji galėjo būti baudžiami žodiniu
ar raštišku papeikimu, pareikštu neviešai arba kitų (ne žemesnių laipsniu)
karininkų akivaizdoje;  pašalinimu iš pareigų ar net iš tarnybos; pažemini-
mu laipsniu; namų ar daboklės areštu iki 30 parų21. Daboklės areštu nebuvo 
baudžiami tik generolai ir aukštesnieji karininkai (pulkininkai). Tokių griež-
tų bausmių karininkams (t. y. arešto) neturėjo tuo metu jau nė viena kita
demokratinių valstybių kariuomenių. Šis faktas galėtų liudyti arba tai, kad
Lietuvos kariuomenėje buvo smarkiai pašlijusi drausmė bei tvarka, arba tai,
kad Lietuvos kariuomenės vadovybė pernelyg linko į autokratinį valdymą.

Istoriniai šaltiniai leidžia teigti, kad drausmė iš tiesų buvo viena iš di-
džiausių Lietuvos kariuomenės problemų. Vien tai, kad tarpukario laikotar-

15 Goiginger L. Vadas yra klusnumas, atsakomybė ir charakteris//Mūsų žinynas// , 1929, Nr. 51, 
p. 393.
16
pp

 Lebaud.  Moralis auklėjimas prancūzų kariuomenėje//Kardas, 1929, Nr. 5, p. 63.
17 Skausmas. Tradicijos//Kardas// , 1927, Nr. 17–18, p. 242.
18 Ten pat, p. 242.
19 Ten pat, p. 243.
20 Zarinas A. Naikintina bausmė//Kardas// , 1926, Nr. 28, p. 400.
21 Statkus V. Lietuvos ginkluotosios pajėgos. 1918–1940. Chicago, 1986, p. 343.
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piu (1919–1940 m.) kariuomenės teismas išnagrinėjo 2018  bylų tų kareivių, 
karininkų ir karo tarnybos civilių asmenų, kurie buvo kaltinami nužudymu, 
plėšikavimu ir kitais kriminaliniais nusikaltimais, liudija, kad drausminė si-
tuacija buvo tikrai sudėtinga22. Be sunkių nusikaltimų, Lietuvos karininkų 
kasdienybe tapdavo tokie nusižengimai kaip girtuokliavimas, muštynės, dvi-
kovos bei kiti. Todėl l. e. vyriausiojo štabo viršininko pareigas plk. ltn. Griciui 
savo 1925 m. kovo 23 d. rašte Kavalerijos brigados vadui ir I karo apygardos 
viršininkui beliko tik apgailestauti, ,,kad vis dar karininkų tarpe yra platus 
girtuokliavimas, piktinantis visuomenę ir demoralizuojantis kareivius“, bei 
įsakyti atkreipti ,,rimto dėmesio į tai“23. Šis raštas buvo reakcija į Traupio 
gyventojų skundą kariuomenės vadovybei. Panašiais skundais, kaip liudija ar-
chyviniai duomenys, buvo užverstas Vyriausiasis kariuomenės štabas24. Kre-
tingos, Klaipėdos, Kaliekių, Balbieriškio ir kitų vietovių, kur buvo apsistoję 
kariuomenės daliniai, gyventojai skundėsi dėl kareivių ir karininkų blogo el-
gesio: girtuokliavimo ir muštynių25, triukšmavimo ir turto žalojimo26, savava-
liškos medžioklės27 bei savavališko miško kirtimo28 ir net vagysčių29. Tarp nu-
sižengusiųjų buvo ir kareiviai, ir jų vadai, karininkai. Ypač aktyviai karininkai 
,,dalyvavo“ laikinosios sostinės gyvenime. Archyvų bylose retai kalbama apie 
kareivių nusižengimus Kaune ir labai dažnai pranešimuose mirga karininkų 
(leitenantų, kapitonų ir majorų) pavardės. Kaip liudija policijos pranešimas 
Nr. 10 (1925 m. gegužės mėn.), 8 pulko karininkams begirtuokliaujant, ,,to 
pat pulko ltn. Tinteris sumušė kapitoną Marcinkevičių, sužeidęs galvą“30.

Kariuomenės vadovybė dažnai gaudavo ir kitų skundų bei pranešimų
dėl blogo ar netinkamo karininkų elgesio, kaip, pavyzdžiui, geležinkelio
policijos viršininko pareiškimas dėl to, kad I-asis gusarų pulko vadas mjr.
P. Plechavičius Kauno geležinkelio stotyje sumušė vyr. policininką Čiapą31, 
arba seserų S. ir L. Nešokaityčių skundas dėl kelių Kauno įgulos kapitonų

22 Kariuomenės teismo bylos. LCVA. F. 507, ap. 5.
23 Raštas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 287, p. 22.
24 Skundai. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 218, 233, 248, 286, 287, 288; Teismo bylos. F. 929, ap. 4, b. 
424, 683.
25 Skundas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 218, p. 10–26.
26 Skundas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 218, p. 2–3.
27 Raštas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 287, p. 29.
28 Skundas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 218, p. 33–39.
29 Skundas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 218, p. 27–33.
30 Policijos pranešimas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 286, p. 156.
31 Pareiškimas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 218, p. 40–52.
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seksualinio priekabiavimo32, arba Kauno policijos pranešimas apie 2–ojo
pasienio pulko kpt. Ramašausko elgesį Kaune, kuris Žemės ūkio parodoje
,,galutinai neblaiviame stovyje jojo eksponatiniais žirgais <...> ir koliojosi
visokiais estetikos nustojusiais vertės žodžiais“33. Be abejonės, kariuomenės
vadovybė stengėsi susitvarkyti su pažeidėjais ir dažniausiai juos bausdavo
nuo kelių iki keliolikos parų arešto. Tačiau drausmės problema vis tiek išliko
nepaprastai aktuali per visą nepriklausomos Lietuvos laikotarpį. Ir todėl ne
veltui apie karininkų drausmę, jos svarbą ir reikšmę nuolat kalbėjo ne tik 
Lietuvos kariuomenės vadai, bet ir karininkai.

Griežta nuobaudų sistema ne tik nepadėjo įvesti griežtos drausmės ka-
riuomenėje, bet ir kėlė didžiulį nepasitenkinimą tarp karininkų. Kaip liudija
spauda, kai kurie karininkai griežtai pasisakė prieš areštą, kaip drausminę
nuobaudą karininkams ir net eiliniams kareiviams, dėl daugelio priežas-
čių. Viena svarbiausių – kario garbės bei orumo žeminimas, jo autoriteto
menkinimas tiek visos visuomenės, tiek ir pavaldinių akyse34. Be to, buvo 
smarkiai abejojama ir nuobaudų teisingumu. Kaip rašo anoniminis autorius 
žurnale ,,Kardas“, ,,dažnai dėl tam tikrų pažinčių, simpatijų praleidžiami
ir dideli nusižengimai nebausti, o maži žiauriai baudžiami. Nereikia many-
ti, kad šių laikų viršininkai niekuomet neklysta: jie žmonės, ir jiems lemta
klysti“35. Nuomonė, kad vadas, bausdamas savo pavaldinį, gali suklysti arba
net suvesti su juo asmenines sąskaitas, neskatino geranoriškų ir draugiškų
santykių kariuomenėje. Atvirkščiai – tai didino tarpusavio nepasitikėjimą ir
ypatingai nepasitikėjimą aukštesniais vadais, o tai ne tik kad neugdė karių
drausmingumo, o tik dar daugiau ardė karinę darną ir tvarką. Kaip rodo
archyviniai dokumentai, nuomonė apie bausmių subjektyvumą turėjo tam
tikrą pagrindą. Pavyzdžiui, 1925 m. muštynes Kauno geležinkelio stotyje su-
kėlė ne tik minėtas majoras P. Plechavičius, bet ir Ulonų pulko leitenantas
Grincevičius36 bei karo valdininkas Kubelskis37. Pastarieji buvo nubausti da-
boklės areštu (leitenantas – 3 paroms, o valdininkas – 30), o majoras, sumu-
šęs policininką, tik pastaba38. ,,Iš Tamstos aprašymo matyti, kad tai valkata, o

32 Skundas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 287, p. 42–47.
33 Pranešimas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 218, p. 7–9.
34 Skausmas. Pabauda//Kardas// , 1926, Nr. 20, p. 320–321; Zarinas A. Naikintina bausmė//Kar-//
das, 1926, Nr. 28, p.  400–402.
35 Skausmas. Pabauda//Kardas// , 1926, Nr. 20, p. 320.
36 Pranešimas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 233, p. 17.
37 Pranešimas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 288, p. 16.
38 Rezoliucija ant mjr. P. Plechavičiaus prašymo. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 233, p. 6–7.
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tokių žmonių buvimas neduos nieko gero mūsų kraštui ir tvarkai. Vartojimas 
kumšties neleistinas, Kariuomenės vadas daro tamstai pastebėjimą“, – rašo
savo rezoliucijoje dėl mjr. P. Plechavičiaus prašymo nebausti kariuomenės
Administracijos valdybos viršininkas plk. ltn. Zubrys.

Todėl buvo nemažai siūlymų keisti bausmių sistemą. Patariama bau-
džiant būti ,,daugiau žmonėmis negu viršininkais“ ir siūloma areštą naudoti 
tik kaip išimtinę bausmę, nes atlikdami šią bausmę ,,kareiviai dažnai tik pasil-
si; o karininkai veltui gaišina laiką ir dažnai nustoja nuotaikos dirbti“39. Kita 
vertus, 1926 m. buvo pasiūlymų ir visiškai išbraukti ,,tokią netinkamą ir net 
žalingą drausmės bausmę iš būsimo Drausmės statuto ir tuo pakelti mūsų ka-
rininko autoritetą ir jojo paties, ir jo pavaldinių akyse“40. Šiai nuomonei ats-
tovavo Kariuomenės teismo generolas Andrius Zarinas – ,,karo teisininkas 
su dideliu teisės iš gyvenimo patyrimu“41. Jis teigė, kad, jeigu karininkas yra 
girtuoklis ar triukšmautojas ar kokiu kitu savo netinkamu poelgiu žemina ka-
rininko garbę bei autoritetą, jį reikėtų visiškai pašalinti iš kariuomenės, kad 
,,neardytų kariuomenės drausmės ir tvarkos, nežemintų karininko vardo“42.

Prieškario kariuomenėje buvo sukurta plati teisinė sistema, apibrėžian-
ti pačius įvairiausius karių nusikaltimus – nuo sunkių valstybinių nusikaltimų
iki smulkių nusižengimų. Kariniai teismai buvo keturių rūšių: kariuomenės
teismas ir to teismo prokuratūra, pulkų teismai, karo lauko teismai ir kari-
ninkų garbės teismai43. Bylas, susijusias su karininko vardo, garbės ar tarny-
binio orumo žeminimu, sprendė karininkų garbės teismas. Šis teismas buvo
sudaromas kiekviename dalinyje iš 5 vyresniųjų karininkų, renkamų slaptu
balsavimu. Bylos čia buvo nagrinėjamos slaptai, o teismo sprendimas – galu-
tinis ir neapskundžiamas. Teismas galėjo siūlyti šias nuobaudas: papeikimą,
pasiūlymą perkelti karininką į kitą kariuomenės dalį arba pasiūlyti pačiam
savo noru pasitraukti iš karinės tarnybos. Tačiau bausmės skyrimas ir vykdy-
mas buvo dalinio vado valioje.

Karininkų garbės teismas turėjo bausti karininkus tuomet, jeigu jie nu-
sižengė ne „prieš baudžiamąjį statutą, bet prieš niekur neparašytus doros, 
garbės ir karo tarnybos kilnumo reikalavimus“44. Šis teismas nagrinėjo tokius 

39 Skausmas. Pabauda//Kardas// , 1926, Nr. 20, p. 321.
40 Raštikis St. Pavojingi bandymai//Kardas// , 1927,  Nr. 28, p. 402.
41 Asmeninė byla. LCVA. F. 930, ap. 2, b. 26.
42 Zarinas A. Naikintina bausmė//Kardas// , 1926, Nr. 28, p. 402.
43 Statkus V. Lietuvos ginkluotosios pajėgos. 1918–1940. Chicago, 1986, p. 439–442.
44 Žukas V. Garbės teismas mūsų kariniam gyvenime//Mūsų žinynas// , 1924, Nr. 19, p. 2. 
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negarbingus ir amoralius karininko poelgius, kaip garbės žodžio nesilaikymas; 
anoniminiai skundai prieš kitus karininkus (buvo svarstomas pats anonimas, 
neatsižvelgiant ar faktai pasitvirtino ar ne); muštynės dėl šokių partnerės; ne-
grąžintos lošimo skolos; lošimų klubų ar akcinių bendrovių steigimas su įtar-
tinos reputacijos asmenimis; karininko pasirodymas viešumoje su įtariamais 
asmenimis; antimilitaristinių arba ateistinių pažiūrų viešas sakymas; atviras 
nesutikimas su viso dalinio karininkais; viešas neblaivaus karininko pasirody-
mas; karininko nesugebėjimas apsaugoti šeimos garbės; noras vesti kito kari-
ninko tarnaitę ir t. t. Garbės teismo kompetencijon neįėjo karininko poelgiai, 
susiję su netinkamu tarnybinių pareigų vykdymu, karinės subordinacijos pa-
žeidimu ar tarnybinės pareigos sulaužymu. Taip pat garbės teismas neturėjo 
teisės kištis į karininko šeimyninius reikalus bei spręsti ginčų tarp vyro bei 
žmonos. Garbės teismas taip pat negalėjo svarstyti aukštųjų karininkų poelgių 
(nuo generolo leitenanto laipsnio arba dalinio vado pareigas užimančio kari-
ninko), kadangi ,,pats atidavimas Garbės Teisman jau smarkiai nužemintų jo 
autoritetą“, o ,,leidimas nagrinėti aukštųjų karininkų bylas iššauktų kariuome-
nėje daug šmeižimų ir intrigų prieš savo gal ne visai mylimus viršininkus“45.

Taigi išnagrinėjus karininkų garbės teismo uždavinius, teises ir funk-
cijas, galima teigti, kad šie nagrinėjo ne tiek pačias svarbiausias karininkų
profesines etikos problemas, kiek buvo sutelkę dėmesį į taip vadinamąjį
,,munduro“ (luominę) garbę. Tai buvo sąlygota ir pačios kario profesinės
garbės sampratos, vyravusios to meto kariuomenėje. Antai, pasak plk.
V. Žuko, ,,kariška“ garbė yra atskira garbės rūšis, nes tai – ,,kastinė garbė“
ir ,,luominė dora“, nes ,,mes karininkai – profesionalai sudarom atskirą luo-
mą, net daugiau negu luomą – kastą, todėl ir turime, be bendro supratimo
apie garbę ir dorą, dar savo kastinį supratimą“46. 

Šis požiūris gali būti vertinamas dvejopai. Iš vienos pusės, luominis gar-
bės gynimas, jos saugojimas versdavo karininkus pasitempti, elgtis dorai ir
gražiai, neteršti savo profesijos vardo, būti pavyzdžiu kitiems. Tačiau iš kitos
– formavo karininkijos nuomonę apie savo profesijos išskirtinumą ir ypatin-
gumą labai pavojinga moralės požiūriu kryptimi.

Karininko profesiją, kaip ir bet kurią kitą profesinę veiklą, apibrėžia
trys pagrindiniai kriterijai, t. y. visuomenė pripažįsta jos būtinumą ir reika-
lingumą; jai  reikalingi tam tikri kvalifikaciniai įgūdžiai; šią veiklą reguliuoja

45 Žukas V. Garbės teismas mūsų kariniam gyvenime//Mūsų žinynas// , 1924, Nr. 19, p. 4. 
46 Ten pat, p.  2.
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tam tikra moralės normų visuma47. Tačiau istorijoje dėl objektyvių ir subjek-
tyvių priežasčių karius buvo stengiamasi laikyti izoliuotus nuo civilinės vi-
suomenės, nuolat formuoti tam tikrą išskirtinį visuomenės luomą su savo
elgesio taisyklėmis ir dorovinėmis normomis48.

Karininkijos sąmonėje taip pamažu įsitvirtino įsitikinimas, kad kariai
yra už visuomenės ribų (t. y., aukščiau jos), kad karininko profesija yra ne
profesija, o ,,gyvenimo būdas“ ir pan.

Šiuos samprotavimus stiprino ir įvairūs, dažnai šiandienos požiūriu keis-
ti, luominiai apribojimai. Pvz., karininkui buvo draudžiama važiuoti Kauno
,,konke“, užeiti į pigesnį restoraną, ,,nors tu iki ausų skolose sėdi“49. Jaunes-
nieji karininkai ypač buvo pasipiktinę griežtu apribojimu vedybų klausimu:
mergina turėjo būti iš reikiamo luomo. Karininkas, norėdamas ją vesti, tu-
rėjo gauti leidimą. Garbės teismams buvo duota teisė pareikšti savo nuo-
monę dėl numatomų sutuoktuvių: ,,Jie negali spręsti sutuoktuvių klausimą
karininkų nuo majoro laipsnio arba nuo bataliono vado vietos – tą klausimą
sprendžia tik tiesioginiai viršininkai“50. Žinoma, tam tikri asmeninės laisvės
apribojimai buvo aiškinami karininko profesijos svarba ir ypatybėmis. Pa-
vyzdžiui, ypatingi reikalavimai karininko žmonai buvo keliami ne šiaip sau:
ji turėjo būti išsilavinusi ir aukštos moralės tam, kad jos niekas negalėtų pa-
pirkti, kompromituoti ir taip priversti ją išduoti su vyro tarnyba susijusias
valstybės paslaptis. Tačiau vis dėlto visi šie draudimai ir apribojimai turėjo
mažai ką bendro su profesinės garbės esme – t. y. su profesinės pareigos ir
atsakomybės suvokimu bei doroviniu brandumu. Jie daugiau išoriškai sten-
gėsi pabrėžti karininkų luomo išskirtinumą.

Siauras ir tiesmukiškas garbės supratimas sąlygojo ir dar vieną opią to
meto karininkijai moralinę problemą, t. y. dvikovų panaikinimą. Kaip liudija
šaltiniai, jaunoje Lietuvos kariuomenėje buvo labai populiaru ginti savo ka-
rininko garbę dvikovoje. Jos buvo uždraustos įstatymu51, tačiau tai mažai ką 
tepadėjo. Garbės teismų įsteigimas taip pat buvo neatsitiktinis – taip buvo
suteikiama karininkams alternatyva moralinei satisfakcijai. Tačiau dar ilgai
reikėjo įvairiomis priemonėmis – bausmėmis ir įtikinėjimais – kovoti su šia

47 Manuel A. Davenport. Professionals or hired gun? Loyalties are the different//Military Ethics,//
Washington DC, 1980, p. 6.
48 Gabriel, Richard A. To serve with honour, – New York, 1987, p. 117.
49 Skausmas. Pabauda//Kardas// , 1926, Nr. 20, p. 321.
50 Žukas V. Garbės teismas mūsų kariniam gyvenime//Mūsų žinynas// , 1924, Nr. 19, p. 4. 
51 Mackevičius A. Karininko garbė ir jos gynimas//Mūsų žinynas// , 1938, Nr. 5, p. 721.
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blogybe, gana smarkiai paplitusia tarp karininkijos.
Nors buvo sakoma, kad ,,dvikovė nieko neparodo“, kad ,,dvikovė yra 

vaisius, kurio užuomazgos būna dažniausiai girtam stovyje, arba daroma 
dėl moterų, kurios kraujo praliejimo dažniausiai nevertos“52, vis dėlto 1921 
m. atlikta karininkų anketų apklausa parodė, kad net 70% apklaustųjų pa-
sisakė už  dvikovos būtinumą. Svarbiausieji dvikovos šalininkų argumentai 
buvo šie: dvikova geriausiai ir tinkamai apsaugo karininko garbę nuo įžei-
dimų, dvikova suteikia bet kuriuo atveju didžiausią moralinį pasitenkinimą 
ir drauge dvikovos egzistavimas privers labiau gerbti karininką. Nesvarbu, 
kad iš pirmo žvilgsnio šie argumentai atrodo pakankamai ,,svarūs“, tačiau 
dvikovų praktika atskleidė visišką jų nepagrįstumą. Dažniausiai buvo šau-
domasi dėl smulkmeniškų ir neesminių kivirčų, dėl ,,įžeidinėjimų“ prie sti-
kliuko ar kortų stalo, kur paprastai buvo kaltos abi pusės53. Maža to, šie 
incidentai rodė visišką karininkijos dorovės nebrandumą, valios silpnumą ir 
išsiauklėjimo stoką, kartu menkino karininko įvaizdį visuomenėje ir pagar-
bą Lietuvos kariuomenei.

Daugelis karininkų dvikovų populiarumą Lietuvos kariuomenėje aiš-
kino svetimos kariuomenės tradicijų poveikiu ir visų pirma – Rusijos pa-
vyzdžiu54. Tačiau, be abejonės, nemažą įtaką tam papročiui paplisti turėjo ir
,,riteriškos“ garbės suvokimo skiepijimas jauniems lietuvių karininkams.

Apibendrinę istorinius dokumentus, galėtume teigti, kad vienareikšmiš-
ko požiūrio į karininko garbę nebuvo ir to meto Lietuvos kariuomenėje. Vyr. 
ltn. P. Jurgelevičius, karo mokyklos auklėtinis, tarnavęs Lietuvos kariuomenė-
je nuo 1919 m., dalyvavęs mūšiuose su lenkais ir bolševikais, o nuo 1927 m. 
dirbęs Spaudos ir švietimo skyriaus periodinių leidinių redaktoriumi, daug 
dėmesio savo straipsniuose skyrė karinės etikos problemoms, o ypač karinės 
garbės klausimui55. Jis teigė, kad ,,šiandieninės garbės sąvokos pagrindimas 
– dorovinės asmenybės idėja ir išeinanti iš jos asmens vertybės sąvoka“56. Jo 
nuomone, šis asmens vertybės jausmas ,,verčia mus taikinti mūsų gyvenimą ir 
veikimą su sveiko proto reikalavimais, su sąžinės nuvokimais, su krikščiony-
bės mokslo nurodymais ir su įsivyravusiomis visuomenėje etikinio padorumo 

52 Žukas V. Garbės teismas mūsų kariniam gyvenime//Mūsų žinynas// , 1924, Nr. 19, p. 8. 
53 Mackevičius A. Karininko garbė ir jos gynimas//Mūsų žinynas// , 1938, Nr. 5, p. 727.
54 Ten pat, p. 726; Žukas V. Garbės teismas mūsų kariniam gyvenime//Mūsų žinynas// , 1924, Nr. 
19, p. 8.
55 Asmeninė byla. LCVA. F. 930, ap. 2, Nr. 146.
56 Jurgelevičius P. Karinė garbė ir dvikovė//Kardas// , 1925, Nr. 3, p. 4.
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taisyklėmis, o iš antros pusės – ragina mus siekti to, kad ir kiti laikytų mus 
pagarbos vertais žmonėmis“57. Būtent asmenybės garbė, šio karininko nuo-
mone, yra luomo, korporacinės garbės pagrindas ir sudaro jos esmę, kadangi 
pastaroji pasireiškia kiekvieno jos nario asmeninėje garbėje. Todėl, vyr. ltn. 
P. Jurgelevičiaus nuomone, kiekvienas karininkas turi turėti ,,ir bendrą žmo-
giškąją garbę <…> ir taip vadinamąją kariniai – luominę garbę“58.

Pareiga saugoti karinę, arba ,,munduro“, garbę, kaip buvo jau minėta,
turėjo ir teigiamą pusę, kadangi versdavo karininkus nepamiršti savo ypatin-
gų pareigų, reikalavo elgtis apgalvotai ir dorai – taip, kad nesuteiktų pagrin-
do įvairiems gandams, apkalboms, kad nesuterštų savo profesijos gero var-
do. Todėl ypač daug dėmesio buvo skiriama kariniam mandagumui, elgesio
taisyklėms ir kario išvaizdai.

Lietuvos kariuomenės Vidaus tarnybos ir pėstininkų rikiuotės statutai
griežtai apibrėžė kiekvienam kariui privalomas elgesio ir mandagumo taisy-
kles, nustatė jo santykius su kitais kariais59. Iš esmės jos praktiškai nesiskyrė
nuo šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės statutų reikalavimų. Kariškas man-
dagumas, kaip karių elgesio pagrindas, turėjo ne tik suartinti žmones ir pa-
lengvinti jų tarpusavio bendravimą, bet kartu parodyti karių drausmingumo
lygį bei ugdyti karių pasididžiavimą tarnyba, savąja profesija.

Vienas iš pagrindinių karinio mandagumo požymių – pasisveikinimas
(saliutas) buvo apibūdinamas kaip ,,matomas karių vienybės ir solidarumo
ženklas. Todėl jis privalomas ir viršininkams, ir valdiniams bendrai“60. Tačiau 
prieškario spaudos liudijimu, ne visi karininkai teisingai suprato šio kariško
pasisveikinimo esmę. Buvo nemažai tokių, kurie stengdamiesi pabrėžti savo
išskirtinę tarnybinę padėtį ar laipsnį (t. y. norėdami save parodyti ,,senais“
karininkais) netinkamai atsakydavo į jaunesnio kario pasveikinimą61. Toks 
paniekinamas ir atmestinis požiūris į pasisveikinimą, kaip vieną iš karių man-
dagaus elgesio formų, negalėjo skatinti tarpusavio pasitikėjimo ir pagarbos.
Buvo dažnai užmirštama, kad tik pagarba gimdo pagarbą ir atvirkščiai – ne-
gerbimas kitų, ypač žemesnių už save žmonių, skatina tik neapykantą.

Nepasitikėjimą aukštesniaisiais karininkais skatino ir įvairūs piktnau-
džiavimai tarnybine padėtimi. Pavyzdžiui, dėl to, kad Vidaus tarnybos sta-

57 Ten pat.
58 Ten pat, p. 5.
59 Statkus V. Lietuvos ginkluotosios pajėgos. 1918–1940. Chicago, 1986, p. 735–753.
60 Ten pat, p. 738.
61 Mackevičius A. Karininko garbė ir jos gynimas//Mūsų žinynas// , 1938, Nr. 5, p. 721.



130

tutas leido dalinio vadui skirti savo pavaldiniams karininkams pasiuntinius
tik ypatingais atvejais (t. y. karo metu, žygyje ar kariniuose manevruose),
praktiškai žymesnė dalis karininkų turėjo savo pasiuntinius. Šie pasiuntiniai
atlikdavo įvairius nurodymus, dažnai visiškai nesusijusius su karo tarnyba.
Kaip buvo teigiama viename iš ,,Kardo“ straipsnių, pasiuntiniai ,,auklėja
vaikus, plauna skalbinius, atlieka namų virėjo pareigas, valo kambarius, tur-
gaus dienomis lydi su krepšiais ir maišais ponią į turgų (vedusių karininkų),
rytais pažadina iš miego karininką, sutvarko jo rūbus, avalynę, atneša van-
dens, dienos metu saugoja butą, vakarais laukia sugrįžtant, atlieka įvairius
asmeninius reikalus (nevedusiems)“62. Taip pat archyvinėse bylose galima
rasti pranešimų ir net kareivių skundų apie žiaurų karininkų elgesį su ka-
reiviais63. Pavyzdžiui, pėstininkų pulko 6 kuopos kareivių susirinkimo prašy-
me, nusiųstame Generalinio štabo viršininkui plk. ltn. Griciui, rašoma, kad
kuopos vadas vyr. ltn. Navikevičius juos už mažiausią prasižengimą ,,gerai
iškeikia, paskui baudžia“ (verčia dirbti jo žemę, grasina kareivius iššaudyti
ir visi kareiviai jo bijo, ,,nes jau ne vienas akį ar galvą pramušė“64). Archyvi-
niai dokumentai rodo ir tai, kad piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi buvo
tikrai neretas reiškinys tarp karininkų, t. y. naudojimasis kariniu transportu
(arkliais, vežimais, automobiliais) savo ūkinėms ir asmeninėms reikmėms,
kareivių išnaudojimas, valdiškų medžiagų naudojimas ar net pinigų išeikvo-
jimas kortų skoloms padengti65.

Visi šie piktnaudžiavimai kėlė kai kurių karininkų (ypač jaunesniųjų)
pasipiktinimą ir žemino vadų autoritetą karių akyse.

Karininko autoriteto (o ypač – vado) problema buvo viena iš svarbiau-
sių profesinės etikos problemų tarpukaryje. Kiekvienas karys visuomet no-
rėjo matyti savo vadą kaip kariškos moralės pavyzdį ir teisingumo įsikūni-
jimą, kadangi nuo jo sprendimų, nuo jo sugebėjimų ir žmogiškųjų savybių
galėjo priklausyti ne tik karių tarnyba, tarpusavio santykiai, bet ir didžiausia
vertybė – kario gyvybė. Nors griežta karinė drausmė ir subordinacija, api-
brėžta karinių statutų, atrodo, pati savaime garantavo pagarbą vadui ir jo
sprendimų neginčijimą, tačiau kiekvienas karys norėjo tvirtai tikėti, kad tie
sprendimai yra teisingi. Bet kad vado sprendimai būtų iš tikrųjų teisingi (o

62 Alfa. Pasiuntiniai//Kardas// , 1926, Nr. 32, p. 507.
63 Skundai. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 233, 286.
64 Prašymas. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 286, p. 30–31.
65 Bylos nusiųstos Kariuomenės teismui. LCVA. F. 929, ap. 1, b. 286, p. 32–34; F. 929, ap. 4, b. 
424, p. 13–23.
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kartu ir teisėti), jie turi būti ir logiškai argumentuoti, ir morališkai pagrįsti.
Todėl, kaip teigė kpt. A. Mackevičius, ,,karininkas turi imponuoti valdiniams
savo žinojimu, o kad žinotų, jis turi mokytis“66.

Be to, karinė subordinacija ir klusnumas pats savaime negalėjo užti-
krinti abipusės pagarbos tarp vado ir pavaldinių, nes ,,pagarba – tai doro-
vinė nuostata, pagrįsta kito žmogaus kaip asmenybės vertingumo, orumo,
garbės pripažinimu. Ji reiškiasi konkrečiai: ne kiekvieną žmogų gerbiame,
ne kiekvienas nusipelno pagarbos“67. Pavaldinio pagarba vadui turėjo remtis
ne tik formaliais Statuto reikalavimais, bet ir atitinkamomis vado moralės
savybėmis. Brig. gen. St. Raštikis ypatingai pabrėžė vado drausmingumą ir
objektyvumą: ,,Juo aukštesnė drausmė kariuomenėje, tuo geriau. Šioje sri-
tyje negali būti jokių privilegijų, simpatijų, antipatijų, pažinčių, protekcijų,
ar kitų drausmę silpninančių nukrypimų. Drausmė turi griežtai reikštis iš-
orinėmis formomis, bet jos pagrinde turi būti žmogaus vidujinis drausmin-
gumas“68. Tarpukario periodinėje spaudoje buvo nuolat pabrėžiama, kad
karininkas ,,turi persisunkti meile prie savo pareigų ir valdinių, mylėti visą,
kas savo, būti patriotas. Meilė viso, kas savo, duoda piliečiui pilietinės, o
kariui – karinės doros, kuri apsireiškia draugiškumu, sąžiningumu, darbštu-
mu“69. Taigi tik atitinkamos vado moralinės savybės (taktiškumas, atidumas
pavaldiniams, drausmingumas ir darbštumas, drąsa ir vyriškumas, toleran-
cija, susivaldymas ir kantrybė) bei jo profesinė kompetencija galėjo laiduoti
pavaldinių pagarbą ir tarpusavio supratimą bei pasitikėjimą. Būtent šios do-
rovinės nuostatos ir sudaro kario profesinės garbės esmę.

Tačiau Lietuvos kariuomenės vadai dažnai pamiršdavo, kad tik darnus 
ir sutelktas kovos dalinys galės greitai ir tiksliai įvykdyti karinę užduotį, nors 
apie tai buvo pastoviai kalbama. Pavyzdžiui, brig. gen. St. Raštikis teigė: ,,Iš 
tikrųjų kiek naudos iš kariuomenės būtų, jei ji būtų nors ir geriausiai ginkluo-
ta ir aprūpinta, jei tarp kovotojų nebūtų drausmės, pasitikėjimo, noro ir vie-
no tikslo ginti bendrus tėvynės reikalus“70. Be abejonės, vado autoritetas vai-
dino svarbiausią vaidmenį, norint sutelkti karius į darnų bei draugišką kovinį 
vienetą, tačiau Lietuvos karininkai dažnai tenkinosi tik formaliąja jo puse: 
t. y. tuo autoritetu, kurį laidavo vien tik karinis laipsnis bei užimamos parei-

66 Mackevičius A. Karininko garbė ir jos gynimas//Mūsų žinynas// , 1938, Nr. 5, p. 722.
67 Žemaitis V. Bendravimo etika. Vilnius, 1998, p. 37.
68 Raštikis St. Stiprinkime ir moralinius ginklus//Kardas// , 1937,  Nr. 22, p. 502.
69 Mackevičius A. Karininko garbė ir jos gynimas//Mūsų žinynas// , 1938, Nr. 5, p. 722.
70 Raštikis St. Karininkas – patriotiškumo stiprintojas//Kardas// , 1927,  Nr. 4, p. 64.
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gos. Jau minėti pavyzdžiai rodo, kad daugelis iš jų reikalavo sau pagarbos bei 
lojalumo, tačiau užmiršdavo apie pagarbą bei lojalumą pavaldiniams. Todėl 
nenuostabu, kad kariuomenės vadas brig. gen. St. Raštikis, išlydėdamas XX 
Karo mokyklos laidą, patarė ,,mylėti ir gerbti savo jaunesnįjį ginklo kolegą, 
jūsų valdinį puskarininkį ir kareivį <...>, nebūti išlepintais ponaičiais“. Jo 
nuomone, santykius su valdiniais ,,turi normuoti ne sausas oficialumas, bet 
griežta drausmė ir kartu žmoniškas nuoširdumas ir meilė“71.

Lietuvos kariuomenės karininkai (ypač aukštieji), kaip liudija tyrinė-
ti istoriniai šaltiniai (prieškario spauda ir archyviniai dokumentai), buvo
pernelyg susidomėję savo karjera ir asmenine gerove, todėl mažai skirdavo
dėmesio savo tiesioginėms profesinėms pareigoms bei karo  tarnybai. Kaip
teigia istorikas A. Kasparavičius, būtent Lietuvos aukštųjų karininkų asme-
ninės bei karjeros ambicijos, nepasitikėjimas savo jėgomis tapo puikia dirva
užsienio valstybių politinėms spekuliacijoms per visą tarpukario laikotarpį72. 
Lietuvos kariuomenė ne kartą bandė kištis į šalies ir visuomenės gyvenimą.
Tokio elgesio priežastis glūdi neteisingai suvokiant profesinę etiką, t. y. eg-
zistuojant iš esmės neteisingam požiūriui į profesinę pareigą ir atsakomy-
bę. Ir tai buvo ne vien tik Lietuvos kariuomenės profesinės etikos proble-
ma. Kaip rodo istorijos pavyzdžiai, kariuomenė, turėdama ginklus ir teisę
naudoti smurtą, dažnai pasijusdavo esanti visagalė. Drauge jos svarbiausia
ir šventa profesinė pareiga ginti Tėvynę dažnai virsdavo noru pačiai imtis
spręsti jos likimą73. Šiuo aspektu Lietuvos karininkų noras ir pastangos su-
formuoti tam tikrą, izoliuotą visuomenės elitą su savo išskirtiniais elgesio ir
gyvenimo bruožais buvo labai jiems naudingas. Kalbėdami apie karinę gar-
bę, Lietuvos karininkai visuomet pabrėždavo, kokia ypatinga misija tenka
kariams. Tačiau visoje prieškario spaudoje nedaug nagrinėjamas karių pro-
fesinės atsakomybės klausimas, tiek visos kariuomenės prieš visuomenę, tiek 
ir individualios atsakomybės problema. Taip karininkai lyg ir pabrėžė, kad
jiems suteikta visiška veikimo laisvė. Taigi pati karinės, kaip karių profesinės
garbės, samprata buvo gerokai iškreipta, o tai veikė iš esmės visas anksčiau
nagrinėtas kariuomenės dorovės problemas.

71 Gilios prasmės žodžiai jauniesiems//Kardas// , 1939, Nr. 19 (321), p. 471.
72 Kasparavičius A. Lietuvos kariuomenė Maskvos politinėse ir diplomatinėse spekuliacijose//
Lietuvos nepriklausomybei – 80. Vilnius, 1999, p. 44–45.
73 Manuel A. Davenport. Professionals or hired gun? Loyalties are the different//Military Ethi-//
cs, Washington DC, 1980, p. 21.
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Išvados

1. 1918–1940 m. Lietuvos kariuomenėje buvo tradicijų kūrimo laikas.
Kariuomenės tradicijos formavosi užsienio šalių kariuomenių pavyzdžiu, ta-
čiau perimama patirtis nebuvo vienareikšmė. Šio laikotarpio pabaigoje gi-
lios ir tvirtos Lietuvos kariuomenės tradicijos dar nebuvo susiformavusios,
tai buvo daugiau įvairūs ritualai, ceremonijos, bet ne įsąmonintas ir doroviš-
kai brandus elgesys.

2.  Prieškario karininkai, kaip liudija spauda, nemažai dėmesio skyrė
teoriniams ir praktiniams profesinės etikos klausimams: profesinės garbės
sampratai, karininkų elgesio ir tarpusavio santykių problemoms.

3.  Profesinės garbės sąvoka tarpukaryje atspindėjo idealų Lietuvos ka-
rininko tipą su šiai profesijai tinkamomis charakterio savybėmis ir dorovės 
nuostatomis, taip pat buvo formuluojami ir profesinės etikos reikalavimai. Kai 
kurie karininkai (pvz., kpt. A. Mackevičius, vyr. ltn. P. Jurgelevičius) ypatingai 
išskyrė asmenybės dorovinės brandos įtaką, reikšmę kaip profesinės (karinės) 
garbės pagrindą. Šiuo požiūriu Lietuvos karininkijos istorinė patirtis yra labai 
vertinga ir reikalinga ugdant šiuolaikinės kariuomenės profesionalus.

4. Tarpukario Lietuvos karininkijos gyvenimo praktika smarkiai sky-
rėsi nuo idealo. Egzistuojančios griežtos drausminės nuobaudos ir garbės
teismai buvo bejėgiai prieš įvairius karininkų nusižengimus. Kariuomenėje
buvo pastebimos ryškios aukštosios karininkijos tendencijos į piktnaudžiavi-
mą savo tarnybine padėtimi. Tai rodo, kad to meto karininkai nebuvo įsisą-
moninę profesinės dorovės reikalavimų ir stokojo asmeninės brandos.

5. Prieškario Lietuvoje buvo pastebimas noras ir pastangos suformuo-
ti karininkiją kaip tam tikrą visuomenės elitą su išskirtiniais elgesio ir gyve-
nimo bruožais. Todėl profesinės garbės samprata iš esmės atspindėjo luo-
minės (,,munduro“) garbės reikalavimus ir akcentavo karininkų profesijos
išskirtinumą. Objektyviai tai buvo sąlygota to meto Lietuvos visuomeninės
ir politinės raidos tendencijų. Subjektyviai toks požiūris neigiamai veikė tiek 
pačią karininkiją bei jos dorovinę sąmonę, tiek ir visos Lietuvos visuomenės
nuostatas kariuomenės atžvilgiu. Šių dienų demokratinės Lietuvos požiūriu
tokia prieškario Lietuvos karininkijos patirtis turėtų būti vertinama kaip nei-
giama, norint išvengti panašių klaidų ir pavojingų tendencijų ateityje.

Įteikta 2005-09-05
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Résumé

Les problèmes morales du corps des officiers dans la Lituanie
de l’avant guerre 

Dr. Audronė Petrauskaitė
Académie militaire de Lituanie de Général Jonas Žemaitis

L’expression morale, comme l’expression de la conscience de la société,
a reflété toujours les relations des gens dans de certaine société et dans
de certaine période. Aussi, elle a été un but de la conduite idéale de cha-
que personne. La différence entre l’idéal et la réalité de la vie conditionne
l’apparition des problèmes moraux qui s’actualisaient pendant de différents
périodes historiques. La société de la Lituanie, aussi que l’armée de la Li-
tuanie, ne font pas de l’exception.

La période de 1918 au 1940 – c’est la période de la création des tra-
ditions dans l’armée de la Lituanie. Les traditions militaires se formaient
suivant l’exemple des armées étrangères, mais l’expérience n’a pas été équi-
valente. A la fin de cette période, les traditions de l’armée de la Lituanie
n’étaient pas encore complètement formées: c’était plutôt de divers rites, 
cérémonies, mais pas la conduite consciencieuse.

Les officiers de l’avant guerre ont attribué beaucoup d’attention aux 
questions théoriques et pratiques de l’éthique professionnelle: la compré-
hension de l’honneur professionnelle, les problèmes de la conduite des offi-
ciers et des relations. La conception de l’honneur professionnel pendant la
période d’entre guerre représentait un type d’un officier de la Lituanie idéal
avec les traits de caractère et les convictions morales nécessaires aux repré-
sentants de cette profession. Mais la réalité de la vie des officiers de la Litua-
nie de l’entre guerre différait beaucoup de l’idéal. Les peines disciplinaires
rigoureuses et les Tribunaux d’honneur étaient impuissants contre les in-
fractions des officiers: les duels, les ivrogneries, les rixes, etc. Les tendances 
de l’abus de leurs fonctions ont été très évidentes parmi les officiers. Cela
indique que les officiers de cette période ne répondaient pas aux exigences
de la morale professionnelle et ils manquaient de maturité personnelle

L’expérience historique de l’armée de Lituanie positive aussi que né-
gative est très évaluable, parce qu’elle est nécessaire pour l’éducation des
officiers professionnels de nos jours.
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Summary

Moral issues of military officers in pre-war Lithuania

Moral principles and norms of the society have to be the orientation 
for the human – being to behave in the right way as well as they are the 
reflection of human behaviour, conscious and relations. The difference 
between the ideal and the reality is creating the issues of morality. Moral 
issues were and they still are very interesting for the society and for mili-
tary forces in particular.

In the period of 1918–1940 Lithuanian military forces were creating
their traditions and customs. But they were forming only traditional ritu-
als without understanding of their meanings. Lithuanian higher officers and
commander were trying to form military conscious but it was too difficult
task for Lithuanian Army in such short period of Lithuanian independency.
Other way the most educated officers tried to describe the main principles
of military ethics and to understand the meaning of real professional moral
values and military honour.

The real life of military officers and their behaviour were quite far from
ideal understanding of military ethics. The duels and drunk fights were nor-
mal experience of ,,military life“. There were worse examples of no ethical
behaviour: corruption and military service crimes were too often noticed
Lithuanian Army. Strong punishment system was not able to stand by this. It
demanded some other proceedings of the prevention: First of all – new kind 
of human dignity and the understanding of professional ethics.

Historical experience of Lithuanian military forces is very valuable not
only in progressive meaning. The mistakes of militaries in the past could
help us to understand them  for the future and to revise the education of 
Lithuanian military officers at present.
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VOKIETIJOS–SOVIETŲ SĄJUNGOS KARO
FRONTAS LIETUVOS TERITORIJOJE 1941 METŲ

BIRŽELĮ

Doc. dr. Sigitas JEGELEVIČIUS
Vilniaus universitetas

Įvadas

1941 m. birželio 22 d. prasidėjo Antrojo pasaulinio karo antrasis etapas
Rytuose (pirmasis šio karo etapas Rytuose – 1939 m. rugsėjo 1 – 23 d., kai
Vokietija, o paskui ir SSSR užpuolė Lenkiją ir sutriuškino jos ginkluotą-
sias pajėgas). Šis, antrasis, karo Rytuose etapas  sovietų buvo vadinamas
Didžiuoju Tėvynės karu. Tai aliuzijos į 1812 m. Rusijos karą su Napoleono 
kariuomene, kurį rusai tuomet pavadino Tėvynės karu. Šito termino laikėsi
sovietinė istoriografija, nes taip iš istorikų bei spaudos darbuotojų reikalavo
direktyvinės instancijos be kompromisų. Toks karo pavadinimas buvo labai
parankus propagandai, nes šiuo pavadinimu buvo galima lengvai pridengti
neretai visiškai beprasmes milijonines savo krašto žmonių aukas karo ir dar-
bo frontuose. Tokį karo pavadinimą iš tradicijos paveldėjo ir šiuolaikinė rusų
istoriografija. Vienintelis skirtumas – karo pavadinimas ne taip įkyriai daž-
nai kartojamas tekstuose, kaip buvo kadaise įprasta. Tame kare rusai tikrai 
gynė savo tėvynę. Kokia ji bebuvo kitų akimis žiūrint, bet rusams ji – tėvynė.
Kitoms SSSR tautoms Rusija ne tėvynė. Jų žmonės tiesiog buvo priversti
ginti rusų tėvynę.

Lietuvai šis karas tiek jo pradžioje, tiek per jį, tiek ir dabar buvo ir tebė-
ra Vokietijos–Sovietų Sąjungos karas. Žmonės šio karo metu ir dar kiek po
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to jį vadino vokiečių–sovietų, vokiečių–rusų karu arba tiesiog vienu žodžiu
– karas.  Didžiuoju Tėvynės karu  kartais net ir buityje vadinti šį karą buvo
laipsniškai įpratinta tik jaunoji lietuvių karta – gimusi, augusi, brendusi ir
mokslus ėjusi 6–ojo dešimtmečio pabaigoje ir vėliau. Dabar net ir šios kar-
tos leksikoje nebeliko Didžiojo Tėvynės karo termino, nes jis nebešmėžuoja
žiniasklaidoje kaip kadaise. Ir apskritai apie tą karą dabar Lietuvoje mažai
kalbama ir rašoma. Lietuviams pokaris ir jo padariniai buvo kur kas skaus-
mingesni nei karas. O ar daug dabar rašome ir juolab kalbame apie Pirmąjį 
pasaulinį karą? Kiek daugiau apie Vokietijos–SSSR karą rašyta tik 2005 m.
pirmąjį pusmetį dėl jo pabaigos 60–mečio.

Lietuva tame Vokietijos–Sovietijos kare nedalyvavo, nes iki valstybės
aneksijos teisiškai nebuvo atšauktas ar sustabdytas neutraliteto įstatymo
galiojimas. Kita vertus, SSSR karinių bazių įsileidimas jau buvo tam tikras
neutralumo pažeidimas. Karo išvakarėse Lietuva de facto buvo SSSR teri-
torijos dalis. Sovietijos dalimi Lietuvos teritoriją laikė ir nacistinė Vokietija, 
turėdama omenyje nacių ir sovietų 1939 m. rugsėjo 28 d. ir 1941 m. sausio
10 d. slaptus sandėrius, kuriais ji buvo pripažinta sovietams. Užtat nuo pir-
mųjų karo minučių Lietuva atsidūrė fronto ugnyje, jos miestai tapo vokiečių
aviacijos antskrydžių taikiniu. Daugelis lietuvių įsivaizdavo, kad praslinkus
frontui vokiečiai paliksią Lietuvą ramybėje ir būsią galima atstatyti jos nepri-
klausomybę. Į tokią įvykių raidą orientavosi ir 1940–1941 m. antisovietinis
lietuvių pogrindis. Todėl daug kur vokiečių kariai buvo sutikti su gėlėmis
kaip išvaduotojai. Netgi buvo stengiamasi padėti, kad frontas kuo greičiau
persiristų per Lietuvą, padarydamas kuo mažiau žalos jos žmonėms ir ūkiui.
Abiejų kariaujančių pusių interesai buvo svetimi Lietuvai ir absoliučiai dau-
gumai jos žmonių. Kita vertus, Lietuvos okupanto, t. y. sovietų, priešas buvo
laikomas potencialiu Lietuvos draugu.

Lietuva nebuvo Antrojo pasaulinio karo dalyvė, tad jos vardas nemini-
mas nei tarp šalių nugalėtojų, nei tarp pralaimėjusiųjų. Lietuva tiesiog buvo
karo auka. Tik šito irgi niekas pripažinti nenori. Karo pabaigos 60–mečio
proga Lietuva nepuolė organizuoti įspūdingų renginių ar dalyvauti kitų
pompastiškuose renginiuose, nes karo pabaiga Lietuvai atnešė sovietinę
reokupaciją. Apsiribota vienu oficialiu visų karo aukų minėjimu. Istorikai
surengė bene tik vieną mokslinę konferenciją, vykusią Kaune. Rusija, An-
trajame pasauliniame kare pabuvojusi ir nacistinės Vokietijos sąjungininke,
ir Vakarų aljantų sąjungininke, atsidūrė tarp šalių nugalėtojų.



138

Istoriografinė situacija

Lietuvoje apie vadinamąjį Didįjį Tėvynės karą rašyta nemažai. Publi-
kacijų pagausėdavo karo pabaigos jubiliejinių sukakčių metais. Tuomet pa-
sirodydavo rašinių ir apie atskirus pirmųjų karo dienų epizodus. Tai būdavo 
publicistiniai propagandinio pobūdžio rašiniai, kuriuose nevengta patetikos
ir pasipriešinimo momentų heroizavimo. Vis tik šio klausimo mokslinė ar į
tokią pretenduojanti lietuvių istoriografija negausi. Absoliuti dauguma teks-
tų – sovietinės istoriografijos rašiniai. Nedideli apibendrinamieji siužetai yra
daugelyje akademinio pobūdžio leidinių.

Pirmasis toks Lietuvos istorijos leidinys išėjo 1958 m. Bendro pobū-
džio samprotavimuose apie karo pradžią Lietuvai skirta tik apie 10 eilučių1. 
Tai minimali padrika informacija. XX a. šeštajame dešimtmetyje Lietuvoje
vengta ką nors konkrečiau rašyti apie šį karą, juolab jo pradžią, nes Maskva
dar nebuvo išleidusi karo istorijai skirtų fundamentalių leidinių, kuriais būtų
galima pasiremti, nebijant, kad bus išsišokta. 1970 m. pasirodė KazioVara-
šinsko monografija, kurioje karo karo pradžios įvykiams skiriama apie 10
puslapių2. Šis autorius daugiausia dėmesio skiria partinio sovietinio aktyvo
būrių kovai su tauta, susidūrimams su Birželio sukilėliais. Labai glaustai, bet
gana nuosekliai karo pradžios įvykiai parodyti akademiniame daugiatomės
LTSR istorijos leidinyje3. Informacija paimta iš Maskvoje išleistų funda-
mentalių karo istorijos veikalų, kuri lietuviškai mokslo leidiniuose skelbia-
ma bene pirmą kartą. Panašus tekstas yra ir LTSR istorijos vientomyje rusų
kalba4. Maždaug tuo pat metu išleistoje Algirdo Rakūno monografijoje karo 
pradžiai skirtas visas skyrelis „Išdavikiški nacionalistų veiksmai pirmosiomis
karo dienomis“5, kurio turinys lengvai nuspėjamas iš antraštės. Išsamiausiai
karo pradžios įvykiai (pagal sovietinį modelį bei naudojant sovietinę retori-
ką) nušviesti eiliniam karo pabaigos jubiliejui skirtame straipsnių rinkinyje6.
Vėlgi nemažai dėmesio skirta partinio sovietinio aktyvo siautėjimui7. Po 10 

1 Lietuvos TSR istorija. Nuo seniausių laikų iki 1957 metų, Vilnius, 1958, p. 415, 416.
2 Varašinskas K. Karo sūkuriuose.– Vilnius, 1970, p. 9–20.
3 Lietuvos TSR istorija. 1940–1958 metai.– Vilnius, 1975, t. 4, p. 80–83.
4 История Литовской ССР (С древнейших времен ао наших дней), Вильнюс, 1978,
c. 448–451.
5 Rakūnas A. Klasių kova Lietuvoje 1940–1951 metais, Vilnius, 1976.
6 Dobrovolskas J. Lietuvių tautos kova prieš hitlerinius grobikus Didžiojo Tėvynės karo pradžio-
je// Tarybų Lietuva Didžiajame Tėvynės kare, Vilnius, 1975, p. 10–21.
7
jj
 Ten pat, p. 21–26.
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metų išleistame LKP istorijos tritomyje karo pradžios problemos užima tik 
3 puslapius, kuriuose nieko nauja, lyginant su ankstesniais leidiniais8. Užtat 
bent septyniuose puslapiuose aukštinama partinio sovietinio aktyvo „didvy-
riška“ kova su savo tauta, aktyvui bėgant į Rytus. Nėra naujos mus dominan-
čios informacijos. Panaši glausta informacija apie žaibišką karo pobūdį pir-
mąją karo savaitę pateikiama ir Lietuvos teritorijos „išvadavimui“ 1944 m.
skirtuose  leidiniuose. Apibendrinant tenka pasakyti, kad šituose leidiniuose
neretai yra daugiau užslėptos ir vienpusiškos informacijos apie Birželio su-
kilimą nei apie karo fronto slinkimą per Lietuvą. 

Įvairaus pobūdžio rašinių įžanginėse dalyse ir netgi atsiminimuose ran-
dami siužetai apie karo pradžią paprastai kupini sovietinės retorikos bei jai 
būdingų nutylėjimų. Tokie tekstai neturi netgi pažintinės reikšmės, išskyrus 
tuos atvejus, kai aprašomas kurios nors konkrečios vietovės karo pradžios 
fragmentas.

Karo pradžios ir pirmųjų jo dienų militariniai įvykiai Baltijos kraštuose
apskritai ir Lietuvoje atskirai, bendra to meto karinė operatyvinė padėtis so-
vietmečiu nors ir trumpai, bet nuosekliausiai nušviesta ne Lietuvos istorikų
parengtuose daugiatomiuose akademinio pobūdžio karo istorijos leidiniuo-
se9. Šiuose leidiniuose palyginus išsamiai nušviesta pirmoji karo savaitė, nors
juose  pernelyg išpučiami kai kurie karo išvakarių objektyvūs ir subjektyvūs
sunkumai, itin pabrėžiamas Raudonosios armijos didvyriškumas neilgai tru-
kusiuose gynybiniuose mūšiuose bei netvarkingo traukimosi į Rytus metu, 
sureikšminamos pirmosios nedidelės vokiečių kariuomenės nesėkmės. Vie-
tomis vis tik stokojama konkretumo, tikslesnės informacijos. Yra nutylėjimų.
Kartais akivaizdžiai sumenkinami Vermachto pasiekimai, o operatyvinė pa-
dėtis parodoma nepelnytai palankiau Raudonajai armijai. Nėra informaci-
jos apie sovietų nuostolius, palikta painiavos statistikoje. Visa, kas sovietinių
istorikų nebuvo pasakyta, neabejotinai buvę nepalanku Raudonajai armijai. 
Užtat galimos naujos interpretacijos ar įžvalgos.

Rusai turi nemažą Vokietijos–Sovietijos karo memuaristiką. Kariškių
atsiminimuose nelabai noriai rašoma apie pradinį karo laikotarpį, nes girtis
nėra kuo. Nepaisant apskritai tam tikro atsiminimų, kaip istorijos šaltinių,
ribotumo, nutylėjimo bei perdėto įvykių sureikšminimo, atsiminimuose vis

8 Lietuvos komunistų partijos istorijos apybraiža. 1940–1959, Vilnius, 1985, t. 3, p. 125–127.
9 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945, Москва,
1961, t. 1–2; Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. 1941–
1945. В трех книгах, Рига, 1966. Кн. 1.
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dėlto yra vertingos informacijos. Toji informacija, būdama pati savaime ver-
tinga, neretai pagyvina, prakalbina kitus šaltinius. Mums geriausiai žinomi
V. Sevastjanovo  ir Kuzmos Galickio atsiminimai10, kuriuose esama šiek tiek 
tikėtinos informacijos apie buvusius ar planuotus kovos veiksmus Lietuvos
teritorijoje. Beje, tik iš V. Sevastjanovo atsiminimų sužinome, jog Pravieniš-
kių kalėjimo prižiūrėtojus, jų šeimų narius bei kalinius sušaudė Raudonosios 
armijos 5–ios šaulių divizijos padalinys.

Kazys Škirpa, remdamasis vokiečių archyvų duomenimis, paskelbė ver-
tingų duomenų apie Vermachto junginius, žygiavusius per Lietuvos teritori-
ją ir apskritai apie pirmąsias karo dienas Lietuvoje11. Jo pateikta informacija 
patikslina ir esmingai papildo sovietinių istorikų duomenis, parodo kovos
veiksmus kitos kariaujančios pusės akimis. Šiuolaikinėje lietuvių istoriogra-
fijoje minėtina Arūno Bubnio monografija12. Dviejuose puslapiuose glaus-
tai išdėstyta pirmųjų karo dienų operatyvinė situacija Lietuvos teritorijoje.
Vertas dėmesio naujausias Lietuvos istorikų apibendrinamojo pobūdžio
veikalas, leidėjų vadinamas kolektyvine monografija13. Joje yra nedidelis 
skyrelis14, kuriame glaustai išvardintos abiejų priešininkų pajėgos (daugiau
dėmesio skirta Vermachto pajėgoms), pirmieji vokiečių aviacijos smūgiai bei
sausumos pajėgų koviniai veiksmai. Pateikiama naujų, iki šiol lietuvių isto-
riografijoje nefigūravusių duomenų. Šis nedidelis tekstas iš esmės pateikia
bendrą schematinį kovų vaizdą. Nemažai vietos skirta Raudonosios armijos 
29–ojo teritorinio šaulių korpuso, kuriame buvo sutelkti sunaikintos Lietu-
vos kariuomenės likučiai, veiksmams (šio junginio daliniai kovos veiksmuo-
se Lietuvos teritorijoje iš esmės nedalyvavo, bet pagal dar nuo sovietmečio
nusistovėjusią tradiciją, prie kovos veiksmų Lietuvoje priduriamas ir pasa-
kojimas apie to korpuso likimą).

Pirmosios karo savaitės veiksmų eiga Lietuvos teritorijoje nepelnytai 
šiuolaikinių Lietuvos istorikų palikta nuošalėje. Sovietmečiu to karo istorijo-
je istorikams turėjo rūpėti tik pergalingi, herojiniai momentai. Raudonosios 
armijos traukimasis (praktiškai bėgimas) nebuvo patraukli tema sovietme-

10 Севастьянов В. Неман–Волга–Дунай, Москва, 1961; Галицкий К. Годы суровых ис-
пытаний. 1941–1944. Записки командарма, Москва, 1973.
11 Škirpa K. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti. Dokumentinė apžvalga, Vašingtonas, 
1973, p. 282–297.
12 Bubnys A. Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), Vilnius, 1998, p. 69–70.
13 Lietuva 1940 –1990. Okupuotos Lietuvos istorija, Vilnius, 2005.
14 [Stankeras P.]. Vokietijos–SSSR karo pradžia. „Žaibo karas“ Lietuvoje// Ten pat, p. 161–
167.
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čio tyrinėjimams. Nebent paskiri pasipriešinimo „didvyriški epizodai“. Kita 
vertus, Lietuvos teritorija, kaip karo veiksmų teatras, palyginus su Rusijos 
platybėmis nedidelė. Gal ir dėl to karo veiksmai šioje teritorijoje nedomino 
rašančiųjų karo istorijos tematika. Vis dėlto Baltijos kraštų, ypač Lietuvos 
erdvė, tiek Pirmojo pasaulinio karo metais, tiek Vokietijos–SSSR karo metu 
buvo svarbi abiem kariaujančioms pusėms. Todėl reikėtų rimčiau imtis  Vo-
kietijos–SSSR  karo veiksmų Lietuvos teritorijoje 1941 m. birželį tyrimo ar 
bent jų aprašymo. Tie įvykiai yra  Lietuvos istorijos dalis. Svarbiausia tokiam 
tyrimui pirminė dokumentinė/archyvinė informacija yra Berlyno ir Maskvos 
archyvuose. Dėl vienokių ar kitokių priežasčių šie šaltiniai sunkokai prieina-
mi. Darytina prielaida, kad Maskvos archyvuose nebus detaliai atspindėtas 
pirmosios karo savaitės Lietuvoje fronto judėjimas, kautynės ar kiti įvykiai, 
nes Raudonoji armija skubiai traukėsi/bėgo, štabai neretai neturėjo ryšio su 
savo junginiais/daliniais ar jų padaliniais. Dėl to nebuvusi sukaupta tų dienų 
karinė operatyvinė dokumentacija. Abejotina, ar apskritai daugelyje dalinių 
buvo dokumentuojama. Sunaikinus ištisas Raudonosios armijos divizijas, 
dingo daugumos jų archyvai. Neretai tik šiek tiek stabilizuojantis frontui jau 
Rusijos teritorijoje išlikę gyvi divizijų štabų karininkai po kelių savaičių iš at-
minties surašydavo  dokumentus apie junginio ar dalinio kovos veiksmus, pa-
sinaudodami tų įvykių dalyvių karininkų taip pat vėliau surašytais raportais/
reliacijomis. Tuose tekstuose galima tikėtis nutylėjimų ar kai kurių įvykių bei 
aplinkybių perdėto sureikšminimo. Itin praverstų Vermachto armijų, divizijų 
ir netgi pulkų štabuose žymėti kariniai operatyviniai žemėlapiai, kuriuose už-
fiksuota kiekvienos dienos, pusdienio ar kitokio paros laikotarpio situacija.

Rašant straipsnį, daugiausia teko naudotis sovietmečiu išėjusių karo
istorijos leidinių tekstais. Atmetus visas sovietinės propagandos ir jos sąly-
gotas istoriografijos klišes apie karo pradžią, tuose tekstuose pasitaiko pati-
kimos ar tikėtinos informacijos. Didesnių abejonių kelia tik karo statistika,
nes apskritai abejotinas sovietinės statistikos patikimumas.

Rusijoje suvokta, jog Vokietijos–SSSR karo kilmės, eigos bei pasekmių
revizija yra labai pavojinga. Rusijoje jau keleri metai ryžtingai formuojama
valstybės politinė pozicija šio karo vertinimuose. Į apyvartą įvedama naujų
duomenų, bet apskritai siekiama išsaugoti sovietinėje istoriografijoje sufor-
muotą karo eigos įvaizdį bei pasekmių vertinimus. Aukų atminimo įamžini-
mu besirūpinančios rusų visuomeninės organizacijos „Memorial“ laikraštyje
pažymėta: „Kad ir kaip būtų keista, bet Antrasis pasaulinis karas netgi pra-
ėjus 60 metų nuo jo pabaigos taip ir netapo istorija. Bent jau Rusijoje Di-
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džiojo Tėvynės karo įvykiai daugiau priklauso politikos sferai negu istorijai.
Pernelyg didelis praeities aktualizavimas – tikras dabarties politikos krizės
požymis ir ateities problemų laidas“15. 

Šiame straipsnyje, naudojantis skelbta, bet šiai dienai  dar gana ribota
informacija, aptariamos abiejų priešininkų pajėgos Lietuvoje  (ypač jos pa-
sienyje) karo išvakarėse, nagrinėjama kovos veiksmų eiga Lietuvos terito-
rijoje ir jų reikšmė pradiniame Vokietijos–SSSR karo etape. Į mūsų tyrimo
objektą neįeina Birželio sukilimo bei partinio sovietinio aktyvo veiklos, taip
pat vokiečių karinės okupacinės administracijos atsiradimo ir egzistavimo 
klausimai. Tai – atskirų studijų objektai.

Manytume, kad neabejotinai šiuo klausimu reikalingas didesnės apim-
ties tekstas lietuvių kalba. Ir ne tik dėl to, kad šio karo veiksmai Lietuvos
teritorijoje yra Lietuvos istorijos dalis, kurią svarbu tyrinėti bei komentuoti
mums patiems. Šis straipsnis taip pat gali būti  mokymo priemonė studijuo-
jantiems Lietuvos istoriją. Juolab kad iš dabar besimokančios kartos retas
moka rusų kalbą, o kol kas dauguma literatūros yra rusų kalba.

Raudonosios armijos techninės galimybės karo išvakarėse

Pirmosios karo savaitės įvykius, abiejų priešininkų jėgų kiekybinį ir ko-
kybinį santykį geriau suvokti padės susipažinimas su pačia bendriausia infor-
macija apie Raudonosios armijos organizacinę struktūrą bei ginkluotę16.

Tiesioginis Sovietų Sąjungos rengimasis didelio masto karui Europoje
prasidėjo 1938 m., bet materialinės techninės bazės pagrindai tokiems pasi-
rengimams buvo padėti dar pirmųjų dviejų sovietinių/stalininių penkmečių
metais (1929–1937 m.). Tais penkmečiais vykęs idustrializavimas iš esmės ir
buvo ne kas kita kaip forsuotas sunkiosios, t. y. karo pramonės, kūrimas. Tai 
sutapo su trečiojo penkmečio pradžia, kuris iš esmės buvo skirtas karo metu
aprūpinti kariuomenę ginklais bei karo technika. Visi poslinkiai kitose pra-
monės šakose tebuvo tik infrastruktūros karo pramonei kūrimas, lengvosios
ir maisto pramonės laipsniškas pritaikymas kariuomenės reikmėms.

Ne tik sovietinių, bet ir kai kurių šiuolaikinių rusų istorikų teiginiai
apie Raudonosios armijos pasirengimą/nepasirengimą karui, jos materialinį
techninį aprūpinimą kupini prieštaravimų. Skirtumas tik tas, kad dabar la-
biau pabrėžiamas psichologinis nepasirengimas karui, nors apie tai būdavo

15 Рачинский Я.Шестьдесят лет после битвы// 30 октября. 2005. No. 53, c. 1.
16 Pagal rusiškų šaltinių informaciją.
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užsimenama ir anksčiau. Daug kur vyravo lengvos pergalės nuotaikos, ku-
rias itin ryškiai išreiškė tais metais populiarinamos dainos „Jeigu karas ry-
toj“ motyvai. Pirmąjį psichologinį šoką to meto sovietinei visuomenei sukėlė
netikėta karo su suomiais eiga.

Vertas dėmesio teiginys naujame rusų istorikų veikale „Pasaulio istori-
ja. Antrasis pasaulinis karas“(Vsemirnaja istorija. Vtoraja mirovaja vojna“): 
„Ne mažiau rimtas negu psichologinis nepasirengimas karui su nacių Vokie-
tija buvo Raudonosios armijos karinis nepasirengimas. Tiek kareivių bei ka-
rininkų apmokymo, atitinkančio šiuolaikinius reikalavimus požiūriu, tiek ir
apginklavimo bei aprūpinimo amunicija, ypač jų kokybės požiūriu“17. Ir čia 
pat pabrėžiama: „Sovietų Sąjunga turėjo didžiausią Europoje mašinų gamy-
bos pramonę“18, kuri iš esmės ir buvo forsuotai sukurta karinėms reikmėms.
Asignavimai karo reikalams 1939 m. sudarė 26,4 % valstybės biudžeto.
Tais metais rimtai imtasi dar labiau plėtoti kai kurias karo pramonės šakas,
ypač aviacijos pramonę. „Vienas dalykas – visi šitie planai, o visiškai kitas
– pasiekti rezultatai. 1940 m. pabaigoje tie rezultatai buvo visiškai nedžiu-
ginantys, žymiau jie nepagerėjo ir iki 1941 m. vidurio – vokiečių įsiveržimo
momento“19, – sovietmečio istorikų tezę paminėtame veikale kartoja dabar-
tiniai rusų istorikai. Pabrėžtina, kad, forsuojant pasirengimą karui, norėta
labai greitai akivaizdžiai pagerinti kariuomenės techninį lygį.

Sovietiniai istorikai tvirtino, kad karo išvakarėse Raudonosios armijos 
šaulių ginkluotės kokybė buvo ne prastesnė negu Vakarų valstybių, taigi ir
Vokietijos kariuomenės ginkluotė20. Taip buvo tvirtinama turint mintyje ir
tik ką pradėtos gaminti, bet plačiau dar nepaplitusios šaulių ginkluotės geras
kovines technines savybes.

Pėstininkų ginkluotėje vyravusio 7,62 mm Mosino sistemos 1891/1930 
m. pavyzdžio šautuvo pagrindu buvo sukurtas 1938 m. pavyzdžio karabinas 
(gerokai trumpesnis ir daug patogesnis už minėtą šautuvą) bei snaiperio 
šautuvas su optiniu taikikliu. Kariuomenė buvo apginkluota Vasilijaus Deg-
tiariovo ir kitų sistemų 7,62 mm lengvaisiais kulkosvaidžiais. Kitų sistemų 
lengvieji kulkosvaidžiai pradiniame karo etape buvo pakeisti 1927 m. pavyz-
džio 7,62 mm lengvaisiais V. Degtiariovo kulkosvaidžiais DP (Degtiariova ((

17 Всемирная история. Вторая мировая война, Минск–Москва, 2002, c. 428.
18 Ten pat.
19 Ten pat, p. 429.
20 Apie šaulių ginkluotę pagal: История Великой Отечественной войны Советского Со-
юза. 1941–1945, Москва, 1961, t. 1, c. 452; Великая Отечественная война. 1941–1945.
Энциклопедия, Москва, 1985.
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pulemiot – Degtiariovo kulkosvaidis), kurie Lietuvoje buvo plačiai naudoti 
partizaninio karo metu ir žmonėms gerai pažįstami natūroje bei iš fotogra-
fijų. Kariuomenė taip pat buvo ginkluota 7,62 mm Maksimo sistemos 1910 
m. pavyzdžio sunkiaisiais kulkosvaidžiais, ginkluotėje išlikusiais visą karo 
metą. Pėstininkų/šaulių ginkluotę 1939 m. papildė naujas V. Degtiariovo 
sunkusis kulkosvaidis DS (Degtiariova stankovyj –(( Degtiariovo sunkusis), 
bet iki karo pabaigos ginkluotėje visgi vyravo Maksimo sistemos sunkieji 
kulkosvaidžiai.

Kariuomenės ginkluotėje karo išvakarėse iš principo jau buvo 7,62 mm 
1940 m. pavyzdžio V. Degtiariovo automatas PPD (pistolet–pulemiot Degtia-((
riova – Degtiariovo pistoletas kulkosvaidis), bet kariuomenė jų turėjo labai 
nedaug  (Lietuvoje dislokuotuose daliniuose, atrodo, šito ginklo neturėta). 
1941 m. pirmoje pusėje kariuomenės ginkluotę pradėjo papildyti  7,62 mm 
Georgijaus Špagino sistemos automatai PPŠ (pistolet–pulemiot Špagina(( – Špa-
gino pistoletas kulkosvaidis), kurie dėl gerų kovinių techninių savybių ir pa-
prastumo bei patogumo buvo gerai vertinami, užtat vėliau plačiai naudoti ir 
Lietuvos partizanų. Trofėjinių automatų PPŠ  buvo vokiečių suformuotų lie-
tuviškų karinių dalinių ginkluotėje.  Tai buvo puolimo, artimos kovos, bet ne  
gynybos veiksmų ginklas. Lietuvoje dislokuotuose Raudonosios armijos jun-
giniuose tokių automatų nebuvo, nes jie dar tik buvo pradėti kaupti tolimuose 
užnugario sandėliuose ir kariuomenės nepasiekė. Populiariu tapo ir 1943 m. 
pradėtas gaminti 7,62 mm Aleksejaus Sudajevo automatas PPS (pistolet–pule-((
miot Sudajeva – Sudajevo pistoletas kulkosvaidis). PPŠ ir PPS kovinės techni-
nės savybės buvo geresnės už PPD, patys ginklai tobulesni, paprasčiau ir spar-
čiau gaminami, todėl nukonkuravo PPD. Visiems šitiems automatams buvo 
naudojami tokie patys 7,62 mm šoviniai kaip dar 1930 m. pradėto gaminti, bet 
tik karo metais išpopuliarėjusio Fiodoro Tokarevo pistoleto TT, išstūmusio iš 
ginkluotės 7,62 mm 1898 m. pavyzdžio Nagano sistemos revolverį.

Rusų istorikai teigia, kad tuometinis gynybos liaudies komisaro pa-
vaduotojas maršalu tapęs Grigorijus Kulikas ignoravęs automatų gamybą,
atkakliai neigęs jų reikšmę pėstininkų ginkluotėje, pirmenybę teikdamas
Mosino sistemos šautuvams, labai tinkamiems lėtam šaudymui gerai prisi-
taikant (paradoksas: 1904–1905 m. rusų–japonų karo metu nemaža aukštų
rusų karo vadų paniekinamai žiūrėjo į kulkosvaidžius, kurie esą be tikslo
eikvoja daugybę šovinių, nes jų ugnis prisitaikymo prasme ne tokia efektyvi
kaip šautuvų; vokiečių instruktorių konsultuojami japonai savo kariuomenę
buvo gerai aprūpinę kulkosvaidžiais, kuriais efektyviai atmušdavo masines
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rusų pėstininkų atakas). Mosino sistemos šautuvo pagrindu F. Tokarevas 
1940 m. sukonstravo 7,62 mm pusiau automatinį dešimties šūvių šautuvą
SVT–40 (samozariadnaja vintovka Tokareva – Tokarevo pusiau automatinis
šautuvas), kuris tuomet buvo pripažintas vienu iš pagrindinių pėstininkų/
šaulių ginklų. Realiai kariuomenė bent jau Lietuvoje karo pradžioje neturė-
jo šio ginklo. Užtat Kaune, Parodos kalne ginklų sandėliais paverstuose par-
odos paviljonuose, gulėjo tūkstančiai tokių šautuvų (kam jie buvo sukaupti:
ar perginkluoti jau dislokuotoms Lietuvoje šaulių divizijoms, ar numatytoms
papildomai atvežti naujoms divizijoms, skirtoms puolamosioms operaci-
joms?). Partizaninio karo metu Lietuvoje tokie šautuvai buvo populiarūs
(pvz., Adolfas Ramanauskas–Vanagas savo šmaiserįMP–40 iškeitė į SVT–40
šautuvą ir nešiojosi jį iki aktyvaus partizanavimo pabaigos, nepaisant to, kad
tai ilgavamzdis ginklas).

Vis dėlto karo pradžioje Raudonojoje armijoje vyravo 7,62 mm Mosino
sistemos 1891/1930 m. pavyzdžio šautuvai su ilgu durtuvu, patogūs nebent
poziciniam karui (buvo galima gerai šaudyti prisitaikant į taikinius, esančius
net už 2 km) ar rusų dažnai naudotoms desperatiškoms durtuvų atakoms.
Mosino sistemos 1938 m. pavyzdžio karabinais pirmiausia buvo apginkluoti
kavaleristai, dalis artileristų ir motorizuotų šaulių. Beje, karo pradžioje ar-
tilerijos karininkų ginkluotėje dar buvo ir kardas (daliniuose, kur pabūklus
traukė arkliai, karininkai žygyje būdavo raiti).

Visiems lengviesiems ir sunkiesiems kulkosvaidžiams (išskyrus stam-
baus kalibro kulkosvaidžius), šautuvams bei karabinams buvo naudojami
tokie patys 1891 m. pavyzdžio 7,62 mm šoviniai.

Rusų duomenimis, nuo 1939 m. iki karo pradžios šautuvų ir karabinų
kariuomenė gavo 70 % daugiau nei turėjo. Gerokai padaugėjo kulkosvai-
džių: lengvųjų – 44 %, sunkiųjų – 29 %. Prie šitos statistikos tenka pridurti,
jog per tą laiką gerokai išaugo bendras kariuomenės skaičius (1941 m. vi-
duryje Raudonojoje armijoje buvo per 5 mln. žmonių, o per pirmąją karo
savaitę mobilizuota dar 5,3 mln. žmonių), užtat neaišku, kiek kulkosvaidžių
papildė iki 1939 m. jau suformuotus junginius, o kiek jų teko naujai formuo-
jamos divizijoms ir kiek buvo sukrauta į sandėlius atsargai.

Vermachto pėstininkai karo pradžioje buvo ginkluoti 7,92 mm Mauzerio
sistemos 1898 m. pavyzdžio šautuvais, tos pat sistemos 7,92 mm 1933/1940
m. pavyzdžio karabinais, 9 mm 1938/1940 m. pavyzdžio pistoletais kulkos-
vaidžiais MP–40 (mašinpistolėmis). Vokiečių pėstininkų ginkluotėje 1941 m.
viduryje dar vyravo minėti karabinai.
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Sovietų šaltiniai teigia, kad karo pradžioje Raudonoji armija turėjo dau-
giau kulkosvaidžių nei Vermachtas, bet vis dėlto bendra automatinių ginklų
koncentracija daliniuose sovietų kariuomenė nusileido vokiečiams, nes tuo-
met dar beveik neturėjo automatų. Beje, rusiškų automatinių ginklų kovinė
šaudyba buvo greitesnė nei vokiškų: rusiški kulkosvaidžiai ir automatai vidu-
tiniškai per minutę paleisdavo 20–30 šūvių daugiau nei vokiški ginklai (net iš 
klausos galima atskirti šaudant rusiškus ar vokiškus kulkosvaidžius), bet tai
dar nereiškia, kad kovos sąlygomis tokia greita šaudyba efektyvesnė.

Rusų šaltiniai dabar pripažįsta, kad „[…] 1941 m. birželį Raudonoji 
armija turėjo labai daug tankų, bet beveik visi jie buvo pasenusių tipų“21. 
Apskritai sovietai turėjo kur kas daugiau tankų nei vokiečiai, todėl ir neskel-
bė duomenų. Karo pradžioje daugiausia turėta lengvųjų tankų T–26, BT–7,
BT–7M. Buvo dar užsilikusių jau nebegaminamų lengvųjų tankų T–37, T–38,
T–40, BT–5. Daugelio šių tankų varikliai buvo benzininiai, su karbiuratoriu-
mi. Vidutinių tankų vyraujantis modelis buvo T–28. Sovietai turėjo šiek tiek 
sunkiųjų tankų T–35 (karo metais šio modelio tankai nebebuvo gaminami).
1938–1939 m. buvo sukonstruoti vidutiniai tankai T–34 ir sunkieji tankai
KV–1. Juos gaminti pradėjo tik 1940 m. Tais metais pagaminta 243 KV ir
115 T–34 tankų. Per 1941 m. pirmąjį pusmetį dar pagaminta 393 KV ir 1100
T–34 tankų. Tankuose  T–34 ir KV jau buvo dyzeliniai varikliai. Abiejuose
šituose tankuose buvo įmontuotos ilgavamzdės patrankos. Šių tankų vikšrai
buvo platūs, todėl tankai galėjo važiuoti bet kokiu oru ir labai įvairiose vie-
tovėse. Tankas T–34 karo metais buvo pripažintas geriausiu pasaulyje vidu-
tiniu tanku. Sovietų tankų ekipažai: lengvųjų tankų – 3, vidutinių tankų T–28
– 6, T–34 – 4, sunkiųjų tankų T–35 – 10, KV – 5 tankistai22.

Wehrmachto ginkluotėje karo pradžioje buvo lengvieji tankai T–I ir
T–II bei vidutiniai tankai T–III ir T–IV, taip pat trofėjiniai čekų ir pran-
cūzų tankai. Visi jie buvo su karbiuratoriniais benzininiais varikliais. Karo
išvakarėse minėti lengvieji tankai, turėję labai plonus šarvus, jau nebebuvo
gaminami, o pradėti gaminti modernizuoti vidutiniai tankai T–III ir T–IV
(su dyzeliniais varikliais, pastorintu priekiniu šarvu ir kitais patobulinimais).
Iki 1942–1943 m., kai buvo pradėti gaminti „Tigrai“ (T–V) ir „Panteros“ 
(T–VI), vokiečiai apskritai neturėjo sunkiųjų tankų. Visus vokiečių 1941 m. 

21 Всемирная история. Вторая мировая война, c. 429.
22 Apie tankus pagal: Всемирная история. Вторая мировая война, c. 429; История Вели-
кой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945, t. 1, c. 453; Великая Отечес-
твенная война. 1941–1945, Энциклопедия, Москва, 1985.
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turėtus lengvuosius tankus reikėtų įvardinti kaip pasenusių tipų labai plo-
nais priekiniais šarvais kovos mašinas, kurias efektyviai buvo galima naudoti
tik tuose frontų ruožuose, kur priešininkas turėjo labai mažai artilerijos ar iš
viso jos ten nebuvo. Vokiečių lengvųjų tankų ekipažas – 3, o modernizuotų
vidutinių tankų – 5 tankistai.

Raudonosios armijos ir Vermachto tankų
taktinių ir techninių duomenų palyginamoji lentelė23

Tankų tipai Raudonoji armija Wehr-
machtas

Duomenys

T
–2

6

B
T

–7

B
T

–7
M

T
–2

8

T
–3

5

T
–3

4

K
V

–1 T
–I

II

T
–I

V

(moderni-
zuoti)

Masė (tonos) 10,3 13,8 14,6 28 50 30,9 47,5 23 24,6

Patrankų kiekis 1 1 1 1 3 1 1 1 1
Patrankų kali-
bras (mm) 45 45 45 45 1–76

2–45 76 76 50 75

Kulkosvaidžių
kiekis 1 1(2) 3 4 5 2 3 2 2

Priekinio šarvo
maksimalus
storis (mm)( )

16 20 20 30 30 45–
90

75–
100 50 50

Maksimalus
greitis (km/val.) 30 53,4 62 37 30 55 35 40 40

Šis trumpas abiejų priešininkų tankų ir jų galimybių (taktinių ir techni-
nių duomenų) palyginimas griauna sovietinės propagandos, o vėliau ir isto-
riografijos mitą, jog vokiečiai turėję tankų persvarą, todėl pradiniame karo 
etape jiems labiau sekėsi. Karo pradžioje absoliuti dauguma abiejų pusių 
tankų buvo pasenusių tipų  su benzininiais varikliais. Daugeliu taktinių bei 
techninių duomenų sovietų ir vokiečių turėti tankai buvo vienodi ar apylygiai. 
Kita vertus, kai kuriais aspektais sovietai netgi pirmavo. Raudonoji armija 

23 Pagal: Великая Отечественная война. 1941–1945. Энциклопедия, c. 704.
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turėjo ne tik gerokai daugiau tankų nei Vermachtas, bet ir tam tikrą techninę 
persvarą: karo pradžioje turėjo sunkiųjų tankų (netgi modernių KV–1), gin-
kluotėje jau pasirodė itin modernus vidutinis tankas T–34, o vidutinis tankas 
T–28 taip pat dar nepriskirtinas pasenusių tankų tipui. Minėtoje sovietinė-
je karo enciklopedijoje sąmoningai neskelbiami duomenys apie Vermachto 
lengvuosius bei turėtus dar nemodernizuotus vidutinius tankus, kurie buvę 
prastesni už panašių tipų sovietų tankus. Nesėkmės priežasčių reikėtų ieškoti 
kitur, bet tikrai ne tankų kiekis ir jų kovinės techninės galimybės.

Sovietai 1940–1941 m. jau buvo sukūrę ir gamino pirmuosius prieštanki-
nius šautuvus, kurie vėliau pasirodė esą efektyvus ginklas kovant su lengvaisiais 
ir vidutiniais tankais. Šie šautuvai buvo itin įslaptinti ir iki karo pradžios kariuo-
menė jų neturėjo. Vokiečiai tuo metu panašaus ginklo apskritai neturėjo.

Sovietai turėjo neabejotinai geresnę divizijos bei korpuso pavaldumo
artileriją24. Labai gerų kovinių techninių savybių buvo 1937 m. pavyzdžio
76 mm patranka, buvusi divizijos artilerijos pulkų ginkluotėje. Pirmosiomis 
karo dienomis vokiečiams pateko daug sveikutėlių 1938 m. pavyzdžio 122
mm haubicų ir 1937 m. pavyzdžio 152 mm haubicų patrankų bei didžiulis
kiekis sviedinių šiems pabūklams. Vermachte 1942 m. buvo suformuoti keli
sunkiosios artilerijos daliniai, apginkluoti šia trofėjine sovietine technika ir
sėkmingai dalyvavę kautynėse. 

Didžiulė Raudonosios armijos artilerijos problema – mechaninių
traukos priemonių stoka. Sovietų Sąjungoje, kariuomenėje ir ūkyje, 1941
m. viduryje buvo 800 tūkst. sunkvežimių. Tokio sunkvežimių kiekio aiškiai
nepakako motorizuotų dalinių kareiviams vežti, tankų pagalbiniam ūkiui,
pafrontės krovinių pervežimams, kitoms būtiniausioms kariuomenės rei-
kmėms, juolab vilkti pabūklams. Labai mažai turėta specialiai artilerijos
ir tankų kariuomenės reikmėms skirtų vilkikų. Užtat pabūklus dažniausiai
traukė arkliai. Neretai artileristams stigo netgi arklių. Todėl pasitaikydavo, 
kad ilgesniame žygyje pabūklus vilkdavo vadinamaisiais perridenimais (pere-((
katy): dalį dalinio pabūklų nugabenus tam tikrą atstumą, atkabindavo arklių
kinkinius ar vilkikus ir  pabūklus palikdavo pakelyje, o su kinkiniais/vilkikais
grįždavo atgal ir gabendavo pirmyn kitus pabūklus. Ir taip grįžinėdavo, kol
perveždavo visus pabūklus. Paskui traukdavo tolyn pirmąją pabūklų partiją
ir t. t. du, tris ar daugiau perridenimų, kol sugabendavo į reikiamą vietą vi-

24 Apie artileriją pagal: История Великой Отечественной войны Советского Союзаю
1941–1945, t. 1, c. 453; Великая Отечественная война. 1941–1945. Энциклоедия, Моск-
ва, 1985.
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sus pabūklus. Jau 1941 m. pradžioje iš kolchozų buvo mobilizuoti naujesni
traktoriai, bet jie nelabai tiko kariuomenės reikmėms.

Kariuomenės judėjimą sunkino didžiulės lėtaeigės arklių traukiamos
gurguolės. Kita vertus, Vermachtas taip pat turėjo nemažas gurguoles, kurių
pagrindą sudarė arklių traukiami įvairių tipų vežimai. Karo pradžioje vokie-
čių artilerija ir gurguolės buvo aprūpinti specialių veislių stambiais arkliais,
skirtais vežioti sunkiems kroviniams.

Bene didžiausia Raudonosios armijos techninė problema – karinės ry-
šių technikos stoka. To meto SSSR pramonė nebuvo pajėgi patenkinti bent
minimalius kariuomenės poreikius ryšių technikai. Ypač trūko radijo ryšio
priemonių, kurios būtinos manevringų kovos veiksmų sąlygomis. Daugelis
karininkų vengė naudotis netgi turimomis negausiomis radijo ryšio priemo-
nėmis, nes nemokėjo tinkamai jomis naudotis ir mieliau naudojosi laidiniu
ryšiu. Šio ryšio priemonių taip pat trūko. Vermachtas užtikrintai pirmavo
aprūpinimo ryšio priemonėmis.

Raudonojoje armijoje labai mažai buvo įvairios paskirties inžinerinės
kariuomenės.

Kariuomenės organizacija karo išvakarėse

Pagal karo išvakarėse vyravusią karo doktriną25, Raudonojoje armijoje
daug dėmesio buvo skiriama puolamosioms operacijoms, kurios buvo su-
vokiamos kaip kelių kovos veiksmų etapų visuma: priešininko taktinės gy-
nybos pralaužimas, taktinio proveržio perėjimas į operatyvinį, priešininko
rezervų sutriuškinimas bei jo pagrindinių pajėgų sunaikinimas. Puolanti
kariuomenės grupuotė turėjusi būti giliai ešelonuota. Buvo mąstoma apie
keturių ešelonų kovinį surikiavimą: priešakinis oro pajėgų ešelonas (avia-
cija), atakos ešelonas (vykdo šaulių korpusai), proveržio plėtimo ir vystymo
ešelonas arba pasiekimų vystymo ešelonas (į pralaužą įvedami mechanizuoti
ar kavalerijos korpusai), rezervų įvedimas į kautynes. Puolamojoje operaci-
joje svarbiausią vaidmenį turėjo atlikti smogiamoji armija. Joje turėjo būti
3–4 šaulių korpusai (12–15 šaulių divizijų), 1–2 mechanizuoti korpusai ar
kavalerijos korpusas, 3–4 aviacijos divizijos, taip pat papildomi pastiprini-
mo daliniai: 10–12 artilerijos pulkų, keletas tiesioginio pėstininkų palaikymo
tankų pulkų, inžinerinių batalionų ir kitokių padalinių.

25 Apie Raudonosios armijos kai kuriuos karo mokslo bei taktikos momentus pagal: История
Великой Отечественной войны Советского Союзаю 1941–1945, t. 1, c. 443–447.
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Smogiamajai armijai galėjo būti skiriamas 50–80 km pločio fronto ruožas, 
o svarbiausio smūgio vietoje smogiamajai armijai turėjo būti skiriamas 20–30 
km pločio ruožas (puolimo gylis 75–100 km). Tokio puolimo metu šaulių divi-
zijos puolimo tempas turėjo būti vidutiniškai 10–15 km per parą. Priešininko 
gynybai pralaužti svarbiausio smūgio vietoje buvo numatomos tokios opera-
tyvinio pajėgų tankio normos: vienai šaulių divizijai 2–2,5 km fronto ruožas, 
50–100 artilerijos pabūklų ir tiek pat tankų viename fronto kilometre.

Karo išvakarėse Lietuvos teritorijoje nebuvo nė vienos smogiamosios
armijos. Kita vertus, karo išvakarėse čia buvo dislokuota pakankamai šau-
lių divizijų bei mechanizuotų junginių, artilerijos dalinių, kad būtų galima
suformuoti vieną smogiamąją armiją. Tik būtų trūkę tiesioginio pėstininkų
palaikymo tankų pulkų bei kitų papildomų pastiprinimo dalinių. Nebuvo ir
tiek aviacijos, kad efektyviai palaikytų smogiamosios armijos puolimą. Su-
formavus tokią smogiamąją armiją, būtų likęs nepridengtas maždaug 220
km sienos ruožas. Tam turėjo būti atsiųstos papildomos pajėgos. Tikėtina, 
kad tokia smogiamoji armija būtų mesta į puolimą arba ruože tarp Vištyčio 
ežero ir Nemuno, arba ruože tarp Kapčiamiesčio ir Vištyčio ežero.

Kur kas mažiau dėmesio buvo skiriama gynybos operacijų teorijai, ly-
ginant su puolimo operacijomis. Operatyvinė gynyba buvo laikoma laikinu,
pagalbiniu kovos veiksmų būdu, užtikrinančiu būsimą puolimą. Gynyba tu-
rėjusi būti giliai ešelonuota. Numatyta armijos gynybos teorijos silpna vie-
ta buvo ta, kad jai užtikrinti buvo numatomos tokios pajėgos bei techninės
priemonės, kurias gauti buvo sunku tikėtis. Paprastai gynyboje buvo įsivaiz-
duojama tokia armija: 10–12 šaulių divizijų, 1–2 tankų brigados (brigadoje
paprastai buvo 2 tankų pulkai, motorizuotų šaulių batalionas ir pagalbiniai
padaliniai, brigadoje turėjo būti 53 tankai; 1940 m. tankų brigados perfor-
muotos į tankų divizijas), 5–6 artilerijos bei minosvaidžių pulkai iš rezervo,
5–6 inžineriniai batalionai ir 1–2 mišrios aviacijos divizijos. Armija gynybo-
je turėjo sudaryti  pirmojo ešelono divizijų ginamą priešakinę operatyvinę
užtvaros zoną (gylis 25–50 km). Už šitos zonos turėjusi būti įrengta taktinė
arba svarbiausioji pasipriešinimo zona su pagrindine ir antrąja gynybos juos-
ta, kur turėjo būti pagrindinės armijos pajėgos (šitos zonos gylis 20–30 km).
Armijos gynybos sistema turėjusi baigtis armijos rezervų manevro ir armi-
jos užnugario ribos zona (gylis 20–30 km). Taigi armijos gynybos zonos gylis
buvo 40–60 km, neskaitant priešakinės operatyvinės zonos (iš viso 65–110
km). Tokioje gynyboje vienai divizijai buvo skiriamas toks fronto ruožas: pa-
grindinėse kryptyse 6–10 km, o antraeilėse – 12–16 km. Visos armijos gyny-
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bai turėjo būti skiriama 80–100 km fronto juosta.
Palyginę toliau pateikiamus duomenis apie Raudonosios armijos pajė-

gas Lietuvos teritorijoje su gynybos operacijos teorijos reikalavimais, maty-
sime jos galimybes organizuoti gynybą. Pagal gynybos teoriją buvo reikalau-
jama, kad aukštesnioji vadovybė numatytų sukaupti pakankamai papildomų
pajėgų bei priemonių galingam kontrasmūgiui priešininko puolimo atveju.

Operatyvinio meno reikalavimus atitiko ir Raudonosios armijos taktika.
Prieškario laikų statutuose pagrindiniais kautynių būdais buvo laikoma puo-
limas ir gynyba, bet pabrėžiama, kad tiktai ryžtingas puolimas, pasibaigiantis
priešininko apsupimu, užtikrins visišką jo sunaikinimą. To meto statutai de-
klaravo, kad kautynių tikslą galima pasiekti tik bendromis visų ginklo rūšių
kariuomenės pastangomis.

Puolant visos pastangos turėjo būti sutelktos į priešininko pagrindinio
gynybos ruožo pralaužimą. Šaulių divizijos puolimo ruožo plotis 3–4,5 km,
o šaulių korpuso – 8–12 km. Puolant divizijai, visi daliniai ir padaliniai, pra-
dedant būriu, turėjo būti išdėstyti dviem ešelonais. Todėl nemaža divizijos
pajėgų dalis tiesiogiai nedalyvavo priešakinių priešininko pozicijų atakoje
ir įsijungdavo palaipsniui. Gynyboje ypatingas dėmesys turėjo būti skirtas
išlaikyti pagrindinį ruožą, kuris sudarė gynybos taktinės zonos (pagrindinės
pasipriešinimo zonos) pagrindą, užimamą pirmojo ešelono šaulių divizijų.

To meto sovietų statutai pėstininkus laikė svarbiausia kariuomenės rūši-
mi, nes tik ji galėjusi prisiimti visą kautynių naštą, užimti ir ilgai išlaikyti vieto-
vę. Kita vertus, buvo pripažįstama, kad be kitų kariuomenės rūšių palaikymo 
pėstininkai patys vieni negalį vesti šiuolaikinio mūšio. Tankų vietos bei vai-
dmens kautynėse suvokimas buvo grindžiamas tuo, kad jie kovos uždavinius 
galį spręsti tik sąveikaudami su kitomis kariuomenės rūšimis. Puolime tankai 
turėję veikti tiesiog pėstininkų kovinėje rikiuotėje, dalyvaudami pralaužiant 
priešininko gynybą. Gynyboje tankai turėję būti panaudojami kontratakoms 
ir kontrasmūgiams. Ypatingas vaidmuo buvo skiriamas artilerijai.

Sovietinėje operatyvinio meno ir taktikos teorijoje nebuvo apmąstytai
parengti pagrindinių kautynių rūšių ir operacijų bendrieji principai bei nuos-
tatos karo pradinio laikotarpio sąlygomis. Manoma, kad tik dėl to daugelis
sovietinės karo teorijos nuostatų konkrečiomis karo pradinio laikotarpio są-
lygomis neatitiko susiklosčiusios situacijos, todėl tų principų taikymas buvo
neefektyvus. Esą visa tai karo pradžioje trukdė kariuomenės valdymą.

Paminėti bendri sovietinės karo teorijos dalykai turėtų padėti geriau
suprasti ar bent mėginti suvokti tai, kas dėjosi karo pradžioje. Rusų karo 



152

istorikai dabar reziumuoja: „Sovietinė strategijos teorija neigė žaibiško karo
efektyvumą. Tai buvo atmetama kaip buržuazinė teorija. Sovietų karo teo-
rija daugiausia rėmėsi principu, kad bet koks Sovietų Sąjungos užpuolimas
pasibaigs visišku priešo sutriuškinimu jo paties teritorijoje. Todėl sovietinė
karo teorija pabrėždavo puolimą […]. Sovietinė strategija pripažino gynybą
reikalingu ginkluotos kovos būdu, bet pabrėždavo jos pajungimą puolimui,
pastarojo viršenybę“26.

Karo išvakarėse Raudonosios armijos sausumos kariuomenės organi-
zavimo pagrindą sudarė šaulių korpusai27. Tai buvo to meto aukščiausias 
įvairių ginklo rūšių taktinis junginys. Visiškai sukomplektuotame šaulių 
korpuse galėjo būti per 50 tūkst. karių. Šaulių korpuse buvo 3 šaulių divizi-
jos, 2 korpuso artilerijos pulkai, atskiras priešlėktuvinės artilerijos divizio-
nas, pionierių batalionas, ryšių batalionas ir keletas įvairių aprūpinimo bei 
kitokių specialių padalinių. Pagal to meto etatus visiškai sukomplektuotas
korpusas iš esmės turėjo gana stiprią artileriją – apie 1000 pabūklų ir mi-
nosvaidžių: 516 pabūklų (162 prieštankiniai) ir 450 minosvaidžių. Korpuso 
artilerijos pulkai turėjo 107 mm ir 122 mm patrankas bei 152 mm haubi-
cos–patrankas. Tiek korpuso, tiek divizijos pavaldumo artilerijos pulkuose, 
paisant pabūklų kalibro, paprastai būdavo 2 ar 3 divizionai, o kiekviename 
divizione po 3 baterijas (būdavo pulkų, kuriuose apskritai būdavo tik 3–6 
baterijos), kiekvienoje baterijoje – po 4, rečiau 6 pabūklus. Taigi artilerijos 
pulke galėjo būti 36 ar net ir daugiau pabūklų.

Šaulių divizijoje būdavo 3 šaulių pulkai, 2 divizijos artilerijos pulkai,
priešlėktuvinės artilerijos divizionas, prieštankinės artilerijos divizionas,
žvalgų batalionas, pionierių batalionas, ryšių batalionas, keletas aprūpinimo
ir kitokių pagalbinių užnugario padalinių. Sukomplektuotoje šaulių divizijo-
je turėjo būti 14,5 tūkst. karių (karo pabaigoje pagal etatus divizijoje turėjo
būti 11780 karių), 558 kulkosvaidžiai, 144 pabūklai (54 prieštankiniai), 150
minosvaidžių, 16 lengvųjų tankų (tankų batalionas), 13 šarvuočių, 558 au-
tomašinos (tai buvo daugiau tik sumanymas) ir per 3 tūkst. arklių. Divizijos 
artilerijos dviejų divizionų pulke buvo šešiolika 76 mm 1939 m. pavyzdžio
patrankų ir aštuonios 122 mm haubicos, o kitame trijų divizionų artilerijos
pulke buvo 2 divizionai 122 mm haubicų (24 pabūklai) ir divizionas 152 mm

26 Всемирная история. Вторая мировая война, c. 426.
27 Apie Raudonosios armijos junginių ir dalinių organizavimą pagal: История Великой Оте-
чественной войны. 1941–1945, t. 1, c. 456–458; Великая Отечественная война. 1941–
1945. Энциклопедия, Москва, 1985.
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haubicų–patrankų (12 pabūklų). Divizijos sudėtyje buvusiame prieštankinės
artilerijos divizione buvo dvylika 45 mm patrankų, o priešlėktuvinės artile-
rijos divizione – aštuonios 37 mm ir keturios 76 mm patrankos. Karo pra-
džioje daug divizijų buvo nesukomplektuotos – jose būdavo tik po 8–9 tūkst.
karių, tad nebuvo ir visos etatuose numatytos ginkluotės. Gynyboje divizijai
paprastai turėjo būti duodamas 6–14 km ruožas (5–7 km į gylį). Realiai karo 
išvakarėse pasienyje divizijos turėjo ilgesnį gynybos ruožą. Vermachto pėsti-
ninkų divizijoje būdavo apie 12 tūkst. karių.

Šaulių pulke pagal 1941 m. balandžio mėn. etatus buvo 3 šaulių bata-
lionai, artilerijos baterija (keturios 1927 m. pavyzdžio 76 mm patrankos),
prieštankinės artilerijos baterijoje (šešios 45 mm patrankos), minosvaidžių
baterija (keturi 120 mm minosvaidžiai), taip pat kovinio aprūpinimo bei kiti
užnugario padaliniai. Be to, dar kiekvienas šaulių batalionas turėjo 45 mm 
patrankų būrį (2 pabūklai) ir 82 mm minosvaidžių kuopą (6 minosvaidžiai).
Taigi visą pulko artileriją sudarė dvylika 45 mm patrankų, keturios 76 mm
patrankos, keturi 120 mm minosvaidžiai ir aštuoniolika 82 mm minosvai-
džių. Šaulių pulke 1941 m. turėjo būti apie 3200 karių (karo pabaigoje pagal
etatus pulke turėjo būti 2398 kariai), 160 kulkosvaidžių.  Pulkui puolime
turėjo būti skiriamas 700–1000 m fronto ruožas, o gynyboje 3–5 km fronto
ruožas (3 km į gylį). Šaulių batalione buvo 3 šaulių kuopos ir jau minėti ar-
tilerijos padaliniai, taip pat kiti aprūpinimo ir užnugario padaliniai. Šaulių
kuopoje buvo 3 šaulių būriai.

1939–1941 m. intensyviai buvo formuojamos naujos divizijos. Jų skaičius 
ganėtinai padidėjo, bet iki karo pradžios daugumos jų komplektavimas ne-
buvo baigtas, nesukaupta visa etatinė ginkluotė. Sovietinių istorikų teigimu, 
paprastai visiems junginiams, tiek jau esantiems, tiek dar formuojamiems, gin-
kluotė ir technika buvo tiekiama vienodais kiekiais – visiems po truputį, laips-
niškai aprūpinant ginklais visus junginius beveik vienu metu. Užtat ir atsirado  
teiginys, kad dauguma Raudonosios armijos divizijų buvo sukomplektuota ir 
aprūpinta pagal taikos meto etatus ir tik 1939–1940 m. karo veiksmuose daly-
vavusios divizijos buvo sukomplektuotos pagal karo meto etatus.

1939–1941 m. buvo performuojami ir perginkluojami tankų bei šarvuo-
čių daliniai. Vietoje tankų brigadų 1940 m. buvo formuojami mechanizuoti 
korpusai, tankų ir motorizuotos divizijos. Iki karo pradžios buvo suformuoti 9
mechanizuoti korpusai ir dar 20 buvo formuojama. Prieš karo pradžią Rau-
donojoje armijoje buvo 61 tankų divizija (58 divizijos mechanizuotų korpusų
sudėtyje ir 3 neįjungtos į korpusus). Pasak sovietinių karo istorikų, dauguma



154

tankų divizijų prieš pat karo pradžią dar buvo nebaigtos formuoti ir jose
nesukomplektuota visa etatuose numatyta technika.

Tankų divizijoje pagal etatus turėjo būti 2 tankų pulkai, motorizuotas
šaulių pulkas, haubicų artilerijos pulkas, priešlėktuvinės artilerijos divizi-
onas, specialūs ir užnugario padaliniai. Sukomplektuotoje tankų divizijoje
turėjo būti apie 11 tūkst. karių, 375 tankai, 95 šarvuočiai, 40 pabūklų (12
priešlėktuvinių) ir 45 minosvaidžiai.

Mechanizuotuose korpusuose kartu su tankų divizijomis buvo ir moto-
rizuotos divizijos. Jos buvo formuojamos lygiagrečiai su tankų divizijomis.
Motorizuotų divizijų svarbiausia paskirtis – įtvirtinti korpuso tankų divizijų
pasiektus laimėjimus, taip pat atlikti kitas kovos užduotis, veikiant prieši-
ninko gynybos gilumoje. Motorizuotoje divizijoje buvo 2 motorizuoti šaulių 
pulkai, tankų pulkas, artilerijos pulkas, priešlėktuvinės artilerijos divizionas,
prieštankinės artilerijos divizionas, žvalgų batalionas, įvairūs aprūpinimo bei
užnugario padaliniai. Pagal etatus motorizuotoje divizijoje turėjo būti per 11
tūkst. karių, 275 lengvieji tankai, 51 šarvuotis, 158 pabūklai (12 priešlėktuvi-
nių) ir minosvaidžiai.

Tankų divizijose buvo pontonų batalionai, o motorizuotose divizijose
– inžineriniai batalionai.

Aukščiausias organizacinis tankų ir šarvuočių bei motorizuotų junginių
vienetas buvo mechanizuotas korpusas. Mechanizuotame korpuse paprastai
buvo 2 tankų divizijos, motorizuota divizija, specialūs, aprūpinimo bei kiti
užnugario padaliniai. Kartais korpusai būdavo papildomi kitais motorizuo-
tais padaliniais.

Sovietų Sąjunga labai stokojo automobilių. Jų stygius trukdė sparčiai
įgyvendinti ambicingus kariuomenės pertvarkymo planus. Gerai motorizuo-
ta kariuomenė būtų tapusi labai mobili, pajėgianti sparčiai vystyti puolamą-
sias operacijas. Tikrovė buvo tokia: daugelyje mechanizuotų korpusų nebuvo
nė pusės pagal etatus priklausančių sunkvežimių (tuomet absoliuti dauguma
sovietų sunkvežimių buvo vadinamosios polutorkos, t. y. 1,5 t keliamosios 
galios nedideli sunkvežimiai) ir kitų automobilių. Daugelio mechanizuotų
korpusų motorizuotų šaulių divizijų kariai buvo paprasčiausi pėstininkai.
Automobilių pervežti kariams ir motorizuotų priemonių vilkti artilerijos pa-
būklams stygius žlugdė tankų ir motorizuotų divizijų manevringumą.  Divizi-
jos neturėjo tokios smogiamosios jėgos, kuri buvo joms planuojama.

Sparčiai formuojant daugybę tankų bei motorizuotų divizijų, joms trū-
ko karininkų. Karininkus, seržantus ir netgi eilinius kareivius šioms naujoms
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divizijoms ėmė iš pėstininkų ir ypač kavalerijos dalinių. Kavalerija tuo metu
buvo sparčiai mažinama, bet visų laipsnių pėstininkų karininkų trūko jau
esamoms ir naujai formuojamoms šaulių divizijoms. Kita vertus, ne taip
paprasta sparčiai perkvalifikuoti buvusius pėstininkus ar kavaleristus į tan-
kistus ar motorizuotų junginių karius. Sudėtingiausia buvo perkvalifikuoti
karininkus bei seržantus ir greitai parengti daugybę tankų vairuotojų–me-
chanikų bei automobilių vairuotojų. Tokiems specialistams parengti ar per-
kvalifikuoti buvo reikalingas laikas ir pakankamai instruktorių. Sovietams
pritrūko ir viena, ir kita.

Formuojamiems mechanizuotiems korpusams trūko artilerijos pabūklų.
Ypač stokota priešlėktuvinės artilerijos (iki etatinio komplekto vidutiniškai
trūko 30 % pabūklų).

Sovietinių karo istorikų teigimu, dėl visų minėtų priežasčių vakarinėse
pasienio karo apygardose iki karo pradžios taip ir nepavyko visiškai sufor-
muoti, apginkluoti ir aprūpinti technika visų naujų mechanizuotų korpusų.
Užtat ir jų kovinė parengtis buvusi nepakankama.

Raudonosios armijos junginiai Lietuvos teritorijoje
karo išvakarėse

1940 m. vasarą, aneksavus ir inkorporavus Lietuvą, Latviją ir Estiją į
Sovietų Sąjungos sudėtį, čia buvusi sovietinė okupacinė kariuomenė buvo
savotiškai „legalizuota“, įkūrus Pabaltijo ypatingąją karo apygardą, kurios
štabas dislokavosi Rygoje. Visos vakarų pasienyje buvusios ypatingosios karo
apygardos prasidėjus karui turėjo virsti frontais, o apygardų štabai – frontų
štabais. Pabaltijo karo apygardai vadovavo gen. plk. Fiodoras Kuznecovas.

Po 1940 m. rudenį – 1941 m. pradžioje vykusio intensyvaus Raudono-
sios armijos perdislokavimo Lietuvos teritorijoje čia, be pasienio bei kitos
NKVD kariuomenės, apie kurią neturime žinių, dar dislokavosi dvi Raudo-
nosios armijos sausumos kariuomenės armijos bei aviacija. Tai buvo 8–oji 
armija (vadas gen. mjr. Piotras Sobennikovas), kurios štabas dislokavosi
Šiauliuose, ir 11–oji armija (vadas gen. ltn. Vasilijus Morozovas), kurios šta-
bas buvo Kaune.

Sovietų aneksuotos Lietuvos teritorija,  turėjusi 300 km sieną su Rytų 
Prūsija ir vadinamuoju Suvalkų trikampiu, Raudonajai armijai turėjo ypa-
tingai svarbios strateginės reikšmės. Iš Lietuvos teritorijos, taip pat ir iš va-
dinamojo Balstogės iškyšulio (tuo metu Balstogė su plačia sritimi iki pat
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Augustavo buvo Baltarusijos SSR teritorijoje) buvo patogu pradėti puola-
mąją operaciją, smogiant Rytprūsiams. Kita vertus, Baltijos kraštų gamtinės
sąlygos ir vietovė buvo patogios organizuoti gynybą. Čia buvo daug natūralių
gamtinių kliūčių ruožų: Nemunas, Dauguva, daug kitų upių bei upelių, eže-
rų, miškų bei pelkėtų ruožų. Tinkamai organizavus gynybą, tai buvo nelen-
gvai įveikiamos kliūtys, ypač trukdžiusios tinkamai panaudoti karo techniką.
Baltijos kraštų teritorija sovietams dar buvo svarbi ir tuo, kad dengė Lenin-
gradą ir Baltijos karo jūrų laivyno bazes iš sausumos pusės.

Raudonosios armijos strategai manė, kad tikėtina, jog Vermachto pajė-
gos galinčios būti išskleistos puolimui šiomis kryptimis:

Tilžė–Šiauliai–Pskovas–Leningradas;
Gumbinė–Kaunas–Daugpilis–Leningradas;
Klaipėda–Liepoja–Ryga–Narva–Leningradas28.
Kažkodėl nebuvo numatyta dar viena tikėtina vokiečių pajėgų veržimo-

si kryptis: Suvalkai–Seinai–Alytus–Vilnius–Polockas/Maskva. Kaip tik šia 
kryptimi Vermachto pajėgos karo pradžioje veržėsi itin sparčiai.

Norint tinkamai pasipriešinti galimam vokiečių puolimui ir užtikrinti
sąlyginai saugų bei patogų pagrindinių pajėgų išskleidimą, Lietuvos teritori-
joje turėjo būti sutelkta tam parengta tinkama kariuomenės grupuotė. Karo
pradžios įvykiai vėliau parodė, kad čia, kaip ir kitų karo apygardų erdvėje,
sutelktos Raudonosios armijos pajėgos nepajėgė organizuotai ir tinkamai
pasipriešinti.

Tikėtiną pirminį fronto ruožą Lietuvos teritorijoje – 300 km nuo Palangos 
iki Kapčiamiesčio – dengė jau minėtų 8–ios ir 11–ios armijų pajėgos29. Realiai 
šių dviejų armijų junginiai turėjo pridengti pagrindinių pajėgų išskleidimą tiek 
galimam Raudonosios armijos puolimui, tiek aktyviai gynybai, jeigu pultų vo-
kiečiai, kad būtų sudarytos sąlygos organizuoti kontrapuolimą. Nemunas prie 
Sudargo pasienyje su Rytų Prūsija buvo riba tarp šių armijų pozicijų. Abiejų 
armijų operatyvinę erdvę  Lietuvos teritorijoje skyrė sąlyginė linija, išvesta 
kiek į vakarus nuo Kauno,  pro Kėdainius, Panevėžį ir toliau į šiaurę.

8–oje armijoje buvo 3 korpusai ir dar keli priskirti daliniai: 10–asis šau-
lių korpusas (10–oji, 48–oji ir 90–oji šaulių divizijos), 11–asis šaulių korpusas
(11–oji ir 125–oji šaulių divizijos), 12–asis  mechanizuotas korpusas (23–oji

28 Žr.: Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941–1945,
kн. 1, c. 31.
29 Apie Lietuvos teritorijoje buvusias sovietų armijas, kitus junginius bei jų parengtį žr.: Ten 
pat, p. 38–45.
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ir 28–oji tankų divizijos, 202–oji motorizuota divizija ir dar 10–asis motori-
zuotas pulkas). Šiai armijai buvo papildomai priskirti junginiai bei daliniai:
9–oji prieštankinės artilerijos brigada, 47–asis, 51–asis ir 71–asis korpuso
artilerijos pulkai, 242–asis atskiras priešlėktuvinės artilerijos divizionas bei
25–asis naikintuvų aviacijos pulkas. Armijos operatyvinėje erdvėje buvo 42–
asis (Šiaulių) ir 46–asis (Telšių) įtvirtinti rajonai.

11–oje armijoje buvo šie korpusai: 16–asis šaulių korpusas (5–oji, 33–oji
ir 188–oji šaulių divizijos), 29–asis  šaulių korpusas (179–oji ir 184–oji šaulių
divizijos,– tai Lietuvos kariuomenės likučiai, pertvarkyti į Raudonosios ar-
mijos teritorinį korpusą be tankų padalinių), 3–asis mechanizuotas korpusas
(2–oji ir 5–oji tankų divizijos, 84–oji motorizuota divizija ir dar 5–asis mo-
torizuotas pulkas). Armijai dar buvo priskirta: neįjungtos į korpusus 23–oji,
126–oji ir 128–oji šaulių divizijos, 10–oji prieštankinės artilerijos brigada,
270–asis ir 615–asis korpuso artilerijos pulkai, 110–asis haubicų artilerijos
pulkas, Vyriausiosios vadovybės rezervo 429–asis haubicų artilerijos pulkas,
19–asis ir 247–asis atskiri priešlėktuvinės artilerijos divizionai. Armijos ope-
ratyvinėje erdvėje buvo 44–asis (Kauno) ir 48–asis (Alytaus) įtvirtinti rajo-
nai. Šiai armijai buvo priskirta 38–oji atskira naikintuvų aviacijos brigada.

8–oji ir 11–oji armijos turėjo apsčiai artilerijos, skaičiuojant visų korpu-
sų ir divizijų artilerijos pulkus, papildomai armijoms priskirtus korpusų arti-
lerijos pulkus, kitus artilerijos dalinius bei padalinius. Be viso šito, Lietuvos
teritorijoje dar buvo priešlėktuvinės gynybos Kauno rajonas, kuriame dis-
lokavosi 14–oji priešlėktuvinės gynybos brigada. Šis rajonas tiesiogiai buvo
pavaldus karo apygardos vadovybei.

Taigi Lietuvos teritorijoje prieš pat karo pradžią buvo dislokuota 13
šaulių divizijų, 4 tankų divizijos, 2 motorizuotos divizijos, į divizijų sudėtį
neįėję 6 korpuso artilerijos pulkai, 2 haubicų artilerijos pulkai, 2 motorizuoti
pulkai, 2 prieštankinės artilerijos brigados, 3 priešlėktuvinės artilerijos divi-
zionai ir kitų padalinių.

Pabaltijo ypatingosios karo apygardos teritorijoje buvo dislokuotos
penkios mišrios aviacijos divizijos, kurios savo žinioje turėjo apie 70 oro uos-
tų. Daugiausia tai buvo paprasčiausi lauko oro uostai. Daugelyje oro uostų
pavasarį vienu metu pradėti rekonstravimo darbai, todėl kai kur susikau-
pė pernelyg daug lėktuvų. Tik likus kelioms dienoms iki karo pradžios kai
kurios divizijos pradėjo įrenginėti priedangas paslėpti lėktuvams, bet karui
prasidėjus dauguma lėktuvų stovėjo atvirai, be jokios priedangos/maskuo-
tės, netgi nebuvo išsklaidyti po atsarginius oro uostus.
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Vokiečių karo istorikas Valteris Švabedisenas yra pateikęs tokį bendrą
sovietų aviacijos įvertinimą: „Nepaisant to, kad skaičiumi Liuftvafė buvo
mažesnė už [sovietų] KOP santykiu 1:3 ar 1:4,  sovietų aviacijos smogiamoji
galia ir jos sėkmės šansai buvo vertinami gerokai prasčiau. […] Dėl trūkumų
oro uostų tarnybų bei tiekimo organizavime, taip pat dėl žemo techninio
lygio sovietų KOP buvo vertinamos kaip nepasirengusios kovos veiksmams:
priešakinių aviacijos dalinių realus pajėgumas sudarė maždaug 50 % etatų.
Iš bendro 5700 lėktuvų skaičiaus priešakinėse dalyse visiškai parengtų kovai
buvo maždaug tik 1500 naikintuvų ir 1300 bombonešių. […] Pagrindiniai
aviacijos susitelkimo rajonai buvo Latvijoje, Lietuvoje ir Rytų Lenkijoje. 
Liuftvafės vyriausioji vadovybė tikėjosi sovietų aviaciją sunaikinti ant žemės
netikėta triuškinančia ataka, bet neatmetė galimybės, kad sovietai likusias
pajėgas panaudos atsakomajam smūgiui, kad atremtų  Liuftvafės atakas ir
šturmo smūgiais sulaikytų sausumos dalinių judėjimą pirmyn. […] Technikos 
prasme (lėktuvai, ginkluotė ir kita įranga) sovietų KOP,  vokiečių vadovybės
nuomone, buvo prastesnės už  Liuftvafę. Lėktuvai buvo laikomi vienaip ar
kitaip pasenusiais, išskyrus nedaugelį šiuolaikinių naikintuvų. Kita silpna
pusė – tai, kad sovietų KOP vyko perginklavimas […]. Liuftvafės vyriausio-
ji vadovybė sovietų KOP vertino kaip labai pažeidžiamas ir manė, kad jų
kovingumą galima gerokai sumažinti, o gal apskritai paralyžiuoti, pasikar-
tojančiomis masinėmis netikėtomis oro uostų ir tiekimo centrų atakomis“30. 

 Iki šiol rusų istorikai neturi bendros nuomonės dėl sovietų lėktuvų skai-
čiaus karo išvakarėse ar tiesiog nežino/negauna tikrų duomenų apie to meto 
aviaciją. V. Šumichino duomenimis, karo pradžioje turėta 17 500 kovos lėk-
tuvų, kitais duomenimis – 20 000 kovos lėktuvų31. Rusų istorikų duomenimis, 
prie vakarų sienos buvo sutelkta 9261 kovos lėktuvas (Pabaltijo ypatingojoje 
apygardoje – 19 aviacijos pulkų su 1140 kovos lėktuvų, o kaimyninėje Vakarų 
ypatingojoje apygardoje – 29 aviacijos pulkai ir per 1500 kovos lėktuvų)32.

Būsimo karo veiksmų teatro Lietuvos teritorijoje inžinerinio įrengimo
atžvilgiu reikšmingiausiu dalyku buvo laikomas gynybos pozicijų išilgai sie-
nos įrengimas. Čia, pagal sumanymą, priešininkas turėjęs būti sulaikytas ir
taip būtų užtikrintas žmonių, arklių bei vežimų mobilizavimo organizavimas,
pagrindinių pajėgų sutelkimas bei išskleidimas.

30 Швабедиссен В. Сталинские соколы. Анализ действий советской авиации 1941–
1945 гг., Минск–Харвест, 2004, c. 39.
31 Ten pat, p. 345, 24 išnaša.
32 Ten pat, 26 išnaša.
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Pasienyje 1940 m. rudenį pradėti statyti įtvirtinti rajonai. Prieš karo pra-
džią buvo baigta dalies ilgalaikių gelžbetoninių įtvirtinimų statyba bei įrengi-
mas, pusėje jų buvo sumontuota ginkluotė, bet dar nebuvo požeminių ryšio
linijų. Nebuvo baigti įtvirtinimų maskavimo darbai. Kita vertus, nemažai
įtvirtinimų buvo statomi visiškai netoli sienos, tiesiog vokiečių akivaizdoje.
Įtvirtinimams statyti trūko cemento, armatūros, laiku neatveždavo įrengi-
mų. Užtat pati kariuomenė 1941 m. pavasarį pradėjo rengti lauko įtvirti-
nimus, pridengiančius įtvirtintus rajonus (pavojingiausiose kryptyse, rajonų
gynybos mazgų sandūrose ir pan). Pasienio zonoje buvo įrenginėjami 164
batalionų gynybos rajonai33. Neretai lauko gynybiniai įrengimai buvo daromi
nelabai apgalvotai: tarp batalionų rajonų likdavę dideli tarpai, ugnies taškai
išdėstomi neatsižvelgiant į vietovės sąlygas, miškingose vietovėse dažnai tarp
įrenginių nebuvo užtikrinta ugnies sąveika, kai kur batalionų gynybos rajonai
būdavo įrengiami vos už 200–1500 m nuo sienos, o 20 km ruože 4 batalionų
rajonai buvo įrengti tarp sienos ir Minijos upės (užuot Miniją panaudojus
kaip rimtą gamtinę kliūtį sustiprinti gynybai). Apskritai upės, ypač Nemunas
ir Dauguva, nebuvo panaudotos iš anksto įrengti užnugario gynybos lini-
joms. Priešais gynybinius inžinerinius įrengimus nebuvo spygliuotos vielos
užtvarų bei minų laukų. Apygardos arsenaluose apskritai nebuvo prieštan-
kinių ir kitokių minų bei spygliuotos vielos atsargų. O gal visa tai rodo, kad
sovietai ir nesirengė gintis, bet ruošėsi pulti patys?

Dar viena armija (27–oji) buvo dislokuota Latvijos ir Estijos teritorijoje
– 22–asis, 24–asis ir 65–asis šaulių korpusai (6 šaulių divizijos, 1 šaulių briga-
da, 2 korpuso artilerijos pulkai, neįėję  į šios armijos korpusų sudėtį ir 2 ats-
kiri priešlėktuvinės artilerijos divizionai). Šios armijos štabas buvo Rygoje; 
22–ojo šaulių korpuso štabas buvo Pečioruose, 24–ojo – Gulbenėje, 65–ojo
– Taline,  o korpusų divizijos buvo gerokai išsklaidytos.

Kaip Baltijos kraštų teritorijoje buvo telkiama sovietų kariuomenė, rodo 
toks pavyzdys: 1941 m. birželio 13 d. čia buvo 17 šaulių divizijų, o birželio 22 
d. – jau 19 šaulių divizijų ir dar buvo laukiama atvykstant bene 7 divizijų34.

Sovietinių istorikų teigimu, nebuvo sukomplektuoti Lietuvoje dislokavę-
si 3–asis ir 12–asis mechanizuoti korpusai35, kuriuose buvo 4 tankų divizijos. 

33 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне 1941–1945, c.
42.
34 Справка о развертывании вооруженных сил СССР на случай войны на Западе. 13
06 1941 г.// http:// www. hronos.km.ru/ dokum/ 194-dok/ spravka/.html.
35 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. 1941–1945, kн.
1, c. 41.
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Esą korpusai buvę formavimo stadijoje, trūko karininkų, seržantų, kareivių, 
nemažai karių nebuvo baigę specialaus parengimo tarnybai tankų daliniuose 
ir pan. Pagal juos, 12–ame mechanizuotame korpuse trūko 16 % tankų, o 
3–ame korpuse – net 45 % tankų. Trūko šarvuočių, sunkvežimių. Lietuvos 
teritorijoje dislokuotuose junginiuose buvo 1150 tankų36 (neaišku, ar tiek tan-
kų buvo tik mechanizuotuose korpusuose, ar apskritai visuose korpusuose). 
Dauguma tankų (1045 kovos mašinos) buvo senų modelių BT, T–26, T–28, 
bet neabejotinai šiek tiek buvo ir T–35 modelio tankų. Vis dėlto turėta ir 
naujausių modelių tankų. Abiejuose korpusuose buvo 105 tankai T–34 ir KV, 
t. y. apie 9,5 % viso tankų parko (7,11 % visų vakarų pasienyje buvusių nau-
jausių modelių tankų). Įsidėmėtina, jog vakarų pasienio karo apygardose 
buvo 1475 naujausių modelių tankai, į kuriuos panašių vokiečiai apskritai 
neturėjo: T–34 – 967  (iki tol jų buvo pagaminta 1215) ir KV – 508 tankai 
(pagaminta 636)37. Dabar rusų istorikai tvirtina, kad dauguma senų modelių 
tankų buvę techniškai netvarkingi ar sugedę ir tik ne daugiau kaip 27 %buvo 
tvarkingų tankų38. Nežinome, koks procentas tvarkingų ir kovai tinkamų tan-
kų buvo Lietuvoje dislokuotose tankų divizijose ir kituose junginiuose. Pagal 
sovietų tankų veiksmų Lietuvos teritorijoje intensyvumą galima daryti prie-
laidą, jog čia dauguma senų modelių tankų buvę tinkami kovai.

Literatūroje yra labai neaiški, nors ir paremta nuoroda į archyvinį šal-
tinį (jį patikrinti negalime), tokia užuomina: „1941 m. pradžioje Pabaltijo 
ypatingoje karo apygardoje pradėtos formuoti naujos keturios motorizuotos
ir trys tankų brigados, trys priešlėktuvinės gynybos brigados, taip pat kiti
daliniai ir padaliniai. Visų pirma dėl to, kad vėlavo ginklų, kovinės technikos
ir autotransporto tiekimas, iki karo pradžios jie dar nebuvo sukomplektuoti.
Kai kurie apskritai egzistavo tik popieriuje“39. Tai tikriausiai buvo papildomi
junginiai prie dviejuose mechanizuotuose korpusuose buvusių tankų ir mo-
torizuotų divizijų. Suklusti verčia tik tai, jog 1941 m. pradžioje Raudonojoje 
armijoje jau nebebuvo tankų ir motorizuotų brigadų – jos jau buvo perfor-
muotos į divizijas. Tankų brigados vėl atsirado tik 1941 m. rudenį, kai netekę
daugybės tankų divizijos buvo performuotos į brigadas.

36 Ten pat, p. 43.
37 Всемирная история. Вторая мировая война, c. 429, 431.
38 Ten pat, p. 431.
39 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войнею 1941–1945,
kн. 1, c. 39.
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Raudonosios armijos junginių dislokacija Lietuvos
teritorijoje

Kur ir kokiose pozicijose buvo išdėstyta Lietuvos teritorijoje buvusi so-
vietų kariuomenė?

Pasienio ruožą nuo Nemuno (šiek tiek į vakarus nuo Jurbarko) ir iki
Palangos dengė 8–osios armijos divizijos. Pradedant nuo pajūrio ir toliau
į pietryčius pasienio pozicijose buvo 10–oji šaulių divizija (jai teko 80 km
pasienio ruožas); toliau į pietryčius – Šilalės rajone – 90–oji šaulių divizija, o
Tauragės rajone (ir iki Nemuno) – 125–oji šaulių divizija.

Pasienio ruožą nuo Kapčiamiesčio ir iki kairiojo Nemuno kranto Su-
dargo rajone dengė 11–osios armijos ar jai priskirtos divizijos. Nuo kairiojo
Nemuno kranto Sudargo rajone ir iki Kudirkos Naumiesčio gynybos barą
buvo užėmęs vienas 5–osios šaulių divizijos pulkas; Kybartų–Virbalio rajone 
gynybos pozicijose buvo vienas 33–osios šaulių divizijos pulkas; tarp Kybartų 
ir Vištyčio ežero – vienas 188–osios šaulių divizijos pulkas; Vyžainių–Kalva-
rijos rajone – vienas 126–osios šaulių divizijos (?) pulkas (pagrindinės divizi-
jos pajėgos dislokavosi Prienų apylinkėse); Lazdijų rajone prie sienos buvo
128–oji šaulių divizija; nedidelį pasienio ruožą Kapčiamiesčio apylinkėse
buvo užėmę 23–osios šaulių divizijos du batalionai.

Tiesiogiai pasienį dengė septynios šaulių divizijos, jų daliniai ar tik pa-
daliniai. Pagrindinės 11–osios armijos 16–ojo šaulių korpuso pajėgos buvo
sutelktos Kazlų Rūdos miškuose. 8–osios armijos 48–oji divizija buvo dislo-
kuota į pietryčius nuo Šiaulių (sienos link).

3–ojo mechanizuoto korpuso 5–oji tankų divizija buvo sutelkta Alytuje
ir netolimose jo apylinkėse (divizijos tankai likus maždaug 3 dienoms iki
karo pradžios buvo išdėstyti dešiniajame Nemuno krante, t. y. į rytus nuo
Alytaus; panašu, kad dengė du strateginės reikšmės tiltus per Nemuną, bet
buvo užėmę ne prietilčio, o „užtilčio“ gynybą); 2–oji tankų divizija buvo Jo-
navos rajone; 84–oji motorizuotoji šaulių divizija dislokavosi tarp Kaišiado-
rių, Jonavos ir Kauno. 12–ojo mechanizuoto korpuso 23–ioji tankų divizija
buvo dislokuota į rytus nuo Mažeikių, o 28–oji tankų divizija – į rytus nuo
Šiaulių; šio korpuso 202–oji motorizuota šaulių divizija irgi buvo netoli Šiau-
lių (į vakarus nuo miesto).

Plk. Kazys Škirpa, pokaryje sukaupęs informaciją apie Raudonosios ar-
mijos junginių dislokavimą Lietuvos teritorijoje, padarė tokią išvadą: „Šito-
kiame jėgų išdėstyme nematyti jokios taktinės idėjos net aktyviam gynimui,
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nei juo labiau kokiai suplanuotai kontrofenzyvai. Greičiausiai jis buvo rusų
padarytas grynai krašto okupaciniais motyvais – turėti visur krašte ginkluotų
padalinių, kad tuoj nuslopintų bet kokį gyventojų mėginimą sukilti prieš jų
laisvės pavergėjus“40. Į šitokią nuomonę reikia atkreipti dėmesį, bet, kita ver-
tus, reikia turėti mintyje, jog svarbiausia kariuomenės paskirtis yra visiškai
kita. Reikalui esant, Raudonosios armijos junginiai galėjo būti tik NKVD
padalinių pagalbininkai.

Sovietiniai karo istorikai tvirtino, kad mechanizuotų korpusų divizijos
nebuvo pasirengusios nedelsiant pradėti kovos veiksmus: buvo ne tik nesu-
komplektuotos, bet ir dislokuotos toli nuo sienos bei išsklaidytos nemažoje
teritorijoje41. Šios divizijos buvo dislokuotos 75–150 km nuo sienos. Rašo-
ma, kad dauguma abiejų armijų artilerijos pulkų buvo sutelkta poligonuose
mokomiesiems šaudymams. Neretai artilerijos daliniai bei padaliniai buvo
atsidūrę tolokai nuo savo junginių. Šaulių junginių inžineriniai bei pionierių
padaliniai taip pat buvo toli nuo savo junginių – statė gynybinius įrengimus
įtvirtintuose rajonuose.

Iš viso to darytina išvada, kad Lietuvos teritorijoje buvusių junginių ne-
pakankamas pasirengimas nedelsiant stoti į kautynes ir apskritai kovingumas
priklausė ne tik nuo silpno bendro kovinio pasirengimo bei komplektavimo.
Tai buvo kažkas daugiau. Ir už šitokią situaciją buvo atsakingi ne tik/ne tiek 
korpusų vadai, ne tik karo apygardos vadovybė, bet ir vyresnybė Maskvoje.
Korpusų ir divizijų vadai neabejotinai buvo atsakingi už tai, kad junginiai
nemokėjo veikti skubiai ir nebuvo tinkamai apmokyti: divizijos daliniai po
pavojaus signalo rinkdavosi lėtai ir nepakankamai organizuotai, rikiuodavo-
si aikštėje ir ilgai stovėdavo vietoje, kol prasidėdavo žygis, o jo metu kelyje
susidarydavo kamščiai. Neabejotinai tai buvo to meto visos Raudonosios 
armijos bėda, o ne tik Lietuvos teritorijoje buvusių divizijų nepakankamas
parengimas. Prasidėjus karo veiksmams paaiškėjo, kad dalinių ir padalinių
vadai nebuvo susipažinę su savo gynybos rajonais, padaliniai nesugebėjo pri-
dengti jų ruože buvusių ilgalaikių ir lauko įrenginių. Padaliniams išeinant į
darbus už kelių dešimčių kilometrų nuo stovyklos nebuvo išduodama visa
ginkluotė (pvz., kulkosvaidžiai) bei kovos šoviniai. Užtat pirmosios karo die-
nos rytą daugelis netoli sienos buvusių padalinių atsidūrė nepavydėtinoje
padėtyje: ginkluoti, bet be šovinių.

40 Škirpa K. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti, p. 285.
41 Бoрьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. 1941–1945, kн.
1, c. 45.
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Sovietiniai karo istorikai pripažįsta, kad karo apygardos vadovybė bei
štabas (neabejotinai tai buvo būdinga ne vien Pabaltijo apygardai) nepakan-
kamai aiškiai įsivaizdavo galimą priešininko veiksmų pobūdį bei jo pajėgas
įsiveržimo atveju42. 1941 m. balandį vykusiuose štabų mokymuose buvo su-
modeliuota tokia situacija, kai nepakankamai judrus ir aktyvus priešininkas
nesunkiai sunaikinamas kontrasmūgiais. 

Raudonosios armijos pajėgų intensyvesnis telkimas arčiau vakarinių
sienų prasidėjo 1941 m. gegužę43. Sovietiniai istorikai tvirtino, jog link Va-
karų traukė nesumobilizuota kariuomenė, nesukomplektuoti jos junginiai,
neturintys reikiamo transporto. Arčiau sienos sutelkti junginiai turėjo būti
užbaigti komplektuoti per kelias paras, paskelbus mobilizaciją. Manyta, kad
tam bus laiko iki karo veiksmų pradžios. Abejotinas sumanymas papildy-
ti kariuomenės junginius mobilizuotaisiais Lietuvos vyrais, jeigu apskritai
tokia mobilizacija būtų pavykusi. Kariuomenės telkimas geležinkeliu vyko
lėtai, esą buvo laikoma, jog artimiausiu metu karas neprasidėsiąs (?).

Visi šitie organizaciniai bei apmokymo momentai sudarė prielaidas, pa-
lankesnes sąlygas Vermachto veržimuisi į Rytus. Bet tai nebuvo Raudonosios 
armijos pralaimėjimo pradiniame karo etape priežastys. Tai trūkumai, kurių 
buvo ne tik pasienio apygardų teritorijoje dislokuotuose, bet apskritai visuo-
se Raudonosios armijos junginiuose, bet ne esmė. Priežastys glūdėjo kur kas
giliau. Apie jas viskas ar bent daugumą dalykų bus sužinota tik tuomet, kai
rusų istorikai galės pasinaudoti visais iki šiol įslaptintais karo parengimo, jo
išvakarių bei pradžios dokumentais (neabejotinai tokių esama, nes dabar
kol kas daug kur „nesueina galai“). 

„Chruščiovmečio atšilimo“ laikotarpiu, kai apie daugelį dalykų Maskvo-
je rašyta kiek atviriau, sovietiniai karo istorikai apie Raudonąją armiją ir jos
pasirengimą karo išvakarėse šitaip rašė: „Priedangos kariuomenės išdėsty-
mas ir jai keliami uždaviniai ne visiškai atitiko aplinkybių reikalavimus. Visų 
pirma valstybės sienos gynimo organizavimas rėmėsi prielaida, kad nebus
netikėto priešininko įsiveržimo, kad prieš jo ryžtingą puolimą bus paskelb-
tas karas arba priešininkas karo veiksmus pradės ribotomis pajėgomis ir po
to sovietų kariuomenė suspės išeiti į savo gynybos pozicijas ir užimti jas.
Priedangos kariuomenė buvo ištęsta pagal sieną, užimdama visus jos įlinkius
ir iškyšulius į vakarų pusę, kur nebuvo apsaugoti sparnai. Rezerve buvo pa-
liktos nedidelės pajėgos, kurios negalėjo prasiveržusiam priešininkui smogti

42 Ten pat.
43 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945, t. 1, c. 472.
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galingo smūgio. Palei sieną išdėstyta kariuomenė negalėjo suspėti paskui
priešininką, nes neturėjo kiek reikia mechaninio transporto. Mūsų kariuo-
menės dislokacija pasienio apygardose netiko netikėtam fašistinės armijos
puolimui atremti. Nebuvo suformuota operatyvinė ir taktinė pajėgų grupuo-
tė priešininko smūgiui atremti“44. Jau 1961 m. leidžiant pirmąjį sovietinį karo
istorijos daugiatomį leidinį buvo ginamasi nuo tais laikais SSSR žmonėms
viešai dar negirdėtų kaltinimų Stalinui ir jo valdomai Sovietų Sąjungai pasi-
rengimais pirmiems pulti Vokietiją: „Pasienio apygardų kariuomenei ir karo
flotilėms keliami uždaviniai buvo vien tik gynybinio pobūdžio. Tai dar kartą 
liudija, kad sovietų vyriausybė neturėjo kokių nors sumanymų parengti savo
Ginkluotąsias pajėgas užpulti Vokietiją. Apgailėtina, bet netgi ir gynybos
tikslais prieš karo pradžią nebuvo suformuota reikiama pajėgų grupuotė.
Prieš birželio 22–ąją netoli sienos dislokavosi tik atskiri batalionai tų divizi-
jų, kurios pagal sienos priedangos planą turėjo užimti gynybos linijas išilgai
sienos. Pagrindinės šitų divizijų pajėgos buvo mokymo stovyklose už 20–80
km nuo sienos mokėsi pagal taikos meto kovinio parengimo planus“45.

Ir vėl peršasi mintis, kad gal tikėtina vadinamosios suvorovinės istorio-
grafijos išvada apie karo išvakares ir jo pradžią, jog 1941 m. birželio vidury-
je pasienyje buvusios tik nežymios priedangos pajėgos, kurios turėjusios per 
savo gynybos pozicijas praleisti galingą Raudonosios armijos puolimo bangą, 
t. y. visiškai nebuvo ruošiamasi gintis nuo Vermachto puolimo. Esą pasienyje 
buvo stengiamasi kuo ilgiau išlaikyti rengimosi gynybai regimybę, o iš krašto 
gilumos didžiausios paslapties apgaubtos vakarų link judėjo gerai sukom-
plektuotos ir apmokytos Raudonosios armijos ir NKVD divizijos. Kiekviena 
istoriografijos kryptis turi pagrindą egzistuoti, kol ji nėra galutinai atmesta.

Vokiečių karo istorikai šitaip įvertina Vermachto priešininką: „Maršalo
Vorošilovo Šiaurės grupėje buvo apie 39 junginius, tarp kurių buvo 2 tankų
divizijos ir 6 motomechanizuotos brigados. Šios grupės kariuomenė turėjo
nežymią priedangą pasienyje su Rytų Prūsija. Rezervai buvo išdėstyti Šiau-
lių, Kauno ir Vilniaus rajonuose; stambios pajėgos taip pat buvo sutelktos
Pskovo rajone. Ypatingos Rusijos sąlygos stipriai trukdė gauti žvalgybos
duomenų apie Sovietų Sąjungos karinį potencialą, todėl šie duomenys toli
gražu nėra išsamūs. Rusai ypač sumaniai maskavo viską, kas susiję su ar-
mija […], nebuvo galimybių organizuoti platų špionažo tinklą, o tai trukdė
patikrinti ir tas negausias žinias, kurias pavykdavo surinkti žvalgams. Rusų 

44 Ten pat, p. 474.
45 Ten pat, p. 475.
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karo pramonę ir transportą [abveras] įvertino žemiau galimybių, o rusų
kariuomenės kiekį bei kovingumą nustatė palyginus tiksliai. […] Rusų ka-
riuomenė buvo aprūpinta šiuolaikiniais ginklais ir turėjo daug tankų. Taip 
pat nustatyta, kad ir pėstininkų divizijose rusai turėjo daug tankų, skirtų
tiesiogiai palaikyti pėstininkus. Bet motorizuota kariuomenė, skirta vykdyti
operatyviniams uždaviniams, dar buvo tik jos vystymo stadijoje ir nepakan-
kamai apmokyta. Kariuomenės valdymas mažai kuo skyrėsi nuo vokiečių
kariuomenės valdymo, bet pradžioje rusų vadų žemutinė ir vidurinė gran-
dys pasirengimo taktikos srityje gerokai atsiliko nuo vokiečių. Rusų kareivių 
savybės, ypač jų drausmė, sugebėjimas veikti, nekreipiant dėmesio į prieši-
ninko ugnį bei savus nuostolius, jų atsparumas, įveikiant karo nepriteklius
ir sunkumus, be jokios abejonės, buvo labai aukštos. Vokiečiams tik buvo 
neaišku, kokią įtaką rusų kariuomenės susitelkimui ir kovos dvasiai padarys
didžiulės karinės nesėkmės. Reikia tiesiai pasakyti, kad šiuo požiūriu vokie-
čių kariniai sluoksniai neturėjo jokių ypatingų vilčių. Kalbant apie taktiką,
reikia pasakyti, kad rusų vadai karo pradžioje kur kas geriau veikė gynyboje.
Puolime jiems paprastai trūko lankstumo, valdant kariuomenę mūšio lauke
ir kariuomenės rūšių sąveikoje. Laipsniškai rusai susikūrė tam tikrą puoli-
mo šabloną, kartais darydami tik nežymius pakeitimus. Taip jie vokiečiams
palengvindavo gynybą tais atvejais, kai buvo pakenčiamas jėgų santykis. […]
Prieš rusų ataką visuomet būdavo labai stambių artilerijos pajėgų ir pėsti-
ninkų sunkiųjų ginklų sutelkta ugnis, o rusų aviacija tuo pat metu smogdavo
išaiškintoms artilerijos ugnies pozicijoms. Pasinaudodami šituo artilerijos
ugnies ir aviacijos palaikymu, pėstininkai, lydimi tiesioginio tankų palaiky-
mo, paprastai tankiomis grandinėmis eidavo į ataką, nekreipdami dėmesio į
didelius nuostolius […]“46.

Vokietijos pajėgos Lietuvos pasienyje karo išvakarėse

Sovietų Sąjunga ir Trečiasis Reichas – abu Antrojo pasaulinio karo pra-
džios kaltininkai – 1939 m. sutartimis deklaruodami ir praktikoje pademons-
travę dviejų didžiausių pasaulyje  totalitarinių režimų draugystę, stengėsi
vienas kitą pergudrauti ir smogti mirtiną smūgį savo konkurentui kelyje į
pasaulinį viešpatavimą. Abu šie nusikalstami režimai skyrėsi nebent techni-
kos lygiu ir jos panaudojimu.

46 Бутлар. Война в России// Мировая война 1939–1945 гг., Москва–Санкт–Петербург,
2000, c. 201, 203.
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Tik pasibaigus karui su Prancūzija, vokiečiai 1940 m. liepą iš Vakarų į 
Rytus permetė generolo feldmaršalo Teodoro von Bocko vadovaujamą ar-
mijų grupės štabą ir trijų lauko armijų štabus. Prasidėjo trisdešimties divizi-
jų perdislokavimas į Rytus. Nacių valdoma Vokietija 1940 m. liepą pradėjo
kurti konkretų karo prieš bolševikinę Sovietų Sąjungą planą, kurio kodinis
pavadinimas buvo „Barbarosa“. Jo pagrindas – žaibiškų veiksmų karas.
„Barbarosos“ plano esmė buvo išdėstyta Vermachto vyriausiosios vadovybės
parengtoje ir 1940 m. gruodžio 18 d. Adolfo Hitlerio pasirašytoje direkty-
voje. Pagal tą direktyvą turėjo būti sunaikintos pasienyje esančios pagrin-
dinės Raudonosios armijos pajėgos, pakirstas jų kovingumas ir galimybė
pasitraukti į krašto gilumos platybes. Tai turėjo būti pasiekta įgyvendinant
drąsias puolamąsias operacijas, giliai į užnugarį prasiveržiant tankų jungi-
niams. Svarbiausi strateginiai objektai, kuriuos po žaibiškų smūgių turėjo
pasiekti Wehrmachtas: Leningradas, Kronštatas, Centrinis pramonės rajo-
nas ir Donecko baseinas. Vyriausiosios kariuomenės vadovybės sumanymu,
puolamosios operacijos apogėjumi turėjęs būti Maskvos užėmimas.

Vėliau, rengiant Vyriausiosios vadovybės direktyvas, operacijų planuo-
se buvo padaryta pakeitimų. Pirmiausia tai buvo susiję su puolimo svarbiau-
siuoju tikslu. Hitleriui reikalaujant, Maskva jau nebebuvo svarbiausiu tikslu.
Pagal Hitlerio padarytas pataisas pagrindiniu uždaviniu turėjo tapti Balti-
jos kraštų teritorijoje buvusių sovietų pajėgų apsupimas, dalį armijų grupės
„Centras“ pajėgų pasukus į šiaurę; antruoju itin svarbiu uždaviniu buvo įvar-
dytas priešininko grupuotės Ukrainoje sunaikinimas. Įvykdžius šiuos pagrin-
dinius uždavinius didžiulio Rytų fronto sparnuose, pasak Hitlerio, būsią ga-
lima spręsti: pulti Maskvą ar prasiveržti į rytus nuo Maskvos plytintį rajoną.
Manyta, kad vis dėlto bus stengiamasi užimti Maskvą.

Operacijos pradžia buvo numatyta 1941 m. gegužę. Operacijos prieš 
SSSR pradžios terminą sutrikdė nenumatyti politiniai ir kariniai įvykiai Ju-
goslavijoje. Ir tik balandžio 17 d. kapituliavus Jugoslavijos, 21 d. Graikijos 
armijoms, balandžio 30 d. Hitleris nurodė karą su Sovietų Sąjunga pradėti 
birželio 22 d., t. y. operacija buvo pavėlinta penkiomis savaitėmis, kurios buvo 
reikalingos pergrupuoti kariuomenei iš Balkanų į Rytus. Tai neigiamai atsilie-
pė karo su SSSR eigai. Šita operacija buvo rengiama visiškai slaptai, nes tik 
taip buvo galima  užtikrinti jos operatyvinį netikėtumą. Vyriausiasis sausumos 
pajėgų vadas 1941 m. sausio 31 d. išleido direktyvą „Dėl pajėgų strateginio 
išskleidimo“. Vasario 4 d. prasidėjo vokiečių ginkluotųjų pajėgų strateginis 
telkimas ir jų išskleidimas tolesniems veiksmams pagal „Barbarosos“ planą.
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Lietuvos teritorija strategiškai buvo svarbi ne tik Raudonosios armijos, 
bet ir Wehrmachto puolimui. Sovietų Sąjungai turėjo smogti trys vokiečių ar-
mijų grupės atitinkamai svarbiausioms strateginėms kryptims: armijų grupė 
„Šiaurė“, kurios smūgio svarbiausias tikslas – Leningradas ir sovietų Balti-
jos laivyno bazės Taline bei Kronštate; armijų grupė „Centras“ ir jos tikslas 
– centriniai Rusijos rajonai Maskvos kryptimi; armijų grupė „Pietūs“ ir tikslas 
– Kijevas, Centrinis pramonės rajonas, Donecko baseinas, o vėliau Volga ir 
Kaukazas. Per Lietuvos teritoriją turėjo riedėti visa armijų grupė „Šiaurė“ ir 
armijų grupės „Centras“ kairysis sparnas, disponavęs rimtomis pajėgomis47.

Armijų grupė „Šiaurė“ (vadas generolas feldmaršalas Wilhelmas Rit-
teris von Leebas) buvo išskleista nuo Nimerzatės (Nemirsetos) iki Vištyčio 
ežero. Ją sudarė dvi lauko armijos ir tankų grupė.

18–oji lauko armija (vadas gen. plk. Georgas von Kuechleris) turėjusi 
iš Tilžės–Klaipėdos rajono smogti per Žemaitiją Jelgavos–Rygos kryptimi, 
užimti sovietų laivyno bazes Liepoją ir Ventspilį, Rygą ir placdarmus deši-
niajame Dauguvos krante, paremti kitų armijų pastangas, puolant Daugpi-
lio–Opočkos–Pskovo kryptimi. Šios armijos pirmosios bangos sudėtyje buvo
26–asis armijos korpusas (61–oji, 217–oji ir 291–oji pėstininkų divizijos), 1–
asis armijos korpusas (1–oji, 11–oji ir 21–oji pėstininkų divizijos) bei 38–ojo
armijos korpuso 58–oji pėstininkų divizija. Iš viso 18–ojoje armijoje buvo 11
pėstininkų divizijų.

4–oji tankų grupė (vadas gen. plk. Hoeppneris) turėjusi veržtis Ra-
seinių–Daugpilio–Opočkos–Porchovo ir toliau Leningrado kryptimi. Šita 
tankų grupė kartu su 18–osios ir 16–osios armijų smogiamosiomis grupuo-
tėmis turėjo suduoti svarbiausią triuškinantį smūgį armijų grupės „Šiaurė“ 
centre ir pralaužti Raudonosios armijos gynybą tarp plento Tilžė–Šiauliai 
ir Vištyčio ežero, Daugpilio rajone užimti placdarmą dešiniajame Daugu-
vos krante ir nesustojusi veržtis  Opočkos–Porchovo link, o nuo ten toliau 
pagal aplinkybes šiaurės rytų kryptimi. 4–ojoje tankų grupėje buvo gen. 
Hanso Teinhardto vadovaujamas 41–asis tankų korpusas (1–oji tankų di-
vizija, 6–oji tankų divizija, 36–oji motorizuota divizija ir 269–oji pėstininkų 
divizija), gen. Ericho von Mansteino vadovaujamas 56–asis tankų korpusas 
(8–oji tankų divizija, 3–oji motorizuota divizija, 290–oji pėstininkų divizija). 

47 Wehrmchto armijų išskleidimas pagal: Škirpa K. Sukilimas Lietuvos suverenumui atstatyti, p.
284; [Stankeras P.]. Vokietijos–SSSR karo pradžia. Žaibo karas Lietuvoje//Okupuotos Lietuvos
istorija, p. 161; Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне.
1941–1945, c. 34.
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Armijos žinioje buvo 3–oji SS „Totenkopf“ tankų (motorizuota?) divizija. 
Tankų grupėje buvo per 600 tankų.

16–oji lauko armija (vadas gen. plk. Ernstas Buschas), sutelkta Įsru-
čio apylinkėse, turėjo pulti bendra Kauno–Daugpilio–Opočkos kryptimi. 
Armijoje buvo 20 pėstininkų divizijų. Armijos puolimo pirmojoje bangoje 
buvo 2–ojo armijos korpuso 12–oji, 32–oji ir 121–oji pėstininkų divizijos; 
10–ojo armijos korpuso 30–oji ir 126–oji pėstininkų divizijos; 28–ojo ar-
mijos korpuso 122–oji ir 123–oji pėstininkų divizijos. Armijos žinioje dar 
buvo ir 253–oji pėstininkų divizija.

Armijų grupės „Šiaurė“ rezervą sudarė 23–asis  armijos korpusas, ku-
riame buvo 203–oji, 251–oji ir 254–oji pėstininkų divizijos. Šią armijų grupę 
rėmė ir iš oro dengė gen. plk. Alfredo Kellerio vadovaujamas 1–asis oro laivy-
nas, kurį sudarė 1–asis aviacijos korpusas ir Flieger–fuehrer Ostsee junginys.

Armijų grupė „Šiaurė“ turėjo sutriuškinti Baltijos kraštų teritorijoje bu-
vusius Raudonosios armijos junginius, suskaidyti sovietų frontą ir neleisti, kad 
iš Baltijos kraštų į Rytus pasitrauktų kovingi sovietų kariuomenės daliniai.

Skiriamoji riba tarp armijų grupių „Šiaurė“ ir „Centras“ ėjo tarp Kauno
ir Vilniaus: Alenšteinas–Goldapė–Kaišiadorys (minėtus punktus paliekant
armijų grupės „Centras“ operatyvinėje erdvėje) ir tolyn į šiaurės rytus Veli-
kije Lukų link.

Suvalkų trikampyje į šiaurės vakarus nuo Lomžos ir į vakarus nuo Su-
valkų buvo išskleistos  armijų grupės „Centras“ kairiojo sparno pajėgos: 
3–oji tankų grupė ir 9–oji lauko armija. Šios pajėgos (4 tankų, 3 motorizuo-
tos ir 7 pėstininkų divizijos) turėjo pulti tarp Vištyčio ežero ir Kapčiamies-
čio bei Sapackynės. Svarbiausia jų užduotis: sąveikaujant su armijų grupės 
„Šiaurė“ pajėgomis padėti iš šiaurės apsupti ir likviduoti Balstogės rajone 
buvusią sovietinę kariuomenę, puolant Minsko kryptimi, plėtoti puolimą 
Polocko bei Vitebsko link ir neleisti sovietų kariuomenei susitelkti Daugu-
vos aukštupio rajone.

Armijų grupės „Centras“ kairiajame sparne turėjo pulti 3–oji tankų gru-
pė (per 600 tankų), kurioje buvo 4 korpusai: 39–asis tankų korpusas (7–oji
tankų divizija, 20–oji tankų divizija, 14–oji ir 20–oji motorizuotos divizijos),
57–asis tankų korpusas (12–oji tankų divizija, 19–oji tankų divizija ir18–oji
motorizuota divizija), 5–asis armijos korpusas (5–oji ir 35–oji pėstininkų di-
vizijos) ir 6–asis armijos korpusas (6–oji ir 26–oji pėstininkų divizijos). Pas-
tarieji du armijos korpusai 3–ajai tankų grupei buvo priskirti tik laikinai. Už
Vilniaus jie turėjo skleistis ir sukti Molodečno link.
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Sąveikaudamas su 3–ąja tankų grupe, kiek į pietus nuo Merkinės turėjo
veržtis 9–osios lauko armijos (vadas gen. plk. Strausas) kairysis sparnas, kurį
sudarė 8–asis armijos korpusas. Šiame korpuse buvo 8–oji, 28–oji ir 161–oji
pėstininkų divizijos. Korpuso smūgio centras buvo Druskininkų rajone.

Lietuvos teritorijoje puolusius armijų grupės „Centras“ junginius palai-
kė ir iš oro dengė 2–ojo oro laivyno aviacijos daliniai.

Iš viso prie Lietuvos sienos buvo sutelkta vienais duomenimis 40 divi-
zijų, kitais – 43 divizijos. Šioje grupuotėje buvo 700 tūkst. kareivių ir kari-
ninkų. Pirmoje bangoje per Lietuvą turėjo veržtis 22 pėstininkų divizijos, 7
tankų divizijos ir 5 motorizuotos divizijos. Sovietinių istorikų skaičiavimais,
jėgų santykis birželio 22 d. rytą esą buvęs toks: Raudonoji armija turėjusi
1150 tankų, 6400 pabūklus ir minosvaidžius ir tik 877 lėktuvus, o Vermachtas 
– 1500 tankų, 12 000 pabūklų ir minosvaidžių bei 1200 lėktuvų48.

Sovietiniai istorikai, pateikdami šiuos duomenis, stengėsi įrodyti Ver-
machtą turėjus didelę jėgų persvarą. Mūsų manymu, šie duomenys rodo,
kad Vermachtas kaip tik neturėjo labai didelės persvaros, apie kurią dešim-
tmečiais kalbėta ir rašyta Sovietų Sąjungoje. Nebuvo ir tos didžiulės įsivaiz-
duotos tankų persvaros. Kita vertus, kas galėtų ryžtis užpulti priešininką ma-
žesnėmis pajėgomis, neturėdamas bent jau šiokios tokios jėgų persvaros.

Kitais duomenimis, Pabaltijo ypatingojoje karo apygardoje sovietai
buvo sutelkę 25 divizijas (400 tūkst. karių), 1500 tankų, 7 tūkst. pabūklų ir
minosvaidžių bei 1344 lėktuvus49. Tad jėgų santykis būtų dar palankesnis
Raudonajai armijai. Būtume linkę abejoti ar apskritai istorikų apyvartoje
yra patikimų duomenų apie Raudonosios armijos junginius bei jų ginkluotę
Lietuvos teritorijoje. 

Gal kol kas ir kai kuriems rusų istorikams yra patogiau vaizduoti Sovie-
tų Sąjungą, nepakankamai pasiruošusio karui ir pasienio apygardose turėju-
sio nedideles pajėgas krašto vaidmenyje. Vis dėlto rusų istorikai jau atsargiai
ieško kitur Vermachto realiai pademonstruotos persvaros priežasčių: „[…]
faktai liudija, kad kokybinė, o ne kiekybinė vokiškųjų fašistų kariuomenės
persvara prieš sovietų kariuomenę buvo lemiamu vokiečių sėkmės faktoriu-
mi pirmuoju Didžiojo Tėvynės karo laikotarpiu. […] Pirmajame   strategi-
niame ešelone Vokietijos ir Sovietų Sąjungos ginkluotųjų pajėgų kiekis buvo
apylygis. Lėktuvų ir tankų persvara buvo SSSR pusėje. Netgi naujų sunkiųjų

48 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. 1941–1945, kн.
1, c. 40.
49 [Stankeras P.]. Min. veik. , p. 162.
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ir vidutinių tankų sovietinė kariuomenė turėjo daugiau už vokiškųjų fašistų
kariuomenę. Skirtumas buvo tas, kad sovietų kariuomenė buvo išsklaidy-
ta gilyn 200–250 km nuo sienos, o vokiškųjų fašistų kariuomenė priartinta
prie sienos ir sutelkta keliomis svarbiausiomis kryptimis, kur kai kuriuose
ruožuose jiems pavyko pasiekti 5–6 kartus didesnę persvarą prieš sovietines
pajėgas. Sovietų armijos kokybinės būklės trūkumai visų pirma buvo jos ne-
sėkmių priežastimi pradiniu karo laikotarpiu. Vienu iš šitų faktorių aiškinti-
ni kariuomenės nuostoliai kalbamuoju laikotarpiu“50.

Vermachto vadovybė, svarbiausių smūgių kryptimis sutelkusi aiškią
jėgų persvarą bei tikėdamasi išnaudosianti sąlyginį netikėtumo faktorių, ne-
manė sutiksianti iki Dauguvos bent kiek rimtesnį pasipriešinimą. Dėl to tiek 
armijų grupė „Šiaurė“, tiek armijų grupės „Centras“ kairysis sparnas Rytų 
Prūsijoje bei Suvalkų trikampyje neturėjo didesnių strateginių rezervų ir
savo armijas buvo išskleidę viename ešelone. Bet ir už Dauguvos dar ilgokai
nesusidurta su bent kiek rimtesniu pasipriešinimu.

Šiuolaikiniai vokiečių karo istorikai Vermachto pajėgumus vertina ši-
taip: „[…] jau patsai faktas, kad neįmanoma [vokiečiams] šitų junginių (apie
60 divizijų) [esančius Vakaruose] panaudoti Rytuose reiškė, jog gerokai su-
mažėja vokiečių Rytų armijos kovinė galia. Šitą pajėgų trūkumą buvo galima
iš dalies kompensuoti suformavus maždaug 40 naujų pėstininkų divizijų, taip
pat padvigubinus tankų divizijų skaičių. Reikėjo turėti galvoje, kad tankų
divizijų skaičiaus padvigubinimas reiškė žymų tankų skaičiaus sumažinimą
kiekvienoje divizijoje. Šitai didino divizijų manevringumą, bet labai neigia-
mai atsiliepė jų kovingumui, ypač užsitęsusių kautynių metu.

[…] Vokiečių Rytų armijoje buvo 140 divizijų, taip pat keletas apsaugos
junginių, turėjusių įvairius uždavinius užnugario rajonuose.

Visiškai sukomplektuotos ir aprūpintos šiuolaikine ginkluote ir ko-
vos technika vokiečių divizijos, dažniausiai įgijusios gerą kariavimo patirtį,
1940/1941 m. žiemą pakėlusios savo kovinį pasirengimą, turinčios kovose
su lenkais ir prancūzais užgrūdintus vadus, buvo toks kovos instrumentas,
kuriam buvo galima patikėti atsakingiausius uždavinius“51.

50 Всемирная история. Вторая мировая война, c. 446.
51 Бутлар. Min veik., p. 198, 199.
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Prologas

Amerikiečių stebėtojai 1941 m. kovą pažymėjo, kad visoje Lietuvoje
tvyrojo visuotinis karo tarp Vokietijos ir SSSR laukimas. Taip buvo rašoma 
apie civilių gyventojų nuotaikas. Lietuvoje dislokuoti Raudonosios armijos 
daliniai gyveno gana uždarai. Kareiviai pagal išgales buvo laikomi izoliuoti
nuo gyventojų. Vis dėlto vasaros pradžioje artėjančio karo nuojauta persi-
smelkė ir pasienyje esantieji kariniai daliniai.

Raudonosios armijos kariškiai stebėjo karinio pobūdžio paruošiamuo-
sius darbus vokiečių pusėje, matė telkiamą kariuomenę. Nuo birželio vi-
durio ryškiai pasikeitė įprastas pasienio režimas vokiečių pusėje. Vokiečių 
kareiviai prie pat sienos atvirai, be maskavimosi pradėjo karinius inžineri-
nius darbus: įrenginėjo stebėjimo punktus, netgi statė stebėjimo bokštelius,
įrenginėjo vadavietes, artilerijos ir minosvaidžių ugnies pozicijas, skubiai
statė naujus ir stiprino senus tiltus keliuose, einančiuose link sienos, prie pa-
sienio upių buvo gabenamos persikėlimo per upes priemonės, per vokiečių
pusėje esančias upes buvo tiesiamos pontoninės perkėlos, vielų užtvarose
buvo daromi praėjimai, vienur prieigos prie sienos buvo išminuojamos, kitur
–  užminuojamos. Nuo birželio 16 d. prasiveržimui per sieną skirti daliniai
pradėjo užimti išeities rajonus ir pozicijas. Birželio 17 d. Hitleris įsakė birže-
lio 22 d. pradėti operaciją „Barbarosa“. Kariniai pasirengimai pasienyje dar
suaktyvėjo. Buvo veikiama visiškai atvirai. Vokiečių karininkai ir generolai
didelėmis grupėmis viešai važinėjo pasieniu, žvalgydami vietovę ir sovietų
kariuomenės pozicijas. Suaktyvėjo aviacijos žvalgyba.

Hitleriui galutinai nustačius karo su Sovietų Sąjunga pradžios datą, į
Rytų Prūsijos teritoriją persikėlė karinė vokiečių vadovybė. Hitlerio būs-
tinė persikėlė į specialiai tam pastatytą vadovavimo punktą „Volfšance“ 
Rastenburgo rajone. Vyriausioji sausumos karo pajėgų  vadovybė įsikūrė
požemiuose įrengtose patalpose Angersburgo rajone. Karinių oro pajėgų
vyriausioji vadovybė persikėlė į savo būstinę Goldapės rajone. Rytprūsiuose 
savo štabus įsirengė užsienio reikalų ministras bei SS kariuomenės vadas.

Apie vokiečių kariuomenės ir karinės technikos telkimą pasienyje bei
ten vykstančius darbus buvo informuojama Raudonosios armijos vadovybė.
Informacija pasiekdavusi Maskvą. Į visus pranešimus buvo duodamas vieno-
das atsakymas – dirbti savo darbą ir nepasiduoti provokacijoms. Aukščiau-
sioji sovietų karinė vadovybė delsė ir pasienio rajonuose esančiai kariuome-
nei nedavė aiškių nurodymų. Abejotina, ar kariuomenės vadovybė turėjo
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savų sumanymų dėl vokiečių pasirengimų. Ji pakluso aukščiausiajai politinei
vadovybei, t. y. Stalinui. Vermachto vadovybė maksimaliai išnaudojo jai taip
palankiai besiklostančią situaciją.

Vis dėlto likus kelioms dienoms prieš karo pradžią sovietai pradėjo per-
dislokuoti į naujus rajonus 11–ąją, 23–ąją, 48–ąją, 126–ąją ir 183–ąją šaulių
divizijas. Pagal planą šios divizijos naujuose rajonuose prie sienos turėjo su-
sitelkti birželio 23 d., todėl daugelį dalinių karo pradžia užklupo žygyje į
numatytas dislokacijos vietas.

Neturint patikimos informacijos negalima spręsti, ar Lietuvos (visų Bal-
tijos kraštų?) teritorijoje buvo rengiamasi dideliems sovietų kariuomenės 
mokymams/manevrams, maksimaliai priartintiems prie kovinių sąlygų. Ar 
manevrai turėję pavirsti puolimu, iš gilumos atvykus naujiems kariuomenės 
kontingentams, energingai iš žygio ar kelionės geležinkelio ešelonais įsijun-
giantiems į „manevrus“. Tarp sovietų karininkų sklandė kažkieno paleistas 
gandas apie netrukus būsiančius didžiulius manevrus. Auštant birželio 22 d. 
rytui į Šiaulius atvyko ešelonas su sunkiosios artilerijos pulku. Tuo metu oro 
uoste jau sproginėjo vokiečių bombos. Artileristai pamanė, kad jau prasidėję 
tie dideli manevrai, į kuriuos jie važiavę. Intensyvūs pasirengimai neva ma-
nevrams Lietuvos teritorijoje vyko nuo birželio pradžios. Žaliosios miške – 9 
km į rytus nuo Panevėžio – iš anksto gerai saugomoje teritorijoje buvo įrengti 
bunkeriai Pabaltijo ypatingosios karo apygardos (itin slaptuose dokumentuo-
se apygarda jau buvo vadinama Šiaurės vakarų frontu) vadavietei. Į ją prieš 
keletą dienų iki karo pradžios iš Rygos persikėlė apygardos vadas gen. plk. 
F. Kuznecovas su dalimi operatyvinių štabo darbuotojų bei apygardos valdy-
bų. Apygardos štabas žinojo apie telkiamą prie sienos vokiečių kariuomenę 
bei jos pasirengimus puolimui, tačiau griežtai ir formaliai laikėsi Generalinio 
štabo nurodymų. Iš išorės žiūrint, apygardos kariuomenė lyg tai gyveno anks-
tesniu taikos meto ritmu, nors jos viduje buvusi didžiulė įtampa.

Birželio 15 d. apygardos štabas (?) išsiuntinėjo divizijų vadams direk-
tyvą, kuria buvo nustatyta sudėtinga ir neefektyvi tvarka, kaip ir ką veikti,
jeigu vokiečiai staiga peržengtų sieną. Birželio 18 d. apygardos karo taryba
išleido direktyvą dėl sustiprintos kovinės padėties įvedimo apygardos teri-
torijoje. Ši direktyva buvo skirta armijų vadams. Direktyvoje nurodyta nu-
matyti prieštankinių ir pėstininkų minų bei kitokių sprogmenų ir reikmenų
lauko sandėlių punktus (dar neturėta ką krauti į tuos sandėlius), sudaryti
prieštankinio minavimo būrius Telšių, Šiaulių, Kalvarijos kryptyse, paruošti
medžiagą įrengti perkėloms per Nerį, Nevėžį bei Dubysą ir numatyti, kur
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bus tos perkėlos (tokios iš anksto įrengtos perkėlos daugiau reikalingos
puolimui, bet ne gynybai ar atsitraukimui). Direktyva numatė įvesti kovinę
parengtį priešlėktuvinėje gynyboje, organizuoti Lietuvos ir Latvijos miestų 
užtemdymą naktį. Generalinio štabo viršininkas panaikino direktyvos punk-
tą dėl Kauno, Šiaulių, Vilniaus, Daugpilio, Liepojos ir Rygos užtemdymo.
Jeigu šita direktyva buvo išleista pasirengimo gynybai tikslais, tai ji buvusi
aiškiai pavėluota ir negalėjo turėti bent kiek žymesnės įtakos kariuomenės
kovinei parengčiai. Apskritai kai kurių direktyvoje nurodytų priemonių įvyk-
dymui skirti terminai buvo numatyti birželio pabaigoje ar net liepos pradžio-
je. Apie tas priemones kariuomenė taip ir nesužinojo.

Kariškiai vienas kitą ramino, perpasakodami TASS’o (oficiali sovietų
telegramų agentūra) 1941 m. birželio 14 d. pranešimą apie tai, kad neturį
pagrindo užsienio spaudoje skelbiami pranešimai apie artėjantį Vokietijos ir
SSSR karą, nes abi pusės esą nuosekliai laikosi nepuolimo sutarties sąlygų
ir informacija apie Vokietijos siekius užpulti SSSR tėra tik gandai. Į 11–ąją
armiją buvo atsiųsta didelė grupė Raudonosios armijos Vyriausiosios politi-
nės valdybos aukšto rango politrukų, kurie birželio 21 d. vakare visuose da-
liniuose surengė pokalbius su karininkais ir kareiviais, atkakliai tvirtindami,
jog jokio karo nebūsią ir sklindą tik provokaciniai gandai. Po to buvo įsakyta 
susilaikyti nuo prieštankinio minavimo Tauragės kryptyje.

Birželio 21 d. vakare, vis didėjant įtampai pasienyje, kai kurių divizijų
(5–osios, 10–osios, 125–osios, 128–osios) vadai savo rizika išvedė karius į iš
anksto pasienyje paruoštus apkasus, bet ne visi išdrįso užimti jau įrengtus ar
dar nebaigtus įrengti įtvirtinimus (pvz., 125–osios divizijos vadas).

1941 m. birželio 22–oji, sekmadienis: karo veiksmų
pradžia

Raudonosios armijos Generalinis štabas, būdamas gerai informuotas
apie įtemptą padėtį pasienyje, delsė duoti nurodymus pervesti ten buvusią
kariuomenę į visišką kovinę parengtį. Tai Vermachtui sudarė palankias są-
lygas suduoti pirmąjį smūgį. Tik birželio 22 d. apie 1 val. nakties Pabaltijo 
ypatingosios karo apygardos/Šiaurės vakarų fronto vadas iš Maskvos gavo
Gynybos liaudies komisaro įsakymą, kuriame buvo pasakyta, kad birželio
22–23 d. galimas netikėtas vokiečių puolimas52. Tame įsakyme buvo nuro-

52 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. 1941–1945, kн.
1, c. 48.
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dyta naktį į birželio 22 d. slapta užimti pasienyje esančių įtvirtinimų ugnies
pozicijas, prieš aušrą aviaciją išsklaidyti lauko oro uostuose ir kruopščiai ją
užmaskuoti, visus dalinius pervesti į kovinę parengtį ir nesiimti jokių kitų
priemonių be atskiro ypatingo nurodymo. Šiam įsakymui, kuriame dar buvo
daug neapibrėžtumo ir sąlygotumo, įvykdyti buvo likę ne daugiau kaip pu-
santros valandos. Apygardos/fronto vadas 2 val. 30 min. armijų vadams įsakė
per naktį į birželio 22 d., kurios jau nebebuvo likę, slapta užimti pagrindinės
pozicijos gynybą, išsiųsti į priekį lauko sargybas saugoti dotams, išduoti ko-
vos šovinius bei sviedinius, bet nešaudyti, jeigu vokiečiai imtųsi provokaci-
nių veiksmų, nešaudyti į vokiečių lėktuvus, kol šie nepradėjo kovos veiksmų,
nedelsiant išdėlioti prieštankines minas, o jeigu priešininkas pultų stambio-
mis pajėgomis, – sutriuškinti jas53. Šį įsakymą armijos turėjo perduoti savo
divizijoms, pastarosios – pulkams ir kitiems padaliniams. Tik jau nebeliko 
laiko perdavinėti įsakymus pagal komandą žemyn. Juolab kad nebuvo laiko
tiksliai vykdyti tuos įsakymus. Birželio 22 d. paryčiais, tarp 2 val. 30 min. ir 3
val., kai kur vokiečių tankai išriedėjo iš priedangų ir sustojo prie pat sienos.
Prie sienos pradėjo telktis vokiečių pėstininkai.

1940–1941 m. ir vėliau Lietuva pergyveno kelis laiko juostų pasikeiti-
mus, todėl literatūroje esama painiavos dėl Vokietijos–SSSR karo pradžios
ir įvairių jo pradinių veiksmų laiko. Sovietinėje literatūroje paprastai nuro-
doma: birželio 22 d. 4 val. ryto, nors randama ir 3 val. 50 min. laiko nuoroda. 
Laikytina, kad Vermachtas karo veiksmus pradėjo iš Berlyno per radiją nu-
skambėjus slaptažodžiui Dortmund – 2 val. 30 min. Berlyno laiku arba 3 val.
30 min. iki aneksijos Lietuvoje buvusiu laiku, – kai visame pasienyje vienu
metu buvo iššautos raketos, reiškusios signalą pradėti karo veiksmus (rusiš-
kuose komentaruose nurodomas 3 val. 30 min. laikas).

 Birželio 21 d. vakare pasienyje sutelktų Vermachto junginių kariams
buvo perskaitytas gana ilgas Hitlerio įsakymas, kuris baigėsi žodžiais: „Vo-
kiečių kareiviai! Dabar jūs pradedate žūtbūtinę kovą ir jums tenka didžiulė
atsakomybė, kadangi Europos likimas, Vokietijos Reicho ateitis, mūsų tau-
tos egzistencija nuo šiol yra tiktai jūsų rankose. Tepadeda jums šioje kovoje
Viešpats Dievas!“54. Beveik tokį pat tekstą, bet jau pavadintą Adolfo Hitlerio
kreipimusi į vokiečių tautą, birželio 22 d. 5 val. 30 min. ryto Goebbelsas pra-

53 Ten pat.
54 Cit. pagal: Обращение Адольфа Гитлера к немецкому народу в связи с началом вой-
ны против Советского Союза 22 июня 1941 года.– Примечание 1//http://www.hronos.
km.ru/dokum/194-dok/1941gitler.html, p. 5.
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dėjo skaityti per radiją. Kreipimasis buvo baigtas šiais žodžiais: „Šio [Rytų] 
fronto uždavinys – jau ne atskirų šalių gynimas, o Europos saugumo užtikri-
nimas ir mūsų visų išgelbėjimas. Todėl šiandien aš vėl atidaviau Vokietijos 
Reicho ir mūsų tautos likimą bei ateitį į mūsų kareivių rankas. Tepadeda 
mums Viešpats šioje kovoje!“55. Įsakymo ir kreipimosi tekstuose išdėstyta
daug pretenzijų Sovietų Sąjungai dėl jos klastingos politikos bei veiksmų.

Tik 12 val Maskvos laiku SSSR Užsienio reikalų liaudies komisaras
Viačeslavas Molotovas per radiją perskaitė gana formalų sovietų vyriausy-
bės pareiškimą apie karo pradžią: „Šiandien, 4 val. ryto, nepareiškus Sovietų
Sąjungai kokių nors pretenzijų, nepaskelbus karo, vokiečių kariuomenė už-
puolė mūsų šalį, daugelyje vietų atakavo mūsų sienas ir iš savo lėktuvų bom-
bardavo mūsų miestus – Žitomirą, Kijevą, Sevastopolį, Kauną ir kai kuriuos
kitus, užmušta ir sužeista per 200 žmonių. […] Šitoks negirdėtas mūsų šalies
užpuolimas yra civilizuotų tautų istorijoje pavyzdžio neturinti klasta. Mūsų
šalis užpulta nepaisant to, kad tarp SSSR ir Vokietijos pasirašyta nepuolimo
sutartis ir sovietų vyriausybė sąžiningiausiai laikėsi visų šios sutarties sąlygų.
Mūsų šalis užpulta nepaisant to, kad per visą šios sutarties galiojimo laiką
Vokietijos vyriausybė nė karto negalėjo pareikšti Sovietų Sąjungai nė vienos
pretenzijos dėl sutarties vykdymo. Visa atsakomybė už šitą plėšikišką Sovie-
tų Sąjungos užpuolimą ištisai ir visiškai tenka vokiečių fašistiniams valdo-
vams“56. Josifas Stalinas atsipeikėjo tik po 12 dienų ir liepos 3 d. rytą prabilo 
per radiją, savo kalbą pradėdamas iki tol jam nebūdingu kreipiniu, kurio
daugiau niekuomet nekartojo: „Draugai! Piliečiai! Broliai ir seserys! Mūsų
kariuomenės ir laivyno kovotojai! Į jus kreipiuosi, mano bičiuliai!“57

Po V. Molotovo kalbos buvo paskelbti įsakai dėl karo padėties įvedimo
europinėje SSSR dalyje, taigi ir Lietuvos teritorijoje, bei dėl 1905–1918 m.
gimusių karo prievolininkų mobilizavimo. Šiaurės ir šiaurės rytų Lietuvoje
birželio 24–26 d. mėginta pradėti mobilizaciją, bet ši akcija  čia sužlugo dėl
dinamiškai besirutuliojančių karo įvykių, lietuvių sukilėlių veiksmų, taip pat
dėl to, kad absoliuti dauguma žmonių boikotavo bėgti besiruošiančios vieti-
nės valdžios reikalavimus.

Po minėto raketomis duoto signalo vokiečių artilerija nuo pusvalandžio
iki pusantros valandos (Lietuvos pasienyje daugumoje ruožų artilerijos pa-
rengimas truko tik pusvalandį) šaudė į netoli sienos buvusius sovietų ka-

55 Ten pat.
56 Cit pagal: Всемирная история. Вторая мировая война, c. 433, 434.
57 Ten pat, p. 436.
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rinius objektus, atsparos punktus bei apkasus. Vokiečių aviacija 3 val. 40 
min. bombardavo Lietuvos miestus ar jų apylinkes. Pirmąjį vokiečių aviaci-
jos smūgį patyrė Kėdainiai, kuriuos puolė 11 lėktuvų58. Buvo bombarduoti 
Raseiniai, Karmėlava, Jurbarkas, Alytus, Šiauliai, Jonava, Panevėžys, Mari-
jampolė, Vilkaviškis, Kauno ir Vilniaus apylinkės. Kai kurie minėti miestai
buvo stipriai apgriauti pirmųjų antskrydžių metu, buvo daug civilių gyven-
tojų aukų (per bombardavimus žuvo apie 4000 žmonių). Ženkliai nukentėjo
oro uostuose buvusi sovietų aviacija (bombarduotas 31 Lietuvos teritorijoje
buvęs oro uostas). Zokniuose prie Šiaulių sunaikinti 23 lėktuvai, Pajuostėje 
prie Panevėžio – 33, Karmėlavoje – 20, Kaune – 25, daugumas Alytaus oro
uoste buvusių lėktuvų. Pirmąją karo dieną antskrydžiuose dalyvavo 231 vo-
kiečių bombonešis ir 637 naikintuvai. Tą dieną Lietuvoje buvo sunaikinta
1811 sovietų lėktuvų (322 numušti ore ir 1489 sunaikinti ant žemės)59. Vo-
kiečių duomenimis, armijų grupės „Šiaurė“ veiksmų erdvėje birželio 22–28
d. sunaikinta maždaug 700 sovietų lėktuvų, o nuo birželio 22 iki liepos 13 d.
čia sunaikinti 1698 lėktuvai60. Dalis lėktuvų buvo sunaikinta ir armijų grupės
„Centras“ veikimo erdvėje (daugiausia Alytaus ir Kirtimų oro uostuose).
Rusų istorikai nuostolių nedetalizuoja, tik nurodo, jog per dvi pirmąsias
karo dienas „vakarų apygardų aviacija sumažėjo 3922 lėktuvais“61. Pasak V. 
Švabediseno, birželio 22 d. atakos buvusios visiškai netikėtos sovietų KOP 
ir dauguma jų lėktuvų buvę sunaikinti oro uostuose, vokiečių lakūnai ore
retai susidurdavę su sovietų lėktuvais62 Vokiečių aviacija pirmą karo savaitę
praktiškai beveik netrukdomai viešpatavo ore virš Lietuvos.

3 val. 05 min. ryto vokiečių kariuomenė peržengė Lietuvos sieną vi-
same jos 300 km ruože nuo Palangos iki Kapčiamiesčio. Visame pasienyje 
vokiečiai sutiko išsklaidytą sovietų pasieniečių pasipriešinimą (kai kurie pa-
sieniečių pasipriešinimo židiniai buvo apeiti ir liko užnugaryje, bet per 2–3
valandas nuslopinti). Puolantieji kiek rimtesnį pasipriešinimą sutiko tuose
ruožuose, kur Raudonosios armijos daliniai buvo spėję kiek anksčiau užimti
pozicijas. Jų pasipriešinimui palaužti prireikė laiko.

Nuo pirmųjų karo valandų ir iki Vermachtas perėjo visą Lietuvos terito-
riją nebuvo susiformavusios ištisinės fronto linijos, kadangi visą laiką įvykiai

58 Duomenys apie antskrydžius, vokiečių ir sovietų aviacijos nuostolius pagal: [Stankeras P.] 
Min. veik, p. 162.
59 Ten pat.
60 Швабедиссен В. Min. veik., p. 45.
61 Ten pat. P. 352, 3 išnaša.
62 Žr.:  Швабедиссен В. Min. veik., p. 41–48.
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klostėsi itin dinamiškai. Nuo pat pirmųjų karo valandų sovietų kariuomenė-
je didelę sumaištį kėlė dažnai trūkinėjantis ryšys. Kai kurie daliniai apskritai
neteko ryšio su aukštesniąja vadovybe. Labai nedaug turėta radijo ryšio prie-
monių, kas pusvalandį ar valandą besikeičianti situacija, nesiliaujantis vo-
kiečių dalinių spaudimas ir sovietų atsitraukimas, neretai darė neįmanomą
laidinį lauko telefono ryšį. Prisijungti ir pasinaudoti stacionarinėmis laidinio
ryšio linijomis trukdė tai, kad kai kur bombardavimų metu buvo sunaikinti
ryšių mazgai, nutraukti laidai, o nuo birželio 22 d. popiečio telefono ryšį
pradėjo gadinti lietuvių partizanai. Armijų štabai neretai ryšį su savo jungi-
niais palaikė tik per pasiuntinius. Toks ryšio būdas irgi buvo nepakankamai
efektyvus, nes kurjerių mašinas/motociklus dažnai sunaikindavo vokiečių
lėktuvai, kurie neretai keliuose tiesiog medžiodavo netgi pavienius taikinius,
kartais kurjerius sunaikindavo sukilėliai. Partizanų veikimas kasdien darėsi
vis intensyvesnis. Tarp besitraukiančiųjų tai kėlė paniką ir padėjo atsirasti
mitams apie daug kur su parašiutais išmestus vokiečių desantininkus (tie mi-
tai buvo itin gajūs partinių sovietinių aktyvistų atsiminimuose ir atsispindėjo
sovietinėje istoriografijoje).

Sovietų 11–osios armijos vadas 5 val. ryto išleido pirmąjį kovinį įsaky-
mą63, kuriame armijos junginiams buvo numatyti uždaviniai: 16–ajam šau-
lių korpusui – organizuoti gynybą Kauno įtvirtinto rajono linijoje, pridengti
Kauno kryptį ir sunaikinti puolantį priešininką pagrindiniame gynybos ruo-
že; 126–ajai ir 128–ajai šaulių divizijoms – atkakliai gintis ir neleisti prieši-
ninkui prasiveržti Alytaus kryptimi; 23–ajai šaulių divizijai – įsitvirtinti Kazlų
Rūdos miškų rajone. Sovietų 8–osios armijos vadas pirmąjį kovinį įsakymą
išleido kiek vėliau. Įvertinęs nelabai aiškią susiklosčiusią padėtį, armijos
vadas numatė galimą vokiečių prasiveržimą Tauragės–Šaulių kryptimi ir
įsakė 11–ajam šaulių korpusui ne tik išsilaikyti užimamose pozicijose, bet
ir atsiimti jau prarastas pozicijas pasienyje ir būti pasirengusiems kartu su
tankų bei motorizuotais daliniais suduoti kontrasmūgį Tauragės kryptimi.
Visi junginiai bei daliniai buvo pakelti aliarmo tvarka. Netoli sienos buvusių
divizijų pagrindinės pajėgos iš nuolatinių dislokacijos vietų ar vasaros stovy-
klų išžygiavo į nurodytas gynybos pozicijas, kurios dažnai buvo gana toli nuo
dislokacijos vietų. Užtat į vakarus žygiuojantieji daliniai neretai susidurdavo
su puolančiais vokiečiais dar nepasiekę nurodytų pozicijų. Armijų vadų įsa-

63 Čia ir toliau kovinė operatyvinė situacija dėstoma pagal: Škirpa K. Op. cit., p. 286, 287, 289–
295; [Stankeras P.]. Min. veik., p. 163–165; Борьба за Советскую Прибалтику в Великой
Отечественной войне. 1941–1945, kн. 1, c. 55–73.
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kymuose jautėsi optimistinė gaida. Tai rodo, kad sovietų armijų vadai tą rytą
dar nebuvo suvokę padėties sudėtingumo ir maršais sienos link tiesiog alino
savo divizijų jėgas.

Kol sovietų armijų vadai mėgino susiorientuoti situacijoje, kuri gana
sparčiai kito, vokiečių armijos, įvedusios į kautynes tankus, nesustodamos
veržėsi pirmyn, kartais sutikdamos atkaklų, bet neilgai trunkantį pasiprieši-
nimą.Vermachto pėstininkų daliniai, vengdami bereikalingų gyvosios jėgos
nuostolių, į priekį veržėsi atkakliai, bet atsargiai. 

Apie 5 val. ryto vokiečių 18–osios lauko armijos 291–oji pėstininkų
divizija pasiekė Kretingos prieigas ir dar iki 6 val. tankų remiami vokiečių
motociklininkai įsiveržė į Kretingą, kur susikovė su sovietų 10–osios šaulių
divizijos nedideliais padaliniais. Baltijos pajūriu nuo Palangos puolę vokie-
čiai vidurdienį pasiekė Latvijos teritoriją prie Rucavos – iki Liepojos, kur
buvo sovietų karo laivyno bazė, liko 45 km. Iki 6 val. 61–osios pėstininkų di-
vizijos daliniai jau buvo Gargžduose ir paėmė nesusprogdintą Gargždų tiltą,
o 11–osios pėstininkų divizijos daliniai užėmė Žemaičių Naumiestį. Tuo pat 
metu 4–osios tankų grupės 1–oji tankų divizija pasiekė Tauragę. Tos divizijos 
50–ties tankų grupė su pėstininkais, prasiveržusi pagal Tilžės–Šiaulių plentą,
užėmė  visus tiltus į vakarus nuo Tauragės ir įsiveržė į Tauragę, kur sutiko 
sovietų 125–osios šaulių divizijos pasipriešinimą, bet dalis tos tankų grupės
miško keliais prasiveržė į rytus ir užėmė Gaurę; 6–oji tankų divizija paėmė
tiltą per Šešuvį už 4 km į pietus nuo Tauragės, o 8–oji tankų divizija tuo metu
jau buvo užėmusi Jurbarką; 269–oji pėstininkų divizija puolė 12 km į šiau-
rę nuo Viešvilės, o 290–oji pėstininkų divizija 12 km į šiaurės vakarus nuo
Jurbarko kėlėsi per Miliušos upelį. Ši pėstininkų divizija, puolime susidūrusi
su sovietų 125–osios šaulių divizijos pasipriešinimu, jau pirmąjį karo rytą
patyrė nemažų nuostolių.

Pirmąjį karo rytą situacija ne taip palankiai klostėsi vokiečių 16–osios 
armijos junginiams, puolusiems Užnemunėje. Čia jiems atkakliai ir gana 
organizuotai pasipriešino sovietų 11–osios armijos 5–osios, 33–osios ir da-
linai 188–osios šaulių divizijų padaliniai. Iki 6 val. ryto, kairiuoju Nemuno 
krantu Kauno link puolusi vokiečių 30–oji pėstininkų divizija, buvo pasiekusi 
maždaug Jurbarko liniją kitapus Nemuno; 126–oji pėstininkų divizija buvo 
pasistūmėjusi kiek toliau – priešakiniai jos padaliniai buvo atsidūrę 12 km į 
pietvakarius nuo Šakių; 122–oji ir 123–oji pėstininkų divizijos buvo už 3 km į 
rytus nuo  Kudirkos Naumiesčio, t. y. nuo sienos ir už 8 km į šiaurės vakarus 
nuo Sintautų. Gana sunkiai sekėsi skverbtis į sovietų gynybos gilumą 121–ajai 
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pėstininkų divizijai: iki 6 val. ryto jai pavyko užimti Virbalį, bet jos padaliniai 
įstrigo Kybartuose, kur vyko aršios gatvių kautynės, o vokiečių 32–oji ir 12–oji 
pėstininkų divizijos jau buvo už 5–7,5 km į rytus nuo  Vištyčio. Didele  vokie-
čių 16–osios armijos junginių sėkme laikytina tai, jog jiems pavyko užimti vi-
sus sveikus nesusprogdintus tiltus  per pasienio upelius nuo Nemuno kairiojo 
kranto iki Vištyčio ežero (įskaitant ir Kybartų geležinkelio tiltą).

Kur kas geriau Užnemunėje sekėsi vokiečių armijų grupės „Centras“ 
kairiojo sparno divizijoms, jau pirmomis karo valandomis sudavusioms triuš-
kinantį smūgį Raudonosios armijos daliniams, užėmusiems pasienio gynybos 
liniją. Vokiečių sėkmę užtikrino ne tik tai, kad jų smūgis buvo netikėtas ir 
stiprus, bet ir tai, jog tarp Vištyčio ežero ir Kapčiamiesčio gynybos liniją buvo 
užėmę tik 128–oji šaulių divizija, 126–osios šaulių divizijos vienas pulkas (kiti 
šios divizijos daliniai dar tik ruošėsi žygiui sienos link) ir 23–osios šaulių divi-
zijos du batalionai (sovietinių istorikų teigimu, šiame ruože suspėjo išsiskleisti 
tik 11 sovietų kariuomenės batalionų). Vilniaus kryptimi buvo sutelktos gero-
kai galingesnės vokiečių pajėgos nei Kauno kryptimi. Čia itin efektyvūs buvo 
vokiečių aviacijos veiksmai: Alytaus įtvirtintame rajone, dešiniajame Nemuno 
krante ankstyvą rytą ji sunaikino žymią dalį 5–osios tankų divizijos pajėgų.

Vokiečių tankai 5 val. 15 min. ryto užėmė Lazdijus. Tarp Kapčiamiesčio 
ir Sapackynės buvo sovietų Šiaurės vakarų fronto sandūra su Vakarų fronto 
kariuomene. Kapčiamiesčio apylinkėse buvęs sovietų kariuomenės batalio-
nas buvo sutriuškintas ir Vermachto 161–oji pėstininkų divizija be tiesioginio 
sąlyčio su priešininku 8 val. pasiekė Nemuną šiek tiek šiauriau Druskininkų 
(maždaug dabartinio tilto rajone) ir netrukdoma pradėjo keltis į rytinį Nemu-
no krantą. Toks pranešimas labai nustebino aukštesniuosius vokiečių štabus. 
Apie 10 val. ryto Vermachto 39–ojo mechanizuoto korpuso daliniai jau buvo 
Krosnoje. Šia kryptimi Nemuno  link besiveržiantys  vokiečiai didžiųjų Daina-
vos ežerų tarpežeryje (Žuvinto, Giluičių ir Simno ežerai šiaurėje bei Dusios, 
Metelio ir Obelijos ežerai pietuose) susidūrė su atkakliu sovietų 128–osios 
šaulių divizijos dalinių pasipriešinimu. Po žaibiško, bet sunkaus mūšio vo-
kiečių 39–ojo mechanizuoto korpuso daliniai užėmė gynybai įvairiapusiškai 
patogų minėtą tarpežerį ir apie 12 val. įžengė į Simną. Tose gal valandą ar pu-
santros trukusiose tarpežerio kautynėse žuvo 16 vokiečių karių ir ne mažiau 
kaip 215 Raudonosios armijos karių. Toliau palei Kalvarijos–Simno–Alytaus 
plentą iki pat Alytaus nebuvo žymesnių sovietų pajėgų. Beje, čia besiveržu-
sios 3–osios tankų grupės gyvosios jėgos nuostoliai žuvusiais Alytaus apskri-
ties teritorijoje sudarė maždaug 7,5 % visų Lietuvoje žuvusių vokiečių karių.
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Maždaug tuo metu, kai vyko kautynės Dainavos didžiųjų ežerų tarpeže-
ryje, pagrindinėms sovietų 126–osios šaulių divizijos pajėgoms, išdėstytoms 
abipus Nemuno Prienų–Jiezno–Darsūniškio rajone, buvo įsakyta skubiai žy-
giuoti į Žuvinto ežero rajoną ir padėti besikaunantiems daliniams. Šis įsaky-
mas divizijos nepasiekė. Laiku gavusi įsakymą, divizija nieko nebūtų galėjusi 
padaryti ir būtų patekusi į apsuptį. Tuomet ir 5–ajai tankų divizijai buvo įsaky-
ta išlįsti iš savo apkasų dešiniajame Nemuno krante, užimti placdarmą kairia-
jame (vakariniame) Nemuno krante ir ginti priėjimus prie dviejų strateginės 
reikšmės tiltų per Nemuną. Divizija nespėjo (?) įvykdyti įsakymo ir nepersi-
kėlė į vakarinį Nemuno krantą. Sovietų literatūroje gana suktai tvirtinama, 
kad „divizija nesuspėjo organizuoti gynybą ir pajudėjusi iš karto pradėjo kau-
tynes su skaičiumi gerokai didesnėmis vokiečių 3–ios tankų grupės pagrindi-
nėmis pajėgomis, prasiveržusiomis prie Alytaus“64 ir tik po atkaklaus mūšio 
divizija naktį į birželio 23 d. palikusi Alytų ir su išlikusiais sveikais tankais 
bei artilerija pasitraukusi į Varėnos rajoną (tarp Alytaus ir Daugų paplentėje 
bei vieškelių pakelėse tą vakarą ir naktį liko apie 10 sugedusių šios divizijos 
tankų. Iš tiesų šita tankų divizija, likus trims dienoms iki karo pradžios, iš 
kairiojo (vakarinio) Nemuno kranto persikėlė į dešinįjį (rytinį) krantą, kur ir 
apsikasė. Po to divizija nebuvo persikėlusi į vakarinį krantą. Nebent prasidė-
jus karui ir vokiečių aviacijos aplamdyta siuntė į žvalgybą vakariniame krante 
vieną kitą tanką. Ir kovėsi su vokiečiais rytiniame Nemuno krante bei dar su 
šviesa pasitraukė. Šitas epizodas rodo kaip atsargiai ir kritiškai reikia elgtis su 
sovietine informacija apie mūšius su vokiečiais.

Taip pat apie 12 val. 57–ojo mechanizuoto korpuso daliniai pasiekė
Seirijus. Abiejų tankų korpusų divizijos sparčiai veržėsi pirmyn čia gerokai
išplėtotu plentų tinklu, pakeliui triuškindamos vietomis gana atkaklų besi-
traukiančių sovietų dalinių pasipriešinimą. Itin sunku buvo palaužti pasi-
priešinimą tų besitraukiančių raudonarmiečių grupių, kurios turėjo prieš-
tankinės, priešlėktuvinės ar kitokios artilerijos bei sviedinių. Ypač atkaklios
puolančiųjų ir bėgančiųjų kautynės įvyko Lazdijų–Seirijų–Alytaus plente
Seirijų apylinkėse, kur vokiečiai pasivijo plentu besitraukiančią spontaniš-
kai susibūrusią raudonarmiečių grupuotę. Šiose kautynėse žuvo 88 vokiečių
kariai ir per 540 Raudonosios armijos kareivių. Puolantiems vokiečiams pa-
vyko sunaikinti ar išblaškyti daugumą besitraukiačių Raudonosios armijos 
dalinių ar spontaniškai susibūrusių įvairių ginklo rūšių grupių dar joms ne-

64 Борьба за Сoветскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. 1941–1945, kн.
1, c. 65.
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pasiekus Nemuno, už kurio raudonarmiečiai manė įsitvirtinsią.
Nuo Simno veržęsi vokiečių 39–ojo tankų korpuso daliniai apie 13

val. 30 min. pasiekė aukštumas vakariniame Alytaus pakraštyje. Atsargiai 
skverbdamiesi per degantį po bombardavimų miestą, apie 14 val. be mū-
šio užėmė nesunaikintą  miesto ribose buvusį A. Juozapavičiaus tiltą per
Nemuną. 57–asis tankų korpusas 17 val. 15 min. taip pat be mūšio užėmė
Merkinės tiltą per Nemuną. 39–ojo korpuso daliniai apie 15 val. užėmė per-
kėlą per Nemuną su sveiku keltu prie Nemunaičio (apie 12 km į pietus nuo
Alytaus). To paties korpuso daliniai 18 val. 30 min. užėmė dar vieną tiltą
per Nemuną (Kaniūkų) prie Alytaus. Prie šito tilto jau dešiniajame Nemuno
krante įvyko tankų kautynės tarp Raudonosios armijos 5–osios tankų divizi-
jos ir Vermachto 39–ojo korpuso tankistų. Be aviacijos paramos vokiečiams
nebūtų pavykę pakilti vingiuotu plentu į dešiniojo (rytinio) Nemuno kranto
viršutinę terasą. Ten buvo pamušta 12 vokiečių tankų ir sunaikinta per 30
sovietų T–34 tipo ir panašių tankų. Žuvo apie 20 vokiečių karių. Tai buvo 
bene pirmosios didesnio masto tankų kautynės tame kare. Likę sveiki sovie-
tų 5–osios tankų divizijos tankai birželio 23 d. prie Onuškio mėgino sulaikyti
besivejančius vokiečių tankus. Paskui su jais dar susirėmė prie Valkininkų. 
Šitos divizijos likučius vokiečiai birželio 24–25 d. sunaikino prie Beniakonių,
į rytus nuo Vilniaus, jau Baltarusijos teritorijoje.
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Vokiečių aviacijos sudaužyti Raudonosios armijos 5–osios tankų divizijos
tankai prie Alytaus (Kaniūkų kaimas). Tai tikriausiai naujausių modelių

tankai –  T-34 ir, atrodo, netgi KV (įvirtęs į apkasą su nudaužtu bokšteliu).
1941 m. birželio 22 d. rytas
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Šioje puolimo kryptyje Vermachto 3–osios tankų grupės junginiai, pir-
mąją karo dieną užėmę 3 strategiškai svarbius tiltus per Nemuną (šiame re-
gione sovietai birželio 22 ar 23 d. rytą suspėjo susprogdinti tik 1940 m. baigtą
statyti Prienų tiltą), iki pirmosios karo dienos vakaro dar nužygiavo iki Bu-
trimonių–Babriškių–Varėnos linijos. Vakarop čia Nemuną buvo pasiekusios
ir iš dalies persikėlusios į dešinįjį krantą 4 pėstininkų divizijos. Palyginus 
nesunkiai persikėlę per Nemuną trijų Vermachto korpusų junginiai birželio
22 d. pavakaryje išėjo į operatyvinę erdvę dešiniajame (rytiniame) Nemuno
krante. Vokiečių vadovybė nesitikėjo tokio veržlaus ir sėkmingo 3–osios tan-
kų grupės ir 9–osios lauko armijos junginių puolimo pirmąją karo dieną.

Pirmąją karo dieną praktiškai buvo sutriuškintas sovietų 11–osios ar-
mijos kairysis sparnas – daugelis armijos junginių sunaikinti ar išsklaidyti
ir jau nebetekę kovingumo. Kiek sėmingiau laikėsi dešinysis armijos spar-
nas, kuriame kai kurie 16–ojo šaulių korpuso junginiai stengėsi neleisti vo-
kiečių į Kauną. Kai 8–osios armijos vadovybė stengėsi sutelkti savo pajėgas
ir priešintis, 11–osios armijos vadovybė praktiškai metė savo divizijas, nes
su daugeliu jų nebeturėjo ryšio. Birželio 22 d. apie 16 val. 11–osios armijos
vadovybė sukėlė Kaune paniką LKP(b) Centro komitete ir marionetinėje
LTSR vyriausybėje. Šiems iš armijos štabo telefonu buvo pranešta, kad vo-
kiečiai supa Kauną, o armijos štabas evakuojasi. Ir ryšys nutrūko. Marione-
tinės vyriausybės nariai ir partiniai vadovai galvotrūkčiais puolė bėgti paskui
štabą. Birželio 23 d. 11–osios armijos štabas jau buvo atsarginėje vadavietėje
Polocke. Pietinėje Užnemunės dalyje išblaškyti Raudonosios armijos dalinių
likučiai atsidūrė beviltiškoje padėtyje.

Skaudų 11–osios armijos pralaimėjimą pripažino ir sovietiniai istorikai: 
„Į pirmos karo dienos pabaigą grėsminga padėtis susiklostė Šiaurės vakarų 
ir Vakarų frontų sandūroje. Čia Šiaurės vakarų fronto nusilpusios 11–osios 
armijos bei 8–osios armijos kairiojo sparno ir Vakarų fronto 3–osios armijos 
dešiniojo sparno ruože, kur puolė armijų grupės „Šiaurė“ svarbiausiosios 
pajėgos ir armijų grupės „Centras“ kairysis sparnas, priešininkui pavyko 
pasiekti didžiausią sėkmę. Vokiečių 4–osios tankų grupės priešakinės dalys 
prasiveržė prie Dubysos už 35 km į šiaurės vakarus nuo Kauno, o 3–osios 
tankų grupės pirmojo ešelono divizijos persikėlė per Nemuną už 60 km į 
pietus nuo Kauno. Priešo smūgis buvo toks stiprus, kad suskaidyti dalimis 
ir netekę ryšio su armijos štabu 11–osios armijos junginiai buvo priversti 
neorganizuotai ir skubotai trauktis link Kauno ir Vilniaus, patirdami di-
delius nuostolius. Liko atviri 8–osios ir 3–osios armijų sparnai, o Kauno ir 
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Vilniaus kryptimis nebuvo pajėgų, galinčių laikytis prieš vokiečių tankų ir 
motorizuotos kariuomenės laviną“65.

Armijų grupės „Šiaurė“ puolimo sektoriuje visą pirmąją karo dieną
vyko atkaklios kautynės, bet vokiečiams iki pavakario pavyko pasistūmėti
į priekį vidutiniškai tik 20 km nuo rytą užimtų pozicijų. Apie vidurdienį so-
vietų 125–oji šaulių divizija pasitraukė iš Tauragės, nes grėsė apsupimas, ir
antrąją dienos pusę traukdamosi kovėsi miškingose vietovėse tarp Tauragės 
ir Skaudvilės. Gerokai buvo aplamdytos sovietų 10–oji, mėginusi dengti 80
km pločio barą, ir 90–oji, dengusi 40 km pločio barą, šaulių divizijos, nepa-
jėgusios atlaikyti vokiečių puolimo. Raudonosios armijos pozicijų nesusti-
prino ir 48–osios šaulių divizijos įsijungimas į kautynes. Ši divizija dar prieš
prasidedant karui pėsčiomis išžygiavo nuo Latvijos pasienio ir birželio 23 d.
turėjo susitelkti Nemakščių rajone. Vokiečių aviacijos puldinėjamą, kolono-
mis žygiuojančią diviziją birželio 22 d. antroje pusėje Eržvilko rajone ata-
kavo vokiečių tankų bei motorizuotų pėstininkų daliniai. Iki vakaro divizija
neteko daugiau nei pusės karių. Birželio 22 d. vakarop vokiečių 6–oji tankų
divizija užėmė Eržvilką, 1–oji tankų divizija pasiekė Skaudvilę, o 8–oji tankų
divizija – tiltą per Dubysą ties Ariogala.

Šiaurinėje Užnemunės dalyje buvusios sovietų 11–osios armijos divizi-
jos nepatyrė tokio triuškinančio pralaimėjimo, kaip buvusios pietinėje daly-
je, bet ir jos buvo priverstos trauktis. Baigiantis pirmajai karo dienai 5–oji
šaulių divizija traukėsi į Kazlų Rūdos miškus ir toliau Kauno link. 33–oji
šaulių divizija vakarop pasitraukė į Pilviškių rajoną ir užėmė gynybą deši-
niajame Šešupės krante. Pasienyje Kybartų–Virbalio–Vištyčio rajone buvo 
188–osios šaulių divizijos 4 batalionai, o pagrindinės divizijos pajėgos – sto-
vykloje Kazlų Rūdos miškuose. Karui prasidėjus, divizija skubiai pėsčiomis
buvo mesta į pasienį, bet žygio metu apie 16 val. susidūrė su vokiečiais į rytus 
nuo Vilkaviškio ir buvo priversta trauktis už Šešupės.

Savotiška buvo aukščiausiosios karinės vadovybės Maskvoje reakcija į
gautą iš kariuomenės informaciją apie prasidėjusius karo veiksmus. Šiaurės
vakarų fronto vadas, neabejotinai dar būdamas savo vadavietėje prie Pane-
vėžio, birželio 22 d. rytą, 7 val. 15 min. Maskvos laiku, gavo pirmą nuo karo
pradžios SSSR gynybos liaudies komisaro maršalo S. Timošenkos direktyvą. 
Joje buvo pranešama, kad birželio 22 d. 4 val. ryto vokiečių aviacija bom-
bardavo sovietų aerodromus ir miestus palei vakarų sieną, neturėdama tam

65 История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945, Москва,
1961, t. 2, c. 18.
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jokio pagrindo, tuo pačiu laiku pradėjo šaudyti vokiečių artilerija ir vokiečiai
įvairiose vietose perėjo sieną. Apie tai fronto vadas daug anksčiau žinojo nei
maršalas. Direktyvoje kariuomenei buvo įsakyta visomis priemonėmis pulti
ir sunaikinti priešininko pajėgas66. Tačiau toje direktyvoje sausumos kariuo-
menei buvo uždrausta iki atskiro nurodymo pereiti sieną tuose ruožuose,
kur jos nepažeidė vokiečiai.

Birželio 22 d. 21 val. 15 min. maršalas S. Timošenka frontų karo tary-
boms išsiuntinėjo direktyvą Nr. 3, kuri rodo, kad Maskvoje buvo labai mi-
glotai įsivaizduojama tikroji padėtis67. Tikriausiai dėl to, kad frontų vadai
vėlavo teikti informaciją apie padėtį ar tiesiog vengė teisingai informuoti
vyresnybę, manydami greitai atsigriebsią ir pasiųsią į Maskvą pergalingus
raportus. Direktyvoje aukštoji vadovybė pareikalavo, kad Šiaurės vakarų ir
Vakarų frontų svarbiausiose kryptyse kariuomenė pereitų į puolimą, sutriuš-
kintų priešininko smogiamąsias grupuotes ir kovos veiksmus perkeltų į prie-
šininko teritoriją. Šiaurės vakarų frontas taip pat turėjo atkakliai ginti pajūrį.
Abiejų šių frontų mechanizuoti korpusai (karo pradžioje jų buvo keturi) ir
frontų aviacija, palaikoma Vyriausiosios vadovybės tolimo veikimo bombo-
nešių aviacijos, turėjo iš Kauno ir Gardino rajonų smogti sutelktus smūgius
Suvalkų kryptimi, apsupti ir sunaikinti priešininko Suvalkų grupuotę ir iki
birželio 24 d. vakaro užimti Suvalkų rajoną. Sovietiniai karo istorikai šitaip
įvertino karo vadovybės sumanymą:

„Pagal šitą direktyvą sprendžiant apie sovietų Vyriausiosios vadovybės
sumanymą, galima sakyti, kad sumanymas dėl smūgių krypties buvo pakan-
kamai pagrįstas ir numatė sutriuškinti tas grupuotes, kurios tuo metu buvo
pačios pavojingiausios. Bet iš esmės šis sumanymas buvo nerealus, nes ne-
buvo atsižvelgta į kariuomenės, kuri turėjo vykdyti šią užduotį, būklę bei ga-
limybes. Sunku netgi įsivaizduoti, kad šiai operacijai numatyta kariuomenė
per tokį trumpą laiką galėtų susitelkti numatytose kryptyse ir organizuotai
priešui smogtų sutelktus smūgius. Reikia atsižvelgti į tai, kad dauguma me-
chanizuotų korpusų nebuvo sukomplektuoti. Trūko žmonių, turėtas ribotas
kovos technikos kiekis. Be to, kariuomenės patirti nuostoliai, jos valdymo
sutrikimai ir nepatenkinamai organizuotas operatyvinio užnugario darbas
sudarė neįveikiamas kliūtis vykdyti stambias puolamąsias operacijas 100–
150 km į gylį, kaip to reikalavo direktyva“68.

66 Ten pat, p. 17, 18.
67 Ten pat, p. 30.
68 Ten pat.
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Pirmųjų kelių karo valandų įvykiai – vokiečių artilerijos bei aviacijos
smūgiai, tankų ir motorizuotų pėstininkų veržlus puolimas ne tik padarė
daug nuostolių Raudonosios armijos gyvajai jėgai bei technikai, bet ir su-
trukdė organizuotai išskleisti divizijas, o tai turėjo tolesnių sunkių pasekmių
sovietų kariuomenei ir jos vadovybei.

Sovietiniai karo istorikai gana optimistiškai įvertino Šiaurės vakarų
fronto kariuomenės galimybes: „Nepaisant ypatingai sunkių pirmosios karo
dienos pasekmių, kariuomenė išlaikė aukštą kovinę dvasią ir įnirtingai kovė-
si. Visi apygardos teritorijos gilumoje buvusios kariuomenės kariai ir vadai
veržėsi į mūšį. Karo ligoninėse gydęsi vadai ir kariai reikalavo juos išrašyti
ir savanoriškai važiavo į frontą, į savo dalinius“69. Jie paprasčiausiai nieko
nežinojo apie padėtį frontuose.

Didžiosios tankų kautynės ir jų pasekmės

Vyriausiosios karo vadovybės sumanytas kontrsmūgis buvo nerealus
tiek jėgų, tiek ir laiko požiūriu. Tik ne pagal minėtos direktyvos reikalavimą.
Smogti Suvalkų grupuotei Šiaurės vakarų frontas nebeturėjo kuo. Vietoje 
Suvalkų grupuotės smogta Tilžės grupuotei. Šis kontrsmūgis nebuvo derina-
mas su Vakarų frontu, kaip to reikalavo direktyva. Tam tiesiog nebuvo laiko.
Kontrsmūgį Tilžės grupuotei fronto vadovybė pasirinko dėl to, kad beveik 
prieš pat karo pradžią vykusiose štabų pratybose buvo nagrinėjamas smūgio/
kontrsmūgio Tilžės kryptimi variantas. Kita vertus, Vyriausiosios vadovybės 
direktyva Nr. 3 buvo gauta maždaug po 10–12 valandų, kai fronto štabas ir
8–osios armijos vadas jau buvo davę įsakymus smogti Tilžės vokiečių gru-
puotei ir kariuomenė jau rengėsi smūgiui šia kryptimi. Kontrsmūgio plane
buvo numatyta sutelktais smūgiais sunaikinti Tilžės grupuotę Tauragės rajo-
ne. Tai turėjo padaryti 12–ojo mechanizuoto korpuso pajėgos, smogdamos į
pietus nuo Varnių–Užvenčio ribos ir 3–ojo mechanizuoto korpuso junginiai
be 5–osios tankų divizijos (vadovybė nežinojo, kur yra ši tankų divizija; ma-
nyta, kad ji apsupta Alytaus rajone – į vakarus nuo Alytaus), smogdami iš
Raseinių rajono vakarų kryptimi. Šis kontrsmūgis buvo rengiamas skubotai,
nebuvo gerai apgalvotas, nes neturėta tam laiko. Visa šita operacija buvo 
prastai parengta, materialiai neaprūpinta. Fronto aviacija buvo sunaikinta
jau pirmąją karo dieną ir nebuvo kam pridengti iš oro operacijai besisklei-

69 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войне. 1941–1945, kн.
1, С. 66.
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džiančius junginius. Artilerijai trūko traukos ir sviedinių, tankams stigo de-
galų, su kariuomene nebuvo patikimo ryšio. Kontrsmūgio operaciją turėjo
organizuoti ir įvykdyti 8–osios armijos vadas. Ji turėjo prasidėti birželio 23
d. 12 valandą. Armijos vadas 5 val. ryto raportavo fronto vadui: „Armija
atsidūrusi bejėgiškoje padėtyje. Nėra ryšio nei su jumis, nei su šaulių bei
mechanizuotais korpusais. Prašau padaryti viską, kad būtų galima aprūpinti
degalais. Kas priklausė nuo manęs – padaryta“70.

Vokiečių armijų grupės „Šiaurė“ vadovybė taip pat nesnaudė. Manyta 
birželio 23 d. su tankų divizijomis prasiveržti iki Šiaulių. Visomis kryptimis 
aktyviai veikė vokiečių aviacija. Aviacijos žvalgyba bematant pastebėjo tankų 
ir motorizuotų junginių judėjimą kolonomis nuo Kelmės, taip pat Raseinių 
kryptimi. Vokiečių aviacija nedelsdama bombardavo Tauragės kryptimi į pie-
tus ir vakarus judančias mechanizuotų korpusų kolonas. Užtat sovietams ne-
pavyko 12 val. pradėti puolimo, kaip buvo planuota. Puolimo pradžią nukėlė 
iki 15 valandos, bet ir tą valandą dar ne visi daliniai buvo pasirengę pulti.

Kontrsmūgio planą įgyvendinti trukdė ir aktyvūs Vermachto veiksmai 
visame armijų grupės „Šiaurė“ puolimo ruože. Ir dėl to sovietams vis tekdavo 
koreguoti savo planus. Vokiečiams nepavykus birželio 22 d. plentu pro Skau-
dvilę prasiveržti į Šiaulius, nuo birželio 23 d. ryto jie smogė Raseinių link, 
gana greitai užėmė Raseinius. Tuo pačiu metu toliau spaudė sovietų 90–ąją 
šaulių diviziją, kuri traukėsi Laukuvos link, o 10–ąją šaulių diviziją privertė 
pasitraukti už Minijos. Tarp abiejų šių divizijų atsirado 10 km plyšys. Apie 
10 val. ryto vokiečiai užėmė Kulius, Rietavą, Tverus, po to greitai jų raiteliai 
miškais pasiekė Žarėnus. Vokiečiai taip pat veržėsi į Kelmės apylinkes, užei-
dami į sovietų 8–osios armijos pagrindinių pajėgų užnugarį. Sovietų 48–oji 
šaulių divizija naktį atsitraukė į rajoną šiauriau Raseinių. Vokiečių 18–osios 
armijos 26–osios pėstininkų divizijos pagrindinės pajėgos birželio 23 d. vaka-
re pasiekė Skuodą, o jos mobili rinktinė atsidūrė už 20 km nuo Liepojos.

Raudonosios armijos 12–ojo mechanizuoto korpuso 202–oji motorizuo-
ta šaulių divizija po 25 km maršo kaktomuša susidūrė su prasiveržusiais nuo 
Kelmės vokiečių tankais ir įsivėlė su jais į kautynes. Divizijai pavyko tankus
sulaikyti iki kitos dienos, bet ši divizija negalėjo dalyvauti sumanytame kon-
trsmūgyje. To paties sovietų korpuso 23–oji tankų divizija birželio 23 d. 6 val.
ryto susitelkė Plungės rajone ir su 125–osios šaulių divizijos daliniais turėjo
kontraatakuoti Skaudvilės kryptimi. Puolimas buvo du kartus atidėliojamas

70 Ten pat, p. 67.
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ir divizija pajudėjo tik 12 val. 30 min., o 16 val. divizijos kolonos Žarėnuose
kaktomuša susidūrė su prasiveržusiais nuo Rietavo vokiečiais. 23–ioji tankų
divizija, palikusi apsuptyje užnugario padalinius, vakare susitelkė miškuose
į šiaurės rytus nuo Laukuvos. To paties mechanizuoto korpuso 28–oji tankų
divizija taip pat 3 valandas pavėlavo atvykti prie jai skirtos išsiskleidimo li-
nijos, nes dalis divizijos pajėgų turėjo atmušinėti nuo Kelmės prasiveržusių
vokiečių 1–osios tankų divizijos tankų atakas (prie Kelmės ši divizija išsuko
iš Tauragės –Šiaulių plento ir smogė į rytus). Skaudvilės atakai ši sovietų
28–oji tankų divizija išsiskleidė tik 18 valandą. Sovietų 3–ojo mechanizuoto
korpuso 2–oji tankų divizija iš rajono į šiaurės rytus nuo Raseinių kontrata-
kavo Skaudvilės kryptimi kartu su 48–osios ir 125–osios šaulių divizijų dali-
niais, bet ataka nebuvo sėkminga. O vokiečių 6–oji tankų divizija birželio 23
d. vakare užėmė tiltus per Dubysą Raseinių apylinkėse.

Sovietų 8–ajai armijai nepavyko birželio 23 d. suduoti planuoto galingo
frontalinio smūgio Vermachto Tilžės grupuotei. Tam numatyta sovietų ka-
riuomenė, vokiečių sausumos pajėgų spaudžiama ir jų aviacijos naikinama,
netgi nepajėgė laiku užimti išeities pozicijų kontrsmūgiui, buvo priversta
dažniau atmušinėti vokiečių atakas, nei atakuoti pati. Ir apskritai sovietų va-
dovybei teko gerokai keisti pirminį kontrsmūgio sumanymą po to, kai vokie-
čių tankai netikėtai prasiveržė nuo Kelmės į rytus. Vienintelis realus sovietų
pasiekimas birželio 23 d. – per didelį vargą ir su nemažais nuostoliais pavyko 
išskleisti mechanizuotus junginius.

Birželio 23 d. įvykiai sovietams nepalankiai klostėsi ir buvusioje jų
11–osios armijos operatyvinėje erdvėje. Kai vokiečių armijų grupės „Šiaurė“
erdvėje svarbiausias dėmesys buvo nukreiptas į Šiaulių kryptį, tai armijų gru-
pės „Centras“ 3–osios tankų grupės ir 9–osios lauko armijos dėmesys buvo
nukreiptas į Vilnių ir tolesnę puolimo plėtotę Minsko bei Polocko kryptimi.

Didžiausia sėkmė vokiečius lydėjo sovietų Šiaurės vakarų ir Vakarų 
frontų sandūroje, kur birželio 23 d. vakarop tarp šių frontų sparnų jau buvo 
130 km pločio plyšys. Vokiečių vadovybė į šitą plyšį metė judrius motorizuo-
tus dalinius. Persikėlę per Nemuną, 3–osios tankų grupės bei 9–osios lauko 
armijos junginiai nuo birželio 23 d. ryto judėjo toliau į Rytus, Lietuvos te-
ritorijoje nesutikdami pasipriešinimo, išskyrus susidūrimus su nedidelėmis 
raudonarmiečių grupėmis ar smulkiais jų padaliniais. Varėnos ir Pabradės–
Švenčionėlių poligonuose stovyklavo Raudonosios armijos 29–ojo teritorinio 
šaulių korpuso 184–oji ir 179–oji šaulių divizijos – 1940 m. rudenį į sovietų 
kariuomenę įjungti Lietuvos kariuomenės likučiai. Miškuose prie Varėnos 
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buvusios 184–osios šaulių divizijos daliniai sukilo, pašalino rusų karininkus 
bei politrukus ir atsisakė trauktis į Rytus, visaip stengdamiesi atsiskirti nuo 
kitų Raudonosios armijos dalinių. Trauktis į Rytus iš Varėnos stovyklos pa-
vyko priversti tik motorizuotų dalinių bei padalinių karius bei dalį 179–osios 
šaulių divizijos karių iš Pabradės stovyklos. Iš priverstų trauktis dalinių nema-
žai lietuvių karių pakeliui pabėgo. Iš stovyklose likusių karių dalis išsivaikš-
čiojo, mėgindami pasiekti tėviškę (kai kuriuos beginklius bėglius vokiečiai 
pakelyje  sulaikė ir sušaudė), dalis pateko į vokiečių nelaisvę, bet dauguma 
184–osios šaulių divizijos lietuvių karių iki birželio pabaigos organizuotai, kiti 
nedidelėmis grupėmis ar netgi pavieniui susirinko į savo kareivines Vilniuje. 
29–ojo teritorinio šaulių korpuso lietuvių karių sukilimas ir jų laikysena labai 
palengvino Vermachto žygį per Pietryčių ir Rytų Lietuvą.

Birželio 23 d. rytą vokiečių 57–ojo tankų korpuso junginiai iš Varėnos 
rajono pasuko Minsko link ir padėjo galutinai apsupti ir likviduoti didžiulę
Raudonosios armijos Balstogės grupuotę.  Lėčiausiai judėjo pirmyn 6–ojo
armijos korpuso junginiai, puolę pro Prienus bendra Kaišiadorių kryptimi
ir dengę armijų grupės „Centras“ kairįjį sparną. Šis korpusas savo kelyje
sutiko nors ir nelabai organizuotą, bet atkaklų besitraukiančių Raudonosios 
armijos karių pasipriešinimą. Lazdijų apylinkėse buvusią prie sienos sovie-
tų 128–ąją šaulių diviziją vokiečiai puldami perskyrė į dvi dalis. Mažesnioji
dalis pro Simno apylinkes pasitraukė Kauno link, o pagrindinės divizijos pa-
jėgos traukėsi Alytaus link, bet vėlgi buvo suskaidytos dalimis, mėgino keltis
per Nemuną tarp Alytaus ir Merkinės bei trauktis Varėnos link. Birželio 23
d. sovietų 126–osios šaulių divizijos daliniai, kaudamiesi su juos spaudžian-
čiais vokiečiais,  Balbieriškio–Prienų–Darsūniškio ruože kėlėsi per Nemuną
į rytinį jo krantą ir traukėsi šiaurės rytų kryptimi į pietus nuo Kaišiadorių.
Gana atkakliai besikaudama sovietų 5–oji šaulių divizija, palyginus organi-
zuotai, nuo Kazlų Rūdos miškų šiaurės rytų pakraščio traukėsi Kauno link.
Jos veiksmai birželio 23 d. sudarė sąlygas išlikusiems 33–osios ir 188–osios
šaulių divizijų daliniams pasiekti Kauną ir pradėti Aleksoto tiltu keltis  į
kitą Nemuno krantą. Birželio 23 d. vidurdienį panikos apimti 4–ojo pontonų
pulko Raudonosios armijos kariai susprogdino Aleksoto tiltą netgi nelauk-
dami, kol nuo jo nuvažiuos besitraukianti artilerija ir gurguolės. Tuo metu 
jie susprogdino ir geležinkelio tiltą per Nemuną Panemunėje. Paniką sukėlė
sukilėlių veiksmai Kaune ir neabejotinai pasklidę gandai apie priartėjusius
prie Kauno vokiečius. Sovietiniai karo istorikai tikriausiai turėjo mintyje 33–
osios ir 188–osios šaulių divizijų dalinius Kaune birželio 23 d., kai rašė, kad
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„16–ojo šaulių korpuso dvi divizijos kovėsi Kauno gatvėse“71. Taip sudarytas 
gatvių kautynių įspūdis Kaune. Tik nenurodoma, su kuo teko kautis toms
divizijoms. Gatvių kautynių nebuvo, nes sukilėliai vengė mūšio mieste, kur
galėjo nukentėti daugybė žmonių. Birželio 23–24 d. būta kautynių Šančių–
Panemunės rajone, kur per susprogdintą geležinkelio tiltą ir kitomis prie-
monėmis šalia jo mėgino masiškai keltis į dešinįjį krantą prispausti prie upės
Raudonosios armijos daliniai. Tai buvo tiltais per Nemuną nespėję persikelti
33–osios ir 188–osios šaulių divizijų daliniai. Sukilėliai mėgino sutrukdyti
šį kėlimąsi per Nemuną, nes bijojo, kad persikėlęs į Kauną didesnis priešų
skaičius nepradėtų mieste malšinimo akcijos ir represijų. Be to, birželio 23
d. Panemunės–Rumšiškių rajone per Nemuną pradėjo keltis vis dar buvusi
gana kovinga 5–oji šaulių divizija. Vokiečių priešakiniai daliniai, verždamiesi
link Kauno, už 18–20 km nuo miesto sutiko atkaklų spaudžiamų prie Nemu-
no sovietų dalinių priešinimąsi.

Vermachto 3–osios tankų grupės 39–ojo tankų korpuso priešakyje be-
siveržusi 7–oji tankų divizija po neilgai trukusių kautynių su besitraukian-
čiais Raudonosios armijos 5–osios tankų divizijos likučiais prie Onuškio, 
pirmoje dienos pusėje pasiekė Valkininkus, kur sutiko pavienį kelių minė-
tos divizijos tankų pasipriešinimą ir jį nuslopinusi vidurdienyje nuriedėjo 
Vilniaus link, sutikdama tik nežymų sovietų karių pasipriešinimą Paluknio 
apylinkėse.  Ir 16 val. 30 min. (matyt, Berlyno laiku) vokiečių tankai jau 
buvo netolimose Vilniaus prieigose į pietvakarius nuo miesto. Iš paskos se-
kusi to paties korpuso 20–oji tankų divizija, taip pat žygiavusi per Onuškį, 
vėlai vakare užėmė Rūdiškes ir tose apylinkėse apsistojo nakčiai. Įkandin 
sekė 5–ojo armijos korpuso junginiai.

Birželio 23 d. apie 17 val. 3–osios tankų grupės 57–ojo korpuso 19–oji
tankų divizija pasiekė Eišiškes, o 12–oji tankų divizija maždaug tuo laiku jau
buvo prie Varanavo, t. y. atsidūrė rajone į pietvakarius nuo Alšėnų.

Vokiečių aviacijos žvalgyba visą birželio 23 d. fiksavo nemažų Raudono-
sios armijos kolonų atsitraukimą Kauno–Daugpilio plentu bei visais keliais iš 
Vilniaus į šiaurės rytus. Tai buvo ženklas, kad Raudonoji armija masiškai trau-
kiasi iš Lietuvos teritorijos ir šiomis kryptimis nebūsią organizuotos gynybos.

Birželio 24 d. Raudonosios armijos padėtis Lietuvos teritorijoje tebe-
buvo grėsminga, nors jos vadovybė dar turėjo vilčių atsigriebti ir sušvelninti
padėtį.

71 Ten pat, p. 68.
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Vermachto 7–oji tankų divizija, nesutikdama jokio pasipriešinimo, apie
8 val. ryto įžengė į lietuvių sukilėlių rankose buvusį Vilnių. Tuo pat metu 
20–oji tankų divizija iš Rūdiškių per Trakus pajudėjo Vilniaus link. 7–ios 
tankų divizijos daliniai, neužtrukdami Vilniuje, skubiai nužygiavo Nemen-
činės ir Mykoliškių link, skubėdami užimti tiltus per Nerį, ką jiems pavyko
padaryti nesutikus pasipriešinimo. O tuo metu 20–oji tankų divizija per pi-
etinį Vilniaus pakraštį nesustodama nužygiavo Ašmenos link. Birželio 25 d.
rytą 7–osios tankų divizijos užnugario sauga Vilnių, o paskui ir Nemenčinę
bei Mykoliškes perdavė to paties korpuso 20–osios motorizuotos divizijos
daliniams, o tankai skubiai nužygiavo Minsko link.

Vokiečių tankai, birželio 23–24 d. pasiekę Mykoliškes, Alšėnų, Rodū-
nės ir Ašmenos apylinkes per 2–3 pirmąsias karo dienas rytuose išėjo už
Lietuvos administracinių ribų.

3–osios tankų grupės tankų ir motorizuoti daliniai, sparčiai verždamiesi
Minsko link, giliame užnugaryje palikdavo tik nedidelius Raudonosios ar-
mijos padalinius bei išblaškytų karių grupes, mėginusias miškais, daugiausia
naktimis, pasiekti toli nubėgusius savuosius. Tokie padaliniai ar grupės vo-
kiečiams  nekėlė didesnio pavojaus. Į Molėtų, Švenčionių, Ignalinos apy-
linkes vokiečiai atėjo dar po 3–4 dienų, kai buvo išskleidžiami jų antrojo ar
net trečiojo ešelono daliniai, siekdami užimti atsiradusį platų plyšį tarp savo
armijų sparnų, kuris tolydžio į rytus vis platėjo.

Armijų grupės „Šiaurė“ operatyvinėje erdvėje padėtis buvo dar permai-
ninga. Vokiečiai paprastai naktimis nepuldavo, bet pasitaikydavo ir išimčių. 
Birželio 24 d. paryčiais (apie 3 val. 45 min.) 4–osios tankų grupės daliniai 
užėmė Kėdainius. Po atkaklių kautynių su desperatiškai besipriešinančiais 
prie Nemuno prispaustais ir negalinčiais greitai persikelti į kitą upės krantą 
Raudonosios armijos daliniais, Vermachto 16–osios lauko armijos 2–ojo kor-
puso pėstininkų divizijų mobili priešakinė rinktinė 17 val. 15 min. pasiekė Ne-
muną Aleksoto rajone ir nustatė, kad susprogdinti tiltai. Vėliau, jau temstant, 
į dešinįjį Nemuno krantą persikėlė nedidelė rinktinės karių grupė ir įsitvirti-
no tame placdarme, bet į miestą nėjo. Vokiečių 28–ojo korpuso sustiprintas 
žvalgų padalinys vakarop maždaug už 4 km į vakarus irgi persikėlė į dešinįjį 
Nemuno krantą, bet į miestą taip pat nesiveržė. 16–osios lauko armijos 10–
ojo korpuso 30–osios pėstininkų divizijos daliniai vakarop jau buvo pasiruošę 
sunkvežimiais išvykti į Kėdainių apylinkes į pietryčius nuo Kėdainių. 

Visą birželio 24 d. ir naktį į pietus nuo Kauno, maždaug Rumšiškių–
Darsūniškio rajone, per Nemuną į rytinį jo krantą kėlėsi Raudonosios ar-
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mijos 16–ojo šaulių korpuso likučiai, palikdami kairiajame krante techniką 
ir gurguoles. Tuo metu dalis šios armijos likučių jau pradėjo keltis per Nerį 
Kaišiadorių rajone.

Birželio 24 d. dinamiškiausia padėtis buvo sovietų 8–osios armijos ruo-
že į šiaurę nuo Nemuno. Šios armijos vadovybė kartojo iš vakaro nepavykusį
frontalinį kontrsmūgį, kuriuo manyta sutriuškinti Tilžės–Tauragės grupuotę. 
Vokiečiai iš pat ryto pastebėjo Raudonosios armijos tankų bei motorizuotų
dalinių judėjimą ir skleidė savo pajėgas, ruošdamiesi atremti sovietų puoli-
mą, kurio tikėtasi: abipus Betygalos išsidėstė 4–osios tankų grupės 41–ojo
korpuso 269–oji ir 56–ojo korpuso 290–oji pėstininkų divizijos; į šiaurės va-
karus nuo Raseinių – 41–ojo tankų korpuso 6–oji tankų divizija, o į šiaurės
vakarus nuo Grinkiškio – to paties korpuso 1–oji tankų divizija.

Raudonosios armijos 12–asis mechanizuotas korpusas iš pat ryto pra-
dėjo kontratakuoti Skaudvilės kryptimi: 23–ioji tankų divizija – Laukuvos 
ir Upynos link, 28–oji tankų divizija puolė per Kaltinėnus, 202–oji motori-
zuota šaulių divizija puldama susikovė su vokiečių tankais Vaiguvos rajone. 
Kontrpuolime dalyvavo ir 2–oji tankų divizija, siekusi susijungti su 12–ojo
mechanizuoto korpuso daliniais. Jai beveik pavyko prasimušti iki Skaudvilės
rajono. Į šias kautynes įsijungė visos aukščiau paminėtos Vermachto 4–osios 
tankų grupės tankų ir pėstininkų divizijos bei 18–osios lauko armijos 1–ojo
ir 26–ojo korpusų pėstininkų divizijos.

Taigi trečiosios karo dienos antroje pusėje 60 km ruože tarp Raseinių ir 
Kaltinėnų maždaug 25 km į gylį prasidėjo pirmosios stambios to karo tankų 
kautynės, kuriose iš abiejų pusių dalyvavo apie 1000 tankų. Tai vienos di-
džiausių tankų kautynių Vokietijos–Sovietų Sąjungos kare. Didesnės tankų 
kautynės įvyko 1943 m. liepos 12 d. Kursko lanke prie Prochorovkos geležin-
kelio stoties, kur iš abiejų pusių dalyvavo apie 1200 tankų ir savaeigių artileri-
jos pabūklų. Bet tai jau buvo prasidėjus tretiesiems karo metams.

Svarbiausias sovietų tankų smūgis tekoVermachto 41–ajam tankų kor-
pusui – jo abiems tankų divizijoms ir 269–ajai pėstininkų divizijai. 18–osios
lauko armijos korpusus puolė tik nedideli sovietų tankų daliniai, kuriuos
korpusai lengvai įveikė. Vermachto divizijos gana sėkmingai kontratakavo
ir apie 15 val. jos pasiekė Kražių–Kelmės ribą, o atskiros tankų grupės pra-
siveržė į miškus į pietus nuo Šiaulių, bet čia susidūrė su stipria Raudono-
sios armijos prieštankine užtvara – su iki tol kautynėse nedalyvavusia 9–ąja
prieštankinės artilerijos brigada, kuriai talkino 202–osios motorizuotos
šaulių divizijos daliniai. Sovietų duomenimis, artilerijos brigada pamušė 30
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vokiečių tankų72 (duomenys iš brigados vado raporto, o raportuose, ypač
atsitraukimo metu, buvo nevengiama išpūsti vokiečių nuostolius, nes vyres-
nybė to patikrinti nebegalėjo), bet ir pati brigada po kautynių pasitraukė,
nes pristigo sviedinių. Apie kitus vokiečių tankų nuostolius neturime patiki-
mesnių duomenų.

Tą dieną tankų kautynės tęsėsi iki 22–23 val. Apie 17 val. vokiečių
56–ojo tankų korpuso 8–oji tankų divizija užėmė Ukmergę. Tai buvo labai 
reikšminga: viena vertus, buvo nutrauktas Raudonosios armijos dalinių sąly-
giškai patogus traukimasis į Rytus, kita vertus, Vermachto tankams atsivėrė
tiesus kelias į Daugpilį. Rajone į šiaurės rytus nuo Raseinių buvo sunaikinta
sovietų 2–oji tankų divizija. Ją čia apsupo 41–ojo tankų korpuso tankų bei
motorizuoti daliniai (6–ąją tankų diviziją čia parėmė iš rezervo paimti 3–
osios SS tankų divizijos „Totenkopf“ daliniai, kurie po kautynių vėl grąžinti
į rezervą). Sovietų 2–oji tankų divizija neteko beveik visų tankų, artilerijos,
autotransporto ir tik padedant 12–ojo mechanizuoto korpuso daliniams likę
gyvi tankistai išėjo iš apsupties. Šios tankų divizijos likvidavimo operacija
užsibaigė birželio 26 d. rytą.

„[…] dviejų parų tankų mūšis į šiaurės rytus nuo Raseinių užsibaigė 41–
ojo šarvuočių korpuso pergale: sunaikinta viena rusų tankų divizija, sudau-
žyta apie 200 rusų tankų, kurių tarpe 29 pačių sunkiausių“,– teigia vokiečių
šaltiniai73. Neturime duomenų apie sunaikintus tankus kituose ruožuose.

„Nepaisant tankistų didvyriškumo ir atkaklumo, kontrsmūgiai nedavė
apčiuopiamų rezultatų […]. Nuo puolamųjų veiksmų šiaurės vakarų ir va-
karų kryptyse birželio 25 d. teko atsisakyti“,– konstatuoja rusų istorikai74. 
Šiaurės vakarų fronto vadovybės sumanytas kontrasmūgis, siekiant sunai-
kinti Vermachto Tilžės–Tauragės grupuotę, pasibaigė visiška Raudonosios 
armijos nesėkme. Visišką nepasirengimą tokiam kontrapuolimui ir jo pražū-
tingą baigmę kadaise pripažino ir sovietiniai karo istorikai: „Viso to galutinis
rezultatas – sovietų kariuomenės puolamieji veiksmai […], pradėti birželio
23–25 d. pagal direktyvą Nr. 3, tapo blogai organizuotais ir tarpusavyje ne-
suderintais mechanizuotų junginių kontrsmūgiais. Nepaisant kariuomenės
pasiaukojamų veiksmų, kontrsmūgių operatyvinis rezultatas buvo nežymus,
o nuostoliai pernelyg dideli […]“75. Tam tikras operatyvinis rezultatas buvo

72 Ten pat, p. 71.
73 Škirpa K. Min. veik, p. 291.
74 Всемирная история. Вторая мировая война, c. 441.
75История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945, t. 2, c. 30, 31.
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tai, kad sovietams pavyko bent 2–3 dienas ilgiau savo rankose išlaikyti Šiau-
lius ir tiek pat dienų sulaikyti vokiečius nuo prasiveržimo prie Dauguvos
Rygos rajone. Kita vertus, sovietai neišnaudojo tų dienų sutelkti  rezervams
dešiniajame Dauguvos krante.

Birželio 24 d. vakare dar išlikusios sovietų 8–osios armijos pajėgos sku-
biai traukėsi į šiaurę už Ventos upės ribos, kur dar tikėtasi sulaukus papildy-
mų sustabdyti vokiečius: 10–asis šaulių korpusas traukėsi į Mažeikių–Kurtu-
vėnų, o 11–asis šaulių korpusas į Ventos dešiniojo kranto–Radviliškio ribas. 
Tik birželio 26 d. rytą Gudžių rajone susirinko 23–osios ir 28–osios tankų
divizijų likučiai. Vokiečių veržimąsi Šiaulių kryptimi 11–ajam šaulių korpu-
sui bent vienai parai padėjo sulaikyti gautas papildymas – dar nepatyrusi
nuostolių 11–oji šaulių divizija, kuri birželio 24 d. gynėsi labai atkakliai.

Paskutiniai priešininkų susirėmimai Lietuvos teritorijoje

Apskritai sovietų Šiaurės vakarų fronto kariuomenės padėtis buvo sun-
ki: suardytas ryšys tarp dalinių, junginių ir aukštesniųjų štabų, o tai reiškė,
kad suardyta visa kariuomenės valdymo sistema. Fronto štabas birželio 24 d. 
laidinį ryšį turėjo tik su Maskva ir 8–osios armijos štabu. Radijo ryšys veikė 
su pertūkiais. Kariuomenė neturėjo šaudmenų, degalų ir maisto atsargų.

Birželio 25 d. Vermachto tankų bei motorizuoti daliniai toliau spaudė
sovietus: 41–ojo tankų korpuso daliniai naikino į šiaurės rytus nuo Raseinių 
apsuptus tankų dalinius, o to korpuso 36–oji motorizuota divizija jau buvo
už 18 km nuo Šeduvos; 56–ojo tankų korpuso daliniai priešpiečiu peržengė
Šventąją ir toliau sparčiai judėjo Daugpilio link; šio korpuso 3–oji motori-
zuota divizija irgi artėjo prie Kauno–Daugpilio plento, kad galėtų sparčiau
veržtis prie Dauguvos. Iš ryto 26–ojo armijos korpuso junginiai puolė ar-
tėdami prie Varnių, o popiečiu – jau į šiaurę nuo Biržulio ežero. Korpusas
siekė apsupti sovietų pajėgas į šiaurę nuo Vaiguvos. Tuo tarpu 1–asis armijos
korpusas pirmoje dienos pusėje pasiekė Kelmę, o popiečiu korpuso dešiny-
sis sparnas judėjo pro Kelmę Radviliškio kryptimi, korpuso 11–oji pėstinin-
kų divizija iš Kaltinėnų puolė Užvenčio kryptimi, o 21–oji pėstininkų divizija
kėlėsi per Dubysą Kražantės žiočių rajone.

Vermachto 16–osios lauko armijos 2–ojo ir 28–osios armijos korpusų
junginiai birželio 25 d. ankstų rytą netrukdomi nutiesė per Nemuną pontonų
tiltus ir ramiai įžengė į lietuvių sukilėlių rankose buvusį Kauną. Vidurdienį 
abiejų korpusų priešakinės mobilios rinktinės jau buvo pusiaukelėje į Jo-
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navą: kairiajame sparne mobili rinktinė gerokai pasistūmėjo į rajoną, esan-
tį į pietus nuo Kėdainių; kita mobili rinktinė pasiekė rajoną į šiaurės rytus
nuo Jonavos, bet centre, prie Karmėlavos, susidurta su stipriomis sovietų
pajėgomis. Tuo metu 2–ojo armijos korpuso 121–oji pėstininkų divizija jau
išeidinėjo iš miesto ir buvo šiek tiek pasistūmusi į šiaurės rytus nuo Kauno;
28–ojo armijos korpuso 123–oji pėstininkų divizija irgi buvo dešinėje Ne-
muno pusėje Kauno apylinkėse, bet šio korpuso 122–osios pėstininkų divi-
zijos pajėgų dauguma dar buvo į vakarus nuo Zapyškio. Sunkiau sekėsi šios
armijos 10–ojo armijos korpuso daliniams, kurie nuo pat ryto kaudamiesi
su prie Nemuno spaudžiamais raudonarmiečiais veržėsi link Nemuno Rum-
šiškių rajone. Vakarop divizijos pasiekė Nemuną ir jau sutemus kai kurie jų
daliniai Rumšiškių rajone persikėlė į rytinį Nemuno krantą.

Raudonosios armijos vadovybė, praleidusi progą įsitvirtinti ir gintis de-
šiniajame Nemuno krante, neišnaudojo ir Neries, kaip gero gynybos ruožo.
Tam būtų galėjusi panaudoti sovietų 11–osios armijos 16–ojo šaulių korpuso
junginių likučius, suspėjusius persikelti per Nemuną ir jau besikeliančius per
Nerį. Kita vertus, toks gynybos ruožas būtų atsidūręs vokiečių užnugaryje.

Sovietų kariuomenei nepalankiai padėtis klostėsi į šiaurės rytus nuo 
Kauno. Todėl Šiaurės vakarų fronto vadovybė birželio 25 d. paryčiais (3 
val.) nusprendė 16–ojo šaulių korpuso išlikusiomis pajėgomis tą pat dieną 
suduoti vokiečiams kontrsmūgį ir atsiimti iš jų Kauną (turėta politinių  su-
metimų šį puolimą surengti kaip baudžiamąją akciją?). Kautynėse gerokai 
aplamdytas ir trijų dienų traukimosi išvargintas korpusas buvo nepasiruo-
šęs ir netgi nepajėgus įvykdyti tokią užduotį. Šiaip taip sutvarkyti korpuso 
junginių likučiai, neturėdami patikimų duomenų apie priešininko pajėgas ir 
veiksmus, rytą pradėjo puolimą Kauno link. Iš šiaurės pagal Jonavos–Kar-
mėlavos–Kauno plentą puolė 23–osios ir 33–osios šaulių divizijų likučiai, o 
iš rytų – 5–osios šaulių divizijos daliniai (puolimo metu kažkuris šios divizi-
jos dalinys padarė karo nusikaltimą: sušaudė Pravieniškių kalėjimo kalinius, 
prižiūrėtojus ir jų šeimų narius). Apie 13 val. divizijos išsiskleidė atakuoti 
tik ką į Karmėlavą įžengusius vokiečius. Sovietų duomenimis, jų korpuso 
žvalgai iš rytų pasiekė Kauno prieigas, kas mažai tikėtina, bet buvę atmuš-
ti vokiečių. Raudonosios armijos karių spaudžiami, vokiečių priešakinių 
mobilių rinktinių padaliniai pasitraukė iš Karmėlavos. Pirmosios sėkmės 
paskatinta sovietų kariuomenės vadovybė nusprendė 5–ąją šaulių diviziją 
staiga pasukti į šiaurę Karmėlavos link, kad ji smogtų iš Kauno judantiems 
vokiečių daliniams į sparną ir užnugarį. Apskritai toks manevras sovietams 
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būtų buvęs naudingas, bet jam parengti trūko laiko, nebuvo išžvalgyta vie-
tovė, neapsaugotas divizijos užnugaris. Sovietams nesitikint, į 5–osios šau-
lių divizijos užnugarį nuo Rumšiškių pusės smogė Vermachto divizija. Dėl 
tokio netikėto smūgio 5–oji šaulių divizija nebeparėmė Kauno puolimo ir 
skubiai pasitraukė į šiaurę link Neries ir netgi birželio 27 d. dar blaškėsi 
Kaišiadorių rajone, bet jau už Neries (divizijos likučiai gana organizuotai 
sugebėjo pasitraukti į Rytus pro tarp armijų grupių „Šiaurė“ ir „Centras“ 
sparnų susidariusį plyšį. Kauno puolime dalyvavę kiti sovietų junginiai taip 
pat buvo priversti atsitraukti. Sovietų duomenimis, birželio 25 d. vakarop 
vokiečiai įžengė į Jonavą. Vokiečių duomenimis, birželio 26 d. jų 121–oji 
pėstininkų divizija buvo įstrigusi kautynėse prie Jonavos, kurią priešakinė 
mobili korpuso rinktinė užėmusi tik birželio 27 d. apie pietus.

Kauno kontrataka pasibaigė sovietų nesėkme ir dideliais gyvosios jėgos
nuostoliais. Tai buvo desperatiškas sovietų mėginimas atsiimti Kauną: ne tik 
kuopų, bet ir batalionų bei pulkų vadai turėjo vesti į ataką savo karius, karių
priešakinėje grandinėje į ataką ėjo netgi 23–osios šaulių divizijos vadas gen.
mjr. V. Pavlovas, 33–osios šaulių divizijos vado pavaduotojas – pulko komi-
saro rango politinis darbuotojas (abu žuvo atakos metu)76.

Nepaisant šito pralaimėjimo, nespėję skubiai pasitraukti ar tiesiog ne-
norėję trauktis į Rytus, Raudonosios armijos 23–osios ir 33–osios šaulių di-
vizijų likučiai bei pavieniai tankai birželio 26 d. atkakliai tebesipriešino miš-
kingose vietovėse į pietryčius nuo Jonavos. Taigi, Vermachto 16–jai lauko ar-
mijai nuo pat sienos sunkokai sekėsi palaužti Raudonosios armijos junginių 
priešinimąsi. Tuo tarpu po didžiojo tankų mūšio tarp Raseinių ir Kaltinėnų 
18–osios lauko armijos ir 4–osios tankų grupės junginiams sekėsi kur kas
geriau. Tankų grupės 56–as korpusas veržliai artėjo prie Daugpilio Birželio
26 d. priešpiečiais to korpuso 8–oji tankų divizija paėmė plento ir geležin-
kelio tiltus per Dauguvą prie Daugpilio, o apie 12 val. 15 min. įsiveržė į
Daugpilį, kurio sovietai ginti net nemėgino, išplėtė Daugpilio prietiltį, at-
mušė kelias nestiprias Raudonosios armijos atakas. Armijų grupei „Šiaurė“
atvėrė nauja operatyvinė erdvė ir susiklostė sąlygos veržtis Leningrado link. 
Tą dieną prie Daugpilio artėjo ir šio korpuso 3–oji motorizuota divizija. Taip 
4–oji tankų grupė, nuo Tilžės įstrižai į šiaurės rytus kirsdama Lietuvos teri-
toriją, per 5 dienas atsidūrė pietryčių Latvijoje ir užėmė vieną strategiškai
svarbesnių punktų savo kelyje tikslo link.

76 Борьба за Советскую Прибалтику в Великой Отечественной войнею 1941–1945,
kн. 1, c. 73.
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Aviacijos palaikoma, 18–oji lauko armija birželio 26 d. sparčiai veržėsi
į šiaurę bei šiaurės rytus. Šios armijos puolimo erdvėje po nesėkmingo kon-
trsmūgio sovietai traukėsi visais keliais. Apie 15 val. 30 min. vokiečiai užėmė
Šiaulius. Vakarop 4–osios tankų grupės 41–ojo tankų korpuso daliniai pasie-
kė Panevėžio prieigas, bet į miestą nėjo, nors ten nebuvo kas jį gina.

Birželio 27 d. paspartėjo Raudonosios armijos traukimasis, ypač Rygos 
kryptimi, nors ties Šiauliais sovietai dar kontratakavo vokiečius, pasitelkdami 
išlikusius sveikus tankus. Siekta atsiimti Šiaulius, bet kontrataka buvo atmuš-
ta. 18–osios lauko armijos dešinysis sparnas žygiavo Klovainių link, o kairysis 
puolė Joniškio kryptimi. Prie Joniškio sovietai dar mėgino priešintis ir sustab-
dyti vokiečių veržimąsi, bet pasipriešinimas buvo palaužtas ir vokiečiai užė-
mė Joniškį. Priešakyje daugiau nebebuvo besiruošiančių gintis Raudonosios 
armijos pajėgų. 4–osios tankų grupės 41–ojo tankų korpuso daliniai birželio 
27 d. naktį pasistūmėjo iki linijos Raguva–Panevėžys–Smilgiai. Dieną užėmė 
Smilgius ir Raguvą, popiečiu jau peržengė Vabalninko–Anykščių liniją šiau-
rės rytų kryptimi, užėmė Rokiškį. Korpuso kelyje niekur nebuvo pasirengta 
gynybai. Jo daliniai susidurdavo tik su silpnu besitraukiančių Raudonosios 
armijos karių pasipriešinimu, kurių grupes korpusas pasivydavo.

16–osios armijos erdvėje naktį į birželio 27 d. raudonarmiečiai dar mėgi-
no atakuoti Rumšiškių prietiltį ir gal net nublokšti vokiečius atgal už Nemu-
no. Tai galėjo būti sovietų 5–osios šaulių divizijos dalinys ar net ir 126–osios 
šaulių divizijos daliniai, pavėlavę į Kauno kontrataką. Armijos kairysis spar-
nas – 28–ojo armijos korpuso daliniai – apie 16 val. pasiekė Krekenavos–Ra-
guvos kelią.

Birželio 28 d. 1 val. nakties 18–osios lauko armijos 26–ojo armijos kor-
puso 61–osios pėstininkų divizijos daliniai užėmė Papilę. Apie 15 val. 1–ojo 
armijos korpuso paslanki priešakinė rinktinė pasiekė Bauskę Latvijoje. Ši 
armija, atkakliai kaudamasi su Raudonąja armija, Lietuvos teritoriją įveikė
per 7 dienas. Po paros (birželio 29 d.) vokiečiai pasiekė Dauguvą prie Rygos, 
o liepos 1 d. užėmė Rygą. Žygyje per Lietuvos teritoriją daugiausiai atsilikusi
buvo 16–oji lauko armija. Kai kurie jos junginiai birželio 28 d. rytą dar buvo
įstrigę kairiajame Neries krante Kaišiadorių rajone. Bet birželio 28 d. ir jie
jau nebesutiko jokio rimtesnio sovietų pasipriešinimo. Šios armijos 2–ojo ar-
mijos korpuso ruože kairiajame Neries krante buvę sovietų daliniai birželio
27 d. popietę ir naktį persikėlė per Nerį į dešinįjį krantą, palikdami pabū-
klus, šarvuočius, gurguolių likučius ir netgi dalį lengvosios ginkluotės. Tie 
Raudonosios armijos pėstininkų dalinių likučiai praktiškai jau buvo atsidūrę
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giliame Vermachto užnugaryje. Nesant vientiso fronto, nemažai po kauty-
nių Lietuvos teritorijoje užsilikusių Raudonosios armijos karių per kelias
savaites šiaip taip pasiekė savuosius, nors vokiečių įsitikinimu 5–oji, 23–oji
ir 33–oji šaulių divizijos buvę sunaikintos. Nesugebėję pasiekti savuosius ir
užsilikę apsuptyje, ilgiau Lietuvos teritorijoje sovietų kariai buvo sunaikinti
– vieni nukauti, kiti pateko į nelaisvę. Šiaurės rytų Lietuvos miškuose nema-
žų šios armijos grupių dar buvo rugpjūtį.

Atsiskirdami nuo pagrindinių pajėgų, besiveržiančių nustatytomis kryp-
timis, vokiečių padaliniai ar nedidelės karių grupės birželio 28–29 d. užėmė
beveik visus svarbesnius šiaurės,  šiaurės rytų bei rytų Lietuvos punktus per
kuriuos nėjo puolančių dalinių maršrutai. Tokios grupės buvo siuntinėjamos
žvalgybos, apsaugos ar administravimo tikslais. Bene vėliausiai vokiečiai pa-
sirodė Mažeikiuose. Liepos 3 d. čia atvažiavo pirmieji 7 vokiečių kariai.

Birželio 29 d. vokiečiai pradėjo naikinti didžiausią Lietuvoje apsupime
atsidūrusią, vienoje vietoje susitelkusią ir organizuotą Raudonosios armijos 
karių grupę, įsikūrusią miškuose kairiajame Nemuno krante, kitapus Nemu-
naičio miestelio, apie 12 km į pietus nuo Alytaus. Tai buvo 128–osios šaulių
divizijos ir kai kurių kitų pėstininkų bei artilerijos dalinių kareiviai ir kari-
ninkai, birželio 22–ąją ir vėlesnėmis dienomis susibūrę šalia vokiečių užimtos
perkėlos per Nemuną. Per kelias dienas, pradedant birželio 29 d., apsupta
grupuotė buvo likviduota – dalis žuvo, o dauguma pateko į nelaisvę.
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Pabaiga

Lietuvos teritorijoje buvusią sovietų priedangos kariuomenę, turėjusią
pridengti mobilizaciją bei kariuomenės išskleidimą, karas užklupo visiškai
nepasiruošusią atlikti savo užduočių. Lietuvos teritorijoje dislokuotos ka-
riuomenės nepakankamas pasirengimas/parengimas SSSR teritorijoje ne-
buvo išimtis. Tai buvo visos Raudonosios armijos problema.

Maždaug per valandą nuo pėstininkų ir tankų kovos veiksmų pradžios, 
Vermachto kariai visame pasienio ruože nuo Palangos iki Kapčiamiesčio per-
žengė sieną ir įėjo gilyn į Lietuvos teritoriją, nors atskiruose atsparos taškuose 
pasieniečiai ar Raudonosios armijos padaliniai priešinosi dar kelias valandas.

Lietuvos teritorijoje birželio 24 d., t. y. trečią karo dieną, įvyko vienos
didžiausių Vokietijos–Sovietų Sąjungos karo tankų kautynės.

Raudonosios armijos pasipriešinimas Vermachtui Lietuvos teritorijoje
nebuvo tinkamai organizuotas, išsklaidytas. Jos vadovybės sprendimai dėl
daugybės kontrsmūgių nedavė lauktų rezultatų, o tik dar daugiau susilpnino
kontrsmūgiuose naudotos kariuomenės kovos pajėgumą.

Karo veiksmai Lietuvos teritorijoje iš esmės baigėsi septintąją karo die-
ną, nors Rytų Lietuvoje jau trečiąją karo dieną mechanizuoti Vermachto 
junginiai peržengė Lietuvos administracinę sieną.

Vermachto junginiai, staigiai palaužę Raudonosios armijos pasipriešini-
mą Lietuvos teritorijoje, operatyviai išskleidė joje savo pajėgas ir ruošėsi pulti 
toliau. Sėkmingas, itin dinamiškai besivystęs ir veržlus Vermachto puolimas 
ne tik sutrukdė sovietams pasinaudoti Nemunu, Nerimi bei kitomis Lietuvos 
upėmis, kaip natūraliomis kliūtimis, organizuoti ilgalaikę gynybą bei sutruk-
dė panaudoti Dauguvą kaip gynybos ruožą, bet ir prisidėjo prie spartesnio 
apsuptos Balstogės grupuotės likvidavimo, greitesnio Minsko užėmimo, pa-
spartino Polocko užėmimą ir pagreitino veržimąsi Leningrado link.

Per septynias dienas Lietuvoje iš esmės buvo sunaikintos ar bent ge-
rokai aplamdytos dvi sovietų armijos, pakirsta jų kovinė galia. Buvo sunai-
kintos visos keturios Lietuvoje dislokuotos tankų divizijos. Sunaikintos dar
bent 8 šaulių divizijos. Sunaikinta visa Lietuvos teritorijoje buvusi sovietų
aviacija, nemaža dalis artilerijos. Žymių nuostolių patyrė ir kitos divizijos.
Traukdamasi Raudonoji armija Lietuvos teritorijoje paliko daug artilerijos
pabūklų, netgi nepamuštų, bet šiaip sugedusių tankų, daugybę artilerijos
sviedinių, lengvosios šaulių ginkluotės.

Raudonoji armija Lietuvos teritorijoje žuvo daug karių, kurių niekas
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neskaičiavo ir nebesuskaičiuos (yra tik fragmentiški duomenys apie žuvusių-
jų skaičių). Manytume, kad Lietuvos teritorijoje 1941 m. birželį žuvo 40–50
tūkst. sovietų karių, apie 100 tūkst. pateko į vokiečių nelaisvę. Kartais Rau-
donosios armijos traukimasis virsdavęs bėgimu. Vermachto mechanizuotų 
junginių proveržiai, apsuptis, tarp karių sklindantys gandai sėjo paniką ir
gniuždė valią priešintis. Nedideli karių būreliai tiesiog bėgo, metę ginklus,
kiti ginklus palikdavę pritrūkus šovinių, nors pakelėse jų netrūko. Kita ver-
tus, būta ir atkaklaus Raudonosios armijos pasipriešinimo židinių.

Lietuvos teritorijoje žuvo taip pat ir daug Vermachto karių, o kai kur 
buvo sunaikinta daug  kovos technikos. Įvairiuose Raudonosios armijos vadų 
ataskaitose, neretai surašytose praėjus gerokai laiko po įvykių, kautynių
aprašymuose paprastai nurodomi didžiuliai puolančių Vermachto dalinių 
nuostoliai: dešimtys pamuštų tankų, sunaikintų pabūklų, vieno kulkosvaidi-
ninko nukauti ištisi būriai ar net kuopos vokiečių karių, drąsiai besiginantis
būrio sunaikintas batalionas, užsimenama apie sutriuškintus pulkus. Vien 
tik suskaičiavus literatūroje minimus atvejus Lietuvos teritorijoje būtų nu-
kauta gal keliolika tūkstančių vokiečių karių.

Pačių vokiečių duomenimis, Lietuvos teritorijoje per savaitę žuvo 3362
jų kariai (218 karininkų). Žuvusiųjų karių skaičiai rodo Raudonosios armijos 
pasipriešinimo atkaklumą Vermachto armijų puolimo sektoriuose: 18–ojoje
lauko armijoje – 31,43 %, 16–ojoje lauko armijoje – 22,37 %, 4–ojoje tankų
grupėje – 16,95 %, 3–ojoje tankų grupėje – 14,72 %, 9–osios lauko armijos
dviejuose korpusuose – 14,51 % visų žuvusiųjų.

Būtinai reikia ieškoti naujų šaltinių ir nuodugniau tyrinėti pirmosios
Vokietijos–SSSR karo savaitės įvykius Lietuvos teritorijoje.

Įteikta 2005-03-15
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Résumé

Le front de la guerre de l‘Allemagne – de l‘Union Soviétique
Sur le territoire de la Lituanie au juin 1941

dr. Sigitas Jegelevičius
Université de Vilnius

Le 22 juin 1941, une deuxième étape à l’Est de la Deuxième guerre 
mondiale a commencé, l’Allemagne a commencé les actions militaires
contre l’Union Soviétique. La Lituanie ne participait pas dans cette guerre
de l’Allemagne – l’Union Soviétique, car la loi de neutralité a été en vigueur
jusqu’au jour de l’annexion.  D’autre part, l’accueil des bases militaires de
l’URSS était déjà l’infraction à la loi de neutralité. À la veille de la guerre,
la Lituanie a été déjà une composante de l‘URSS de facto. L’Allemagne
nazi reconnaissait aussi que le territoire de la Lituanie est une partie de
l’URSS, conformément aux pactes secrètes des nazis et des soviets, datés le
28 septembre 1939 et le 10 janvier 1940. C’est pourquoi la Lituanie a été sur
la ligne du front depuis les premières minutes de la guerre. Formellement, 
la Lituanie n’a pas participé dans la Deuxième guerre mondiale, donc son
nom n’est pas ni parmi vainqueurs, ni parmi ceux qui ont perdu. La Lituanie 
a été une victime de la guerre.

Les historiens modernes de la Lituanie oublient les événements sur le
territoire de la Lituanie pendant la première semaine de la guerre. L’espace
des Pays Baltes, surtout de la Lituanie, a été importante pour toutes des
deux parties confrontant pendant la Première guerre mondiale aussi que
pendant la guerre entre l’Allemagne et l’URSS. Les événements militaires
de cette guerre sur le territoire de la Lituanie sont une partie de l’histoire
lituanienne et nous devons les analyser et commenter.  Conformément aux 
informations publiées, cet article discute les forces des parties confrontant
dans la Lituanie à la veille de la guerre, analyse les batailles sur le territoire
de la Lituanie et leur importance pour l’étape initiale de la guerre entre
l’Allemagne – L’URSS.

L’article comprend les informations générales concernant l’organisa-
tion et les armes de l’Armée Rouge, pour mieux comprendre le rapport 
quantitatif et qualitatif des forces, aussi que le développement des actions 
militaires sur le territoire de Lituanie. On discute les unités de l’Armée 
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Rouge sur le territoire de la Lituanie et son positionnement à la veille de 
la guerre, les stratégies des soviets concernant les directions des attaques. 
L’article présente les informations concernant les forces de l’armée alle-
mande à la frontière de la Lituanie, leur positionnement, leur stratégie et 
leurs plans expéditifs.

L’auteur essaye de présenter de façon détaillée les actions militaires sur
le territoire de la Lituanie pendant la première semaine de la guerre. Les 
premières batailles à la frontière sont présentées. La plus grande importance
est attribuée aux batailles vers les directions les plus importantes. L’auteur
souligne le démarche des allemands vers Alytus, la bataille des tanks et la
dévastation de la division des tanks soviets dans le district d’Alytus sur le
bord droit du Niémen, cela a vraiment facilité le démarche des allemands
vers Vilnius. L’auteur parcourt la bataille de Taurage, ensuite de Siauliai. Il
analyse le développement des actions militaires près de Kaunas qui duraient
plus longtemps que les autres. Beaucoup d’importance l’auteur attribue
à la première grande bataille des tanks dans la guerre entre l’Allemagne
– L’URSS et aux résultats, qui a eu lieu dans la région de Raseiniai-Kalti-
nenai le 24-25 juin. Aussi il discute la démarche de l’armée allemande vers
Daugavpils et vers Siauliai. 

La résistance des soviets n’a pas été très bien organisée sur le terri-
toire de la Lituanie, elle a été assez faible. Les décisions de l’Armée Rouge, 
concernant les contrecoups en grand, n’étaient pas effectives, les forces de
l’armée se sont affaiblies. Les actions militaires ont été finies au septième 
jour de la guerre sur le territoire de la Lituanie. Les unités de l’armée alle-
mande, après avoir brisé la résistance de l’Armée Rouge sur le territoire de
la Lituanie, ont commencé les regroupements de ces forces pour les atta-
ques plus vastes.
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VOKIEČIŲ SAUGUMO POLICIJOS IR SAUGUMO
TARNYBOS (SD) VADO INSTITUCIJA LIETUVOS
GENERALINĖJE SRITYJE 1941–1944 METAIS

Dr. Petras STANKERAS

Istoriografija

Šia studija autorius toliau gvildena vokiečių policijos struktūrų buvi-
mą Lietuvos generalinėje srityje paskutinio pasaulinio karo XX a. metais1. 
Iki šiol įvairių autorių parašyti darbai, kuriuose tiesiogiai arba netiesiogiai
būtų aptariami karo metu vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybos
vado institucijos įsteigimo bei struktūrizavimo Lietuvos generalinėje srityje
klausimai, yra gana kuklūs. Apie šią instituciją, jos padalinių genezę, struk-
tūrą, organizacinius pasikeitimus, kadrų kaitą bei funkcijas, veiklą Lietuvoje
Antrojo pasaulinio karo metais kol kas nėra atskiros išsamios istorinės mo-
nografijos, – yra tik atskiri skyriai kai kuriose knygose bei keli straipsniai
įvairiuose periodiniuose leidiniuose.

Svarbiausias informacijos šaltinis istoriniams tyrimams yra archyvai.
Gausi archyvinė medžiaga, kurioje yra nemaža duomenų apie vokiečių insti-
tucijų veiklą Pabaltijyje Antrojo pasaulinio karo metais, taip pat ir Lietuvoje,
karo metu pateko JAV armijai ir buvo išgabenta į Ameriką, į Aleksandrijos
miestą netoli Vašingtono. Nemaža dalis medžiagos pateko į JAV Kongre-
so biblioteką, Huverio biblioteką ir kitur. Itin svarbus mums yra vyresnio-

1 Pirmoji studija – P. Stankeras, „Aukščiausioji vokiečių SS ir policijos vadovybė Lietuvos
generalinėje srityje 1941 – 1944 metais“ , Genocidas ir rezistencija, 2001, Nr.2 (10), p. 17 – 30.
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jo vokiečių saugumo policijos ir SD vado Rygoje fondas, kuris, deja, yra
saugomas Istorinių – dokumentinių kolekcijų saugojimo centre Maskvoje2. 
Likę Lietuvoje didžiausi ir pagrindiniai archyvinių dokumentų klodai nagri-
nėjama tema yra sukaupti Lietuvos centriniame valstybės archyve (toliau
– LCVA). Čia saugomi vokiečių valdžios išleisti dokumentai sovietmečiu
buvo prieinami nedaugeliui – tik patikimiems istorikams ir KGB žinybų dar-
buotojams, nes buvo įtraukti į slaptų fondų sąrašus. Dabar, kai dauguma
fondų yra išslaptinta, ypač daug vertingų dokumentų bei įvairios informaci-
jos rasta šio archyvo Lietuvių kriminalinės policijos skyriaus prie saugumo
policijos ir SD vado (f. R-1216), saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje
Lietuviškajame Panevėžio skyriuje (f. R-650),  Lietuvos generalinės srities
vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje (f. R-972 ir f. R-1399) ir 
kituose fonduose. Fonde R-1399 yra 126 saugojimo vienetai. Čia randame
įvairius direktyvinius vokiečių vyresniojo vokiečių saugumo policijos ir SD
vado Ostlande nurodymus, vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvos
generalinėje srityje kasmėnesines ataskaitas Vyriausiajai Reicho saugumo 
valdybai, susirašinėjimą apie sovietinių partizanų veiklą bei gyventojų sabo-
tažą įmonėse, susirašinėjimą apie lietuvių pogrindį, apie suėmimus, tardymo
bylas, statistinius duomenis apie suimtuosius, mėnesines ataskaitas apie gy-
ventojų nuotaikas, susirašinėjimą su lietuvių saugumo policija, su lietuvių
policijos batalionų vadovybe apie bendras akcijas prieš bolševikų partizanus,
informaciją apie Kaune įsteigtą aukštesniąją vokiečių mokyklą, kurioje buvo
numatyta rengti vadų korpusą Rytams ir konkrečiai Lietuvai valdyti ir kt.
Rytų frontui grįžtant į Lietuvos teritoriją, vokiečių saugumo policijos pada-
liniai, jei nespėjo išvežti į Vokietiją, tai spėjo sunaikinti savo pačių sukauptą
archyvą, to meto dokumentus, kartotekas ir kitą medžiagą. Be to, nemažai
vertingų dokumentų sudegė arba buvo sunaikinta mūšių metu, ypač Vilniaus 
tvirtovės gynybos metu.

Saugumo policijos ir SD operatyvinių grupių veiklą užimtose priešo
teritorijose aptaria vokiečių dokumentai, paskelbti tarptautinio Niurnber-
go proceso dokumentų rinkiniuose. Čia randame garsią dr. F. V. Štalekerio 
(F. V. Stahlecker) 1941 m. spalio 15 d. ataskaitą (dokumentas L-180)3, kurią 
reikėtų vertinti kritiškai, bei to paties autoriaus priešmirtinės ataskaitos juo-
draštį be tikslios datos (1942 m. vasaris – kovas) (Tarptautinio Niurnbergo 
proceso dokumentas PS-2273).

2 S. Jegelevičius, „Ypatingasis archyvas Maskvoje“, Lietuvos istorijos studijos, t. 3, 1996, p. 144.
3 Нюрнбергский процесс, Москва, 1966, том 3,  с. 321–335.



205

Vos ne pirmą kartą istorinėje literatūroje lietuvių kalba abreviatūrą „SD“  
randame 1946 m. birželio 19 d. pasirašytoje spausdinti ir Valstybinės politinės 
literatūros leidyklos masiniu tiražu (net 10200 egz.!) išleistoje 79 puslapių 
knygelėje „Kaltinamoji išvada ir nuosprendis byloje dėl vokiškųjų fašistinių 
grobikų piktadarybių Latvijos, Lietuvos ir Estijos TSR teritorijoje“4. Čia 
„SS“, „SD“, gestapas, įvairūs komendantai, gebitskomisarai įvardijami kaip 
„karinė vokiečių valdžia ir baudžiamieji organai“, kitoje vietoje minima „SD“ 
kariuomenė“ (p. 24). Jokio iššifravimo, ką reiškia „SD“, o tuo labiau infor-
macijos apie minėtų institucijų struktūras, funkcijas, vadovus nepateikiama.

1957 m. dienos šviesą išvydo Valstybinės politinės ir mokslinės literatū-
ros leidyklos 7000 egzempliorių tiražu išspausdintas leidinys gana ilgu pava-
dinimu: „Ypatingosios valstybinės komisijos vokiškųjų fašistinių grobikų bei 
jų bendrininkų piktadarybėms nustatyti ir ištirti pranešimas apie hitlerinių 
grobikų nusikaltimus Lietuvos Tarybų Socialistinėje Respublikoje“5. Nedide-
lės (tik 24 puslapiai) brošiūros paskutiniame skyrelyje „Pogromininkai ir tai-
kių gyventojų bei tarybinių karo belaisvių žudikai turi stoti į tarybinės liaudies 
teismą“ yra pateiktos 127 pavardės (deja, dauguma iškreiptos) tų, kuriuos 
Ypatingoji valstybinė komisija pripažino „baisingų nusikaltimų <…> kal-
tininkais“. Tačiau šiame nemažame sąraše yra tik vienas vokiečių saugumo 
policijos pareigūnas – „Lietuvos saugumo policijos ir SD vadas oberfiureris 
daktaras Fuksas“ (turėtų būti F u c h s – P. S.). Tačiau dėl neaiškių priežas-
čių į šį sąrašą nepateko F. V. Štalekerio, K. Jegerio (K. Jäger), H. Biomės 
(H. Böhme) ir kitų vokiečių saugumo policijos aukštų pareigūnų, gana akty-
viai veikusių karo metais Lietuvos generalinės srities teritorijoje, pavardės.

Tais pačiais metais bei tos pačios leidyklos išleistame dokumentinia-
me propagandiniame leidinyje „Hitlerininkų piktadarybės Pabaltijyje“6 be 
papildomų paaiškinimų bei komentarų paminėta abreviatūra „SD“, „SD“
kariuomenė.

Kai kurie leidiniai, kaip dviem kalbomis išleista monografija „Hitlerinė 
okupacija Lietuvoje“7, balansuoja tarp moksliškumo ir propagandos. Tokio 

4 Kaltinamoji išvada ir nuosprendis byloje dėl vokiškųjų fašistinių grobikų piktadarybių Latvi-
jos, Lietuvos ir Estijos TSR teritorijoje, Valstybinė politinės literatūros leidykla, 1946.
5
jj
 Ypatingosios valstybinės komisijos vokiškųjų fašistinių grobikų bei jų bendrininkų piktadary-

bėms nustatyti ir ištirti pranešimas apie hitlerinių grobikų nusikaltimus Lietuvos Tarybų Socia-
listinėje Respublikoje, Vilnius, 1957.
6 Hitlerininkų piktadarybės Pabaltijyje, Vilnius, 1957.
7 Hitlerinė okupacija Lietuvoje, Vilnius, 1961. Гитлеровская оккупация в Литве, Вильнюс,
1966.
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pobūdžio leidiniuose maža vilties rasti įdomios ir vertingos medžiagos nagri-
nėjamai temai, tačiau ir į juos verta atkreipti kritinį dėmesį. Šiame propagandi-
nių straipsnių rinkinyje J. Paleckis mini „brigadefiurerį Štalenerą“ (p. 12). Kitas 
autorius P. Kežinaitis rašo apie „Kauno miesto gestapo viršininką Jegerį“ (p. 
72) ir apie neegzistuojantį „SS brigadefiurerį Štachlingą“ (p. 90). Straipsnelio 
pabaigoje autorius parodo savo  nekompetenciją nagrinėjamu klausimu pa-
teikdamas abreviatūrą RSHA kaip Vyriausiąją rasinės politikos ir įkurdinimo 
reikalų valdybą vietoje Vyriausiosios Reicho saugumo valdybos (p. 155).

Teisininkas Andrius Bulota, supažindindamas sovietų Lietuvos skai-
tytojus „su buržuazinių nacionalistų siekimais, su lietuviškųjų fašistų par-
sidavėliška veikla ir tos veiklos metodais praeityje“, lygiagrečiai prabėgom
pamini ir H. Himlerio (H. Himmler) vadovaujamą Saugumo tarnybą (Sicher-
heitsdienst des Reichsfuhrers SS, trumpai vadinama SD)8.

1965 m. išspausdinta dokumentų rinkinio „Masinės žudynės Lietuvoje“
I dalis9. Tik po 8 m. išleista šio rinkinio antroji dalis10. Rinkiniuose apstu
nagrinėjamai temai vertingų  dokumentų vertimų ir jų fotokopijų. Pirmoje 
dalyje pateikiama garsioji vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvos
generalinėje srityje bei 3–ojo operatyvinio būrio vadovo SS štandartenfiure-
rio Karlo Jegerio ataskaita Vyriausiajai Reicho saugumo valdybai (Reichssi-((
cherheitshauptamt, toliau – RSHA) Berlyne apie nuveiktą darbą jo valdomo-
je teritorijoje. Ją reikėtų vertinti kritiškai ir ne viskuo, kas yra parašyta karje-
ros siekiančio pavaldinio savo viršininkams Berlyne, tikėti. Rinkinio pirmos
dalies komentaruose trumpai apibūdinama vokiečių saugumo policijos bei
jos operatyvinės grupės A struktūra bei funkcijos. Dokumentų rinkinio an-
troje dalyje (psl. 17 – 22) pateikto SS brigadefiurerio ir policijos gen. mjr.
teisės dr. F. V. Štalekerio 1941 m. spalio 15 d. raporto11 (Niurnbergo proceso 
dokumentas L-180) skaičius aptarė netgi SS gen. O. Olendorfas (O. Ohlen-
dorf) (operatyvinės grupės „D“ vadas – P. S.), teigdamas, kad jie gerokai
didesni, siekiant įtikti SS reichsfiureriui H. Himleriui12. Rinkiniuose esantys 
dokumentai papildė jau iki to laiko plačiajai visuomenei žinomus faktus. Be
to, leidinyje pateiktos vokiečių saugumo policijos ir SD vadų Lietuvoje kai

8 A. Bulota, Nuo balto žirgo iki svastikos, Vilnius, 1962, p. 45–46.
9 Masinės žudynės Lietuvoje (1941–1944), Dokumentų rinkinys, I dalis, Vilnius, 1965.
10 Masinės žudynės Lietuvoje (1941–1944), Dokumentų rinkinys, II dalis, Vilnius, 1973.
11 Nors turėjo slaptumo žymą „Geheime Reichssache“ , šio dokumento buvo atspausdinta ir
išplatinta 40 kopijų.
12

pp
Нюрнбергский процесс, Москва, 1960, т. VI, с. 305; Malczużyński K. Oskarżeni nie

przyznają się do winy, Warszawa, 1981, s. 253.



207

kurių kasmėnesinių RSHA ataskaitų apie padėtį Lietuvoje ištraukos.
Trumpai apie vokiečių saugumo policijos ir SD vadovybės funkcijas

kontroliuojant Lietuvos pramonę bei siunčiant darbo jėgą į Vokietijos ka-
rinės pramonės įmones bei žemės ūkį rašė K. Rukšėnas13. Apsigintoje isto-
rijos mokslų kandidatinėje disertacijoje14 K. Rukšėnas bando skaitytojams
pateikti, kiek tai buvo įmanoma sovietiniame moksle, vokiečių karinių bei
policinių struktūrų Lietuvoje vaizdą. Tačiau jo disertacijoje yra vienokių ar
kitokių faktografinių netikslumų.

1969 m. nedideliu tiražu (tik 700 egzempliorių) Lietuvos TSR Mokslų
Akademijos Ekonomikos institute išleista  J. Bulavo monografija „Vokiš-
kųjų fašistų okupacinis Lietuvos valdymas (1941–1944 m.)“. Remdamasis 
archyvinių šaltinių bei įvairių vokiškų dokumentų, atitinkamos literatūros
ir to meto gyvenimo faktų analize, autorius visapusiškai pateikia ir apibūdi-
na vokiečių Lietuvos valdymo laikotarpį. Atskleisdamas monografijos temą,
J. Bulavas rašo, kad „aukščiausia policijos įstaiga Lietuvoje buvo vokiškasis
saugumas (gestapas ir SD), pavaldus betarpiškai Reicho saugumo įstaigai
(Himleriui) ir generaliniam komisarui Lietuvoje“15. Kitoje vietoje autorius
rašo, kad „jam (Rosenbergui – P. S.) buvo betarpiškai pavaldūs <…> SS,
gestapo ir SD viršininkai“16.

1970 m. išleistame dokumentų rinkinyje „Nacionalistų talka hitlerinin-
kams“17 yra pateikiama daug dokumentų, saugomų Lietuvos archyvuose,
nuorašų. Tarp kitų dokumentų pateikiamas visas lietuvių saugumo polici-
jos skyriaus prie vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje viršininko
S. Čenkaus raštas K. Jegeriui su prašymu nelikviduoti šios tarnybos, kuri
taip reikalinga kovojant su bendru priešu – bolševizmu. Čia pat pateikiama
keletas vertingų ir nagrinėjamai temai įdomių dokumentų.

Istorikas Algirdas Rakūnas savo monografijoje „Lietuvos liaudies kova
prieš hitlerinę okupaciją“18, remdamasis vokiečių saugumo policijos ir SD
vado Lietuvoje mėnesinėmis ataskaitomis Vyriausiajai Reicho saugumo 
valdybai, teigia, kad „policijos įstaigos ir esesininkai buvo pavaldūs SS ir

13 K. Rukšėnas, Į vergovę, Vilnius, 1966.
14 K. Rukšėno disertacija „Hitlerininkų politika Lietuvoje 1941 – 1944 metais“, 1970. Asmeni-
nis autoriaus archyvas.
15 J. Bulavas, Vokiškųjų fašistų okupacinis Lietuvos valdymas (1941–1944 m.), Vilnius, 1969, 
p. 71–72.
16
pp

 Ten pat, p. 96.
17 Nacionalistų talka hitlerininkams, Vilnius, 1970.
18 A. Rakūnas, Lietuvos liaudies kova prieš hitlerinę okupaciją, Vilnius, 1970.
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policijos Lietuvoje štabui (išskyrus saugumo policiją ir SD, kurią minėtasis
štabas turėjo teisę kontroliuoti)“ (p. 34). Deja, autoriui pritrūko tikslumo
ir nuoseklumo. Vienoje vietoje A. Rakūnas rašo apie „operatyvinę grupę
3/A“, o kitame puslapyje šį padalinį įvardija kaip operatyvinį būrį (p. 39).
Abejonių sukelia iš ne visai patikimo šaltinio (mėnraštis „Švyturys“) cituo-
jama operatyvinio būrio „ataskaita apie pasipriešinimo judėjimą Ostlande“,
kuris (Ostlandas – P. S.) nebuvo jo tyrinėjamas. Nors A. Rakūno veikalas 
turi rimtų trūkumų, tam tikri jo teiginiai, kur cituojami autentiški vokiečių
dokumentai, yra naudingi to laikotarpio tyrinėtojams.

Nesumažinant daugybės knygų bei straipsnių apie Antrąjį pasaulinį
karą autorių nuopelnų, tenka konstatuoti, kad nemaža jų dalis yra paviršu-
tiniški. Sovietmečiu istorija buvo paversta valdžios tarnaite ir todėl Antrojo
pasaulinio karo istorija ne kartą buvo perrašoma, pataikaujant vis naujam
partijos lyderiui. Kai kurių karo epizodų prisiminti apskritai buvo nepriim-
ta. Po sovietinio režimo žlugimo Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo įvykius
mūsų šalyje stengiamasi pateikti ir interpretuoti naujoviškai, mažiau politi-
zuotai, skelbiant naujus duomenis bei istorinius faktus. Dienos šviesą išvydo
nemažai istoriją gvildenančių periodinių leidinių, kuriuose lietuvių istorikai
turi galimybę skelbti savo tiriamuosius darbus.

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos leidinys „Laisvės kovų 
archyvas“ paskelbė vyriausiojo karo komendanto Lietuvoje 1941–1944 m.
gen. mjr. Emilio  Justo pokarinius parodymus sovietų tardymo organams19. 
Juose tardomasis pasakoja apie vokiečių valdžios struktūras Lietuvoje, pa-
reigybių pasiskirstymą ir t. t. Pateikia šiokios tokios informacijos ir apie
šiame straipsnyje nagrinėjamą instituciją. Perskaičius generolo parodymus,
susidaro dvejopas įspūdis: arba Vermachto generolas nepakankamai buvo
susipažinęs su savo šalies policijos struktūra bei jos funkcijomis ir nesugebė-
jo aiškiai įvardyti jos atliekamo darbo Lietuvoje, arba specialiai davė miglo-
tus parodymus savo priešams. Jau vien jo, kaip vyriausiojo karo komendanto
Lietuvoje, teiginys, kad su SD ir gestapo vadu Lietuvoje nepalaikė jokių tar-
nybinių ryšių, kelia nuostabą20. Tačiau tai jo neišgelbėjo ir jis atsidūrė Vil-
niaus Tuskulėnų kapavietėje.

Išeivijoje gyvenęs lietuvių žurnalistas ir sociologas A. Gražiūnas, naudo-
damasis gausia  faktografine medžiaga, parašė  knygą apie mūsų Tėvynę dviejų 

19 Lietuviai okupantų vokiečių akimis. Generolo Emilio Justo parodymai. Laisvės kovų archy-
vas, t. 9–10, Kaunas, 1993–1994.
20 Ten pat, t. 10, Kaunas, 1994, p. 190.
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okupacijų replėse21. Pasinaudodamas gausiais šaltiniais, dokumentų vertimais, 
karo meto ir pokario išeivijos spauda, autorius aprašė vokiečių valdomą Lie-
tuvą. Tačiau negalėdamas tirti autentiškų archyvinių šaltinių, autorius, rašyda-
mas šiame darbe nagrinėjama tema, neišvengė rimtų klaidų bei netikslumų: 
Einsatzgruppe A vado pavardę rašo „Stahleris“ (p. 218), Jeckelną įvardija kaip 
„vokiečių saugumo policijos ir SD vadą Ostlande“ (p. 205), mini jokiuose ar-
chyviniuose dokumentuose nefigūruojantį mįslingą „Arnsą“, kaip vokiečių SS 
ir policijos vadą Lietuvoje (p. 358). Randame ir kitų netikslumų. 

Užuominų apie vokiečių saugumo policiją ir saugumo tarnybą Lietuvo-
je yra lietuvių išeivijos autorių pokario darbuose. Lietuvių aktyvistų fronto
įgaliotinio Leono Prapuolenio prisiminimuose22, išleistuose, deja, tik 300
egzempliorių tiražu, pasakojama, kaip vokiečių saugumo policijos ir SD
vadovų Kaune skatinamas Lietuvių nacionalistų partijos (voldemarininkų)
atstovas J. Pyragius su savo bendraminčiais 1941 m. liepos 23 – 24 d. surengė
pučą prieš Lietuvos laikinąją vyriausybę (toliau – LLV) ir likvidavo LLV at-
kurtą Kauno karo komendantūrą. Patį prisiminimų autorių  ankstyvą rugsė-
jo 27 d. rytą suėmė SD pareigūnas Richardas Valdemaras Šveiceris (Richard 
Waldemar Schweizer)23. Savo pokario prisiminimuose Priverčiamojo darbo
valdybos viršininkas Bronius Aušrotas rašo24, kaip vokiečių saugumas griež-
tai kontroliavo įkalinimo įstaigas Lietuvoje. Karo metais lietuvių saugumo
policijos Kauno apygardos valdybos Sekimo dalies viršininkas Juozas Grušys
savo atsiminimų knygoje25 rašo, kaip įkandin vokiečių armijai atvyko Ein-
satzgruppen (EG) daliniai. Gen. Stasys Raštikis atsimena26, kad jam ,,teko 
susidurti su įvairiais vokiečių pareigūnais“, tarp jų ir su saugumo policija.

Apie straipsnyje nagrinėjamą vokiečių instituciją užsimena ir įžymus
išeivijos atstovas Adolfas Damušis savo „matematinėje“ studijoje apie Lie-
tuvos netektis karo ir pokario metais27. Deja, ir jis neišvengė gan rimtų klai-
dų. Pasiremdamas autoritetingu H. Krausnicko veikalu28, autorius klaidin-

21 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse: 1940–1944. Vilnius, 1996.
22 L. Prapuolenis, Gestapo pavedimu… (Prisitaikymo politikos apraiškos 1941 m.), Vilnius, 
2000.
23 Vokietis, gimęs Lietuvoje, Einsatzgruppen  „A“ vertėjas.
24 B. Aušrotas, Laisvės niekas nežadėjo, Vilnius, 1990.
25 J. Grušys–Žilvinas, Laukti nebuvo kada, Marijampolė, 2000.
26 S. Raštikis, Kovose dėl Lietuvos: kario atsiminimai, d. 2, Vilnius, 1990.
27 A. Damušis, Lietuvos gyventojų aukos ir nuostoliai antrojo pasaulinio karo ir pokario (1940–
1959) metais, Kaunas, 1991.
28 H. Krausnick, H. H. Wilhelm, Die Truppe des Weltanschauungskrieges. Die Einsatzgruppen
der  Sicherheitspolizei und des SD 1938–1942. Stutgart, 1981.
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gai teigia, kad „kiekviena Einsatzgrupė buvo sudaryta iš penkių komandų“
(vien EG „A“ turėjo jų vienuolika, EG „B“ – septynias, EG „C“ – penkias,
EG „D“ – septynias – P. S.), kad „A Einsatzgrupės 2, 3 ir 8 komanda žygiavo
per Lietuvos teritoriją su Šiaurės Vermachto grupe“ (p. 67) (komandos su
indeksu 8 EG „A“ niekados nebuvo – P. S.), o generolą F. V. Štalekerį paže-
mina iki pulkininko laipsnio (p. 72). Reikia paminėti  šio autoriaus ir kitus
įdomius darbus, susijusius su vokiečių saugumo policija Lietuvoje29.

Izidoriaus Ignatavičiaus dėka 1999 m. Lietuvos skaitytojus pasiekė knyga 
– rinkinys apie pusės amžiaus lietuvių tautos kovą su pavergėjais30. Ją recenza-
vo būrys (net 6!) garbių Lietuvos istorikų, tačiau, deja, mane dominančiame 
skyriuje „Hitlerinė okupacija“  nesugebėjo įžvelgti daugybės  rimtų istorinių 
netikslumų. Viename iš rinkinio straipsnelių I. Itakis rašo, kad „pirmosiomis 
karo dienomis Lietuvoje ėmė veikti SS ir gestapas“ (p. 72), o kitame puslapy-
je teigia, kad „pačioje Lietuvoje gestapas neįsikūrė“ (p. 73). Toliau autorius 
rašo, kad „Gestapas ir komendantūra (skliausteliuose pateikia vokiškai sau-
gumo policijos ir SD vado Lietuvoje pareigų pavadinimas – P. S.) Kaune ėmė 
veikti tada, kai <…> panaikino LLV“. Dėl nežinomos priežasties autorius 
nurodo, kad pirmojo vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje var-
do pirmoji raidė „F“, adaptuotai pavardę rašo „Jėgeris“, o originalo forma 
skliausteliuose pateikia „Jöger“ (p. 73). Kito greta esančio straipsnelio auto-
rius I. Ignatavičius nurodo, kad minimo vokiečių pareigūno pavardė „Jegeris“, 
o vardo pirmoji raidė „J“ (p. 78). Abu autoriai kaip susitarę teigia, kad Jegeris 
buvo gestapo vadas Lietuvoje. Be to, antrojo straipsnelio autorius klaidingai 
pateikia „nacių partijos“ abreviatūrą kaip „NSDPA“ (p. 75). I. Ignatavičius 
nenurodo šaltinio, kuriuo rėmėsi rašydamas apie vokiečių saugumo polici-
jos ir SD operatyvines grupes, nes pateikia klaidingą informaciją, teigdamas, 
kad jų sudėtyje buvo „po 200 – 300 esesininkų kiekvienoje“. Toliau autorius 
klaidina skaitytoją rašydamas, kad „grupėse buvo po 5 komandas (SS Einsatz-
kommando), o šios susidėjo iš ypatingų būrių (SS Sonderkommando)“. 

Dokumentų ir straipsnių rinkinyje „Lietuvos žydų žudynių byla“ (suda-
rytojas A. Eidintas)31 įvairių autorių darbuose neapsieita nepaminėjus vokie-
čių saugumo policijos ir SD operatyvinių grupių ir saugumo policijos ir SD
„nuopelnų“ Lietuvoje. Vieno nedidelio straipsnelio autorius (A. Astaška),

29 A. Damušis, Lietuvių pogrindis vokiečių saugumo policijos dokumentuose, Į laisvę, 1983,
Nr. 88 (125).
30 Lietuvos naikinimas ir tautos kova (1940–1998), Vilnius, 1999.
31 Lietuvos žydų žudynių byla. Sudarė A. Eidintas, Vilnius, 2001.
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nepateikdamas šaltinio, o sudarytojui nepatikrinus, teigia, kad „Einzatzgru-
pėje A buvo 1200 žudikų, iš jų 350 esesininkų, 150 vairuotojų ir mechanikų,
100 gestapininkų, 40–50 kriminalinės policijos pareigūnų, 85 SD (žvalgybos)
darbuotojų, 130 policininkų ir 80 pagalbinės policijos pareigūnų, išrenkamų
vietoje“32. Toliau dar daugiau netikslumų: „A. Lileikis ir kiti jo pavaldiniai
kaip tik ir buvo tarp tų vietose parenkamų „pagalbinės policijos pareigū-
nų“33. Deja, darbe pasigendama rinkinio sudarytojo A. Eidinto tikslesnių
paaiškinimų bei komentarų.

Be paminėtų leidinių, vokiečių saugumo policija ir SD minima ir kituo-
se veikaluose34.

Iš Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje laikotarpio problematiką tyrinėjan-
čių lietuvių mokslininkų išsiskiria Arūnas Bubnys, kuris yra parašęs daug rim-
tų studijų. Rašydamas darbą „Lietuvių antinacinė rezistencija 1941–1944 m.“ 
autorius, šalia kitų šaltinių, remiasi vokiečių saugumo policijos ir SD slaptų 
agentų pranešimais apie lietuvių antinacinės rezistencijos dalyvių veiklą35. 
Tačiau šiame gan išsamiame veikale autoriui nepavyko išvengti ir dalykinių 
klaidų: „Jekelį“ jis įvardija kaip „Rytų krašto vokiečių saugumo policijos ir 
SD vadą“ (p. 25). A. Bubnys paruošė nemažai darbų, tiesiogiai susijusių su 
vokiečių saugumo policijos ir SD institucija36. Straipsnyje „Vokiečių ir lietuvių 
saugumo policija (1941–1944)“ autorius trumpai aptaria dviejų policijų orga-
nizacines struktūras. Rašydamas apie EG „A“ atsiradimą Lietuvoje, A. Bu-
bnys sumažina grupės dydį iki keturių padalinių, tuo tarpu jos sudėtyje buvo 
šešios Einsatzkommandos ir penkios Sonderkommandos. Kaip teisingai savo 
darbe pastebi A. Bubnys, svarbiausi vokiečių saugumo policijos ir SD vado 
Lietuvos generalinėje srityje įstaigos skyriai buvo III (SD) ir IV (Gestapo).

Lietuvoje, deja, negausioje vokiečių saugumo policijos ir SD lietuvių is-
toriografijoje yra įvairaus pobūdžio klaidų bei prieštaringų faktų ir duomenų. 
Daugelio autorių darbų trūkumas tas, kad jie savo veikaluose po adaptuotos 
vokiškos pavardės, minėdami ją pirmą kartą, skliaustuose nepateikia jos ori-

32 Ten pat, p. 589.
33 Ten pat.
34 Pirčiupio tragedijos kaltininkai, Vilnius, 1975; V. Žeimantas, Teisingumas reikalauja, Vilnius, 
1984; V. Žeimantas, Procesas nesibaigia, Vilnius, 1988; Lietuva. Lietuvių enciklopedija, pen-
kioliktas tomas, Vilnius, 1990; J. R. Misiūnas, R. Taagepera, Baltijos valstybės: Priklausomybės
metai 1940–1980, Vilnius, 1992; Atminties dienos, Vilnius, 1995.
35 A. Bubnys, Lietuvių antinacinė rezistencija 1941 – 1944 m., Vilnius, 1991.
36 A. Bubnys, Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941 – 1944), Genocidas ir rezistencija,
1997, Nr. 1.
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ginalo forma. Ši pastaba ypač skirta autoriams, rašantiems rusų kalba. Dėl 
šios priežasties autoriams, taip pat  ir lietuviams, nesisekė susitarti dėl vieno-
dumo rašant vokiškas pavardes. Labiausiai jiems sudarė sunkumų rašyti vo-
kiškas pavardes su umliautais (ä, ü,ö). Tuomet autoriai jas iškreipdavo, kaip 
kas norėjo: vienur  „fašistinės saugumo policijos ir SD vado SS štandartenfiu-
rerio“ pavardė pateikiama kaip „Jugeris“37, kitur „Jegeris“38 ir pan.

Vertingos faktinės informacijos straipsnyje nagrinėjamai temai randa-
me daugelyje mums pasiekiamų užsienio šalių autorių darbų39. 

Tačiau ir  čia yra nežinia iš kur paimtų faktų. Didžiausias kuriozas įvyko 
su SS štandartenfiurerio Karlo Jegerio nuotrauka. Niujorke išleistoje holo-
kausto enciklopedijoje40 vienas iš sudarytojų, nerasdamas tikros pulkinin-
ko nuotraukos, rado kažkokio vokiečių parašiutininko nuotrauką su parašu
„Fallschirmjäger“ ir pateikė ją kaip K. Jegerio. Ši klastotė pasikartojo dauge-“
lyje vėliau išleistų knygų bei interneto tinklalapyje. Ilgus metus tokia suklas-
tota K. Jegerio nuotrauka kabojo Valstybiniame Vilniaus Gaono žydų mu-
ziejaus ekspozicijoje. O anglų publicistas Edvardas Krenkšou (Crenkschou)
savo veikale sunkiai atskiria valstybinės slaptosios policijos (Gestapo) ir SD
operatyvinių grupių kompetenciją.

Rusų prokomunistinių autorių duetas D. Melnikovas ir L. Čiornaja
teigia, kad vokiečių operatyvinės grupės „savo kruviną kelią tarybine žeme
pradėjo 1941 m. liepos mėnesį“, kad „liepos 8 d. buvo duotas įsakymas apie
operatyvinių grupių permetimą iš Lenkijos į naują karinių veiksmų teatrą
– TSRS“41. O N. S. Aleksejevas rašo, kad operatyvinėse grupėse buvo 14000
tarnautojų42. Amerikiečių autorius Dž. Tolandas (John Toland) teigia, kad 
„vokiečių armijai iš paskos sekė keturios SS Einsatzgruppen po tris tūkstan-
čius žmonių kiekvienoje“43. Lenkų istorikas M. Cyganskis (Mirosław Cygańs-
ki) tvirtina, kad keturiuose Einsatzgruppen tarnavo apie 9 tūkstančiai žmo-

37 V. Žeimantas, Atpildas už nusikaltimus, Tiesa, 1978 02 19, Nr. 43.
38 Lietuvos naikinimas ir tautos kova (1940–1998), Vilnius, 1999, p. 78.
39 Martin Gilbert, Niekada per amžius. Holokausto istorija, Vilnius, 2001; К. Залесский, 
РСХА, Москва, 2004; О. Ю. Пленков, Третий Рейх. Нацистское государство, Санкт–
Петербург, 2004; А. Зегер, Гестапо–Мюллер, Москва, 1997; M. Cygański, SS w ruchu na-
rodowosocjalistycznym i w III Rzeszy 1925 – 1945, Poznań, 1978; The Einsatzgruppen Reports, 
Holocaust Library, New York, 2001 ir kt.
40 Encyclopedia of the Holocaust, Edited by Israel Gutman, Macmillan Publishing Company,
Vol. 2, s. 733.
41 Д. Мельников, Л. Черная, Империя смерти, Москва, 1987, с. 321.
42 Н. С. Алексеев, Злодеяния и возмездие, Москва, 1986, с. 258. 
43 Джон Толанд, Адольф Гитлер, Кн. 2, Москва, 1993, с. 147.
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nių44. Niurnbergo proceso metu SD organizacijos gynėjas Gavlikas 1946 m.
rugpjūčio 27 d. posėdyje pareiškė, kad „iš viso visose keturiose operatyvi-
nėse grupėse buvo nuo 1000 iki 1200 žmonių“, o žymuo „SD“ operatyvinių
grupių oficialiame pavadinime nebuvo naudojamas45. Tuo tarpu gestapo is-
torikas R. Batleris rašo, kad „Einsatzgruppen, <…> po 3000 žmonių su-
skirstytos į grupes, vadinamas Einsatzkommando“46. Dž. Pulas knygoje „Hi-
tleris ir jo slaptieji partneriai“ rašo, kad „<…> kiekvienoje Einsatzgrupėje
buvo nuo 50 iki 1000 vyrų <…>. Visi vyrai buvo SS nariai, išėję specialų
apmokymą“47. Maskvietis K. Berezinas priskiria lietuvių saugumo policiją
prie RSHA struktūrų, o A. Lileikį įvardija kaip RSHA pareigūną48. Alek-
sandras Slavinas knygoje „Pompėjos žūtis“ pateikia operatyvinės grupės „A“
pranešimų ištraukų apie padėtį Lietuvoje pirmais karo mėnesiais49.

Neišsenkamas informacijos apie SD veiklą bei užregistruotų įvykių
užimtose teritorijose šaltinis yra vokiečių saugumo policijos ir SD (tuo 
pačiu operatyvinių grupių) vadų raportai Vyriausiajai Reicho saugumo 
valdybai, pavadinti „Pranešimai apie įvykius Sovietų Sąjungoje“ (,,Ereig-
nismeldungen UdSSR“). Jie apėmė laikotarpį nuo 1941 m. birželio 23 d. 
iki 1942 m. balandžio 24 d. (iš viso 195 pranešimai)50 ir buvo parašyti 
labai preciziškai (buvo skirta vietos net oro sąlygų aprašymui). 1941 m. 
birželio 27 d. pranešime Nr. 6 pirmą kartą pasirodo operatyvinių grupių 
informacija. Kitą tokio pobūdžio informaciją randame pranešime Nr. 8 
(1941–06–30). Operatyvinių grupių vadai savo pranešimus RSHA teik-
davo dviem būdais: pirmas – per radiją, kitas – raštu per kurjerį. Pra-
nešimai per radiją buvo labai įslaptinti: išskyrus vadą, jo pavaduotoją, 
vyriausiąjį radistą ir kitą radijo personalą, niekas neturėjo teisės įžengti 
į radijo stoties patalpas. Pirmieji septyni apibendrinti „Pranešimai apie 
įvykius Sovietų Sąjungoje“ buvo pasirašyti SS grupenfiurerio H. Miulerio, 
tuo tarpu likusieji buvo platinami uždarame rate be parašo. H. Miulerio 
nurodymu, nuo  rugpjūčio 1 d. įsigaliojo įsakymas referuoti A. Hitleriui 

44 M. Cygański, SS w ruchu narodowosocjalistycznym i w III Rzeszy 1925 – 1945, Poznań, 1978, 
s. 379.
45 Нюрнбергский процесс, Москва, 1960, т. VI, с. 512, 515.
46 R. Batleris, Gestapo istorija, Kaunas, 1997, s. 250.
47 Dž. Pulas, Hitleris ir jo slaptieji partneriai, Kaunas, 1998, p. 206–207.
48 К. Березин, Дело нацистского преступника Лилейкиса, Вестник, No.12(246), 20
июня 2000 г.
49 A. Славин, Гибель Помпеи. Записки очевидца, Тель Авив, 1997. 
50 Paskutinio  pranešimo Nr. 195 buvo padauginta 75 egzemplioriai.
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raportus apie operatyvinių grupių veiklą Rytuose51.
1942 m. balandžio 16 d. vokiečių saugumo policijos ir SD vadas 

R. Haidrichas įsakė nutraukti šių pranešimų ruošimą bei siuntinėjimą 
ir nurodė nuo 1942 m. gegužės 1 d. ruošti „Pranešimus iš užimtų rytinių 
teritorijų“ (,,Meldungen aus den besetzten Ostgebieten“). Iki 1943 m. gegu-
žės 21 d. buvo paruošti 5552 šie pranešimai su grifu „Slaptai“ (,,Geheim“) 
po 100 egzempliorių kiekvienas. Iš viso buvo paruošta, padauginta bei 
išsiuntinėta kompetentingoms valstybinėms bei policinėms institucijoms 
250 abiejų rūšių pranešimų, apimančių kelis tūkstančius puslapių.

Iki 1942 m. balandžio mėn. RSHA buvo paruošta vienuolika53 „Atas-
kaitų apie saugumo policijos ir SD veiklą bei situaciją Sovietų Sąjungoje“ 
(,,Tätigkeits-und Lageberichte der Sicherheitspolizei und des SD in der UdS-
SR“) ir pagal griežtą paskyrą išsiuntinėta adresatams NSDAP, Reicho mi-
nisterijose bei Vermachto struktūroms. Ataskaitos turėjo aukščiausio slap-
tumo žymą: „Slaptai. Valstybinės reikšmės reikalas“ (,,Geheime Reichssa-
che“). Pirmoji tokia ataskaita apėmė periodą nuo karo pradžios su Sovietų 
Sąjunga iki 1941 m. liepos 31 d. Kitos penkios buvo leidžiamos kas dvi 
savaites iki 1941 m. spalio 31 d. Ataskaitos Nr. 7–11 jau buvo kasmėnesinės 
ir buvo nuo 1941 metų lapkričio 1 dienos iki 1942 m. kovo 31 d. Advoka-
tai Niurnbergo procese gan skeptiškai vertino šiuos dokumentus: jie teigė, 
kad kai kurių ataskaitų autoriai, siekdami įtikti H. Himleriui, jei nesugal-
vodavo akcijų, kurių tikrovėje nebuvo, tai bent egzekucijų aukų skaičių 
smarkiai padidindavo. Istorikų laimei, visos šios ataskaitos (išskyrus Nr. 
9) po karo buvo rastos Vokietijos užsienio reikalų ministerijos (Auswär-((
tigen Amt) archyve54. Viename tokių saugumo policijos ir SD pranešimų 
buvo akcentuojama, kad „Lietuva nekariauja su Vokietija“55, kitame – kad 
A. Voldemaro šalininkai ketino apsiriboti autonomijos reikalavimais savo 
kraštui, tai yra kaip suteikti Vokietijai galimybę formuoti Lietuvos užsie-
nio politiką56, o trečiame išanalizuojamas ir apibūdinamas lietuvių tautinis 
pasipriešinimo judėjimas57.

51 G. Knopp, SS przestroga historii, Warszawa, 2004, s.181.
52 M. Morašini nurodo, kad jų buvo 50. – Michel Moracchini, Les troupes speciales d’Hitler,
2001, s. 137.
53 Ten pat.
54 J. Kubiszyn, Jedwabne – droga do prawdy? „Nasz dziennik“, 12 12 2002.
55 М. И.Семиряга, Тюремная империя нацизма и ее крах, Москва, 1991, с. 269.
56 М.Ю. Крысин, Прибалтика между Сталиным и Гитлером, Москва, 2004, с. 133.
57 LCVA, f. R-1399, ap. 1, b. 33, l. 12.
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„Pranešimus iš užimtų rytinių teritorijų“ bei  „Ataskaitas apie saugu-
mo policijos ir SD veiklą bei situaciją Sovietų Sąjungoje“ ruošdavo RSHA 
skyrius IV A 1, vadovaujamas SS šturmbannfiurerio Kurto Lindovo (Kurt 
Lindow)58, bei daktaras Giunteris Knoblochas (Dr. Günter Knobloch)59. 
Šio skyriaus kompetencijoje buvo komunizmas, marksizmas bei mažes-
nės svarbos organizacijos, kariniai nusikaltimai, nelegali ir legali priešo 
propaganda. Nuo 1941 m. spalio 21 d. šis skyrius buvo reorganizuotas į 
„Vadovaujantį štabą“ (,,Kommandostab“), kuris papildomai ėmėsi vado-
vauti RSHA žvalgybai. „Vadovaujantis štabas“ buvo įpareigotas atrinkti 
ir įvertinti operatyvinių grupių bei būrių, dalyvaujančių operacijoje ,,Bar-
barossa“, pranešimus. Partinės nomenklatūros spaudžiamas, kuriai ne-
patiko SD kišimasis į jos reikalus, H. Himleris 1944 m. buvo priverstas 
uždrausti SD suvestinių sudarymą bei platinimą60.

Šiuo straipsniu autorius nepretenduoja išsamiai atskleisti Vokietijos 
saugumo policijos ir SD institucijos buvimo bei veiklos Lietuvos generalinė-
je srityje Antrojo pasaulinio karo metais. Ši studija, manau, padės suprasti
šios Trečiojo Reicho policinės struktūros esmę, funkcijas bei organizacinę
struktūrą. Studijos pagrindinis tikslas – remiantis kai kuriais patikimais Lie-
tuvos archyvų šaltiniais, karo meto periodiniais leidiniais, pokario moksline
literatūra, ją kritiškai nagrinėjant ir vertinant, išanalizuoti vokiečių saugumo
policijos ir SD institucijos misiją ir vaidmenį Lietuvos generalinėje srityje
1941–1944 m., pristatyti šios institucijos Lietuvoje vadovus ir jų likimus bei
aptarti kitus su straipsniu susijusius klausimus. Šioje studijoje pirmą kartą
lietuvių istoriografijoje pateikiamos vokiečių saugumo policijos ir SD va-
dovybės Lietuvoje bei  SD operatyvinių grupių „A“ ir „B“ organizacinės
schemos, operatyvinių grupių valdymo sistema, vokiečių saugumo policijos
ir saugumo tarnybos Ostlande ir Lietuvos generalinėje srityje 1941–1945 m.
schema, Vokietijos saugumo policijos ir saugumo tarnybos (SD) schema,  ar-
chyvinės nuotraukos iš asmeninio autoriaus archyvo.

58 Gimė 1903-02-16 Berlyne. Filosofijos daktaras. 1935 tapo SS nariu Nr. 272350, o nuo 1937-
05-01  NSDAP nariu Nr. 4609289. Nuo 1941-03-01 kriminalinis komisaras ir RSHA referato
IVA1 vadovas. Nuo 1942 iki 1944 RSHA IV valdybos kriminalinis direktorius, sekcijos IVA1a 
vadovas. 1948 nuteistas 3,5 metų kalėjimo. Atgavęs laisvę, dirbo Siemenso koncerne. Nuo 1960
parduotuvės savininkas Bielefelde (Westfalija).
59
pp

 Gimė 1910-05-13. NSDAP Nr. 1025597, SS Nr. 290998. Nuo 1938-07-02 SS unteršturmfiureris
ir SD-Hauptamt pareigūnas. 
60 Vakarų Vokietijos mokslininkas Heinz Boberach surinko ir 1986 metais išleido visus slaptus
SD biuletenius (iš viso 17 tomų).
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Ab incunabulis (Viskas prasideda nuo lopšio (lot.))

Nacistinės Vokietijos saugumo policija  ir SD
iki Antrojo pasaulinio karo

Be retrospektyvaus žvilgsnio į vokiečių saugumo policijos ir SD ge-
nezę, neišanalizavus šios labai svarbios Trečiojo Reicho slaptos policinės 
institucijos atsiradimo peripetijų, neįmanoma pateikti jos vaidmens karo 
metais Lietuvos generalinėje srityje. 1931 m. iš pačių patikimiausių „ben-
drųjų SS“ narių NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NS-
DAP – Vokiečių nacionalsocialistinė darbininkų partija) vadovybė  sudarė 
specialią SS formuotę – vadinamąją „saugumo tarnybą“, 1932 m. liepos 29 
d. performuotą į SS reichsfiurerio Saugumo tarnybą – SD (Sicherheitsdienst 
des RFSS). Nuo 1931 m. spalio 1 d. naujai įsteigtos tarnybos vadovu buvo 
paskirtas dvidešimt septynerių metų jūrų vyr. lt. Reinhardas Haidrichas 
(Reinhard Haidrich). Nepastebimai SD įsiskverbė į visas Vokietijos politi-
nes partijas, tvirtai įsigalėjo spaudoje bei kultūros įstaigose. SD tapo sa-
votiška NSDAP „namine policija“. Svarbiausias SD uždavinys iki 1933 m. 
buvo sekti nacizmo priešininkų partijas bei organizacijas, taip pat stebėti 
NSDAP, kad nekiltų vidinių sąmokslų.

1934 m. birželio 9 d. nutarimu SD buvo paskelbta vienintele NSDAP 
slaptąja žvalgybos ir kontržvalgybos tarnyba, su kuria kiekvienas pilietis pri-
valėjo bendradarbiauti. Taigi NSDAP tapo valdančiąja partija, kuri, esant
valstybinėms saugumo tarnyboms, turėjo nuosavą specialiąją  tarnybą. Nei
prevencinio sulaikymo, nei suėmimo, nei tardymo SD atlikti savarankiškai
negalėjo – viskas buvo Gestapo ir kriminalinės policijos prerogatyva.

1935 m. sausio 30 d. SD padėtis vėl buvo paaukštinta: dabar R. Hai-
dricho vadovaujama organizacija pradėjo vadintis Vyriausiąja SD valdyba 
(SD-Hauptamt arba SS-Sicherheitshauptamt)61. Vyriausiosios SD valdybos
sudėtyje buvo trys valdybos (Amt), iš jų III–oji valdyba (III-Auslandsnach-
richtendienst) organizavo užsienio žvalgybą62. III–oji valdyba buvo padalinta 
į du centrinius skyrius: III 1 (vidinė informacinė tarnyba) ir III 2 (išorinė
politinė kontržvalgyba). Antras centrinis skyrius dalijosi į penkis skyrius, o
skyrius III 111 (Rytų Europa) domėjosi ir Lietuva. SD rezidentai užsienyje
veikė dažniausiai prisidengę diplomatine padėtimi.

61 A. Ramme, Służba bezpieczeństwa SS, Warszawa, 1975, s. 56.
62 W. Schellenbergas, Atsiminimai, Kaunas, 2000, p. 12.
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Nuo to laiko, kai 1936 m. birželio 17 d. H. Him-
leris tapo vokiečių policijos vadovu63, o R. Haidri-
chui, SD viršininkui, buvo perduotas vadovavimas
saugumo policijai, tai pastarasis sutelkė savo ranko-
se tokios apimties valdžią, kurios iki šiolei neturėjo
nė vienas policijos valdininkas per visą Vokietijos
istoriją. Vėliau, 1938 m. birželio 23 d. dekretu, buvo
nurodyta, jog visas saugumo policijos (gestapo ir kri-
minalinė policija) personalas turi įstoti į SS gretas64.

SD ir Gestapo veiklos sferos dažnai susikirsda-
vo, todėl tarp jų kildavo tam tikra trintis. Gestapo
vadovas Heinrichas Miuleris (Heinrich Müller), pro-
fesionalus policininkas, giliai niekino SD ir jos „inte-
lektualus“. SD sekimo mašina tapo tokia aktyvi, kad
jos agentai neišvengiamai lipo ant kulnų Gestapo

pareigūnams, atliekantiems panašų darbą ir turintiems vykdomąją galią su-
imti bei izoliuoti. Susiklosčiusioje situacijoje R. Haidrichas nutarė padaryti
tvarką. Nuo 1937 m. liepos 1 d. jis išleido „Instrukciją apie funkcijas“, ku-
rioje padalijo veiklos sritis tarp šių žinybų: Gestapui atiteko daug pavojin-
gesni nacionalsocializmui marksizmas, valstybiniai nusikaltimai, emigracija,
o SD – mokslas, menas, auklėjimas, partija, valstybė, konstitucija, užsienis,
masonai. Gestapas tapo Trečiojo Reicho rankomis, o SD – akimis ir ausimis.
Laipsniškai SD pareigūnų skaičius augo: 1932 m. joje buvo 33 pareigūnai, o
1933 m. SD nariais buvo 9465, 1934 m. – 204, 1935 m. – 224, 1936 m. – 269,
1937 m. – 372 karininkai ir puskarininkiai66, 1938 m. pr. – 5050, o metų pa-
baigoje – 723067. 1937 m. ,,patikimų asmenų“ skaičius – taip buvo vadinami
savanoriai pagalbininkai – išaugo iki 50 tūkstančių68. 1943 m. SD gretose buvo

63 Oficialiai jo pareigos skambėjo taip: SS reichsfiureris ir vokiečių policijos vadas Reicho 
vidaus reikalų ministerijoje. Šios pareigos leido H. Himleriui pavaduoti ministrą ir dalyvauti
Vyriausybės posėdžiuose. 1937-05-15 H. Himleris nustatė, kad jo štabo potvarkiai turi vidaus
reikalų ministro įsakymo galią.
64 E. Crankshaw, Gestapo – narzędzie tyranii, Warszawa, 1960, s. 90.
65 Encyklopedia II Wojny światowej, Warszawa, 1975, s. 563 teigiama, kad 1933 m. SD buvo 
170 pareigūnų karininkų.
66 A. Ramme, Służba bezpieczeństwa SS, Warszawa, 1975, s. 57.
67 M. Cygański, SS w ruchu narodowosocjalistycznym i w III Rzeszy 1925 – 1945, Poznań, 1978, 
s. 250.
68 K. Залесский, РСХА, Москва, 2004, стр. 21.

Vokiečių policijos ir
SS vadas reichsfiureris 
Heinrichas Himleris
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3000 pareigūnų69, o 1944 m. vokiečių užimtose
teritorijose SD ir saugumo policijos padaliniuose
tarnavo 19254 pareigūnai70. Niurnbergo proceso
metu SD organizacijos gynėjas Gavlikas pareiškė,
kad karo metais 50 % visų SD darbuotojų buvo
moterys, neturėjusios teisės dėvėti SD unifor-
mos71. Labai įslaptinta saugumo tarnyba užėmė
svarbią vietą SS organizacijoje. 1937 m. SD parei-
gūnai sudarė tik 2,3 % visų SS narių, o SD vadų
visame SS karininkų korpuse buvo net 10,7 %72.

Paskutinė Trečiojo Reicho policinių tarny-
bų reorganizacija įvyko 1939 m. Organizaciškai
sujungus Vyriausiąją saugumo policijos valdybą
su Vyriausiąja saugumo tarnybos valdyba (SD
valdyba), SS reichsfiurerio H. Himlerio įsakymu
1939 m. rugsėjo 27 d. buvo įkurta Vyriausioji
Reicho saugumo valdyba (Reichssicherheits-
hauptamt – RSHA), suvienijusi, šį kartą jau ins-
tituciškai, SD, Gestapą ir kriminalinę policiją73.
Formaliai abi vyriausiosios valdybos buvo paval-
džios Reicho vidaus reikalų ministrui V. Frikui
(Wilhelm Frick), tačiau tikru jų vadovu buvo SS
ir vokiečių policijos vadas H. Himleris. RSHA 
tapo viena iš dvylikos vyriausiųjų SS valdybų. Jos
vadovu buvo paskirtas saugumo policijos ir sau-
gumo tarnybos vadovas SS grupenfiureris Rein-
hardas Haidrichas. Toji institucija, iš tiesų nepri-

klausanti Reicho vidaus reikalų ministerijos kompetencijai, buvo pavaldi tik 
H. Himleriui, o per jį – A. Hitleriui74. RSHA buvo sudaryta iš šešių, nuo 1940

69 Encyklopedia II Wojny światowej, Warszawa, 1975, s. 564. Tuo metu Gestapo gretose kartu
su pagalbiniu personalu buvo 40000 narių.
70 H. Höhne, Der Orden unter dem Totenkopf, Sigbert Mohn Verlag, Güterrslon, 1967, s.10.
71 Нюрнбергский процесс, Москва, 1960, т. VI, с. 499, 509. Šios studijos autorius šiais
gynėjo teiginiais labai abejoja.
72
gygy

 A. Ramme, Służba bezpieczeństwa SS, Warszawa, 1975, s. 91.
73 A. Hitlerio valdomoje Vokietijoje buvo negailestingai kovojama su kriminaliniais nusikal-
timais, kurie sudarė grėsme ne tik piliečiams, bet ir valstybei. Todėl ši kova buvo valstybės
saugumu besirūpinančių institucijų kompetencijoje, konkrečiai – RSHA.
74 W. Schellenbergas, Atsiminimai, p. 16.

Gestapo pareigūno tarny-
bos žetonas

Vyriausiosios Reicho
saugumo valdybos

viršininkas SS ober-
gruppenfiureris Rein-

hardas Haidrichas
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m. vid. – septynių, o karo pabaigoje – iš aštuonių valdybų. Būtent RSHA 
trečioji  (Hauptamt für SD Taetigkeit im Innland)75, šeštoji (Hauptamt für SD
Taetigkeit im Ausland)76 ir septintoji (Amt für Weltanschauliche Forschung)
valdybos ir buvo SS saugumo tarnyba – SD,  ketvirtoji (Geheime Staatspoli-
zei – Gestapo) ir penktoji (Kriminalpolizei – Kripo)  – saugumo policija (Si-
cherheitspolizei). RSHA, kaip valstybinė institucija, dar vadinama „žinyba,
kurios nebuvo“, buvo ypač įslaptinta – eiliniai Vokietijos piliečiai apie jos
egzistavimą nieko nežinojo, o oficialiuose Trečiojo reicho dokumentuose ji
neminima. R. Haidricho nurodymu, žymenį „RSHA“ galima buvo naudoti
tik Reicho vidaus reikalų ministerijos viduje, o už jos ribų būtina naudoti
tik „saugumo policijos ir SD viršininkas“77.  Buvo kategoriškai uždrausta

šią instituciją minėti spaudoje bei ofici-
aliame susirašinėjime. Nebuvo įsteigta
RSHA viršininko pareigybė, o jos va-
dovai (R. Haidrichas ir E. Kaltenbru-
neris) buvo įvardijami kaip saugumo
policijos ir SD vadai. Netgi vokiečių
teisininkai nesugebėjo įvardyti naujo
mažai suprantamo valstybinio partinio
naujadaro padėties. Jos centrinė būsti-
nė buvo Berlyne, Prinz-Albrecht-Strasse
gatvėje, nr. 878, tačiau dauguma RSHA 
tarnybų buvo išmėtyta po visą miestą
38 pastatuose. 

Vokietijos teritorijoje bei Antrojo pasaulinio karo metais okupuotose
srityse aukščiausioji vokiečių policinė institucija buvo įvairaus rango SS ir
vokiečių policijos vadovai (SS- und Polizeiführer). Ši institucija buvo įsteigta
bendru Reicho bei Prūsijos vidaus reikalų ministrų 1937 m. lapkričio 15 d.
potvarkiu79. Ji atsirado  įgyvendinant bendrą mobilizacinį planą bei ruošiant

75 Šios valdybos grupės IIIB (vadovas SS oberšturmbannfiureris dr. Hansas Ehlichas) pogrupio
IIIB2 kompetencijoje buvo Lietuva ir lietuviai.
76 Šios valdybos grupės VIC (vadovas SS šturmbannfiureris dr. Heinzas Grefe) kompetencijoje
buvo sovietų įtakos sfera, o jos vieno iš trylikos referatų kompetencijoje buvo Lietuva (vadovas 
SS šturmbannfiureris dr. E. Hengelhauptas).
77 Нюрнбергский процесс, Москва, 1960, т. VI, с. 162.
78 Oficialus saugumo policijos ir SD pašto adresas.
79 K. Grünberg, SS gwardia Hitlera, Warszawa, 1994, s. 199. M. Cygański, op. cit., p. 231 ir
379 nurodo lapkričio 13 d. Šią datą patvirtina ir Mark C. Yerger knygoje „Allgemeine-SS. The
Commands, units and leaders of the general SS”, USA, 1997, s. 22.

RSHA pastatas – Prinz-Albrecht-
Strasse 8, Berlynas, 1932 m. nuo-

trauka
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SS ir policijos struktūras būsimam karui. 1939 m. gruodžio mėn. kiekvieno
SS ir policijos vadovo žinioje buvo įsteigta saugumo policijos ir SD inspekto-
riaus (vado/viršininko) pareigybė.

1940 m. gegužės 18 d. R. Haidricho išleistame cirkuliare buvo aprašyta 
griežta kandidatų į RSHA paruošimo programa. Kandidatas privalėjo būti 
jaunas ir baigęs teisės studijas SS mokykloje arba universitete. Keturis mėne-
sius jis turėjo stažuotis kriminalinėje policijoje ir susipažinti su policijos dar-
bo pagrindais, po to turėjo būti trijų mėnesių tarnyba iš eilės SD ir Gestape 
ir tik tada, įvertinant potencialias galimybes bei nuopelnus, kandidatas galėjo 
būti pervestas į vieną iš septynių RSHA valdybų. Be to, dauguma šios tarny-
bos pareigūnų privalėjo atlikti bent trumpalaikę karinę tarnybą, geriausiai 
fronte, kur jie turėjo galimybę pademonstruoti  savo narsą ir pelnyti kovinį 
apdovanojimą. Tai turėjo išsklaidyti klaidingą įspūdį, jog  RSHA valdybų ir 
skyrių personalas – tai bailiai, „užnugario žiurkės“, besislapstančios už fronto 
linijos. Todėl dauguma vadovaujančių RSHA pareigūnų atliko tarnybą Ry-
tuose SD operatyvinių grupių, operatyvinių būrių ir ypatingų būrių vadovų 
postuose, o ši tarnyba buvo prilyginama tarnybai fronte. Pats RSHA vadovas 
SS grupenfiureris R. Haidrichas, kaip Luftwaffes kapitonas, atliko trumpalai-
kę fronto tarnybą aviacijos padalinyje ir buvo apdovanotas koviniu ženklu.

Dar iki Vokietijos – SSSR karo, gavus tiesioginį A. Hitlerio įsakymą, 
1941 m. ankstyvą pavasarį80 iš specialiųjų policijos institucijų buvo sudary-
tos specialios motorizuotos ir labai mobilios vokiečių saugumo policijos ir 
SD operatyvinės grupės (SS Einsatzgruppe), arba kitaip – „veiklos grupės“, 
priskirtos prie armijų grupių ir atskirų armijų. Operatyvinių grupių pava-
dinimas vokiečių kalba skamba taip: Einsatzgruppen der Sicherheistpolizei 
und des SD, nors SD karininkų skaičius juose tesudarė tik apie 3 %. Žmo-
nių kiekiu jos prilygo batalionui. Šios grupės skirstomos į operatyvinius 
būrius (SS Einsatzkommando) (70 – 150 žmonių, juose 10 – 15 karininkų 
ir 40 – 60 puskarininkių), priskirtus prie armijų ir veikiančius jų operaty-
viniame užnugaryje,e o pastarieji – į ypatingus būrius (SS Sonderkomman-
do)81 (20 – 30 žmonių), veikiančius armijų dislokavimo rajonuose. Vokiečių 
terminologijoje išskirtiniais atvejais terminas Sonderkommando buvo var-

80 Konkrečios datos nepavyko surasti. Teisės mokslų daktaras Aleksėjėvas N. S. teigia, kad
šios operatyvinės grupės buvo pradėtos formuoti ruošiant operaciją „Jūrų liūtas“ prieš Angliją,
o tik vėliau buvo reformuotos veiklai Rytuose.  Н. С. Алексеев, Злодеяния и возмездие,
Москва, 1986, с. 17. 
81 A. Mollo, Uniforms of the SS. Volumne 5: Sicherheitsdienst und Sicherheitspolizei 1931
– 1945. London, 1992. P. 19.
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tojamas pažymėti ypatingos paskirties daliniui nebūtinai SS struktūroje. 
Prie kai kurių operatyvinių būrių buvo sudaryti mažesni būriai, vadinami 
SS Teilkommando (20 – 30 žmonių). Visi mobilūs operatyvinės grupės pa-
daliniai turėjo lengvuosius ir specialiuosius automobilius, sunkvežimius ir 
motociklus, ginkluoti moderniausiais automatiniais ginklais. Kiekvienos
operatyvinės grupės štabas susidėjo iš adjutantūros ir penkių skyrių: jung-
tinio I/II (administracija ir finansai), III (SD) ir jungtinio IV/V (gestapo/
kriminalinė policija).

Prancūzų autorius Mišelis Morašini (Michel Moracchini) nurodo, kad 
absoliutų visų operatyvinių grupių dydį nustatyti yra sunku. Atsižvelgiant į
pastovią kadrų rotaciją, žmonių skaičius keturiose grupėse niekados nevir-
šijo 500082. Tarp operatyvinių grupių vadovų ir kitų karininkų, pasiųstų į So-
vietų Sąjungos teritoriją, buvo labai daug teisininkų ir kitų intelektualų83.

Iš pat pradžių, formuojant saugumo policijos ir SD operatyvines grupes, 
R. Haidrichas pajuto kariškių pasipriešinimą. Daugumai Vermachto genero-
lų nepatiko, kad jų užnugaryje veiks SS ir Sipo baudžiamieji daliniai. Priešlėk-
tuvinės artilerijos gen. Karlas fon Rokas (Karl von Roques)84 atvirai žygį į Ru-
siją vadino „karine beprotybe“, J. fon Ribentropą – „idiotu“, o Einsatzgruppe 
narius – „galvažudžiais“.  Pradėta ieškoti kompromiso. Kadangi saugumo 
policijos ir SD operatyvinės grupės Rytuose privalėjo veikti  Vermachto juris-
dikcijos teritorijoje, buvo paruošta daug teisės aktų, kurie reglamentavo sau-
gumo policijos ir kariuomenės tarpusavio santykius bei paramą vienas kitam. 
1940 m. SS brigadefiureris V. Bestas (W. Best) kartu su R. Haidrichu paruošė 
pagrindines SD ir saugumo policijos  būsimos veiklos teisines nuostatas „nau-
jomis sąlygomis“, t. y. naujai užimtose teritorijose. 1941 m. sausio 4 d. tarp 
Vyriausiosios sausumos kariuomenės vadovybės (Oberkommando des Heeres 
– OKH) ir saugumo policijos ir SD viršininko R. Haidricho buvo sudaryta 
sutartis, pagal kurią saugumo policijos įgaliotinis atlieka referento funkci-
jas prie kariuomenės vado konkrečioje teritorijoje bei vykdo jo nurodymus. 
Prieš tai, 1940 metų spalio 4 dieną, buvo pasirašytas Vyriausiosios ginkluoto-
jų pajėgų vadovybės (Oberkommando der Wehrmacht – OKW) įsakymas apie 

82 Michel Moracchini, Les troupes speciales d’Hitler, 2001, s. 27.
83 Pavyzdžiui, SS Einsatzgruppe D vadas O. Olendorfas turėjo trijų universitetų diplomus ir buvo
teisės mokslų daktaras. E. Bibersteinas, vienas iš SS Einsatzgruppe C vadovu, buvo protestantų 
pastorius, teologas ir bažnyčios tarnautojas.
84
pp

 Gimė 1880-05-07. Priešlėktuvinės artilerijos generolas, 1941-03-16 – 1942-12 armijų grupės
„Šiaurė“ užnugario kariuomenės vadas. Mirė 1949-12-24.
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saugumo policijos ir SD įgaliotinio bei ypatingų komandų kompetenciją85.
Tuo pat metu tarp RSHA vadovo R. Haidricho ir OKH generalinio 

armijos intendanto gen. mj. Eduardo Vagnerio (Eduard Wagner)86 1941 m. 
kovo 13 d. įvyko pasitarimas dėl operatyvinių grupių teisinės padėties ka-
rinio konflikto metu. 1941 m. kovo 26 d. ir balandžio mėn. 4 d. tarp OKW 
Krašto apsaugos skyriaus viršininko gen. mj. Valterio Varlimonto (Walther 
Walrimont) ir Vermachto žvalgybos ir kontržvalgybos viršininko adm. Vilhel-
mo Kanariso (Wilhelm Canaris) pasirašyti susitarimai dėl saugumo policijos 
rolės kariuomenėje. Buvo akcentuojama, kad turimų Vermachto policinių 
pajėgų (slaptoji lauko policija bei lauko žandarmerija) nepakaks sausumos 
kariuomenės operatyvinei erdvei apsaugoti. Vėliau, 1941 m. birželio 10 d., 
netoli Berlyno įvyko V. Kanariso ir R. Haidricho bei jų tarnybų atsakingų 
karininkų pasitarimas. Buvo aptarti bendradarbiavimo tarp Einsatzgruppen
ir saugumo tarnybos bei armijos kontržvalgybinių padalinių (tarp jų specia-
laus pulko „Brandenburg“) klausimai ir pasirašyta sutartis dėl kompetencijos 
apribojimo bei ginkluotųjų pajėgų bendradarbiavimo su SS operatyvinėmis 
grupėmis būsimame kare su Sovietų Sąjunga. Buvo nustatyta, kad ryšininkais 
tarp Einsatzgruppen ir kariuomenės bus prie kiekvienos armijos, korpuso ar 
divizijos štabo veikiantys Ic karininkai, kaip žvalgybos vadovai. Einsatzgrup-
pen vadas buvo įpareigotas teikti raštiškus pranešimus žvalgybos vadovams87. 
Kariuomenės vadovybė buvo paskirta atsakinga už operatyvinių grupių ma-
terialinį bei techninį aprūpinimą. 1941 m. balandžio 28 d., likus mažiau nei 
dviem mėnesiams iki operacijos „Barbarossa“ įgyvendinimo, šis susitarimas “
buvo įformintas Vermachto  sausumos kariuomenės vado gen. plk. Valterio 
fon Brauchičo (Walther von Brauchitsch)  slaptu įsakymu „Dėl saugumo po-
licijos ir SD panaudojimo sausumos kariuomenės daliniuose sureguliavimo“ 
(Regelung des Einsatzes der Sicherheitspolizei und des SD im Verbände des Hee-
res)88. Įsakyme buvo nustatyta, kad sausumos pajėgų operatyvinėje erdvėje 
„ypatingų užduočių“ vykdymui veiks „saugumo policijos sonderkomandos“. 

85 T. Szarota, U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. War-
szawa, 2000, s. 158 – 159.
86 Gimė 1884-04-01 Kirchenlamitze. Karo tarnybą pradėjo 1912-08. Nuo 1935-04-01 – pulki-
ninkas leitenantas, nuo 1937-10-01 – pulkininkas, nuo 1940-08-01 – generolas majoras, nuo
1942-04-01 – generolas leitenantas, nuo 1943-08- 01 – artilerijos generolas. 1940-08-01–1944-
07-23 – sausumos pajėgų generalinio štabo generalinis intendantas. Ramus ir objektyvus žmo-
gus, nors gana temperamentingas. 1944-07-23 nusižudė.
87
gg

 J. Litan, Ostatni z „Zeppelina“, Warszwa, 1962, s. 76.
88 Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion. Frankfurt a. Main, 1991, s. 41. 
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Buvo apibrėžtos bendradarbiavimo formos tarp Vermachto ir SS fronto ra-
jonuose ir užnugaryje. 1941 m. birželio mėn. RSHA susitarė su OKW, kad, jei 
kils karas su Sovietų Sąjunga, už saugumo policijos ir SD operatyvinių grupių 
aprūpinimą bei transportą bus atsakinga kariuomenė.

Tų pačių metų gegužės mėnesį Saxe įvyko slapta konferencija, kurioje
dalyvavo 120 operatyvinių grupių ir komandų vadovų bei aukštas pareigas
užimančių karininkų. Joje R. Haidrichas visiems susirinkusiems įteikė ins-
trukcijas, kaip reikia elgtis karo atveju Rytuose. Už visų operatyvinių grupių
komplektavimą buvo atsakingas RSHA I valdybos viršininkas SS brigade-
fiureris Bruno Heinrichas Štrekenbachas (Bruno Heinrich Streckenbach)89. 
Kadrų atranka į šias grupes buvo labai kruopšti, atsižvelgiant į kiekvieno
kandidato moralines ir psichologines savybes. Grupių gretose vyravo griežta
disciplina. SS reichsfiureris H. Himmleris paskubėjo viešai deklaruoti, kad 
atleidžia EG narius nuo atsakomybės ir prisiima ją visą sau. B. Štrekenbacho
nurodymu jau sukomplektuoti specialus SS daliniai buvo apmokyti Prečo 
(Pretsch) (Saksonija) pasienio bei saugumo policijos sportinio lavinimo mo-
kykloje prie Elbės netoli Torgau ir Diuben miestelyje (viršininkas SS štan-
dartenfiureris Herbertas Edleris fon Daniels).

1941 m. birželio 17 d. RSHA konferencijų salėje (Prinz-Albrecht-Strasse
8) įvyko labai svarbus operatyvinių grupių vadovybės pasitarimas. Praneši-
mus perskaitė R. Haidrichas, B. Štrekenbachas, gestapo viršininkas H. Miu-
leris, URM atstovas ir kiti. Kaip teigia daugybė šią temą rašančių autorių,
saugumo policijos ir SD operatyvinių grupių vadai gavo žodinį SS reichsfiu-
rerio H. Himlerio nurodymą naikinti užimtoje Sovietų Sąjungos teritorijoje
komunistų veikėjus, žydus, čigonus, psichinius ligonius ir asocialius asmenis.
Iki šiolei nėra rastas joks dokumentas, kuris būtų iki 1941 m. birželio 22 d.,

89 Gimė 1902-02-07 Hamburge. Gavo universitetinį ekonominį išsilavinimą, mokėjo anglų bei
prancūzų kalbas. Nuo 1930-12-01 – NSDAP narys (Nr. 489972), nuo 1931-08-31 – SS narys 
(Nr. 14713). Nuo 1933 m. – Hamburgo policijos viršininkas. 1939-01-30 apdovanotas NSDAP 
auksiniu ženkleliu. 1939-08–1939-11-20 – I Einsatzgrupės Lenkijoje vadas. 1939-11-20–1940 
– saugumo policijos ir saugumo tarnybos Krokuvoje viršininkas. Nuo 1941-11-09 – SS gru-
penfiureris ir policijos bei Waffen-SS generolas leitenantas. 1940-10-10 apdovanotas II klasės
Geležinio kryžiaus ordinu, o 1943-07-15 – I klasės Geležinio kryžiaus ordinu. 1943-12-15 apdo-
vanotas Vokiečių aukso kryžiumi. Vyriausiosios Reicho saugumo valdybos I (personalo) valdy-
bos viršininkas. Latvių SS legiono 19-osios divizijos vadas. 1944-08-17 apdovanotas Geležinio
kryžiaus Riterio kryžiumi, 1945-01-16 apdovanotas „Ąžuolo lapais“ prie Geležinio kryžiaus Ri-
terio kryžiaus. H. Himmleris apdovanojo jį SS Garbės špaga ir SS „Mirties galvos“ žiedu. 
Nuo 1945-05-20 buvo rusų nelaisvėje. 1952-02-18 karo tribunolo nuteistas 25 metus kalėti 
stovyklose. 1955-03-10 paleistas į Vakarų Vokietiją. Mirė 1977-10-28 Hamburge.
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kuriame butų pateiktos instrukcijos operatyvinėms grupėms, kaip ir ką jos
turi veikti Sovietų Sąjungos teritorijoje: arba jų nebuvo, arba jų nepavyko
išsaugoti karo ugnyje. Tik jau prasidėjus karui su Sovietų Sąjunga, 1941 m.
liepos 2 d., R. Haidrichas savo visiškai slaptame cirkuliare nubrėžė EG už-
davinius, kurių tarpe artimiausias buvo „pacifikuoti naujai užimtas teritori-
jas“. Saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės ir komandos privalėjo:

– užimti ir apieškoti partines ir teisėsaugos patalpas bei karinių dali-
nių štabus;

– užimti įstaigas, turinčias archyvus bei kartotekas;
– užnugario rajonuose negailestingai kovoti su visais antivokiškais

ekscesais;
– informuoti vokiečių armijų užnugario vadus apie padėtį jiems pa-

valdžiuose rajonuose90.
Be šio „inteligentiško“ darbo, SS padaliniams teko atlikti ir ne visai ma-

lonų darbą – „likviduoti išvardintus asmenis:
– kominterno bendradarbius, ir visus profesionalius komunistinius

veikėjus;
– aukščiausios ir vidutinės grandies,  taip pat aktyviausius žemesnio-

sios grandies darbuotojus partijoje, Centro Komitete, apygardų ir rajonų
komitetuose;

– liaudies komisarus;
– žydus – partijos narius ir dirbančius valstybinėje tarnyboje,  taip pat

kitus radikalius asmenis (diversantus, sabotuotojus, propagandistus, snaipe-
rius, žudikus, padegėjus ir pan.)“91.

Į ieškomų ir skirtų likviduoti sąrašą buvo įrašyti ir prokomunistiškai
nusiteikę etniniai vokiečiai92. Toliau šiame dokumente rašoma, kad „<…>
jeigu atskirais atvejais jie (išvardyti asmenys – P. S.) nėra  reikalingi poli-
tiniais ar ūkiniais tikslais, kurie turi ypatingą reikšmę tolimesniems veiks-
mams saugumo srityje arba padėtų atstatyti užimtų sričių ūkį. Ypač reikia
atkreipti dėmesį į tai, kad nelikviduoti ūkinių, sąjunginių ir prekybinių kor-
poracijų, jeigu nėra asmenų, galinčių suteikti kompetentingą informaciją“93. 
Šiai užduočiai įgyvendinti  kiekviena operatyvinė grupė turėjo „Ypatingą

90 С. Г. Чуев, Спецслужбы III Рейха. Книга II, Санкт-Петербург, 2003, с. 24.
91 G. Deschner, Reinhard Heydrich namiestnik władzy totalitarnej, Warszawa, 2000, s. 185.
92 G. Williamson, Gwardia Adolfa Hitlera, Warszawa, 1995, s. 125.
93 T. Szarota, U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. War-
szawa, 2000, s. 214 – 215.
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paieškos knygą Sovietų Sąjungai“,  taip pat „Informacinį lapą gyvenamajai
vietai nustatyti“. Operatyvinei grupei „A“ buvo išduotas informacinis leidi-
nys „Baltijos šalys“ su visų didesnių miestų detaliais planais.

Didžiausią entuziazmą ruošiant specialias SD
operatyvines grupes savo funkcijoms atlikti paro-
dė saugumo policijos ir SD vadovas R. Haidrichas.
Tačiau steigdamas  operatyvines grupes jis susidū-
rė su tam tikrais sunkumais, kurių pagrindinis buvo
aukštų RSHA pareigūnų atviras nenoras vykdyti
ne visai karišką užduotį. Nei O. Olendorfas94, nei
W. Štalekeris, nei V. Šelenbergas (W. Schellenberg),
nei B. Štrekenbachas (B. Streckenbach), nei H. Miu-
leris nesutiko savo noru vykti į Rytų fronto užnugarį.
Tik vienintelis kriminalinės policijos viršininkas Ar-
turas Nebė (Arthur Nebe) pasisiūlė savanoriu95.

Ar galima buvo nesutikti stoti į specialius dali-
nius? Manau, tai buvo labai sunku atlikti, nes tuoj
pat atsirasdavo nepaklusnumo problema. Sunku yra

įsivaizduoti nesubordinaciją grynai vokiškoje aplinkoje, kurioje disciplinos
tradicija buvo visados labai smarkiai įsišaknijusi. Tai ypač akivaizdu buvo
nacionalinio socializmo laikais, kuris primesdavo visiems, o ypač priesaikos
saistomiems  esesininkams, atsisakyti visiškos individualybės. Tarptautinia-
me Niurnbergo procese į SS ir SD organizacijų gynėjo Liudvigo Babelio
klausimą, ar galėjo EG narys pasipriešinti vadovybės įsakymų vykdymui,
O. Olendorfas atsakė, kad negalėjo, nes po to lauktų karinis teismas ir tam
tikras nuosprendis96, o jei nepaklusnumo faktas atsitiktų fronte, nelaimėlis

94 Otto Ohlendorf – gimė 1907-02-04 Hoheneggelsen. Nuo 1925-05-28 NSDAP narys (bilieto f
Nr. 6531) ir  SS narys (bilieto Nr. 880). Baigė Gottingeno universitetą. Nuo 1935 skyriaus virši-
ninkas Reicho ekonomikos ministerijoje. 1936-07-09 SS hauptšturmfiureris. 1936-09-27 perėjo 
į SD ir paskirtas III valdybos viršininku. 1937-04-20 SS šturmbannfiureris. 1941-06-1942-07 
operatyvinės grupės „D“ viršininkas. 1941-11-09 SS oberfiureris. 1942-07 grižo į Berlyną. Re-
icho ekonomikos ministerijos Planavimo valdybos Ministerialdirektor ir jaunesnysis valstybės se-r
kretorius. 1944-11-09 SS grupenfiureris ir policijos generolas leitenantas. Apdovanotas NSDAP 
auksiniu ženkleliu, SS reichsfiurerio Garbės špaga ir SS žiedu „Mirties galva“. 1945-05 Vakarų 
armijų suimtas ir 1948-04-10 nuteistas mirties bausme pakariant. Pakartas 1951-01-08 Lands-
berg kalėjime (Bavarija).
95 Buvo numatytas policijos vadovu Maskvoje.
96 J. Heydecker, J. Leeb, Trzecia Rzesza w świetle Norymbergi. Bilans tysiąca lat, Warszawa, 
1979, s. 441.

Operatyvinės grupės
„B“ vadas SS grup-
penfiureris A. Nebė
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tučtuojau būtų nuteistas mirties bausme97. Vokietija yra šalis, kurioje duotas
įsakymas yra šventas reikalas. Reikia nepamiršti, kad pradinė, labai griežta
atranka buvo jau esančiose formacijose (įvairios policijos rūšys, Waffen SS ir
kt.),  kur mobilizacija buvo paremta gan griežtais reikalavimais. Nepriėmi-
mas kurio nors pareigūno į EG gretas buvo greičiau komplektuojančiojo as-
mens  sprendimas, nei paties kandidato atsisakymas. Pasipriešinimas tapti
EG nariu pareigūnui grėsdavo prasta pabaiga. Galima drąsiai daryti išvadą,
kad kurio nors pareigūno įtraukimas į EG gretas buvo atliekamas tam tikra
tvarka. Be to, atsižvelgiant į ne visai aukštą pragyvenimo lygį prieškario Vo-
kietijoje, nereikėtų atmesti finansinio faktoriaus: kiekvienas operatyvinės
grupės narys gaudavo gan nemažą uždarbį. Todėl eilinių savanorių vykdy-
tojų tikrai netrūko.

1941 m. gegužės 30 d. R. Haidrichas pasirašė potvarkį, kuriuo likvidavo
arba sustabdė keleto gestapo ir saugumo policijos padalinių veiklą, o kitų
pažemino padėtį iki karo pabaigos98, bei sumažino pareigybių skaičių. Be
to, į SD struktūras pradėta priiminėti moteris99. Ši reorganizacija įsigaliojo

nuo 1941 m. liepos 1 d. ir sudarė efektingą prielaidą
likviduoti kadrų trūkumą besikuriančiose SD ope-
ratyvinėse grupėse. Po didelių vargų R. Haidrichui
pavyko sukomplektuoti reikiamą žmonių skaičių,
tačiau vėliau dauguma jų visomis išgalėmis stengėsi
ištrūkti iš šios struktūros ir grįžti į Vokietiją. Anglų
autorius E. Krankšovas (E. Crankshaw), pasirem-
damas Tarptautinio Niurnbergo proceso medžiaga,
teigia, kad kai kurių RSHA valdybų vadovų buvi-
mas SD gretose, kol jie vadovavo operatyvinėms
grupėms, buvo suspenduotas100.  

Operatyvinių grupių veikla tęsėsi dar 1943
– 1944 m. SS obergrupenfiureriui R. Haidrichui
žuvus, jo įpėdinis SS obergrupenfiureris Ernstas
Kaltenbruneris (Ernst Kaltenbrunner) perėmė
organizaciją, jau mokančią vykdyti visas svar-

97 Michel Moracchini, Les troupes speciales d’Hitler, 2001, s. 52.
98 Biuletyn głównej komisji badania zbrodni hitlerowskich w Polsce, tom XXIII, Warszawa, 
1971, s. 19.
99 A. Ramme, Służba bezpieczeństwa SS, Warszawa, 1975, s. 220.
100 E. Crankshaw, Gestapo – narzędzie tyranii, Warszawa, 1960, s. 157.
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biausias akcijas, kuriomis palaikoma tvarka valstybėje. RSHA septynios
valdybos griežtai apibrėžtomis funkcijomis sudarė Vokietijos politinės
valdžios branduolį. 1943 m. RSHA IV valdybos (gestapo) IV D skyrius
pasipildė nauja sekcija – IV D 5 (užimtos teritorijos Rytuose). Analogiš-
kos reformos įvyko ir RSHA III valdyboje, kur III D skyrius buvo papil-
dytas sekcija „Užimtos teritorijos Rytuose“101. Artėjant karo pabaigai, 
RSHA vadovo funkcijos plėtėsi: nuo 1944 m. rudens A. Hitlerio įsakymu
H. Himleris perėmė muitinių kontrolę ir perdavė ją saugumo policijos va-
dui, kuris papildomai tapo pasienio muito apsaugos vadu (Zollgrenzschutz). 
1944 metais RSHA buvo evakuota į Teresiną, kur ir sulaukė karo pabaigos.

SD Lietuvos generalinėje srityje

Iš trijų Pabaltijo valstybių Lietuvai, atsižvelgiant į jos strateginę padėtį, 
vokiečių specialiosios tarnybos skyrė didžiausią dėmesį. Lietuvos autonomi-
nis Klaipėdos kraštas nuo 1923 m. pastoviai buvo vokiečių dėmesio centre. 
Dar ankstyvais 1933 m., kai vokiečių tauta patikėjo savo likimą A. Hitlerio va-
dovaujamai NSDAP, šios partijos užsienio politikos vadovas A. Rosenbergas 
vasario mėnesį parengė koncepciją, pagal kurią perversmą Klaipėdoje siejo su 
valstybiniu perversmu Kaune, įvykdytu kariuomenę remiant „Geležinio Vil-
ko“ organizacijai, kuri tuo metu bendradarbiavo su vokiečių nacionalsocialis-
tų darbininkų partijos įstaiga užsienio politikos klausimais (Aussenpolitisches 
Amt der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei – APA), vadovaujama 
NSDAP reichsleiterio A. Rosenbergo. Nuo pat pirmų įsteigimo dienų ši or-
ganizacija aktyviai veikė ir Lietuvoje. Šiems vokiečių planams skaudų smūgį 
sudavė 1934–1935 m. teismo procesas Kaune, kur tarp 126 kaltinamųjų buvo 
teisiama nemažai SD agentų. Įtampos tarp Lietuvos ir Vokietijos viršūnė buvo 
A. Hitlerio kalba Reichstage 1935 m. gegužės 21 d., kurioje buvo grasinama 
Lietuvai ir atsisakoma bet kokių derybų ir bendradarbiavimo. Įsteigtas SD-
Oberabschnitt Nord-Ost bei Kionigsbergo Gestapo įstaiga bendradarbiavo, t
savo veiklą nukreipę prieš Lietuvą, siekiant atgauti Trečiajam Reichui Klai-
pėdos kraštą102. SD ir Gestapas lygiagrečiai su Vokietijos ginkluotųjų pajėgų 
žvalgyba ir kontržvalgyba  – Abveru (Abwehr)(( globojo naujai įkurtą nacistinę 
organizaciją Memeldeutscher Kulturverband Klaipėdoje (vadovai SS štandar-

101 K. Grünberg, SS – czarna gwardia Hitlera, Warszawa, 1975, s. 167.
102 M. Cygański, SS w polityce zagranicznej III Rzeszy w latach 1934 – 1945, Warszawa, Wroc-
ław, 1975, s. 182.
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tenfiureris dr. Ernstas Noimanas, Reichertas, Kosmanas ir SA šturmbanfiu-
reris Vilis Bertuleitas). Visa ši įvairiapusė veikla buvo apvainikuota skaudžia
netektimi Lietuvai – 1939 m. Lietuva prarado Klaipėdą.

Buvęs vyriausiasis karo komendantas Lietuvoje 1941 – 1944 m. gen.
mjr. E. Justas savo pokariniuose parodymuose sovietų tardymo organams
rašė: ,,Kai 1938 m. buvau karo atašė, įsižiūrėjau, su kokiu įžūlumu dirbo
SD Nachrichtendienst Lietuvoje“103. Be to, generolas savo parodymuose tei-
gė, kad ,,lietuviai tarnautojai jau prieš karą ir prieš Raud. Armijai okupuo-
jant <...>Lietuvą buvo SD agentai arba gestapo šnipai“104. Ypač aktyviai
Lietuvos kryptimi dirbo vokiečių karinės žvalgybos organas ,,Abwehrstelle
Königsberg“ (iki 1939 m. rugsėjo mėn.  vadovavo mjr. fon Davancas (von
Davanz), po jo iki 1942 m. kovo mėn. – plk. Johanas Kipas (Johann Kip)105.
Juos skatino Abvero vadovas adm. V. Kanaris, ne kartą akcentuodamas, kad
būtina žaisti Vilniaus korta, siekiant stumti lietuvius į konfliktą su Lenkija.
Šioje srityje ypač aktyvus buvo vokiečių žvalgybos ryšininkas su Lietuvos
žvalgyba kpt. Joachimas Kleinas (Joachim Klein). Jis metodiškai kūrė savo

agentūrą Lietuvoje ir noriai padėjo lietuvių žvalgy-
bai dirbti ir prieš Sovietų Sąjungą, ir prieš Lenkiją.
Kaune J. Kleinas įsteigė Abvero poskyrį (kodinis
pavadinimas ,,Likog“), kuriam vadovavo kartu su
kontržvalgybinio darbo specialistu ltn. Augustu
Riesenu (August Riesen). Savo ruožtu lietuvių žval-
gybininkai noriai dalijosi surinkta informacija su
J. Kleinu, o šis ją perduodavo koduotais praneši-
mais Abvero skyriaus rezidentui Rytų Prūsijoje
mjr. Justui. Lenkijos kontržvalgybos raportuose
randame daug pranešimų apie lietuvių bendradar-
biavimą su Vokietijos specialiosiomis tarnybomis.
Dar iki 1939 m. kovo mėn. Abvero poskyris buvo
įsteigtas Klaipėdoje ir artimai bendradarbiavo su
lietuvių karo apygardos štabu.

Nuo 1937 m. beveik visi SS Vyriausiosios saugumo tarnybos valdybos
padaliniai pradėjo kaupti informaciją, kurios gali prireikti galimo karo

103 Lietuviai okupantų vokiečių akimis. Generolo Emilio Justo parodymai. Laisvės kovų ar-
chyvas, t. 9, Kaunas, 1993, p. 146.
104

yy
Ten pat, p. 138.

105 Jo nuotrauka yra LCVA, f. 56, b. 763, l. 80.

Lietuvos valstybės 
saugumo departamen-
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tinas Povilaitis
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metu. Papildant agentų raportus, SD siekė registruoti ir vertinti visus pasi-
rodančius rimtesnius straipsnius apie Lietuvą bei ją supančias valstybes. Jau
1938 m. spalio 7 d. Vyriausiosios SD valdybos (SD-Hauptamt) II valdybos 
pareigūnai gavo nurodymus planuojant užduotis prioritetinę reikšmę skirti
Pabaltijo kraštams. Todėl Vyriausiosios SD valdybos II valdyba 1939 m. bir-
želio 29 d. raštu kreipėsi į Trečiojo Reicho užsienio reikalų ministrą J. fon
Ribentropą (von Ribbentropp) skirti piniginių lėšų profašistinei Augustino 
Voldemaro organizacijai „Geležinis vilkas“ paremti (Woldemaras-Leute)106.

SD agentų rezidentūrai Lietuvoje vadovavo oficialus SD pareigūnas. 
Pas jį suplaukdavo visi agentų pranešimai, kuriuos persiųsdavo į RSHA. 
Duomenų persiuntimas buvo atliekamas paštu, naudojant simpatinį raša-
lą, per kurjerius vokiečių laivais bei per pasiuntinybę Kaune. Rusų autorius 
F. Sergejevas savo knygoje teigia, kad iki 1941 m. gegužės mėn. Lietuvos te-
ritorijoje NKVD organai likvidavo 75 Abvero ir SD agentūrines grupes107.

Kai Lietuvą okupavo Sovietų Sąjunga, vokiečių žvalgyba nenutraukė
ryšių su lietuviais. 1940 m. liepos mėn. viename Suomijos pusiasalyje buvo
įsteigtas specialus žvalgybos mokymo centras, kuriame buvo mokomi ir ruo-
šiami agentai lietuviai108. Kilus karui, jie privalėjo atlikti daug svarbių už-
duočių, tarp jų užimti geležinkelio tunelius bei tiltus netoli Vilniaus. Abvero
specialaus pulko „Brandenburg“ 1–ojo bataliono viena kuopa, vadovaujama“
barono ltn. Adriano fon Folkersamo (Adrian von Foelkersam)109, buvo su-
komplektuota daugiausiai iš lietuvių. 

Yra kai kurių duomenų, kad be priešiškų veiksmų prieš Lietuvą ir ne-
tekus dalies savo teritorijos, Europoje jau vykstant Antrajam pasauliniam
karui ir Lietuvą okupavus bolševikams, kai kurie Lietuvos politiniai veikėjai
užmezgė ryšius su Vokietijos saugumo tarnybomis dar iki vokiečių – rusų
karo pradžios. Deja, dėl autentiškų dokumentų stokos mažai šiandien gali-
me pateikti aplinkybių dėl lietuvių derybų su RSHA atstovais Berlyne. 1941
m. balandžio 18 d. Lietuvių aktyvistų fronto vadovas plk. Kazys Škirpa ap-
silankė saugumo policijos būstinėje Berlyne, „kur įvyko pasikalbėjimas su

106 A. Ramme, Służba bezpieczeństwa SS, Warszawa, 1975, s. 103, 106.
107 Ф. Сергеев, Тайные операции нацистской разведки (1933–1945), Москва, 1991, с.
158.
108 St. Lewicki, Szpiedzy Kajzera i Hitlera, Warszawa, 1978, s. 295.
109 Gimė 1918. Kilęs iš senos Pabaltijo vokiečių šeimos. Už kovinius nuopelnus 1942-09-14
apdovanotas Geležinio kryžiaus Riterio kryžiumi. Žuvo 1945-01-21 turėdamas SS šturmbann-
fiurerio laipsnį.
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Lietuva susijusiais klausimais“110. Aukštas vokiečių saugumo pareigūnas,
atsakingas už ryšius su lietuviais, SS šturmbannfiureris dr. Heincas Grefė
pasiūlė K. Škirpai neakcentuoti Lietuvos nepriklausomybės reikalavimo,
nes vykstant karui ir jam pasibaigus, kol nesistabilizuos padėtis Europoje,
visiška mažų tautų nepriklausomybė yra negalima111.

Teisės mokslų daktaras Heincas Grefė
(Heinz Gräfe)112 buvo viena įdomiausių ir pa-
slaptingiausių vokiečių saugumo policijos figū-
rų, veikusi lemtingais Lietuvai 1939 – 1940 m.
įvykių užkulisiuose. Vokiečių saugumo polici-
jos pareigūno, atsakingo už ryšius su lietuviais,
H. Grefės konfidencialūs pasimatymai su Lietu-
voje veikusiais vokiečių agentais vykdavo Kaune,
A. Černiauskienės viešbutyje, greta geležinkelio
stoties. Jame H. Grefė apsistodavo tik kelioms va-
landoms ir tą pačią dieną išvykdavo atgal į Rytų
Prūsiją. 1940 m. birželio 16 d. RSHA vadovybės
nurodymu jam teko internuoti Prezidentą A. Sme-
toną su palydovais, pabėgusiais iš Lietuvos ir atsira-
dusiais Eitkūnuose, bei rūpintis jų saugumu. Tačiau

110 J. Bulavas, Vokiškųjų fašistų okupacinis Lietuvos valdymas (1941–1944 m.), Vilnius, 1969, 
p. 40–41.
111
pp

L. Truska, Lietuva bolševikų ir nacių smurto metais, Lietuvos rytas, 1993 01 16, Nr. 9.
112 Gimė 1908-07-15 Leipcigo knygų prekybininko šeimoje. Nuo 1928 studijavo teisę Leipcigo 
universitete ir įsitraukė į Vokietijos nacionalsocialistų studentų sąjungos veiklą.  Nuo 1933-
12-21 S narys, Nr. 107213, Oberregierungsrat. 1935 buvo paskirtas Kylio saugumo policijos 
viršininko pavaduotoju. Tiktai 1937-05-01 tapo NSDAP nariu, bilieto Nr. 3959575. Nuo 1937-
10 iki 1940-01 Tilžės (dabar Sovetskas – P. S.) gestapo viršininkas, kartu eidamas Gumbinės
(dabar Gusevas – P. S.) SS kovinio padalinio vado pareigas, o vėliau visos Rytų Prūsijos gestapo 
vadas. 1939-09 Lenkijoje vadovavo SS V–os operatyvinės grupės 1–am operatyviniam būriui.
1939-04-20 jam suteiktas SS šturmbannfiurerio laipsnis. Netrukus buvo pervestas į RSHA ir
nuo 1941-04-01 skiriamas VI valdybos (SD) C grupės viršininku (ši grupė kuravo Rytų valsty-
bes, tame tarpe ir Baltijos šalis). Šį postą užėmė iki 1942-03. Užmezgęs kontaktus su Lietuvos
saugumo departamento vadovybe, bendradarbiavo atskleidžiant įvairių tarptautinių aferistų ir
kontrabandininkų veiklą. Laisvai kalbėjo rusiškai, mokėjo anglų bei prancūzų kalbas ir neblogai
mokėjo lietuviškai. Nuo 1942-03 saugumo policijos vadovaujančio sąstato mokyklos Berlyne
viršininkas. 1943-04-20 tapo SS  Oberšturmbannfiureriu. Buvo apdovanotas II klasės Geležiniu
Kryžiumi. 1944-01-25 žuvo lėktuvo katastrofoje. 1944-04-15 po mirties jam už ypatingus nuo-
pelnus suteiktas SS štandartenfiurerio laipsnis. Buvęs sovietų užsienio žvalgybos vadovas Pavelas 
Sudoplatovas teigia, kad Antrojo pasaulinio karo išvakarėse H. Grefė Kaune buvo užverbuotas
Sovietų Sąjungos specialiųjų tarnybų.

Vokiečių saugumo
policijos pareigūnas, 

atsakingas už ryšius su
lietuviais, SS  sturm-

bannfiureris dr.
H. Grefė
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jo pastangos padėti savo geriems pažįstamiems – vidaus reikalų ministrui
Kaziui Skučui ir Valstybės saugumo departamento direktoriui Augustinui
Povilaičiui – pereiti Lietuvos ir Vokietijos sieną baigėsi nesėkme.

Šioje vietoje verta priminti, kad iki karo tarp Sovietų Sąjungos ir Vo-
kietijos galiojo tarptautinis generalinis susitarimas tarp Sovietų Sąjungos
Vidaus reikalų liaudies komisariato Valstybės saugumo vyriausiosios valdy-
bos ir Trečiojo Reicho NSDAP Vyriausiosios saugumo valdybos, pasirašytas
1938 m. lapkričio 11 d. Maskvoje tarp 1 rango valstybės saugumo komisaro
Lavrentijaus Berijos ir Ketvirtos valdybos (Gestapo) viršininko SS briga-
defiurerio H. Miulerio. Susitarimo pirmame paragrafe abi pusės įsiparei-
gojo negailestingai kovoti su bendrais priešais, trečiame paragrafe – atlikti
bendras žvalgybines ir kontržvalgybines operacijas. Ketvirtame paragrafe
konstatuojama, kad, susiklosčius situacijai, kai iškils grėsmė kuriai nors su-
sitariančiai valstybei, jos informuos viena kitą ir imsis abiem pusėms nau-
dingų priemonių pašalinti iškilusią nepalankią situaciją. Čia galima iškelti
prielaidą, kad, Lietuvą okupavus Sovietų Sąjungai, Vokietijos specialiosios
tarnybos nutarė pamokyti nesukalbamus lietuvius NKVD rankomis, pateik-
dami Maskvai informaciją apie augantį Lietuvoje antibolševikinį pogrindį.
Gal tuo galima paaiškinti pagausėjusius lietuvių patriotų areštus?

1941 m. birželio 14 d. Vokietijos saugumo tar-
nybos pakartotinai pareikalavo iš Lietuvos pasiun-
tinio ir įgalioto ministro Berlyne K. Škirpos, kad,
kilus karui, nebūtų skelbiama Lietuvos nepriklau-
somybė ir sudaroma vyriausybė. Vokietijos valdžios
ultimatyvų reikalavimą K. Škirpai pakartojo buvęs
nepriklausomos Lietuvos valstybės saugumo dar-
buotojas S. Čenkus, kuris būdamas emigracijoje
Vokietijoje palaikė glaudžius ryšius su savo kolego-
mis gestape ir SD.

Besiruošiant karui su Sovietų Sąjunga buvo
panaudota visa bendradarbiavimo su Lietuvos
žvalgyba medžiaga. 1941 m. birželio 22 d. vokiečių
Wehrmachtas staiga ir netikėtai pradėjo įgyvendinti
„Barbarossos“ planą. Buvo suformuotos trys armi-“

jų grupuotės: „Šiaurė“ (Nord), „Centras“ (Mitte) ir „Pietūs“ (Süd). Paskui
kariuomenę traukė jau sukomplektuoti vokiečių civilinės administracijos
organų padaliniai bei SS struktūros.

Lietuvių aktyvistų
fronto vadovas pulki-
ninkas Kazys Škirpa
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Birželio mėn. sukilimas Lietuvoje palengvino Vermachto žygį į Rytus.
Lietuvių pastangos atkurti Lietuvos nepriklausomybę prasidėjus Vokietijos
– SSSR karui, iš SD pusės žiūrint, vokiečiams negalėjo patikti. Birželio 25
d. K. Škirpa buvo iškviestas į RSHA pasiaiškinti, kodėl paskelbta Lietuvos
Nepriklausomybė, sudaryta Vyriausybė, o plk. K. Škirpa tapo jos Ministru
Pirmininku. Čia pat jam buvo paskirtas namų areštas, kuriame jis prabu-
vo iki liepos 19 d.113 Vokiečių saugumo policijos pareigūnas Lietuvoje SS
šturmbannfiureris dr. H. Grefė reikalavo, kad Laikinoji Lietuvos vyriausybė
(toliau LLV) išsiskirstytų, jog ta Vyriausybė paskelbta be susitarimo su Vo-

kietijos institucijomis ir todėl negali būti pri-
pažinta. LLV tokį dr. H. Grefės reikalavimą
atmetė ir nutarė savo veiklą tęsti. Kai kurios
vokiečių žinybos (Reicho užimtų Rytų kraš-
tų ministerija, URM, Vyriausioji ginkluo-
tojų pajėgų vadovybė (Oberkommando der 
Wehrmacht – OKW), abwehras ir SD) lietu-
vių pasitikėjimo tarybos (Vertrauensrat), ku-
rią planavo įsteigti likvidavus LLV, prieša-
kyje ketino pastatyti div. gen. Stasį Raštikį,
kuris, jų manymu, laikėsi krikščioniškų de-
mokratinių pažiūrų. Jau birželio 27 d. lietu-
vių generolas lėktuvu kartu su operatyvinės
grupės „A“ štabu buvo pristatytas į Kauną.
Naujuoju derybininku su nepaklusniaisiais
lietuviais Berlynas paskyrė irgi su saugomo
policija susijusį esesininką SS šturmbanfiu-
rerį P. B. Kleistą (Peter Bruno Kleist)114, kuris
liepos 19 d. atvyko į Kauną. Kai LLV atsi-

113 A. Gražiūnas, Lietuva dviejų okupacijų replėse: 1940–1944. Vilnius, 1996. p. 142.
114 Gimė 1904-01-29. Daktaras, nuo 1931 NSDAP narys (bilieto Nr. 1277679), SS narys (bilieto 
Nr. 203045), 1934–1935 lenkų ir Baltijos valstybių referato vadovas, J. fon Ribentropo biuro 
(NSDAP Dienststelle von Ribbentrop) pareigūnas; 1940 m. Užsienio reikalų ministerijos depar-
tamento viršininkas, paskui perėjo į A. Rosenbergo vadovaujamą Užimtų Rytų sričių ministe-
riją. Germanizavimo akcijos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje vadovas, visų užimtų Rytų sričių 
suvokietinimo ekspertas. Nuo 1941-04-20 – SS šturmbannfiureris, apdovanotas SS reichsfiurerio
Garbės špaga ir SS žiedu „Mirties galva“. Lietuvos teritorijoje vadovavo specialiai sukurtos
smogiamosios A grupės daliniams. 1943 – ministerijos regentas, Užimtų Rytų sričių ministeri-
jos I/2 skyriaus (Ostland) vadovas. Po karo – neofašistinės organizacijos „Pasipriešinimo akci-
ja“ vadovas. Knygų „Tarp Hitlerio ir Stalino“ (1950) ir „Europos tragedija“ (1972) autorius.

Lietuvos pasiuntinys ir įgalio-
tasis ministras Berlyne 

K. Škirpa su SS brigadefiure-
riu dr. Evaldu fon Massov
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sakė pati nutraukti savo veiklą, SD ėmėsi kitos taktikos: skaldyti vieningą
lietuvių nusiteikimą pačių lietuvių rankomis.

Vokiečiams rūpėjo likviduoti Lietuvių aktyvistų frontą, kuris buvo įvyk-
dęs antibolševikinį  sukilimą, organizavęs Laikinąją Vyriausybę ir toliau or-
ganizavo lietuvių patriotinę visuomenę. Vėliau, 1941 m. rugsėjo 21 d., vokie-
čių saugumo policijos ir SD pareigūnai užėmė LAF štabą Kaune. Vienas iš
jo vadovų L. Prapuolenis buvo suimtas.

Užimti Pabaltįjį buvo pavesta vienai iš trijų pagrindinių karinių grupuo-
čių – armijų grupei „Šiaurė“ (Nord) (16–oji ir 18–oji armijos bei 4–oji tankų 
grupė), vadovaujamai gen. feldmaršalo Vilhelmo fon Leebo (Wilhelm Ritter 
von Leeb)115. Jai buvo priskirta viena iš septynių paruoštų veikti Rytuose SS 
operatyvinių grupių, pažymėtų simboliu „A“ (SS Einsatzgruppe A) (vadas SS 
brigadefiureris ir policijos gen. mjr. teisės dr. F. V. Štalekeris116. Grupė pra-
dėjo savo veiklą 16 armijos (vadas gen. plk. Ernstas Bušas (Ernst Busch)) 
užnugaryje šiaurinėje fronto dalyje – Pabaltijyje, taip pat ir Lietuvoje. Be kitų 
funkcijų, grupei buvo pavesta aktyviai įgyvendinti agentūrines kontržvalgybi-
nes priemones armijų grupės „Šiaurė“ užnugaryje,  taip pat vykdyti užfrontės 
žvalgybą – visų pirma Leningrade. Šį darbą paprastai atlikdavo grupė, susi-

115 Gimė 1876-09-05 Passau. Karo tarnybą pradėjo 1895-07-16. Pirmojo pasaulinio karo me-
tais apdovanotas II ir I klasės Geležinio kryžiaus ordinu. Nuo 1925-02-01 – pulkininkas, nuo
1929-02-01 – generolas majoras, nuo 1930-02-01 – generolas leitenantas. 1930-02-01–1933-10-
01 – 7–osios pėstininkų divizijos vadas. Nuo 1934-01-01 – artilerijos generolas, nuo 1938-11-01
– generolas pulkininkas. 1939-08-26–1941-05 – armijų grupės „C“ vadas. 1940-06-24 apdovan-
otas Riterio kryžiumi prie Geležinio kryžiaus ordino. Nuo 1940-07-19 – generolas feldmaršalas.
1941-05–1942 01-16 armijų grupės „Šiaurė“ vadas. Mirė 1956-04-29 Hohenschwangau.
116 Prie kiekvienos įžengusios į Sovietų Sąjungos teritoriją armijų grupės vadovybės buvo priskir-
tas saugumo policijos ir SD vado įgaliotinis, kuriam buvo pavaldi po vieną SS operatyvinę grupę 
(SS Einsatzgruppe)  – atitinkama pažymėtos simboliais „A“, „B“, „C“. Savo laiku Austrijoje ir 
Čekoslovakijoje veikusios operatyvinės grupės turėjo savo vardą, Lenkijoje buvo žymimos romė-
nišku skaičiumi, o Sovietų Sąjungoje – raidiniu indeksu. Operatyvinė grupė „D“ buvo priskirta 
prie 11 armijos, veikiančios Rusijos pietuose. Be paminėtų  keturių grupių dar buvo „Ypatingos 
paskirties grupė“ (Einsatzgruppe zur besonderer Verwendung) (veikė vakarų Baltarusijoje, vadas 
SS brigadefiureris E. Schöngarth), operatyvinė grupė „G“ (veikė Juodosios jūros rajone, vadas SS 
štandartenfiureris J. Kreuzer) ir Einsatzgruppe Reinhardt (veikė vakarų Ukrainoje – Galicijoje, va-
das SS brigadefiureris E. Schöngarth). Kiekvienai operatyvinei grupei vadovavo aukšto rango bei 
pareigų – ne žemesnio kaip valdybos viršininko – RSHA karininkas, turintis SS generolo laipsnį. 
Visos operatyvinės grupės organizaciniais bei taktiniais klausimais buvo pavaldžios operatyvinės 
grupės „D“ (SS Einsatzgruppe D) viršininkui, 36 metų teisės ir ekonomikos mokslų daktarui, 
saugumo policijos ir SD vado įgaliotiniui prie 11 armijos vadovybės, SS brigadefiureriui O. Olen-
dorfui, kuris lygiagrečiai buvo RSHA III valdybos viršininkas. Pažymėtina, kad į Sovietų Sąjungą 
įžengusios saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės, palyginus su ankstesnėmis, veikė ilgus 
metus, o jų specifinės užduotys buvo daug radikalesnės.
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dedanti iš vieno karininko, 2–3
puskarininkių, kelių kareivių
SS rezervistų bei kelių vietinių
vertėjų. Ši Kionigsberge įsteig-
ta operatyvinė grupė veikė taip
pat šiaurinėje Rusijoje (Psko-
vas, Novgorodas), o jos štabas
nuo 1941 m. spalio 7 d. buvo
dislokuotas Krasnogvardejs-
ke (Gatčina) prie Leningrado.
Atsižvelgiant į teritorijos dydį
(beveik pusė Vakarų Europos),
grupės vadui SS brigadefiureriui

dr. F. V. Štalekeriui geresniam ir operatyvesniam pareigų atlikimui bei ins-
pekcinėms kelionėms buvo priskirtas specialus ryšio lėktuvas „Storch“. 

Operatyvinės grupės „A“ vadas SS brigadefiureris dr. F. V. Štalekeris
privalėjo reguliariai teikti ataskaitas apie savo grupės veiklą armijų grupės
„Šiaurė“ žvalgybos viršininkui plk. Fridrichui Jeseliui (Friedrich Jeesel). F.
Jeselis savo parodymuose Tarptautiniame Niurnbergo procese teigė, kad F.
V. Štalekerio raportuose būdavo žvalgybinio pobūdžio bei žmonių nuotaikas
atspindinti informacija, bet nė žodžio apie kitą operatyvinės grupės veiklą117.
Tik atskirais atvejais jiems teko dalyvauti koviniuose veiksmuose.  1941 m.
pab. parengtuose pranešimuose apie grupės veiklą randame informacijos
apie vis aktyvėjantį dalyvavimą kovojant su sovietiniais partizanais. Būtent
dėl šios priežasties į operatyvinės grupės sudėtį buvo paskirtas tam tikras
skaičius Waffen SS118 karininkų. Pagal savo sudėtį operatyvinė grupė „A“
daugiau buvo panaši į štabą (būsimoji policinė administracija) negu į kovinį
padalinį. Operatyvinės grupės vadovybės sudėtyje buvo vienas SS brigade-
fiureris, penki SS šturmbannfiureriai ir vienas kriminalkomisaras119. Grupės
štabas (viršininkas SS štandartenfiureris Walteris Potzeltas (Walter Potzelt120)

117 J. Litan, Ostatni z „Zeppelina“, Warszwa, 1962, s. 76. 
118 SS koviniai daliniai.
119 Gestapo pareiginis laipsnis.
120 Gimė 1903-07-16 Chemnitz. Banko tarnautojas. 1930-06-01 NSDAP narys Nr.266433, 1930-
11-22 SS narys Nr. 3838. 1932-08-24 SS šturmfiureris, 1933-11-09 SS oberšturmfiureris, 1934-04-
20 SS šturmbannfiureris, 1934-07-04 SS oberšturmbannfiureris, 1936-04-20 SS štandartenfiureris. 
1939-09 Einsatzgruppe VI vado pavaduotojas. 1942-04-20 – 1942-07-01 Einsatzgruppe A štabo 
narys, viršininkas. Apdovanotas II klasės Geležiniu kryžiumi. 1944 RSHA.

Lietuvos gyventojai su džiaugsmu sutinka
vokiečių wehrmachto karius (1941-06-26)
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1941 m. rudenį savo sudėtyje turėjo adjutantūrą (adjutantas SS oberšturmfiu-
reris Horstas Eichleris (Horst Eichler)121) bei penkis skyrius. 

Prancūzų autorius Mišelis Morašinis, kuriam 1950 m. pavyko susipa-
žinti su operatyvinių grupių teismo proceso Nr. 9 Niurnberge archyvine me-
džiaga, pateikė šį operatyvinės grupės „A“ vokiečių pareigūnų pasiskirstymą
pagal organizacinę priklausomybę122:

Lentelė nr. 1 „Operatyvinės grupės „A“ vokiečių pareigūnų pasiskirstymas
pagal organizacinę priklausomybę“

Waffen SS
Ordnungspolizei

Gestapo
Kripo

SD
Nenustatyti

360
145
90
72
66
48

Iš viso: 781

Tuo tarpu šios Einsatzgruppe A pareigūnų tautinė sudėtis, to paties au-
toriaus duomenimis, 1941 m. lapkričio mėn. buvo tokia:

Lentelė nr. 2 „Operatyvinės grupės „A“ pareigūnų tautinė sudėtis“

Vokiečiai (austrai)*

Lietuviai**

Latviai
Rusai

Lenkai
Suomiai

Estai
Kiti

781
36
22
21
19
18
9
25

Iš viso: 931

* Austrai sudarė trečdalį EG personalo. P. Johnson, Žydų istorija, Aidai, 1999, p. 725.
** Manyčiau, kad tai dalis Vilniaus SD ypatingojo būrio, kuris nebuvo pavaldus lietuviškai
administracijai.

121 Gimė 1910-07-19 Dancige. 1931-02-01 NSDAP narys (Nr.469670), 1933-03-01 SS narys (Nr.
66309). Mokėjo anglų kalbą. Už nuopelnus apdovanotas II klasės Geležiniu kryžiumi.
122 Michel Moracchini, Les troupes speciales d’Hitler, 2001, s. 28.
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Būtina pažymėti, kad karo pradžioje gana didelę operatyvinių grupių
personalo dalį sudarė kitataučiai123. Tai paaiškinama tuo, kad dalis užimtų
teritorijų vietinių gyventojų buvo pasiruošę tarnauti vokiečiams komplek-
tuodami savo atstovais pagalbinius padalinius. Tarp operatyvinės grupės
„A“ karininkų, kaip nurodo M. Morašinis, nebuvo lietuvių, kaip ir kitų tau-
tybių atstovų. Ne visada vokiečiai pripažino lietuvių karininkus karininkais
ir jiems reikdavo tenkintis eilinio arba puskarininkio padėtimi. Bendradar-
biavimo su vokiečiais reiškinys buvo labai įvairus, priklausomai nuo laiko ir
vietos, bet gan ženklus. Per laiką kitataučių skaičius vis mažėjo – daugiausiai
dėl dezertyravimo124.

SS Einsatzgruppe A su įvairiais struktūriniais pasikeitimais veikė Pa-
baltijyje bei Rusijos šiaurėje tolimame fronto užnugaryje (kitos grupės vei-
kė iš karto už fronto linijos karinės administracijos zonoje) daugiau nei 3 
m. 1942 m. pavasarį prie šios operatyvinės grupės, kaip ir prie kitų, veiku-
sių Rytuose, buvo įsteigta fronto komanda „Cepelin“ (Sonderkommando 

123 Уничтожение евреев СССР в годы немецкой оккупации, ЯД ВА-ШЕМ, Иеруса-
лим, 1992, с. 10.
124 Vokiečių saugumo policijos ir SD vado ataskaitos RSHA vertimo į lietuvių kalbą nuorašas,
LCVA, f. R–1399, ap. 1, b. 61, l. 15.

Operatyvinių grupių žygių maršrutai
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unternehmen Zeppelin), kurios tikslas –  rinkti žvalgybinę informaciją apie 
Raudonąją Armiją bei organizuoti diversinę veiklą SSSR teritorijoje. „Ce-
pelino“ komandos steigimo iniciatyva priklausė SS šturmbanfiureriui dr. 
H. Grefei. 1943 m. vasario mėn. buvo atlikta operatyvinės grupės „A“ reor-
ganizacija: buvo paskirti nauji operatyvinių būrių (SS Einsatzkommando)
ir ypatingų būrių (SS Sonderkommando) vadai, kad nutrauktų jų funkcijų 
susipynimą su saugumo policijos ir SD vado funkcijomis, ypač rajonuose, 
jau seniai nutolusiuose nuo fronto. Operatyvinė grupė „A“ galutinai buvo 
išformuota 1944 m. spalio 17 d., o jos nariai buvo paskirstyti į įvairius Waf-
fen-SS dalinius.

1941 m. gruodžio 1 d. buvo įsteigta vyriausioji SD apygarda ,,Ostland“
(Leitabschnitt SD Ostland), kuri turėjo tris SD apygardas (Abschnitt SD)
– Estija, Latvija ir Lietuva. Iki 1942 m. kovo mėn. visiems vokiečių saugu-
mo policijos ir SD padaliniams Ostlande vadovavo operatyvinės grupės „A“
viršininkas. Vėliau buvo įsteigta vyresniojo saugumo policijos ir SD vado
Ostlande pareigybė. Jo žinion perėjo operatyviniai (SS Einsatzkommando) 
ir ypatingieji būriai (SS Sonderkommando) bei teritoriniai saugumo polici-
jos ir SD padaliniai. Jam pavaldžiose saugumo policijos gretose buvo 800
žmonių125. Be to, jam pavaldūs buvo apsauginiai batalionai, mobilūs polici-
jos daliniai, pagalbinės policijos padaliniai bei tarnybos: techninės pagalbos,
NSKK126, priešgaisrinė apsauga, vietiniai apsauginiai ir policiniai daliniai
– vietinė policija ir žandarmerija. 1942 m. jo pavaldumui iš Abvero buvo
perduota slaptoji lauko policija – GFP127. Teritoriniai saugumo policijos ir
SD padaliniai buvo viena įstaiga, vykdanti Gestapo, policijos ir SD funkci-
jas. Šios įstaigos steigimas vyko operatyvinių grupių turimų struktūrų bazėje.
Vyresniojo saugumo policijos ir SD vado Ostlande štabas Rygoje buvo ne-
didelis ir turėjo iki 25 pareigūnų ir tarnautojų. Štabas vykdė jiems pavaldžių
saugumo policijos ir SD įstaigų vadovavimą ir atsiskaitė už jų veiklą RSHA.
Štabo vidinė struktūra beveik atitiko RSHA struktūrą:

1–asis skyrius – kadrų atranka, paruošimas ir komplektavimas;
2–asis skyrius – materialinis–techninis aprūpinimas;
3–asis skyrius – saugumo tarnyba (SD);

125 J. Gdański, Cudzoziemskie jednostki policyjne w służbie Trzeciej Rzeszy. Przyczynek do 
historii Schutzmannschaften. Pamięć i sprawiedliwość. Biuletyn głównej Komisji Badania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej. XL, Warszawa, 1997 – 1998, s. 
356.
126 Nationalsozialistische Kraftwagenkorps – Nacionalsocialistinis vairuotojų korpusas.
127 Geheime Feldpolizei – slaptoji lauko policija.
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4–asis skyrius – Gestapas;
5–asis skyrius – kriminalinė policija (kripo).
Kiekvienas skyrius buvo padalytas į tam tikrus skyrius ir poskyrius. 

Štabo personalas dirbo ne tik popierinį darbą, bet aktyviai dalyvavo ti-
riant bylas bei tardant sulaikytuosius.

Pirmieji į vakarinius Lietuvos rajonus 1941 m. birželio 22 d. įvažiavo SD
operatyvinės grupės „A“ Einsatzkommando ,,Tilsit“  kariai, vadovaujami SS 
šturmbanfiurerio Hanso Joachimo Biomės (Hans-Joachim Böhme). Jų kelias 
ėjo per Tauragę, Kudirkos Naumiestį, Virbalį, Kybartus, Vilkaviškį, Švėkšną.
Birželio 25 d. rytą kartu su savo operatyvinės grupės „A“ priešakiniu būriu
(Vorkommando) į Lietuvos laikinąją sostinę Kauną įžengė SS brigadefiureris
ir policijos gen. mjr. dr. F. V. Štalekeris. Atvykusios vokiečių saugumo po-
licijos ir SD operatyvinės grupės vadas stengėsi sukoordinuoti ginkluotus 
lietuvių būrius, atsikuriančią lietuvių saugumo ir viešąją policiją, tvarkyti jų
veiklą norima vokiečiams linkme. Šios grupės operatyvinis būrys 3/A ypač
aktyviai ėmė komanduoti vietiniams ginkluotiems lietuvių būriams. Būrių
vadai gavo įgaliojimus bei tarnybinius pažymėjimus in blanco, kuriuose buvo 
parašas: ,,Dr. Stahlecker SS-Brigadeführer und Chef der Einsatzgruppe A der 
Sicherheitspolizei und des SD“. Įgaliojime buvo teigiama, kad pažymėjimo
savininkas veikia vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybos įgaliotas ir
visi prašomi suteikti jam reikiamą pagalbą. Pažymėjimo savininkui buvo ga-
rantuota asmeninė Štalekerio globa, suteikta teisė būti gatvėje komendanto
valandos metu bei turėti su savimi šaunamąjį ginklą128. Tačiau Vermachto 
junginių vadovybė Lietuvoje kategoriškai pasisakė prieš tokių dokumentų in 
blanco išdavimą ir jie per laiką nebebuvo išduodami.

Karo su Sovietų Sąjungą pradžioje į Lietuvos pietinę teritoriją buvo įžen-
gę dar vienos saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės, pažymėtos raidi-
niu simboliu „B“  ir priskirtos prie armijų grupės „Centras“, padaliniai. Jau 
birželio 23 d. operatyvinė grupė „B“129 atvyko į Poznanę (Lenkija), kad kitos 
dienos ryte žygiuotų į Varšuvą. Vykdant RSHA nurodymą, buvo užmegztas 
ryšis su armijų grupės „Centras“ (,,Mitte“) vadovybe bei šios grupės užnugario 
zonos nr. 102 vadu. Po suderinimo grupės ypatingasis būrys 7a (Sonderkom-

128 K. Stang, Kollaboration und Massenmord. Die litauische Hilfspolizei, das Rollkommando 
Hamann und die Ermordung der litauischen Juden, Frankfurt am Main, 1996, p. 116.
129 Iki 1941-07-11 ši SS brigadefiurerio Arthuro Nebe vadovaujama operatyvinė grupė turėjo in-
deksą „C“ arba pakaitalą „III“. 07-11 operatyvinė grupė „B“ gavo indeksą „C“. – “Ereignismel-
dungen UdSSR”, 1941-07-09, Nr. 17.
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mando 7a, vadas SS oberšturmbannfiureris Valteris Blumė (Walter Blume)130

birželio 26 d. buvo priskirtas prie 9-osios armijos ir per Rytų Prūsiją ketino 
keliu nr. 4 žygiuoti į Vilnių. Tačiau gavo operatyvinės grupės vado nurodymą 
pakeisti žygiavimo kryptį į pietus ir žygiuoti į Minską, kur ir atvyko liepos 4 d. 
Operatyvinis būrys 9 (Einsatzkommando 9, vadas SS oberšturmbannfiureris dr. 
Alfredas Filbertas (Alfred Filbert)131 birželio 29 d. atvyko į Vilnių ir čia išbuvo 
iki rugpjūčio 9 d. Jis Vilniuje iš Vermachto perėmė vietos savivaldybės sukur-
tą lietuvių policiją132. Atsakingais už tvarkos palaikymą paskirti policijos pa-
reigūnai ir lietuvių aktyvistų apsaugos būrys. Visiems gyventojams buvo įsaky-
ta paklusti ne tik vokiečių karinės administracijos, bet ir jos paskirtų vietinių 
savivaldos institucijų, taip pat lietuvių pagalbinės policijos įsakymams, juos 
vykdyti. Vokiečių karinės administracijos viršininkai uždraudė vietos valdžios 
institucijoms (lietuvių policijai) suimti gyventojus ne žydus, jei nėra iš anksto 
gauto vokiečių karinių ar policinių įstaigų raštiško sutikimo133. Vilniaus mies-
to ir srities piliečių komitetas buvo informuotas, kad „<...> vokiečių <...> 
saugumo policijos ir SD veiksmai turi pirmenybę prieš Lietuvos teismo įstai-
gų veiksmus“134. Rugpjūčio 9 d. operatyvinis būrys  9/B išvyko į Pskovą. 

Galiausiai 1941 m. rugpjūčio 9 d. Vilnių perėmė operatyvinio būrio 3/
A padalinys (Teilkommando 3/A), vadovaujamas SS Oberšturmfiurerio Eri-
cho Volfo (Erich Wolff), o vėliau SS Hauptšturmfiurerio Hermano Gertho 

130 Gimė 1906-07-23 Dortmunde Martene. Studijavo Erlangeno, Bonos, Jenos, Miunste-
rio universitete, teisės daktaras. Nuo 1933-05-01  – NSDAP narys (bilieto Nr. 3282505). Iki 
1934 dirbo Vestfalijos SA Ic grupės referentu. 1935-04-11 įstojo į SS (bilieto Nr. 267224). 1935, 
turėdamas SS unteršturmfiurerio laipsnį, priimtas į SD, paskui ėjo įvairias pareigas gestapo Dor-
tmundo, Halės ir Hanoverio įstaigose. 1941 RSHA personalo skyriaus pareigūnas. 1941-07-01
– 09-07 Vilniaus ypatingojo būrio 7a vadovas. Nuo 1941-11-09 SS štandartenfiureris. Nuo 1942-
08 Zalcburgo saugumo policijos ir SD komendantas, o nuo 1943-09 vokiečių saugumo policijos
ir SD vadas Graikijoje, vėliau tos pačios pareigos Diuseldorfe. Apdovanotas I klasės Geležiniu
kryžiumi. 1948-04-10 Niurnbergo procese Nr. 9 nuteistas mirties bausme, bet 1951-01 bausmė 
sumažinta iki 25 metų kalėjimo. 1953 m. išlaisvintas. Mirė 1977 Dortmunde.
131 Gimė 1905-09-08. Daktaras, NSDAP narys (bilieto Nr.1321414), SS narys (bilieto Nr.44552),
SS oberšturmbannfiureris, iki 1941-08-02 operatyvinio būrio 9/B (SS – Einsatzkommando 9/B)
iš Einsatzgruppe B vadas Vilniuje, vėliau išvyko į Pskovą. Po karo, 1962-06-22 Berlyne 
nuteistas 10 metų kalėti.
132 Vitzhakas Aradas teigia, kad tuo metu EK-9 buvo 150 lietuvių policininkų. V. Arad, Gheto 
in flames. The struggle and destruction of the Jews in Vilno in the holocaust, Jerusalem, 1980,
s. 347.
133 Vokiečių karinės administracijos viršininko gen. mjr. Volfgango fon Ditfurtho (Wolfgango
von Ditfurtho) 1941-07-16 įsakymo vertimo į lietuvių kalbą nuorašas, LCVA, f. R – 1436, ap. 1, 
b. 38, l. 81.  
134 Ten pat, f. R-685, ap. B. 2, l. 16.
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(Hermann Artur Gerth)135. Šiame
padalinyje tarnavo apie 40 parei-
gūnų. Apie 1942 m. vasario mėn.,
Teilkommando 3/A buvo pavadin-
tas vokiečių saugumo policijos ir
SD Vilniaus skyriumi. Jam iš pat
pradžių vadovavo minėtasis H.
Gerthas, o po jo SS Oberšturmfiu-
reris Rolfas Neugebaueris (Rudolf ((
Neugebauer)136 ir Augustas Miule-
ris (August Müller) 137. Šio skyriaus
organizacinę struktūrą, pasirem-
damas A. Ramės studija apie SS
saugumo tarnybą, gan smulkiai yra
pateikęs A. Bubnys138.

Birželio 28 dieną į Kauną atvyko kitas operatyvinės grupės „A“ pada-
linys – ypatingasis būrys 1b (Sonderkommando 1b), vadovaujamas SS oberš-
turmbannfiurerio dr. Ericho Ehrlingerio (Erich Ehrlinger)139, kuris trumpai

135 Gimė 1901 Berlyne. 1941–1942 Vilniaus miesto saugumo policijos ir SD skyriaus viršininkas.
136 Gimė 1912-12-21. NSDAP narys (bilieto Nr. 1086615), SS narys (bilieto Nr. 266047), 
SS oberšturmfiureris, vokiečių saugumo policijos ir SD štabo Vilniuje IV skyriaus (gestapo) B 
poskyrio viršininkas. Nuo 1942-02 iki 1943-10 vokiečių saugumo policijos ir SD vadas Vilniuje. 
Pakeltas į SS hauptšturmfiurerio laipsnį. Vėliau perkeltas į Kauną, į SD štabą Lietuvoje. Iš Lie-
tuvos išvyko į Budapeštą. Pokarinis likimas autoriui nežinomas.
137 SS oberšturmfiureris, vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigos Lietuvoje IV skyriaus (gesta-
po) viršininkas. Nuo 1943 m. – vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus skyriaus viršininkas.
138
p )p )

Stankeras P. Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941 – 1944), Genocidas ir rezistencija,
1997, Nr.1, p. 162–163; A. Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), Vilnius, 1998, p. 
79, 83.
139 Gimė 1910-10-14 Viurtemberge. Studijavo Kielio, Berlino, Tiubingeno universitetuose. Mo-
kėjo anglų kalbą. Nuo 1931-04-15 NSDAP (Nr.541195) ir SA narys. Nuo 1935-06-22 SS narys 
(Nr.107493). 1935-07-01 SS unteršturmfiureris ir SD Vyriausiosios valdybos pareigūnas Berlyne.
1938-03-12 SS šturmbannfiureris. 1939 SS oberšturmbannfiureriu vadovavo Einsatzkommando
IV Lenkijoje. 1940-04-12 – 08-14 tarnavo SS pulke „Adolf Hitler“ Vakaruose. 1941 pradžioje 
buvo V. Quislingo patarėju Osle. Nuo 1941-03 darė puikią karjerą RSHA. 1941-06 – 1941-11
vadovavo Sonderkommando 1b. Nuo 1941-12-03 saugumo policijos ir SD vadas Baltarusijoje.
1943-08-28 – 1944-04 operatyvinės grupės „B“ vadas. Nuo 1944-04-01 SS štandartenfiureris ir 
RSHA I (kadrai) valdybos viršininkas, o po to tapo RSHA vadovo E. Kaltenbrunerio pava-
duotoju. 1944-11-09 SS oberfiureris. Apdovanotas I klasės Geležiniu Kryžiumi. Karo pabaigoje 
persirengęs Vermachto puskarininkio uniforma, pasislėpė anglų karo belaisvių stovykloje. 
Tik 1958-12-09 patrauktas teisminėn atsakomybėn ir 1959 Liudvigsburge nuteistas 12 metų 
kalėti. 1963  dėl sveikatos būklės paleistas iš kalėjimo. Dirbo Volkswageno gamykloje.

Operatyvinės grupės karininkai aptaria
kovos situaciją
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buvo aukščiausia vokiečių policinė valdžia mieste. Jau tą pačią dieną jo
įsakymu karo lauko komendantūra nuginklavo ir išformavo lietuvių sukilė-
lių būrius. Po derybų su Kauno miesto ir apskrities karo komendantu plk.
K. Bobeliu (dr. E. Ehrlingerio pritarimo ir pagalbos dėka), iš jų buvo pra-
dėtas formuoti ir vėliau apginkluotas lietuvių pagalbinės policijos batalionas
,,Polizeihilfsbataillon Kaunas“, lietuviškai vadinamas Tautinės darbo Apsau-
gos 1–asis batalionas140. Batalione buvo penkios kuopos, iš kurių dvi buvo
sukomplektuotos iš „Geležinio vilko“ narių. Būtent šios dvi kuopos buvo
priskirtos prie SS ypatingojo būrio 1b141. Lenkų autorius R. Korab–Žebry-
kas šį Heinricho Hamano142 padalinį įvardija kaip ,,Sonderkommando 3/A“ 
ir teigia, kad jame šalia 8 – 10 esesininkų buvo apie 80 lietuvių aktyvistų143. 
Operatyvinė grupė „A“ savo 1941 m. liepos 5 d. raporte informavo R. Hai-
drichą, kad Kaune, nepriklausomai nuo įsteigtų iš vietinių gyventojų pagal-
binės policijos dalinių,  dar papildomai įsteigti du padaliniai ypatingoms už-
duotims144. Vyriausiosios Reicho saugumo valdybos pagal 1941 metų liepos
6 dienos operatyvinės grupės raportą parengtame „Pranešime apie įvykius
Sovietų Sąjungoje“ (,,Ereignismeldungen UdSSR“) aprašoma susidariusi si-
tuacija Kaune: „<…> Partizanai ir su jais susiję žmonės vokiečių lauko ko-
mendanto įsakymu buvo nuginkluoti. Pagalbinės policijos padalinys, suside-
dantis iš penkių kuopų, buvo įsteigtas iš patikimų partizanų. Dvi iš tų kuopų
buvo priskirtos prie SS Einsatzkommando <…>“145.

Po kelių dienų buvimo Panevėžyje, birželio 29 d., į Kauną atvyko ope-
ratyvinės grupės „A“ operatyvinis būrys 3/A (Einsatzkommando 3/A), ku-
riam vadovavo SS štandartenfiureris Karlas Jegeris (Karl Jäger),  ir vokiečiai
galiausiai valdžią Kaune paėmė į savo rankas. Ltn. B. Norkus, iškviestas į
K. Jegerio įstaigą, gavo nurodymą savo veiksmus derinti su gestapo vadovu
SS hauptšturmfiureriu dr. Heinrichu Šmitcu (Heinrich Schmitz)146 arba SS 

140 LCVA, f. R–1444, ap. 1, b. 8, l. 35.
141 Ereignismeldungen UdSSR, Nr.14 vom 6.07.41.
142 A. Damušis Hamanui suteikia vardą „Guenther“. A. Damušis, Lietuvos gyventojų aukos ir
nuostoliai antrojo pasaulinio karo ir pokario (1940–1959) metais, Kaunas, 1991, p. 73.
143 R. Korab-Żebryk , Biała księga w obronie Armii Krajowej na Wileńszczyżnie, Lublin, 1991,
s. 12.
144 T. Szarota, U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. War-
szawa, 2000, s. 260–261.
145 Ten pat,  p. 261.
146 Gimė 1890-12-26. Daktaras, NSDAP narys (bilieto Nr. 2895358), SS narys (bilieto Nr. 141696), 
SS hauptšturmfiureris, visų vokiečių saugumo policijos ir SD vadų Lietuvoje (K. Jegerio, W. Fuch-
so, H. Biome) pavaduotojas, šios tarnybos įstaigos Kaune IV skyriaus (gestapo) viršininkas. 
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oberšturmfiureriu Hamanu. Dar tris dienas vokiečių
saugumo policijai ir SD mieste vadovavo SS oberš-
turmbannfiureris dr. E. Ehrlingeris. Tačiau jau 1941
m. liepos 2 d. operatyvinis būrys 3/A perėmė sau-
gumo policijos funkcijas Lietuvoje. K. Jegeris tapo
saugumo policijos ir saugumo tarnybos (SD) vadu
Lietuvos generalinėje srityje.

Anglų autorius E. Krankšovas (E. Crankshaw)
teigia, kad operatyvinio būrio, veikiančio Lietu-
voje, žymią dalį sudarė lietuviai147 ir jie buvo labai
aktyvūs. Jam pritariantis rusų autorius M. Krysinas
rašo, kad tarnybai prie operatyvinės grupės A ope-
ratyvinio būrio 3/A (Einsatzkommando 3/A) „sa-
vanoriškai stojo 1150 lietuvių, vadovaujamų Anta-

no Iškausko“148. Tuo tarpu vokiečių saugumo policijos ir SD (tuo pačiu
operatyvinių grupių) vadų 1941 m. liepos 11 d. raporte Nr. 19 Vyriausiajai
Reicho saugumo valdybai „Pranešimai apie įvykius Sovietų Sąjungoje“
(,,Ereignismeldungen UdSSR“) yra teigiama, kad  Einsatzgruppe A  sudėtyje
aktyviai veikia 250 žmonių lietuvių Sonderkommando149. Po dviejų dienų
parengtame raporte jau kalbama apie 150–ies  lietuvių būrį, veikiantį Ein-
satzgruppe A  sudėtyje150.

A. Bubnys rašo, kad 1941 m. rugsėjo 23 d. operatyvinis būrys 3/A buvo
reorganizuotas į vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įstaigą151.
Nuo 1941 m. liepos 15 d. iki 1942 m. balandžio 24 d. oficialiuose dokumen-
tuose buvo vartojamas dvejopas šių pareigų pavadinimas: „Saugumo poli-
cijos ir SD vadas, operatyvinis būrys 3“. Vėliau buvo vartojama tik pirmoji
pavadinimo dalis. Pagrindinės operatyvinio būrio 3/A pajėgos bei štabas po
trumpo užtrukimo Panevėžyje apsistojo Kaune, o į Vilnių, Šiaulius bei ki-
tus Lietuvos miestus išvyko kiti šio būrio padaliniai. Būrio sudėtyje buvo
141 žmogus, tarp jų: 32 Waffen-SS kariai, 34  vairuotojai, 1  administraci-
jos darbuotojas, 10  SD pareigūnų, 10  kriminalinės policijos pareigūnų, 29

147 E. Crankshaw, Gestapo – narzędzie tyranii, Warszawa, 1960, s. 191.
148 М.Ю. Крысин, Прибалтика между Сталиным и Гитлером, Москва, 2004, с. 139,
338. 
149 Ereignismeldungen UdSSR, Nr.19 vom 11.07.41.
150 Ereignismeldungen UdSSR, Nr.21 vom 13.07.41.
151 A. Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941–1944), Vilnius, 1998, p. 78.

Gestapo vadovas 
Lietuvoje SS haupts-

turmfiureris dr.
H. Šmitcas
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gestapo darbuotojai, 15 pagalbinės policijos narių, 1  tarnautoja (moteris), 8 
vertėjai, 1  radijo operatorius. 

Saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės (SS Einsatzgruppe) ir ope-
ratyviniai būriai (SS Einsatzkommando) į nedidelius Lietuvos miestelius bei
gyvenvietes nusiųsdavo mažesnius būrius, vadinamus SS Teilkommando. 
Tokie nedideli būriai turėjo  viršininką, 5 – 6 tardytojus, 2 raštvedžius, 4
– 5 vertėjus, 4 – 5 vairuotojus bei 6 – 8 apsaugos policininkus. Ypatingieji
būriai (SS Sonderkommando) prieš įžengdami į miestelį ar kitą gyvenvietę
iš savo sudėties suformuodavo priešakinį būrį (Vorkommando) svarbiems 
objektams – partiniams organams, NKVD valdyboms ir skyrių pastatams
bei archyvams – užimti bei kitoms užduotims vykdyti.

Šiauliuose iki 1941 m. spalio 1 d. veikė operatyvinis būrys 2/A (vadas SS 
šturmbannfiureris Rudolfas Batcas (Rudolf Batz)152). Netrukus jis buvo reorga-
nizuotas į vokiečių saugumo policijos ir SD Šiaulių skyrių153. R. Batcui išvykus 
į Latviją,  spalio 2 d., Šiauliai perėjo operatyvinio būrio 3/A padalinio žinion.

Karo pradžioje Lietuvos teritorijoje veikusios SD operatyvinės grupės
„A“ kai kurie padaliniai nebuvo dideli:154

152 Gimė 1903-11-10 Langensalza. Baigė teisės studijas, dirbo advokatu. Nuo 1933 NSDAP 
narys (bilieto Nr.2955905), SS narys (bilieto Nr.272458). 1935-12 pradėjo tarnybą SD. Nuo
1936-06-01 Breslau gestapo viršininko pavaduotojas. Nuo 1938-08-01 SS hauptsturmfiureris, Re-
gierungsrat. 1940  SS sturmbannfiureris. 1940–1941 dirbo saugumo policijos ir SD vado įstaigoje
Olandijoje. 1941-06-01 – 1941-11-04 tarnavo EG „A“, buvo Einsatzkommando 2 vadas ir 
lygiagrečiai saugumo policijos ir SD vadas Latvijoje. 1942 Hanoverio Gestapo viršininkas. 1943-
12 – 1945 SS štandartenfiureris ir saugumo policijos ir SD vadas Krokuvoje. 1961 nusižudė.
153 Šiaulių getas: kalinių sąrašai, 1942: almanacho „Žydų muziejus“ priedas, Vilnius, 2002, p. 28.
154 French L. MacLean, The Field Men. The SS Officers Who Led the Einsatzkommandos
– the Nazi Mobile Killing Units, U.S.A., 1999, s. 13.



244

Lentelė nr. 3 „SD operatyvinės grupės „A“ padalinių dydis“

Sonderkom-
mando 1a

Sonderkom-
mando 1b

Einsatzkom-
mando 2

Einsatzkom-
mando 3

Waffen SS
Vairuotojai
Administracija
SD
Kripo
Gestapo
Pag. policija
Ordnungspolizei
Moterys
Tardytojai
Telegrafininkai
Radijo operat.

25
23
3
8
11
18
0
0
1
14
0
2

26
34
2
3
6
12
20
0
0
6
0
1

41
50
4
8
13
26
0
0
4
18
3
3

32
34
1
10
10
29
15
0
1
8
0
1

Iš viso: 105 110 170 141

Iš jų karininkų: 5 13 26 5

1941 m. rugpjūčio mėn. operatyvinės grupės ir operatyvinių komandų,
veikusių Ostlande ir Lietuvoje, vadus pasiekė rugpjūčio 24 d. Gestapo vado-
vo H. Miulerio telegrafinis nurodymas, kad, atliekant prevencines akcijas,
nukreiptas prieš komunistus ir žydus, nekreipti dėmesio į civilinių įstaigų
galimą įsikišimą. Šis dokumentas atsirado kaip reakcija į Ostlando reicho
komisaro Hinricho Lozės (Hinrich Lohse) bandymus155 pristabdyti akcijas
prieš komunistus ir žydus156.

Formaliai tik 1942 m. kovo mėn. buvo įsteigta vokiečių saugumo po-
licijos ir SD (Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst – SD) vado Lietuvos 
generalinėje srityje  pareigybė (Kommandeur der Sicherheitspolizei und des 
SD) bei įstaiga. Naujoji vokiečių policijos įstaiga Lietuvoje gavo karo lau-
ko pašto numerį 15 641157. Šios įstaigos steigimas vyko operatyvinės gru-
pės „A“ turimų struktūrų bazėje. Įstaiga dislokavosi Kaune ir jos struktūra 
beveik atitiko RSHA struktūrą. Saugumo policijos ir SD vado pareigybė 
užimtoje teritorijoje atitiko saugumo policijos ir SD inspektoriaus (In-
spekteur der Sicherheitspolizei und des SD) pareigybę Vokietijoje. Be savo 

155 1941-07-27 H. Lohse parengė memorandumą „Elgesio su žydais Ostlande patarimai“, ku-
riame rekomendavo išnaudoti žydus darbe Reicho labui.
156 A. Зегер, Гестапо-Мюллер, Москва, 1997, с. 230–231.
157 V. Fugalevičius, Pašto antspaudai Lietuvoje, 1990, p. 239.
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aparato, saugumo policijos ir SD vadas turėjo žemesnius teritorinius or-
ganus: išorinius skyrius Aussendienststelle, apskričių centruose Aussenstelle 
ir Zweigstelle bei punktus Blokstelle. Vokiečių saugumo policija ir saugu-
mo tarnyba turėjo centrinę įstaigą Kaune bei skyrius Vilniuje, Panevėžyje,
Marijampolėje, Kretingoje ir Šiauliuose (Aussendienststelle Sipo und SD).
Kituose miestuose ir miesteliuose buvo vadinamieji SD ir gestapo postai. 
Saugumo policijos ir SD skyrių vadovai atitinkamų apygardų komisarams 
nebuvo pavaldūs. Vokiečių saugumo policijos ir SD skyriuje Kaune 1943 
m. gruodžio 1 d. dirbo 112 valdininkų, Vilniaus miesto skyriuje – 40 valdi-
ninkų, Šiaulių apygardoje – 7, Panevėžio – 6 valdininkai158. 1943–1944  m. 
centrinėje įstaigoje Kaune svarbiausi buvo šie skyriai: III – SD, IV – gesta-
pas ir V – kriminalinė policija159. Vokiečių saugumo policija ir SD Lietuvo-
je, turėdama labai plačiai išsišakojusį savo padalinių tinklą, be kitų funkci-
jų, sėkmingai vykdė RSHA direktyvą kontroliuoti vokiečių administracijos 
ir jos įstaigų veiklą.

Vokietijoje ir okupuotose teritorijose gestapo, kriminalinė policija
ir SD formaliai veikė atskirai; užimtose rytų šalyse jų veiklos koordinacija
buvo glaudesnė ir jie buvo pavaldūs ne tik RSHA vadovui, bet ir SS ir polici-
jos vadui, esančiam administracijos aparato sudėtyje. Lietuvos generalinėje
srityje vokiečių kriminalinė policija veikė patarnaudama Gestapui, atlikda-
ma pagalbines funkcijas. Vėliau, siekiant sudaryti kriminalinei policijai efek-
tyvesnes veiklos sąlygas, jos funkcijos buvo plečiamos. 

Ypatingą vietą šioje struktūroje užėmė gestapo skyrius, ypač jo sekcija
IV A b, nagrinėjusi žydų klausimus. Ši sekcija dirbo labai savarankiškai, lyg
nebūtų organizacinės struktūros sudėtinė dalis. Faktiškai saugumo policijos
ir SD vadas turėjo minimalią valdžią šiam padaliniui ir menkai žinojo, ką
veikia jos vadovas, dažniausiai turintis kpt. laipsnį (SS-Hauptsturmführer). 
Šioje veiklos srityje buvo nustatytas konkretus tarnybinis pavaldumo kelias:
Hitleris – Himleris – Haidrichas (Kaltenbruneris) – Miuleris – Eichmanas
– ir toliau, aplenkiant SS ir policijos bei saugumo policijos ir SD vadus,  – te-
ritorinis SS šturmbanfiurerio Adolfo Eichmano atstovas, kuris iš tiesų turėjo
neribotą valdžią bei įgaliojimus.

Personalo poskyriui vadovavo ir pareigūnų tarnybos bylas savo seife sau-
gojo pats saugumo policijos ir SD vadas. Naujų darbuotojų atranka buvo labai 

158 A. Bubnys, „Vokiečių ir lietuvių saugumo policija (1941–1944)“, Genocidas ir rezistencija,
1997, Nr. 1, p. 166.
159 Masinės žudynės Lietuvoje (1941–1944), Dokumentų rinkinys, I dalis, p. 327.
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kruopšti ir griežta, atsižvelgiant į jų politinį lojalumą bei profesinius gabumus. 
Visi SD darbuotojai buvo padalyti į dvi grupes: operatyviniai pareigūnai ir 
techniniai – ūkiniai administracijos tarnautojai. Antroje grupėje žmonių skai-
čius buvo beveik dvigubai didesnis negu pirmoje, bet be jų sąžiningo ir kruopš-
taus darbo negalėtų funkcionuoti ši svarbi vokiečių administracijos institucija. 
Dažnai čia darbą surasdavo vokiečių pareigūnų žmonos. Svarbią vietą struk-
tūroje užėmė specialaus pašto poskyris: saugumo policija nepatikėdavo savo 
slaptų siuntinių bendrai pašto tarnybai, vadinamai Vokiečių rytų paštu.  

SD įstaigose Lietuvoje, kaip etatinių tarnautojų, dirbo nemažai 1940–
1941 m. repatriantų, buvusių Lietuvos piliečių, dabar grįžusių atgal į Lie-
tuvą160. Jie nesijautė eiliniais Lietuvos piliečiais, bet dėjosi esą Herrenvolk  
– valdančios tautos atstovai. 

Ostlando vyriausiojo saugumo policijos ir SD vado (Befehlshaber der 
Sicherheitspolizei und des SD Ostland/Riga, BdS Ostland/Riga), o lygiagrečiai 
Pabaltijyje veikusios operatyvinės grupės „A“ viršininko (Befehlshaber der 
Einsatzgruppe A)  pareigas nuo 1941 m. birželio 22 d. iki 1944 m. spalio 17 d.  
vykdė šie aukštieji vokiečių SS karininkai:

1941 06 22 – 1942 03 23 – SS brigadefiureris ir policijos gen. mjr. teisės 
dr. Francas Valteris Štalekeris (Franz Walter Stahlecker)161;

160 Ars Historica, Poznań, 1976, s. 783.
161 Gimė 1900-10-10 Sternenfelse (Austrija). 1918-09-21 – 12 07 karinė tarnybą fronte. 
Po karo Tiuringijos universitete baigė teisės studijas  ir tapo teisės mokslų daktaru (1927) 
bei valstybės tarėju. Nuo 1930-08-28 iki 1933-05-28 darbo biržos direktorius. Pirmą kartą 
NSDAP nariu buvo 1921/23 metais. Dar kartą juo tapo 1932-05-01 (bilieto Nr. 1069130, 
po naujo perregistravimo Nr. 3219015). Tuo pačiu metu  tapo SS nariu (Nr. 73041) ir 
1933-12-18 jam suteiktas pirmas SS karininko laipsnis – SS sturmfiureris. 1935-04-20 SS 
obersturmfiurer ir pradėjo vadovauti Wiurtembergo politinei policijai. 1936-01-30 tapo SS 
hauptsturmfiureriu, o lygiai po metų – SS sturmbannfiureriu. Nuo 1937-05-11 iki tų pačių 
metų gruodžio – Breslau saugumo policijos ir SD viršininkas. 1938-05-20 užėmė saugumo 
policijos ir SD inspektoriaus pareigas Vienoje (XVII ir XVIII karinės apygardos), lygia-
grečiai buvo SS Einsatzgruppe Wien ir SS Einsatzgruppe II Brünn vadovas. Tų pačių metų 04-20 
jam buvo suteiktas SS obersturmbannfiurerio, o po nepilno mėnesio, 05-15 – SS štandarten-
fiurerio laipsnis. Nuo 1939-03-15 tapo SS Einsatzgruppe Dresden (Sudetai) vadu. 1939-05-01 
suteiktas SS  oberfiurerio laipsnis ir nuo  06-02 paskirtas saugumo policijos ir SD vadu 
Bohemijos ir Moravijos protektorate. 1940-05 – 11 mėnesiais vykdė tokias pat pareigas 
Osle (Norvegija). Nuo 1940-11-14 iki 1941-06-18 dirbo patarėju Užsienio reikalų minis-
terijoje. Vienu metu šis jaunas ir agresyvus SS generolas Užsienio reikalų ministerijoje 
vadovavo „Ypatingam biurui Indijos klausimais“, nors jo žinios Rytų klausimais buvo gan 
kuklios. 1941-03 buvo komandiruotas į Belgradą vadovauti žvalgybinei veiklai. 1941-02-06 
gavo pirmą generolišką laipsnį – SS brigadefiureris ir policijos gen. mjr. RSHA VI valdybos 
departamento A (SD žvalgyba užsienyje) vadovas. Už sąžiningą tarnyba buvo apdovanotas 
SS reichsfiurerio Garbės špaga ir Mirties kaukolės žiedu.
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1942 03 29 – 1942 09 02 – SS brigadefiureris ir policijos gen. mjr.
teisės dr. Heincas Jostas (Heinz Maria Karl Jost);

1942 09 10 – 1943 09 04 – SS oberfiureris teisės dr. Humbertas Achame-
ris-Pifraderis (Humbert Achamer-Pifrader)162;

1943 09 05 – 1944 05 06 – SS oberfiureris Fridrichas Pancingeris (Fried-
rich Panzinger);

1944 05 06 – 1944 10 17 – SS oberfiureris ir policijos plk. Vilhelmas
Fuchsas (Wilhelm Fuchs).

Baltijos valstybių teritorijose veikusiai SS
Einsatzgruppe A iš pat pradžių vadovavo ir ly-
giagrečiai vyresniojo saugumo policijos ir SD
vado Ostlando reichskomisariate pareigas vyk-
dė SS brigadefiureris ir policijos gen. mjr. teisės
dr. F. V. Štalekeris. Nuo 1941 m. birželio 22 d.
SS Einsatzgruppe A viršininkas ir nuo lapkričio
mėn. Ostlando vyresnysis saugumo policijos ir
SD vadas. Sutikdamas vadovauti operatyvinei
grupei, dr. F. V. Štalekeris siekė atgauti SS gru-
penfiurerio R. Haidricho malonę, kuris nejautė
jam simpatijos. Be to, tai buvo įsakymas (Be-
fehl ist Befehl). Pažeisdamas griežtą nurodymą,
kad, „asmenys, žinantys valstybines paslaptis,
jokiu būdu neturi teisės dalyvauti operacijose,
kuriuose jie rizikuoja patekti į priešo nelais-
vę“163, generolas nesėdėjo štabe, o aktyviai da-
lyvavo kovos veiksmuose. 1942 m. kovo 23 d. jis
buvo mirtinai sužeistas netoli Krasnogvardejs-
ko kovoje su bolševikų partizanais ir mirė karo

ligoninėje Estijoje164. Prahos pilyje įvykusioje gedulo ceremoni-
joje, skirtoje žuvusio SS brigadefiurerio ir policijos gen. mjr. dr.
F. V. Štalekerio paminėjimui, kalbą pasakė pats RSHA vadovas SS ober-

162 1942 metų lapkrityje dr. H. Achamerio–Pifraderio pareigas laikinai vykdė mažai žinomas
SS karininkas Röhm.
163 Gestapo ir SD pareigūnai ne bet kada galėjo būti siunčiami į frontą. Ж. Деларю, История
гестапо, Смоленск, 1993, с.189.
164 Anglų autorius E. Crankshaw teigia, kad tai buvo estų partizanai. E. Crankshaw, Gestapo
– narzędzie tyranii, Warszawa, 1960, s. 174.
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grupenfiureris R. Haidrichas165. Ši ceremonija R.
Heidrichą gal šiek tiek ir džiugino, nes  dauguma
RSHA  laikė dr. F. V. Štalekerį rimtu R. Haidri-
cho konkurentu užimti RSHA vadovo postą166.

Plačiajai istorikų visuomenei tikslios dr.
F. V. Stahleckerio žuvimo aplinkybės nėra žino-
mos. Oficialiame pranešime, paskelbtame vokie-
čių policijos laikraštyje ,,Die Deutsche Polizei“,
rašoma, kad  generolas ,,su meile Fiureriui ir Di-
džiajai Vokietijai žuvo kovoje su bolševizmu“167.
Tuo tarpu rusų autorius S. Čertoprudas rašo, kad
Sovietų Sąjungos Raudonosios Armijos vadovy-
bė, prasidėjus vokiečių – rusų karui, savo tikslams
išnaudojo likusius gyvus po stalininių represijų
vokiečių komunistus emigrantus, juolab kad dau-
guma iš jų įgavo puikios žvalgybinės – diversinės
veiklos patirtį pilietinio karo Ispanijoje metu. Juos
permesdavo per fronto liniją atlikti agitacijos tarp
vokiečių kareivių ir karininkų bei likviduoti Ver-
machto ir Trečiojo Reicho administracijos viduri-
niosios grandies vadus. Tarp nužudytųjų rusų au-
torius pamini SS oberfiurerį dr. Hansą Nockemaną
ir SS Einsatzgruppe A vadą SS brigadefiurerį dr.
F. V. Štalekerį168.

Žuvusį dr. F. V. Štalekerį SS Einsatzgruppe A
viršininko ir Ostlando vyresniojo saugumo polici-

jos ir SD vado poste 1942 m. kovo 29 d. pakeitė ganėtinai jaunas SS briga-
defiureris ir policijos gen. mjr. teisės dr. Heincas Jostas169 (Heinz Maria Karl

165 SS-Mann im Leben und im Sterben, Die Deutsche Polizei, Nr.8, 15 04 1942, s. 113.
166 Apie SS brigadefiurerio dr. F.V. Stahleckerio žuvimą oficialus vokiečių saugumo po-
licijos leidinis Befehlsblatt des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD informavo tik 1942 m. 
rugpjūčio 1d. – Befehlsblatt des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Nr.33, 1.08.1942.
– LCVA, f. R-1399, ap. 1, b. 49, l. 122.
167 Die Deutsche Polizei, 15. April 1942, Nr. 8.
168 С. Чертопруд, Охота на Фюрера. Тайна неуязвимости Адольфа Гитлера, Москва,
2004, с. 208.
169 Befehlsblatt des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Nr.16, 18.04.1942. – LCVA, f. 
R-1399, ap. 1, b. 49, l. 72.
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Jost)170. Būtent jam kai kurie nacizmo istorijos ekspertai priskiria Einsatz-
gruppe sukūrimo autorystę. Nuo 1939-09-27 iki karo su Sovietų Sąjunga pra-
džios jis buvo RSHA VI valdybos (SD) viršininkas. Valdybos veikloje buvo 
atskleista pažeidimų panaudojant valiutinius fondus bei vedant apskaitą. Įta-
rimo šešėlis krito ir ant H. Josto ir jam 1941 m. birželio 22 d. laikinai reikė-
jo palikti aukštas pareigas. Jį šiame poste pakeitė V. Šelenbergas. H. Jostas 
buvo pažemintas iki eilinio laipsnio ir nusiųstas į Rytų frontą. Šį įvykį H. Josto 
biografijoje iki šiolei gaubia paslaptis. Kito tokio pavyzdžio Trečiojo Reicho 
slaptųjų tarnybų istorijoje nėra. Nė kiek nenukentėjęs karo ugnyje, buvo pa-
sigailėtas bei reabilituotas ir 1941 m. rudenį pervestas į Reicho ministerijos 
užimtoms Rytų sritims darbinį štabą „Kaukazas“. Vėliau, 1942 m. liepos 29 
d. rašte A. Hitleriui, reichsministras A. Rosenbergas rekomendavo H. Jostą 
į Kalmukijos krašto generalinio komisaro postą. 1942 m. pr. H. Jostui buvo 
grąžintas SS generolo laipsnis ir jis pradėjo vadovauti Einsatzgruppe A, tačiau 
ir šias pareigas vykdė neilgai. 

Kalbant apie dr. H. Jostą, tenka pažymėti tuos kurie sugebėjo gan pa-
vojingai pasipriešinti nacistų ketinimams171. Ir nors tas „perėjimas į opozi-
ciją“ buvo pavėluotas, tenka į tai atkreipti dėmesį. Dr. H. Jostas, energin-
ga ir autoritarinė asmenybė, kone vienintelis iš SS elito, kuris kategoriškai
atsisakė vykdyti jam skirtą misiją: pasirinko nepaklusnumą ten, kur lojalu-
mas neatneštų jam garbės. Vadovaudamas Einsatzgruppe A, jis susitiko su 
R. Haidrichu, o po to net su H. Himleriu, kad jiems asmeniškai pareikš-
tų savo priešiškumą žydų eksterminacijos programai. Dėl tokio aktyvumo
H. Jostui buvo skirta disciplininė nuobauda ir jis atsidūrė Gestapo priežiū-
roje. 1942 m. rugsėjo 2 d. jis buvo atleistas iš Einsatzgruppe A vado pareigų 

170 Gimė 1904-07-09 Holzhausene. Išsilavinimą teisės ir ekonominių mokslų srityje įsigijo Hes-
seno ir Miuncheno universitetuose ir netrukus tapo teisės mokslų daktaru. 1928-01-02 NSDAP 
narys, bilieto Nr. 75946, o nuo 1929 – SA narys. 1931 advokatavo Lorsche. 1933-03 pradėjo 
dirbti komisariniu policijos direktoriumi Wormse, po to nuo spalio Giessene. 1934-07-25 SS
narys, Nr. 36243, 07-27 SS sturmbannfiurerio laipsnyje perėjo tarnauti į SD. 1935-04-20 SS ober-
sturmbannfiurer. 1936-04-20 SS štandartenfiureris ir Vyriausiosios SD įstaigos kontržvalgybos
skyriaus vadovas. Organizavo žvalgybinį darbą pilietinio karo metu Ispanijoje. 1937-04-20 SS 
oberfiurer. 1938-09 vadovavo SS Einsatzgruppe Dresden. Nuo 1939-03-15 SS Einsatzgruppe 
Wien (Sudetai) vadas. 1939-04-20 suteiktas SS brigadefiurerio, o 1941-01-01 policijos gen. mjr.
laipsnis. Už sąžiningą tarnybą buvo apdovanotas auksiniu NSDAP ženkleliu, SS reichsfiurerio
Garbės špaga ir Mirties kaukolės žiedu.
171 H. Josto pažiūroms atvirai pritarė EG „D“ aukštas pareigūnas EK 12 vadas SS obersturm-
bannfiureris Gustavas Nosske. Kaip teigė teismo proceso metu, panašiai elgėsi EG „D“ vadas
SS grupenfiureris Otto Olendorfas ir šiuo klausimu buvo netgi pas H. Himlerį, su kuriuo nebuvo
abipusės simpatijos.
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ir paskirtas Reicho ministerijos užimtoms Rytų sritims įgaliotinių prie ar-
mijų grupės „A“ su būstine Nikolajeve. 1944 m. pr. grįžo į Berlyną ir išėjo
į pensiją. Po ilgo tyrimo, 1944 m. balandžio mėn., SS gen. H. Jostas buvo
degraduotas iki seržanto laipsnio ir pervestas tarnauti įWaffen – SS dalinius. 
Tačiau, kaip rodo dokumentai, tų pačių metų rudenį buvo reabilituotas. SS
Vyriausiosios personalo valdybos leidžiamame SS karininkų sąraše jo pavar-
dė užėmė garbingą 227–ą vietą172. Vis dėlto 1945 m. sausį jis buvo išbrauktas
iš SS narių sąrašų. Po karo, 1949 m., amerikiečių karinio tribunolo nr. 9 nu-
teistas mirties bausme, tačiau, atsižvelgiant į jo priešiškumą nacistinei žydų
eksterminacijos programai bei tarpininkaujant VFR vyriausybei, 1951 m.
sausio mėn. bausmė buvo sumažinta iki 10 metų, o 1951 m. gruodžio mėn.
dr. H. Jostas paleistas į laisvę. Iki mirties, t. y. 1964 m. lapkričio 12 d.173, buvo 
daugelio Vokietijos koncernų patarėjas teisininkas ekonomikos klausimais
bei savarankiškas ekonomistas Diuseldorfe.

Pašalintą iš pareigų SS brigadefiurerį H. Jostą pakeitė į Rygą atvykęs jo ko-
lega SS štandartenfiureris teisės dr. Humbertas Achameris–Pifraderis (Humbert 
Achamer–Pifrader)174. Nuo 1942 m. rugpjūčio 26 d. iki 1943 m. rugsėjo 4 d. jis 
buvo Ostlando vyresnysis saugumo policijos ir SD vadas bei saugumo policijos 
ir SD įgaliotinis prie armijų grupės „Šiaurė“, o nuo rugsėjo 10 d. – lygiagrečiai 
operatyvinės grupės „A“ viršininkas. Be šių pareigų nuo 1942 m. spalio 23 d. iki 
1943 m. liepos 28 d. jis buvo kovos su sovietiniais partizanais kovinių junginių 
štabo viršininkas (Führungsstab für Bandenbekämpfung). Už sėkmingą pareigų 

172 Dienstaltersliste der Schutzstaffel der NSDAP (SS-Oberstgruppenfuhrer – SS-Standarten-
fuhrer), Stand vom 9. November 1944, Berlin, 1944, s. 16.
173 Leidinyje Энциклопедия Третьего рейха, Москва, 1996, с. 247 teigiama, kad H. Jostas 7
buvo vienas iš paskutinių karinių nusikaltėlių, pakartų 1951 metais Landsbergo kalėjime.
174 Gimė 1900-11-21 Sudetuose. Dalyvavo I p. k., o po karo baigė aukštąsias teisės studijas.
Mokėjo prancūzų kalbą. 1940 apsigynė disertaciją ir tapo mokslų daktaru. Kai po I p. k. Sudetai
atsidūrė Čekoslovakijos sudėtyje, išvažiavo į Austriją ir pradėjo tarnybą Zalcburgo geležinkelių
policijoje. 1931-11-10 įstojo į NSDAP austrų skyrių (bilieto Nr. 614104). Saugodamasis arešto, 
pabėgo į Vokietiją ir priimtas į Miuncheno policiją. 1935-09-03 SS narys (bilieto Nr. 275750), 
1936-04-15 pervestas į gestapo centrinį aparatą Berlyne. 1936-01-30 SS untersturmfiureris. 1938 
metais SS hauptsturmfiurerio laipsnyje pradėjo vadovauti gestapo II C 1 skyriui (austrų pabė-
gėliai). 1938-03-12 SS obersturmbannfiuris. 1939-03 komandiruotas į Vieną organizuoti gestapo 
tarnybos. 1940-04-14 saugumo policijos ir SD inspektoriaus pavaduotojas Wiesbadene ir lygia-
grečiai nuo 06-01  vadovavo gestapo poskyriui Darmštadte. Abi šias pareigas ėjo iki 1942-07-01.
Tą dieną jis tapo saugumo policijos ir SD inspektoriumi Wiesbadene.  1941-11-09 SS štandar-
tenfiureris. Nuo 1942-04 dirbo RSHA. Nuo 1943-09-04 iki 1944-01-09 saugumo policijos ir SD
inspektorius Štetine. Nuo 1944-02-26 pervestas į centrinį aparatą Berlyne ir tapo RSHA IV
valdybos vadovaujančios grupės „B“  bei referato IV B 1 vadovu. Žuvo 1945-04-25 Linze oro
antskrydžio metu.
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vykdymą Ostlande 1943 m. sausio 1 d. pakeltas iki SS oberfiurerio laipsnio, o tų
pačių metų rugpjūčio 31 d. apdovanotas II klasės Geležiniu kryžiumi. 

1943 m. rudenį E. Kaltenbruneris į Ostlandą
atsiuntė aukštą Vyriausiosios Reicho saugumo val-
dybos pareigūną SS oberfiurerį Fridrichą Pancingerį
(Friedrich Panzinger)175. Jis dar 1941 m. birželio mėn.
Pabaltijyje veikė su „A“ operatyvine grupe. 1943 m.
rugsėjo 5 d. paskirtas vokiečių saugumo policijos ir
SD vyresniuoju vadu Ostlande. Kartu jis buvo atsa-
kingas už SD operatyvinę grupę „A“. 

Naujasis Ostlando saugumo policijos ir SD va-
dovas F. Pancingeris SS reichsfiureriui H. Himleriui
įsipareigojo sunaikinti bet kokias bolševizmo apraiš-
kas jo teritorijoje, visiškai likviduoti sovietinį ir kito-
kį partizaninį judėjimą Pabaltijyje bei pagerinti žval-

gybinę veiklą. Savo pokario parodymuose 1949 m. gruodžio 16 d. sovietiniams
tardymo organams jis teigė: „Vyriausiosios Reicho saugumo valdybos įsakymu
aš buvau paskirtas į Pabaltįjį saugumo policijos vyresniuoju vadu. Man buvo
pavaldūs visi gestapo ir SD organai Latvijos, Lietuvos ir Estijos teritorijoje.
<...> Saugumo policijos vado pareigoms Pabaltijyje buvo reikalingas ne bu-
delis, kokiu buvo Pifraderis, o kvalifikuotas žvalgas, turintis puikių žvalgybinio
darbo <...> žinių. <...> Miuleris specialiai man nurodė atkreipti ypatingą
dėmesį į  kovą su komunistiniu pogrindžiu Pabaltijyje ir partizanų slopinimą...
Taikant griežtas  priemones  man pavyko iki tam tikro lygio nuslopinti partiza-
ninį judėjimą kai kuriuose Pabaltijo rajonuose ir likviduoti daug komunistinių
pogrindinių organizacijų... Po pusantro mėnesio, kai aš pradėjau eiti savo par-

175 Gimė 1903-02-01 Miunchene. Po I p. k. universitete studijavo teisę. Nuo 1933-07-10 SA 
narys. 1934-12-01 pradėjo tarnybą policijoje. 1937-10-01 perkeltas į gestapo būstinę Berlyne.
1937-05-01 NSDAP narys (bilieto Nr. 5017341), 1939-04-20 SS narys (bilieto Nr. 322118). Nuo 
1939-04-20 SD pareigūnas. Tapęs artimu H. Miulerio draugu, 1940-08 perėjo į RSHA ir va-
dovavo IVA grupei (kova su nacionalsocializmo priešais, sabotažas, apsaugos tarnyba). Buvo
„Sonderkommission Rote Kapelle“, tiriančios „Raudonosios kapelos“ veiklą (sovietų žvalgybos
tinklas Vakarų Europoje – P. S.), vadovas. Apdovanotas I klasės Kovinių nuopelnų kryžiumi
su kalavijais. Nuo 1943-01-25 paaukštintas iki Regierungsdirektor. Nuo 1944-08-15 tapo RSHA 
V valdybos (kriminalinė policija) viršininku. 1946-10-03 dieną pateko į rusų rankas ir teismo,
įvykusio 1952-03-22 Maskvoje, nuteistas 25 metus kalėti. Būdamas nelaisvėje, buvo užverbuotas
ir tapo  sovietinio saugumo agentu. 1955-09 amnestuotas ir perduotas Vakarų Vokietijai. Atsi-
dūręs Tėvynėje, atvyko į R. Gehleno tarnybą ir prisipažino esąs užverbuotas sovietų žvalgybos.
1959, netrukus prieš numatomą suėmimą, 08-08 dieną Miunchene nusinuodijo ciano kaliu.

SS oberfiureris 
F. Pancingeris
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eigas, inspekcijos tikslais į Rygą atvyko Himleris <...>“176.
Šias atsakingas pareigas Ostlande F. Pancingeris vykdė iki 1944 m. ge-

gužės 6 d. Nuo 1943 m. balandžio 20 d. – SS štandartenfiureris. 1944 m. ge-
gužės 21 d., jau kaip SS oberfiureris, grižo į Berlyną ir vėl tapo Vyriausiosios 
reicho saugumo valdybos IVA grupės vadovu.

Paskutiniuoju Ostlando saugumo policijos ir SD vyresniuoju vadu nuo 1944 
m. gegužės 6 d. iki tų pačių metų spalio 17 d. buvo SS oberfiureris ir policijos 
plk. Vilhelmas Fuchsas (Wilhelm Fuchs), apie kurį plačiau bus kalbama vėliau.

Faktiškai jau nuo 1941 m. liepos 2 d. iki 1944 m. gruodžio 31 d.  vokiečių 
saugumo policijos ir SD vado Lietuvos generalinėje srityje (dokumentuose 
šios pareigos oficialiai skambėjo taip: Der Beauftragte des Chefs der Sicher-
heitspolizei und des SD fur Litauen, Dienststelle Kauen)  pareigas vykdė šie 
aukšto rango vokiečių SS karininkai:

1941 07 02 – 1943 07 31 – SS štandartenfiureris Karlas Jegeris (Karl Jäger);
1943 08 01 – 1944 05 11 – SS oberfiureris ir policijos plk. Vilhelmas Fu-

chsas (Wilhelm Fuchs);
1944 05 11 – 1944 12 31 – SS oberšturmbannfiureris Hansas Joachimas 

Biomė (Hans-Joachim Böhme).
Tai buvo energingi, užgrūdinti ir išsimokslinę savo srityje specialistai.

Vieni su savo SS ir policijos vadais sugyveno harmoningai, kiti konfliktuoda-
vo. Pirmuoju vokiečių saugumo policijos ir SD vadu Lietuvos generalinėje
srityje tapo operatyvinės grupės „A“ operatyvinio būrio 3/A (Einsatzkom-
mando 3/A) vadas, gan senyvo amžiaus SS štandartenfiureris (plk.) Karlas
Jegeris (Karl Jäger)177. Nuo pat karo pradžios su Sovietų Sąjunga jis buvo

176 Л. Барков, В дебрях абвера, Таллин, 1971, с. 91–92.
177 Gimė 1888-09-20 Schaffhausene (Šveicarija). Mokėsi prekybos amatų mokykloje bei Valdkir-
che konservatorijoje. I p. k. dalyvavo kaip eilinis kareivis: už kovinius nuopelnus buvo apdovanotas 
II ir I klasės Geležiniais kryžiais. Po karo dirbo techniku, vėliau užsiėmė komercija. Netrukus tapo 
muzikinių instrumentų fabriko bendrasavininku. Taip vadinamojo „Juodojo reichsvero“ narys. 
1923-03 įstojo į NSDAP (bilieto Nr. 359269). 1932-03-15  įstojo į SS (bilieto Nr. 62823). 1934-04-
20 gavo pirmą SS karininko laipsnį – SS untersturmfiurerio. 1935-09-15 pakeltas iki SS obersturm-
fiurerio. Nuo 1935 tarnavo Liudvigsburge ir Ravensburge SS padalinio vadovu. 1936-09-13 tapo 
SS hauptsturmfiureriu, 1937-09-12 SS sturmbannfiureris. Nuo 1938 SD viršininkas Miunstere ir 
nuo tų pačių metų 09-11 SS obersturmbannfiureris. Dalyvavo užimant Beniliukso šalis. 1940-09-01 
buvo paskutinį kartą paaukštintas iki SS štandartenfiurerio. Policijos plk. laipsnis jam niekados ne-
buvo suteiktas, kadangi dauguma SD karininkų turėjo tik SS laipsnius. 1942 m. jo sūnus žuvo Rytų 
fronte. 1943 m. pabaigoje grižo į Vokietiją. Po laikino buvimo rezerve, 1944-05-24 tapo komisari-
niu policijos prezidentu Reichenberge (Sudetai). Po karo pasikeitė pavardę ir tapo fermeriu. Tik 
praėjus keturiolikai metų po karo buvo atpažintas ir 1959-06 vokiečių policijos buvo suimtas ir 
apklausiamas. 1959-06-22 nusižudė, pasikardamas kalėjimo kameroje Hoenasperge. 
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operatyvinės grupės „A“  3–iojo operatyvinio būrio
viršininkas. Ir tik nuo 1941 m. gruodžio 3 d. užėmė
saugumo policijos ir SD vado postą Lietuvos ge-
neralinėje srityje, lygiagrečiai iki 1942 m. lapkričio
mėn. vykdydamas operatyvinės grupės „A“  3–iojo
operatyvinio būrio (Einsatzkommando 3/A) vado
pareigas178. Kaip sovietų tardymo organams savo
pokariniuose parodymuose teigė vyriausiasis karo
komendantas Lietuvoje gen. mjr. Emilis  Justas179,
esą dėl savo minkštumo, ypač pasireiškusio akcijo-
se prieš žydus ir kovose su sovietiniais partizanais,
K. Jegeris netiko į tas pareigas ir 1943 m. rugsėjo
15 d. buvo atleistas iš užimamo posto180.

Likus šešioms dienoms iki mirties, 1959 m. bir-
želio 15 d., K. Jegeris spėjo duoti tardymo organams
parodymus apie pasitarimą RSHA, įvykusį 1941 m.

birželio 17 d., kurio metu buvo sukonkretintos SS operatyvinių grupių bei
saugumo policijos ir SD vadų funkcijos būsimo karo Rytuose metu181. Vokie-
čių istorikas Hansas–Heinrichas Wilhelmas savo knygoje ,,Rassenpolitik und
Kriegsführung. Sicherheitspolizei und Wehrmacht in Polen und in der Sowje-
tunion 1939–1942“ įvardijo Karlą Jegerį „kaip veikiausiai  produktyviausią
masinį žudiką naujausioje istorijoje“. Tuo tarpu pats kaltinamasis priešmir-
tiniame laiške, adresuotame jį apklausiantiems tardytojams, rašė: „Atsisvei-
kinu su šiuo pasauliu <…>. Dar kartą pabrėžiu <…>, kad niekad nepripa-
žinau žydų šaudymo ir kad karo metu buvau paskirtas į pareigas prieš savo
įsitikinimus. Niekados neliepiau šaudyti žydų, niekad neįsakiau vykdyti egze-
kucijų, tepadeda man Dievas. Neįvykdžiau jokio nusikaltimo <…>“182.

1997 m. Simono Wiesenthalio centras 60–yje laikraščių 27 pasaulio
šalyse paskelbė po Antrojo pasaulinio karo Šveicarijos bankuose paslėptų

178 Nuo 1942-11 iki 1943-05 operatyvinės grupės „A“  3–iojo operatyvinio būrio (Einsatzkom-
mando 3/A) (štabas Pskove) vadu buvo SS obersturmbannfiureris Karlas Traut.
179 Lietuviai okupantų vokiečių akimis. Generolo Emilio Justo parodymai. Laisvės kovų ar-
chyvas, t. 9, Kaunas, 1993, p. 148.
180

yy
 K. Rukšėnas, pasiremdamas vokiškais šaltiniais, savo disertacijoje (p. 211) rašo, kad

K. Jegeriui pakriko nervai ir jis buvo išsiųstas gydytis.
181 T. Szarota, U progu zagłady. Zajścia antyżydowskie i pogromy w okupowanej Europie. War-
szawa, 2000, s. 213.
182 Ten pat, s. 267.
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vokiečių sąskaitų sąrašą. Tarp sąskaitų savininkų (indėlininkų) buvo pami-
nėtas ir Karlas Jegeris183.

K. Jegeris buvo atleistas iš posto ir išsiųstas
į Vokietiją. Nuo 1943 m. rugsėjo 15 d. kitu vokie-
čių saugumo policijos ir SD vadu (Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes),
o lygiagrečiai operatyvinės grupės ,,A“ operatyvi-
nio būrio 3/A (Einsatzkommando 3/A) vadu Lie-
tuvos generalinėje srityje buvo paskirtas dešimčia
metų už pirmtaką jaunesnis ekonomikos mokslų
daktaras SS oberfiureris Vilhelmas Fuchsas (Wil-
helm Fuchs)184. Apibūdindamas naują vadą, Kau-
no gestapo viršininkas SS hauptšturmfiureris dr.
Heinrichas Šmitcas pareiškė generolui E. Justui,
kad „šis pasikeitimas būsiąs nelaimė Lietuvai, nes
Fuchsas yra kaip reta brutalus ir negailestingas
žmogus“185. Naujas SD viršininkas Lietuvoje savo
ypatingu uždaviniu laikė sunaikinti slaptąją rezis-

tencinę lietuvių spaudą ir išrankioti dar pasislėpusius Lietuvoje „žemes-
nės rasės Lietuvos gyventojus“. Jo įsakymu nuo 1943 m. gruodžio mėn.
visas karui svarbias Lietuvos įmones pradėjo tikrinti gestapo pareigūnai.
Jie žiūrėjo, kas nusižengia darbo drausmei, pabėga iš darbo, pareikšda-
vo griežtus įspėjimus nusižengusiems darbo drausmei, o kai kuriais atve-
jais rekomenduodavo prieš pažeidėjus imtis būtinų veiksmų186. Netrukus

183 „Šveicarijos bankų sąraše – ir Lietuvoje tarnavęs nacis“, Lietuvos rytas, 1997-07-25, Nr. 172
(2001).
184
((

Gimė 1898-09-01 Manheime. I p. k. dalyvis, apdovanotas II ir I klasės Geležiniais kryžiais.
Studijavo Leipcigo universitete ekonomiką. Nuo 1932-04-01 buvo NSDAP nariu (bilieto Nr. 
1038061), vėliau – 12-01 – tapo SS nariu (bilieto Nr. 62760). Už dalyvavimą nacionalsocia-
listiniame judėjime iki 1923, buvo apdovanotas retu Kraujo ordinu (Blutorder) Nr. 765. Nuo 
1936 SS karininkas SS Vyriausiojoje rasių valdyboje. 1937 SS štandartenfiureris SD Vyriausioje 
valdyboje. 1940 SD referentas prie saugumo policijos ir SD vado Generalinėje Gubernatorys-
tėje. Nuo 1941 pavasario saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės viršininkas Jugoslavijoje.
1942-05-01 SS oberfiureris ir policijos plk. Išvykęs iš Ostlando, V. Fuchsas tapo vyriausiuoju SS 
ir policijos vadu Serbijoje. Už nuopelnus Reichui ir SS H. Himlerio įsakymu buvo apdovanotas
SS Garbės špaga ir Mirties kaukolės žiedu, I klasės Karo kryžiumi už nuopelnus su Kardais.
1946-12-22 Belgrado teismo nuteistas mirti pakariant ir 1947-01-24 pakartas.
185 Lietuviai okupantų vokiečių akimis. Generolo Emilio Justo parodymai. Laisvės kovų archy-
vas, t. 9, Kaunas, 1993, p. 148.
186 LCVA, f. R-1399, ap. 1, b. 61, l. 181.
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V. Fuchsas buvo paaukštintas ir nuo 1944 m. gegu-
žės 6 d. užėmė analogiškas pareigas Ostlande bei
lygiagrečiai tapo SS operatyvinės grupės „A“ (SS
Einsatzgruppe A) vadu.

Paskutiniuoju Lietuvos generalinės srities
saugumo policijos ir SD vadu nuo 1944 m. gegužės
11 d. iki tų pačių metų paskutinės dienos buvo gan
jaunas (35 metų) SS oberšturmbanfiureris Hansas
Joachimas Biomė (Hans-Joachim Böhme)187. Dar
1941 m. birželio mėn.  Lietuvos pasienyje jis va-
dovavo improvizuotai Einsatzkommando ,,Tilsit“.
Ir tiktai nuo 1944 m. gegužės 11 d. jis tapo Lietu-
vos generalinės srities saugumo policijos ir SD bei
lygiagrečiai operatyvinės grupės ,,A“ operatyvinio
būrio 3/A (Einsatzkommando 3/A) vadu.

Saugumo policijos ir SD vadovo pareigas užim-
tose Rytų srityse galėjo eiti tik tie SD karininkai, ku-
rie pasižymėjo politiniu aktyvumu partijoje ir buvo
profesionalūs policinio darbo specialistai, turintys
reikiamą kvalifikaciją įsakinėti trims tarnyboms
– gestapui, kriminalinei policijai ir SD. Visi jie be
išimties buvo patyrę slaptosios valstybinės policijos
funkcionieriai, užimantys vadovaujančias pareigas.
Vyriausiajam iš jų buvo 53 metai, jauniausiajam – 35
(metų vidurkis – 44 metai). Iš to galima daryti išvadą,
kad visi Lietuvos generalinės srities saugumo polici-
jos ir SD vadai padarė tarnybos policijoje karjerą jau
tuo laiku, kai vokiečių tauta patikėjo valstybės vairą
A. Hitlerio partijai ir susiejo savo likimą su šia par-
tija.

187 Gimė 1909-01-10 Magdeburge. Turėjo universitetinį išsilavinimą. 1933-05-01 tapo NSDAP 
(bilieto Nr. 2316680)  ir 11-01 SS nariu (bilieto Nr. 151121). 1941 paskirtas gestapo viršininku
Tilžėje. Nuo 1941-02-06 valstybės tarėjas (Regierungsrat). 1941-04-20 tapo SS šturmbannfiure-
riu. 1943 paskirtas saugumo policijos ir SD viršininku Žitomire. Nuo 1945 pervestas į RSHA 
ir 01-30 jam suteiktas SS štandartenfiurerio laipsnis. Karo pabaigoje tarnavo 4–oje SS policijos
divizijoje „Polizei“. Vakarų Vokietijos Ulmo miesto teismas  1958-04-28 – 08-29 surengė jam
teismo procesą. Buvo nuteistas 15 metų sunkiųjų darbų kalėjimo ir 10 metų pilietinių teisių
sustabdymo. Tačiau atlikti bausmės jam nebuvo lemta – 1960-05-31 mirė.
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Lentelė nr. 4 „Lietuvos generalinės srities SS ir policijos bei saugumo 
policijos ir SD vadai”188

SS ir policijos
vadas Laikotarpis Saugumo policijos ir SD 

vadas Laikotarpis

SS brigadefiureris
L. D. Vysokis

1941-08-11 – 
1943-07-02

SS štandartenfiureris
K. Jegeris

1941-07-02 –
1943-07-31

SS brigadefiureris
H. Harmas

1943-07-02 –
1944-04-08

SS oberfiureris
V. Fuchsas

1943-08-01 –
1944-05-11

SS brigadefiureris
K. Hintcė

1944-04-04 –
1944-09-15

SS oberšturmbannfiureris
H. J. Biomė

1944-05-11 –
1944-12-31

Sprendžiant iš pateiktos vadovaujančių SS
vadovų kadrų kaitos analizės, kiekvienas naujai
paskirtas SS ir vokiečių policijos vadas Lietuvos
generalinėje srityje stengėsi greitai pakeisti ir
vokiečių saugumo policijos ir SD vadą.

Lietuvos generalinėje srityje karo me-
tais buvo dislokuota nemažai svarbių Trečiojo
Reicho įstaigų. Jų saugumu privalėjo rūpintis
saugumo policija ir SD. 1941 m. liepos 25 d.
į Kauną laikinai atvyko Ostlando reicho ko-
misaras NSDAP gauleiteris Hinrichas Lozė
(Lohse). Šiame mieste jis įkūrė savo laikiną
rezidenciją, kol Latvija dar nebuvo galutinai
Vermachto užimta. Be to, Lietuvos generali-
nėje srityje veikė daugiau nei 60 vokiškų firmų
bei bendrijų189. 1941 – 1942 m. kažkur prie Ry-
gos ir Minsko, t. y. netoli Lietuvos generalinės
srities, o gal ir jos teritorijoje, slaptai lankėsi
A. Hitleris. Vilniuje buvo dislokuota Vokieti-
jos oro pajėgų, kovojančių Rytuose, intendan-
tūra (gen. Plageman). Perkėlus iš Vokietijos
į Lietuvą Vermachto mokomąsias ir atsargos
divizijas, 1942 m. Kaune buvo įkurta Ver-

188 P. Stankeras, „Aukščiausioji vokiečių SS ir policijos vadovybė Lietuvos generalinėje srityje
1941 – 1944 metais“, Genocidas ir rezistencija, 2001, Nr.2 (10), p. 17 – 30.
189М. И. Семиряга, Тюремная империя нацизма и ее крах, Москва, 1991, с. 201.
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machto puskarininkių mokykla. 1943 m. į Lietuvos generalinę sritį buvo
perkelti Vermachto LXI rezervinio korpuso, turinčio savo sudėtyje 141–ą
bei 151–ą mokomąsias divizijas, daliniai.

1941 m. liepos 17 d. A. Hitleris įvesdamas civilinį administravimą pasi-
rašė dekretą „Dėl užimtų rytinių teritorijų policinio saugumo“. Šiuo dekretu
SS reichsfiureris H. Himleris gavo teisę leisti generalinių sričių Reicho komi-
sarams direktyvas saugumo klausimais. Nuo to laiko SS ir policijos karinin-
kai buvo pavaldūs ne Reicho komisarams, o H. Himleriui. Lapkričio mėnesį
H. Himleris ir A. Rosenbergas (nors jų požiūris į Reicho rytų politi-
ką skyrėsi)  vis dėlto kartu apibrėžė policijos vadovų įgaliojimus; juo-
se  buvo ir vokiečių dalinių priežiūra, bendrasis saugumas, vietinė po-
licija (Schutzmannschaften), ir teisė leisti atitinkamas instrukcijas. Tarp
svarbių teisės aktų, išleistų per dešimt savaičių nuo karo pradžios, yra
dėmesio verti dekretai „Dėl aukščiausios bausmės už nepaklusnumą
okupacinei valdžiai“ (rugpjūčio 23 d.), „Dėl vokiečių baudžiamojo ko-
dekso ir vokiečių teismų veiksmingumo išplėtimo“ (rugsėjo 4 d.), „Dėl
privalomo gyventojų nuo 18 iki 45 metų įsidarbinimo“ (rugsėjo 5 d.),
„Dėl karo lauko teismų“ (rugsėjo 23 d.). Tų pačių metų spalio 11 d.
A. Hitleris oficialiai išvedė Ostlando reichskomisariatą iš Vermachto ju-
risdikcijos. Egzistuoja versija, kad SS reichsfiureris H. Himleris tikėjosi,
kad būtent jo tarnybų aparatas perims į savo rankas visą administravimo
sistemą Rytuose.

Vokiečių policinė valdžia Ostlande turėjo kelis lygius. Pirmas lygis
ir aukščiausioji policinė institucija buvo aukštesnysis SS ir policijos vadas
(Höherer SS- und Polizeiführer, toliau HSSPF) SS obergrupenfiureris ir po-
licijos gen. Fridrichas Jekelnas (Friedrich Jeckeln)190. Jo būstinė buvo dislo-
kuota Rygoje – Ostlando sostinėje. Pagal A. Hitlerio 1941 m. liepos 17 d.
administracinio valdymo dekretą Ostlando HSSPF buvo pavaldus Ostlando

190 Gimė 1895-02-02 Hamberge (Švarcvalde) fabrikanto šeimoje. I pasauliniame kare dalyvavo
kaip eilinis kareivis, paskui tapo savanorių korpuso nariu. Nuo 1929  NSDAP narys (bilieto 
Nr. 163348), nuo 1930  SS narys (bilieto Nr. 4367). Pagal išsilavinimą architektas. Nuo 1930-03-
15 SS štandartenfiureris. 1932–1943 Reichstago deputatas. Nuo 1933 trijų provincijų SS vadovas; 
1936-04–1940-07 SS apygardos „Centras“ vadas. Nuo 1936-09-13 SS obergrupenfiureris, 1940-
07–1941-05 grupės „Vakarai“ aukštesnysis SS ir policijos vadas (Diuseldorfas). Nuo 1941-06-29
aukštesnysis SS ir policijos vadas „Rusija–Pietus“ ir Ukrainoje, o nuo 1941-11 „Rusija–Šiaurė“ 
ir Ostlande. 1944 gen. Waffen-SS. 1944-08-27 apdovanotas Geležinio kryžiaus riterio kryžiumi.
1945-03 -05 Waffen-SS V savanorių kalnų korpuso vadas. 1945-03-05 kaip 802-asis Vermachto 
karys apdovanotas Ąžuolo lapais prie Geležinio kryžiaus riterio kryžiaus. 1946-02-03 Pabaltijo 
karinės apygardos karo tribunolo nuosprendžiu pakartas Rygoje.



258

reicho komisarui Hinrichui Lozei (Hinrich Lohse).
SS ir policijos vadų veiklą Rytuose, labiau negu pa-
čiame Reiche, nepastebimai kontroliavo tiesiogiai
jiems pavaldūs saugumo policijos ir SD vadai. SS
ir policijos vadai galėjo leisti tik tokius įsakymus,
kurie neprieštaravo saugumo policijos ir SD nuro-
dymams191.

Tuo pačiu metu vyravo nematoma įtampa ir
pačioje SS organizacijoje – tarp HSSPF ir SS ir po-
licijos vado (SS- und Polizeiführer, toliau SSPF) – iš
vienos pusės ir saugumo policijos, t. y. RSHA bei
jos vadovo Reinhardo Haidricho (Reinhard Hai-
drich), – iš kitos pusės. Pagal oficialiai patvirtintą
struktūrą tarp RSHA ir jai pavaldžios saugumo
policijos Ostlande egzistavo tiesioginis tarnybinis
ryšis. Apie tuo keliu einančius įsakymus HSSPF ir

SSPF buvo informuojami, atskirais atvejais galėjo juos netgi atkeisti arba
kreiptis tuo klausimu tiesiogiai į RFSS. Be to, jiems priklausė galutinio
sprendimo teisė akcijose, turinčiose ypatingą politinę reikšmę.

Antras policinis lygis Ostlande – F. Jekelno štabo nariai, kurių kie-
kvienas atstovavo vienai ar kitai Vyriausiajai SS valdybai (saugumo, tvar-
kos policijos vadai, Waffen SS vadas, administracinės ūkinės SS valdybos
atstovas ir kt.). Taip pat antram lygiui priklausė kiekvienos generalinės
srities SS ir policijos vadai (SSPF), kurie formaliai buvo pavaldūs genera-
liniam komisarui. Trečiam lygiui priklausė žemesnio rango SS ir policijos
vadai, kurie savo ruožtu buvo pavaldūs apygardų komisarams. Bet šis pa-
valdumas buvo savotiškas: jo tikslas savotiškai parodyti administravimo
vientisumą. Be to, minėtasis A. Hitlerio dekretas nustatė, kad užimtų sri-
čių policinę apsaugą garantuoja SS reichsfiureris H. Himleris, kuris savo
ruožtu buvo įgaliotas tuo klausimu komisarams skirti būtinus pavedimus.
Taigi situacija susiklostė tokia, kad SS ir policijos vadai buvo įtraukti į
komisarų štabus, bet formaliai192. Specialūs policiniai įgaliojimai, gauti iš
H. Himlerio, vadams sudarė įspūdį, kad komisarai turi būti pavaldūs
jiems, o ne atvirkščiai. Be to, HSSPF ir SSPF  pavaldumas SS reichsfiu-
reriui buvo daug svarbesnis negu formalus pavaldumas reichskomisarui

191Нюрнбергский процесс, Москва, 1960, т. VI, с. 164.
192 J. Turonek, Bialorus pod okupacją niemiecką, Warszawa, 1993, s. 87–88.
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ar generaliniam komisarui, panašiai kaip vokiečių policijos vado formalus 
pavaldumas Reicho vidaus reikalų ministrui buvo žemesnio lygio palyginus 
su SS reichsfiurerio pavaldumui A. Hitleriui.

Taip pat vokiečių policijos trečiam lygiui priklausė generalinės srities 
saugumo policijos ir SD bei tvarkos policijos vadai. Formaliai Lietuvos 
generaliniam komisarui Adrianui Teodorui fon Rentelnui buvo priskirta 
saugumo policija ir SD ir jis darė svarbių žygių iš tikrųjų ja disponuoti.  
Kaip savo tardyminiuose parodymuose teigė gen. E. Justas, Lietuvos ge-
neraliniam komisarui buvo pavaldus SD ir gestapo vadas193. Faktiškai taip 
nebuvo ir dažnai tarp šių dviejų institucijų kildavo nesutarimų kompeten-
cijos bei taktikos klausimais. Ir Lietuvos generalinės srities apygardų ko-
misarams saugumo policija ir SD nebuvo pavaldi194. 1943 m. kovo 25 d. SS 
reichsfiureris nurodė Ostlando vyresniajam saugumo policijos ir SD vadui, 
kad visuomet reikia remtis RSHA direktyvomis, o civilinės administraci-
jos ir kariškių pretenzijas atmesti, nes vokiečių saugumo policija turinti 
specialų A. Hitlerio įgaliojimą veikti savarankiškai ir nekontroliuojamai 
kaip speciali įstaiga (institutionelle Ermächtigung)195. Jam savo ruožtu buvo 
pavaldus H. Himlerio, kaip Reicho komisaro vokiečių rasės klausimais, 
įgaliotinis Lietuvoje, Lietuvos kolonizacijos štabo viršininkas SS šturm-
bannfiureris dr. Dukartas (Duckart). Jo uždavinys buvo atkeldinti vokiečių 
kilmės Lietuvos gyventojus į Lietuvą. Dauguma jų būdavo įdarbinama į 
gestapo ir SD struktūras Lietuvoje.

Nepaisant vienos partinės priklausomybės, tų pačių tikslų siekimo, eg-
zistavo nevieša trintis tarp SS ir policijos vado bei saugumo policijos ir SD
vado. Kiekvienas pirmasis vadovas siekė turėti besąlygiškai jam paklusnų
antrąjį. Lietuvos generalinės srities saugumo policijos ir SD vadas buvo įpa-
reigotas informuoti SS ir policijos vadą apie svarbiausius įvykius, o taip pat
apie gaunamus iš RSHA pagrindinius įsakymus bei aplinkraščius. Bet, ma-
tyt, saugumiečiai nelabai paisė įsipareigojimų (tikriausiai norėta tokiu būdu
gauti autonominės veiklos statusą), nes 1944 m. balandį juos pasiekė griež-
tas RSHA vadovo priminimas apie subordinaciją196.

Tą pačią dieną, kai buvo išleistas  ir A. Hitlerio dekretas „Dėl užimtų

193 Lietuviai okupantų vokiečių akimis. Generolo Emilio Justo parodymai. Laisvės kovų ar-
chyvas, t. 9, Kaunas, 1993, p. 140.
194

yy
Ten pat, t. 10, Kaunas, 1994, p. 187.

195 K. Rukšėno disertacija „Hitlerininkų politika Lietuvoje 1941 – 1944 metais“, 1970, p. 100.
Asmeninis autoriaus archyvas.
196 Befehlsblatt des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD, Nr. 15, 04.04.1944.
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rytinių teritorijų policinio saugumo“, vokiečių saugumo policijos ir SD vir-
šininkas R. Haidrichas po suderinimo su gen. ltn. Hermanu Reineke (Her-
mann Reinecke), kuriam buvo pavesta visų sovietinių karo belaisvių priežiū-
ra, pasirašė operatyvinį įsakymą nr. 8, adresuotą vokiečių saugumo policijos
struktūroms Rytuose dėl „valymų“ sovietinių karo belaisvių stovyklose197. 
Vykdydami šį įsakymą, SD operatyvinių grupių vadai gavo teisę Vermachto 
užimtose teritorijose tarp karo belaisvių bei civilių gyventojų daryti „nepa-
tikimų elementų“ paiešką bei atranką. Tam prie kiekvienos sovietinių karo
belaisvių stovyklos buvo paskirta speciali operatyvinė SD komanda, kuri
privalėjo iš belaisvių ,,atsijoti“ pavojingus Trečiajam Reichui elementus ir
priimti tam tikrus sprendimus198.

Vokietijos politinė bei karinė vadovybė nuo pat pirmų buvimo Lietu-
voje dienų stengėsi panaudoti visą ūkį bei gyventojų resursus karui. Teko 
laviruoti taikant ir saldainio, ir botago priemones. Pačiame pradiniame 
karo etape, vaduojant Lietuvą iš sovietų okupacijos, Lietuvos gyventojai 
parodė daug draugiškumo Vokietijos Wehrmachtui ir norą bendradarbiau-
ti, todėl plačiausia savivalda Lietuvos generalinei sričiai buvo suteikta ne 
be pagrindo. Reicho ministras užimtoms Rytų sritims NSDAP reichslei-
teris A. Rosenbergas, suprasdamas, kad vietos gyventojų bendradarbiavi-
mas su vokiečiais savanorišku pagrindu ir kuo savarankiškesne forma duos 
daugiau naudos, 1942 metų kovo 7 dieną paskelbė direktyvas dėl libera-
lesnio administracijos tvarkymo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje ir dekretą 
dėl administracinės savivaldos įvedimo Ostlande. Tuo pačiu buvo įteisinta 
vietinė savivalda Baltijos šalyse.

Lietuvos teritoriją užėmus vokiečių kariuomenei, lietuvių policija 
buvo integruota į vokiečių policijos sudėtį. Iš pradžių aukščiausią lietuvių 
saugumo ir kriminalinės policijos įstaiga buvo Valstybės saugumo depar-
tamentas. Vokiečių saugumo policija ir SD griežtai kontroliavo ir savais 
tikslais tvarkė lietuvių saugumo bei kriminalinės policijos įstaigų darbą. 
Kaip matyti iš dokumentų, ši kontrolė ypač sustiprėjo nuo 1941 metų lie-
pos pabaigos. Vokiečių saugumo policija ir SD turėjo būti informuojama 
apie visus suėmimus ir sankcionuodavo lietuvių saugumo policijos vykdo-
mus suimtųjų atleidimus. Tačiau 1941 metų rugpjūčio mėnesį Vidaus rei-
kalų vadybos Valstybės saugumo departamento padėtis buvo pažemintas 
iki lietuvių saugumo policijos skyriaus (Litauische Abteilung) prie vokiečių 

197Н. С. Алексеев, Злодеяния и возмездие, Москва, 1986, с. 174. 
198 В. Краль, Преступления против Европы, Москва, 1968, с. 240.
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saugumo policijos ir SD vado Lietuvos generalinė-
je srityje (viršininkas Stasys Čenkus199).

Pagrindinė jo funkcija buvo kovoti su sovie-
tiniu bei lenku pogrindžiu ir kriminaliniais nusi-
kaltėliais. Visos komunistų kvotos, kurių neatliko
vokiečių SD, priklausė lietuvių saugumo policijai.
Rusų autorius S. Čiujevas teigia, kad lietuvių sau-
gumo policijos skyriuje kai kurias vadovaujančias
pareigas užėmė SD karininkai – konkrečiai jis
pamini SS unteršturmfiurerį Biebl, kuris būdamas
vokiečių saugumo policijos ir SD Vilniaus skyriaus

IVA 1–ojo poskyrio (ginklai, šaudmenys, kova su partizanais) viršininku,
lygiagrečiai ėjo vadovaujančias pareigas lietuvių saugumo policijos Vil-
niaus apygardos įstaigoje200.

Vokiečių 814–osios karo lauko komendantūros, pakeitusios 749–ąją,
komendantas ir karo lauko teismo tarėjas plk. A. Cenpfenigas (Zehnpfen-
nig) 1941 metų liepos 25 dieną Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto
pirmininkui doc. Stasiui  Žakevičiui raštu pranešė apie Lietuvos teismo įs-
taigų veiklos suvaržymą. Dokumente rašoma:

1. „Vokietijos piliečiai ir vokiečių tautiečiai Lietuvos teisingumo įstai-
goms yra neteismingi.

2. Vokiečių kariuomenės, vokiečių įgulos saugumo policijos ir SD
veiksmai turi pirmenybę prieš Lietuvos teismo įstaigų veiksmus.

3. Kariuomenei, įgulos saugumo policijai arba SD pareikalavus, suim-
tieji nusikaltėliai turi būti išduodami.

4. Visi baudžiamieji veiksmai, nukreipti prieš Vokietijos Reichą ar vo-
kiečių kariuomenę (kaip šarlatanavimas, sabotažas, komunistinis veikimas),
ar nusikaltimai prieš Valdytojo [Vilniaus miesto ir srities piliečių komiteto
Vidaus reikalų valdybos valdytojas K. Kalendra. – P. S.] parėdymus turi būti
pranešti drauge su nusikaltimo aktais atitinkamai vietos arba lauko komen-

199 Gimė 1901. Prieš karą – Lietuvos policijos valdininkas, pulkininkas. 1933–1939 dirbo Sau-
gumo departamento Marijampolės apygardos viršininku, o 1939–1940  – Vilniaus apygardos 
viršininku. 1940 rusams okupuojant Lietuvą pasitraukė į Vokietiją ir dirbo abwehre. Karo me-
tais – Valstybės saugumo departamento direktorius, paskui – Lietuvių saugumo policijos sky-
riaus prie vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje viršininkas. 1944  pasitraukė į Vokie-
tiją, o po karo – į JAV. Gyveno Niujorke, dirbo slaptu JAV imigracinės tarnybos ir Federalinio 
tyrimų biuro tarnautoju.
200
yy

 С. Г. Чуев, Спецслужбы III Рейха. Книга II, Санкт-Петербург, 2003, с. 65.

S. Čenkus
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dantūrai, arba esamam įgulos saugumo policijos ir SD skyriui“201. 
Lietuvių policijos batalionai iki 1941 metų liepos 16 dienos tiesiogiai 

saugojo Kauno kalėjimą, o iki rugsėjo 1 dienos – Vilniaus kalėjimą. For-
maliai kalėjimus tvarkė Vidaus reikalų vadybos Kalėjimų departamentas.
Vėliau kalėjimai perėjo vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje įs-
taigos I–o skyriaus žinion, ir jo pavedimu nuo lapkričio 6 dienos visus kalėji-
mus prižiūrėjo Lietuvos generalinio komisariato Teisės skyriaus valdininkas
A. Deinertas. Tačiau jam buvo leista kontroliuoti tik lietuvių administracijos
veiksmus. Vokiečiai uždraudė be vokiečių saugumo policijos ir SD žinios
imti kalinius iš Kauno, Vilniaus ir Šiaulių kalėjimų. Savo pokariniuose pri-
siminimuose Priverčiamojo darbo valdybos viršininkas Bronius Aušrotas202

rašo, kad beveik visuose Lietuvos didesniuose kalėjimuose SD buvo įdarbi-
nusi savo tarnautojus agentus203.

Faktišku SD žvalgybos ir kontržvalgybos vadovu Lietuvoje buvo SS 
hauptšturmfiureris Paulius Miuleris (Paul Müller)204. Visur, kur tik galėjo, jis 
vokiečių saugumo policijos ir SD vadovybės Lietuvoje vardu verbavo ir rez-
gė savo agentūrą vietinių gyventojų tarpe205. Karo pradžioje vokiečiai ver-
buojant agentus pirmenybę teikdavo asmenims nukentėjusiems nuo bolše-
vikinio teroro. Agentai privalėjo sekti pasirodančius gyvenvietėse partizanų
žvalgus, parašiutininkus, partinius ir komjaunuoliškus aktyvistus. Agentų
tinklas buvo jungiamas į rezidentūras. Rezidentais buvo skiriami aktyvūs lie-
tuviai, jau tarnaujantys vokiškose įstaigose. Kiekvienas užverbuotas agentas
privalėjo pasirašyti pareiškimą pasižadėjimą (Verplichtungserklärung):

„Šiuo įsipareigoju  bendradarbiauti su saugumo policija politiniais klau-
simais. Lygiagrečiai įsipareigoju visas surinktas žinias teikti saugumo polici-

201 Armijų grupės „Centras“ užnugario kariuomenės vado pėstininkų gen. Makso fon
Šenkendorfo (Maxo von Schenckendorff) raštas 403–iosios apsauginės divizijos vadui, LCVA, 
f. R-685, ap. 5, b. 1, l. 2; ibid., f. R-1436, ap. 1, b. 9, l. 44–45.
202 Gimė 1909-06-25. Prieš karą Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo Antrojo skyriaus
žvalgybos karininkas. 1940-06-25 pasitraukė į Vokietiją ir čia buvo įtrauktas į karinės žvalgybos
darbą. Karo metu – Lietuvos generalinės srities Vidaus reikalų vadybos Priverčiamojo darbo 
valdybos viršininkas. LNP narys. Nuo 1949 gyveno Floridoje (JAV).
203 B. Aušrotas, Laisvės niekas nežadėjo, Vilnius, 1990, p. 196.
204 Gimė 1905-08-26. NSDAP narys (bilieto Nr. 3846146), SS narys (bilieto Nr.133633), nuo 
1938-09-11 – SS unteršturmfiureris, iki 1943 – vokiečių saugumo policijos ir SD įstaigos Lietuvo-
je III skyriaus (SD) viršininkas.
205
jj

LCVA fonde R-1399 byloje Nr. 102 randame slaptų vokiečių saugumo policijos ir SD agentų
pranešimų apie generalinių tarėjų įstaigų darbuotojų antinacinę veiklą, apie getų žydų policiją
ir kitais klausimais.
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jos vadovybei, kuriai būsiu pavaldus. Bet kuris politinis bendradarbiavimas
su kitomis žinybomis man yra griežtai uždraustas. Apie įvairią informaciją,
kuri dėl su mano bendradarbiavimo su saugumo policija bus man žinoma,
privalau išsaugoti paslaptyje, netgi tada, kai jau nebendradarbiausiu su sau-
gumo policija. Atkreiptas mano dėmesys, kad visados privalau vadovautis
gautais nurodymais, priešingu atveju galiu susilaukti iš saugumo policijos
pusės gan griežtų sankcijų“.

Saugumo policijos ir SD agentūrinio darbo instrukcijoje buvo reikalauja-
ma visų pirma rinkti duomenis apie priešą, jo pajėgų struktūros  pažinimas ir 
ketinimų atskleidimas, vadų nustatymas. Tai galima buvo atlikti integravus savo 
agentus į jo gretas, įtartinų asmenų sekimas. Buvo vedama speciali slaptoji SD 
kartoteka – joje buvo visi duomenys apie įtartus konspiracinėje veikloje asme-
nis, įvertinus jų politinį nusiteikimą ir lojalumą. Teisę naudotis šios kartotekos 
duomenimis turėjo labai nedaug asmenų. Įtartini bei paieškomi asmenys buvo 
registruojami specialiame slaptame leidinyje „Nachrichtendienstblatt“.

Karo metu agentai buvo verbuojami tarp sulaikytų partizanų arba at-
skleistų tarybinių agentų parašiutininkų. Turėjo SD agentų ir tarp likusių 
gyvų žydų. Dalis agentų buvo mokomi kontržvalgybinio darbo specifikos. Be 
to, vokiečių saugumo policijos ir SD padaliniai Lietuvoje turėjo etatinę agen-
tūrą, kuri buvo siunčiama ir integruojama gyvenvietėse, kur ieškojo sovietinių 
partizanų, parašiutininkų bei atskleisti bolševikinį pogrindį. Rytų frontui grį-
žus į Lietuvą, dalis SD agentūros buvo palikta bolševikų okupuotoje Lietuvos 
teritorijoje vykdyti žvalgybą, atlikti diversijas bei organizuoti pasipriešinimo 
judėjimą. Šie agentai buvo perduoti Abvero fronto padaliniams.

Gen. mjr. E. Justas, palyginus su vokiečių saugumo policijos pareigūnais, 
laikėsi liberalesnės politikos Lietuvos gyventojų atžvilgiu, stengėsi sušvelninti 
saugumo policijos ir SD veiksmus, nors, kaip teigia, su SD ir gestapo vadu ne-
palaikė jokių tarnybinių ryšių. Kauno gestapo viršininkas SS hauptšturmfiureris 
dr. Heinrichas Schmitcas buvo vienintelis saugumo policijos karininkas, kuris 
palaikė glaudžius netarnybinius ryšius su komendantūros karininkais. Būtent 
jis, charakterizuodamas SD tarnybos pareigūnus, pareiškė generolui E. Jus-
tui, kad „<...> pasaulyje niekas nesukaupęs savyje tiek daug nepasitikėjimo ir 
niekas neišauklėtas tokia nepasitikėjimo dvasia, kaip SD tarnautojas“206.

Nuo 1942 metų vokiečių saugumo policijos ir SD vado įstaiga Kaune
visai Lietuvos generalinei sričiai leido „Kriminalinės policijos žinias“ dviem

206 Lietuviai okupantų vokiečių akimis. Generolo Emilio Justo parodymai. Laisvės kovų archy-
vas, t. 9, Kaunas, 1993, p. 143.
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kalbomis (redaktorius Petras Pamataitis). Iki tol šį leidinį nuo 1941 metų 
spalio 1 dienos leido Saugumo departamentas. Ostlande pradėtas leisti pe-
riodinis informacinis leidinys tik tarnybiniam naudojimui „Befehlsblatt des 
Chefs der Sicherheitspolizei und des SD“.

1942 metų rugsėjo 3 dieną vokiečių saugumo policijos ir SD vado 
Lietuvoje SS štandartenfiurerio K. Jegerio reikalavimu visų lietuvių saugu-
mo kalinių bylos baigus tardymą ir paskyrus bausmę buvo perduodamos 
tvirtinti jam arba jo įstaigos II F skyriui. Jie visuomet paskirdavo didesnę 
bausmę207. Gestapo sprendimų, vadovaujantis 1936 metų vasario 10 die-
nos įsakų, neleidžiančių administracinei ir teisminei valdžiai kontroliuoti 
gestapo veiklą208, negalėjo pakeisti netgi Vokietijos aukščiausiasis teismas. 
Lietuvių kriminalinė policija analogišką informaciją privalėjo siųsti vokie-
čių saugumo policijos ir SD IV skyriui.

1943 metų pabaigoje–1944 metų pradžioje Kaune veikė Kriminalinės 
technikos institutas prie vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje. Jis 
buvo įsikūręs buvusiuose Valstybės saugumo departamento rūmuose (Kau-
ne, Vytauto pr. 67). Institute buvo Rašysenos, Technikos, Biologijos, Foto-
chemijos ir Chemijos skyriai, kurie atlikdavo rašysenos ir mašinraščio, ginklų, 
šaudmenų, įsilaužimo žymių bei įrankių, kraujo, spermos, plaukų, dokumen-
tų klastojimo, rašalo, įvairių pėdsakų ir kitokius reikalingus tyrimus209.

Su laiku vokiečių saugumo policijos ir SD nepasitikėjimas lietuvių sau-
gumo policija augo ir K. Jegeris ketino visiškai ją likviduoti. Lietuvių sau-
gumo policijos (LSP) skyriaus viršininkas S. Čenkus 1943 metų rugpjūčio 
27 dieną parašė argumentuotą tarnybinį pranešimą naujajam vokiečių sau-
gumo policijos ir SD vadui Lietuvoje SS oberfiureriui V. Fuchsui dėl LSP sky-
riaus išsaugojimo. Savo rašte jis įrodė, kad lietuvių saugumas aktyviai kovojo
ir ateityje kovos su bolševizmu bei prisidės prie krašto ramybės palaikymo.
S. Čenkui pavyko vokiečiams įrodyti lietuvių saugumo policijos naudą palai-
kant krašte rimtį ir saugumą, ir ji liko veikti iki karo pabaigos210.

207 Vokiečių saugumo policijos ir SD vado 1942 m. rugsėjo 4 d. raštas, LCVA, f. R-1399, ap. 1, 
b. 71, 1. 16.
208 Jo 7 paragrafe teigiama, kad niekas jokiu pagrindu negali atšaukti gestapo sprendimų, o
teismai neturi teisės nagrinėti tų sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo.
209 E. Palskys, „Mokslinė teismo ekspertizė prieškario Lietuvoje“, Kriminalinė justicija, Vil-
nius, 1995, t. 4, p. 53.
210 Nacionalistų talka hitlerininkams,  Vilnius, 1970, p. 47–51.
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Be vokiečių civilinės administracijos išleistų potvarkių, nutarimų, įsa-
kymų ir kitų norminių teisės aktų, saugumo policijos ir SD teisinį veiklos 
pagrindą sudarė ir kai kurie Trečiojo Reicho baudžiamosios ir civilinės 
teisės nuostatai, taikyti ne tik Lietuvos teritorijoje apsigyvenusiems vo-
kiečiams, bet ir vietos gyventojams211, tai – „Potvarkis dėl vokiečių teismų 
užimtose Rytų srityse įsteigimo ir sutvarkymo“ ir „Potvarkis dėl vokiečių 
baudžiamosios teisės taikymo užimtose Rytų srityse“ (abu 1941 metų gruo-
džio 19 dienos)212. A. Rosenbergas 1942 metų balandžio 27 dieną pasira-
šė potvarkį „Apie vokiečių teisės taikymą Vokietijos piliečiams užimtose 
Rytų srityse“213, kuriame teigiama, kad remiantis fiurerio 1941 metų liepos 
17 dienos įsakymu dėl naujai užimtų Rytų sričių administravimo šiose srity-
se nuolat ar laikinai gyvenančių Vokietijos piliečių asmeniniai, šeimyniniai 
ir paveldėjimo santykiai tvarkomi pagal vokiečių teisę. Vokiečių saugumo 
policijos ir SD Lietuvos generalinėje srityje kompetencijoje buvo priežiūra, 
kaip prisilaikoma Vokietijos įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų. 

Vokiečių saugumui ir SD kartu su lietuvių saugumu pavykdavo at-
skleisti ir likviduoti nemažai sovietinio pogrindžio grupių ir organizacijų. 
Didėjant lenkų politiniam bei ginkluoto pasipriešinimo aktyvumui, vokiečių
saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje 1942 metų vasario 6 dienos įsaky-

211 Amtsblatt der Generalkomissar in Kauen, 1941, Nr. 1.
212 LCVA, f. R-634, ap. 1, b. 1, l. 273–276.
213 A. Rosenbergo 1942 m. balandžio 27 d. įsakymo vertimo iš vokiečių kalbos nuorašo kopija,
ten pat, l. 266–269.

Lietuvių kriminalinės policijos pareigūno kriminalinio asistento Alekso Kušleikos
tarnybinis pažymėjimas, pasirašytas vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvo-

je SS standartenfiurerio Karlo Jegerio
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mu visoje Lietuvoje buvo suregistruoti lenkų inteligentai214. Tų pačių metų 
pabaigoje vokiečių saugumas pasiekė neblogų rezultatų ir sutriuškino stam-
bią slaptą lenkų organizacija (buvo suimti 74 lenkų kovotojai)215. Po dviejų 
metų, 1944 metų vasario 10–12 dienomis tarp Vilniaus krašto Armijos Kra-
jowos bei vokiečių saugumo policijos ir SD atstovų vyko derybos. Vokiečiai 
prašė lenkų pagalbos kovoje su bolševikų partizanais216.

Vienas iš svarbiausių Lietuvos generalinės srities vokiečių civilinės
administracijos, karinės bei policijos, taip pat SD, vadovybės uždaviniu buvo
analizuoti, kovoti ir slopinti besiplečiantį partizaninį judėjimą, ypač bolševi-
kinį. Vokiečiai buvo priversti skirti nemažai kovinių pajėgų taip vadinamam
„pasyviam karui“ su partizanais: saugoti strateginius karinius objektus, gele-
žinkelio linijas, strateginius tiltus, aerodromus, stambias pramonės įmones
ir panašiai. Vermachto sausumos pajėgų  generalinis štabas bandė gauti A.
Hitlerio leidimą panaudoti prieš bolševikų partizanus nuodingas dujas, kad
kova prieš nelegalią partizanų veiklą vyktų nelegaliu ginklu, bet fiureris ka-
tegoriškai atmetė šį pasiūlymą. Pakeliui A. Hitleris uždraudė vykdyti tyrimo
darbus dėl bakteriologinio ginklo panaudojimo217. Bet leido panaudoti rusų 
karo belaisvius kovoje su partizanais.

SS štandartenfiureris K. Jegeris savo 1942 metų lapkričio 27 dienos ra-
porte savo viršininkui Rygoje teigė, kad iki 1942 metų rudens Vermachto 
vadovybė bei jai pavaldūs daliniai glaudžiai bendradarbiavo su vokiečių
saugumo policija slopinant bolševikų  partizanų judėjimą218. Nuo pat karo 
Lietuvoje pradžios šioje srityje ypač aktyviai veikė Vokietijos ginkluotųjų 
pajėgų žvalgyba ir kontržvalgyba – abveras (Abwehr), kuris rinko reikiamą
informaciją. Operatyviniai duomenys buvo perduodami apsauginių divizijų,
dislokuotų Lietuvoje, vadovybei, kuri imdavosi konkrečių žygių bolševikų
židiniams likviduoti. Nuo 1941 metų spalio 25 dienos, kai Vermachto slapto-
sios karo lauko policijos skyriai, rinkę žinias apie sovietinius žvalgus, parti-
zanus bei diversantus, buvo perduoti vokiečių saugumui, kovoti su sovietinės
žvalgybos agentais, partizanais, parašiutininkais, naikinti pogrindžio grupes

214 Dokumento vertimo į lietuvių kalbą nuorašas, LCVA, f. R-1399, ap.1, b.70, l. 40.
215 Ten pat, b. 61, l. 22.
216 M. Foedrowitz, „W poszukiwaniu „modus vivendi“. Kontakty i rozmowy pomiędzy okupan-
tami a okupowanymi dotyczące porozumienia niemiecko-polskiego w czasie II wojny swiato-
wej“. Mars, 2 tom, Warszawa-Londyn, 1994, s. 176.
217

jj
D. Irving, Wojna Hitlera, Warszawa, 1996, s. 411.

218 Vokiečių saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje raporto nuorašas, LCVA, f. R-614, ap.1, 
b. 27, l. 5.
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visų pirma turėjo vokiečių saugumo policija ir SD219.
Bet laikui bėgant, su aukščiausiosios valdžios sankcija ar be jos, SD įgijo

vis grėsmingesnę galią, netgi braudamasi į armijos kompetenciją kaip elgtis
su karo belaisviais. Visgi karo priešpaskutiniais metais RSHA perėmė iš Ver-
machto karo belaisvių reikalų tvarkymą. Lietuvoje SD išplėtė savo veiklos
sritį ir ėmė domėtis ne tik politine problematika, bet ir spręsti karinius klau-
simus, drauge aršiai konkuruodama su karine žvalgyba – abwehru. Kaip teigė 
savo pokariniuose parodymuose gen. mjr. E. Justas, „<...> Abvero Kauno 
skyrius dirbo labai glaudžiai bendradarbiaudamas su SD Kaune <...>. Kie-
kvieną dieną buvo galima matyti arba Abvero  skyriaus karininką prie SD
pastato, arba atvirkščiai – SD tarnautoją, įeinantį į Abvero skyrių“220. Bet to 
nevertinant, kartu tarp Abvero ir SD egzistavo pastovi trintis: ypač abwehras
priekaištavo SD pareigūnams, kad jie skuba suimti ir sušaudyti susektą prie-
šo agentą, taip atimdami iš Abvero galimybę išsiaiškinti ryšius bei išnarplioti
visą priešo tinklą.

1942 metų sausio mėnesį vokiečių saugumo policijai ir SD sėkmingai
pavyko sutriuškinti Kaune vieną aktyviausių Lietuvoje grupių, kuriai vado-
vavo komunistas P. Malinauskas221. Be apčiuopiamų nuostolių, iš Maskvos
buvo permetamos vis naujos ir naujos diversinės grupės ir jų skaičius augo.
Vokietijos vadovybei teko imtis kardinalių priemonių. Gestapo viršininkas
H. Miuleris, būdamas lygiagrečiai žuvusio Reicho saugumo policijos ir SD
vado SS obergrupenfiurerio R. Haidricho pavaduotoju, 1942 metų birželio
12 dieną pasirašė įsakymą visiems saugumo policijos ir SD bei operatyvinių
grupių „A“, „B“, „C“, „D“ ir „G“ vadams sustiprinti kovą su priešiškais ele-
mentais (partizanais, pogrindininkais, parašiutininkais, diversantais) ir tai-
kyti sugriežtintus tardymo metodus222. Ypač didelis dėmesys buvo skiriamas
sovietinių žvalgų sekimui bei nukenksminimui. Kiekvienas suimtas agentas 
buvo tardomas vadovaujantis specialiai parengta anketa. Joje pateikti klau-
simai parodo su kokiu kruopštumu SD pareigūnai siekė išsiaiškinti priešo
žvalgybinės grupės, kurios sudėtyje buvo pasiųstas agentas, sudėtį, gautą už-
duotį bei ryšius, o taip pat padalinį, kur jį ruošė.

Tvarkos policijos vado Lietuvoje policijos plk. ltn. dr. Valterio Musilio 

219 Pirčiupio tragedijos kaltininkai, Vilnius, 1975, p. 6.
220 Lietuviai okupantų vokiečių akimis. Generolo Emilio Justo parodymai. Laisvės kovų archy-
vas, t. 9, Kaunas, 1993, p. 163.
221 Tegu kalba vokiški popieriai. Švyturys, 1969, Nr. 10, p. 6.
222 А. Зегер, Гестапо-Мюллер, Москва, 1997, с. 118.
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(Walter Musil)223 nurodymu224 visi kovoje su sovietiniais partizanais paim-
ti ginklai privalėjo pereiti vokiečių tvarkos policijos nuosavybėn. Atiduoti
ginklus kitoms įstaigoms buvo kategoriškai uždrausta. Partizanų asmeniniai
daiktai (išskyrus ginklus) turėjo būti atiduodami artimiausiai SD įstaigai.

Iki 1942 metų vasaros ginkluoto pasipriešini-
mo Rytuose slopinimas buvo Vermachto kompe-
tencijoje. 1942 metų liepos 28 dieną buvo išleistas
H. Himlerio įsakymas, kad bolševikinio partizani-
nio judėjimo slopinimą į savo rankas perima SS
reichsfiureris225. A. Hitleris, nepatenkintas saugu-
mo užtikrinimo fronto užnugaryje padėtimi, savo
1942 metų rugpjūčio 18 dienos direktyva padalijo
atsakomybę už partizaninio judėjimo slopinimą
tarp Vermachto ir SS reichsfiurerio. Už praktinį
šios direktyvos įgyvendinimą tų pačių metų spalio
23 dieną buvo paskirtas „SS įgaliotinis partizaninio
judėjimo slopinimui“ (Der Bevollmächtigte des Rei-
chsführer SS für Bandenbekämpfung)226 SS obergru-
penfiureris Erichas fon dem Bach-Celevskis (Erich
von dem Bach-Zelewski). Ostlande dislokuoti Waf-
fen SS, tvarkos policijos, nacionalinės policijos bei

saugumo policijos, taip pat EG „A“227, daliniai priklausė jam. 1942 metų
rudenį kovai prieš sovietinius partizanus Ostlande  vadovauti ir telkti bei
koordinuoti visas vokiečių bei lietuvių jėgas SS reichsfiurerio H. Himlerio
įsakymu buvo pavesta aukštesniajam SS ir policijos vadui Ostlande SS ober-
grupenfiureriui ir policijos gen. Friedrichui Jeckelnui228. Vokiečiams partiza-
ninis pasipriešinimas buvo netikėtas. Ostlando, taip pat ir Lietuvos gene-

223 Gimė 1894-06-08, austras, mokslų daktaras. Nuo 1942-11-30 policijos plk. ltn. 1943 – 1944
tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vado Lietuvos generalinėje srityje, o nuo 1943-09
lietuvių savisaugos dalinių inspektorius.
224 1944 m. vasario 26 d. nurodymo Nr. 564/44 vertimo į lietuvių kalbą nuorašas, LCVA, f. R-
409, ap. 1, b. 23, l. 61.
225 R. Majewski, Waffen SS. Mity i rzeczywistość, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1977, 
s.139.
226 1943 metų birželio 21 dieną šios pareigos buvo pervadintos į „antipartizaninių pajėgų va-
das“ (Chef der Bandenkampfverbände).
227 Великая отечественная война, Мoсква, 1985, с. 680.
228 OKW 1942 m. lapkričio 11 d. direktyvos kovai prieš partizanus vertimo į lietuvių kalbą
nuorašas, LCVA, f. R-680, ap. 2, b. 10, l. 83.

SS įgaliotinis partiza-
niniam judėjimui slo-
pinti SS obergruppen-

fiureris Erichas fon
dem Bach-Celevskis
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ralinės srities SD struktūroms teko jau kovos metu analizuoti partizaninio
karo formas, metodus, būdus, nes istorinių analogų panašių į  „karo iš už
kampo“ rasti nepavyko. 

1942 metų rugpjūtyje Vyriausiosios sausumos kariuomenės vadovybės
(Oberkommando des Heeres – OKH) operatyvinio skyriaus nurodymu termi-
nas „partizanas“ buvo pakeistas į terminą „banditas“. Tuo pačių, antiparti-
zaninius veiksmus imta vadinti „kova su bandomis“. E. fon dem Bach-Ce-
levskio įsakymu nuo 1942 metų lapkričio 15 dienos kovojusių prieš partiza-
nus Ostlande SD dalinių vadams buvo suteikta teisė patiems spręsti kokių
priemonių imtis slopinant šį pasipriešinimą229. Atsižvelgiant į tai, Ostlando
vyresnysis saugumo policijos ir SD vadas SS oberfiureris dr. H. Achameris-
Pifraderis, 1942 metų lapkričio 18 dieną įsakė SD tarnybai suaktyvinti šių
bolševikinių grupių žvalgybą, nustatyti dislokacijos vietas ir energingai jas
bei jų pagalbininkus naikinti230. 

1942 metų kovo 13 dieną Biržų apskrityje buvo likviduota LKP(b) 
CK sekretoriaus I. Meskupo–Adomo vadovaujama viena pirmųjų sovie-
tinių partizanų grupių.

Norėdamas sustiprinti ir suaktyvinti ardomąją veiklą vokiečių užim-
toje teritorijoje, 1942 metų lapkričio 26 dieną Sovietų Sąjungos Valstybės 
gynybos komitetas nutarė sukurti Lietuvos partizaninio judėjimo štabą.

1943 metais bolševikų partizanų grupės suaktyvino savo veiklą Kazėnų 
miškuose. Pasiremiant SD surinkta informacija, vokiečių SS ir lietuvių poli-
cijos pajėgos 1943 metų spalio 19 dieną surengė gan sėkmingą baudžiamąją 
ekspediciją, kurios metu buvo sunaikinta nemažai bolševikų, taip pat „Žalgi-
rio“ brigados komisaras Domas Rocius (Baškys)231. Kaip teigia rusų autorius 
B. Sokolovas, iki 1944 metų sausio 1 dienos Lietuvoje buvo užmuštas 101 
bolševikų partizanas bei 4 dingo be žinios (iš jų tik 14 buvo atpažinti)232.

1943 metų liepos mėnesį Vokietijos vadovas A. Hitleris pripažino: „Valdyti 
žmones nukariautuose kraštuose, mano nuomone, yra neabejotinai psichologi-
nė problema. Vien jėga valdyti neįmanoma. Tiesa, jėga yra svarbiausia, tačiau 
ne mažiau svarbus ir truputis psichologijos, kurios reikia ir žvėrių dresiruotojui, 
jei jis nori būti žvėries viešpats. Jie turi įtikėti, kad nugalėtojai – tai mes“233.

229 Нюрнбергский процесс, т.3, Москва, 1966, стр. 392.
230 Ostlando saugumo policijos ir SD vado aplinkraščio vertimo į lietuvių kalbą nuorašas,
LCVA, f. R-659, ap.1, b.1, l.133.
231 Hitlerinė okupacija Lietuvoje, Vilnius, 1961, p. 299.
232 Соколов Б.В., Оккупация. Правда и мифы, Москва, 2002, с. 103.
233 G. Sharpas, Pilietinė gynyba. Pomilitarinių ginklų sistema, Vilnius, 1992, p. 33.
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1943 metų rugpjūtį vokiečių užimtoje teritorijoje sovietų partizanai pra-
dėjo teroristinį, taip vadinamąjį „bėgių karą“. Tais metais H. Himleris ketino
oficialiai paskelbti Ostlandą partizaninio karo sritimi, tačiau tam nepritarė
A. Hitleris234. 1943 metais kovai su sovietiniu bei lenku partizaniniu judėji-
mu Lietuvoje, buvo įsteigti bei puikiai apginkluoti keli „Schuma“ (Schutz-
mannschaft der Sicherheitsdienstpolizei) bataliono dydžio daliniai ir priskirti
visiškam saugumo policijos ir SD vado Lietuvoje pavaldumui, tačiau apie
šiuos dalinius yra labai mažai duomenų.

Kovai su tautiniu lietuvių pasipriešinimu vokiečių saugumo policijos ir
SD struktūroje Kaune buvo įkurtas specialus poskyris IV A 3, kuriam va-
dovavo SS hauptšarfiureris H. Rauka (H. Rauca). Didelį rūpestį saugumo
policijai ir SD kėlė lietuvių rezistenciniai radijo siųstuvai. Jie žinojo, kad
šių siųstuvų laidos yra girdimos užsienyje (Švedijoje) ir jų slopinimui įrengė
specialius trukdytuvus Kaune ir Liepojoje235. Dėl nelegalių lietuvių spaudos
leidinių vokiečiai laikėsi kitos politikos. Apie šią spaudą vokiečių saugumo
policija ir SD žinojo, bet niekad rimtai jos nepersekiojo, nes ji skleidė antiso-
vietinę propagandą, stengėsi sulaikyti lietuvių tautą nuo aktyvios kovos prieš
vokiečius ir todėl jiems buvo netgi naudinga236.

Vokiečių saugumo policijos ir SD ataskaitoje buvo rašoma, kad Lietu-
vos Laisvės kovotojų sąjungai (toliau – LLKS) buvo suduotas skaudus smū-
gis. 1944 metų gegužės 14 dieną gestapas suėmė beveik visus LLKS vadovus,
taip pat keliasdešimt eilinių jos narių, iš viso apie 60 asmenų237. Kitą dieną 
trokštančiai laisvės ir nepriklausomybės Lietuvai buvo suduotas dar vienas
smūgis: gegužės 15 dieną vokiečių saugumo policija ir SD suėmė Vietinės 
rinktinės štabą Kaune ir pradėjo represijas prieš Vietinę rinktinę.

Tačiau vokiečių saugumo tarnybų požiūris į dar taip neseniai persekio-
tas lietuvių pasipriešinimo organizacijas keitėsi. Vokiečiai suprato, kad lietu-
viai priešinsis naujai sovietinei okupacijai, o tai buvo jiems naudinga. Netgi
pasitraukę iš Lietuvos teritorijos, Vokietijos karinė vadovybė buvo suintere-
suota bendradarbiauti su likusiu Lietuvoje antibolševikiniu pogrindžiu. Vo-
kiečių karinė žvalgyba (abwehras) užmezgė ryšius su kai kuriomis pogrindžio
organizacijomis. Ypač glaudžius ryšius vokiečiai palaikė su Lietuvos laisvės

234 Turonek J., Białoruś pod okupacją niemiecką, Warszawa, 1993, s. 158–159.
235 A. Bubnys, Lietuvių antinacinė rezistencija 1941 – 1944 m., Vilnius, 1991, p. 51.
236 Vokiečių saugumo policijos ir SD vado ataskaitos vertimo į lietuvių kalbą nuorašas, LCVA, 
f. R-1399, ap. 1, b. 61, l. 10.
237 L. Truska, Lietuva bolševikų ir nacių smurto metais, Lietuvos rytas, 1993 05 08, Nr. 87.
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armija (LLA). O LLA santykiai su vokiečiais rėmėsi ne pavaldumo, bet suin-
teresuotumo principu. Abi pusės stengėsi panaudoti viena kitą savo naudai.
Vokiečių karinė vadovybė buvo suinteresuota partizanų veiksmais Raudo-
nosios armijos užnugaryje, kurie atitraukdavo karinius dalinius iš fronto, ka-
rinė žvalgyba laukė žvalgybinio pobūdžio informacijos, o LLA norėjo gauti
kuo daugiau ginklų iš vokiečių kovai prieš bolševikus. Ir iš tikrųjų, kai kurie
Lietuvos laisvės armijos padaliniai gavo iš vokiečių tam tikrą kiekį kokybiš-
kų ginklų. Be to, naujoji Abvero vadovybė (V. Kanaris buvo suimtas), pri-
tariant saugumo policijai ir SD, sutiko karo žvalgybos mokykloje parengti
partizaninei veiklai apie šimtą lietuvių savanorių, kurie 1944–ųjų pabaigoje
– 1945–ųjų pradžioje desantu buvo permesti į Sovietų Sąjungos okupuotą
Lietuvos teritoriją.

1944 metais Rytų frontui vėl pradėjus artėti prie Lietuvos sienos, lietu-
vių savivalda vis labiau neteko valdžios, kurią perėmė vokiečių SS bei sau-
gumo policijos ir SD vadovybė. 1944 metų pabaigoje H. Himleris su savo 
SS kontroliavo plačiausias Šiaurinės Europos teritorijas, svarbiausius 
miestus ir uostus, valdė milžiniškus arsenalus naujausių ginklų, slėptuves 
su auksu ir valiuta. „SS biurokratija“ netgi paskutiniais karo mėnesiais 
dirbo taip, lyg nieko neįvyko. Paaiškinimas paprastas. Nors ir kaip grioz-
diškai ir biurokratiškai atrodė SS struktūra, H. Himleris sugebėjo ją pui-
kiai paruošti įvairiom metamorfozėm. „Mano sistema taip atidirbta, kad 
yra pavyzdys visoms būsimoms valstybėms, o mano asmeninis aparatas 
– driežas, kuris visados išsisuks, palikęs medžiotojui uodegą“, – teigė SS 
reichsfiureris 1944 metų lapkrityje.

Vokiečiai pralaimėjo Antrąjį pasaulinį karą – atėjo nugalėtojų keršto 
nugalėtiesiems valanda. Niurnberge tarptautinis karinis tribunolas pripažino 
tarp kitų nugalėtos Vokietijos organizacijų – SD ir jos trečiąją  (Hauptamt für 
SD Taetigkeit im Innland), šeštąją (Hauptamt für SD Taetigkeit im Ausland) ir
septintąją (Amt für Weltanschauliche Forschung) valdybas – nusikalstama or-
ganizacija, o jos visus narius bei agentus kartu su vietiniais padaliniais – nusi-
kaltėliais, nepriklausomai, ar buvo SS nariais tik popieriuje, ar ne. Tribunolui 
buvo pateikta 7000 raštiškų parodymų SD byloje238. Tačiau daugybė svarbių 
SD pareigūnų užėmė aukštus postus Vokietijos Demokratinėje Respubliko-
je239. Kai kurie autoriai pažymi, kad šiame teismo procese nė karto nebuvo 

238 T. Cyprian, J. Sawicki, Ludzie i sprawy Norymbergi, Poznan, 1967, s. 95. Kitoje savo veikalo 
vietoje (s. 149) autoriai nurodo skaičių 10000.
239 Simono Wiesenthalio teigimu 450 buvusių nacių užėmė aukštus postus VDR.
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paminėta Vyriausioji reicho saugumo valdyba – RSHA240. 
Pirmą kartą pasaulio visuomenė plačiau sužinojo apie operatyvinių

grupių egzistavimą bei nuveiktus karo metu darbus amerikiečių teismo pro-
ceso Nr. 9241 metu Niurnberge, kuris vyko nuo 1947 metų liepos 3 dienos iki
1948 metų balandžio 10 dienos. 

Įvyko 78 teismo posėdžiai, be teisiamųjų ap-
klausta 19 liudininkų. Kaltintojai pateikė 253 do-
kumentus, o gynėjai – 731242. Dar niekad žmonijos
istorijoje teisiamųjų suole nesėdėjo 24 kaltinamieji
su aukštuoju išsilavinimu. Jų tarpe buvo aštuoni tei-
sininkai, vienas universiteto profesorius, gydytojas
stomatologas, meno istorikas, dvasininkas, operos
dainininkas ir garsaus kompozitoriaus Franco Šu-
berto palikuonis. Dauguma kaltinamųjų turėjo gan
aukštą karinį laipsnį: 6 – generolai, 5 – pulkininkai,
6 – papulkininkiai, 4 – majorai, 1 – kapitonas, 1
– vyresnysis leitenantas, 1 – jaunesnysis leitenan-
tas. Kaip matome, kaltinamųjų tarpe nebuvo neci-
vilizuotų būtybių, nesugebančių suprasti gyvenimo
džiaugsmo subtilybių. Kaltinamoji išvada rėmėsi

240 Д. Мельников, Л. Черная, Империя смерти, Москва, 1987 с. 193. Tą patį tvirtina  ir
daugybė kitų rusų bei Vakarų istorikų. Tačiau 1960 metais Maskvoje išleistame septinių tomų
Niurnbergo procesų dokumentų rinkinyje (t. VI, s. 121, 141, 161, 473 ir kt.) ir 1966 metais
ten pat išleistame trijų tomų Niurnbergo procesų dokumentų rinkinyje (t. 3, s. 338, 461 ir kt.)
abreviatūra RSHA minima dešimtis kartu.
241 Iš viso amerikiečiai suorganizavo dvylika teismo procesų.
242Нюрнбергский процесс, Москва, 1966, том 3,  с. 341.

Vaizdas iš operatyvinių grupių narių teismo proceso

Operatyvinės grupės
„A“ vadas SS briga-
defiureris ir policijos 
generolas majoras dr.
H. Jostas teisiamųjų

suole
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Tarptautinio Niurnbergo karinio tribunolo medžiaga bei naujai sulaikytų
buvusių vokiečių saugumo policijos pareigūnų parodymais. 

Kai kuriuos parodymus reikia vertinti skeptiškai, nes jie išgauti ne-
teisėtais metodais: A. Eichmano štabo nario SS hauptšturmfiurerio Diete-
rio Visliceni (Dieter Wisliceny) parodymai apie operatyvines grupes buvo 
išgauti po to, kai jis pakliuvo į čekų komunistų rankas ir buvo nežmo-
niškai tardomas sovietų tardytojų Bratislavos kalėjime 1946 metais. O. 
Olendorfas pareiškė, kad jo parodymai Tarptautiniam Niurnbergo tri-
bunolui 1946 metais apie SD grupių veiklą buvo išgauti taikant žiaurius 
kankinimus. Be to, kaltintojų dispozicijoje buvo unikali medžiaga: vokie-
čių saugumo policijos ir SD (tuo pačiu operatyvinių grupių) vadų raportu 
pagrindu Vyriausiojoje Reicho saugumo valdyboje paruošti „Pranešimai 
apie įvykius Sovietų Sąjungoje“ („Ereignismeldungen UdSSR“). Kaltina-
mųjų tarpe nebuvo nė vieno saugumo policijos ir SD vado iš Lietuvos 
– K. Jegerio Vakarų šalių kontržvalgyba nesugebėjo surasti, V. Fuchsas 
jau buvo pakartas Jugoslavijos komunistu, o H. J. Biome buvo pamirštas ir 
tik 1958 metais vokiečių teismo buvo nuteistas.
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Išvados

Vokietijos politinė vadovybė, organizuodama užimtų Rytų teritorijų 
administravimą, siekė įgyvendinti tris funkcionalius uždavinius:

1. Visų pirma, kad gyventojai būtų visiškai paklusnūs, ryžtingai slopin-
ti visus, netgi mažiausius nepaklusnumo bei noro priešintis atvejus.

2. Antra, užtikrinti užimtos teritorijos ekonomikos funkcionavimą vo-
kiečių karinės gamybos labui. 

3. Trečia, paversti užimtus kraštus į neišsenkamą darbo jėgos vokie-
čių karinei pramonei rezervuarą, o atskirais atvejais – panaudoti savo kari-
nių dalinių nuostolių kompensavimui bei naujų karinių policijos struktūrų 
steigimui.

Saugumo policija ir SD buvo viena iš svarbiausių Vokietijos instituci-
jų ir vaidino labai svarbų vaidmenį, įgyvendinant Trečiojo Reicho politiką 
okupuotuose kraštuose. Įvedus Lietuvos generalinėje srityje civilinį valdy-
mą, vokiečių Wehrmachtas buvo nustumtas į antrą barą ir iš tikrųjų valdžia
perėjo į vokiečių SS ir policijos vadovų rankas. Vokiečių policija Lietuvos ge-
neralinėje srityje buvo organizuota Trečiojo Reicho pavyzdžiu, tik jos funk-
cijos buvo platesnės. Vokiečių užimtoje Lietuvoje visa valdžia buvo sukon-
centruota SS ir policijos bei saugumo policija ir SD vadų rankose. Jie turėjo
nemažai policinės jėgos. Saugumo policija ir SD buvo aukščiausioji vokiečių
policinė ir politinė valdžia užimtoje Lietuvos teritorijoje. Vokiečių saugumo
policijos struktūrų Lietuvoje tarpe svarbiausią vaidmenį vaidino saugumo
tarnyba ir Gestapas. Jų niekuo nesuvaržyta valdžia nuolat augo atiduodant į
jų rankas vis daugiau valdžios. Saugumo policija ir SD Lietuvoje buvo paval-
di RSHA ir nuo jos sprendimų Lietuvoje labai daug kas priklausė.

Įteikta 2005-11-16
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Résumé

L’institution du commandant de la police de sûreté allemande
et du service de sûreté (SD) sur la partie générale de Lituanie

en 1941-1944 

Dr. Petras Stankeras

L‘auteur de cette étude analyse la période de la présence des structures
de la police allemande sur la partie générale de Lituanie pendant les années
de la deuxième guerre mondiale, raconte en quelques mots l’histoire de la
fondation de la police de sûreté allemande et de l’institution de SD, son rôle 
sur la partie générale de Lituanie en 1941-1944.  Cette étude est aussi une
première publication historique lituanienne où les schémas d’organisation
“A” et “B” de la police de sûreté allemande, de l’administration de SD en
Lituanie et  des groupes expéditifs de SD sont présentés.

Les institutions spéciales allemandes attribuaient la plus grande impor-
tance à la Lituanie parmi les trois Pays Baltes. Principalement, le service
de renseignement militaire allemande “Abwehrstelle Königsberg” était tr” ès 
actif en Lituanie. Depuis 1937, presque toutes les divisions de l’Administra-
tion générale de sûreté de SS ont commencé à accumuler les informations
concernant la Lituanie. 

Les Lituaniens ont eu les premiers contacts avec la police de sûreté 
allemande pendant les premiers jours de la guerre avec l’Union Soviétique.
Le 22 juin 1941, le groupe expéditif de SD “A” Einsatzkommando “Tilsit” a ”
entré les régions de l‘ouest de la Lituanie. Le matin du 25 juin, le comman-
dant de la police de sûreté allemande et du groupe expéditif  de SD est venu
à Kaunas, la capitale temporaire de la Lituanie, qui essayait de subordonner
les troupes armées lituaniennes, la police de sûreté et publique lituanienne
en reconstruction,  coordonner leur activité de façon favorable à l’Allema-
gne. A l’étape initial de la guerre avec l’Union Soviétique, les unités du
groupe expéditif de SD “B”, appartenant au groupe des armées “Centras”,
ont entré les régions du sud de la Lituanie. Le 29 juin, l’unité expéditive 3/A 
(Einsatzkommando 3/A(( ) du groupe expéditif “A” est venu à Kaunas avec 
son commandant SS standartenfùff hrer Karl Jäger, et les Allemands ont pris
le contrôle de Kaunas. Le 2 juillet 1941, le groupe expéditif 3/A a pris les
fonctions de la police de sûreté en Lituanie et K. Jäger est devenu le premier
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commandant  de la police de sûreté et du service de sûreté (SD) sur la partie 
générale de Lituanie.

Le 1 décembre 1941, l’arrondissement général de SD “Ostland”
(Leitabschnitt SD Ostland(( ) a été fondé, qui a compris trois arrondissements
de SD (Abschnitt SD(( ) – l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Quand le territoire de la Lituanie a été annexé par l’armée allemande, 
la police lituanienne a été intégrée dans la police allemande. Tout d’abord, 
l’institution supérieure de la police de sûreté et criminelle lituanienne était 
le Département national de sûreté.  La police de sûreté allemande et SD ont 
strictement contrôlé le travail des institutions de la police de sûreté et crimi-
nelle lituaniennes.  Mais au mois d’août 1941, le Département national de sû-
reté auprès de l’Administration des affaires intérieures est devenu la division 
de la police de sûreté lituanienne (Litauische Abteilung) auprès de la police 
de sûreté allemande et du commandant de SD dans la partie générale de la 
Lituanie. La défiance de la police de sûreté allemande et SD en la police de 
sûreté lituanienne augmentait et K. Jäger a eu l’intention de la liquider. 

L’étude fait une conclusion que la police de sûreté allemande et SD a 
été une des institutions les plus importantes de l’Allemagne et elle a joué un
rôle principale en effectuant la politique du Troisième Reich. Après avoir 
créé le gouvernement civil sur la partie générale de la Lituanie, le Wehr-
macht allemand a pris le rôle secondaire et le pouvoir réel a été dans les
mains des commandants de SS et de la police allemande. La police alle-
mande sur la partie générale de la Lituanie a été organisée suivant l’exemple
du Troisième Reich, mais ses fonctions ont été plus vastes. Dans la Lituanie,
occupée par les Allemands, tout le pouvoir a été concentré dans les mains
des commandants de SS, de la police, de la police de sûreté et de SD. C’était
une grande force policière. En fait, la police de sûreté et SD a été le pouvoir
supérieur, policier et politique, sur le territoire occupée de la Lituanie.  Les 
structures principales en Lituanie ont été le service de sûreté et la Gestapo.
Leurs pouvoirs ont été illimités et touchaient presque toutes domaines de la
vie quotidienne.  La police de sûreté et SD a été subordonné à RSHA et la 
vie aussi que la mort des habitants dépendaient d’elle.
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MOTERŲ PADĖTIS IR KARJEROS GALIMYBĖS
LIETUVOS KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOJE

Ų

Dr. Aušra MASLAUSKAITĖ
Generolo Jono Žemaičio 
Lietuvos karo akademija

Įvadas

Lietuvos krašto apsaugos sistemoje dirba civilės ir karės moterys. Jos
sudaro apie 16 proc. visų KAS darbuotojų, daugiausia jų tarp civilių sistemos
tarnautojų, tačiau nemaža dalis ir tarp karinio personalo: beveik penktadalis
tarp seržantų, 17 proc. tarp karininkų ir 10 proc. tarp eilinių karių ir grandi-
nių. Tarp civilio personalo moterys sudaro 52 proc. visų darbuotojų1. Tačiau 
kariuomenė, kaip žinoma, yra specifinė organizacija, išsiskirianti iš kitų savo
struktūra, funkcijomis ir organizacijos kultūra, todėl moterų padėtis kariuo-
menėje nėra tolygi moterų padėčiai kitose profesinėse organizacijose.

Kariuomenėje lytis įgauna ypatingą reikšmę ir išskirtiniu būdu formuoja 
asmens profesines galimybes. Priešingai nei kitos profesinės organizacijos, 
kariuomenė turi ilgą istorinę praeitį, kurioje kariuomenė ir moterys sudarė 
vieną tvirčiausių ir aiškiausių opozicijų, įkūnijančių simbolinę socialinę lyčių 
tvarką. Moterų eliminavimas iš kariuomenės nebuvo šalutinis, nereikšmingas 
organizacijos tapatumo atžvilgiu, o greičiau sudarė vieną svarbiausių karinės 
organizacijos savęs apibrėžimo, jos misijos pagrindų. Kariuomenė egzistuoja 
tam, kad užtikrintų saugumą savo bendruomenės silpnesniesiems, kuriems, 
pagal apibrėžimą, pirmiausia priklausė moterys. XX a. ši tvarka pradėta ar-
dyti ir kiekvienoje NATO šalyje procesas paženklintas įtampa, kurią lėmė 
visuomeniniai, kultūriniai, politiniai ir kariniai veiksniai.

1 Moterys kariuomenėje, www.kam.lt/intex.php?Item=9473./
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Šio straipsnio tikslas – sociologijos mokslo metodais ir būdais išnagri-
nėti Lietuvos krašto apsaugos sistemoje (KAS) veikiančius kultūrinius veiks-
nius, turinčius įtakos moterų padėčiai. Nagrinėjamas subjektyvus moterų
santykis su organizacija, savęs pozicionavimo organizacijoje modeliai, mote-
rų nuomonės, nuostatos apie jų padėtį ir karjeros galimybes, diskriminacinė
patirtis ir sąmoningumas diskriminacinių atvejų atžvilgiu. Darbe siekiama
atsakyti į klausimą, kiek moterį iš kariuomenės eliminuojančios nuostatos
gajos tarp KAS moterų, taip pat nustatyti sėkmingos moterų integracijos į
karinę organizaciją veiksnius. Kadangi moterų padėtis Lietuvos kariuome-
nėje iki šio nebuvo tyrinėta, straipsnis pradedamas pristatant teorinį moterų
integracijos į kariuomenę modelį, atskleidžiantį veiksnių, modeliuojančių
moterų karjeros galimybes kariuomenėje, visumą. Skaitytojai supažindina-
mi su moterų integracijos į NATO šalių kariuomenes raida.

Straipsnis parengtas remiantis sociologijos mokslo tiriamojo darbo
„Psichologinis smurtas ir seksualinis priekabiavimas krašto apsaugos siste-
moje“, atlikto Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Strategi-
nių tyrimų centre, rezultatais. Tiriamajame darbe buvo atlikti kokybinis ir
kiekybinis sociologiniai tyrimai. Kiekybinio tyrimo, kurio rezultatai sudaro
šio straipsnio pagrindą, lauko darbai atlikti 2005 m. gegužės mėn. apklau-
siant 263 moteris dešimtyje KAS vienetų. Tyrimo imties charakteristikos pa-
teiktos 1 ir 2 prieduose.

Teorinis moterų integracijos į kariuomenę modelis

Žvelgiant į istorinę praeitį, moterys niekada nebuvo visiškai izoliuotos
nuo kariuomenės, tačiau šiuolaikinė moterų integracija į kariuomenę turi
istoriškai specifinį pobūdį. Daugelio šalių istorijoje buvo periodų, kai mo-
terys ne tik dirbo pagalbinius kariuomenės darbus (ruošė maistą, rūpinosi
apranga, dirbo medicinos seserimis ar pan.), bet ir kariavo. Ir vis dėlto toks
moterų įsitraukimas į kariuomenę neprieštaraudavo ir išsaugodavo tradi-
cinę karinės organizacijos struktūrą ir kultūrinius pagrindus. Be moterų
dalyvavimo kariuomenėje, ši buvo tapatinama su vyriška veiklos sritimi, su
tradicinėmis vyriškomis vertybėmis, paprastai siejamomis su neva tik vy-
rams įgimtomis fizinėmis ir psichologinėmis savybėmis, kurios kariniuose
veiksmuose suteikia vyrams pranašumo prieš moteris. Kariuomenė rėmėsi
tikėjimu, kad agresyvumas, fizinė jėga ir ištvermė, racionalumas yra prigim-
tinės vyro savybės, todėl tik vyras gali būti tikras karys ir deramai atlikti jam
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pavestas pagrindines užduotis – apginti savo šalį, o pirmiausia moteris ir
vaikus, kuriems reikalinga globa ir rūpestis. Tad pagalbiniai darbai, kuriuos
kariuomenėje atlikdavo moterys, ar net pasitaikantis moterų dalyvavimas
karo veiksmuose visiškai nedrumstė šios nusistovėjusios simbolinės tvarkos,
išlaikančios tradicinę lyčių hierarchiją karinėje organizacijoje.

Šiuolaikinė moterų integracija į kariuomenę, prasidėjusi nuo XX a. 10-
to dešimtmečio pr. ir nuvilnijusi per daugumą NATO šalių, turi kitą pobūdį2. 
Ji vyksta ne išlaikant tradicinius karinei organizacijai būdingus kultūrinius 
principus, bet juos revizuojant. Integracija remiasi moterų, kaip lygiateisių 
piliečių, siekiu lygiais pagrindais dalyvauti kariuomenėje: prisiimti tokias pat 
užduotis ir atsakomybę kaip vyrai. Dėl šios priežasties moterų integracija į 
kariuomenę tampa iššūkiu karinei organizacijai, kuri, kariuomenėje atsiradus 
karėms, privalo naujai apibrėžti savo kultūrinius pagrindus, iš naujo atsakyti 
į klausimus, kas yra pajėgus būti kariu, ką turi ginti kariuomenė, o, įtvirtinusi 
šiuos pagrindus, reformuoti ir karinę struktūrą. Taigi moterų integracija į ka-
riuomenę griauna „vyro – kario paradigmą“, kuria kariuomenė ir rėmėsi3.

Suprantama, jog kariuomenės transformacija, susijusi su moterų inte-
gracija, kelia daug diskusijų. Yra nuomonių, jog kariuomenė, kurioje yra mo-
terų, silpsta4, ji praranda kovinę dvasią, discipliną, netenka savybių, kurios
paverčia karinę organizaciją efektyvia pavojaus akivaizdoje. Transformuota 
kariuomenė tampa panaši į bet kurią profesinę organizaciją. Šios pozicijos
šalininkai remiasi esencialistine lyties samprata, teigiančia, kad lytis iš es-
mės lemia individo psichologines bei fizines savybes, taigi ir socialinę raišką.
Oponuojantys šiai pozicijai teigia, kad moterų integracija į kariuomenę yra
moterų pilietinių ir socialinių teisių realizacija. Moterys ir vyrai lygiai taip
pat sėkmingai gali atlikti karines užduotis, nes „vyriškos“ ir „moteriškos“ fi-
zinės bei psichologinės savybės nėra prigimtinės, jos socialiai konstruojamos
visuomenėje ir individualiai įgyjamos per socialinę sąveiką.

Nepaisant diskusijų dėl moters ir kariuomenės santykio, moterų inte-
gracija į karines organizacijas vyksta, o šių diskusijų pobūdis yra viena iš
moterų integracijos sėkmės prielaidų. Konstruktyvios diskusijos skatina
kariuomenės transformaciją, atskleidžia realią moterų padėtį kariuomenė-
je bei įgalina keisti nusistovėjusią tvarką. Būtina pabrėžti, kad šiuolaikinis

2 Higate P. Military Masculinities. Identity and the State. Westport, 2003. P. 203.
3 Dunivin K. O. Military Culture: Change and Continuity // Armed Forces & Society. Thousand 
Oaks, 1994. Vol. 20 (4). P. 542.
4 Mitchel B. Women in the Military Flirting with Disaster. Washington, 1998. P. 57.
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moterų įsijungimas į kariuomenę nėra tik pačių moterų valios ar moterų
sąjūdžių veiklos pasekmė. Moterų integraciją lemia daugybė makrolygmens
socialinių, politinių, ekonominių ir visuomeninių, kultūrinių veiksnių, kurie
atsispindi ir diskusijose dėl moterų integracijos į kariuomenę. Šių veiksnių
kompleksas susijęs su pasikeitusiais saugumo iššūkiais, kariuomenės ir vi-
suomenės santykiais, visuomenės kaita. Teoriniu lygmeniu galime skirti pen-
kias veiksnių, turinčių įtakos moterų integracijai, grupes (žr. 1 pav.).

1 pav. Moterų integracijai į kariuomenę įtaką turintys veiksniai

Pagal Segal M5MM ., Kümmel G6.

5 Segal M. W. Women’s Military Roles Cross-Nationaly. Past, Present, and Future // Gender and 
Society. London, 1995. Vol. 9 (6). P. 765.
6 Kümmel G. Frauen im Militär // In: Leonhard N., Werkner Ines-Jaqueline (Hrsg.) Miliärso-
ziologie – Eine Einführung. Wiesbaden, 2005. P.127
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Akivaizdu, kad moterų integracijai į kariuomenę įtakos turi tokie vi-
suomeninės kilmės veiksniai kaip demografinė visuomenės situacija, darbo
rinkos struktūra pagal lytį, moterų padėtis darbo rinkoje bei kt. Tai pirmoji 
veiksnių grupė. Dėl gimstamumo mažėjimo siaurėja potencialių karių vyrų
rinka, todėl kariuomenė priversta atsiverti moterims. Jei visuomenėje yra gi-
lios moterų dalyvavimo darbo rinkoje tradicijos, jų integracija į kariuomenę
gali būti lengvesnė, nes moterų įsijungimas į kariuomenę traktuojamas kaip
jų įsiliejimas į dar vieną profesinį sektorių. Aukšti nedarbo rodikliai, sociali-
nis ekonominis nesaugumas gali paskatinti moteris rinktis kariuomenę, kaip
santykiškai saugią ir užtikrintą darbo aplinką.

Moterų integracijos pobūdį ypač sąlygoja kultūrinės kilmės veiksniai,
nes jie veikia ne tik kaip atskiras veiksnių kompleksas, bet lemia ir daugelį
kitų veiksnių. Kultūrinės kilmės veiksniai tyrėjų dažnai išskiriami kaip reikš-
mingiausiai lemiantys moterų integraciją į kariuomenę7. Visuomenėje ga-
jos nuomonės, tikėjimai apie „moteriškumą“ ir „vyriškumą“, leistinas lyčių
socialinio aktyvumo ribas, lyčių vaidmenis šeimoje ir darbe gali paskatinti
sėkmingą moterų integraciją arba būti barjeru jų profesinei raiškai kariuo-
menėje. Visuomenė, kurioje pozityviai vertinamas moterų darbas ir vyrauja
simetrinis šeimos vaidmenų modelis, sėkmingos moterų integracijos į karinę
organizaciją galimybės didesnės. Ir priešingai, tradicinis požiūris į moters ir
vyro vaidmenis visuomenėje sunkins moterų integraciją.

Kiekvienoje visuomenėje moterų integracijos į kariuomenę klausimas
yra glaudžiai susijęs su politiniais institutais, politine situacija ir politine kul-
tūra. Šalyje vykdoma lyčių politika, ją reglamentuojantys teisės aktai ir įgy-
vendinimo mechanizmai, vykdomas lyčių politikos priėmimas visuomenėje
yra vienas iš svarbių moterų integracijos dėmenų. Kairiojo flango ar libera-
liųjų partijų dominavimas politinėje arenoje taip pat prisideda prie šių pro-
cesų. Svarbus yra ir žiniasklaidoje konstruojamas moters – karės įvaizdis.

Kariuomenės transformacija yra dar vienas veiksnys, turintis įtakos mo-
terų padėčiai kariuomenėje. Kariuomenės struktūros ir kultūros pokyčiai,
kariuomenės misijos visuomenėje sampratos kaita, slinktis link šiuolaikinės
postmodernios kariuomenės skatina moterų integraciją į karinę organiza-
ciją. Kaip rodo kitų šalių patirtis, moterų įsiliejimas į karines pajėgas vyks-
ta kartu su kariuomenės transformacija: perėjimu nuo didelių ir iš šaukti-
nių formuojamų karinių pajėgų prie technologiškai pažangių ir mažesnių

7 Nuciari M. Women in the Military// In: Caforio G.(Ed.) Handnbook of the Sociology of the
Military. Amsterdam, 2000. P. 283 (toliau – Nuciari M. Women...).
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profesionalų pajėgų8. Įtakos moterų integracijai turi ir tai, kiek moterų jau
dalyvauja kariuomenėje, koks yra jų pasiskirstymas karinėje organizacijoje,
kokiuose organizacijos sektoriuose jos užimtos. Kaip pastebi moterų padėtį
JAV kariuomenėje tyrinėjusi K. Dunivin, moterų karių skaičius ir moterų
atliekamas darbas yra du reikšmingi mezzo lygmens matmenys, modeliuo-
jantys moterų integracijos į kariuomenę sėkmę9. Kai moterų mažai ir jos 
atlieka tradicinius darbus (raštvedyba, slauga, darbas sandėliuose ir pan.),
moterų karjeros galimybės sunkinamos, jos išlieka stigmatizuota grupe, ne-
turi galios. Panaši situacija, kai moterų skaičius išauga, tačiau nevyksta jų
mobilumas į moterims netradicinius karinės veiklos sektorius. Situacija iš
esmės pasikeičia moterims įsiliejant į netradicinius karinės veiklos sektorius
(oro pajėgos, darbas su šauktiniais ir pan.) ir, nepaisant to, jog jų skaičius
gali būti nedidelis, moters – karės stigmatizacija silpsta, lytis menkai sąlygoja
moterų padėtį ir karjeros galimybes. Kariuomenės kultūra, kuri betarpiškai
susijusi su apskritai visuomenėje gajomis lyties socialinę raišką reglamen-
tuojančiomis socialinėmis normomis, suprantama, yra svarbus veiksnys, le-
miantis moterų integracijos į kariuomenę pobūdį.

Moterų integracijai į kariuomenę poveikio turi ir tarptautinio lygmens
veiksniai. Tarptautinė situacija, tarptautinio saugumo padėtis daro įtaką mo-
terų galimybėms integruotis į atskiros šalies kariuomenę. Svarbus veiksnys
yra ir moterų padėtis kitų šalių kariuomenėse bei tarptautinis karinių orga-
nizacijų bendradarbiavimas, kai per sąveikas su kitomis organizacijomis gali
keistis ir atskiros šalies kariuomenės struktūra bei kultūra.

Remiantis aptartu teoriniu moterų integracijos į kariuomenę mode-
liu, apibendrintai vertinant Lietuvos situaciją, galima teigti, kad rimčiausias 
barjeras moterų integracijai yra kultūrinės kilmės veiksniai, kai kitos veiks-
nių grupės yra iš esmės arba iš dalies palankios moterų sėkmingai veiklai 
kariuomenėje. Kaip rodo tyrimai, Lietuvos visuomenėje vyrauja tradicinis 
požiūris į lytis ir lyčių vaidmenis, tapatinantis moterį su privačiąja sfera ir 
jai priskiriamomis vertybėmis bei veiklos sritimis, o vyrą – su viešąja sfera 
ir tradicinėmis vyriškomis vertybėmis10 (Mitrikas 2001, Maslauskaitė 2004, 

8 Nuciari M. Women...P. 296.
9 Dunivin K.O. Gender and Perceptions of the Job Environtment in the U.S. Air Force // Armed 
Forces & Society. Thousand Oaks, 1988. Vol. 15 (1). P. 87.
10 Mitrikas A. Šeima // In: Matulionis A.(ats.red.) Europa ir mes, Vilnius, 2001. P. 174-179.  Taip 
pat Maslauskaitė A. Lytis, globa ir kultūriniai gerovės kapitalizmo barjerai Lietuvoje // Socio-
logija. Mintis ir veiksmas. Vilnius, 2004. Nr. 4. P. 40. Taip pat Tereškinas A. Vyrai, vyriškumo 
formos ir maskulinizmo politika šiuolaikinėje Lietuvoje, Vilnius, 2004. P. 35.
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Tereškinas 2004). Labai apibendrintai vertinant kitų grupių veiksnius, gali-
ma teigti, kad jie moterų integraciją į kariuomenę daugiau skatina nei stab-
do. Pavyzdžiui, moterų dalyvavimas darbo rinkoje Lietuvoje yra gana senas 
reiškinys, aukšti darbingo amžiaus moterų užimtumo rodikliai11. Lietuvoje 
sukurta palanki teisinė bazė lyčių lygių galimybių politikai, nors šios poli-
tikos įgyvendinimas dažnai stabdomas kultūrinės kilmės veiksnių, daran-
čių įtaką tiek politiką įgyvendinantiems subjektams, tiek ir šios politikos 
adresatams12. Žvelgiant į karinės kilmės veiksnius, pasakytina, kad Lietu-
voje galiojančios kariuomenės teisinės normos iš esmės nesukuria barje-
rų moterims integruotis į karines struktūras: lyties apribojimų priimant į 
kariuomenę nėra13. Tačiau, kaip aptarsime vėliau, egzistuoja tam tikros 
teisinės normos, įtvirtinančios nelygias moterų ir vyrų karjeros galimybes 
kariuomenėje. Palyginus su kitomis NATO šalimis, Lietuvoje moterų karių 
nėra daug (žr. 3 priedą), moteris karė nėra norma, o greičiau išimtis ir tai, 
suprantama, sunkina jų integraciją į kariuomenę. Tarptautinis kontekstas, 
kuriame yra Lietuva, palankus moterų integracijai. Lietuvos įsijungimas į 
tarptautines struktūras sukūrė palankias sąlygas lyčių lygių galimybių po-
litikos plėtrai bent jau teisiniu lygmeniu. Aktyvus Lietuvos kariuomenės 
dalyvavimas tarptautinėse operacijose skatina sąveiką su kitų šalių kariuo-
menėmis, kuriose moterų integracija yra labiau pažengusi.

Moterų integracija į kariuomenę NATO šalyse

Veiksniai, turintys įtakos moterų įsijungimui ir tolesnei jų integracijai
į karinę organizaciją, skirtingose šalyse reiškėsi nevienodu laiku, formavo
skirtingas tarpusavio jungtis ir modeliavo didesnį ar mažesnį kariuomenių
atvirumą moterims. Pirmiausiai moterys pradėtos priimti į Bulgarijos, Pran-
cūzijos, Graikijos, Nyderlandų, JAV kariuomenes (žr. 3 priedas). Tai pirmoji 
šiandieninių NATO šalių grupė, kur moterys į kariuomenę integruotos dar
5-me XX a. dešimtmetyje ar anksčiau. Antrajai grupei priklausytų šalys, ku-
rių kariuomenės moterims buvo atvertos aštuntame XX a. dešimtmetyje, tai

11 Lietuvoje 15-64 m. moterų užimtumo lygis siekia 57,8 proc. (www.std.lt), pagal dirbančių 
moterų, turinčių vaikų iki 12 metų skaičių, Lietuva yra trečia tarp visų ES šalių (Eurostat News
Release. Brussels,  2005. Nr. 49.)
12 Reingardienė J. Lyčių lygybės strategija ir užimtumo politika Europos Sąjungoje. Kaunas,
2004. P. 21-24.
13 LR krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas // Valstybės žinios. Vil-
nius, 1998. Nr. 49-1325. (toliau – LR krašto apsaugos...)
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Vokietija, Norvegija, Rumunija. Tačiau tiek pirmoji, tiek ir antroji moterų
integracijos į kariuomenę banga susijusi su ribota moterų integracija, kai
moterims buvo leidžiama dirbti tik tam tikruose karinės organizacijos sekto-
riuose. Nuo dešimtojo XX a. dešimtmečio moterų integracija į kariuomenę
visose NATO šalyse vyko ir vyksta su didžiausiu pagreičiu.

Moterų dalis NATO šalių kariuomenėse įvairuoja nuo mažiau nei 1 proc.
iki 19 proc. Daugiausia karių moterų yra Slovėnijos (19,2 proc.), Latvijos 
(17,8 proc.), JAV (15,4 proc.), Kanados (12,3 proc.), Prancūzijos (12,8 proc.) 
kariuomenėse. Lietuvos kariuomenėje moterų yra 4,8 proc. ir pagal šį rodiklį
patenkame į tokių šalių kaip Danija, Vokietija, Liuksemburgas, Norvegija,
Slovakija, Rumunija, Bulgarija grupę. Mažiausia moterų dalis yra Lenkijos 
ir Italijos kariuomenėse, kur moterys sudaro tik apie 0,5 proc. NATO šaly-
se įvairuoja ir moterų integracijos į kariuomenę laipsnis: kai kuriose šalyse
moterys gali  tarnauti visose kariuomenės struktūriniuose padaliniuose. JAV, 
Didžiojoje Britanijoje, Graikijoje, Turkijoje moterims draudžiama tarnauti
daliniuose, kurie dalyvauja tiesioginiuose kovos veiksmuose.

Moterų integracija į kariuomenę nėra lengva užduotis nei kariuomenei,
nei pačiai visuomenei. Palanki visuomenės nuomonė palengvina moterų įsi-
jungimą į kariuomenę, tačiau net ir tokiu atveju integracija nevyksta savaime,
jai nepakanka tik moterų valios tarnauti kariuomenėje. Karinė organizacija
turi būti determinuota imtis ilgalaikių priemonių, kurios atsižvelgtų į speci-
finę moters padėtį ir istoriškai ilgą moters marginalizacijos kariuomenėje
periodą, kuris gimdo nuomones ir nuostatas, apsunkinančias moters karinę
tarnybą. Kita vertus, svarbu suvokti moterų integracijos į kariuomenę soci-
alinį  kultūrinį kontekstą: moterų integracija dėl plataus spektro demografi-
nių, socialinių, politinių, karinių ir tarptautinių veiksnių yra neišvengiama, o
kita vertus – ji negali vykti savaime, jos įgyvendinimui būtina kompleksiška
vidinė karinės organizacijos politika. 

Moterų profesinis tapatumas: „karė“ ar „darbuotoja“?

Sociologiniu požiūriu vienas iš svarbių požymių, sąlygojančių moterų pa-
dėtį karinėje organizacijoje, yra moterų profesinis tapatumas. Tai – kultūri-
nės kilmės veiksnys, nes jis jungia organizacijoje neformaliai egzistuojančias 
kultūrines normas, kurios apibrėžia moters vietą kariuomenėje, moters karės 
aktyvumo ir galios ribas, vaidmenis bei juos legitimuoja. Organizacijoje egzis-
tuojančius profesinio tapatumo modelius bendrai dalijasi visi grupės nariai, o 
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kiekvienas organizacijos narys adaptuojasi prie jau egzistuojančių  modelių ir 
jį internalizuoja. Įgytas profesinis tapatumas kasdienėje profesinėje veikloje 
tampa įrankiu moterims apibrėžiant save organizacijoje, nustatant santykius 
su kitais ir atliekant formalius profesinius vaidmenis. Taigi moterų profesinio 
tapatumo modeliai atskleidžia egzistuojančias moterų prisitaikymo karinėje 
organizacijoje galimybes, moterų savęs suvokimo organizacijoje modelius. 

Tyrime moterų profesinio tapatumo modeliai buvo suformuoti nagri-
nėjant įvairių profesinės veiklos motyvų vertinimus (žr. 4 priedas). Atlikus 
statistinę klasterizavimo procedūrą karės buvo suskirstytos į kokybiškai skir-
tingas grupes pagal profesinės veiklos motyvų vertinimo panašumą keletu
klausimų. Pirmoji grupė pabrėžia karinės organizacijos prestižą ir išskirtinu-
mą, tarnybos įdomumą lyginant su civiliu darbu, aiškias karjeros galimybes,
savirealizaciją, šią grupę vienija motyvas įrodyti, kad moteris gali būti gera
karė,  taip pat pabrėžiama materialinių ir socialinio saugumo motyvų svar-
ba. Akivaizdu, kad ši grupė yra internalizavusi karinės kultūros, įkūnijančios
kariuomenės išskirtinumą, aspektus, bet drauge produktyviai inkorporuo-
ja į šią kultūrą ir moterį. Todėl ją galima apibūdinti kaip „karės“ profesinį
tapatumą demonstruojančią grupę. „Karės“ tapatumas būdingas 58 proc.
Lietuvos kariuomenėje tarnaujančių moterų. 

Antrajai grupei būdingas pozityvesnis profesinių motyvų, susijusių su ka-
riuomenės teikiamu materialiniu ir socialiniu saugumu, bei materialinio atly-
gio formų vertinimas, tačiau mažesnis tapatinimasis su organizacijos išskirti-
numu, prestižu, savirealizacijos motyvų nureikšminimas, ribotas siekis įtvir-
tinti moterų pozicijas kariuomenėje. Šiai grupei priklauso 42 proc. Lietuvos 
kariuomenėje tarnaujančių moterų. Tikėtina, kad karinę tarnybą šios moterys 
priima kaip darbą bet kurioje kitoje profesinėje organizacijoje, tad šią gru-
pę galime pavadinti „darbuotojų“ profesinio tapatumo grupe. Taigi „karių“ 
moterų yra šiek tiek daugiau nei ,,darbuotojų“, vadinasi, pagal profesinį tapa-
tumą Lietuvos kariuomenėje tarnaujančios moterys kiek dažniau pripažįsta 
organizacijos kultūrą, sieja save su organizacija, jaučiasi organizacijos dalimi.

Tapatinimasis su „kare“ nepriklauso nuo tarnaujančių moterų amžiaus, 
išsilavinimo, tačiau yra susijęs su jų kariniu laipsniu. Kuo aukštesnis moterų 
karinis laipsnis, tuo labiau jos demonstruoja „karės“ profesinį tapatumą. Tarp 
žemesnį nei viršilos laipsnį turinčių moterų „karės“ profesinį tapatumą de-
monstruoja 55 proc. moterų, o tarp aukštesnį puskarininkių, jaunesniųjų kari-
ninkių ir karininkių laipsnį turinčių moterų „karių“ yra 70 proc. Taigi moterų 
padėtis organizacijoje yra susijusi su subjektyviu savęs vertinimu organizacijo-
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je: turinčios aukštesnį statusą moterys dažniau pozityviau suvokia save organi-
zacijoje, palaiko šiuolaikinės karinės organizacijos vertybes. Šie faktai iš dalies 
siejasi su jau aptartomis K. Dunivin teorinėmis prielaidomis: kuo labiau ne-
tradicinėse moterims pozicijose karės moterys užimtos, tuo mažiau, tikėtina, 
lytis joms tampa barjeru adaptuojantis tradiciškai vyriškoje organizacijoje. 

Moterų profesinio tapatumo pobūdis turi įtakos jų profesinių galimy-
bių vertinimams. „Karės“ turi pozityvesnes nuostatas organizacijos atžvil-
giu, jos dažniau mano, kad kariuomenėje turėjo sąlygas pasiekti visus savo
profesinius tikslus, įgyvendinti profesinius lūkesčius. 42 proc. „karių“ teigia,
kad tarnaudamos kariuomenėje pasiekė viską, ką norėjo, kai tuo tarpu tarp
„darbuotojų“ taip manančių yra tik 20 proc. Taigi profesinės motyvacijos
modelis stipriai veikia, kaip moterys vertina organizaciją, mato ją kaip pa-
lankią savo karjerai ar, priešingai, kaip nepalankią.

Karinė kultūra: moteris eliminuojanti ar integruojanti?

Kariuomenė yra organizacija, kuri turi išskirtinę organizacijos kultūrą.
Tradicinių visuomenių karinės organizacijos rėmėsi vertybėmis, kurios tapa-
tino kariuomenę su vyriškos veiklos sfera, šiuolaikinės kariuomenės kultūra
išbraukia daugelį anksčiau puoselėtų vertybių, kurios eliminavo moterį iš
kariuomenės arba leisdavo tik ribotą moters integraciją į karines organizaci-
jas14 (Moskos, Segal 2000). Šiuos du karinės kultūros tipus galima įvardinti
kaip atitinkamai moteris integruojančią ir eliminuojančią karinę kultūrą. Tad 
suprantama, jog nagrinėjant moterų padėtį Lietuvos krašto apsaugos siste-
moje svarbu atskleisti, kokia karinė kultūra artimesnė moterims, kaip jos
suvokia organizaciją:  galbūt jos palaiko tradicines nuostatas, kurios margi-
nalizuoja moteris ir kasdienėje profesinėje veikloje gali atsigręžti prieš jas.

Absoliuti dauguma kariuomenėje tarnaujančių karių moterų nesutinka
su vertybinėmis nuostatomis, kurios eliminuoja moterį iš karinės organizaci-
jos (žr. 2 pav.). Devynios iš dešimties moterų nemano, kad daliniai, kuriuose
tarnauja moterys, praranda kovinę dvasią, kad moterys per silpnos ir negali
būti karėmis, kad be reikalo užima vyrų darbo vietą, kad į kariuomenę ateina
tik norėdamos susirasti partnerį. Priešingai, absoliuti dauguma karių moterų
įsitikinusios, kad kariuomenei ir visuomenei naudinga situacija, kai kariuo-
menėje tarnauja moterys, jog tai yra kariuomenės ir visuomenės demokratė-

14 Moskos Ch., Williams J., Segal D. The Postmodern Military. New York, 2000. P. 15.
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jimo ženklas. Devynios iš dešimties karių sutinka su nuomone, kad moterys
kariuomenėje į gerąją pusę keičia karių tarpusavio santykių atmosferą. Tiek 
pat moterų neturi abejonių dėl to, jog karines užduotis moterys gali atlikti
taip pat gerai, kaip ir vyrai. Be to, karės įsitikinusios, kad jų tarnyba tradi-
ciškai vyriškoje laikyta organizacijoje padės Lietuvos visuomenėje įsitvirtinti
lyčių lygybės nuostatoms. Tad akivaizdu, jog karės moterys demonstruoja
šiuolaikinės karinės kultūros vertybes, kurios pripažįsta ir skatina moterų
integraciją į kariuomenę. Tarnaujančias moteris vienija vertybės, kurios pa-
laiko pozityvų moterų karių įvaizdį, o ši situacija atrodytų pozityvi prielaida
sėkmingai jų integracijai į kariuomenę.

2 pav. Moterų karių palaikomos karinės kultūros nuostatos

Tačiau jei moteris kares kaip grupę vienijančios vertybės ir atstovauja
integracinei karinei kultūrai, būtina kelti kitą klausimą – kokias vertybes,
požiūrius, moterų nuomone, jų atžvilgiu puoselėja organizacija. Aplinkos
nuostatų moterų karių atžvilgiu moterys nelinkusios vertinti taip viena-
reikšmiškai ir pozityviai. 39 proc. mano, jog kariuomenėje egzistuoja mo-
terų profesinei raiškai priešiška aplinka („moterims kariuomenėje sunku,
nes vyrai nelaiko jų lygiavertėmis kolegėmis“), beveik trečdalis moterų nėra
apsisprendusios (32 proc.) ir dar vienas trečdalis nesutinka su šia nuomo-
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ne (29 proc.). 21 proc. moterų įsitikinusios, kad „požiūris į moteris kares
kariuomenėje yra neigiamas“ (atitinkamai neapsisprendusių – 30 proc., o
nesutinkančių – 38 proc.). 32 proc. karių vertindamos moterų ir vyrų karje-
ros galimybes linkusios organizaciją vertinti teigiamai, jos įsitikinusios, kad
turi „lygias su vyrais galimybes siekti karjeros Lietuvos kariuomenėje“. Taigi 
nors vertindamos save organizacijoje karės moterys yra vieningos pasisaky-
damos už moteris į kariuomenę integruojančias vertybes, tačiau vertinda-
mos organizacijos požiūrį į jas karės nėra tokios vieningos. Tikėtina, kad
tai, kaip moterys vertina organizacijos požiūrį į jas, yra itin susiję su moterų
profesine ir socialine patirtimi kariuomenėje.

Šį spėjimą patvirtino ir atlikta koreliacinė analizė, kuri buvo pritaikyta 
karinės kultūros faktoriams ir atskiriems kintamiesiems. Statistinė faktorinė 
analizė įgalina atskleisti išsakytų nuomonių tarpusavio ryšius, jų tarpusavio 
sąsajas. Atlikus faktorinę analizę buvo išskirti trys faktoriai: moteris elimi-
nuojančio karinės kultūros, lyčių nelygių galimybių, moterų naudos kariuo-
menei (žr. 5 priedas). Pirmasis faktorius jungė nuomones apie tradicinę mo-
ters vietą kariuomenėje, antrasis ir trečiasis – nuomones dėl moterų integra-
cijos į kariuomenę, tačiau antrasis pabrėžia problemas, su kuriomis susiduria 
moterys, o trečiasis – kariuomenės gaunamą naudą dėl moterų integracijos.

Požiūris į moteris eliminuojančią kultūrą, nelygias galimybes ar moterų
kariuomenei teikiamą naudą nėra statistiškai reikšmingai susijęs su karių
amžiumi, išsilavinimu ar kariniu laipsniu. Statistiškai reikšmingą poveikį ka-
rinės kultūros vertinimams turi moterų profesinės patirties pobūdis (sėkmin-
ga/nesėkminga), karjeros galimybių vertinimas, profesinio tapatumo mode-
lis (žr. 6 priedas). Koreliacinė analizė atskleidė, kad moteris iš kariuomenės
eliminuojančiai kultūrai nepritariama tuo labiau, kuo sėkmingiau vertinama
asmeninė tarnyba, kuo didesnis lojalumas organizacijai (negalvoja apie pa-
sitraukimą iš kariuomenės) ir kuo labiau demonstruojama „karės“ profesinė
motyvacija. Kuo sėkmingiau vertinama asmeninė tarnyba, tuo labiau nepri-
tariama, kad kariuomenėje moterys ir vyrai neturi lygių karjeros galimybių.
Manantys, kad karjera KAS nepriklauso nuo lyties, nepritaria nuomonei,
kad kariai moterys ir vyrai neturi lygių galimybių. Kuo labiau pritariama 
„darbuotojos“ profesinei motyvacijai, tuo labiau nepritariama nuomonėms,
jog moterys kariuomenei yra naudingos.
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Moterų padėtis: suvoktos problemos

Moterų karjera karinėje organizacijoje priklauso ne tik nuo neforma-
lių organizacijoje veikiančių kultūrinių normų ir nuostatų, moterų požiūrio
į save, organizaciją ir save organizacijoje, bet ir nuo struktūrinių veiksnių.
Pastarieji sujungia organizacijoje veikiančias teisines normas, formalias tai-
sykles, reglamentuojančias moterų kasdienę profesinę veiklą ir karjeros gali-
mybes. Atsižvelgiant į tai, kad kariuomenė istoriškai ilgą laiką buvo vyriškos
veiklos sritis, suprantama, jog būtent vyras ir jo socialinė situacija pagal nu-
tylėjimą tampa teisinių normų ir formalių taisyklių subjektu. „Vyriška“ soci-
alinė situacija kuriant teisinę tvarką paverčiama išeities tašku, ji tampa nor-
matyvinė organizacijoje. Kai į karinę organizaciją įsilieja moterys, gali būti,
kad organizacija nerevizuoja savo teisinės ir formalios tvarkos, neatsižvelgia
į moterų socialinės situacijos ypatumus ir taiko moterims teisines normas
bei formalias taisykles, kurios sukurtos „vyriškai“ socialinei biografijai. Ki-
taip tariant, moterys integruojamos į organizaciją pagal „vyrišką“ socialinės
tvarkos scenarijų, o karjeros nuostoliai, kuriuos dėl šios tvarkos patiria mo-
terys, priskiriami moterų nesugebėjimui integruotis į kariuomenę.

Akivaizdžiausias toks „vyrams“ rašytų teisinių normų ir formalių tai-
syklių tvarkos bei moters socialinės situacijos susikirtimas iškyla moterims 
karėms tapus motinomis. Kai karinės organizacijos formalios teisinės tvar-
kos subjektai yra vyrai, jie motinystės negina. Todėl motinystės ir profesinės 
karjeros derinimas tampa tik asmeniniu moters karės reikalu, organizacija 
neatsižvelgia į moters reprodukcines funkcijas ir jos socialines pasekmes. Su-
prantama, jog esant tokiai teisinei situacijai moters ir vyro pozicijos karjeros 
galimybių atžvilgiu tampa nevienodos. Susilaukusi vaikų moteris turi arba nu-
traukti profesinę karjerą, arba labai stipriai ją apriboti, arba, esant stipriam 
išoriniam socialiniam palaikymui (seneliai, sutuoktinis), kuomet būtų galimy-
bė prisiimti su vaikų auginimu ir priežiūra susijusius rūpesčius, tęsti profesinę 
karjerą. Žinoma, daugelis NATO šalių kariuomenių atsižvelgia į su motinyste 
susijusios situacijos ypatumus ir perrašo karių tarnybą reglamentuojančias 
teisines normas, ne derindami moteris prie „vyriškos“ situacijos, bet moteris 
prilygindami karinę tarnybą reglamentuojančios teisės subjektams. Kai ku-
riose šalyse, pvz., Vokietijoje, motinystės atostogų tvarka karėms suvienodin-
ta su moterų civilių, kitose – kariuomenė suteikia privilegijų motinoms (pvz., 
žindymo pertraukos) ir tėvams. Lietuva šiuo požiūriu, matyt, atstovautų tre-
čiai šalių grupei, kurioje teisinė organizacijos tvarka nėra jautri specifiniams 
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moterų poreikiams, ir tai galima pastebėti tyrimo rezultatuose.
Absoliuti dauguma karių moterų opiausia problema įvardijo egzistuo-

jančią motinystės atostogų tvarką. 85 proc. karių moterų teigė, kad svar-
biausia problema yra tai, jog motinos negali išeiti motinystės atostogų iki 
vaikui sueis vieneri metai ir neprarasti turėtos tarnybos vietos. Taigi faktas 
yra tai, jog karės negali pasinaudoti motinystės atostogų garantijomis, ku-
rias numato LR įstatymai. 

3 pav. Karių moterų problemos ( proc.)

„Lietuvos Respublikos darbo kodekso“15 179 ir 180 straipsniai apibrėžia 
nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo tvarką, 
kuri numato, kad vaiko priežiūros atostogų (iki vaikui sueis 3 metai) išėjęs 
asmuo nepraranda turėtos darbo vietos (pareigų). Tuo tarpu „LR Krašto 

15 LR Darbo kodeksas // Valstybės Žinios. Vilnius, 2002. Nr. 64-2596.
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apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo“16 59 straipsnio 9 
punktas numato, kad „atostogos vaikui prižiūrėti kariui suteikiamos ne ilgiau, 
kaip iki vaikui sueis vieni metai. Suteikus šias atostogas, karys atleidžiamas 
iš pareigų ir perkeliamas į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo re-
zervą“. Iš esmės tai reiškia, jog vaiko auginimo atostogų išėjusi karė ar karys 
praranda iki atostogų turėtas pareigas kariniame vienete, kuriame tarnavo. 
Kadangi vaiko auginimo ir priežiūros atostogų paprastai išeina moterys, to-
kia teisinė tvarka paverčia motinystę kliūtimi moterų karinei karjerai ir ypač 
sunkina karių motinų padėtį. Tad visiškai suprantamas ir tyrimo metu moterų 
išreikštas nepasitenkinimas egzistuojančiomis teisinėmis normomis.

Kita opi moterų karių problema taip pat susijusi su tarnybos ir šeimos
derinimu. 59 proc. karių paminėjo, jog būtina įdiegti lankstesnius budėji-
mo grafikus moterims, auginančioms ikimokyklinio amžiaus vaikus. Nesant
formalizuotų taisyklių, apibrėžiančių tėvų su mažais vaikais budėjimų kari-
niuose vienetuose tvarką, ši moterų (ir vyrų) grupė lieka neapsaugota, o jų
situacija konkrečiu atveju priklauso nuo budėjimų tvarką kariniame vienete
nustatančio asmens valios. Tad šiuo požiūriu Lietuvos kariuomenėje trūksta
motinystės – tarnybos derinimo priemonių, kurios padėtų kariams tėvams
(moterims ir vyrams)  harmonizuoti profesinius ir šeiminius vaidmenis.

Dar viena struktūrinė problema, su kuria susiduria karės moterys,
– materialinis aprūpinimas. Organizacijos taisyklės, kurios reglamentuoja
materialinį kariuomenės aprūpinimą gali taip pat būti orientuotos į subjektą
„vyrą“. 54 proc. moterų pripažino, kad opi problema yra „aprūpinimas mo-
terims pritaikytais rūbais ir avalyne“, 32 proc. moterų teigė, jog stinga dušų
ir tualetų moterims.

Kaip jau minėjome šio skyriaus pradžioje, moterų situaciją vyrų do-
minuojamoje karinėje organizacijoje apibrėžia ne tik struktūriniai, bet ir
kultūriniai veiksniai, t. y. neformalios normos ir taisyklės, kuriomis taip
pat vadovaujamasi priimant įvairaus pobūdžio sprendimus, turinčius įtakos
moterims. Tai, jog šios taisyklės ir normos ne visuomet palankios karėms
moterims, atsiskleidė nagrinėjant problemas, su kuriomis moterys susiduria
kasdienės tarnybos metu. 44 proc. karių moterų teigia, kad jos susiduria su
ribotomis galimybėmis siekti karjeros, 40 proc. moterų kaip tarnybos pro-
blemą įvardijo nelygias moterų ir vyrų galimybes įgyti žinių ir kelti kvalifika-
ciją. Išsamiau šias problemas aptarsime kitame šio straipsnio skyriuje.

16 LR Krašto apsaugos….
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Karės moterys prie suvoktų tarnybos problemų pirmiausia priskyrė 
struktūrinio pobūdžio veiksnius, susijusius su tarnybos ir šeimos derinimo 
klausimais, o civilės KAS tarnaujančios moterys dažniau nurodė proble-
mas, susijusias su kultūrinio pobūdžio veiksniais. 54 proc. moterų civilių 
teigė, kad sprendžiant darbo klausimus moterų iniciatyva KAS slopinama, 
taigi moterys negali lygiai dalyvauti sprendimų priėmimo procese, jos ne-
gali visiškai išnaudoti galios, kurią turėtų suteikti užimama padėtis. Beveik 
kas trečia civilė KAS moteris kaip problemą nurodė tai, jog už tą patį darbą 
moterys gauna mažesnius atlyginimus ir priedus nei vyrai. Tai, jog pastaroji 
problema atsidūrė antroje vietoje, matyt, rodo apie civilinėse struktūrose 
veikiančią priedų sistemą, kuri atveria galimybes piktnaudžiauti šia atlygio 
forma. Svarbu, kad kitų problemų civilės moterys taip stipriai neakcentavo, 
o tai gali būti požymis, kad šios moterų grupės padėtis KAS, palyginus su 
karėmis, yra geresnė.

Moterų karjeros barjerai: galimybės įgyti žinių ir padėtį

Šiuolaikinėse organizacijose kompetencijos atnaujinimas yra būtina 
prielaida darbuotojo mobilumui organizacijos statusų hierarchijoje. Da-
barties kariuomenė, kuri išsiskiria savo technologine pažanga, taip pat 
reikalauja nuolatinio žinių ir įgūdžių atnaujinimo. Tad organizacijos sutei-
kiamos galimybės dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose vertintinos kaip 
priemonės, kuriomis darbuotojai gali pagerinti savo padėtį organizacijoje, 
drauge įgyti didesnę galią ir gauti didesnį atlygį. Dėl to nagrinėjant moterų 
padėtį kariuomenėje būtina tirti ir organizacijos joms teikiamas galimybes 
įgyti aukštesnei padėčiai būtiną kompetenciją, nustatyti, ar lytis lemia dar-
buotojo mobilumą. 

73 proc. karių ir 54 proc. civilių KAS darbuotojų moterų nurodė bent 
kartą dalyvavusios kvalifikacijos kėlimo kursuose (žr. 1 lentelė). Supranta-
ma, kad karės moterys gana dažnai dalyvauja pirmos pakopos puskarininkių
mokyklos kursuose, kurie suteikia galimybę į karinę organizaciją atėjusiai
moteriai įgyti seržantės lygio laipsnį. Karės moterys dažniau nei civilės da-
lyvauja užsienio kalbos kursuose Lietuvoje, tačiau gerokai rečiau kalbos ar
specializuotuose kursuose užsienyje, kurie, matyt, tiek simboliškai, tiek ir
formaliai yra kur kas reikšmingesni mobilumui padėčių hierarchijoje. Kita
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vertus, galime manyti, kad tokia skirtinga civilių ir karių moterų padėtis yra
sąlygota abiejų moterų grupių išsilavinimo lygio (žr. 2 priedą): į tyrimo imtį
patekusios civilės moterys buvo aukštesnio išsilavinimo, o jis gali būti svarbi
sąlyga dalyvauti aukštesnio lygmens kvalifikacijos kursuose.

1 lentelė. Kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvavusių civilių ir karių pasis-
kirstymas pagal kursų tipą

karės, 
%

civilės,
%

Pirmos pakopos puskarininkių mokyklos kursai 57 -

Antros pakopos puskarininkių mokyklos kursai 24 -

Trečios pakopos puskarininkių mokyklos kursai 5 -

Užsienio kalbos kursai Lietuvoje 31 22

Užsienio kalbos kursai užsienyje 1 17

Specializuoti kvalifikacijos kėlimo kursai Lietuvoje 54 81

Specializuoti kvalifikacijos kėlimo kursai užsienyje 4 27

Kitas svarbus su moterų padėtimi kariuomenėje susijęs klausimas
– kaip organizacijoje galiojančios neformalios kultūrinės normos lemia mo-
terų galimybes įgyti sėkmingai karjerai būtiną kompetenciją. Tyrime buvo 
sumodeliuota situacija, kurioje moterys turėjo pasirinkti ir atsakyti, kam, jų
nuomone, būtų suteikta pirmenybė siunčiant kandidatą į užsienyje vykstan-
čius kvalifikacijos kėlimo kursus, kurie, kaip žinoma, yra prestižiškesni ir
svaresni darbuotojo profesinei biografijai. Nors gali pasirodyti, kad hipote-
tinė situacija suponuoja ir hipotetinį jos vertinimą, tačiau taip nėra. Įprasta,
jog socialines situacijas žmonės vertina atsižvelgdami į jau turėtą socialinę
patirtį. Todėl hipotetinė situacija gali gana taikliai atskleisti tikrą padėtį, o
šiuo konkrečiu atveju – organizacijoje galiojančias nuostatas moterų karje-
ros atžvilgiu. 64 proc. karių moterų ir kiek daugiau nei du kartus mažiau civi-
lių KAS darbuotojų įsitikinusios, kad pirmenybė vykti į kvalifikacijos kėlimo
kursus užsienyje būtų suteikta vyrui (žr. 4 pav.). Dauguma – 70 proc. civilių
moterų mano, kad susidarius tokiai situacijai kandidatas būtų pasirinktas
neatsižvelgiant į lytį, tuo tarpu tarp karių taip galvojančių tebuvo 34 proc.
moterų. Vadinasi, civilės ir karės savo karjeros galimybės – šiuo atveju žinių
ir įgūdžių įgijimo – vertina ypač skirtingai. Tai atskleidžia, jog civilės KAS 
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dirbančios moterys mato gerokai mažiau barjerų savo profesiniam tobulėji-
mui ir karjerai nei tai yra moterų, tarnaujančių kariuomenėje, atveju. Taigi 
karės suvokia karinę organizaciją kaip nepalankią jų profesinėms galimy-
bėms, „nepralaidžią“ moterims, apribojančią moterų karjerą ir sukuriančią
bei palaikančią karjerą stabdančius barjerus. 

4 pav. Galimybių įgyti kompetenciją vertinimas

Jei jau du trečdaliai karių moterų pripažįsta, kad vyrui būtų teikiama 
pirmenybė siunčiant į kvalifikacijos kėlimo kursus, kurie gali turėti įtakos 
profesinei karjerai, tai kaip apskritai karės moterys vertina savo karjeros šan-
sus karinėje organizacijoje? Kaip jos supranta, ar lytis yra svarbus veiksnys, 
nubrėžiantis karjeros galimybių horizontą karinėje organizacijoje? 77 proc. 
karių moterų yra įsitikinusios, kad karjeros perspektyvos visada arba dažniausiai 
yra nulemtos lyties (žr. 2 lentelė). Taigi dauguma karių moterų suvokia, kad 
lytis determinuoja karjeros šansus karinėje organizacijoje. Tuo tarpu civilės 
KAS dirbančios moterys rečiau mano, jog lytis, bet ne kitos darbuotojo cha-
rakteristikos yra svarbu skiriant į aukštesnes pareigas. Vadinasi, šiuo požiūriu 
karės moterys, palyginus su civilėmis, taip pat atsiduria prastesnėje padėtyje.
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2 lentelė. Lyties veiksnio profesinėje karjeroje vertinimas tarp karių ir civilių

Ar skiriant į aukštesnes pareigas (civilius) kariuomenėje (kas) atsižvelgiama į
tai, ar karys (darbuotojas) yra vyras ar moteris? 

Karės ( %) Civilės ( %)

visada atsižvelgiama 19 7

dažniausiai atsižvelgiama 58 43

atsižvelgiama kartais 19 41

niekada neatsižvelgiama 4 8

Diskriminacinės nuostatos, kurios moterų atžvilgiu galioja organizaci-
joje, virsta ir praktikomis, o tai atsispindi moterų vertinimuose apie asmeni-
nę karjerą. 18 proc. karių teigia buvusios nepaskirtos į aukštesnes pareigas
dėl to, kad yra moterys, 57 proc. tvirtina nepatekusios į panašią situaciją,
dar ketvirtadalis moterų mano, jog buvo nepaskirtos dėl kitų, su lytimi ne-
susijusių priežasčių. Tarp civilių moterų šie rodikliai reikšmingai mažesni:
atitinkamai 5 proc. asmeniškai nukentėjusių dėl to, kad yra moterys, 67 proc.
neatsidūrusių panašioje situacijoje ir 28 proc. savo nepaskyrimo priežasčių
nesieja su lytimi. Taigi asmeninė patirtis kas penktai karei moteriai suku-
ria pakankamas prielaidas vertinti kariuomenę kaip organizaciją, kurioje ji
buvo diskriminuota dėl lyties skiriant į aukštesnes pareigas. Dar ketvirtada-
lis karių moterų šiuo atveju nepatyrė diskriminacijos dėl lyties.

Karės moterys įsitikinusios, kad lytis yra svarbi ne tik skiriant į aukštes-
nes pareigas, bet ir įgyjant karinius laipsnius. Kitaip tariant, moterys suvokia 
karinių laipsnių hierarchiją kaip turinčią skirtingą pralaidumą moterims ir vy-
rams. 73 proc. karių moterų įsitikinusios, kad vyrui lengviau įgyti vis aukštesnį 
karininko laipsnį, ir tik kiek mažiau nei trečdalis moterų (27 proc.) mano, kad 
kopimas karinės hierarchijos laiptais nepriklauso nuo lyties. Lyties įtaka mo-
bilumui kiek sumažėja karėms vertinant moterų ir vyrų galimybes įgyti žemes-
nius – seržanto, viršilos, puskarininkio – lygmens laipsnius. 63 proc. moterų 
įsitikinusios, kad vyrui lengviau įgyti šiuos laipsnius, o 37 proc. mano, kad jų 
įgijimui lytis reikšmingos įtakos neturi. Taigi lyties įtaka silpnėja žemėjant pa-
dėčiai. Lytis vaidina menkesnį vaidmenį įgyjant padėtį, kurie suteikia mažiau 
simbolinės ir realios galios organizacijoje, siūlo mažesnį materialinį atlygį ir 
saugumą dėl ateities. Kuo aukštesnė padėtis, tuo labiau skiriasi sąlygos, kelia-
mos kiekvienai dėl jo besivaržančiai lyčiai, tuo sunkiau moterims jį įgyti.
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Nors, kaip aptarėme, dauguma moterų suvokia kariuomenę kaip organi-
zaciją, kurioje lytis determinuoja jų šansus, sukuria papildomus barjerus kar-
jerai, vis dėlto maždaug trečdalis moterų (27 proc. vertinant karininko karjerą 
ir 37 proc. – žemesnių karinių laipsnių atveju) tvirtina, kad aukštesnės karinės 
padėties įgijimas nepriklauso nuo lyties. Sėkminga karinės tarnybos patirtis, 
kaip ir galima numanyti, skatina pozityvų požiūrį į moterų galimybes. Tarp tei-
giančių, kad karjera nepriklauso nuo lyties, yra 72 proc. sėkmingai vertinančių 
savo karinę tarnybą. Tuo tarpu 52 proc. moterų teigia, kad karininko laipsnius 
lengviau įgyti vyrams, o savo asmeninę karjerą vertina kaip nesėkmingą.

Karjeros galimybių vertinimas susijęs ir su tuo, kaip moterys suvokia
save organizacijoje, koks yra jų santykis su kariuomene, kitaip tariant, koks
jų profesinio tapatumo modelis. 68 proc. moterų, turinčių „karių“ tapatumą,
teigia, kad karininko laipsnių įgijimo būdas nepriklauso nuo lyties, tuo tarpu
taip mano perpus mažiau  – 32 proc. „darbuotojų“.

Vadinasi, asmeninė moterų patirtis įsiliejant ir sėkmingai integruojantis į 
organizaciją yra labai svarbi, ji transformuoja organizacijos suvokimą. Pozity-
vią patirtį turinčioms karėms kariuomenė yra organizacija, kurioje kario kar-
jera nepriklauso nuo lyties, o vyrai ir moterys turi lygias profesines galimybes. 

3.3. Diskriminacija: informuotumas ir patirtis

Aptarėme, jog nemaža dalis karių moterų pripažįsta, kad kariuomenėje 
moterų ir vyrų karjeros galimybės nėra lygios siekiant kompetencijos, įgyjant 
aukštesnę padėtį. Ir nors dauguma karių supranta karinę organizaciją kaip 
priešišką moterų karjerai, santykiškai maža dalis jų pripažįsta, kad kariuome-
nėje moterys yra diskriminuojamos. Tik 23 proc. karių sutiko su nuomone, 
kad moterys Lietuvos kariuomenėje yra diskriminuojamos, nors, kaip jau mi-
nėta, 77 proc. pripažino, kad vyrui lengviau kilti karjeros laiptais, beveik tiek 
pat mano, kad vyrui būtų teikiama pirmenybė dalyvauti kvalifikacijos kėlimo 
kursuose. 20 proc. karių įsitikinusios, kad moterys kariuomenėje nėra diskri-
minuojamos, o 57 proc. neturėjo nuomonės šiuo klausimu (žr. 5 pav.). Nors ci-
vilės diskriminacijos egzistavimą KAS vertina daugmaž panašiai kaip ir karės, 
tačiau tarp jų 10 procentinių punktų daugiau neigiančių diskriminacijos faktą 
(30 proc.), taip pat mažiau neapsisprendusių. Vadinasi, civilės, palyginus su 
karėmis, aiškiau vertina situaciją, mažiau jų yra neapsisprendusių ar vengian-
čių vertinti situaciją ir, atitinkamai, daugiau neigiančių diskriminacijos faktą.
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5 pav. Diskriminacijos vertinimas tarp civilių ir karių moterų

Taigi pripažindamos atskiras diskriminacijos dėl lyties apraiškas organi-
zacijoje (siuntimas į kursus, galimybės gauti aukštesnes pareigas ar laipsnį), 
ypač karių atveju, moterys vis dėlto vengia šiuos reiškinius įvardyti kaip diskri-
minaciją. Galima manyti, kad ši paradoksali situacija kyla dėl keleto priežasčių: 
arba dėl menko moterų informuotumo apie diskriminaciją, arba dėl vengimo 
pripažinti patirtą diskriminaciją. Vengimas pripažinti diskriminaciją rodytų, 
jog organizacijoje vyrauja stipri patriarchalinė kultūra, kuri palanki diskrimi-
nacinėms praktikoms ir kontroliuoja organizacijos narių elgesį, o pasiprieši-
nimas nusistovėjusiai simbolinei organizacijos tvarkai yra sankcionuojamas. 
Esant tokiai situacijai, nenorėdamos išsiskirti, susilaukti socialinės izoliacijos 
darbe, moterys sąmoningai ar nesąmoningai prisiderina prie jas diskriminuo-
jančių kultūrinių nuostatų ir nepastebi diskriminacijos ar vengia ją pripažinti. 
Ir vis dėlto nagrinėjant diskriminaciją dėl lyties pirmiausia svarbu nustatyti, ar 
moterys pakankamai informuotos apie tai, kas yra diskriminacija.

KAS moterų informuotumas apie pagrindines – manifestines – diskri-
minacijos formas yra pakankamas, jos bendriausia prasme žino, kas yra dis-
kriminacija (žr. 6 pav.). Dauguma civilių ir karių sutinka, kad diskriminacija
yra skirtingas atlygis už tą patį darbą (ar tai būtų materialus, ar nematerialus
paskatinimas), skirtingos karjeros galimybės (skiriant į pareigas ar suteikiant
galimybę įgyti kvalifikaciją – sic!), įvairios užgauliojimo dėl lyties formos.
Nors manifestinių diskriminacijos formų atpažinimas tarp visų KAS moterų 
yra gana aukštas, tačiau ir čia akivaizdūs skirtumai tarp civilių ir karių: civi-
lės moterys yra informuotesnės. 

Jei moterys žino, kokie veiksmai vertintini kaip diskriminacija, kiek 
jų pripažįsta susidūrusios su diskriminaciniais veiksmais savo atžvilgiu? 32 
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proc. karių moterų ir tiek pat civilių moterų pripažino, kad tarnybos ar dar-
bo KAS metu buvo patyrusios diskriminaciją dėl lyties. Taigi kas trečia karė 
moteris ar civilė KAS darbuotoja pripažino, kad asmeniškai patyrė vieną ar
kitą diskriminacijos dėl lyties formą. Įdomu, kad šie rodikliai yra aukštes-
ni palyginus su bendrais diskriminacijos paplitimo KAS vertinimais. Jei 32
proc. asmeniškai patiria diskriminaciją savo atžvilgiu, tai kodėl tik 22 proc.
teigia, kad moterys KAS diskriminuojamos? Vadinasi, apskritai vertindamos
situaciją moterys linkusios nesieti jos su asmenine patirtimi, o tai rodo, kad
jos vengia pripažinti diskriminacijos egzistavimą organizacijoje. Kitaip ta-
riant, diskriminacijos patirtį linkusios vertinti kaip asmeninę, bet ne sisteminę
organizacijos problemą. Tokia situacija nedėkinga nei asmeniškai moteriai,
nei organizacijai. Viena vertus, ji palaiko organizacijos kultūrą, kuri sunkina
moters integraciją į kariuomenę, ir tai atsigręžia prieš pačią moterį. Kita ver-
tus, sisteminės problemos suasmeninimas viktimizuoja moterį. Suvokdama 
diskriminaciją kaip asmeninę problemą, moteris linkusi kaltę už ją prisiim-
ti sau, o tai sukelia nepasitenkinimo ir nepasitikėjimo savimi, beviltiškumo
jausmus, kurie betarpiškai daro įtaką moterų profesinei veiklai.

6 pav. Diskriminacijos formų atpažinimas tarp karių ir civilių
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Diskriminacija dėl lyties gali reikštis ne tik labai akivaizdžiomis, bet ir
latentinėmis formomis. Tai – diskriminavimas sprendimų priėmimo proce-
se, kai moterims nesuteikiama simbolinė galia, priklausanti pagal užimamą
statusą. Taip pat nematerialaus atlygio už darbą netolygus paskirstymas, kai
moterys už taip pat atliktą darbą rečiau susilaukia įvertinimo. Tyrime mote-
rų buvo paprašyta įvertinti, ar joms teko atsidurti įvairiose situacijose, ku-
riose patyrė subtilesnę, latentinę, diskriminaciją. Klasterinės analizės būdu
sujungus nuomones keturiais klausimais buvo išskirtos dvi moterų grupės:

pirmai grupei priklauso moterys, kurios teigia, jog ,,norėdamos įro-
dyti, kad jų nuomonė teisinga, turi daugiau nei vyrai už ją pasigrumti“, ,,kar-
tais jaučiasi beviltiškai, nes į jų nuomonę tarnybos klausimais neatsižvelgia-
ma“, ,,už vienodai atliktą darbą rečiau nei vyrai sulaukia įvertinimo“. Tai 
– latentinei diskriminacijai jautri moterų grupė. Toliau ją vadinsime paslėptą 
diskriminaciją atpažįstančios ir pripažįstančios;

antrai grupei priklauso moterys, kurios teigia neatsidūrusios nė vie-
noje iš aptartų trijų situacijų. Ši grupė vadintina su paslėpta diskriminacija
nesusidūrusios moterys. Ir vis dėlto nereikėtų manyti, kad šiai grupei priklau-
so moterys, kurios dirba moterų atžvilgiu pozityviai nusiteikusiose aplinko-
se. Tikėtina, kad ši grupė nėra tokia vienalytė. Dalis jai priklausančių mote-
rų galėjo realiai nesusidurti su paslėptos diskriminacijos problemomis, kitos
galbūt susidūrė, tačiau vengė pripažinti. 

43 proc. karių moterų atpažino ir pripažino latentines diskriminacijos
formas, 57 proc. priklauso su paslėpta diskriminacija nesusidūrusių moterų
grupei. Tarp civilių KAS moterų pirmajai priklauso 45 proc., antrajai – 55
proc. moterų. Tad labai apibendrintai galime teigti, jog maždaug pusė mote-
rų susiduria su latentine diskriminacija, t. y. jos kasdienėje profesinėje vei-
kloje patiria nelygų simbolinių galios išteklių paskirstymą, sąlygotą lyties.
Kitaip tariant, jos jaučia, kad profesinė aplinka linkusi menkinti jų nuomo-
nę, skirti mažesnį simbolinį (nematerialų) atlygį už atliktą darbą.

Kas būdinga šioms dviem moterų grupėms? Pirma, karės, atpažįstančios 
paslėptą diskriminaciją, rečiau savo tarnybą vertina kaip sėkmingą. Atitinka-
mai tarp atpažįstančiųjų latentinę diskriminaciją yra 44 proc. savo tarnybą 
vertinančių sėkmingai, o tarp nesusidūrusių su diskriminacija savo tarnybą 
kaip sėkmingą įvertino 70 proc. Antra, atpažįstančios latentinę diskriminaciją 
karės linkusios labiau pripažinti ir lyčių nelygybių karjeros atžvilgiu egzista-
vimą. 87 proc. atpažįstančiųjų mano, kad vyrui lengviau gauti vis aukštesnį 
karininko laipsnį, 77 proc. – kad seržanto, viršilos, puskarininkio, kai tuo tarpu 
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taip mano atitinkamai pirmu atveju 63 proc., o antru 52 proc. nesusidūrusių su 
paslėpta diskriminacija. Trečia, 69 proc. atpažįstančių latentinę diskriminaciją 
civilių mano, kad skiriant į pareigas KAS visada arba dažniausiai atsižvelgiama 
į kandidato lytį, kai tuo tarpu tarp nesusidūrusių su paslėpta diskriminacija 
taip galvoja tik 35 proc. Ketvirta, atpažįstančios paslėptą diskriminaciją karės 
beveik du kartus dažniau mano, kad vyrams būtų suteikta pirmenybė vykti į 
kvalifikacijos kėlimo kursus užsienyje (atitinkamai 82 proc. ir 48 proc.). Tarp 
civilių taip manančių atitinkamai yra 44 proc. ir 16 proc. Penkta, kuo labiau 
atpažįstama latentinė diskriminacija, tuo labiau pripažįstama, kad moterys ka-
riuomenėje yra diskriminuojamos (atitinkamai karių atveju tarp atpažįstančių 
35 proc. ir tarp neatpažįstančių 15 proc., civilių – 35 proc. ir 15 proc.). Šešta, kuo 
labiau atpažįstamos paslėptos diskriminacijos formos, tuo labiau pripažįstama 
diskriminacija savęs pačios atžvilgiu. 58 proc. atpažįstančių paslėptą diskrimi-
naciją karių teigė, kad asmeniškai kariuomenėje buvo diskriminuojamos, kai 
tarp nesusidūrusiųjų tokių buvo 15 proc. Tarp civilių šie rodikliai atitinkamai 
yra 45 proc. ir 25 proc. Trečdalis atpažįstančių paslėptą diskriminaciją karių 
moterų teigė, kad nebuvo paskirtos į aukštesnes pareigas, nes yra moterys, kai 
tarp nesusidūrusiųjų su paslėpta diskriminacija tokių buvo 6 proc.

Taigi apibendrinant galima teigti, kad moterys pakankamai informuotos 
dėl manifestinių diskriminacijos formų: dauguma moterų jas atpažįsta. Kiek 
daugiau nei trečdalis KAS karių ir civilių moterų pripažįsta patyrusios diskri-
minaciją dėl lyties, nors tik 22 proc. moterų pripažįsta diskriminacijos egzista-
vimą organizacijoje. Tai rodo, jog diskriminaciją moterys linkusios suvokti ne 
kaip sisteminę, bet kaip asmeninę problemą, taip pat dalis moterų nepaisant 
asmeninės diskriminacinės patirties vengia ją pripažinti. Vadinasi, jos nejau-
čia, kad organizacija būtų nepakanti diskriminacijai. Tikrą moterų situaciją at-
skleidžia latentinės diskriminacijos apraiškos. Apie pusės karių ir civilių mote-
rų profesinė veikla vyksta aplinkoje, kuri pačių moterų netiesiogiai įvardijama 
kaip priešiška joms paskirstant galią ir nematerialų atlygį. Dėl organizacijoje 
galiojančių neformalių kultūrinių normų maždaug pusė moterų negali lygiai 
su vyrais naudotis padėties teikiamais galios ištekliais, taip pat susiduria su jų 
profesinės veiklos nuvertinimu. Latentinės diskriminacijos patirtis susijusi su 
neigiamu asmeninės karjeros, moterų karjeros galimybių organizacijoje ver-
tinimu. Svarbu tai, jog patyrusios ir atpažįstančios latentines diskriminacijos 
formas moterys yra sąmoningesnės diskriminacinės praktikos atžvilgiu: jos 
geriau informuotos ir labiau atpažįsta diskriminaciją savo ir aplinkos atžvil-
giu. Todėl kuriant diskriminacijai netolerantišką aplinką būtina ugdyti moterų 
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sąmoningumą įvairių diskriminacijos formų atžvilgiu.

Lygių galimybių politika KAS: moterų siūlymai

Nepriklausomai nuo to, kaip moterys vertino diskriminacijos paplitimą,
dauguma KAS dirbančių karių ir civilių moterų įsitikinusios, kad karinės or-
ganizacijos vadovybė turi imtis priemonių, kurios pagerintų moterų karjeros
galimybes. Tokios nuomonės laikosi 64 proc. civilių ir 72 proc. karių moterų.
Dar maždaug apie trečdalis kiekvienos grupės moterų (atitinkamai 28 proc.
civilių ir 26 proc. karių) nėra apsisprendusios, ar tokių priemonių reikėtų,
ir tik nereikšminga mažuma – atitinkamai 7 proc. civilių ir 2 proc. karių –
mano, kad moterų karjeros galimybes gerinančių priemonių nereikėtų imtis.
Svarbu, kad absoliuti dauguma karių ir civilių įsitikinusios, jog lyčių lygių
galimybių politika gali būti sėkmingai įgyvendinama Krašto apsaugos siste-
moje. 90 proc. karių ir 88 proc. civilių mano, kad moterų karjeros galimy-
bes KAS pagerinti įmanoma. Tokia situacija yra dėkinga, nes ji atskleidžia,
kad moterys daugiau ar mažiau suvokia problemas, o tai sukuria palankią
terpę ydingos padėties kaitai. Kita vertus, moterų įsitikinimas, kad karjeros
galimybes galima pagerinti, rodo, jog moterys neturi beviltiškumo jausmo,
netraktuoja su jų situacija susijusių problemų kaip neišsprendžiamų.

3 lentelė. Lyčių lygių galimybių politikos įgyvendinimo  priemonės

%
Garantuoti, kad moteris galėtų auginti vaiką iki 1 m. ir neprarastų tarny-
bos vietos 70

Jei abu tėvai kariai, garantuoti, kad tėvas galėtų auginti vaiką iki 1 m. ir
neprarastų tarnybos vietos 53

Rengti seminarus moterims apie jų teises ir galimybes 42

Sukurti karių moterų organizaciją, kuri atstovautų jų interesams 38

Rengti seminarus vyrams apie lygias lyčių galimybes 31

Griežčiau atrinkti moteris kariuomenei, kad pakliūtų tik tikrai tinkamos 30

Skleisti žiniasklaidoje informaciją apie sėkmingai tarnaujančias kares 22

Sukurti KAS tarnybą, sprendžiančią diskriminacijos problemas 20

Įvesti kvotas moterims pareigybių konkursuose 19

Įsteigti pakankamai savaitinių darželių netoli tarnybos vietų 16

Griežtinti bausmes už diskriminacinį elgesį 13
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Kokios priemonės, moterų nuomone, būtų efektyviausios diegiant lyčių 
lygių galimybių politiką? Atsižvelgiant į skirtingą karių ir civilių moterų pa-
dėtį organizacijoje, joms iškylančias problemas, abiem šioms grupėms buvo 
pasiūlyti skirtingi lyčių lygių galimybių politikos priemonių sąrašai, iš kurių 
jos turėjo pasirinkti, jų nuomone, efektyviausias (žr. 3 lentelė). Daugiausia 
moterų karių dėmesio vertinant efektyviausius lyčių lygių galimybių būdus 
susilaukė šeimos – tarnybos derinimo priemonės. Septynios iš dešimties mote-
rų mano, kad jų karjeros galimybės kariuomenėje pagerėtų, jei jos neprarastų 
tarnybos vietos per vaiko auginimo atostogas iki vaikui sueis vieneri metai. 
Beveik kas antra moteris mano, kad moterų ir vyrų karjeros galimybių su-
vienodinimui įtakos turėtų ir tai, jog karių šeimų vyrai taip pat turėtų teisę 
išeiti vaiko auginimo atostogų ir neprarastų turėtos tarnybos vietos (Moks-
linio redaktoriaus pastaba: Atsižvelgus į šio tyrimo rekomendacijas, Krašto 
apsaugos ministerija pateikė siūlymą, o Lietuvos Respublikos Seimas 2005 m. 
rugsėjo 29 d. priėmė Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos 
įstatymo 59 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymą, kuris numatė, kad 
„Atostogos vaikui prižiūrėti profesinės karo tarnybos kariams darbo įstatymų 
nustatyta tvarka suteikiamos iki tol, kol vaikui sueis treji metai…“).

Antrai grupei priklauso būdai, dėl kurių sutarė nuo 30 iki 40 proc. 
moterų. Šios grupės lyčių lygių galimybių politikos įrankiai – švietimas, ats-
tovavimas interesams, griežtesnė moterų atranka kariuomenei, kad į karinę 
organizaciją pakliūtų profesiškai motyvuotos moterys, tinkančios tarnybai. 
Svarbu, kad efektyvia šią priemonę įvardijo beveik kas trečia moteris, o 
tai rodo, kad dalis karių adekvačiai vertina situaciją ir suvokia netinkamos 
atrankos sistemos pasekmes moteriai ir karinei organizacijai. Šiai priemo-
nių grupei taip pat priklauso siūlymas sukurti moterų karių organizaciją, 
kuri gintų ir atstovautų moterų interesams. Maždaug keturios iš dešimties 
moterų sutarė dėl šio būdo efektyvumo, o tai rodo gana didelės dalies mo-
terų suvokimą, jog tik ta grupė, kurią sukurtų pačios karės, gali geriausiai 
atstovauti jų interesams. 

Trečiai grupei priemonių, dėl kurių efektyvumo sutarė mažiau nei 20 
proc. karių moterų, priklauso pozityvios diskriminacijos (kvotų sistema), 
institucinės kontrolės ir įvaizdžio kūrimo priemonės. Gana keista, kad šioje 
mažiausią populiarumą turinčioje priemonių grupėje atsidūrė ir dar viena 
svarbi šeimos – tarnybos derinimo priemonė, t. y. savaitinių vaikų darže-
lių netoli tarnybos vietos sukūrimas. Tokios ikimokyklinio ugdymo įstaigos 
tikrai sukurtų palankias sąlygas moterims tarnauti, nes šių įstaigų darbo 
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pobūdis tenkina tėvų poreikius, kuriuos sukuria karinės tarnybos specifi-
ka. Galbūt šio būdo nepopuliarumą lėmė tai, jog dauguma karinių dalinių 
įsikūrę miestuose, kur pakanka darželių, įtakos galėjo turėti ir iš sovie-
tmečio paveldėtas neigiamas tokių vaikų priežiūros įstaigų įvaizdis. Svarbu 
pastebėti, kad lyčių lygių galimybių politikos priemonių hierarchija išsidės-
tė taip, jog bausminės, institucinės kontrolės ar pozityvios diskriminacijos 
priemonės atsidūrė nepopuliariausių priemonių sąraše, o jas aplenkė švie-
timo, atrankos ir šeimos – tarnybos derinimo priemonės. 

4 lentelė. Civilių moterų siūlyti efektyviausi lyčių
lygių galimybių įgyvendinimo būdai

%
Aktyvesnis sėkmingai dirbančių moterų skatinimas (siunčiant į kursus, ap-
dovanojant ir pan.) 54

Informacijos apie sėkmingai dirbančias moteris viešinimas, kad jos taptų
pavydžiu kitiems 28

Seminarų moterims apie jų teises ir galimybes rengimas 25

Griežtesnių bausmių pareigūnams, diskriminuojantiems moteris, įvedimas 20

Seminarai vyrams apie bausmes už diskriminavimą 16

Kvotų įvedimas moterims pareigybių konkursuose 15

Veiksmingos diskriminacijos problemas sprendžiančios tarnybos sukūrimas 12

Moterų diskriminacijos KAS atvejų viešinimas žiniasklaidoje 11

Civilių moterų pasiūlytos efektyviausios priemonės, kurios pagerintų jų
karjeros galimybes, kreipia lygių galimybių politiką organizacijoje kiek kita
linkme ir atskleidžia skirtingą moterų karių ir civilių padėtį (žr. 4 lentelė).
Apskritai civilės daug vangiau nei karės nurodė efektyvias priemones, o tai
gali reikšti, kad jos rečiau susiduria su nelygių karjeros galimybių problema.
Civilių moterų siūlytos priemonės labiau susijusios su moterų ,,matomumu“
organizacijos viduje ir išorėje, jų reprezentacija. Tai įvairūs formalūs ir ne-
formalūs moterų skatinimo būdai, kurie leidžia pripažinti dažnai nepastebi-
mą, neišskiriamą ar net nuvertinamą moterų darbą, tolygus moterų ir vyrų
įtraukimas į premijavimo, nematerialaus atlygio programas. Taip pat moterų 
skatinimas suteikiant joms galimybes įgyti žinių ir įgūdžių. Civilės moterys
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taip pat išskyrė ,,gerų pavyzdžių“ praktiką, kai sėkmingai organizacijoje dir-
bančios moterys tampa matomos organizacijos nariams ir aplinkai. Tokios 
priemonės gali ne tik paskatinti kitas moteris, tačiau keisti ir organizaci-
jos kultūrą bei aplinkos, t. y. visuomenės turimą organizacijos įvaizdį. Kiek 
mažiau civilių moterų dėmesio susilaukė moterų švietimas ir mokymas, o
bausmių, institucinės kontrolės ir pozityvios diskriminacijos priemonės, kaip
ir karių atveju, nesulaukė platesnio pritarimo.

Toks faktas, jog absoliuti dauguma KAS moterų laukia iš organizacijos
vadovybės lygių galimybių politikos, netiesiogiai rodo, jog dauguma mote-
rų suvokia savo padėtį kaip reikalingą pagerinimo. Akivaizdu, kad moterų
poreikiai lygių galimybių politikai yra diferencijuoti ir priklauso nuo mo-
terų padėties organizacijoje: karių ir civilių laukiamos priemonės iš esmės
nurodo skirtingas lygių galimybių politikos kryptis. Poreikių diferenciacija
atskleidžia iš esmės skirtingą šių dviejų grupių padėtį organizacijoje. Ka-
rėms aktualiausios šeimos – tarnybos ir švietimo – atstovavimo priemonės,
o civilėms – didesnio ,,matomumo“ priemonės. Šių dviejų moterų grupių
diferenciacijos principas turėtų būtų taikomas ateityje formuojant lygių ga-
limybių politiką KAS.
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Išvados

Moterų integracija į kariuomenę vertintina kaip moterų socialinio ak-
tyvumo sferos išplėtimas, horizontalios lyčių segregacijos profesinėje sferoje
nykimas. Atsižvelgiant į šiuolaikinėms visuomenėms būdingą lyčių lygių gali-
mybių diskursą, moterų integracija į kariuomenę NATO šalyse vyksta ne tik 
formaliai įsileidžiant moteris į kariuomenę ar priskiriant joms tik specifines
funkcijas, bet ir atveriant visas karinės veiklos sritis, o tuo labiau revizuojant
tradicinę „vyro – kario“ paradigmą. Taigi šiuolaikinė moterų integracija į ka-
riuomenę apima ne tik formalią, išorinę, bet ir vidinę kariuomenės idėjinių
pagrindų transformaciją. Suprantama, jog toks moterų integraciją lydinčio
proceso dvilypumas yra sudėtingas uždavinys ne tik pačiai karinei organi-
zacijai, bet ir visuomenei. Sudėtingiausia šiame procese keisti ne teisines,
bet socialines normas, kuriose užkoduotos su lytimi ir lytiškumu siejamos
reikšmės. Moterų integracija į kariuomenę patikrina karinės organizacijos
ir visuomenės brandą: moteris – karė tampa iššūkiu ilgą laiką „savaime su-
prantama“, „natūralia“ laikytai simbolinei lyčių tvarkai.

Tyrimas atskleidė, kad išsakydamos vertinimus moterys karės palaiko 
integracines nuomones ir nuostatas. Dauguma kariuomenės moterų yra įsi-
tikinusios, kad moterys gali ir yra pajėgios dalyvauti karinėje organizacijoje. 
Tačiau egzistuoja tam tikra priešprieša tarp karių savęs suvokimo organiza-
cijoje ir to, kaip, moterų nuomone, organizacija vertina jas. Nors gana daug 
moterų pozityviai suvokia moterų vietą organizacijoje, tačiau daug mažiau 
mano, kad organizacija yra palankiai nusiteikusi moterų atžvilgiu.

Net jei dauguma moterų įsitikinusios, kad moterys pajėgios dalyvauti
kariuomenėje, tačiau mažiau jų demonstruoja profesinį „karės“ tapatumą.
58 proc. karių moterų, internalizavusių karinės organizacijos kultūrą, tapa-
tina save su jos siekiais, tikslais. Likusios dalyvauja karinėje organizacijoje
kaip „darbuotojos“, nesidalija organizacijai būdingų idėjų, vertybių, nesu-
reikšmina organizacijos išskirtinumo. Svarbu pažymėti, kad moterų karjeros
karinėje organizacijoje trajektorija yra susijusi su jų profesinio tapatumo
modeliu: sėkmingas karjeros vertinimas tiesiogiai susijęs su „karės“ profe-
siniu tapatumu, taigi lojalumu organizacijai, jos misijai, vertybėms. Jei ryšys
tarp profesinio tapatumo ir sėkmingos patirties organizacijoje egzistuoja,
galima spėti, kad tarp „darbuotojų“ gali būti dalis moterų, kurios tokią pozi-
ciją organizacijoje priėmė dėl nesėkmingos profesinės patirties.

Aplinka, kurioje dirba karės ir civilės moterys, yra veikiau ribojanti nei
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skatinanti moterų karjeros galimybes. Barjerai dažniausiai yra susiję su ne-
formaliomis organizacijos narių palaikomomis normomis ir labiau paveikia
karių, o ne civilių moterų situaciją. Dauguma karių moterų įsitikinusios,
kad palyginus su vyrais moterys karės turi mažiau galimybių įgyti karjerai
reikšmingą kompetenciją. Panašiai dauguma karių moterų įsitikinusios, kad
sąlygos judėti karinių laipsnių ir pareigų hierarchijoje palankesnės vyrams.
Barjerai moterims auga proporcingai su padėtimi hierarchijoje: kuo aukš-
tesnė padėtis, tuo aukštesnis barjeras.

Nors dauguma moterų pripažino nelygių karjeros galimybių apraiškas,
mažuma patvirtino, kad kariuomenėje egzistuoja diskriminacija dėl lyties. O
tai atskleidžia, kad moterims stinga sąmoningumo, diskriminacinę praktiką
jos vengia įvardyti. Kita vertus, tai gali liudyti ir organizacijos priešiškumą
diskriminacijos viešinimui bei moterų vengimą patirti neformalias sankcijas
iš organizacijos pusės. Svarbu pastebėti ir tai, kad moterys linkusios suasme-
ninti diskriminacijos problemą ir suvokti ją ne kaip sisteminę: daugiau mo-
terų pripažino asmeniškai patyrusios diskriminaciją nei sutiko su nuomone,
kad moterys kariuomenėje diskriminuojamos.

Be kultūrinių moterų padėtį ir karjeros galimybes sąlygojančių barjerų,
kariuomenėje egzistuoja ir struktūriniai. Karių moterų karjeros galimybės
yra ribojamos ydingos vaiko auginimo ir priežiūros atostogų teikimo tvar-
kos. Motinystė daugumai karių reiškia riziką prarasti turėtą padėtį organi-
zacijoje.

Moterų civilių ir karių padėtis KAS yra skirtinga, tad jos turi būti skir-
tingai vertinamos ir įgyvendinamos lyčių politikos atžvilgiu. Tiesa, dauguma 
civilių ir karių įsitikinusios, kad lyčių lygių galimybių politika KAS gali būti 
sėkminga ir pagerinti moterų padėtį. Karių siūlomos priemonės yra susiju-
sios su šeimos – tarnybos derinimu, o civilių – su didesne moterų reprezen-
tacija organizacijoje.
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Résumé

La situation des femmes et leurs possibilités de la carrière 
dans le système de la défense du pays de la Lituanie

Dr. Aušra Maslauskaitė
Académie militaire de Lituanie de Général Jonas Žemaitis

Le but de cet article – analyser les facteurs culturaux qui influencent la
situation des femmes dans le système de la défense du pays de la Lituanie
par les moyens de sociologie. L’objet de l’analyse est une relation subjec-
tive des femmes avec une organisation, les modèles de son positionnement
dans une organisation, l’expérience de la discrimination et la conscience à
l’égard des expériences de la discrimination. L’article présente une modèle 
théorique de l’intégration des femmes dans une armée, aussi que l’évolution
de l’intégration des femmes dans une armée de NATO. Cet article est basé 
sur les résultats du travail des recherches sociologiques „La violence psy-
chologique et le harcèlement sexuel dans le système de la défense du pays“, 
qui a été effectué dans le Centre des recherches stratégiques de l’Académie 
militaire de Lituanie de Général Jonas Zemaitis.

La recherche a montré que les soldats femmes, en exprimant les éva-
luations générales, soutiennent l’idée positive concernant l’intégration des
femmes dans l’armée, mais il n’y a pas beaucoup de femmes qui déclarent
l’identité professionnelle de « soldat ». Les 58 pourcents des soldats femmes
ont internalisé la culture d’une organisation militaire et elles se confondent
avec ses buts et ses aspirations. Le reste participe dans une organisation
comme « employées », elles ne partagent pas d’idées, de valeurs d’une orga-
nisation  et elles n’attribuent pas beaucoup d’importance à la particularité
de cette organisation. L’entourage, où les soldats femmes et les femmes ci-
viles travaillent, plutôt limite qu’encourage les possibilités de la carrière des 
femmes. Le plus souvent, les barrières sont liées aux normes non formelles
qui sont soutenues par les membres de l’organisation et elles influencent
plutôt la situation des soldats femmes que des femmes civiles. La plupart 
des soldats femmes sont convaincues qu’en comparant avec les hommes,
les femmes ont moins de possibilités d’acquérir les compétences nécessai-
res à leur carrière. Les femmes trouvent aussi que les conditions de faire la
carrière militaire et monter la hiérarchie sont plus favorables aux hommes.
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Les barrières augmentent en proportion avec la position du statut dans la
hiérarchie: si le statut est plus haut, la barrière est plus haute aussi. 

Quoique le plupart des femmes admettent que les possibilités inégales
de la carrière existent, seulement la minorité a reconnu que la discrimina-
tion sexuelle existe dans une armée. Cela prouve que les femmes manquent
de conscience, elles évitent de nommer la discrimination. D’autre part, cela
témoigne que l’organisation évite de déclarer publiquement la discrimina-
tion et que les femmes ne veulent pas subir les sanctions non formelles. Il
faut aussi remarquer que les femmes plutôt personnalisent le problème de 
la discrimination et ne comprennent que ce problème est du système: beau-
coup de femmes ont reconnues d’avoir subit une discrimination person-
nellement, mais il n’y a pas beaucoup qui admettent que la discrimination
existe dans l’armée. Sans les barrières culturelles qui influencent la position
des femmes et les possibilités de leur carrière dans l’armée, il existe aussi
des barrières structurelles. Les possibilités de la carrière des soldats femmes
sont limitées par l’ordre imparfait des congés de la maternité. La maternité 
signifie le risque de perdre le statut dans l’organisation pour la plupart des
soldats femmes.
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Priedai

1 priedas. Moterų karių pasiskirstymas pagal karinį laipsnį
Lietuvos kariuomenėje ir tyrimo imtyje

2 priedas. Moterų karių ir civilių pasiskirstymas pagal amžių
ir išsilavinimą tyrimo imtyje, procentais

Amžius išsilavinimas

N <34 35-44 >45 Vid. vid.-pro-
fesinis

Spec. vidu-
rinis Aukštasis

Karės 135 40 38 22 28 36 36

Civilės 128 45 25 30 10 18 72
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3 priedas. Moterys NATO šalių kariuomenėje 2003/2004 m.

Moterų 
dalis

Priėmimo
pradžia INTEGRACIJOS LAIPSNIS

Belgija 8,3 1975 m. be apribojimų nuo 1981 m.

Bulgarija 4,2 1912 m. apribojimai

Danija 5 1998 m. be apribojimų

Vokietija 5,2 1975 m. be apribojimų nuo 2001 m.

Prancūzija 12,8 1940 m. apribojimai (spec. pajėgos, povan-
deninis laivynas)

Graikija 4,2 1946 m. apribojimai (koviniai daliniai)

Didžioji Britanija 8,8 apribojimai (koviniai daliniai)

Estija n. d. n. d. n. d.

Islandija n. d. n. d. n. d.

Italija 0,5 1999 m. be apribojimų

Kanada 12,3 1885 m. be apribojimų

Latvija 17,8 1997 m. be apribojimų

Lietuva 4,8 1991 m. be apribojimų

Liuksemburgas 6 1987 m. be apribojimų

Olandija 8,7 1944 m. be apribojimų

Norvegija 6,3 1977 m. be apribojimų

Lenkija 0,5 1988 m. be apribojimų (nuo 2001 m.)

Portugalija 8,4 1992 m. apribojimai (kai kurie laivyno
daliniai)

Rumunija 4 1973 m. be apribojimų

Slovakija 6,1 2003 m. be apribojimų

Slovėnija 19,2 2001 m. be apribojimų

Ispanija 10,5 1988 m. be apribojimų

Čekija 12,3 n. d. be apribojimų (nuo 2002 m.)

Turkija 4 n. d. apribojimai (koviniai daliniai)

Vengrija 10 n. d. be apribojimų

JAV 15,4 1948 m. apribojimai (koviniai daliniai)

Pagal: Committee on Women in NATO Forces; Kümmel 2005.
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4 priedas. Karių moterų tarnybos motyvų vertinimai (proc.)
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5 priedas. Karinės kultūros vertybių faktoriai ir jų svoriai

Faktorius
I

Faktorius 
II

Faktorius 
III

Moterys karės tik be reikalo užima
vyrų darbo vietą 0,84

Moterys į kariuomenę ateina tik tam,
kad susirastų partnerį 0,73

Daliniai, kuriose tarnauja moterys,
netenka kovinės dvasios 0,63

Moterims ne vieta vyriškame kariuo-
menės pasaulyje 0,59

Moterys yra silpnos, todėl jos negali
būti karėmis 0,55

Moterims kariuomenėje sunku, nes
vyrai nelaiko jų lygiavertėmis kolegė-
mis

0,76

Požiūris į moteris kares kariuomenėje
yra neigiamas 0,73

Lietuvos kariuomenėje moterys ir vy-
rai turi lygias galimybes siekti karjeros -0,69

Moterys kariuomenėje skatina lyčių
lygybės plėtrą visuomenėje 0,77

Moterys kariuomenėje sukuria žmo-
giškesnę atmosferą 0,64

Karines užduotis moterys gali atlikti
taip pat gerai, kaip ir vyrai 0,43
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6 priedas. Koreliacinė karinės kultūros faktorių analizė

Eliminavi-
mas (fakto-

rius I)

Nelygios 
galimybės 
(faktorius 

II)

Nauda 
(faktorius

III)

Tarnybos sėkmingumo vertinimas -,356** -,263** -
Karininko laipsnio gavimas priklauso/
nepriklauso nuo lyties - ,375** -

Seržanto, viršilos, puskarininkio laips-
nio gavimas priklauso/nepriklauso
nuo lytiesy

- ,318** -

Bandymas nutraukti tarnybą ,211* - -

Profesinė motyvacija -,207* - ,224*

,,-“ – žymi, kad koreliacijos koeficientai nerodo statistiškai reikšmingo
ryšio

,,*“ – rodo koreliacinį ryšį esant 0,01 patikimumo lygmeniui
,,**“– rodo koreliacinį ryšį esant 0,05 patikimumo lygmeniui 

Įteikta 2005-12-02
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DOKUMENTAI PASAKOJA

LIETUVOS KARIUOMENĖS VYRIAUSIOJO ŠTABO 
VIRŠININKO PLK. K. ŠKIRPOS LIETUVOS

KARIUOMENĖS VYSTYMO PLANAS

Dr. Jonas VAIČENONIS
Vytauto Didžiojo karo muziejus

Žvelgdami į tarpukario Lietuvos Respublikos kariuomenės istoriją be 
abejonių galime teigti, kad 1935 m. pradžioje pradėtas kariuomenės reorga-
nizavimo ir modernizavimo darbas buvo vienas reikšmingiausių to laikmečio 
įvykių. Darbų pradžioje buvo priimtas Kariuomenės vadovybės įstatymas, 
kuriame apibrėžtos kariuomenės vadovybės teisės bei nustatyta karinė hie-
rarchija. Kariuomenės nepaprastosioms išlaidoms Vyriausybė skyrė 175 mln. 
litų – po 25 mln. kasmet. Per gana trumpą laiką kariuomenė buvo aprengta 
naujomis kokybiškomis uniformomis, suvienodinta ir atnaujinta sausumos 
pajėgų lengvoji ginkluotė, įsigyta nauja šarvuota technika, konstruojami nau-
ji lietuviški lėktuvai, užsienyje perkamos naujos oro kovos mašinos, pradėtas 
kurti karo laivynas, tobulinama artilerija, rūpinamasi priešlėktuvine apsauga, 
iš esmės pertvarkyti mobilizacijos planai. Pradėta kurti savą karinę pramonę. 
Į valstybės gynybos ir paramos kariuomenei veiklą įtraukta ir visuomenė.

Nėra abejonės, kad šiuos procesus skatino tiek ir valstybės vidaus pa-
dėtis, tiek ir permainos Europoje, nes stiprėjanti Vokietija vis dažniau vertė
kalbėti apie naujo karo pradžią. Kalbėdami apie pertvarkymus ir reformas
Lietuvos kariuomenėje nesuklysime sakydami, kad joms vykdyti ir įgyven-
dinti buvo reikalingas planas, kurį paprastai lydi įvairūs dokumentai, anali-
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zuojantys esamą situaciją, bei pateikiami pasiūlymai, ką ir kaip reikėtų da-
ryti. Aptardami 1935 m. pradėtų reformų aplinką, galime patvirtinti tokių
dokumentų egzistavimo faktą. Lietuvos kariuomenės tyrimų istoriografijoje
vyrauja nuostata, kad reformos plano sumanytoju ir vykdytoju buvo Stasys
Raštikis1. Ir tai tikra tiesa, kad šiam žmogui vadovaujant buvo pradėti ir vyk-
domi numatyti darbai. Tačiau žvelgiant į publikuojamą dokumentą kyla tam
tikra abejonė dėl paties reformų sumanymo autoriaus, ir čia iškyla gen. št.
plk. Kazio Škirpos asmenybė.

Prieš pradėdami kalbėti apie publikuojamą dokumentą manome, kad 
tikslinga būtų bent keliais žodžiais aptarti jo autorių gen. št. plk. K. Škirpą ir 
įvertinti jo atliktus darbus. Šiandien K. Škirpą galime įvardinti kaip vieną svar-
biausių žmonių, kurių veikla ir darbai skatino ar kitaip veikė Lietuvos kariuo-
menės kūrimo ir reorganizavimo darbus. Dar I-ojo pasaulinio karo metais šis 
karininkas buvo sumanęs kurti lietuvių ginkluotąsias pajėgas Rusijoje, tačiau 
tokiam sumanymui pritarimo iš lietuvių atstovų Rusijos Dūmoje bei kai kurių 
visuomenės veikėjų negavo2. Tuomet jis nusprendė kreiptis į Lietuvos tarybą. 
1918 m. kovo mėnesį K. Škirpa Lietuvos tarybai pateikė statistiniais duome-
nimis pagrįstus pasiūlymus dėl kariuomenės organizavimo, tačiau ir tada ne-
sulaukė pritarimo. Dauguma tuometinės tarybos narių kariuomenės kūrimo 
klausimą laikė nepribrendusiu3. Tačiau šis jaunas karininkas rankų nenuleido 
ir tų pačių metų balandžio 25 d. Lietuvos tarybos prezidiumui pateikė naują 
iš 5 dalių susidedantį kariuomenės kūrimo planą. Tai buvo pirmasis Lietuvos 
Respublikos kariuomenės kūrimo planas. Tuo metu pats K. Škirpa galvojo, 
kad savų ginkluotųjų pajėgų sukūrimas gali turėti nepaprastai svarbią politinę 
reikšmę Lietuvos valstybingumo atstatymo procesui4. Šis projektas paskatino 
kitų kariuomenės kūrimo projektų atsiradimą, tačiau kariuomenės kūrimo 
darbo pradžios dar teko laukti pusę metų. Jau prasidėjus kariuomenės orga-
nizavimo darbams, K. Škirpa užėmė vadovaujančias pareigas Vilniaus, vėliau 

1 V. Statkus, Lietuvos ginkluotos pajėgos 1918–1940, Chicago, 1986, p. 392–393.; G. Surgailis, 
Lietuvos kariuomenės vadai, Vilnius, 1992, p. 143–145.; G. Surgailis, Lietuvos kariuomenė 1918–
1998, Vilnius, 1998, p. 23.; V. Jankauskas, Nepriklausomos Lietuvos generolai, Vilnius, 1998, p. 
221–223.; J. Rudokas, Prarastieji Lietuvos talentai, Vilnius, 2001, p. 31–33.; W. Rezmer, Lite-
wskie lotnictwo wojskowe 1919–1940, Toruń, 1999, s. 40–42.; J. Rutkiewicz, Wojsko Litewskie 
1918–1940, Warszawa, 2002, s. 21.
2 K. Škirpa, Kariuomenės kūrimo pirmos pastangos ir pirmos kliūtys, Mūsų žinynas, Kaunas, 
1938, t. 35, p. 702–704.; V.Lesčius, Lietuvos kariuomenė 1918–1920, Vilnius, 1998, p. 20.
3 K. Škirpa, Kariuomenės …, p. 718.; V. Lesčius, Lietuvos..., p.  65.
4 V. Steponaitis, Kariuomenės organizavimo klausimas Valstybės Tarybos laikais, Mūsų žinynas,
Kaunas, 1923, t. 4, p. 307–313.; V. Lesčius, Lietuvos..., p. 66.
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Kauno komendantūrose. Nepriklausomybės kovų metais tapo pagrindiniu 5–
ojo pėstininkų pulko organizatoriumi ir vadu. 1920 m. gegužį kaip valstiečių 
liaudininkų sąjungos atstovas buvo išrinktas į Steigiamąjį Seimą. Jame dirbo 
Krašto apsaugos komisijoje. 1920 m. pabaigoje, generolui Liucijanui Želi-
govskiui užėmus Vilnių ir veržiantis į Lietuvos gilumą, tuo metu jau majoras 
K. Škirpa ėmėsi pirmojo Savanorių pulko, vėliau pavadinto 13 pėstininkų 
pulku, organizavimo. 1921 m. rudenį išvyko mokytis į Šveicarijos karo akade-
miją. Po šių studijų Lietuvoje baigė Aukštųjų karininkų kursus su pirmąja lai-
da ir išvyko mokytis į Briuselio karo akademiją Belgijoje. 1925 m. baigęs stu-
dijas buvo paskirtas dirbti į Vyriausiąjį kariuomenės štabą, kur užėmė II–ojo 
(žvalgybos) skyriaus viršininko pareigas5. 1926 m. birželio 21 d. Respublikos 
Prezidento aktu paskirtas Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininku6. Kaip 
matyti iš pateiktų faktų – trisdešimt vienerių metų amžiaus K. Škirpos karjera 
išties įspūdinga. Taigi užėmusį karinėje Lietuvos kariuomenės hierarchijoje 
aukščiausias pareigas jauną karininką užgriuvo didžiulė atsakomybė ne tik 
valdyti ir administruoti kariuomenę, bet ir imtis jos reorganizacijos. Pasenusi 
ir vis dar pagal carinės Rusijos standartus organizuota kariuomenės struktūra 
bei sistema iš esmės buvo neefektyvi ir neatitiko laiko dvasios. Prieš darbus 
naujam štabo viršininkui buvo pateiktos kariuomenės tarnybų ir inspekcijų 
ataskaitos apie esamą kariuomenės būklę. Remdamasis pateiktais duome-
nimis ir juos išanalizavęs Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininkas 1926 m. 
liepos mėn. 26 d. pateikė išsamią ataskaitą krašto apsaugos ministrui7 plk. 
ltn. Juozui Papečkiui. Pranešime išsamiai išanalizavęs padėtį kariuomenėje 
K. Škirpa krašto apsaugos ministrui pateikė esamą kariuomenės situacijos 
vertinimą, nurodė susidariusios situacijos priežastis, atskleidė pagrindinius 
trūkumus bei siūlė, ką reikėtų daryti, kad esama situacija pasikeistų. Vertin-
damas Lietuvos ginkluotąsias pajėgas K. Škirpa priėjo prie išvados, kad kraš-
to gynimas yra atsidūręs nepakenčiamoje padėtyje: nepagrįstai eikvojamos 
lėšos, mokymas kariuomenėje nepilnavertis, valstybės sienos neapsaugotos, 
mobilizacijai nepasirengta, nėra ginklų, šovinių ir finansų atsargos karui, to-
dėl priešas galėtų sėkmingai užpulti Lietuvą visiškai nepasirengusią. Išvadų 
pabaigoje K. Škirpa atsiribojo nuo savo pirmtako generolo Kazio Ladygos 

5 A. Markūnas, Pirmasis Lietuvos kariuomenės savanoris Kazys Škirpa, Žiemgala, 1995, nr. 1, 
p. 6.
6
pp
 Vyriausiojo Štabo Viršininkas Gen. Štabo pulk. leit. Škirpa, Kardas, 1926, nr. 18, p .278–279. 

7 1926 07 27, Vyriausiojo Štabo viršininko gen.št. plk. ltn. K.Škirpos pranešimas Krašto apsau-
gos ministrui, LCVA, f. 929, ap. 3, b. 536, l.1–16.
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darbų, pareikšdamas, kad neprisiima atsakomybės už generolo darbus. Jau 
kitą dieną Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininkas K. Škirpa įteikė krašto 
apsaugos ministrui planą, kuriame nubrėžė struktūrines gaires tolimesniems 
kariuomenės pertvarkymo darbams8. Atsižvelgdamas į išdėstytas mintis 
ankstesnėje ataskaitoje ministrui apie padėtį kariuomenėje, jis nurodė tre-
jopos rūšies reikalavimus, kuriuos turėtų atitikti Lietuvos ginkluotų pajėgų 
organizacija: 1. strateginio pobūdžio; 2. organizacinio pobūdžio; 3. finansi-
nio pobūdžio. Pranešime buvo numatytos ir karinės doktrinos kryptys prieš 
pagrindinį priešą – Lenkiją: 1. gynybinė, kurios pagrindinis uždavinys ginti 
Lietuvos teritoriją; 2. puolamoji – susidarius palankioms sąlygoms iš Lenkijos 
atsiimti okupuotas teritorijas9. Analizuodamas galimas lenkų puolimo kryptis 
bei karo pobūdį, K. Škirpa modeliavo Lietuvos kariuomenės veiksmus. Ap-
tardamas kariuomenės veiksmus, Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininkas 
pabrėžė, kad iš kariuomenės neturėtų būti reikalaujama užduočių, kurių ji 
negalėtų atlikti, o jos pagrindinis uždavinys būtų trukdyti priešo žygį, norint 
išlošti laiko, kartu taupant gyvąją jėgą. Tokie veiksmai atitiko tuometinės mo-
dernios strategijos reikalavimus gintis traukiantis. Baigdamas savąjį praneši-
mą K. Škirpa pateikė numatomą ginkluotų pajėgų organizacijos aprašymą.

Šie aukščiau minėti dokumentai ir jų turinys buvo referuoti Krašto gy-
nimo tarybai, kuriai pirmininkavo pats Respublikos Prezidentas Dr. Kazys
Grinius. Po kelių posėdžių tarybos nariams parodžius išskirtinį dėmesį ka-
riuomenės problemų sprendimui, K. Škirpos projektams buvo pritarta,  ne-
paisant Mykolo Sleževičiaus vyriausybės priimtų lėšų taupymo nuostatų10. 
K. Škirpa prisimena, kad net socialdemokratų atstovai, jo apibūdinami kaip
„antimilitaristai“ – vidaus reikalų ministras Vladas Požėla ir švietimo minis-
tras prof. Vincas Čepinskis parodė sveiką kariuomenės reikalų supratimą ir
projektams nedarė kliūčių11, išlaikydami vieningą Krašto gynimo tarybos po-
ziciją.  Vykdant šiuos K. Škirpos planus buvo mažinamos kai kurios karinės
struktūros bei dalys pagal numatytus reformos planus, siekiant pertvarkyti
kariuomenės organizacinę struktūrą12, pakeičiant iki tol dar galiojusius rusų

8 1926 07 27, Vyriausiojo štabo viršininko gen. št. plk. ltn. K. Škirpos raportas Krašto apsaugos
ministrui, LCVA, f. 929, ap. 3, b. 536, l.1 49–164.
9 Ten pat, l.1 51–152.
10 R. Čepas, Ministras pirmininkas Mykolas Sleževičius, Lietuvos Respublikos Ministrai pirmi-
ninkai 1918–1940, Vilnius, 1997, p. 107.
11 K. Škirpa, Naujas etapas, Mykolas Sleževičius, Chicago, 1954, p. 243–244.
12 Kaunas, 1926 m. rugpjūčio mėn. 5 d., Kardas, 1926, nr. 21–22, p. 330.
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statutus bei netinkančias Lietuvos kariuomenei struktūras13. Kaip tvirtino
krašto apsaugos ministras Leonas Bistras, lėšos ginklams įsigyti nebuvo su-
mažintos. K. Škirpa akcentavo ir technikos bei ginklų atsargos būtinybę14.

Prasidėjo intensyvus darbas, į kurį įsitraukė visi štabo karininkai. Įvei-
kus visas kliūtis po dviejų mėnesių darbo krašto apsaugos ministras jau
galėjo naująjį projektą pateikti vyriausybei ir seimui aprobuoti. Buvo pa-
ruošti slaptieji kariuomenės mobilizaciniai planai. Dar po pusantro mėnesio
štabas iš karo apygardų sulaukė savo darbo pirmųjų rezultatų. Jie parodė,
kad visuotinę mobilizaciją Lietuvoje būtų galima įvykdyti per 6 dienas, nors
ilgiausiai ji užtruktų iki 8 dienų15. Vis dar didžiulė problema buvo kariuo-
menės aprūpinimas ginklais, kurių labai trūko galimos mobilizacijos atve-
ju. Visus kariuomenės štabo pradėtus ir padarytus darbus nubraukė 1926
metų gruodžio 17 dienos valstybės perversmas. Paskelbus naująją vyriausybę
K. Škirpa įteikė prašymą atleisti jį iš vyriausiojo štabo viršininko pareigų ir
kitą prašymą paleisti iš kariuomenės į atsargą16. Krašto apsaugos ministras
K. Škirpą atleido iš pareigų, tačiau paliko kariuomenėje. Netrukus buvęs
štabo viršininkas buvo komandiruotas į Berlyną užimti Lietuvos karo atašė
pareigų Vokietijoje. Taip vienas aktyviausiu reformų kariuomenėje šalininkų
atsidūrė savotiškoje politinėje tremtyje. K. Škirpa Lietuvos kariniu atstovu
Vokietijoje išbuvo nuo 1928 iki 1937 m. Šiandien galime tik konstatuoti, kad
nuo 1927 m. iki pat 1934 m. pabaigos 1926 m. viduryje K. Škirpos pradėti
intensyvūs kariuomenės pertvarkymo darbai nebuvo tęsiami. Kita vertus,
būtent šie 1926 m. parengti kariuomenės pertvarkymų darbai suformavo pa-
grindus 1934 m. parengto ir čia publikuojamo dokumento atsiradimui.

Nepaisant taip susiklosčiusių įvykių,  būdamas toli nuo Lietuvos
K. Škirpa ir toliau dirbo valstybės ir jos kariuomenės labui. Lietuvos karinėje
spaudoje dažnai pasirodydavo jo publikacijos įvairiais kariniais klausimais.
Galvodamas apie Lietuvos kariuomenės ateitį, K. Škirpa galėjo tik laukti ir
tikėtis, kad kada nors ateis laikas ir jo sumanytas idėjas pavyks įgyvendinti.
Ir toks laikas atėjo. Tai buvo 1934 metai.

Po nepavykusio karinio pučo 1934 m. birželio 7 d. perversmo organiza-
vimu apkaltintą kariuomenės štabo viršininką Petrą Kubiliūną pakeitė Stasys

13 Sutkus pulk., Mūsų kariuomenės įstaigų reorganizacijos reikalu, Kardas, 1926, nr. 18, p. 
279–280.
14 Pasikalbėjimas su Krašto Apsaugos Ministeriu d–ru L. Bistru, Kardas, 1926, nr. 7, p. 98.
15 K. Škirpa, Naujas etapas, Mykolas Sleževičius, Chicago, 1954, p. 244.
16 Ten pat, p. 267.
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Raštikis. Tad K. Škirpai atsirado galimybė įgyvendinti bent dalį savo galvoje
nešiojamų idėjų, nes S. Raštikį seniai pažinojo. Dar kovų už nepriklausomy-
bę metu, S. Raštikis tarnavo K. Škirpos vadovaujamame 5 pėstininkų pulke.
Vėliau abu dirbo žvalgyboje, o plk. ltn. K. Škirpai 1926 m. sausio 1 d. tapus
žvalgybos šefu, tuometinis kpt. S. Raštikis vėl tapo pavaldiniu17. Abu juos 
siejo ne tik tarnybiniai kontaktai, bet ir draugystė. S. Raštikis mokėsi pusiau
slaptuose „Vadų padėjėjų paruošimo“ (Führergehilfenausbildung) kursuose
Vokietijoje. Šiuose kursuose buvo ruošiami štabo karininkai, nes Versalio 
sutartimi Vokietijai buvo uždrausta turėti karo akademiją. Kursuose mokslo 
trukmė buvo treji metai, tačiau S.Raštikis jų nebaigė dėl pablogėjusių Vo-
kietijos ir Lietuvos santykių. Būtent tada K. Škirpa pasirūpino, kad vokiečių
karinė vadovybė išduotų priverstam sugrįžti į Lietuvą karininkui  rekomen-
dacinį paliudijimą, nurodant kokį štabo darbą galėtų jis dirbti. S. Raštikio 
liudijime buvo pažymėta, kad jis tinkamas pulko arba divizijos štabo dar-
bui18. Naudodamasis susiklosčiusiomis aplinkybėmis, būdamas Berlyne,
K. Škirpa parengė didžiulę studiją apie Lietuvos ginkluotąsias pajėgas ir per-
siuntė ją S. Raštikiui. Dokumentą lydinčiame laiške K. Škirpa rašė: „Siunčiu 
Tamstai prie šio pridėtą mano Exposé Lietuvos ginkluotųjų pajėgų organiza-
cijos klausimu, – nemažą darbą, kurį aš paruošiau nei kieno nepavedamas,
vien su tikslu, kad nors savo mintimis, padėti Tamstai, kaipo mano kovų už 
Lietuvos Nepriklausomybę draugui, nūnai tapusiam mano aukštu viršininku,
- tobulinti mūsų karinę pajėgą, į kurią, vėl gręsiant išoriniems pavojams, yra
nukreiptos visos mūsų nedidelės tautos viltys“ (kalba netaisyta – J.V.). Taigi 
S. Raštikis gavo unikalią studiją su įvairiais paskaičiavimais ir svarstymais,
kas tikriausiai tapo jo pradėtų vykdyti kariuomenės reformų pagrindu. Tenka 
tik apgailestauti, kad K. Škirpos indėlis šiuose darbuose liko nepastebėtas.
Vėliau S. Raštikis savo memuaruose užsiminė apie K. Škirpos jo pradėtam
darbui suteiktas naudingas mintis. Jis  pripažino, kad K. Škirpa buvo vienin-
telis iš visų generalinio štabo karininkų, atsiuntęs savo samprotavimus apie
Lietuvos ginkluotųjų pajėgų organizavimą, tačiau teigė, kad negalėjo jais vi-
sais pasinaudoti, motyvuodamas tuo, kad dalis jų buvo per daug radikalūs,
o kitose srityse per daug platūs užmojai ir Lietuvai nepakeliami. Baigdamas
S. Raštikis rašė, kad K. Škirpos pagrindinės mintys sutapo su jo mintimis,
todėl jis jomis mielai pasinaudojo ir buvo už tai dėkingas19. Skaitant šias eilu-

17 A. Anušauskas, Lietuvos slaptosios tarnybos, 1918–1940, Vilnius, 1993, p. 126–127.
18 K. Škirpa, Lietuvos nepriklausomybės sutemos, Chicago–Vilnius, 1996, p. 23, 37.
19 S. Raštikis, Kovose dėl Lietuvos, 1 dalis, Los Angeles, 1956, p. 321–322.
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tes sunku suvokti, kad taip galima būtų atsiliepti apie žmogų, kuris dar gerai 
pažįstamas, kuris suvokdamas bendro darbo svarbą suteikė savo žinias ir
pasidalino patirtimi, o formalios padėkos sulaukė tik po 22 metų. Tačiau tai 
subjektyvi šių eilučių autoriaus nuomonė. Šiandien galime tik samprotauti,
kad gali būti S. Raštikis geresnės progos kaip apie tai pasakyti memuaruose
ir neturėjo. Manytume, kad K. Škirpos ir S. Raštikio tarpusavio santykiai
galėtų sulaukti atskiros mokslinės studijos. Taip pat reikėtų paminėti, kad
K. Škirpos parengto dokumento kopija buvo nusiųsta tuometiniam užsienio
reikalų ministrui Stasiui Lozoraičiui20.

Į Jūsų rankas atiduodame išskirtinį dokumentą, skirtą Lietuvos ginkluo-
tųjų pajėgų organizacijos įvairių klausimų ir problemų analizei. Manome,
kad jis vienas svarbiausių, tyrinėjant XX a. ketvirto dešimtmečio antroje pu-
sėje vykusį Lietuvos kariuomenės reorganizavimo ir modernizavimo proce-
są. Rengiant publikaciją naudotasi dokumento kserokopija. Šis dokumentas
yra saugomas Lietuvos valstybiniame centriniame archyve Vilniuje, Krašto 
apsaugos ministerijos fonde nr. 384, operacijų skyriaus dokumentų rinki-
nyje21 ir yra mikrofilmuotas. Dokumentą sudaro 190 puslapių spausdinto
rašomąja mašinėle teksto, kurį papildo 5 turinio lapai, 19 priedų, ir du grifu
„slaptai“ pažymėti gen. št. plk. K. Škirpos laiškai siųsti iš Lietuvos pasiun-
tinybės Vokietijoje adresuoti Vyriausiojo štabo viršininkui gen. št. plk. ltn.
S. Raštikiui22. Archyve saugomi puslapiai yra susegti į atskirą popierinį seg-
tuvą. Pagrindinė dokumento teksto dalis datuojama greičiausiai paties auto-
riaus K. Škirpos ranka padarytu įrašu pirmajame puslapyje – 1934 m. lapkri-
čio 1 d. Kiek vėliau, 1934 m. lapkričio 20 d. datuotu laišku, K. Škirpa papil-
domai atsiuntė dokumento turinį. Sprendžiant iš tekstinės dalies ir įvertin-
dami tai, kad S. Raštikis į Vyriausiojo kariuomenės štabo viršininko pareigas
buvo paskirtas 1934 m. rugsėjo 21 d., galime manyti, kad pagrindinio teksto
parengimo darbas galėjo būti atliktas 1934 m. rugsėjo – spalio mėnesiais.
Žvelgiant į tekstinės dalies visumą galima pastebėti, kad dokumentas buvo
rašomas dviem rašomosiomis mašinėlėmis. Bendra teksto kokybė pakanka-
mai aukšta. Turinio lapai numeruoti romėniškais skaitmenimis, o dokumen-
to – arabiškais, kurių dalis įrašyti ranka (129–141, 151–155). Beveik kiekvie-

20 Ten pat, p. 322.
21 1934 11 01, Gen. št. plk. K. Škirpa, EXPOSÉ Lietuvos ginkluotųjų pajėgų organizacijos
klausimu, LCVA, f. 384, ap. 3, b.446, l.2–6, 9–223.
22 Vienas šių laiškų kuriame apibūdinamas siunčiamas ir čia pristatomas dokumentas buvo
publikuotas J.Vaičenonio straipsnyje Lietuvos kariuomenės modernizacija (1926–1939), Darbai
ir dienos, t. 21, Kaunas, 2000, p. 155–156.



322

no puslapio apačioje pateikiama nukeliamo į kitą puslapį žodžio dalis arba
visas žodis, kuriuo yra pradedamas kitas puslapis. Tekste gausu ranka dary-
tų įrašų, įvairių klaidų atitaisymų bei pateikiamų duomenų koregavimo ne-
tinkamus duomenis išbraukiant jų vietoje šalia įrašant kitus arba specialiai
paliekant tuščias vietas, kuriose vėliau ranka yra įrašyti įvairūs skaičiai bei
žodžiai. Taip pat yra įrašų, darytų tiesiog ant spausdinto teksto. Didesnę dalį
informacijos, kuri buvo išbraukta, galime perskaityti, nes išbraukiama buvo
vienu ar dviem brūkšneliais, tačiau kai kuriose vietose išbraukto teksto įskai-
tyti neįmanoma, nes tos vietos tiesiog užjuodintos rašalu. Visus dokumente 
atliktus taisymus ir įrašus manytume yra padaręs pats teksto autorius.

Dokumentą sudaro septynios struktūrinės dalys. Pirmojoje pavadin-
toje „Pagrindiniai daviniai“  pateikiamas Lietuvos Respublikos teritorijos 
ir jos gyventojų apibūdinimas, pasitelkiant gausius Lietuvos statistikos 
metraštyje publikuojamus statistinius duomenis. Šioje dalyje vertinamas 
visuomenės išsilavinimo lygmuo, tautinių mažumų bei visuomenės pro-
fesinio pasiskirstymo įtaka kariuomenės sudėčiai. Apibūdinant valstybės 
materialinius išteklius, konstatuojama, kad valstybėje turi būti sukauptos 
reikiamos atsargos.

Antroji dokumento dalis pavadinta „Strateginė Lietuvos ginkluotų 
pajėgų koncepcija“ skirta ginkluotųjų pajėgų dydžio skaičiavimams galimo 
karo atveju.

Trečioji dalis „Taikos meto organizacija“ apimtimi pati plačiausia, ją su-
daro net 78 puslapiai teksto. Joje K. Škirpa modeliuoja Lietuvos ginkluotųjų
pajėgų taikos meto organizacijos principus, kurių dėka galima būtų pasiekti
maksimalius mobilizacijos rodiklius. Čia pateikiama Krašto apsaugos minis-
terijos (toliau – KAM) struktūros analizė ir veiklos principai, valstybės sienų
priedangos problemos, teritorinės kariuomenės analizė, kariuomenės moky-
mas bei kariuomenės išlaikymui skirtų lėšų analizė.

Ketvirtojoje dalyje „Mobilizacijos pajėgos“ pateikiami skaičiavimai
apie mobilizuotos kariuomenės dydį karo atveju.

Penktojoje dalyje pavadintoje „Ginklų ir municijos klausimas“ K. Škir-
pa pateikia Lietuvos kariuomenės ginkluotės poreikių skaičiavimus. Apiben-
drindamas jis akcentuoja būtinybę didinti valstybės išlaidų dydį ginkluotų
pajėgų reikmėms nuo 17 % 1931–1932 m. iki 25–30%. Įvertinęs ginkluotės
užsienyje pirkimo sunkumus kaip vieną iš problemos sprendimo būdų siūlo
Lietuvoje įkurti lengvosios ginkluotės ir amunicijos gamyklą, kuri patenkin-
tų valstybės poreikius. Žvelgiant į 1935 m. S. Raštikio pradėtus kariuomenės
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modernizavimo darbus, galime patvirtinti, kad valstybės biudžeto išlaidos
KAM buvo gerokai didesnės23, nors ir nesiekė dokumente nurodyto dydžio,
o 1936 m. Linkaičiuose pradėtos statyti ginklų dirbtuvės, kuriose jau 1937 m. 
buvo pradėtas šautuvų ir kulkosvaidžių vamzdžių gamybos procesas. Vėliau
darbai išsiplėtė ir naujojoje gamykloje buvo gaminami 105 mm kalibro svie-
diniai, 81 mm minosvaidžių minų sudedamosios dalys, dujokaukės, 7,92 mm
kalibro šoviniai, prieštankinės minos bei įvairi kita įranga. Šių darbų dėka
buvo ne tik patenkinami kariuomenės poreikiai, bet ir sutaupoma daug lėšų,
jei skaičiuotume gamybos darbų savikainą24.

Šeštojoje dalyje „Karinei – dvasinis ginkluotos pajėgos stiprinimas“ 
kalbama apie jaunuomenės karinio parengimo bei karinių žinių skleidimo 
rezervistų tarpe problemas. Pateikdamas savo apmąstymus, K. Škirpa mini 
dvi organizacijas – Lietuvos šaulių sąjungą ir Lietuvos kariuomenės savano-
rių kūrėjų sąjungą, kurios galėtų šia veikla užsiimti. Jo nuomone, Lietuvos 
kariuomenės savanorių kūrėjų sąjunga turėtų užsiimti jaunuomenės kari-
niu auklėjimu ir švietimu, o Lietuvos šaulių sąjunga – rezervistų mokymu 
ir ruošimu. Vertinant jaunuomenės karinį rengimą, reikia pasakyti, kad iki 
šiol nėra atlikti šios problemos detalesni moksliniai tyrimai, tad ateityje, 
pasiremiant ne tik esamame dokumente pateikiamais samprotavimais, ver-
ta ją tirti gerokai plačiau. Taigi  Lietuvos šaulių sąjunga išties tapo savita 
rezervo Lietuvos kariuomenei rengimo baze. K. Škirpa dokumente pasiūlė 
Lietuvos šaulių sąjungos veiklą suderinti su bendra Lietuvos ginkluotųjų 
pajėgų organizacija, karo atveju numatė šaulius panaudoti įvairių objektų 
apsaugai bei panaudoti partizaniniams veiksmams priešo užnugaryje. Taip 
pat numatė, kad kariniais pagrindais tvarkoma organizacija turėtų tiesio-
giai priklausyti vyriausiajam kariuomenės inspektoriui (publikuojamame 
dokumente šia pareigybe įvardinamas kariuomenės vado pareigų atitikmuo 
– J.V.). Šios generalinio štabo pulkininko mintys faktiškai sutapo su 1935 
m. pradėtais ne tik kariuomenės modernizavimo, bet ir Lietuvos šaulių są-
jungos reorganizavimo ir integravimo į valstybės gynybinę sistemą darbais. 
1935 m. liepos 15 d. buvo paskelbtas Lietuvos šaulių sąjungos įstatymas, 
kuriuo organizacija tapo pavaldi kariuomenės vadui25. Tokiu būdu Šaulių 

23 Išlaidos Krašto apsaugos ministerijai 1935 m. sudarė 23,64% valstybės išlaidų, 1936 m. –
26,71%, 1937 m. – 25,58%, 1938 m. – 23,25%, 1939 m. – 24,09%.
24 V. Statkus, Lietuvos…, p. 500–513; J. Rudokas, Prarastieji…, p. 75–86.
25 V. Statkus, Lietuvos…, p.  770.
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sąjunga virto Lietuvos visuomenės karinio rengimo ašimi26.
Paskutinioji exsposé dalis pavadinta „Projektuojamos ginkluotų pa-

jėgų organizavimo sistemos palyginimas su esamąja kariuomenės organi-
zacija“ pažymėta grifu „Labai Slapta“. Šioje dalyje K. Škirpa bando api-
bendrinti ankstesnėse dalyse pateiktus samprotavimus ir bando nubrėžti 
karinės vadovybės neatidėliotinų darbų gaires, darbus skirstydamas į tris 
fazes. Pirmoje fazėje jis numatė karo prievolės ir kitų įstatymų pakeitimą, 
KAM centrinių organų pertvarkymą ir  valstybės sienos priedangos sudary-
mą. Antroje fazėje – kariuomenės rikiuotės dalių pertvarkymą, naujos karo 
organizacijos įgyvendinimą, naujų mobilizacinių planų parengimą ir reali-
zavimą bei Lietuvos šaulių ir Lietuvos savanorių kūrėjų sąjungų pritaikymą 
naujos karo organizacijos reikmėms. Taip pat pažymėjo, kad numatomas 
kariuomenės pertvarkymas turėtų būti skubiai paruoštas ir įgyvendintas ne 
vėliau kaip iki 1935 m. pavasario. Trečioji fazė, K. Škirpos manymu, turė-
tų apimti tokius tolimesnius kariuomenės vystymosi ir tobulinimosi etapus, 
kurių pirmasis apimtų 1936–1938, antrasis 1939–1941, trečiasis 1942–1944, 
ketvirtasis 1945–1947 metus.

Apibendrindami šiuos nedidelius išties didžiulės studijos atskirų dalių
pristatymus ir vertinimus, taip pat atsižvelgdami į 1935 m. pradėtą Lietu-
vos ginkluotųjų pajėgų reorganizavimo ir modernizavimo darbą, kuris buvo
tęsiamas iki pat sovietinės Lietuvos Respublikos okupacijos, galime kons-
tatuoti, kad daugelis šiame K. Škirpos parengtame eksposé paliestų pro-
blemų buvo bandomos realizuoti. Šiandien neturėdami jokio kito panašaus
dokumento, galime manyti, kad šis dokumentas buvo S. Raštikio pradėtų ir 
vykdytų kariuomenės reformų pamatu. Daugelis K. Škirpos minčių aprašytų
dokumente sulaukė vienokios ar kitokios formos realizavimo.

Publikuojamas dokumentas Lietuvos istorikų nebuvo nepastebėtas27, 
plačiau nebuvo komentuojamas. Į mokslinę apyvartą pateko tik paskiri duo-
menys, šio, kaip esminio kariuomenėje vykusių pertvarkymų dokumento
plačiau neanalizuojant. Manome, kad ši ištiso dokumento publikacija karo
istorikams ir kitų sričių specialistams suteiks galimybę juo pasinaudojant im-
tis naujų mokslinių darbų. Kita vertus dokumentas yra įdomus ir platesniam

26 J. Vaičenonis, Lietuvos Šaulių sąjunga Valstybės gynyboje 1935–1940 metais, Lietuvos šaulių 
sąjungos istorijos fragmentai, Kaunas, 2002, p. 110–119.; J. Vaičenonis, Lietuvos kariuomenė vals-
tybės politinio gyvenimo verpetuose (1927–1940), Vilnius, 2003, p. 100, 140.
27
yy

 L. Truska, Antanas Smetona ir jo laikai, Vilnius, 1996, p. 271; J.Vaičenonis, Lietuvos kariuo-
menės modernizacija (1926–1939), Darbai ir dienos, Kaunas, 2000, t. 21, p. 153–159.
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ratui žmonių besidominčių ne tik kariniais dalykais, bet ir Lietuvos valstybės
vidaus politinio gyvenimo vertinimais.

Pateikdami šį dokumentą, tikimės, kad jis leis susipažinti su iki šiol ma-
žai žinomu Lietuvos ginkluotųjų pajėgų vertinimu. Kita vertus, galvojame,
kad pristatoma informacija sulauks daugelio tyrėjų dėmesio bei paskatins
imtis naujų mokslinių studijų. Vertinant dokumento unikalumą, galima būtų
nagrinėti, kokį poveikį šiai studijai padarė Europos valstybių, tokių kaip
Belgija ar Šveicarija, kuriose K. Škirpa studijavo, ar kitų šalių patirtis. Šio
tikslo galima siekti analizuojant ir lyginant dokumente pateikiamas idėjas
ir skaičiavimus su to paties laikmečio teoriniais darbais bei praktinėmis kitų
valstybių kariuomenių reformomis.
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LIETUVOS PASIUNTINYBĖ                Berlynas, 1934 m. lapkričio 6 d.

Gn. št. pulkin. ltn. p. R a š t i k i u i,
        Vyriausiojo Štabo Viršininkui,

      S l a p t a i 

  Aukštai gerbiamas Pone Pulkininke,

Siunčiu Tamstai prie šio pridėtą mano Exposé Lietuvos ginkluotųjų pa-
jėgų organizacijos klausimu, – nemažą darbą, kurį aš paruošiau nei kieno
nepavedamas, vien su tikslu, kad, nors savo mintis, padėti Tamstai, kaipo 
mano kovų už Lietuvos Nepriklausomybę draugui, nūnai tapusiam mano
aukštu viršininku, – tobulinti mūsų karinę pajėgą, į kurią, vėl gresiant išori-
niams pavojams, yra nukreiptos visos mūsų nedidelės tautos viltys.

Nepretenduoju skaityti atliktą darbą labai tobulu dalyku, nes Tamsta 
ir pats suprasi, kad tokios rūšies darbo sunku imtis esant toli nuo štabo, be
kurio pagalbos toks darbas, tiesą sakant, išviso neįmanomas.

Tai, ką aš paruošiau, yra daugiau teoretinio pobūdžio studija, paremta
mūsų mažos valstybės sąlygomis, kaip aš jas asmeniškai įvertinu. Tikiuos, 
betgi, kad mano pastangos, kad ir teoretinio pobūdžio, nebus buvusios bergž-
džios ir Tamsta atliktame darbe rasi sau naudingų pasiūlymų ir samprotavi-
mų mums visiems labai rūpina mūsų ginkluotosios pajėgos problema.

Dar viena pastaba. Jau baigiant darbą, gavau iš Vyriausiojo Štabo or-
ganizacijos skyriaus davinius apie mūsų naujokų kontingentą paskutinių-
jų 4 metų. Jie žymiai skiriasi nuo teoretinio naujokų kontingento, padėto
kariuomenės sudėties apskaitliavimų pagrindan, kurį aš paėmiau iš Lietu-
vos Statistikos Metraščio. Kodėl toks skirtumas gavosi – neturiu galimybės
išaiškinti. Kadangi Statistikos Metraštis yra oficialus leidinys, tai neturiu
pamato jam netikėti. Taip pat negaliu ginčyti ir davinių, man post factum
prisiustų  iš Organizacijos Skyriaus. Bet iš esmės, tai atliktojo darbo vertės
nemažina. Jei pasirodytų, kad Organizacijos Skyriaus daviniai yra teisingieji,
tai visus apskaitliavimus tektų tik pervesti sulig šiais pastaraisiais. Kadangi
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tada naujokų kontingentas būtų 5–6000 vyrų mažesnis, kaip mano paimtasis
iš Statistikos Metraščio, tai manau, būtų galima palikti aktyviajai tarnybai
dabartinius 18 mėnesių, kas būtų ne tik sveika kariuomenės mokymo atžvil-
giu, bet ir palengvintų puskarininkių parengimo klausimą. Tuo labiau, kad 
kariuomenės užlaikymo išlaidos, kad ir palikus 18 mėnesių tarnybos laiką,
bet sumažinus ikmetinį naujokų kontingentą ant paminėto skaičiaus, vargu
ar padidėtų.–

Pasinaudodamas ta progą, prašau Tamstos, aukštai gerbiamas Pone 
Pulkininke, teiktis priimti mano gilios pagarbos pareiškimus.

K a u n a s.

     Gn. št. pulkininkas.
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S l a p t a i p
E x p o s ép

Lietuvos ginkluotųjų pajėgų organizacijos klausimug ųjų p j gų g j

I. Pagrindiniai daviniai.g

Valstybės ginkluotųjų pajėgų organizacija priguli nuo sekančių pagrin-
dinių faktorių:

a/ gyventojų,
b/ teritorijos,
c/ krašto materialių išteklių,
d/ politikos statomų ginkluotosioms pajėgoms uždavinių.

a/ Lietuvos gyventojai./ gy j
Dabartiniuose Lietuvos rubežiuose sulig „Lietuvos statistikos metraš-

čio“ 1932 metais gyventojų, mūsų krašto piliečių, buvo
vyrų      –     1.154.283
moterų – 1.253.060
išviso            2.407.343
su 1933–34 metų natūraliu prieaugliu – apie 2.450.000. Okupuotoje

Lietuvos dalyje, sulig lenkų apskaitymais, 1921 metų rugsėjo mėn. 30 d. buvo
apie 1.000.000 gyventojų, bet jais tuo tarpu mes nedisponuojame.

Mūsų gyventojų kultūrinis neveau nėra aukštas. Taip pat esame žymiai 
atsilikę nuo kitų vakarų Europos tautų valstybinio susipratimo bei patrio-
tiniu atžvilgiais. Bet minėtose srityse vyksta jaučiama pažanga: jau turime
perteklį jaunų vyrų išėjusių aukštesniąją ir net aukštąją mokyklą, iš  kurių
galimi, pasirinkti kandidatų į karininkus. Dalis tokių apsišvietusių vaikinų,
ypač tokių, kurie nepilnai baigė aukštesniąją mokyklą, jau nebetilpsta į karo
mokyklą ir karo prievolės atlikti patenka į kariuomenę eiliniais kareiviais,
kur jie daro teigiamos įtakos, prisidėdami savo žiniomis prie bendro mūsų
ginkluotų pajėgų kultūrinio ir patriotinio jausmo kėlimo. Dalis jų, atbuvę
privalomą karo tarnybos laiką, pasilieka toliau aktyvioje karo tarnyboje ir
tampa virštarnybiniais puskarininkais. Analfabetų skaičius eilinių kareivių
tarpe neperdidelis, taip, pavyzdin, priimtųjų 1933 metais naujokų skaičius
– 11.227 vyrai,  mokslo cenzo atžvilgiu jau atrodo šiaip:
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visai neraštingų ............................................... 610 vyrų,
mokančių tik skaityti ...................................... 93  vyrai
mokančių skaityti ir rašyti /namų mokslo/ ... 5.137  “
išėjusių pradžios mokyklą ............................. 4.742  “
išėjusių aukštesniąją mokyklą ...................... 529      “ 
išėjusių aukštąjį mokslą .................................. 16      “  
Kada pradės reikštis visuotino pradinio mokslo išdavos – mūsų kariuo-

menėje analfabetų visai nebebus.
Sveikatingumo atžvilgiu, kaip fizinio, taip ir moralinio, mūsų kariuo-

menei komplektuoti turime daugumoje gana gerą elementą, nes 84 % visų
mūsų gyventojų yra kaimo žmonės miesto pagundomis neištvirkinti, iš ma-
žens pripratę prie sunkaus darbo ir gana paprastų gyvenimo sąlygų. Karo
tarnybai jie yra visai geri ir iš jų galima parengti gerus karius, neatsižvelgiant
konstatuotų pas daugelį jų įvairių fizinių netobulumų, paeinančių nuo var-
gingų augimo ir brendimo sąlygų. 

Tautiniu atžvilgiu Lietuvos gyventojai nėra vienodi, būtent, turime tau-
tines mažumas, dalinai dar nepakankamai persiėmusias Lietuvos valstybiniu
susipratimu. Tautinių mažumų yra:

žydų ................................. 7,1 %
vokiečių ........................... 4,1 %
lenkų ................................ 3 %
rusų ...................................2,4 %  
baltgudžių ........................ 0,1 %
įvairių kitų ....................... 1,8 %
Po pažymėjimu „įvairių kitų“ priskaityti ir 34.337 asmanys / 16.084 vyrai

ir 18.253 moterys / pasivadinę save „klaipėdiečiais“. Nėra jokios abejonės,
kad tai daugumoje yra taip pat lietuviai, tik vokiečių politikos suklaidinti.
Reikia tikėti, kad stiprėjant Klaipėdos Krašto lietuvių tautiniam susiprati-
mui, tautinei neapsisprendusių „klaipėdiečių“ skaičius pranyks ir lietuviai su
laiku pasisakys kas jie esą, o tikri vokiečiai – liks vokiečiais.

Bendrai tariant, tautinis Lietuvos gyventojų nevienodumas nėra toks
didelis, kuris galėtų mūsų ginkluotų pajėgų organizavimui sudaryti rimto
apsunkinimo, ypač dabartinėse Lietuvos sienose, kuriose 80,6 % gyventojų
yra vien lietuviai. Tautinės mažumos išsisklaidžiusios po visą kraštą ir todėl
lietuviškoje daugumoje visai ištirpsta. Tuo labiau, kad jos, ypač žydai, sudarą
net 7,1% visų gyventojų, daugiausia yra miestelėnai, kurių žymus %, dėl fi-
zinių trūkumų, karo tarnybai, t.y. tarnybai su ginklu, visai netinka. Pavyzdin, 
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einant dabartiniu karo prievolės įstatymu, 1933 metais priimtų į kariuomenę
naujokų skaičius sulig tautybėmis atrodo sekančiai :

Lietuvių ….. 9888 vyrai arba 88  %
žydų .............. 486  “ “ 4,63%
vokiečių ….... 418  “ “ 3,82%
rusų ............... 319  “ “ 2,32%
lenkų ............... 47  “ “ 0,52%
baltgudžių ........ 6  “ “ 0,05%
kitų tautybių ... 63  “ “ 0,66%,
     100 %
Tik vienas Klaipėdos Kraštas, kur randasi didesnis Lietuvos valstybei ne-

lojalaus elemento skaičius, tebegyvenąs vokiečių iš užsienio skiepijamomis se-
paratistinėmis tendencijomis, reikalauja įnešti atatinkamą korektyvą, šiek tiek 
komplikuojantį mūsų ginkluotų pajėgų, organizavimo problemą. Kita kom-
plikacija kiltų atgavus Vilniaus sritį, kur taip pat rastume nemažai svetimo 
Lietuvos valstybinei idėjai gaivalo, kuris verstų mus atatinkamai aplinkybėms 
keisti mūsų ginkluotų pajėgų organizaciją. Bet tai jau yra ateities klausimas, 
kuris tuo tarpu nevaržo mums rankų tvarkyti mūsų ginkluotąsias pajėgas taip, 
kaip tai būtų tiksliausia dabartinėse, faktinai valdomosiose, Lietuvos sienose.

Tenka dar apsistoti ties gyventojų susiskirstymu profesijomis. Lietuvos
Statistikos Metraštis parodo sekantį vaizdą:

76,7 % visų gyventojų užsiima žemės ūkiu,
6,4 %     “           “              “     pramone ir amatais,
1,1%      “            “       dirba transporto ir susisiekimo srityse,
2,5 %     “           “      užsiima prekyba,
3,2 %     “           “         “     viešojo pobūdžio tarnyba ir laisv. profesijose,
10,1 %   “           “       užsiima įvairiais verslais. 
Ginkluotų pajėgų, atžvilgiu tai parodo, kad mūsų gyventojai sudaro

gerą elementą nespecializuotoms karo tarnybos sritims,  bet kad specialistų,
dirbančių industrijoje ir įvairių amatininkų turime neperdaug. Tai reiškia, 
kad specialėms ginklų rūšims – ginklininkams, ryšininkams, pionieriams,
automobilistams ir t.t. – pakankamo kontingento iš gyventojų tarpo nėra
ir minėtus specialistus turi pagaminti sau bei išmokinti pati kariuomenė su
pagalba atatinkamų mokyklų.

b/ Lietuvos teritorija./ j
Lietuvos teritorijos, be lenkų okupuotosios srities, dydis – 55.780 kv.



337

kilometrų. Vilniaus sritis, dabar lenkų okupuota, turi apie 27.000 kv. kilo-
metrų. Kadangi faktinai tos srities, kaip ir jos gyventojų, nevaldome ir dar
nežinia kada ją atgausime, tai, kalbant apie dabartinės Lietuvos ginkluotų
pajėgų organizavimą, Vilniaus sritį paliekame nuošalyje.

Nepriklausomos, mūsų faktinai valdomos, Lietuvos dalies teritorija,
valstybės gynimo tikslui nėra patogi. Jos visos sienos yra atviros, išskyrus tik 
90 km. Baltijos pajūrio barą ir žemutinį Nemuną, kuris, drauge su Kuršių 
marėmis, sudaro karo atžvilgiu rimbą kliūtį, palengvinančią sienos gynimą
ties Vokietiją.

Lietuvos sienų ilgis yra sekantis:
su Latvija       – 570 kilometrų,
su Lenkija      – 525 kilm./dabartin.admin.linija/,
su Vokietija    – 275 kilm.,
Baltijos jūros – 90 kilm.
               Išviso 1460 kilometrai.
Tokioms ilgoms sienoms ginti yra reikalinga skaitlinga kariuomenė, neat-

sižvelgiant iš kurio kaimyno gręstų pavojus mūsų kraštui: Vokietijos, Lenkijos 
ar Latvijos pusės. Kadangi šiaurės kaimynas – latvių, tauta, yra lietuvių tautai 
gimininga ir kadangi su Latvija jokių teritorialių ginčių ar kitokių pagrindinių 
politinių kivirčių, kurie abi valstybes stumtų  ginkluotą konfliktą, neturime, 
tai, reikia manyti, kad iš Latvijos pusės ginkluoto pavojaus neturėtų kilti. Rim-
čiausi pavojai, gresia Lietuvai iš kitų dviejų mūsų didžiųjų kaimynų – Vokie-
tijos, kuri pretenduoja  Klaipėdos Kraštą ir bendrai svajoja apie ekspansiją 
į Rytus; ir Lenkijos, – kuri jau laiko pagrobusi mūsų žemės visą trečdalį su 
Lietuvos sostine Vilnium ir siekia Lenkijos – Lietuvos unijos atstatymo. Su 
Rusija tuo tarpu tiesioginės sienos neturime, todėl jos gynimas tėra tolimesnės 
ateities klausimas. Kol kas iš tos pusės mus saugo Lenkija Daugpilio korido-
rium, kuriuo lenkai atskyrė Lietuvą nuo teritorialio kontakto su Rusija.–

c / Lietuvos materialiai ištekliai./
Punkte a/ jau minėta, kad 76,7 % visų Lietuvos gyventojų užsiima že-

mės ūkiu ir tik 6,4 % pramone ir amatais. Tai reiškia, kad Lietuva yra be-
veik išimtinai vien žemės ūkio kraštas. Jos pramonė yra labai nedidelė ir
daugumoje susijusi su žemės ūkio produktų bei ūkio gaminių apdirbimu.
Ginkluotų pajėgų organizacijos atžvilgiu, tai turi dvejopą pasekmę; 1/ turi-
me pakankamai savo maisto ir pašaro didesniam kariuomenės skaičiui iš-
maitinti ir galime patys pagaminti jai aprangą; 2/ ginklus,  municiją ir karo
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technikos priemones esame priversti pirktis svetur, jei neskaityti nedidelių
savo dirbtuvių, kurios užsiima tik nesudėtingais karo reikmenų pataisymais
bei remontu. Neturint savo karo pramonės, kuriai, tiesa sakant, Lietuvoje,
nesant savo geležies, vario ir akmens anglio, nėra nei realaus pamato, ištikus
karui, kada kaimyninių neutralių valstybių sienos ginklų pirkimui užsienyje
dėl mūsų užsidarytų, galėtume atsidurti stačiai katastrofalėje padėtyje. To-
kios padėties išvengimui, turėtume daugiau susirūpinti jau taikos metu pri-
sipirkti, ar kitaip įsigyti tiek įvairių rūšių ginklų ir municijos atsargų, kiek tai
bus reikalinga visoms mūsų valstybės ginkluotoms pajėgoms, kai jos, ištikus
karo pavojui, bus ūmai mobilizuotos. Toks ginklų ir municijos sukaupimas
iš anksto turi ir neigiamą pusę, nes tie ginklai ir ypač municija gali pasenti
ir su laiku likti nebemoderniniais. Bet kitos išeities Lietuvai su vienpusišku
žemės ūkiu, kaip ir kitoms, panašioms į Lietuvą valstybėms, nėra, jei neturėti
patikimo sąjungininko su savystovia, pajėgia karo industrija. Antra vertus
ir strateginės sąlygos, apie kurias bus kalba vėliau, verčia Lietuvą turėti iš
anksto paruoštus ginklus visoms mobilizuotoms mūsų karo pajėgoms, ne-
suvedžiojant ir neprigauliojant savęs viltimis gauti juos trumpiausiu laiku
iš eventualaus  sąjungininko ar Lietuvai draugingai nusistačiusio kaimyno.
Kad didesnio kiekio ginklų ir amunicijos įsigijimas Lietuvos ūkio sąlygose
yra labai sunki problema, reikalaujanti milžiniškų išlaidų, aišku kiekvienam,
kuris nors byle kiek nusimano moderninės kariuomenės ginklavimo klau-
simuose. Bet tai nėra nenugalima. Lietuvos ūkis, kad ir vienšališkas, bet jis
yra aktyvus ir progresuojantis; gyventojai, palyginant, darbštūs, taupūs ir pa-
kantrūs. Mes pagaminame įvairių produktų daugiau, negu. mums patiems
yra jų reikalinga. Perteklį parduodame kitoms valstybėms, iš kurių perkame
industrijos gaminius, kurių patys pas save negaminame.

Kad šio exposé perdaug neapsunkinti, čia nepaduodama statistikos da-
vinių, parodančių Lietuvos ūkio aktyvumą kaip užsienio prekybos atžvilgiu, 
taip ir prekių bei gaminių progresuojančios apyvartos bei sunaudojimo kraš-
to viduje. Tie daviniai yra paskelbti viešuose Finansų Ministerijos Centralinio 
Statistikos biuro leidiniuose. Nors bendra pasaulinių prekybinių santykių bei 
tarptautinės prekių apyvartos depresija prasidėjusi nuo 1931 metų skaudžiai 
atsiliepė ir į Lietuvos ūkį, bet šis pastarasis vistiek, dėka protingai Lietuvos 
Vyriausybės ūkio politikai, dėka mūsų krašto gyventojų darbštumui ir jų ne-
išsemiamam pakantrumui laikinus ūkio sunkumus pernešti, lieka ir toliau 
aktingas ir pažangus. Tai kad ir prie pasunkėjusių tarptautinių prekybinių 
santykių, nėra pamato nusiminimui bei nustojimui vilties, kad mūsų ūkis ne-
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pakeltų didesnių išlaidų, susijusių su reikalingų mums ginklų ir municijos už-
pirkimu užsienyje. Antra vertus, ginklavimos problema yra pagrindinis valsty-
bės nepriklausomybės laidavimo dalykas, kuriam jokia auka nėra perdidelė. 
Tik mums trūksta didesnio pasiryžimo santaupas, gaunamas už mūsų ūkio 
gaminių perteklį, parduodamą užsieniui ar kitaip sunaudojama krašto viduje, 
nukreipti pirmon eilėn pagrindiniam mūsų valstybės nepriklausomybės laida-
vimo reikalui – ginklų ir municijos įsigijimui, atsisakant ilgesniam laikui nuo 
kitų, antraeilių, kartais net liuksusinių, užpirkimų užsienyje ir statybų Lietu-
voje, be kurių dar galėtume pakęsti. Neabejotina, kad tuo būdu taupydami, 
statant valstybės saugumo reikalą pirmon vieton, ir laikydamos vieną kartą 
ant visados priimto ginklavimos pieno, užsibrėžtą didelį tikslą,  kad ir per 
ilgesnį metų skaičių, atsiektume – reikalingus mobilizuotoms mūsų krašto 
karo pajėgoms ginklus su atitinkama municijos atsarga įsigytume, kaip juos 
įsigijo kitos, panašios į Lietuvą, valstybės su vienšališkais ūkiais.

d/ / Uždaviniai statomi politikos mūsų ginkluotosioms pajėgoms:p ų g p j g
Ginkluotų pajėgų pagrindinė užduotis yra ginti valstybės sienas nuo išo-

rinio pavojaus. Be to, ginkluotos pajėgos, jei jos sveikai organizuotos, sudaro
materialę atramą valstybės santvarkos pastovumui ir tuomi prisideda prie
išlaikymo krašto viduje tvarkos ir ramumo, be kurių joks valstybinis kuria-
masis darbas ir progresas neįmanomi. Tose valstybėse, kurios siekia teritori-
alinės ekspansijos bei veda imperialistinę politiką, ginkluotos pajėgos tampa
ultra priemone tos ekspansijos vykdymui.

Lietuva yra, palyginant, nedidelė valstybė, kuri apie kokiuos nors gro-
buoniškus tikslus nei svajoti negali. Jos politika siekia tik taikos ir tarptau-
tinio ramumo, kadangi tik prie šių sąlygų ji gali tarpti ir kultūriniai progre-
suoti. Kiekvienas didesnis ginkluotas konfliktas, ypač tarp mūsų didžiųjų
kaimynų, – Vokietijos, Lenkijos ir Rusijos, gali betgi prieš mūsų pačių norą
įvelti mus į karą. Antra, tos trys valstybės turi ar gali turėti ateityje tikslų,
priešingų Lietuvos nepriklausomumui, būtent,

a/ Vokietija/ j – pretenduoja į mūsų Klaipėdos kraštą ir svajoja apie eks-
pansiją į Rytus;

b// Lenkijaj// – turi jau pagrobusi mūsų krašto trečdalį su sostine Vilnium 
ir tebereiškia tendencijos atstatyti Lietuvos – Lenkijos uniją, ir

c/ / Rusijaj – jei ne dabar, tai ateityje, su stiprėjusi ir sutvarkiusi savo vidaus
padėtį ir reikalus Tolimuose Rytuose, gali atnaujinti veržimosi link Pabaltės 
pajūrio, dėdama pastangas panaikinti ten po Didžiojo karo susikūrusias ne-
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priklausomas valstybės – Suomiją, Estiją, Latviją ir Lietuvą. Kitos didžiosios
valstybės – Anglija, Prancūzija, Italija ir kiti artimesni Lietuvos kaimynai
– Latvija su Estija, – kad ir draugingai nusistačiusios nepriklausumos Lietu-
vos atžvilgiu, bet jos ar tai randasi tolokai nuo mūsų krašto, kaip, pavyzdin,
didžiosios, – Anglija, Prancūzija ir Italija, ar tai, kad ir būdamas arti, kaip
pavyzdin, Latvija su Estija, pačios militariniai yra persilpnos, kad galėtų lai-
ku suteikti Lietuvai pakankamos pagalbos. Nesuvedžiojant savęs tolimomis
viltimis ir žiūrint į Lietuvos tarptautinę padėtį realiai, tenka konstatuoti, kad
mūsų krašto likimas pereina daugiausiai nuo mūsų artimiausiųjų, didžiųjų
kaimynų – Vokietijos, Lenkijos ir Rūsijos. Iš jų gali kilti pavojus Lietuvai
nustoti savo nepriklausomybės ir atbulai – dėka jų interesų priešingumams
Lietuvos atžvilgiu, turime iš jų pagrįstos vilties tą Lietuvos nepriklausomybę
išsaugoti. Mūsų politika laviruoja tarp minėtų trijų mūsų kaimynų interesų
priešingumų ir varžytinių dėl mūsų krašto. Bet tokia politika, kaip vykusiai
ji nebūtų vedama, dar nėra tikras mūsų valstybinio nepriklausomumo lai-
das. Kaip kiekviena taikos politika, taip ir Lietuvos lavi ravimo politika, tėra
pagelbinė priemonė apsaugoti valstybę nuo išorinio pavojaus. Faktinai po-
litika, siekianti taikos, tik užtęsia ginklo pavartojimo momentą. Paties gin-
kluoto pa vojaus gemalo ji betgi panaikinti negali, jei agresingoji pusė nuo
savo ekspansyvinio bei imperialistinio tikslo pati neatsisakys. Kaip jau buvo
minėta aukščiau, kiekvienas trijų mūsų didžiųjų kaimynų jau turi dabar ar
gali turėti ateityje agresingų tikslų prieš Lietuvą visą ar kurią nors jos teri-
torijos dalį. Jei tuo tarpu ir atrodo, kad paminėtų valstybių agresingi tikslai,
link Lietuvos, būdami esmėje priešingi vieni kitiems, tormozuoja arba net
neitralizuoja gręsiantį mums pavojų iš tų valstybių, paėmus kiekviena jų ats-
kirai, tai tatai dar nereiškia, kad to pavojaus nebėra . Jis yra ir gali kiekvie-
nu momentu aktyviai pasireikšti, pavyzdin, ar tai susitarus visoms ar dalei
minėtų valstybių mūsų sąskaiton, arba joms pačioms tarpusavyje ginkluotai
susikirtus. Taip atsitikus, mūsų taiki laviravimo politika nustotų /pamato ant/ 
kurio ji dabar stovi ir Lietuvos nepriklausomybei laiduoti kitos priemonės
nebeliktų, kaip tik mūsų ginkluotosios pajėgos. Kadangi iš kalno negalima
žinoti kada tai galėtų įvykti, tai mūsų ginkluotos pajėgos turi būti visados,
kiekvienu momentu, pasirengusios minėtą sunkų uždavinį, atlikti. Mūsų po-
litika, numatydama, kad prie tam tikrų, aukščiau apibūdintų, aplinkybių ji
toliau taikiomis, diplomatinėmis priemonėmis išsaugoti Lietuvos nepriklau-
somybės nebegalėtų gręsiantį mūsų kraštui pavojų privalo ne slėpti, bet jį
viešai skelbti, kad tuo būdu skatinti netik mūsų ginkluotąsias pajėgas, bet
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ir visą mūsų tautą nuolat budėti ir būti visados pasirengus paaukuoti viską
sunkiai įgytajai valstybinei Lietuvos nepriklausomybei ginti.

Apart tik ką nurodytos, taip sakant, normalios užduoties, Lietuvos poli-
tika stato mūsų ginkluotosioms pajėgoms dar ir kitą svarbų ir sunkų uždavinį
– būti pasirengusioms atvaduoti lenkų okupuotą Vilniaus sritį, jei taikos, t.y.
diplomatinėmis priemonėmis to tikslo atsiekti nepavyktų. Prie kokių aplin-
kybių ir kada Lietuvos politika apeliuos minėtu reikalu /į/ mūsų ginkluotą-
sias pajėgas, šiandieną sunku numatyti. Žiūrint į Vilniaus vadavimo proble-
mą militariniu atžvilgių, viena kas yra aišku, tai tas, kad vien savo pajėgomis,
kaip jos nebūtų gerai organizuotos, okupuotosios srities nepajėgtume atva-
duoti, nes ir ne strategui kartu suprantama, kad pajėgų santikis, būtent, paly-
ginant mūsų pajėgtas su priešo, – Lenkijos, ginkluotomis pajėgomis, tokiam
veiksmui yra mums perdaug nepalankus. Privedimas Lietuvos prie izoliuoto,
– atskiro konflikto su Lenkija, kuri militariniu atžvilgiu yra daugiau negu de-
šimteriopai už mus stipresnė, būtų tokia avantiura, kuri netik Vilniaus mums 
negrąžintų, bet dargi gali užsibaigti Lietuvai visai katastrofaliai t.y. turimos
dabar valstybinės nepriklausomybės praradimu. Tai būtų tiek neprotingas
žingsnis ir klaida, kurios būsinčios mūsų tautos kartos ir Lietuvos istorija
niekad mums negalėtų dovanoti. Todėl Lietuvos politikos užduotis yra dėti
visas pastangas tam, kad išvengti atskiro su Lenkija ginkluoto konflikto. Jei
nesusirastų galimybės atvaduoti Vilniaus sritį diplomatiniu keliu t.y. susita-
riant su Lenkija geruoju, tai, kad nerizikuoti dabartinės nepriklausomosios
Lietuvos dalies laikimu, mūsų politika turėtų stengtis išlošti laiko ir laukti
Vilniaus krašto vadavimui patogesnių aplinkybių pavyzdin,

1/ proga Lenkijos konflikto su Vokietija ar Rusija, kuris militarinę Len-
kijos galę ant tiek išsemtų, kad ir Lietuva su savo, palyginant, nedidelėmis
ginkluotomis pajėgomis įgytų didesnio svorio, ir

2/ suradus Lietuvai tokį sąjungininką, kuris militariniai būtų ir pats pa-
kankamai galingas, kad veikti prieš Lenkiją ir vienkart tuo išlygintų mūsų
ginkluotų pajėgų santikį prieš lenkų ginkluotąsias pajėgas. Kaip pirmame,
taip ir antrame atsitikime Lietuvos politika tik tada turės svorio t.y. skaitysis 
su ja mūsų priešas – Lenkija, ir galėsime rasti mums reikalingų sąjungininkų,
jei už jos pečių stovės rimta mūsų tautos ginkluota pajėga, nes karo istori-
ja parodo, kad silpno partnerio netik priešas nebijo, bet nebrangina jo ir
prietelis. Pagalios, tos tiesos mokina mus ir skaudūs mūsų pačių netolimos
praeities patyrimai. Pirmą kartą nustojome Vilniaus daugiausiai tik todėl,
kad 1918 metais, kada Lietuvos valstybė pradėjo kurtis, nebuvo tuojau ener-
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gingai imtasi savos ginkluotosios pajėgos organizavimo, o buvo gaišinamas
nepaprastai tada brangus laikas bergždžioms svajonėms parsikviesti Lietu-
vai nuo bolševikų ginti svetimą kariuomenę, kurios, kaip žinome, niekad
iš niekur nesusilaukėme. Antrą kartą nustojome Vilniaus 1920 metais irgi
daugiausiai tik todėl, kad tų metų pradžioje, kuomet vyko Lenkų–Sovietų
karas, ir bendra padėtis buvo labai miglota, mes netik savo ginkluotų pajėgų
nestiprinome, bet dargi paminė tų metų kovo mėnesyje dalį jų buvome de-
mobilizavę, Tiesa, neilgam, nes jau birželio mėnesyje, kada pradėjo aiškėti,
kad lenkams kovose su rusų Raud. Armija ima nebesisekti, mes buvome
priversti mūsų pulkus skubiai papildyti bei kariuomenę didinti. Bet tai jau
buvo pervėlu. Liepos – rugpjūčio mėnesiuose, kada lenkų kariuomenė, rusų
Raudonosios Armijos persekiojama, skubiai traukėsi, užleizdama Vilniaus 
kraštą bolševikams, mes tegalėjome pasiųsti prieš šiuos pastaruosius ir prieš
pasitraukiančius lenkus tik skeletinius pulkus, kurių papildymai ant greitųjų
pašaukti, neaprėdyti, neginkluoti ir neapmokinti, noroms – nenoroms turėjo
būti palikti kariuomenės užpakalyje ir, kaip veiksmuose Suvalkijoje, taip ir
neužilgo po to puolant lenkams patį Vilnių, netik jokios naudos neatnešė,
bet dargi apsunkino mūsų kariuomenės užpakalį.

Minėtais liūdnais patyrimais pamokinti, žiūrėkime, kad panašių klaidų
ateityje daugiau nebedarytume. O jų tik tada nepadarysime, jei už mūsų po-
litikos pečių nuolat stovės rimta ginkluota pajėga, organizuota tokiu būdu,
kad trumpiausiu laiku galėtų išvystyti maximalį mūsų tautos militarinį pajė-
gumą kai mūsų politika pašauks tauta prie ginklo ar tai esamos nepriklau-
somosios Lietuvos dalies gynimui, ar tai lenkų okupuotosios Vilniaus srities 
vadavimui. Apibudinus aukščiau, paskiltyse  a, b, c ir d, pagrindinius mūsų
ginkluotų pajėgų organizavimo davinius, tenka dar, vaizdo pilnumui, nors
trumpai apsistoti ties Lietuvos vidaus politine padėtimi, kuri ginkluotų pajė-
gų organizavime taip pat turi nemažos reikšmės.

Paėmus tą dalyką plačiai ir žiūrint į jį objektyviai, noroms – nenoroms 
priseina konstatuotą kad mūsų valstybės vidaus politinė būklė, po to, kai ji 
1926 metų gruodžio 17 dienos sukrėtimu buvo nukreipta nuo Lietuvos Stei-
giamojo Seimo jai nustatytų gairių, naujos, pastovios formos, kuri ir ginkluo-
tosioms pajėgoms suteiktų normales tarpimo sąlygas, nebesuranda ir iki šiol 
lieka nestabilizuota. Tuomi nenorima leistis į diskusijas ar padėtis prieš 1926 
m. gruodžio 17 d. buvo šiuo atveju geresnė ar dar blogesnė, kaip dabar esa-
moji. Bet norima tik pabrėžti, kad ginkluotos pajėgos gali normaliai tarpti tik 
normaliose, sveikose ir stabilizuotose valstybės vidaus gyvenimo sąlygose.
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Tiesa, 1928 metais buvo okiruota nauja valstybės konstitucija, bet deja
ir jos nesilaikoma: iki šiol dar nesudaryti toje konstitucijoje numatytieji vals-
tybės normalaus valdymo organai. Svarbiausia, kad nėra tautos atstovybės,
kuri padėtų valstybės Prezidentui, kurio teises sulyg naująja konstitucija yra
labai didelės, kontroliuoti vyriausybės darbus ir kurioje neitralizuotusi bei
ramiu būdu išsišlifuotų įvairius, kiekvienoje valstybėje pasitaiką, vidaus poli-
tinio gyvenimo užsitvenkimai bei pažiūrų skirtumai. Bet negana to, kad ir su
naujosios konstitucijos vykdymu perdaug delsema. Pastaraisiais dvejais me-
tais stengiamasi ir pas mus įgyvendinti Tautos vado principą, kaikurių kitų
valstybių pavyzdžiu. Neliečiant šio naujo politinio reiškinio iš esmės, tenka
betgi pažymėti, kad Tautos Vado sąvoka tik tada valstybės vidaus politikos
bei valstybės vidaus santvarkos atžvilgiu yra realus dalykas, jei ta sąvoka re-
miasi platesnės visuomenės baze, – jei už ją stovi visa tauta, arba bent jos
absoliutinė dauguma, pavyzdin, kaip tai dabar yra Vokietijoje. Deja, pas mus
tą bazę Tautos Vadui tuo tarpu tesudaro viena politinė – tautininkų partija,
kuri pati neparodo nei pakankamos viduinės disciplinos, būtinos panašiai
politinei sistemai, nei didesnio kūrybinio aktyvumo, kuris galėtų patraukti
su savim plačiuosius mūsų tautos sluoksnius.

Bendrai sakant, atrodo, kad mūsų vidaus politika po 1926 metų gruo-
džio 17 dienos sukrėtimo, blaškosi iš vienos pusės į kitą, kopijuoja tai, ką 
pastebi kitose valstybėse ir, galų gale, lig nebesuranda Lietuvai teisingo 
kelio. Tuomi ji sukelia prieš save vis daugiau ir daugiau nepasitenkinimo 
netik vadinamose opozicinėse partijose, užsilikusiose nuo senesnių laikų, 
bet ir pozicijos – tautininkų sąjungoje, kurioje jau išsiskiria taip vadina-
mieji „voldemarininkai“ /kurie jug irgi yra tautininkai!/, „tautninkai – ak-
tyvistai“, „tautininkai – demokratai“ ir kt. Savaimi suprantama, kad sulig 
pasireiškusių politinių srovių ir jų įvairių politinių nukrypimų mūsų vidaus 
gyvenimą vadovaujančiose viršūnėse, diferuoja ir platesnieji mūsų tautos 
sluoksniai, žinoma, ant tiek, ant kiek jie išviso atsiliepia bei dedasi prie 
politinio gyvenimo. Iš to seka išvada, kad tautos vienijimo ir konsolidavi-
mo srityje mes netik neprogresuojame, bet tebesame panašioje padėtyje, 
kuri mus privedė prie 1926 metų gruodžio 17 dienos sukrėtimo, bet toliau 
smulkėjame, ištežtame, o gal ir dar blogiau – pamažu nugimstame visuo-
tinos, politine prasme, demoralizacijos linkme, kurioje vienos, tos pačios 
tautos sūnūs, formalinei lygus prieš įstatymus ir pilnateisiai krašto pilie-
čiai, faktinai gi pasidaro pusiau beteisiai ir mato vienas kitame sau politinį 
priešą. Kadangi ginkluotosios pajėgos yra ne kas kita, kaip organizuota 
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tam tikrais pamatais valstybės piliečių dalis, tai paminėta nesveika poli-
tinė būklė, ginkluotų pajėgų atžvilgiu, yra begal žalingas dalykas, kuris iš 
pagrindų paliečia netik jų dvasią, bet ir drausmę, be kurios jokia rimta 
karo pajėga yra neįmanoma. Kaip ginkluotos pajėgos nebūtų stropiai nuo 
vidaus politikos negerumų įtakos saugomos, šį įtaka vistiek ir pro griež-
tos karo drausmės sienas prasiveržia į karių eiles. To mus mokina, kaip 
kitų valstybių kariuomenių patyrimai, taip ir mūsų pačių gyvenimo faktai: 
1927 metų „petruitijada“; 1929 metų „voldemarijada“; 1931 metų „volde-
marininkijada“ ir, pagalios, š. m. birželio 7 dienos įvykiai – jug visa tai yra 
ne kas kita, kaip išoriniai mūsų ginkluotos pajėgos negalavimo pasireiš-
kimai, pareinanti daugiausiai nuo nenormalių ir nesveikų mūsų valstybės 
vidaus politinio gyvenimo sąlygų. O kur tų visų atsitikimų psichologinės 
pasekmės? Mūsų karininkija susiskaldžiusi: vieningos minties ir savitarpio 
pasitikėjimo vienas kitu beveik joje nebėra, jei neskaityti pasitikėjimo ats-
kirose jų grupėse, pavojingo bendrajai kariuomenės drausmei. Kai dėl ka-
rininkų reservo sudėties, tai ji daugumoje susidarė iš tokių karininkų, kurie 
ne natūraliu būdu išėjo iš aktyvios karo tarnybos, bet tapo iš jos išstumti 
ar tai už nusikaltimus prieš karo drausmę, susijusius dažnai su politiniais 
nesveikumais, ar tai šiaip už įvairius kitus tarnybinius prasižengimus ir in-
trigas, nesuderinamas su aukštu karininko pašaukimu ir karininko garbe. 
Aišku, kad paminėtu būdu susidaręs karininkų rezervas yra niekam tikęs 
ir mobilizuotoms ginkluotosioms mūsų krašto pajėgoms daugeliu atžvilgiu 
stačiai pavojingas.

Iš to viso, kas aukščiau pasakyta, prisieina padaryti labai rimtą išadą,
būtent, kad mūsų politinio gyvenimo nesveikumai yra įleidę labai giliai
šaknis į mūsų ginkluotųjų pajėgų organizavimą, kad jį gydyti, jau nebeuž-
tenka vien sausų karo drausmės taisyklių, bet reikia pertvarkyti iš pamatų
visą mūsų valstybės vidujinę politinę būklę, neatidėliojant sudarant norma-
les valstybės valdymos sąlygas ir atstatant tautos vienybę, be kurios sveikos
ginkluotųjų pajėgų tarpimas yra negalimas. Kaip prieiti prie pageidaujamų,
sveikų, valstybės valdymo sąlygų ir kokios tos sąlygos turėtų būti, – neįeina
į eksposé temą. Tai yra svarbi užduotis netik valstybės vyrų, bet ir visų kitų,
geros valios ir švaraus patriotizmo, mūsų visuomenės bei politinių veikėjų,
kuriems mūsų ginkluotųjų pajėgų, to vienintelio ir tikro mūsų valstybinės
nepriklausomybės ramsčio, ateitis turi rūpėti nemažiau, kaip tiems, kurie
stovi prie valstybės vairo.
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II. Strateginė Lietuvos ginkluotų pajėgų koncepcijag g ų p j gų p j

Kaip valstybės ginkluotasias pajėgas sunaudoja ištikus karui, priklauso
nuo aplinkybių, kokiose karo konfliktų iškyla, nuo priešo pajėgų didumo,
bei jų veikimo būdo ir nuo karo lauko savybių. Taikos metu apie būsintį
valstybės ginkluotųjų pajėgų sunaudojimą ištikus karui galima kalbėti tik te-
oretiniai, imant samprotavimo pamatan įvairias hypotezes. Bet tokie, kad
ir teroretiniai, samprotavimai yra būtinai reikalingi, kad sudaryti sau kurią
nors eventualiai mobilią valstybęs ginkluotųjų pajėgų koncepciją, nuo kurios
labai daug nuguli: taikos ir karo meto kariuomenės organizacija, mobiliza-
cijos ir kariuomenės koncentravimo plenų parengimas, pritaikimas numa-
tomiems karo reikalams susisiekimo priemonių, sutaupimas mobilizuotos,
kariuomenės išlaikymui įvairių išteklių: aprangos, maisto, pašaro ir t.t.

Lietuvos ginkluotų pajėgų koncepciją nulemia žemiau sekanti sam-
protavimai: Eventualūs Lietuvos priešai, pirmoje vietoje, Lenkija, su kuria 
neturime normalios sienos ir Vokietija, kuri pretenduoja į mūsų Klaipėdos
kraštą, paėmus net kiekvieną iš jų atskirai, militariniu atžvilgiu ant tiek yra
už mus galingesni, kad, norint eventualiam jų puolimui šiek–tiek rimčiau
pasipriešinti, esame verčiami iškarto šaukti prie ginklo visas savo pajėgas,
kiek tik jų mūsų nedidelė tauta galėtų mobilizacijos atsitikime išstatyti. Koks
gi yra tas teoretinis ginkluotų pajėgų skaičius, kuri mūsų tauta galėtų visuo-
tinos mobilizacijos atsitikime išstatyti? Jau prieš 1914–18 metų karą karo te-
oretikai tvirtino, kad moderninė valstybė, kurioje įgyvendinta visuotina karo
prievolė, karo atsitikime, paskelbus visuotiną mobilizaciją, gali pastatyti prie
ginklo 1/10 – 1/8 visos tautos. Praeitas karas šią karo mokslininkų nuomonę
patvirtino daugiau kaip visų 100 %, nes pavyzdin, Vokietija su Prancūzija, 
minėtame kare parodžiusios maksimalį savo pajėgų įtempimą net buvo su-
mobilizavusios 1/6 – 1/5 savo gyventojų. Jei būti kuklesniu ir skaityti, kad
Lietuva, teoretiniai imant, turėtų pajėgti savo nepriklausomybės ginimui pa-
statyti prie ginklo 1/8 visų jos gyventojų, tai iš 2.450.000 gyventojų gautume/

apvaliai skaitant, – 300.000 vyrų armiją. Šią teorėtiną išvadą patvirtina ir fak-
/

tiniai turimas Lietuvos piliečių – vyrų, skaičius nuo 20 iki 45 metų amžiaus,
iš kurių ginkluota pajėga sudaroma. Tokio amžiaus vyrų, einant Lietuvos
statistikos metraščio daviniais, 1932 metais būta:

Nuo  20 iki  24 metų –  121.473 vyrai,
  “     25   “   29     “    –    98.457      “   
  “     30   “   34     “    –    67.769      “
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  “     35   “   39     “    –    52.309      “
“      40   “   45     “    –    46.497      “
Nuo 20 iki 45 metų išviso   386.505 vyrai.

Savaimi suprantama,  kad ne visi 386.505 tinka karo tarnybai, ypač veiks-
mui  su ginklu karo lauke.  Nuo paminėto skaičiaus priseina nubraukti:

apie 6–8% – netinkamų karo tarnybai dėl ligų ir, bendrai, sveikatos 
atžvilgiu;

apie 4–5% – esančių valstybės tarnyboje ir nepamainomų dėl įvairių
kitų svarbių priežasčių,  net ir karo metu;

apie 5–7% – kurie, paskelbus visuotiną mobilizaciją, nestotų, nelegaliai
pasišalintų į užsienius ar net perbėgtų į priešo pusę.

Taigi išviso priseina nubraukti 15–20%, arba 77.300 vyrų. Lieka 386.500
–77.300 = 309.200 vyrų, kurie sudarytų veikiančia armiją  su jos visais žmo-
nių rezervais.

300.000 armija galėtume betgi tik tada išstatyti, jei visuotinos karo tar-
nybos principas būtų tikrai, visoje savo platumoje vykdomas, o ne taip, kaip
kad dabar pas mus yra. Ant kiek mes faktinai esame nuo paminėto principo
nutolę, bus kalba vėliau.

Antra svarbi aplinkybė, į kurią turi būti atsižvelgta sudarant sau mūsų
ginkluotų pajėgų koncepciją yra ta, kad priseina skaitytis su mūsų eventualių
priešų galimybe pulti Lietuvą nedeklaruojant šiai pastarajai karo ir neda-
rant pas save visuotinos mobilizacijos; kitaip sakant – su priešo jėgų, esančių
taikos metu prie mūsų sienų, staigių įsibrovimu į Lietuvos teritoriją, kad su-
ardyti byle kokias mūsų pastangas organizuoti pasipriešinimą. Ši kraštutinė
hypotezė, mums begal nepalanki, nėra jokia nepagrįsta fantazija:

1/ Lenkija turi Vilniaus ir Gardino srityje taikos metu visa III korpusą,
3 brigadas kavalerijos ir 1 aviacijos pulką.

2/ Vokietija, tuo tarpu turi Rytų Prūsijoje tik vieną – 1–mają Reich-
swehro diviziją ir 1 kaval, brigadą. Bet jau nebepaslaptis, kad ji savo jėgas
Rytų Prūsijoje trigubina ir gal jau visai artimoje ateityje ten jų bus vieton
dabartinės vienos pėst. divizijos – tris; vieton kavalerijos brigados – divizija;
minimum pulkas aviacijos, pulkas sunkiosios lauko artilerijos ir t.t.

Su tokiomis jėgomis, kaip vienas, taip ir kitas paminėtų, pavojingų mums, 
mūsų kaimynų pilnai gali pradėti prieš Lietuvą karo veiksmus. Skirtumas tarp 
judviejų yra tiktai šis: Lenkija, pradėjusi veiksmus prieš Lietuvą jėgomis su-
telktomis taikos metu Vilniaus srityje, turi laisvę permesti prieš Lietuvių dau-
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giau kariuomenės iš Lenkijos gilumos. Rytų Prūsija gi, atskirta nuo Vokietijos 
lenkų koridorium, gali susilaukti paramos netaip greitai, nes jėgas tam tikslui 
siunčiamas iš Vokietijos gilumos turėtų gabianti jūra, kas pareikalautų nema-
žai laiko, jei, žinoma, neįvyktų tarp minėtų dviejų valstybių susitarimas, sulig 
kuriuo vokiečiai įgytų teisę nevaržomai gabenti savo karo pajėgas Sausumos 
keliais per paminėtą Lenkijos teritorijos koridorių. Paprasčiausias būdas ap-
saugoti valstybės sienas nuo netikėto priešo įsibrovimo būtų – laikyti taikos 
metu didesnę karo pajėgą specialiai tik paminėtam tikslui: mūsų sąlygose, 
– bent  3 karo meto sudėties divizijas ir 3–4– kaval, pulkus plius atatinka-
mą kiekį aviacijos, šarvuočių automobilių ir lengvųjų tankų. Ši pajėga turėtų 
būti pilnai apmokinta ir neblogiau už eventualų priešą apginkluota. Jos už-
duotis – būti kiekvienu momentu pasirengusiai veikti, pridengiant bendrąją 
vyriausiųjų tautos ginkluotų pajėgų mobilizaciją. Bet deja, šis paprasčiausias 
ir militariniu atžvilgiu geriausias būdas apsisaugojimui nuo priešo netikėto 
puolimo, Lietuvai yra nepasiekiamas finansiniu atžvilgiu, nes greta paminė-
tų aukščiau mobilizacijos priedangos dalių, kurios pačios nesimobilizuoja,; ir 
kurių kadro negalima naudoti naujokų mokymui t.y. kurios pasipildo apmo-
kintais kareiviais, prisieitų turėti dar tris ar net daugiau pėstininkų divizijų, 
artilerijos, kavalerijos ir kitokių vienetų, tiesa, sumažintos, taikos metu sudė-
ties, naujokų bei rezervistų mokymui! sudarymui branduolių mobili zuotoms 
tautos pajėgoms ir parengimui joms karininkų ir pus–karininkų kadro.

Tad tenka jieškoti kitos išeities. Nepajėgiant kartu taikos metu išlaikyti
ir nurodytą pajėga saugojimui valstybės sienų nuo netikėto priešo puolimo
bei mobilizacijos pridengimui ir antratiek kadrinės kariuomenės naujokų ir
rezervistų mokymui ir mobilizaciniams branduoliams bei kadrui parengti
būsiančioms mobilizuotosioms karo pajėgoms, noroms–nenoroms, priseina
nuo kurio nors vieno iš paminėtų pageidavimų dalinai atsisakyti antrojo nau-
dai, kuriam skiriama daugiau svorio. Kadangi mobilizacijos priedanga bei
apsauga nuo netikėto priešo įsibrovimo į valstybės teritoriją savo esmėje yra
antros svarbos dalykas, palyginus jį su bendru valstybės nepriklausomybės
ginimu visomis, mobilizuotomis, tautos pajėgomis, tai visas mūsų ginkluotų
pajėgų organizavimo svoris turi būti nukreiptas į visuotinos mūsų valstybės
pajėgų mobilizacijos parengimą, skiriant priedangos reikalui tik minimalią 
taikos meto kariuomenės dalį, kad liktų jos galimai daugiau kuo didesniam
mobilizacinių branduolių skaičiui sudaryti ir visuotinam tautos apmokini-
mui kaip vartoti ginklą. Tuo labiau, kad priedangos silpnumą, dalinai galima
išlyginti skubiu mobilizacijos pravedimu, kuris mažos valstybės sąlygose yra
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pilnai realizuojamas dalykas. Po skubiu mobilizacijos įvykdymu reikia su-
prasti tik mobilizuotos kariuomenės dalių sudarymą jų mobilizavimuos gar-
nizonuose, be jų /jau suorganizuotų / permetimo į rajoną veikiančios armijos
koncentravimas, kuris, iš priežasties mūsų krašto keliu ir transporto prie-
monių neskaitlingumo ir blogo stovio, pareikalaus daugiau laiko, kaip pati
mobilizacija. Priešui, staigiai puolančiam, gali pavykti į kaikurius pasieninius
mūsų teritorijos plotus įsibrauti, atstumus silpnas mobilizacijos priedangos
dalis, pirmu ruožtu, pavyzdin, iki mobilizuojamosios kariuomenės pasieni-
nių garnizonų linijos  mobilizuojamos armijos periferijos, kur priedangos
dalys, susijungusios su ant greitųjų susimobilizavusiais pasieniniais garnizo-
nais, jau galėtų pareikšti priešo tolesniam slinkimui į mūsų teritoriją rim-
tesnio pasipriešinimo, stengdamos išlošti daugiau laiko, reikalingo vyriau-
siųjų mobilizuotosios armijos jėgų sukoncentravimui. Tuomi, tiesa sakant, 
jau nusižengiama mobilizacijos ir karo jėgų sutelkimo principui. Bet, mūsų,
sąlygose kitaip vargu ar galima būtų padaryti, neturint jau taikos metu or-
ganizuotos, pakankamai stiprios, veikiančios jėgos specialiai mobilizacijos ir
kariuomenės koncentravimui laiduoti nuo priešo staigaus įsibrovimo į mūsų
valstybės teritoriją. Iš to seka išvada, kad panašiame atsitikime, prieš mūsų
geriausią norą, turime būti pasirengę, tam tikrą ruožą mūsų žemės, palei
sieną, laikinai užleisti priešui. Tai mūsų vyriausių jėgų mobilizacijos, vistik,
turbūt nesuardytų, nors dalinai ir nusižengtume paminėtam aukščiau mobi-
lizacijos ir  kariuomenės koncentracijos pridengimo principui. Taip nusista-
čius, galėtume pasitenkinti priedangos dalių kadro proporcija palyginus jį su
mobilizaciniu aktyviosios tarnybos kadru, kaip 1:31 žinoma, iš anksto paren-
gus bendrą tautos mobilizaciją taip, kad ją galėtume įvykdyti automatiškai
kuo trumpiausiu laiku, pavyzdin į 24–48 valandas. Kaip tą idealą atsiekti, bus
plačiau nurodyta specialiame šios studijos skyriuje.

Pavykus mums laimingai pravesti mūsų ginkluotų pajėgų mobilizaciją,
nei Lenkija nei Vokietija, jėgomis, kurios taikos metu randasi arti Lietuvos
sienų t.y. Vilniaus srityje ir Rytų Prūsijoje, jau nebegalėtų drįsti Lietuvos
pulti ir, turėtų, arba pačios mobilizuotis paminėtose srityje ir tam gaišin-
ti laiką, arba bent, kaip jau buvo sakyta, prieš pradėsiant rimtesnius karo
veiksmus, sutraukti iš tolesnių savo sričių į Lietuvos pasienius daugiau taikos
meto kariuomenės, būtent, nors tiek, kiek turėtų Lietuva, kas savu ruožtu
pareikalautų atatinkamo laiko. Kad tai jos ryžtųsi daryti, tenka paabejoti,
nes tuomi jos suardytų savo mobilizacinius plenus. Greičiausia, kad jos, ar
tai prieš karo veiksmus pradėsi ant ar jau jiems prasidėjus, skelbtų daliną jų
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pajėgų mobilizaciją. Paskelbimas gi mobilizacijos, kad ir dalinos, yra tokios
rūšies aktas, kuris, kad ir būtų nukreiptas tik prieš Lietuvą, beabėjo, nega-
lėtų likti be politinių, o gal net ir militarinių pasekmių kitų kaimyninių vals-
tybių atžvilgiu. Pavyzdin, Lenkijai paskelbus mobilizaciją Vilniaus srityje, 
neabejotinai tuo susimastytų, kaip Vokietija, taip ir Sov. Rusi ja, kurios taip
pat yra suinteresuotos Lietuva. Antra vertus jų pačių sąskaitos su Lenkija 
nėra ant tiek išlygintos, kad minėtos valstybės galėtų taip sau, ramiai, žiūrėti
iš šalies kaip Lenkija mobilizuoja savo ginkluotąsias pajėgas Kaip Vokietija, 
taip ir Rusija turėtų pastatyti sau klausimą ar Lenkija, sumobilizavusi dides-
nes karo pajėgas ir apsidirbusi su maža Lietuva, to laimėjimo paskatinta,
nepanorės jo praplėsti toliau, – jau rusų arba vokiečių teritorijų sąskaiton?
Jei ne Lenkija o Vokietija pirmoji mobilizuotų Rytų Prūsijoje pajėgas prieš 
Lietuvą, tai analogingas klausimas kiltų Lenkijai, kuri net dabar, po len-
kų–vokiečių taikos pasižadėjimo 10 metų, nėra tikra, kad Vokietija, militari-
niai sustiprėjusi, nesikėsins atsiimti iš Lenkijos Dancigo koridoriaus ir kitas
sritis, prieš 1914 – 18 metų jai priklaususias. Iš to viso seka, kad pats faktas
greito didesnių Lietuvos pajėgų mobilizavimos  parengimo, verčia eventua-
lius mūsų priešus, ginkluotam Lietuvos puolimui sustiprinti savo pajėgas irgi
mobilizacijos būdu, stato juos prieš sunkins militarinei–politines problemas
ir tuo pačiu dalinai atslugina pavojų Lietuvai būti netikėtai priešo užpultai.

Realizavus aukščiau užsibrėžtą idealą mūsų ginkluotų pajėgų mobili-
zaciją, t.y. sudarius 300.000 vyrų armiją, nežiūrint visų pliusų, kuriuos tuo
būdu atsiektume, Lietuvos nepriklausomybės ginimo problema, dar nebus
išsemta, jei Lietuvos priešas, ar tai bus Lenkija ar Vokietija, tikrai bus pasiry-
žęs prieš mažą mūsų kraštą pakelti ginklą. Turėdamas daug daugiau pajėgų,
kaip Lietuva, priešas gali ją pulti, kad ginklo pagelba atimti iš mūsų sunkiai
iškovotą valstybinę laisvę. Tame atsitikime mums, kaip ir kiekvienai tautai,
branginančiai savo laisvę, nieko kito nebeliktų, kaip pasitikėti Aukščiausiojo 
palaima mūsų karvedžiams ir mūsų ginklams karo operacijose, kurių pase-
kmingumas pereina nuo labai daug aplinkybių, kartais net atsitiktinų. Visų 
jų čia neminėsime. Apsistosime tik ties svarbesniosiomis:

a/ ginkluotų pajėgų dvasios, jų patriotiškumo ir karinio apmokimo;
b/ jų apginklavimo;
c/ tinkamo išstudijavimo savybių numatomo karo lauko ir, eventualiai,

jo patobulinimo fortifikaciniais įrengimais dar taikos metu;
d/ aprūpinimo apranga, maistu, pažaru ir municija;
e/ karo vadovybės, kariuomenės dalių ir, bendrai vadovaujančiojo ka-
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rininkų personalo ir štabų išmokslinimo kariuomenei vadovauti karo apys-
tovose;

f/ priešo pajėgų, nukreiptų prieš Lietuvą ir jų veikimo būdo, ir
g/ karo vadovybės talento.
Visos aplinkybės, paminėtos nuo a iki e pareina nuo mūsų pačių: nuo

mūsų tautinio susipratimo, nuo mūsų pasiryžimo užsibrėžtą tikslą atsiekti,
nuo mūsų kūrybinės energijos, nuo mūsų darbingumo, nuo mūsų finansinio
pajėgumo ir, bendrai, nuo mūsų pačių sugebėjimų. Aplinkybės gi paminėtos
punktuose f ir g pareina nuo priešo ir nuo vykusio parinkimo Vyriausiojo 
Karo Vado, kuriuo gali būti ne kiekvienas eilinis generolas, bet karys, Dievo
apdovanotas netik būtinomis tai atsakingiausiai  prieš valstybės likimą ir jos
istoriją vietai tvirto būdo ir kitomis didelio stratego kvalifikacijomis, bet ir
aukštu talentu ir laime karo veiksmuose.

Kaip karo operacijos vystysis, iš kalno niekas negali žinoti, ypač tame
atsitikime, kai priešas paima puolimo iniciatyvą. Taikos metu galima tik 
bendrais bruožais, problematiniai, užsibrėžti bendrą būsinčių karo veiksmų
uždavinį. Atsižvelgiant numatomų politinei–strateginių sąlygų ir mūsų poli-
tikos siekiamų tikslų, galėtame pastatyti sau sekantį uždavinį:

Stengtis pagelba karo operacijų išlošti galimai daugiau laiko, kadangi
priešo pajėgos, mestos prieš Lietuvą, kaip numatoma, bus už mūsų mobili-
zuotosios, žymiai skaitlingesnės, Nusižengtume karo meno principams, jei
nepagristai rizikuotume su tokiu priešu lemiančias kautynes, neturėdami
pakankamai vilties jas laimėti. Jas gi pralaimėjus – būtume tuojau priešo
priversti padėti ginklus: valstybinė Lietuvos nepriklausomybe į kelias karo
dienas būtų prarasta. Operuodami kitokiu būdu, t. y.  iškarto neįsileisdami
su galingesnio už mus priešo vyriausiomis jėgomis į lemiančias kautynes, bet
tik, visokiais būdais stabdydami jo slinkimą pirmyn, galėtume, atsižvelgiant
mūsų teritorijos gilumos, išlošti bent 2–3 mėnesius laiko. Mūsų diplomatija
galėtų tą laiką sunaudoti tam, kad surasti Lietuvai tokį sąjungininką, kurio
įsimaišymas priverstų priešą nuo tolesnio Lietuvos puolimo susilaikyti ir ant
tiek pakeistų pajėgų, santikį mūsų karo vadovybės naudai, kad iš stabdo-
mųjų karo veiksmų galėtume pereiti į bendrą priešpuolimą, kad priversti
priešą iš Lietuvos teritorijos pasitraukti ir vienkart paliuosuoti Vilniaus sritį, 
jei tas priešas bus Lenkija. Atsiekus šį didelį laimėjimą, ir jei naujų uždavi-
nių, pareinančią iš susitarimo su eventualiu sąjungininku, nekiltų, dalį savo
jėgų galėtume paleisti kad atpalaiduoti mūsų ūkį nuo nepaprasto įtempimo
ir užimti toliau observacinę padėtį. Jei sąjungininko nepavyktų surasti, tai,
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užtęsus stabdomuosius veiksmus iki paskutinės galimybės, mūsų karo vado-
vybei nieko kito nebeliktų, kaip prašyti mūsų Užsienių Reikalų Ministerijos
ginkluotą konfliktą likviduoti taikos derybomis, kol priešas paskutinėse, le-
miančiose, kautynėse dar nebus galutinai sutripęs mūsų pulkų vėliavų.

Antra vertus, per laimėtą laiką, kaip sakiau 2–3 mėnesius, suspėtų griež-
čiau pasireikšti prieš Lietuvos užpuoliką pasaulinė opinija – Tautų Sąjunga 
ir ypač valstybės, daugiau suinteresuotosios Lietuvos, kaip nepriklausomos
valstybės, egzistavimu, ir gal suteiktų mums nors diplomatinės paramos tai-
kos derybose, kas mūsų diplomatijai būtų labai svarbu.

III.  Taikos metu organizacija.g j

Atsižvelgiant šio exposé  I ir II  skyriuose išdėstytų saprotavimų ir gali-
mybių, kad atsiekti užsibrėžtos karo meto pajėgų greitą ir maksimali sumobi-
lizavimą, reiktų taikos meto kariuomenę organizuoti žemiau nurodytų būdu:

A. Krašto Apsaugos Ministerija
B. Sienų priedanga
C. Teritorialinė kariuomenė
D. Kariuomenės mokymas.
E. Taikos meto kariuomenės išlaidos.

A. Krašto Apsaugos Ministerija  (žiur. priedą Nr. 1)p g j ( p ą )

Vyriausiuoju ginkluotų pajėgų viršininkų, kaip taikos, taip ir karo metu,
yra ir gali būti tik asmuo, stovįs visos valstybės prišakyje. Mūsų sąlygose –
Respublikos Prezidentas. Bet jis pats, užimtas bendrais valstybės reikalais,
visų ginkluotų pajėgų asmeniškai tvarkyti ir jomis vadovauti negali. Tiems 
tikslams jis skiria Krašto Apsaugos Ministerį, politinei atsakingą, kuris ir
vykdo Respublikos Prezidento valią ginkluotų pajėgų valdymo ir jų karui
perengimo atžvilgiu. Bet kadangi Krašto Apsaugos Ministeris, kaip politinei
atsakingas ir narys Ministerių Kabineto, nėra pastovus ir be to gali būti ne
specialistas kariuomenės organizavimo srityje, tai jam į pagalbą statomas
kitas asmuo, Krašto Apsaugos Ministeriui betarpiai priklausąs, – Vyriausias 
Kariuomenės Inspektorius, tiksliausiai generolas, kuriam Respublikos Pre-
zidentas numato pavesti ginkluotų pajėgų vadovavimą ištikus karui. Kitaip
neturėtų būti, nes tik tas asmuo, kuriam numatomą pavesti vadovavimą visų
ginkluotų pajėgų karo metu, bus, asmeniškai ir savo garbės atžvilgiu, nekal-
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bant jau apie nepaprastą svarbą valstybei jos ginkluotų pajėgų tinkamo, pa-
sekmingo, vadovavimo, suinteresuotas parengti taikos metu ginkluotas pa-
jėgas taip, kad užtikrinti sau ir visam kraštui karo laimėjimą. – Antra vertus,
stovėdamas jau taikos metu kariuomenės prišakyje ir visą laiką jauzdamas
ant savo pečių milžinišką atsakomybę, kurią ant savo galvos apsiėmė, – Vy-
riaus Kariuom. Inspektoris turi vienintelę progą vadovaudamas didesnėmis
taikos meto kariuomenės masėmis laike rudens pratimų ir tą kariuomenę
gerai pažindamas, asmeniškai tobulintis bei pasirengti mobilizuotų tautos
pajėgų vadovavimui karo metu.

Kadangi Vyriausias Kariuomenės Inspektorius, paminėtas prasme su-
prastas, tuo būdu darosi valstybės santvarkoje labai reikšmingu faktoriumi,
tai, išvengimui galimų nesusipratimų su pastatytuoju aukščiau už jį Krašto
Apsaugos Ministeriu, tarp šio pastarojo ir Vyriausiojo Kariuomenės Inspek-
toriaus turi būti nustatyti aiškus santikiai. Grynai specialiuose kariuome-
nės organizavimo ir mokymo klausimuose turi būti palikta jam prideramas
savistovumas. Gi politikos ir biudžetiniuose klausimuose – dominuoja Kr.
Aps. Ministeris ir šio pastarojo nurodymai yra Vyriaus. Kariuomenės Ins-
pektoriui privalomi. Bet kadangi griežtos ribos tarp grynai karinių ir grynai
politinių bei biudžetinių klausimų, nuo kurių taip pat priguli ginkluotų pajė-
gų būklė, dažnai negalima pravesti, tai Vyriausiajam Kariuomenės Inspek-
toriui turi būti suteikta galimybę pareikšti savo nuomonę, kaip Respublikos 
Prezidentui, taip ir Ministeriu Kabinete, kuomet minėtose instancijose būna
svarstomi klausimai, pagrindinei paliečia kariuomenę, būtent,

a/ bendra valstybės karo politika, kaip užsienio, taip ir vidaus;
b/ Krašto Apsaugos Ministerijos biudžetas;
c/ Karo prievolių įstatymai;
d/ Ginklavimo plenai;
e/ Pareigos uždedamos kitoms ministerijoms mobilizacinio pasirengimo

atžvilgiu.
Savaime suprantama, kad Vyriausias Kariuomenės Inspektorius, subor-

dinuotas Krašto Apsaugos Ministeriui ir prieš šį pastarąją atsakingas, kitos
jierarchinės atsakomybės ant savęs imti negali ir todėl kaip Ministerių Ka-
bineto posėdžiuose taip ir kituose vyriausybės pasitarimuose, pavyzdin, pas
Respublikos Prezidentą, sprendžiamojo balso neturi. Jei svarbiais, jo supra-
timu, kariuomenę liečiančiais klausimais, jis nerastų Vyriausybės pritarimo,
tai jam kitos išeities nelieka, kaip prašyti Krašto Apsaugos Ministerį, atleis-
ti nuo Vyriaus. Kariuomenės Inspektoriaus pareigų. Žemiau paduodamos
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Krašto Apsaugos Ministerijos schemos pagrinde padėtis principas pareigų
padalinimo tarp Krašto Apsaugos Ministerio ir Vyriausiojo Kariuomenės
Inspektoriaus ta prasme, kaip aukščiau buvo minėta, atatinkamai sugrupuo-
jant tiems dviem kariuomenės viršininkams subordinuotas šias įstaigas:

a/ / Krašto Apsaugos Ministerisp g
kariškis, gali būti ir civilis.
Krašto Apsaugos Ministeriui, apart Vyriausiojo Kariuomenės Inspek-

toriaus, betarpiai dar priklauso:
1. Ministerio Valdybos Viršininkas,
2. Ginklavimos Viršininkas,
3. Kariuomenės Intendantas,
4. Karo Sanitarijos Viršininkas,
5. Karo Veterinarijos Viršininkas,
6. Kariuomenės būtų Viršininkas,
7.   Įvairių tikybų vyriausieji kapelionai. 
Pastabos:
I. Tiekimų Viršininkas, kaip bereikalingas tarpininkas tarp Ministerio

ir svarbiausiųjų kariuomenės aprūpinimą organų, panaikinamas. Kartu pa-
naikinama ir jo Valdyba.

II. Ginklavimo Viršininkas, kariuomenės Intendantas, Karo Sanitarijos
ir Karo Veterinarijos Viršininkai visais jų sritis liečiančiais – užsakymų ir už-
pirkimų klausimais – bendrai, piniginiais dalykais ir finansinės atskaitomy-
bės atžvilgiu turi reikalą tik su Kr. Aps. Ministerių, kuriam jie patiekia savo
pasiūlymus ir gauna betarpiai Ministerio sutikimą užsakymus ir užpirkimus
vykdyti, o taip pat atsako prieš Ministerį už pasekmes. Jie gauna iš Vyriaus. 
Kariuomenės Inspektoriaus informacijų ir nurodymų kiek, kokių reikmenų
bei ginklų, iki kada ir kur juos pristatyti, o taip pat bendrų nurodymų mobi-
lizacijos parengimo atžvilgiu.

III. Aviacijos Viršininkas, priklausydamas betarpiai Vyriaus. Kariuo-
menės Inspektoriui, užsakymų ir užpirkimų bei finansinės atskaitomybės
atžvilgiu turi teisę kreiptis į Kr. Aps. Ministerį betarpiai ir minėtais reikalais
atsako prieš šį pastarąjį.

IV. Taupumo sumetimais dabartinis Kariuomenės Teismas ir jo proku-
ratūra panaikinami. Prie Kr. Aps. Ministerijos, būtent IV–me Ministerio
Valdybos skyriuje, paliekamas tik nedidelis karo teisėjų ir karo tardytojų
skaičius. Karių nusikalstamas bylas sprendžia bendri valstybės teismai, užlai-
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komi Teisingumo Ministerijos, prisilaikydami bendrų baudžiamųjų normų,
tik atitinkamai padidinamų karių nusikaltimuose. Tose karių bylose Kr. Aps.
Ministerija siunčia savo atstovus, Karo teisėjus su sprendžiamuoju balsu, o
pačias į bylas parengia karo tardytojai. 

1. Ministerio Valdyba.y
Organas, kuris paruošia Ministerio betarpinėje kompetencijoje esan-

čius klausimus ir suprojektuoja atatinkamus raštų projektus. Ministerio val-
dyba susideda iš sekančių dalių:

Valdybos  Viršininkas – brigados generolas
I. Skyrius
– bendri reikalai
– karo politika
– politiniai– personaliniai karininkų dalykai
– karo stovio reikalai
– karo cenzūra
– ryšis su polit. Policija
– svetimu valstybių karo attaches
II. Skyrius
– biudžetas, jo sustatymas, jo vykdymo eiga ir ataskaita
– mobilizacijos finansavimas
– kreditų atidarymas ir uždarymas
– pensijų reikalai
III. Skyrius 
– aptarnavimas ministerijos karininkų algomis ir viso centrinio apara-

to ūkio atžvilgiu
– karininkų pašalpos
– karininkų taup. kasa.
IV. Skyrius
– karo teisėjai, karo tardytojai, karių teisminės bylas, juriskonsultas
V. Kanceliarija 
– aptarnauja Krašto apsaugos ministerio valdybos skyrius. Karo ar-

chyvas. Krašto apsaugos ministerijos spaudos leidinių reikalai ir už juos at-
siskaitymai. 

VI. Karo muziejus
 Skyrių Viršininkai:
I. Pulkininkas. gn. št. karininkas
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II. Pulkininkas leitenantas – administracijos karininkas
III. Pulkininkas leitenantas, admin. karininkas,
IV. Pulkininkas, teisininkas
V. Majoras, gali būti adm. Karininkas
VI. Atsargos karininkas, laisvai samdomas

2. Ginklavimos valdybay
Viršininkas – brigados generolas.
I. Skyrius
– užpirkimai užsienyje ir užsakymai Lietuvoje
– ginklų statistika
– mobilizaciniai pasirengimai
– piniginė atskaitomybė
– technikinio ginklavimo valdybos personalo papildymas
II. Skyrius
– pėstinos ir kavalerijos ginklai ir amunicija
– technikinės studijos
– priėmimo sąlygos
– technikinis pėst. Ginklų patikrinimas
– konstrukcijos braižiniai
III. Skyrius
– artilerija ir jos amunicija
– technikinės studijos
– priėmimo sąligos
– technikinis patikrinimas
– konstrukcijos braižiniai
IV. Skyrius
– karo technikos reikmenis: pionierių, ryšių, auto ir šarvuočių turtas

ir benzinas
– vežimai
– technikinės studijos
– priėmimo sąlygos
– technikinis patikrinimas
– konstrukcijos braižiniai
V. Skyrius
– ginklų ir karo technikos reikmenų išskirstymas kariuomenės dalims

bei tiekimas
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– sandėliai
– ginklininkų parengimas
– darbininkų kuopa
VI. Laboratorija
– ginklų, karo technikos reikmenų bandymai. Sprogstamosios me-

džiagos trynėjimas
VII. Priešdujinė apsauga
VIII. Kanceliarija
– aptarnauja visus ginkl. valdybos skyrius
IX. Ginklų ir technikos reikmenų dirbtuvės
Skyrių viršininkai:
I. pulkininkas: – gn. št. karininkas ir inžinierius
II. ir IV.  pulkininkai leitenantai – inžinieriai konstruktoriai
III. pulkininkas leitenantas – inžinierius
V.   pulkininkas leitenantas, gn. št. karininkas ir inžinierius
VI. pulkininkas leitenantas – chemikas
VII. majoras – chemikas
VIII. majoras, administracijos karininkas
IX. inžinieriai, įvairaus karinio laipsnio, gali būti ir laisvai samdomi.

3. Kariuomenės Intendantūra.
Kariuomenės intendantas – brigados generolas.
I. Skyrius
– užpirkimai ir užsakymai
– mobilizacijai pasirengimas
– Intendantūros personalo papildymas
II. Skyrius
– maistas ir pašaras
– sandėliai
– kepiklos
– malūnai
III. Skyrius
– apranga
– sandėliai
– dirbtuvės
IV. Skyrius
– piniginis aprūpinimas
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– ataskaita
V. Skyrius
– maisto, pašaro ir aprangos tyrinėjimai
– davinio nustatymas
VI. Kanceliarija
– aptarnauja visus skyrius
VII. Gurguolės vienetos
Skyrių viršininkai:
I. Intendantūros pulkininkas, gn. št. karininkas
II  III.  Intendantūros pulkininkai leitenantai
IV. majoras, administracijos karininkas
V. majoras, intendantūros karininkas ir chemikas
VI. įvairių laipsnių rikiuotės arba intendantūros karininkai.

4. Karo Sanitarijos valdyba.j y
Viršininkas – brigados generolas.
I. Skyrius
– sanitarijos karininkų papildymas ir tarnybos eiga
– sanitarijos puskarininkių ir sanitarų parengimas
– bendri mobilizacijai parengimai
– formavimas evakuacinių priemonių paskelbus mobilizaciją
– evakuacijos priemonių mobilizacijai sandėliai
II. Skyrius
– kariuomenės higiena
– ambulatorinis gydymas
– evakuacija taikos ir karo metu
– reikalai susiję su mediciniškų ir chirurginių gydymu karių taikos ir

karo metu valstybės, savivaldybių ir privatiškose ligoninėse
– sanitarijos statistika
III. Skyrius
– sanitarijos reikmenų parūpinimas, tiekimas jų kariuomenės dali-

niams ir atskaitomybė
– sudarymas mobilizacinių išteklių
– mediciniška laboratorija
– vaistų ir perrišamosios medžiagos sandėliai
IV. Kanceliarija
– aptarnauja visus karo sanitarijos valdybos skyrius
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Skyrių viršininkai
I. gyd. pulkininkas, gn. št. karininkas
II. gyd. pulkininkas leitenantas
III. provizorius – majoras
IV. kapitonas, adm. karininkas
Pastaba: Taupumo sumetimais Krašto apsaugos ministerija taikos metu 

jokių karo ligonių, išskyrus kariuomenės dalių ambulatorijų, nelaiko. Susirgę 
ar susižeidę kariai, mediciniškam bei chirurginiam gydymui perduodami ati-
tinkamoms valstybės, savivaldybių ir privatiškoms ligoninėms, kurioms už tai 
apmoka Vidaus reikalų ministerija, kur sudaromas tam tikras, visai valstybei 
bendras, Sveikatos departamentas. Mobilizacijos atsitikime šio departamen-
to žinion pereina visi Lietuvos gydytojai, provizoriai ir visos ligoninės ir vais-
tines, kaip valstybinės, taip ir privatiškos. Kaip šis visas medicinos personalas 
ir gydymo įstaigos, kaip esamas taikos metų., taip ir organizuotinos mobili-
zaciją paskelbus, sunaudoti mobilizuotos kariuomenės ir tautos reikalams, 
karo sanitarijos valdyba drauge su Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos 
departamentu, prisilaikant bendrų Generalinio štabo nurodymu, parengia 
taikos metu atitinkamus planus, kuriuos tvirtina Vyriausioji Krašto  gynimo 
taryba. Tai kad ir karo atsitikime,  Krašto apsaugos ministerija atpalaiduoja-
ma nuo sužeistų arba susirgusių karių gydymo. Visus, kas ginklo valdyti ne-
begali – perduoda bendrai valstybės globai, ir visa savo energija nukreipia 
vien svarbiausiąja savo uždaviniui – valstybės gynimui pagalba fiziniai svei-
kos, galinčios ginklų valdyti, pajėgos. Visus susirgusius ir sužeistus, suteikus 
jiems pirmųjų, reikalingiausiąją pagalbą – evakuoja į įvairias gydymo įstaigas, 
esančias Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento žinioje. Tuomet 
karo sanitarijos valdybos užduotis, kaip taikos, taip ir karo metu, baigiasi. 

5. Karo veterinarijos valdyba.j y
Viršininkas – pulkininkas
I. Skyrius
– veterinarijos karininkų papildymas ir tarnybos eiga
– veterinarijos puskarininkių ir žemesnio veterinarijos personalo pa-

rengimas
– specialistu – kalvių parengimas ir priežiūra
– bendri mobilizaciniai parengimai
– formavimas evakuacinių priemonių mobilizaciją paskelbus
– evakuacijos priemonių mobilizaciniai sandėliai
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II. Skyrius
– arklių higiena
– arklių ambulatorinis gydymas ir izoliavimas
– evakuacija taikos ir karo metu
– reikalai susiję su evakuotų arklių gydymu žemės ūkio ministerijos ir

kitokiose veterinarijos ligonėse
– veterinarinė statistika
III. Skyrius
– veterinarijos reikmenų parūpinimas, tiekimas jų kariuomenės dali-

niams ir atskaitomybė
– sudarymas mobilizacinių išteklių
– vaistų ir perrišamosios medžiagos sandėliai
– veterinariniai tyrimai
IV. Kanceliarija
– aptarnauja visą karo veterinarijos valdyba
Skyrių viršininkai
I. veterinarijos pulkininkas leitenantas – gn. št. karininkas
II. veterinarijos majoras
III. veterinarijos kapitonas, provizorius kapitonas
IV. kapitonas, administracijos karininkas
Pastaba: kaip karo sanitarijos, taip ir karo veterinarijos srityje, Krašto ap-

saugos ministerija specialių veterinarijos ligoninių nei taikos nei karo meta ne-
turi, išskyrus kariuomenės dalių, veterinarinių ambulatorijų, kur sužeistiems 
ar susirgusiems gyvuliams suteikiama reikalingiausioji, pirkioj i pagalba. Po to 
jie evakuojami ir perduodami Žemės ūkio ministerijos ar kitoms civilėms ve-
terinarinio gydymo įstaigoms, Žemės ūkio ministerijos lėšomis išlaikomoms, 
gydymai tos ministerijos lėšomis. Ištikus mobilizacijai, kalbamos ministerijos 
veterinarijos ligoninės atitinkamai praplečiamos ir įkuriamos naujos, sulig 
karo veterinarijos drauge su Žemės ūkio ministerijos veterinarijos skyriumi 
paruoštais mobilizaciniais planais, sudarytais prisilaikant Generalinio štabo 
bendrų nurodymų, ir Vyriausios krašto  gynimo tarybos patvirtintais.

6. Kariuomenės butų valdyba.ų y
Viršininkas – pulkininkas / inžinierius /
I. Skyrius
– esamų kareivinių technikinė priežiūra
– kareivinių remontai
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– naujų kareivinių statymas
– šaudyklų įrengimas
– kitokios statybos
II. Skyrius
– šviesa
– kuras
– rakandai
– asenizacija
– kanalizacija
– vandens tiekimas
II. Kanceliarija
– valdybos susirašinėjimas su kitomis įstaigomis
– piniginė atsakomybė
Skyrių viršininkai :
I. pulkininkas–leitenantas, inžinierius
II. majoras, inžinierius
III. kapitonas, adm. Karininkas

7. Įvaikių tikybių karo kapelionai Į ų y ų p / p. m. // p /

Vyriausias kariuomenės inspektorius.y p
Korpuso generolas.
Vyriausiam kariuomenės inspektoriui betarpiai priklauso:
1. Generalinio štabo viršininkas
2. Ginklų rūšių inspektoriai:
– pėstininkų inspektorius
– artilerijos inspektorius
– kavalerijos inspektorius
– pionierių inspektorius
– ryšių inspektorius
3. Karo apygardų viršininkai
I. karo apygardos viršininkas
II. karo apygardos viršininkas
III. karo apygardos viršininkas ir Kauno įgulos viršininkas
4. karo aviacijos viršininkas
5. generalinio štabo akademijos viršininkas
6. karo mokyklos viršininkas
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7. Lietuvos šaulių sąjungos viršininkas
8. Lietuvos kariuomenės kūrėjai, Savanorių sąjungos inspektoriai
9. Krašto apsaugos ministerijos rūmų komendantas ir kiti atskirų dali-

nių vadai, nepriklauso karo apygardoms

1. Generalinis Štabas
Gen. Štabo viršininkas – divizijos generolas.
I. Skyrius
– kariuomenės mokymas ir auklėjimas
– manevrai
– kadro pratimai
– karo žaidimai
– karo operacijos
– paradai
– sienų apsauga
– jūros kranto apsauga
– kariuomenės švietimas
– jaunuomenės auklėjimas
– karo spauda
– kariuomenės biblioteka
II. Skyrius
– svetimų kariuomenių studijavimas
– žvalgyba ir kontržvalgyba
– informacijų tarnybos karininkų parengimas
III. Skyrius
– kariuomenės organizacija
– kariuomenės papildymas taikos ir karo metu
– kardo tarnybos eigos tvarkymas
– mobilizacijos planai ir jų vykdymas
IV. Skyrius
– kariuomenės aprūpinimo planai taikos ir karo metu
– kariuomenės transportas
– kariuomenės užpakalio organizacija
– karo žandarmerijos parengimas
– geležinkelių, plentų ir tiltų apsauga
– evakuacija
V. Skyrius
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– karo topografija ir žemėlapių atskaita
VI. Adjutantūra
– karininkų personalias bylos, drausmės dalykai ir apdovanojimai.
Skyrių viršininkai :
I. II. III ir IV – pulkininkai, gen. št. karininkai. I. Skyriaus viršininkas

gali būti brigados generolas
V. – pulkininkas leitenantas, topografas
VI. – majoras, gen. št. karininkai
PASTABA I. Generalinio štabo viršininkas yra artimiausias, intymus vy-

riausiojo kariuomenės inspektoriaus padėjėjas visais taikos ir karo meto ka-
riuomenės reikalais. Jis, pagelba štabo, parengia visus kariuomenei organi-
zuoti, mokyti, apginkluoti ir mobilizuoti reikalingus planus, prisilaikydamas 
Vyriausiojo kariuomenės inspektoriaus nurodymų. Tuo būdu jis paliuosuoja 
Vyriausiąjį kariuomenės inspektorę nuo visu. štabo mašinerijos smulkmenų, 
t. y. nuo visokio biurokratizmo, ir suteikia jam galimybės pašvęsti visą savo 
energiją kariuomenės auklėjimui, jos dalių asmeniškam lankymui ir jos efek-
tyviam vadovavimui.

Tais atsitikimais, kada Vyriausias kariuomenės inspektorius yra išvykęs 
lankyti kariuomenės dalis, kad kariuomenės vadovybės darbas per tą laiką 
nesusitrukdytų, Generalinio štabo viršininkas turi iš Vyriausiojo kariuome-
nės inspektoriaus nuolatinį įgaliavimą bėgamuosius reikalus referuoti Kraš-
to apsaugos ministeriui betarpiai ir Vyriausiojo kariuomenės inspektoriaus 
vardu atstovauti, šio pastarojo pageidaujamoje dvasioje, kariuomenės reika-
lus visose kitose vyriausybės instancijose.

PASTABA II: Dabartinių Generalinio štabo valdybos ir administracijos
valdybos viršininkų vietos panaikinamos. Taip pat panaikinami dabartiniai
Rikiuotės skyrius ir Spaudos ir švietimo skyriai. Darbas pirmojo padalina-
mos tarp III Skyriaus, Adjutantūros Generalinio štabo ir I skyriaus minis-
terio valdybos. Darbas antrojo – padalinamas tarp ministerio kanceliarijos
/kariuomenės spaudinių išleidimas/ ir I skyriaus Generalinio štabo. Taip pat 
pertvarkoma ir dabartinė Karšto apsaugos ministerijos kanceliarija, būtent,
iš jos kompetencijos išimama visa tai, kas pridera Generalinio štabo sky-
riams ir Adjutantūrai, o paliekama vien raštai, liečia Krašto apsaugos minis-
terio darbą, ministerio valdybos apimamą.

2. Ginklų rūšių inspektoriai.ų ų p
Jų funkcijos yra suprantamos, t.y. tokios, kaip visose kitose valstybėse,

Sujungimas pėstininkų ir artilerijos inspektavimo į tebeveikiančią pas mus
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Kariuomenės inspekciją buvo tokios rūšies novumas, kurio niekur kitur ne-
matyti ir kuris faktiniai tėra nesveikas karo vadovybės šakų supainiojimas,
privedęs prie nemalonių intrigų aukštųjų kariuomenės viršininkų tarpe. To-
dėl Kariuomenės inspekcijos vieta panaikinama ir grąžinamos atskiros pės-
tininkų ir artilerijos inspekcijas, kitų, daugiau už mus prityrusių, valstybių
pavyzdžiu. Atskirų ginklų rūšių inspektoriai mūsų kariuomenės sąlygose ga-
lėtų būti sekančio rango:

Pėstininkų Inspektorius  –  brigados generolas
Artilerijos      “                           “              “
Kavalerijos    “                           “              “
Pionierių        “                                 pulkininkas
Ryšių             “                                  pulkininkas
3. Karo apygardų viršininkaipyg ų
Iš viso tris – divizijų generolai.
Jų buveinės: I Panevėžyje
                      II Panemunė (prie Kauno)
                      III Šiauliuose.
Be to, Kaune sudaroma atskira įgulos viršininko, brigados generolo, vie-

ta. Tai yra būtinai reikalinga vidujinei tvarkai palaikyti, palyginant, dideliame 
Kauno garnizone, susidedančiame iš įvairių–įvairiausių kariuomenės dalių ir 
karo įstaigų. Kadangi Kaunas yra laikina Lietuvos sostinė, kur yra susitalpi-
nusios visos mūsų vyriausybės centrinės įstaigos ir kur laikas nuo laiko kyla 
politinių neramumų, tai Įgulos viršininku gali būti tiktai pilnai patikimas esa-
mai Vyriausybei generolas. Divizijos vadas, kuriam pirmiausia rūpi jo karo 
apygardos grynai kariški reikalai, tų reikalų tiek daug turi, kad Kauno įgula, 
ypač jos politine ištikimybe jam nei nebelieka laiko kada rūpintis.

Ant galo, paskelbus mobilizacija, divizijos štabas gali išsikelti ir tada
jokio pastovesnio įgulos viršininko nebebūtų, kas sostinės gyvenimo sąlygose
yra neįmanoma.

Kauno įgulos viršininkui, karo atsitikime, tektų perimti Kauno rajono,
kuris turėtų būti įtvirtintas, gynimo vadovavimą, kuriam tikslui asmuo, tam
reikalui numatytas, jau taikos metu turi atitinkamai pasirengti, minimum
aktyviai dalyvauti mobilizaciniuose parengimuose Kauno gynimui numatytų
jėgų ir gerai išstudijuoti Kauno gynimo sąlygas.

4. Karo aviacijos viršininkasj
Sumažinti rangą: mūsų sąlygose užtektų brigados generolo.
5. Generalinio štabo akademijaj
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Padaryti ją savystovia mokykla, t.y. atskirti nuo Aukštųjų karininkų kur-
sų, kuriuos, kaip jau savo laiką atgyvenusią instituciją, reikia visai panaikinti.
Akademijos viršininko rangas: pulkininkas, gn. štabo karininkas.

6. Karo mokykla.y
Mokyklos viršininkas – gn. štabo pulkininkas. Mokyklos tikslas – pa-

ruošti jaunų karininkų tikrajai karo tarnybai ir karininkų–aspirantų. atsargą,
visų ginklų rūšių. Panaikinus Aukštuosius karininkų kursus, kuriuose dabar
ruošiami specialių ginklų karininkai, reiktų karo mokyklą atitinkamai per-
tvarkyti, maždaug, vokiečių pavyzdžiu, t.y. su dviem kursais:

a/pirmuoju – 1 metų, visoms ginklų rūšims bendru, kur praeinami ben-
drai visoms ginklų rūšims karo mokslai;

b/antruoju, susidedančiu iš specialiu skyrių:
— pėstininkams – 1 metu,
— artileristams – 2 metu,
— pionieriams – 2 metu,
— ryšininkams – 2 metu,
— raiteliams   – 2 metu,
Smulkiau apie karininkų parengimą bus nurodyta skyriuje apie kariuo-

menės mokymą.
7. Lietuvos šaulių sąjungaų ąj g
Viršininkas – pulko vadas, gn. št. karininkas. Apie Šaulių sąjunga bus

paliesta plačiau kitoje šio ezposé dalyje.
8. Lietuvos kariuomenės kūrėjų – savanorių sąjunga ( p. m.)jų ų ąj g ( p )
9. Krašto apsaugos ministerijos rūmų komendantas.p g j ų
Rangas – majoras.
Jo užduotis ne baldus kiloti, kaip dabar yra, daboti tvarkos ir Krašto 

apsaugos ministerijos rūmų saugumo, esant reikalui pavartojant net ginklą.
Jo žinion skiriamas štabo dežūruojantis karininkas ir jo nuolatinėje dispozi-
cijoje yra karo žandarų būrys prie Krašto apsaugos ministerijos.

C/ Apytikre Krašto apsaugos ministerijos centro etatinė sudėtis.py p g j
/žiūr. Priedą Nr.1a// ą /

B. S i e n ų  p r i e d a n g a.ų p g

Priedangos klausimas nebe naujas. Jis buvo keliamas kiekvieną kartą, 
kaip paaštrėdavo Lietuvos politiniai santykiai su kuriuo nors jos didžiųjų kai-
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mynų ir mums gręsdavo ginkluoto užpuolimo pavojus. Aštriausia forma tas 
klausimas buvo iškilęs1926 metų pavasarį, kada maršalas Pilsudskis padarė 
Lenkijoje militarinį perversmą ir buvo, matomai savisaugos sumetimais, dalį 
lenkų jėgų, sutelktų Vilniaus srityje, būtent, 3.kavalerijos brigada pasiuntęs 
užstoti demarkacijos liniją, skiriančią mus nuo Vilniaus. Kuomet mūsų vyriau-
siajame štabe, kuris tuo metu ruošėsi prie didelio parado gegužės 15 dienos 
proga, buvo gauta žinia apie lenkų kavalerijos prisiartinimą prie demarklini-
jos, kilo tikras sumišimas, kurio liudininku teko būti ir šio exposé autoriui, 
tuo metu buvusio II skyriaus viršininku ir laikinai ėjusio Generalinio štabo 
valdybos viršininko pareigas. Besvarstant klausimą, kokių priemonių reiktų 
imtis, jei lenkai peržengtų demarkliniją ir įsibrautų į nepriklausomosios Lietu-
vos dalies teritoriją, paaiškėjo, kad jokios priedangos, kuri galėtų tuč–tuojau 
pastoti priešui kelią, nėra ir kad jos sudarymui iš apmokintų kareivių, surink-
tų iš visų trijų karo apygardų, reiktų apie savaite laiko, kurio mes nebūtume 
turėję, jei lenkai būtų mus puolę. Kitaip s sakant, paminėtu įvykiu buvo visai 
vaizdžiai ir realiai atskleista mūsų anų metų Karo vadovybės neprisirengimas 
ginti valstybės sienas nuo staigaus priešo užpuolimo.

Kuomet šio exposé autorius, 1926 metais birželio mėnesyje, t.y. netru-
kus po aprašyto atsitikimo, tapo paskirtas Vyriausiojo štabo viršininku, jo
pirmutinis susirūpinimas, buvo neatidėliojant pertvarkyti

1/ taikos meto kariuomenės organizaciją taip, kad dėl eventualaus prie-
šo staigaus puolimo nebereiktų drebėti ir

2/ skubiai parengti planingų ginkluotų pajėgų mobilizaciją, kuri prieš tai
visai nebuvo parengta.

Prieš imsiantis tokių radikališkų žygių, naujas Vyriausiojo štabo viršinin-
kas padarė buvusios tada kariuomenės studiją ir formulavo savo samprotavi-
mus kaip pereiti prie tobulesnės organizacijos, kuriuos du dalykus jis fiksavo
dviejuose dokumentuose, dabar esančiuose Vyriausiojo štabo archyvuose:

Tie istoriniai dokumentai:
– Nr.767/sl – iš 1926/VII.27 d. užfiksuoja rastą tuo metu kariuomenės

padėtį ir jos trūkumus, ir
– Nr.767a/sl – iš 1926/VII.27 d. apima naujojo Vyriausiojo štabo vir-

šininko samprotavimus apie mūsų ginkluotų pajėgų organizaciją ir krašto
gynimą.

Minėtų dokumentų turinio čia nekartojame. Pastebėsime tik tiek, kad
jie rado Vyriausiosios Krašto gynimo Tarybos, kuriai pirmininkavo pats Res-
publikos Prezidentas, tada p. Dr. Grynius, pritarimą ir sudarė pamatą užsi-
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brėžtų mūsų kariuomenės pertvarkymų pradžiai. Pradėjus užsibrėžtus per-
tvarkymus vykdyti gyveniman, tuojau kilo, tiesa ne iš to laiko Vyriausybės, 
bet iš opozicinių politinių partijų ir kai kurių drausmės atžvilgiu pakrikusių,
karininkų, pasidavusių opozicinių partijų intrigų įtakoms, pasipriešinimas,
nemažai trukdęs ramų kūrybini, štabo darbą. Bet dalį kalbamų pertvarkymų,
nežiūrint paminėtų intrigų ir trumpaus laiko, vis tiktai, pavyko įgyvendin-
ti, būtent, išskirti tris sustiprintos, trijų batalionų, sudėties pulkus /Ukmer-
gėje, Panemunėje ir Marijampolėje/ mobilizacijos priedangai, ir realizuoti
pirmuosius mūsų štabo istorijoje planingos mobilizacijos parengimo planus.
Apie mobilizacijos parengimą bus plačiau paliesta kitame skyriuje. Kalbant
čia vien apie priedangą, tenka pastebėti, kad buvo dar paliktas mobilizacijai
pridengti pulkas Klaipėdoje. Taigi faktiniai, priedangai buvo palikti ne 3,
kaip paminėtuose aukščiau Vyriausiojo štabo viršininko samprotavimuo-
se pasakyta, bet 4 – pulkai, trijų batalionų sudėties. Tas korektyvas buvo 
padarytas todėl, kad tuometinis Vokietijos Užsienių reikalų ministeris p.
Stresemnn’as, kuriam p. Sleževičius, tada vedęs Lietuvos užsienių politiką,
buvo pasiūlęs sudaryti tarp Lietuvos ir Vokietijos karo konvenciją, tą mūsų
Vyriausybės pasiūlymą atidėjo. Tuomi Vokietijos vyriausybė parodė, kad Vo-
kietija, nežiūrint tada buvusių gerų tarp abiejų valstybių santykių, nėra visai
patikimas kaimynas, t.y. kad ir iš vokiečių pusės gali ateityje kilti pavojaus.
Kad tas pavojus neužkluptų mūsų ginkluotų pajėgų netikėtai ir buvo nusista-
tyta palikti Klaipėdos krašte 7 pėst. pulką trijų batalionų sudėtyje.

Nors pertvarkymai, padaryti šio exposé autoriaus 1926 metais buvo lai-
kinė pobūdžio, kurio kitaip negalima apibudinti, kaip tik tam tikru siekimu 
tobulesnės mūsų ginkluotų, pajėgų organizacijos, nustatyta 1926 metais orga-
nizacija vėliau nebuvo pagrindiniai paliesta. Mažai tepatobulinta organizaci-
niu atžvilgiu, jis iki šios dienos pasilieka maždaug tokia, koki ji tada ant grei-
tųjų buvo sudaryta, išskyrus apčiuopiamos pažangos, padarytos taikos meto 
kariuomenės, ypač jos karininkų kadro, apmokinimo ir ginklavimo srityje. 
Mobilizacijos priedangos atžvilgiu net buvo laikinai padarytas žingsnis atgal, 
kai 1927 metais 7 pėst. pulkas tapo iš trijų, suvestas į du batalionus. Ši klaida 
betgi tapo šiais metais atitaisyta, įsteigiant Tauragėje atskirą pėst. batalioną.

Samprotavimai, apie mobilizacijos priedangos su darymą, išdėstyti šio 
exposé autoriaus 1926 metais Vyriausiojo štabo rašte Nr.767a, liečia dau-
giausiai Lenkiją, pagrindiniuose bruožuose tinka ir eventualiam pavojui
iš pusės Vokietijos, kuri taikos metu laiko ar neužilgo turės Rytų Prūsijo-
je maždaug tiek pat jėgų, kaip Lenkija jų turi Vilniaus–Gardino srityje, t.y.
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viena korpusą. Skirtumas tarp padėties, kuri buvo 1926 metais ir tos, kurią
turime dabar, yra tik tas, kad gyvas pavojus dabar gresia Lietuvai iš abiejų
mūsų didžiųjų kaimynu drauge. Tai begal pasunkina mūsų priedangos pro-
blemos išsprendimą. Nepajėgiant taikos metu išlaikyti pakankamos, kiekvie-
nu momentu galinčios veikti, karo pajėgos, kad vienu kartu apsisaugoti ir
nuo vieno ir nuo kito eventualaus priešo staigaus užpuolimo, mums nelieka
kitos išeities, kaip prašyti mūsų Užsienių reikalų ministerijos dėti visas pa-
stangas tam, kad minėtų priešų staigus, ginkluotas užpuolimas neatsitiktų tą
pačią dieną. Laimėjus šiuo atveju mūsų diplomatijai, pavyzdin, kokią vieną
savaitę laiko, arba nors kelias dienas, mūsų ginkluotų pajėgų mobilizacijai ir
jos pridengimui būtų suteikta didelę parama.

Teoretiniai imant, mobilizacijos priedanga susideda iš sekančių trijų
elementų:

a/ sienos užtvaros,
b/ apsaugos rinktinių ir
c/ smogiamosios pajėgos.
Didžiosios valstybės jau taikos metu laiko visus tuos elementus prie gin-

klo, pasirengusius tuojau veikti, kai tik priešas pabandytų peržengti valstybės
sieną. Pavyzdin, Lenkija turi pasienio apsaugos korpusą /K.O.P./ kurio tiks-
las užimti sieną plačiuose baruose ir sudaryti apsaugos rinktines užstojimui
priešui kelio svarbiausiose kriptyse. Be to, lenkai laiko eilę taikos meto divi-
zijų nuolatinio aliarmo padėtyje /na ostrom pogotowie/, t.y. pasirengusias į
kelias valandas laiko išvykti į pasienį, kad atmesti atgal už sienos stipresnius
priešo avangardus, prasiveržusius pro K.O.P. ginamą zoną.

Mažoms valstybėms visą tai yra nepakeliama našta finansiniu atžvilgiu.
Todėl joms prisieina ieškoti kitos išeities.

Lietuvos sąlygose mobilizacijos priedanga būtų galima sudaryti šiuo
būdu:

a/ Sienos užtvara. Tuo tikslu reiktų pasienio policiją organizuoti kariniais 
pamatais taip, kad ji būtų lig nuolatinis, skeletinis, būsiančios sienos užtvaros 
kadras, taikos metu užtiesęs Lietuvos sienas skysta skraiste. Kai tik ginkluo-
to konflikto galimybė pradės realiai reikštis, minėtą pasienio policijos kadrą 
būtų galima sutirštinti senesnių metų rezervistais – šauliais ant tiek, kad ant 
sienos, kuriai gresia pavojus, vieton atskirų taikos meto pasienio policijos 
postų susidarytų ištisą užtvarų skraidė, kurios užduotis būtų nepraleisti nieko 
per sieną ir pastoti kelią priešo ginkluotiems patruliams ir žvalgams. Numa-
tytieji pasienio policijos sustiprinimui rezervistai – šauliai turėtų būti parinkti 



368

iš vietos, patikimų, pasienio gyventojų ir jau taikos metu taip suorganizuoti, 
kad, gresiant pavojui, jie automatiškai, sulig pirmo pavojaus signalo, suspėtų 
užimti jiems skirtas vietas. Ši aplinkybė verčia ginklus ir visą aprangą turėti 
vietoje jau taikos metu, kas yra pilnai įvykdoma: dalį ginklų ir aprangos būtų 
galima laikyti policijos žinioje, o kitą dalį–stačiai išdalinti parinktiesiems, pa-
tikimesniems rezervistams – šauliams į rankas. Kokiose vietose ir po kiek 
rezervistų turėtų būti įlieta į pasienio policijos kadrus, o taip pat kokiomis 
ryšio ir susisiekimo priemonėmis juos aprūpinti, yra jau detalės, kurių čia 
nebenagrinėsime. Čia buvo norėta tik paduoti pagrindinę mintį, kaip būtų 
galima sienos užtvaros klausimą išspręsti mūsų, kaipo mažos, valstybės, są-
lygose. Antra, tenka pastebėti, kad toks sienos užtvaros išsprendimas nėra 
joks novumas. Ant kiek yra žinoma, tai Šveicarija tą klausimą yra išsprendusi 
panašių būdu, t.y. savo sienoms užtverti ima ne jaunesnių metų rezervistus, 
kurie mobilizuojami į veikiančios armijos eiles, bet senesnių metų, kurie yra 
visur naudojami įvairiems antraeiliams uždaviniams atlikti.

Savaime suprantama, kad aukščiau pasiūlytas sienų užtvaros organi-
zavimo būdas militariniu atžvilgiu nėra tobulas dalykas, bet tai vistik būtų
geriau, ne nieko neturėti. Priešui puolant, tokia sienos užtvaros skraistė vei-
kiai būtų išsklaidyta, bet savo, kad ir nedideliu, pasipriešinimu, ji apie priešo
puolimą perspėtų už jos esančias mobilizacijos apsaugos rinktines ir tuomi
jai skirtą uždavinį bus atlikusi.

b/ Apsaugos rinktinėsp g . Jų tikslas pastoti savo jėga puolančiam priešui ke-
lią svarbiausiose, strateginiu atžvilgiu, kryptyse, kad aktyviais veiksmais priešo 
dalis, perėjusias sieną, atmesti atgal už sienos, arba, nepajėgiant to padaryti, 
bent sutrukdyti jų slinkimą pirmyn, stengiantis išlošti galimai daugiau laiko, 
kol neatvyks reikiama pagalba. Mūsų sąlygose apsaugos rinkinės turi būti taip 
sudarytos, kad jos galėtų savystoviai išsilaikyti 2–3 dienas, nes kitokios greites-
nės pagalbos, kaip mobilizuotosios kariuomenės periferijos dalių pagelbtos, 
joms pažadėti negalime, kadangi didesnės smogiamosios pajėgos, kaip kad 
didžiosios valstybės turi, męs taikos metu prie ginklo, pasirengusios kiekvienu 
momentu veikti, visai neturime ir finansiniai nepajėgtume jos išlaikyti. Mums 
kitos išeities todėl nėra, kaip kad sudėti visas mūsų vilties į apsaugos rinktinių 
atsparumą ir į greitą mūsų ginkluotų pajėgų mobilizacijos pravedimą.

Kreiptis, kuriomis ginkluoto konflikto atsitikime galima būtų laukti
priešo puolimo prieš Lietuvą, yra šios:

Konflikte su Lenkija:j
I. Vilnius, Maišiogala, Ukmergė;
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II. Landvaravas, Vievis, Kaišiadorys;
III. Suvalkai, Kalvarija, Marijampolė;
IV. Puolimas Klaipėdos iš jūros.
Konflikte su Vokietija:j
I. Gumbinė, Virbalis, Kazlų Ruda;
II. Tilžė, Tauragė, Šiauliai;
III. Puolimas Klaipėdos iš jūros.
Ant minėtų tad krypčių ir reikėtų jau taikos metu sugrupuoti ir laiky-

ti apsaugos rinktines, pavyzdin, Ukmergėje, Kaišiadoryse, Marijampolėje,
Tauragėje ir Klaipėdoje. Rinktinė, pastatyta Marijampolėje, užstoja vienkart
dvi kryptis: Kriptį Suvalkai–Marijampolė ir kriptį Gumbinė–Virbalis–Kazlų 
Ruda. Apsaugos rinktinių jėga – atsižvelgiant joms statomų užduočių, turėtų
būti sekanti: a/ Ukmergėje, Kaišiadoryse, Marijampolėje ir Tauragėje – po 
vieną pėstininkų pulką iš trijų batalionų su lydimųjų pabūklų ir ryšių kuopo-
mis, ir pionierių ir raitų žvalgų būriais, plūs viena lengvosios artilerijos grupė
ir po vieną kavalerijos divizioną. b/ Klaipėdoje – atskiras dviratininkų “ba-
talionas bent su viena jūros krantų apsaugos, toli šaudančia, baterija. Be to
reiktų būtinai įsigyti nors keletą krantų apsaugos karo laivų, ypač nedidelių
povandeninių valčių bei minininkų, ir nors vieną eskadrilę hidroplanų priešo
karo laivyno prisiartinimui perspėti.

Pasienio apsaugos rinktinės, atsižvelgiant jų specifinio uždavinio būti
nuolat pasirengusioms veikimui, naujokų mokymu užsiimti negali ir turėtų
būti papildomos jau apmokintais kareiviais, paimtais iš  teritorialės kariuo-
menės dalių, po to, kai jie ten bus išėję: naujokų apmokinimo programą.

Numatomų sienos apsaugos rinktinių žmonių sudėtis turėtų būti sekan-
ti: Žiūr. priedus Nr.2a, Nr.2b, Nr.3. Šioje lentelėje yra paduotas apytikris
projektuojamų sienos apsaugos rinktinių etatinis skaičius. Jei ji praktikoje
ir nevisados būtų pilna, tai ir tada kalbamos apsaugos rinktinės, aukščiau
nurodytose vietose taikos metu pastatytos, suteiktų mūsų karo vadovybei
ir, bendrai, Vyriausybei tam tikro ramumo skelbiant ginkluotų pajėgų mo-
bilizaciją, tuo lobiau, kad apsaugos rinktinės pačios nesimobilizuotų, nes jos
jau taikos metu turi sudėti artimą karo meto sudėčiai. Tiesa, dviratininkų 
batalioną ir krantų apsaugos baterija, kurių pagrindinė užduotis yra saugoti
mūsų pajūrį, būtų galima ir mobilizuoti, nes eventualus priešo užpuolimas iš
jūros pusės ir priešo pajėgų desantas negali būti mobilizacijos vykdymui taip
pavojingi ir tokie staigus, kaip priešo paslankios jėgos staigus įsibrovimas į
mūsų kraštą sausumos keliais.
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Apart sienų bei mobilizacijos priedangos, neturi būti pamiršta taikos
metu parengti geležinkelių, plentų ir tiltų apsaugą valstybės viduje. Ši pas-
taroji apsauga turi labai didelės reikšmės mobilizuotų jėgų koncentravimui
ir, bendrai, karo transportų vykdymui. Ji turi būti nukreipta prieš piktos va-
lios žmones ir priešo agentus, kaip prisiųstus iš kitur, taip ir taikos metu
gyvenančius mūsų teritorijoje. Užvis gi svarbiau yra apsaugoti kelius ir til-
tus nuo priešo aviacijos, kuri, galima tai iš kalno numatyti, tuojau, kai tik 
paskelbsime mobilizaciją, bus priešo pasiųsta kad sutrukdyti mūsų mobili-
zuotų jėgų koncentravimą, apmėtant kariuomenės transportus bombomis,
ir, ypač, stengiantis susprogdinti tiltus per Nemuną ir kitas, didesnes mūsų
upes. Svarbiausių tiltų apsauga, žinoma, gali laiduoti tik pati kariuomenė,
būtent, pagalba priešorlaivinės artilerijos ir naikintuvų. Bet visų gelžkelių
linijų ir plentų šiomis priemonėmis neapsaugosime, ypač nuo galimų prie-
šo agentų pasikėsinimų ant žemės. Šiam pastarajam tikslui reikia jau taikos
metu parengti specialią apsaugą. Nepajėgiant taikos metu išlaikyti skaitlin-
gos gelžkelių ir plentų karo žandarmerijos, prisieina tų priemonių apsaugą
organizuoti tokiu pat metodu, kaip buvo pasiūlyta organizuoti sienų uždan-
gų: panaudoti tam reikalui  į senesnių metų rezervistus–šaulius, nuolat gy-
venančius arčiau gi gelžkelių ir plentų. Juos reikia taikos metu taip suorga-
nizuoti, kad, paskelbus mobilizaciją, jie automatiškai sudarytų į pakankamai
tirštą saugumo postų liniją ant visų gelžkelių ir i plentų, kuriais numatomas
mobilizuotosios kariuomenės ir jos j turto transportavimas. Pasibaigus tiems 
transportams, apsauga galėtų būti susilpninta ir rezervistai, kurie tam buvo
panaudoti, – paleisti arba inkorporuoti į mobilizuotos kariuomenės dalis.

G. Teritorialė kariuomenė.

(Žiur. priedą Nr. 2)
Teritorialės kariuomenės pagrindinės užduotis yra šios: 
1/ Apmokinti naujokus ir rezervistus kaip vartoti ginklą;
2/ Parengti reikalingą kiekį rezervo karininkų ir puskarininkių mobili-

zuotosioms tautos pajėgoms;
3/ Sudaryti būsiančios mobilizuotosios kariuomenės mobilizacinius

branduolius;
4/ Apsaugoti taikos metu akumuliuojamus ginklus, municiją ir kitokį

mobilizacinį turtą; 
5/ Parengti mobilizaciją ir 
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6/ ją vykdyti, kuomet valstybės politika to pareikalaus,
Faktiniai, teritorialė kariuomenė tėra paslėptasis mobilizuotosios pajė-

gos  skeletas, susidedąs iš:
a/ pastovaus, riboto skaičiaus aktyvios tarnybos karininkų ir puskari-

ninkių, kuriems numatoma, paskelbus mobilizaciją, pavesti svarbiausiąsias
vietas karo meto kariuomenėje, ir

b/ pasikeičiančios sudėties, kurią sudaro ikmetinis naujokų kontingen-
tas ir laikas nuo laiko kariniam mokymui pakartoti šaukiamieji rezervistai.

Savaimei suprantama, kad teritorialė kariuomenė tuo geriau atliks jai pa-
vestus svarbius uždavinius, juo ji turės didesni, tikrosios tarnybos karininkų ir 
puskarininkių kadrą.. Mažos valstybės sąlygose, kuomet prisieina visokiais bū-
dais siekti taupumo, norą jokios galimybės taikos metu turėti didėlę teritorialę 
kariuomenę. Iš kitos vėl pusės, ji negali būti mažesnė, negu tara tikras mini-
mumas, kuri nustato numatomos mobilizuoti kariuomenes skaičius ir pareiga 
apmokinti visus piliečius vartoti ginklą valstybės nepriklausomybei ginti.

Kokio skaičiaus kariuomenę užsibrėžta šiuo exposé mobilizuoti ištikus
karui, jau buvo minėta ir plačiau bus detalizuota sekančiame skyriuje, čia gi
tik reziumuojame. 

Mobilizacijos kariuomenės dydis / be tarnybų armijos ešelone / sudaro:
I. Karininkų:ų

a/ / sulig laipsnių:p ų
Armijos generolų    1
Korpuso generolo   4
Divizijos generolų   19
Brigados generolų   13
Pulkininkų    114
Pulkininkų leitenantų   213
Majorų     777
Kapitonų    2323
Leitenantų    3494
b/ ginklų rūšimis:/ g ų
generalinio štabo karininkų  266
Pėstininkų    2472
Artileristų    1092
Kavaleristų    472
Ryšininkų    445
Pionierių    385
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Aviacijos    237
Šarvuotininkų    108
Automobilistų    45
Geležinkeliečių    54
Sanitarijos    419
Veterinarijos    116
Intendantūros    310
Administracijos    353
Kapelionų    81
Kapelmeisterių    60
Nepriklaus. jokiai ginklų rūšiai  44

II. Puskarininkių ir kareiviųų ų
a/ sulig. laipsnių:/ g p ų
– puskarininkių:     26100
– kareivių:    196525
– paėmus kartu:    222625
b/ sulig. ginklų rūšių:/ g g ų ų

  puskar–kių kareivių
– Pėstininkų  10130  113596
– Artileristų  5163  30427
– Kavaleristų  1879  9992
– Ryšininkų  1664  8312
– Pionierių  1740  10925
– Aviacijos  338  1897
– Dviratininkų    (priskaityti prie pėstininkų)
– Šarvuotininkų   267  1453
– Automobilistų  329  1901
– Gelžkeliečių  171  1174
– Sanitarijos  2071  3542
– Veterinarijos  824  392
– Intendantūros  1447  13015
– Stenografistų  114  – 
– Karo žandarų  (priskaityti prie pėstininkų ir kaval. puskarininkių)

Į paduotus aukščiau bendrus karininkių, puskarininkių ir kareivių skai-
čius įskaityti ir karininkai, puskarininkiai bei kareiviai kariuomenės vienetų
tarnybų, t.y. pulkuose ir divizijose. Korpuso ešelone jokių tarnybų nenuma-
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tyta ir nėra reikalo. Tarnybos armijos ešelone visai neapskaitliuotos. Kodėl 
taip padalyta – bus paaiškinta valiau, kuomet paliesime mobilizuotos ka-
riuomenės detales. 

Kai dėl taikos meto naujokų kontingento didumo, tai ji matome iš Lietu-
vos Statistikos metraščio. 1932 metais buvo 20–24 metų amžiaus vyru 121473. 
Vidutinis skaičius už vienus metus 24295 vyrai. Atmetus nuo to skaičiaus 5–6 
% netinkamus karo tarnybai dėl nesveikatingumo, gauname, apvaliai skai-
tant, metinį tinkamų karo tarnybai vyrų 22800. Į šį skaičių įeina vyrai, kaip 
tinkamieji rikiuotės tarnybai, taip ir nerikiuotės, jei toliau vartoti šią termi-
nologiją ir daryti tokį padalinimą. Aišku, kad kaip vieni, taip ir antrieji, turi 
būti karinei apmokinti, kad kiekvienas, sulig jo fizinio ir dvasinio pajėgumo, 
galėtų prisidėti prie visiems piliečiams bendros pareigos – valstybės gynimo. 
Reikia pastebėti, kad dabar imame kariuomenėn vien tik vadinamuosius tin-
kamus „rikiuotės“ tarnybai, o tinkamieji „nerikiuoten“, kuo ne visi, palieka-
mi karinei neapmokinti. Tai beabejos yra neteisinga ir nusidedame prieš karo 
prievolės visuotinumą: neparengiame visų piliečių valstybės nepriklausomy-
bei ginti ir dirbtinai silpniname mūsų tautos militarinį pajėgumą.– 

To toliau nebeturėtų būti: turime taip susitvarkyti, kad visi vyrai, kurie 
tik sveikatos atžvilgiu pajėgia valdyti ginklą, butų apmokomi, kaip jį vartoti. 
Kitaip sakant kasinei; visas naujokų kontingentas turi būti pašaukiamas į ka-
riuomenės eiles ir karinei apmokinamas. Kadangi pas mus yra nustatyta 18 
mėnesių tikrosios tarnybos laikas, kas yra pilnai pakankama rimtam kariniam 
apmokymui, tai iš to seka, kad prie ginklo turėtume laikyti 34200 vyrų, kas, 
tiesa sakant, butų pilnai loginga netik karo prievolės visuotinumo atžvilgiu, 
bet ir atsižvelgiant komplikuotos mūsų valstybės tarptautinės padėties. Mi-
nėtas skaičius taikos meto kariuomenės yra maximalinis, bet praktiškai mūsų 
sąlygose galimas. Tik reikalinga daugiau pasiryžimo ir tvirtesnės rankos dides-
niam taupumui ir racionališkumui valstybės pajamų sunaudojimo kaip pačioje 
Krašto apsaugos ministerijoje, taip ir kitose valstybinio gyvenimo srityse.

Kaip iš paminėto skaičiaus vyrų organizuoti taikos meto kariuomenę,
kad turėti reikalingą numatomoms karo meto ginkluotoms pajėgoms mo-
bilizacinių branduolių kiekį, kaip paslėpti joje reikalingiausi mobilizuotai
kariuomenei karininkių ir puskarininkių kadrą bei parengti greitą mobiliza-
cijos pravedimą – visa tai jau yra grynai karinei – organizaciniai klausimai,
kuriuos nesunku išspręsti. Greitos mobilizacijos realizavimas ypač palengvi-
namas, jei taikos neto kariuomenę organizuoti griežtai teritorialiais pama-
tais. Tai reiškia, kad taikos meto kariuomenės dalys – tie paslėptieji mobi-
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lizaciniai karo moto kariuomenės branduoliai, randasi jau taikos metu tose
vietose, kur jos /taikos meto kariuomenės dalys/ mobilizuosis ir kad jos tai-
kos metu rekrutuojasi ir paskelbus mobilizaciją pasipildo vyrais, kuriuos jos
pačios karinei apmokino ir iš tų apylinkių bei apskričių, kur jos nuolat; stovi.
Tuo būdu galima sutaupyti nemaža dienų skaičių rezervistų sumobilizavime
į kariuomenės dalis ir žymiai pagreitinti mobilizacijos pravedimą, nekalbant
jau apie kitą irgi labai svarbų teritorinės sistemos pliusą – palaikymą kari-
nis dvasios rezervistuose ir jų idėjinio prisirišimo prie kariuomenės dalies,
kurioje jie taikos metu įgijo karinį apmokymą ir kurioje jie turės tarnauti su
ginklu rankoje karo motu, ginant valstybės nepriklausomybę nuo priešo.

Taikos meto kariuomenės organizacija, kuri suteiktų Galimybę apmo-
kinti visus piliečius – vyrus vartoti ginklą ir kuri vienkart laiduotų greitą mo-
bilizacijos pravedimą realizuojant mūsų tautos maximalinį militarinį pajėgu-
mą, galėtų būti sekanti:

I. Vadovaujantieji organai:j j g
3 karo apygardų štabai
1 Kauno įgulos štabas
II Pėstija:
9 pėst. pulkų štabai,
9 pėst. puskarininkių mokyklos,
27 atsk. pėstin. batalionai, susideda iš:           
3 pėst. kuopų,
1 sunk. kulk. kuopos,
1 lydim. pabūklų būrio, 
1 ryšių būrio,
1 pionierių grandies, ir 
1 raitų žvalgų grandies;
3 atsk. dviratininkų kuopos.
III. Artilerija:j
3 artil. pulkų štabai,
3 artil. puskarininkių mokyklos,
9 atsk. lengv. artil .grupės,
1 atsk. Priešorl. artil. grupė iš 4 baterijų 
1 atsk. sunk .artil. grupė su. sunk. artil. puskarininkių mokykla,
3 atsk. sunk. artilerijos baterijos ir
3 atsk. rait. Artil. baterijos.
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IV. Kavalerijaj
3 kaval. pulkų stabai,
3 kaval. puskar. mokyklos
6 atsk. kaval. divizionai susidedą iš:
2 kadrų eskadronų,
1 sunk. kulk. eskadrono,
1 lydim. pabūklų būrio,
1 ryšių būrio ir
1 pionierių grandies.
V. Pionieriai:
3 pionierių batalionai, susideda iš:
3 pionierių kuopų,
1 pionierių – pontonierių kuopos ir
1 pion. puskarin .mokyklos;
1 pionierių – pontonierių batalionas
iš trijų kuopų ir puskarininkių mokomojo būrio;
1 rait. pionierių – pontonierių eskadronas.
VI. Ryšininkai:y
3 ryšių batalionai, susideda iš:
3 kabelio kuopų,
1 radio – kuopos ir
1 ryšių puskar. mokyklos;
1 radio – ryšių batalionas, susidedąs iš:
2 radio kuopų,
1 kabelio kuopos ir 
1 ryšiu puskar. mokom. būrio.
1 rait. ryšių eskadronas.
VII. Aviacija:j
1 aviacijos brigadą susidedanti iš:
1 naikintuvų grupės 3 eskadrilių,
1 bombard. grupės 2 eskadrilių,
1 tolim. žvalgybos grupės 3 eskadrilių,
1 artim. žvalgybos grupės 3 eskadrilių
1 hidroplanų eskadrilios,
1 mokom. eskadrilijos,
1 priešorl. kulkasv. kuopos
1 sekėjų kuopos ir
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1  aviacijos parko.
VIII. Šarvuočiai:
1 šarvuočių rinktinė, susidedanti iš:
3 tankų kuopų ir 
1 šarv. automobilių kuopos
IX. Automobilistai
1 auto kuopa,  susidedanti iš:
3  auto–būriu ir
1 motociklistų būrio.
X  Gelžkeliečiai
1 gelžkelių kuopa,  susidedanti  iš
2 statybos būrių ir       
1 eksploatacijos būrio
XI. Karo žandarmerija:j
– 1 būrys karo  žandarų prie  Kr. apsaugos  ministerijos,
– po vieną būrį prie karo  apyg. štabu,
– po vieną grandį prie pėst. pulkų  štabų, 
– vienas  būrys prie Kauno įgulos štabo ir
– vieną grandis prie poligono komendantūros.
XII. Karo mokyklos:y
1 Generalio štabo akademija,
1 Karo mokykla, susidedanti iš sekančių skyrių:
– pėstininkų,
– artileristų,
– kavaleristų,
– pionierių ir
– ryšininkų
1 sanitarijos puskar–kų mokykla, 
1 veterinarijos pusk –kų mokykla,
1 ginklininkų pusk–kų mokykla, 
1 ūkvedžių pusk–kų mokykla ir
1 kariuomenės šaudymo poligonas.
XIII. Kauno sargybų batalionas:gy ų
Sargybų batalionas Kaune sudaromas tam, kad atpalaiduoti nuo įgulos

tarnybos ten esančias teritorialės kariuomenės dalis, kurių užduotis yra užsi-
imti vien kareivių mokymu. Sargybų batalionas yra sudėtinis iš 3 pėst. kuopų
ir 1 sunk. kulkasv. kuopus paimamu paeiliui iš sienų priedangos pulkų kie-
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kvieną kuopa trims mėnesiams.
Paduota aukščiau teritorialės kariuomenes organizacija skaitlinėmis at-

rodytų šitaip:
I. Karininkų:ų
A. Sulig. laipsnių:g p ų
      Kr. aps. m–jos   Teritorialėje  Išviso:
      centre:   kariuomenėje:
Generolų  9  5  14
Pulkininkų  15  21  36
Pulkin.leit.  28  61  89
Majorų  52  120  172
Kapitonų  63  483  546
Leitenantų  16  839  855

B. Sulig. ginklų rūšių:g g ų ų
      Kr. aps. m–jos Teritorialėje Išviso:
      centre:  kariuomenėje:
Gen. št. kar–kų 42  84  126
Pėstininkų  10  403  413
Artileristų  20  191  211
Kavaleristų  4  125  129
Pionierių  6  117  123
Ryšininkų  4  128  132
Aviacijos  1  216  217
Šarvuotininkų –  22  22
Automobilistų 1  16  17
Geležinkeliečių 1  10  11
Sanitarijos  9  56  65
Veterinarijos 7  26  33
Intendantūros 15  68  83
Administracijos 24  3  27
Kapelionų  4  17  21
Kapelmeisterių –  43  43
Neprikl. jokiai
ginklų rūšiai 35  4  39
Smulkiau apie karininkų suskirstymą parodyta prieduose Nr. 2a ir 

Nr. 2b.
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II. Puskarininkių ir kareivių:ų ų
A. Sulig. laipsnių:g p ų
   Kr. aps. m–jos Teritorialėje  Išviso:
   centre:  kariuomenėje:
Puskarininkių 108  5801  5909
Kareivių  85  18237  18322

B.Sulig. ginklų rūšių:g g ų ų
   Kr. aps. m–jos Teritorialėje Išviso:
   centre:  kariuomenėje:
Pėstininkų:
    Puskarininkių 15  1816  1831
    Kareivių  2  10506  10508
Artileristų:
     Puskarininkių –  467  467
     Kareivių  –  2882  2882
Kavaleristų:
     Puskarininkių 14  472  486
     Kareivių  37  1002  1039
Ryšininkių:
     Puskarininkių –  747  747
    Kareivių  –  801  801
Pionierių:
     Puskarininkių –  377  377
     Kareivių  –  1438  1438
Aviacijos:
     Puskarininkių –  262  262
     Kareivių  –  821  821
Dviratininkių:
     Puskarininkių –  39  39
     Kareivių  –  278  278
Šarvuotininkių:
     Puskarininkių –  98  98
     Kareivių  –  308  308
Automobilistų:
    Puskarininkių –  47  47
    Kareivių  –  60  60



379

Geležinkeliečių:
    Puskarininkių –  33  33
    Kareivių  –  98  98
Sanitarijos:
    Puskarininkių –  33  33
    Kareivių  –  98  98
Veterinarijos:
    Puskarininkių 1  88  89
    Kareivių  –  –  –
Intendantūros:
     Ūkvedžių 3  371  374
     Kareivių  46  39  85
Ginklininkių:
    Ginklų meistrų –  180  180
    Kareivių  –  4  4
Raštininkių:
    Stenografistų 22  78  100
    Paprastų  53  424  477
Smulkiau apie puskarininkių ir kareivių ginklų rūšis suskirstymą terito-

rialėje kariuomenėje parodyta priede Nr. 3.
Prie aukščiau paminėtos teritorialės kariuomenės skaitlinių dar reikia

priedėti sienų apsaugą, kuri, kaip jau buvo minėta, turėtų susidėti iš:
4 pėst. pulkų kiekvienas sąstate:
  3 batalionų iš 3 pėst. ir 1 sunk. kulk. kuopos,
  1 lydin. pabūklų kuopos,
  1 ryšių kuopos,
  1 raitų žvalgų būrio ir
  1 pionierių būrio;
  4 lengv. artil. grupių,
  4 kaval. divizionų , kiekvienas iš 2 kardų eskadronų ir 1

sunk. kulk. būrio, 
  1 dviratin. bataliono ir
  1 krantų apsaugos baterijos.
Organizacinės detalės sienų apsaugos dalių parodyto prieduose Nr. 2a,

Nr. 2b ir Nr. 3
Išviso sienų apsaugos dalyse būtų:
 karininkų 417
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 raštininkų:
  stenografistų 17
  paprastų 71
 puskarininkių    1506
 kareivių   9142
Drauge su sienų apsaugos dalimis taikos meto kariuomenėje būtų:
 karininkų  2129
 raštininkų:
  stenografistų 117
  paprastų 548
 puskarininkių    6838
 kareivių   27464
Pastebėsime, kad šiame exposé minimos skaitlinės yra grynai teoretinio 

pobūdžio ir į jas nereikia žiūrėti kaipo į visai idealiai tikrą dalyką. Jai čia jas 
paduodame, tai tik tam, kad kariuomenės organizavimo klausimuose, kuriuos 
čia paliečiame,  neoperuoti vien frazėmis, bet nusileisti arčiau mūsų realybių.

Projektuojamos taikos meto kariuomenės organizacijos vaizdo pilnumui 
čia paduodame tos, vaizduojamos, kariuomenės taikos meto dislokaciją: 

A. Kariuomenes Vadovavimo organaig
Krašto apsaugos min–ja Kaune
Karo Vadovybė –           Kaune

B. Karo apygardospyg
I. Karo apygardapyg
Apygardos štabas – Panevėžyje
1 pėst. pulkas:p p
pulko štabas – Ukmergėje
pėst. puskarininkių mokykla, Ukmergėje
1 batalionas – Ukmergėje
2 batalionas – Kėdainiuose
3 batalionas – Baisogaloje
Pulko teritorialę sritį sudaro Ukmergės ir Kėdainių apskritis.
2 pėst. pulkas:p p
pulko štabas     – Rokiškyje
pėst. pusk. m–la –   “  
1 batalionas     –      “
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2 batalionas     –  Zarasuose
3 batalionas     –  Utenoje.
Pulko teritorialę sritį sudaro Rokiškio, Zarasų ir Utenos apskritis.
3 pėst. pulkas:p p
pulko štabas              – Panevėžyje
pėst. pusk–kių m–la   –        “ 
1 batalionas                      – Panevėžyje,
2 batalionas             – Pasvalyje,
3 batalionas                      – Šeduvoje.
Pulko teritorialę sritį sudaro Panevėžio ir Biržų–Pasvalio apskritis.
Artilerija:j
1 artil. pulkas:p
pulko štabas   – Panevėžyje, 
artil. puskar–kių m–la  –      “
1 artil. grupė   – Kėdainiuose,
2 artil.  grupė  – Rokiškiuose,
3 artil. grupė   – Panevėžyje.
Artil. grupių teritoriales sritis yra tos pačios, kaip atitinkamų pėst. pul-

kų sritis.
1 sunk artil. baterijaj   – Panevėžyje. Jos teritorialę sritį sudaro

visa pirmoji karo apygarda.
Pionieriai:
1 pion. batalionas – Jonava.  Jo teritorialė sritis –pirma karo apygarda.
Ryšininkai:y
1 ryšių batalionas – Panevėžyje.  Jo teritorialė sritis – pirma karo apy-

garda.

II. Karo Apygarda.pyg
Apygardos štabas – Panemunėje /prie Kauno/.
4.pėst. pulkas:p p
pulko  štabas  – Alytuje,
pėst.pusk–kų m–la    –    “
1  batalionas  – Kaišedoryse,
2  batalionas  – Alytuje,
3  batalionas – Simne.
Pulko teritorialė sritis – Kaišedorių,  Alytaus ir Seinų apskritis.
5.pėst. pulkas:p p
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pulko štabas  – Vilkaviškyje,
pėst. pusk.  m–la –  “
   1. batalionas  – Mariampolėje,
   2. batalionas          – Vilkaviškyje,
   3. batalionas  – Šakiuose.
Pulko teritorialė sritis – Mariampolės, Vilkaviškio ir Šakių apskritis.
6.pėst. pulkas:p p
pulko štabas  – Kaune
pėst. pusk.  m–la       –  “
     1 batalionas  –  “
     2. batalionas –  “
     3 batalionas  – Raseiniuose.
Pulko teritorialė sritis – Kauno  ir Raseinių apskritis.
Artilerija:j
2 artil.. pulkas:p
 pulko štabas  – Kaune,
 artil.pusk–kių m–la ,  Kaune

1 artil. grupė  – Alytuje,
2 artil. grupė  – Vilkaviškyje,
3 artil. grupė  – Raseiniuose.

Artil. grupių teritorialės sritis – atitinkamų pėst. pulkų sritis.
2 sunlu artil. bateriįaį  – Kaune. Jos teritorialė sritis – visa antroji karo

apygarda.
Pionieriai:
2 pion. batalionas – Prienuose. Jo teritorialė sritis – antroji karo apy-

garda.
Ryšininkai:y
2 ryšių batalionas – Kaune. Jo teritorialė sritis – antroji karo apygarda.

III. Karo Apygardapyg
Apygardos štabas  – Šiauliuose.
7.pėst. pulkas:p p
pulko štabas  – Tauragėje,
pėst. pusk. m–la  –   “
1 batalionas   –     “
2 batalionas   – Jurbarke,
3 batalioną   – Šilutėje.
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Pulko teritorialė sritis – Tauragės, Pagėgių ir Šilutės apskritis.
8 pėst. pulkas:p p
pulko štabas  – Šiauliuose,
pėst. pusk–kių m–la  –  “       
1 batalionas  – Šiauliuose
2 batalionas  – Mažeikiuose
3 batalionas  – Joniškyje
Pulko teritorialė sritis – Šiaulių ir Mažeikių apskritis.
9. pėst. pulkas:p p
pulko štabas  – Klaipėdoje,
pėst.pusk.m–la       “
1. bataljonas      –    “
2. batalionas – Kretingoje,
3. batalionas  – Telšiuose.
Pulko teritorialė sritis – Klaipėdos,  Kretingos ir Telšių apskritis.
Artilerija:j
3. artil.  pulkas:p
pulko štabas  – Šiauliuose
artil. pusk–kių m–la   “
1 artil.grupė  – Skaudvilėje,
2 artil.grupė  – Šiauliuose,
3 artil.grupė  – Plungėje.
Artil. grupių teritorialės sritis – atitinkamų pėst. pulkų sritis.
3 sunk. artil. baterijaj – Šiauliuose. Jos teritorialė sritis – trečioji karo

apygarda.
Pionieriai:
3 pion. batalionas – Klaipėdoje. Jo teritorialė sritis – trečioji karo apy-

garda.
Ryšininkai:y
1 ryšių batalionas – Šiauliuose. Jo teritorialė sritis – trečioji karo apy-

garda.        

C.  Kavalerijaj
l kaval. pulkas:p
pulko štabas – Panevėžyje
kaval. pusk. m–la   “
1 divizijonas – Utenoje,
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2 divizijonas – Biržuose,
1 rait. artil. bat–ja  –  Panevėžyje
1 dvirat. kuopa –  Panevėžyje. 
I–jo kaval. pulko, 1 rait. artil. baterijos ir 1 dvirat. kuopos teritorialės

sritis – pirmoji karo apygarda.
2  kaval. pulkas:p
pulko štabas    – Kaune, 
kaval. pusk–kių m–la  “
3 divizionas – Kaune
4 divizionas –Alytuje
2 rait. artil. bat–ja – Alytuje
2 dvirat. Kuopa – Kaune
2–jo kaval. pulko, 2–os rait. artil. baterijos ir 2–os dvirat. kuopos terito-

rialės sritis – antroji karo apygarda.
3 kaval. pulkas:p
pulko štabas – Klaipėdoje
rait.pusk–kių m–la    “
5 divizijonas – Šilutėje,
6 divizijonas – Mažeikiuose,
3 rait.artil. bat–ja j – Klaipėdoje
3 dvirat. kuopa – Klaipėdoje.
3 kaval. pulko, 3–čios rait. artil. bat–jos ir 3–čios dvirat. kuopos teritori-

alės sritis – trečioji karo apygarda. 
Kaval. pionieriai:p
Rait. pionierių eskadronas –  Kaune,
Kaval.  ryšininkai:y
Rait. ryšių eskadronas – Kaune.

D. Dalys neįneinančios į karo apygardų organinę sudėtį.y į į pyg ų g ę į
I. Aviacijos brigada:j g
Aviacijos štabas    – Kaune,
Mokomoji eskadrilija  – “
Naikintuvų grupė    – “
Tolim. žvalgybos grupė   – “
Artim. žvalgybos grupė   – Šiauliuose
Bombardavimo grupė   – Panevėžyje 
Hidroplanų eskadrilija  – Klaipėdoje 
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Aviacijos parkas:
- parko štabas     – Kaune,
- naikint.ir tolim. žvalg. grupių būriai  – Kaune,
- artim. žvalg .grupės būrys   – Šiauliuose
- bombord. grupės būrys    – Panevėžyje
- hidropl. eskadrilijos skyrius   – Klaipėdoje.
- aviacijos dirbtuvės   –  Šiauliuose.
Zenitinių kulk. kuopa:
- kuopos vadas ir 2 būriai  – Kaune
- 1 būrys    – Šiauliuose,
- 1 būrys    – Panevėžyje ir
- 1būrys    –  Klaipėdoje.
Sekėjų kuopa:
- kuopos vadas ir 2 būriai   – Kaune
 1 būrys    –  Šiauliuose.
II. Priešorlaivinė artilerija:j
Priešorl. artil. grupė – Kaune,
III. Sunkiojį artilerija:jį j
Sunk. artil. grupė  – Radviliškyje
IV. Pionieriai – pontonieriaipVV :
Pion.– pontonierių bataijonas – Kaune.
V. Radijo– ryšininkai:j y
Radijo – ryšių batalionas – Kaune.
VI. Šarvuočiai:
Šarvuočių rinktinės štabas – Šiauliuose
Tankų batalionas – Šiauliuose,
Šarv. automobilių kuopa – Kaune
VII. Gelžkeliečįaį:
Gelžkelių kuopa – Radviliškyje,
VIII.  Automobilistai:
Auto–kuopa – Kaune.

E. Kadro Mokymo įstaigos y į g
I. Karo akademija – Kaune
II. Karininkų mokykla – Kaune
III. Sanit. pusk–kių m–la – “
IV. Veterinarijos pusk–kių m–la – Kaune
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V. Ginklininkų mokykla       –       “
VI.Ūkvedžių mokykla  –       “

F.  Sienų priedangaų p g
I–os karo apygardos:pyg
Vienas pėstin. pulkas – Ukmergėje
Viena artil. grupė –  “
Vienas kaval. Divizionas –  “
II–os karo apygardos:pyg
a/ Trakų bare:ų
Vienas pėstin. pulkas – Kaišedoryse
Viena artil. grupė –  “
Vienas kaval. Divizionas –  “
b/ Suvalkijos bare:j
Vienas pėstin. pulkas – Marijampolėje
Viena artil. grupė –            “ 
Vienas kaval. Divizionas –  Vilkaviškyje
III–os Karo apygardos:pyg
a/ Nemuno bare:
Vienas pėst. pulkas – Tauragėje
Viena artil. grupė –    “
Vienas kaval. Divizionas –  Pagėgiuose
b/ Pajūrio bare:j
Vienas dviratin. batalionas – Klaipėdoje,
Viena krantų apsaugos bat–ja – “.     
Paduota aukščiau taikos meto kariuomenės organizacija duoda galimy-

bę, karui ištikus, trumpiausiu laiku pastatyti prie ginklo maksimalinę mūsų
tautos karo pajėgą – 12 pėst. divizijų, 1 kavalerijos diviziją ir atitinkamas spe-
ciales dalis neįneinančias į kariuomenės vienetų organinį sąstatą. Bet tokios
taikos meto kariuomenės išlaikymas atsieitų per–brangiai, atsižvelgiant į tai,
kad šiuo tarpu mums yra nepaprastai opi kita problema, – įsigijimas ginklų
ir amunicijos atsargos mobilizuotoms mūsų tautos pajėgoms. Todėl siūlomos 
organizacijos tuo tarpu, kol neturime įsigiję reikalingo kiekio ginklų, nėra
prasmės pilnumoje realizuoti. Žiūrint į ja, kaipo į tolimesnės ateities idealą,
kurio turėtume siekti, prisieina dabar apsiriboti tik dalinu jos įvykdymu, ku-
ris betgi, kad neardyti siūlomos kariuomenės organizavimo sistemos, turėtų
būtinai atitikti šiems keturiems reikalavimams:



387

1/ duotų galimybę karinei apmokinti visus piliečius, galinčius valdyti 
ginklą,

2/ turėtų pakankamą sienų priedangą, sudarytą iš apmokintų kareivių,
3/ užtikrintų trumpiausios mobilizacijos realizavimą ir
4/ neužkirstų kelio ateityje, kai tik valstybės finansinė padėtis leis, len-

gvai pereiti prie pilno aukščiau pasiūlytos organizacijos įkūnijimo.
Atsižvelgiant tų sąlygų, taupumo taikos meto kariuomenei išlaikyti būtų

galima siekti šiais dviem būdais:
1/ sutrumpinant kareiviams tikrosios tarnybos laiką, pavyzdin, vieton

dabartinių 18 mėnesių iki 12 mėnesių, kurio laiko irgi užtenka kareivio pa-
rengimui įvairioms ginklų rūšims ir 

2/ sumažinant taikos meto kariuomenės dalių skaičių, pavyzdin laikinai
atsisakant nuo tų dalių, kurioms, jei jos būtų mobilizuotos, nenumatoma
artimiausioje ateityje turėti reikalingų ginklų.

Sutrumpinus kareiviams tikrosios tarnybos laiką iki 12 mėnesių, gautųsi
taikos meto kariuomenės vieton 35000, paminėtų priede   Nr. 2a, tik 23000
kareiviai – t.y. maždaug vienų metų karo tarnybai tinkamų naujokų kontin-
gento didumo. Bet sutrumpinimas tikrosios tarnybos laiko iki 12 mėnesių
komplikuoja puskarininkių parengimą. Ši trūkumą pašalinti galima dvejo-
pai: 1/ paliekant puskarininkiams tarnybos laiką 18 mėnesių, 2/ laikant di-
desnį, skaičių virštarnybinių puskarininkių, būtent 100 % viršilų, 75% vyres-
niųjų ir kokius 25 % jaunesniųjų puskarininkių. Kadangi biudžeto atžvilgiu
abudu metodai didelio skirtumo ne sudarytų, tai tiksliau būtų priimti antrąjį,
kuris militarinių atžvilgiu turi daugiau pliusų. Tai padidintų skaičių kareivių
maždaug iki 25000 vyrų. Siūlomos taikos meto kariuomenės organizacijos
variantu, kuris atitiktų paminėtiems aukščiau reikalavimams, galėtų būti se-
kantis: (žiur. priedą Nr. 4)

A. Krašto apsaugos ministerijos centro įstaigos:p g j į g
I. Kr. aps. m–ja – kaip buvo paminėta,
II. Karo vadovybė – kaip buvo paminėta.
B. Karo Apygardos:pyg
Išviso tris, plūs atskiras Kauno įgulos štabas, kaip ir pirmuoju siūlomo-

sios organizacijos atveju.
C. Karo Apygardų sudėtis:pyg ų
I. Apygardų štabai – tris,
II. Pėstininkų dalis:
1/ vieton trijų tik po du teritorialius pulkus, tokios pat sudėties, kaip
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buvo paminėta ir
2/ po vieną sienų priedangos pulką;
3/ plūs 3–je karo apygardoje vienas dvirat. batalionas pajūrio apsaugai.
III. Artilerijaj :
1/ po vieną lengv. artil. pulką, susidedanti iš:
2 teritorialių artil. grupių /vieton trijų/ 
1 sienų priedangos grupės ir 
3/ plūs 3–je karo apygardoje viena krantų apsaugos
artilerijos baterija. 
IV. Pionieriai:
Kiekvienoje karo apygardoje po vieną pionierių bataijoną, susidedantį iš:
2 pionierių kuopų /vieton 3/
1 pionierių – pontonierių kuopos ir
1 puskar–kių parengimo mokyklos.
V. Ryšiai:y
Kiekvienoje karo apygardoje po vieną ryšių batalioną iš:
2 kabelio kuopų /vieton 3/
1 radio–ryšių kuopos ir
1 puskar–kių parengimo mokyklos.
D. Kavalerija:j
Tris teritorialės kaval., pulkai tokios pat sudėties, kaip pirmu atveju. Be 

to, po viena kaval. divizioną sienos priedangai, kiekvienoje Karo apygardoje.
E. Dalys neįneinančios į karo apygardų organinį sąstatą.y į į pyg ų g į ą ą
I. Aviacija:j
Viena brigada tokios pat sudėties,  kaip pirmu atveju
II. Priešorl. artilerija:j
Vieną priešorl. artl. grupė  –    “    –
III. Sunkioji  artilerijaj j :
Viena sunk. artil grupė           –    “   –
IV Pionieriai – pontonieriai:
Vienas pion.– pont. batalionas    –  “ – 
plūs rait. pion.–pont. eskadronas  –  “ –
V. Ryšininkai:y
Vienas ryšių batalionas, susidedąs iš
1 kabelio kuopos ir
1 radio – ryšių kuopos plūs rait.ryšių eskadronas. Kabelio ir radio – ryšių 

kuopos papildomos apmokintais kareiviais, paimamais iš karo apygardų ryšių 
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batalionų rait.–ryšių eskadronas gauna naujokus, kuriuos pats apmokina.
VI. Šarvuočiai:
Viena šarv. rinktinė tokios pat sudėties, kaip pirmu atveju,
VII. Automobilis tai:
Viena automobilistų–motociklistų kuopa tokios pat sudėties, kaip ir

pirmu atveju.
VIII. Gelžkeliečiai
Viena gelžkelių kuopa    – “ –
Panašiai organizuota, kaip pirmu atveju.
Tokios pat ir panašiai organizuotos kaip pirmu atveju.
XI. Kauno sargybų batalionas:gy ų
Vieton 3 pėst. ir 1 sunk. kulk. kuopos sudaromas tik iš trijų pėst. ir kuo-

pų, paimamų trims mėnesiams po vieną kuopą iš kiekvieno sienų priedangos
pėst. pulko, kaip ir pirmu atveju.

Sulig šio varianto sudaromos taikos meto kariuomenės karininkų, pus-
karininkių ir kareivių detalizuota apytikri sudėtis yra parodyta prieduose Nr.
4a, Nr. 4b ir Nr. 5.

Taikos meto dislokacijaj

A. Kariuomenės vadovavimo organai.g
Krašto apsaugos min–ja – Kaune,
Karo vadovybė – Kaune. 

B. Karo Apygardas.pyg
I. karo apygarda:pyg
Apygardos štabas – Panevėžyje
1. pėst. pulkasp p  – Ukmergėje
Sienų priedangos pulkas.
2. pėst. pulkas –p p teritorialis pulko štabas – Rokiškyje
pėstin. pusk–kių m–la      – Rokiškyje
1 batalionas          –    “
2 batalionas          – Zarasuose,
3 batalionas           – Utenoje
Pulko teritorialė sritis – Rokiškio, Zarasų, Utenos apskritis ir dalis

Ukmergės apskrities.
3 pėst. pulkasp p   – teritorialis
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pulko štabas   – Panevėžyje,
pėstin.pusk–kų m–la  –   “
1 batalionas    –     “
2 batalionas   – Pasvalyje,
3 batalionas     – Kėdainiuose.
Pulko teritorialė sritis – Biržų, Panevėžio, Kėdainių apskritis ir dalis

Ukmergės apskrities. 
Artilerija:j
pulko štabas  –  Panevėžyje,
 artil. pusk–kių m–la          “
1 artil. grupė – sienų priedangos – Ukmergėje,
2 artil. grupė – teritorialė – Panevėžyje
3 artil. grupė–teritorialė Rokiškyje
Sunk.artil. baterija – Panevėžyje
Teritorialės sritis:
2 grupės – Biržų, Panevėžio ir Kėdainių apskr.
3 grupės – Rokiškio, Zarasų ir Utenos apskritis–sunk. baterijos – visa

apygarda.   
Pionieriai:
1–as pion. batalionas – Jonavoje. Jo teritorialė sritis – visa apygarda.
Ryšininkai:y
1–mas ryšių batalionas – Panevėžyje. Jo teritorialė sritis –  visa apygarda.
II. Karo Apygarda.pyg
Apygardos štabas – Panemunėje /prie Kauno/.
4.pėst. pulkas:p p  – sienų priedangos.
Pulko štabas, I ir II batalionai – Marijampolėje 
III batalionas – Kaišedoryse
5.pėst. pulkasp p :  teritorialis pulko štabas – Panemunėje /prie Kauno/ 
pėst pusk. m–la – Panemunėje /prie Kauno/
1 batalionas    –     “                    “    “
2 batalionas    – Kaišedoryse
3 batalionas    – Alytuje
Pulko teritorialė sritis – Kauno, Traku; ir Alytaus apskritis.
6.pėst. pulkas:p p  –  teritorialis. 
Pulko štabas – Vilkaviškyje
pėst. pusk–kių m–la  –” –
1 batalionas – Šakiuose
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2 batalionas – Vilkaviškyje,
3 batalionas – Marijampolėje.
Pulko teritorialė sritis – Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės ir Seinų 

apskritis.
Artilerija:j
2 artilerijos pulkasj p :
pulko štabas – Kaune,
artil. pusk–kių m–la, Kaune, 
1 artil. grupė – sienų priedangos – Marijampolėje
2 artil. grupė – teritorialė – Vilkaviškyje
3 artil. grupė – teritorialė – Kaune
sunk. artil. baterija – Kaune 
Teritorialės sritis
2 grupės – Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės ir Seinų apskritis
3 grupės – Kauno, Kaišedorių ir Alytaus apskritis
Sunk. baterijos – visa apygarda.
Pionieriai:
2–ras pionierių batalionas – Alytuje. Jo teritorialė sritis – visa apygarda.
Ryšininkai:y
2–ras ryšių batalionas – Panemunėje /prie Kauno/ Jo teritorialė sritis

– visa apygarda.
III. Karo Apygarda.pyg
Apygardos štabas – Šiauliuose.
7 pėst. pulkasp p  – Tauragėje.
Sienų priedangos pulkas. 
8 pėst. pulkasp p  – teritorialis –
pulko štabas – Šiauliuose
pėst. pusk–kių m–la  “
1 batalionas            “
2 batalionas – Mažeikiuose
3 batalionas – Raseiniuose
Pulko teritorialė sritis – Mažeikių,  Šiaulių, Raseinių, Pagėgių apskritis

ir dalis Tauragės apskrities.
9 pėstin. pulkasp p    – teritorialis
Pulko štabas – Klaipėdoje
pėst. pusk–kių m–la “
1 batalionas – Telšiuose,
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2 batalionas – Klaipėdoje,
3 batalionas – Šilutėje
Pulko teritorialė sritis – Telšių, Kretingos, Klaipėdos, Šilutės apskritis ir

dalis Tauragės apskrities.
Atsk. dvirat. batalionas – Klaipėdoje. 
Pajūrio apsaugos batalionas.
Artilerija:j
3 artl. pulkas:p
pulko štabas – Šiauliuose
artil. pusk–kių  m–la    “
1 artil.grupė – sienų priedangos – Tauragėje,
2 artil.grupė – teritorialė – Plungėje,
3 artil.grupė – teritorialė – Šiauliuose.
Sunk.artil. baterija – Šiauliuose
Teritorialės sritis:
2 grupės – Telšių, Kretingos, Klaipėdos, Šilutės apskritis
3 grupės – Mažeikių, Raseinių,  Pagėgių apskr.
Krantų aps. baterija – Klaipėdoje.
Pionieriai:
3 pion. batalionas – Klaipėdoje
Jo teritorialė sritis – visa apygarda.
Ryšininkai:y
3 ryšių bataliones – Šiauliuose.
Jo terirtorialė sritis – visa apygarda.

C.    Kavalerija / teritorialė /j / /
1 kaval. pulkas:p
Pulko  štabas – Panevėžyje
rait. pusk–kių m–la , Panevėžyje,
1 divizionas – sienos priedangos – Ukmergėje
2 divizionas – Utenoje,
3 divizionas – Biržose
Pulko teritorialė sritis – 1a karo apygarda.
2. kaval. pulkas:p
Pulko štabas – Kaune
rait.pusk–kių m–la       – “
1divizionas–sienos priedangos – Vilkaviškyje
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2  divizionas – Kaune
3 divizionas – Alytuje
Pulko teritorialė sritis – 2–ra karo apygarda.
3. kaval. pulkas:p
Pulko štabas – Šiauliuose 
rait. pusk–kų m–la  “
1divizionas–sienos priedangos – Pagėgiuose
2 divizionas – Mažeikiuose 
3 divizionas – Šilutėje
Pulko teritorialė sritis – 3–čia karo apygarda.
Dalys neįneinančios į kaval. pulkų organinę sudėtį:
Artilerija:j
1 rait. artil. baterija – Panevėžyje
2 rait. artil. baterija – Kaune
3 rait. artil. baterija – Šiauliuose
Pionieriai:
Rait. pion–pont.  eskadronas – Kaune, prie pion–pont. bataliono.
Ryšininkai:y
Rait. ryšių eskadronas – Kaune, prie radio–ryšių batlj.
Dviratininkai:
1 dvirat. kuopa – Panevėžyje,
2 dvirat. kuopa – Kaune,
3 dvirat. kuopa – Šiauliuose.

D. Dalys neįeinančios į karo apygardų organinį sąstatą y į į pyg ų g į ą ą
Aviacijaj – ten pat, kaip pirmu atveju      
Priešorl. artil. grupėg p  – Kaune 
Sunk. artil. grupėg p – Kedainiuose
Pion. Pontonierių batalionasų – Kaune
Radio – ryšių batalionasy ų – Kaune
Šarvuočių rinktinė:ų
 Rinktinės štabas – Kaune
 Tankų batalionas – Šiauliuose
 Šarv. Automobilių kuopa – Kaune
Auto– motociklistų kuopaų p – Kaune
Gelžkelių kuopaų p  – Radviliškyje.
Kauno sargybų batalionasgy ų – Kaune
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E. Karo mokyklos:y
Generalio štabo akademija – Kaune
Karininkų mokykla   – Panemunėje /prie Kauno/
Sanitar. pusk–kių mokykla  – Kaune
Veterin. pusk–kių mokykla  –  “
Ginklininkų mokykla     –  “
Ūkvedžių mokykla        –  “
Sulig šio varianto organizuota taikos meto kariuomenė duotų galimy-

bę, paskelbus mobilizaciją, trumpiausiu laiku turėti armiją, susidedančia iš 9
pėst. divizijų, 1 kaval. divizijos, 1 atskiro dvirat. pulko ir kitų dalių, neįeinan-
čių į kariuomenės vienetų organinį sąstatą. Kaip tai atsiekti – bus nurodyta,
kuomet paliesime taikos meto kariuomenės mobilizacinį išvystymą į karo
meto kariuomenę. 

D. Kariuomenės mokymo schema.y

Kadangi čia užsibrėžėme tik schematiniai paliesti kariuomenės moky-
mą, tai ši apžvalga bus trumpa ir apims vien mokymo organizavimą laiko
suskirstymo atžvilgiu. Kariuomenėje išeinamų mokymų dalykų programų
čia nenagrinėsime.

1/ Kareivių mokymas./ ų y
Savaime suprantama, kad piliečius, pašauktus karo prievolei atlikti, tuo

geriau karinei apmokintume, juo būtų ilgesnis tikrosios tarnybos laikas ir
juo dažniau ir ilgesniam laikui šauktume rezervistus pakartotinam moky-
mui. Palikus dabar esamą tikrosios tarnybos laiką 18 mėnesių, imant visus,
be jokios išimties, piliečius, kuriems suėjo 21 metai amžiaus, taikos meto ka-
riuomenės eiles, gautume, kaip jau buvo minėta, didoka kariuomenę, kurios
išlaikymas sunkiai atsilieptų į Krašto apsaugos ministerijos biudžetą. Todėl, 
kol yra būtinas reikalas taupyti lėšas ginklų ir minicijos įsigijimui, tikrosios
tarnybos laiką būtų galima sutrumpinti iki 12 mėnesių, visoms ginklų rūšims.
Šį laiką būtų galima sunaudoti šitaip:

a/ naujokų mokymui skirti 4 mėnesius;
b/ likusius 8 mėnesius – sunaudoti taktiniam mokymui batalionų, kav.

divizionu, bei grupių sudėtyje ir tarnybai sienų apsaugos dalyse.
Pastaruoju tikslu apmokintų naujokų dalis, kiek bus reikalinga, perduo-

dama į sienų priedangos vienetos, būtent,
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- pėstininkų dalis – į sieninį priedangos pėst. pulkus;
- artileristų dalis – į sienų priedangos art.grupes ir krantų apsaugos

bateriją;
- kavaleristų dalis – sienos priedangos kav. divizionus ir raitų žvalgų

būrius sienos priedangos pėstininkų pulkuose;
- dviratininkai – į pajūrio apsaugos batalioną;
- pionierių dalis – į pionierių būrius sienų priedangos dalyse ir
– ryšininkų dalis – į armijos ryšių batalioną ir ryšių kuopas sienų prie-

dangos dalyse.
Likusieji naujokai, nebetilpę sienų priedangos dalių užpildymui, pasilie-

ka toliau tarnauti teritorialėse dalyse. Tai kad prie dviejų kartų įmetus rekru-
tavimo sistemos, kareivių sąstatas sienų priedangos dalyse keistųsi du kartus 
per metus, gi teritorialės dalys du kartus per metus pasipildytų naujokais. 
Pliusas tokio sutvarkymo būtų tas, kad taikos metu turėtume sienų priedan-
gą, sudarytą iš apmokintų kareivių, o ne taip, kaip dabar, kada ir numatytos 
mobilizacijai pridengti dalys pačios mokina sau naujokus ir mobilizuojasi.

Iš likusios, netilpusios į sienų vienetas, kareivių dalies būtų galima dary-
ti atranką kandidatų į puskarininkius.

Minusas siūlomo sutvarkymo būtų tas, kad teritorialės kariuomenės
dalys faktinai užsiimtų beveik išimtinai naujokų mokymu ir jose, paimto-
se kiekvieną atskirai, būtų mažoka kareivių faktinių pratimų /batalionų ir
pulkų sąstate/ organizavimui. Bet šį minusą praktiškai galima išlyginti or-
ganizuojant taktinius pratimus vienos atskiros teritorialės dalies prieš kitą
arba net sutraukus didesniems pratimais po keletą tokių dalių po bendrą
pulkų vadų ar net karo apygardų štabų vadovybe, kas, mokymos atžvilgiu,
atneštų daug naudos netik pačioms teritorialės kariuomenės dalims, bet ir
aukštesniems štabams. Kadangi teritorialės kariuomenės garnizonai randasi
palyginant nepertoliausiai vienas nuo kito, tai tokių kombinuotų pratimų
organizavimas nereikalautų kariuomenės pervežimų geležinkeliais ir bran-
giai neatseitų. Kitaip sakant, tokie kombinuoti kaimyninių teritorialių dalių
pratimai būtų lig ir natūrali tąsa tų dalių taktinio mokymos.

Antra, neturime pamiršti ir rezervistų mokymo. Jis, deja, dabar yra la-
bai apleistas ir nepakenčiamai blogai organizuotas. Rezervistai, tiesa, laikas
nuo laiko buvo šaukiami pakartotinam mokymui ir gana ilgam laikui – 30
dienų. Bet jie buvo šaukiami nesistematingai ir buvo mokomi ne tose dalyse,
kuriose jiems prisieitų tarnauti mobilizaciją paskelbus. To pasėkoje, – tą ką
jie per pakartotinus mokymus prisimenie, grįžus iš kariuomenės, vėl pamirš-
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ta ir pas juos nebeužsilieka jokio vidinio ryšio su kariuomene, tuo labiau
su dalimi, kurion jie būtų pašaukti tarnauti paskelbus mobiliza ciją. Todėl iš 
tokio rezervistų mokymo yra maža naudos ir vargu ar yra pateisinamos jam
skiriamos lėšos.

Žemiau siūlomas kitoks būdas rezervistams mokinti, kuris susidėtų iš
sekančių dviejų fazių:

1/ rezervistų mokymo teritorialės kariuomenės dalyse ir
2/ rezervistų mokymo dalyse, mobilizuotose pratimams.
Mokymas rezervistų teritorialėse dalyse turi būti reguliarus, vykstantis 

kiekvienų metų rudenį. Mokymo ilgis – 20 dienų. Jin šaukiami visi vienų metų 
rezervistai, trečiais metais po tikrosios tarnybos atlikimo. Planingai vykdant šį 
rezervistų mokymą, teritorialių dalių kareivių sudėtis kiekvienų metų rudenį 
20 dienų pasidvigubintų. Tai, žinoma, pareikalautų nemažų išlaidų pašauktų 
rezervistų išlaikymui, bet tos išlaidos būtų visai pateisintos, nes per pašauki-
mo laiką rezervistai netik atnaujintų savo karinės žinias, bet ir sustiprintų ryšį 
su kariuomenės dalimi, kurioje jiems teks tarnauti ir paskelbus mobilizaciją.

Kai dėl rezervistų mokymo dalyse, mobilizuotose specialiai  karo prati-
mams, tai jis yra nepaprastai svarbus kaip pačiam rezervistų mokymo reika-
lui, o ypač – bendram tautos ginkluotų pajėgų mobilizaciniam pasirengimui.
Jis pasikartoja tris kartus laiko tartyje 25–35 rezervisto amžiaus metų ir vie-
ną kartą laikotarpyje 35–45 metų. Mokymo ilgis – po 14 dienų. Kadangi tuo
būdu kaskart būtų pasaukiama po 3–4 rezervistų metines serijos, tai drauge
su aktyviosios kariuomenės kareiviais, teritorialių kariuomenės dalių sudėtis
ant tiek padidėtų, kad atskiri batalionai ir art. grupės faktinai pasidarytų
pulkais ir teritorialiai pulkai – divizijomis, artimomis karo meto sudėčiai,
žinoma, be tarnybų. Tai būtų savo rūšies bandomosios mobilizacijos, vyks-
tančios paeiliui kiekvienoje karo apygardoje.

Nurodytų būdu organizuotas rezervistų mokymas laikytiną visą tautą lig
ir tam tikro nuolatinio budėjimo padėtyje už savo laisvę, bei nepriklausomy-
bę ir su laiku cementuotų būsiančios, mobilizuotąsias mūsų tautos pajėgas
svarbiausiam jų uždaviniui – valstybės gynimui ištikus karui.

Kai dėl aviacijos, kuri nesimobilizuoja, o tik mobilizacijos atsitikime pa-
sipildo, tai apie jos rezervų pakartotinus mokymus netenka kalbėti.: Aviacija 
jau taikos metu turi būti tokios sudėties, kad jos, paskelbus mobilizaciją,
naujai kurti nepriseitų.

2. Puskarininkių parengimas.ų p g
Sutrumpinus aktyviosios tarnybos laiką iki 12 mėnesių, vyresniojo karei-
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vių kadro, būtent, viršilų ir vyresn. puskarininkių parengimas per aktyviosius 
tarnybos laiką ir yra  nebegalimas. Todėl viršilos ir vyresn. puskarininkiai turi 
būti virštarnybiniai. čia tenka kalbėti apie jaunesniųjų puskarininkių parengi-
mą. Jis turėtų vykti šiuo būdu. Kareiviai, kurie laike naujokų programos mo-
kymosi pasirodytų gabesni ir savo būdo savybėmis tinkami kitais vadovauti, 
atrenkami ir išskiriami į specialias puskarininkių parengimo mokyklas, kur jie 
papildomai mokomi dar 2 mėnesius. Pasekmingai išėjusieji puskarininkį mo-
kymo kursą, užskaitomi kandidatais į. jaun. puskarininkio laipsnį, kuris  jiems 
betgi tuojau dar nesuteikiamas. Tas laipsnis jiems suteikiamas tik dar po se-
kančių dviejų mėnesių, laike kurių jie sunaudojami kaipo mokytojai naujokų 
mokymui. Į puskarininkius pakeliami tik tie iš jų, kurie laike naujokų moky-
mo praktikoje pasirodys kaipo ištiktųjų tinką kitais kareiviais vadovauti .

Rikiuotės puskarininkių parengimui laikomos sekančios mokyklos:
– 6 pėst. pusk–kių mokyklos prie teritorialų pėst. pulkų štabų,
– 3 pėst. pusk–kų mokyklos sienų priedangos pėst. pulkuose,
– 3 artil. pusk–kių mokyklos prie teritorialių artil. pulkų štabų,
- 1 sunk. artil. pusk–kių mokykla prie sunk. artil. grupės,
- 1 priešorl. artil. pusk–kių mokykla prie priešorl. artil. grupės,
– 3 kaval. pusk–kių mokyklos prie teritorialių kaval. pulkų štabų,
– 4– pion. pusk–kių mokyklos, kurių:

3– prie terit. pion. batailionų, ir
1– pion.–pont. bataijone;

– 4 ryšių pusk–kių mokyklos, kurių:
3– prie terit. ryšių batalionų ir 1– radio–ryšių batalione,

– 1 šarv. pusk–k ų mokykla prie šarvuočių rinktinės.–
Specialių ginklų rūšių puskarininkiai nespecialioms kariuomenės da-

lims, pavyzdin, ryšininkai, pionieriai, ir kt., tarnaują pėstininkų dalyse, pa-
rengiami atitinkamuose specialių ginklų rūšių puskarininkių mokyklose. Tuo 
tikslu nespecialių kariuomenės dalių vadai parenka iš savo dalies kareivių
tinkamus kandidatus ir juos, sulig užinteresuoto štabo nurodymų, koman-
diruoja į atitinkamo pulko ar karo apygardos specialių ginklų rūšių puskari-
ninkių mokyklos. Baigę jas kandidatai į puskarininkius grįžta toliau tarnauti
savo pradinėse kariuomenės dalyse, kur jie, po nurodyto aukščiau 2–jų mė-
nesių praktiško naujokų mokymo, pakeliami į jaun. puskarininkio laipsnį,
– kurie pasirodys esant to vertais.

Tarnybų puskarininkiai – sanitarijos, veterinarijos, ūkvedžiai ir ginkli-
ninkai, – apmokinami tarnybų puskarininkių mokyklose, esančiose atitinka-



398

mų tarnybų viršininkų žinioje, būtent:
- sanit. pusk–kių mokykla – Karo sanit. virš–ko;
- veterin. pusk–kių mokykla – Karo veter. virš–ko;
- ginklininkų mokykla – Ginklavimos virš–ko ir
- ūkvedžių mokykla – Kariuomenės intendanto.
Renkant kandidatus į puskarininkius turėtų būti ypatingos atydos at-

kreipiama į kandidato dalyvavimą ir aktyvumą kariškame pasirengime prieš
įstosiant į kariuomenę. Apie prieškarinį parengimą plačiau bus pasakyta
žemiau. Vyresnieji rikiuotės puskarininkiai parenkami iš jaunesniųjų, ištar-
navusių kariuomenėje aktyvioje tarnyboje nemažiau vienų metų, gi viršilos
komplektuojami iš vyresniųjų puskarininkių, ištarnavusių bent dvejus metus
aktyvioje tarnyboje. Kaip viršilos, taip ir vyresnieji puskarininkiai yra virš-
tarnybiniai. Taip pat būtų pageidaujama turėti kokius 25% ir jaunesniųjų
virštarnybinių puskarininkių, ypač specialėse ginklų rūšyse, tarnybų puska-
rininkių ir raštininkų.

3. Karininkų padengimas.ų p g
Pasirengimui į karininkus jau yra pilnai pribrendęs laikas pastatyti prin-

cipinę sąlygą, kad niekas negali patapti karininku, nebuvęs kareiviu, nes tik 
karininkai patys pabuvę kareiviu geriau supranta kareivio siela ir įgyja šių
pastarųjų didesnį pasitikėjimą, be kurio niekad negali būti kariuomenėje
sveikų santykių tarp karininkų ir kareivių. Dabartinis jaunų karininkų pa-
rengimo būdas yra atsilikęs nuo gyvenimo ir mūsų Karo mokykla faktinai
pagamina tik tokios rūšies karininkus, kurie pradeda pažinti tikrąjį kariuo-
menės gyvenimą tik baigus mokyklą ir pateikus į kariuomenes dalį, būtent,
po 1–2 tarnybos metų kariuomenės dalyse. Todėl neretas iš jų, neturėdamas
gilesnio kario pagrindo, gyvenime, pačioje karininko tarnybos pradžioje, su-
klumpa ir būna aplinkybių priverstas kariuomenės eiles vėl apleisti.

Tinkamumas būti karininku priklauso ne vien nuo teoretinių žinių, įgy-
tų Karo mokykloje. Praktika parodė, kad geri minėtos mokyklos mokiniai,
baigę su gerais požymiais mokslą ir, bendrai, gabus teorėtiniems dalykams,
patekę į kariuomenės dalis pasirodo netinką būti kareivių vadais ar tai dėl
būdo silpnumo ar tai dėl kitų, net sunkiai paaiškinamų priežasčių. Būti vadu 
jokia mokykla negali parengti: Tai yra tokia savybė, kurią Dievas nekiekvie-
nam suteikia. Kad išaiškinti iš pat pradžios ar jaunuolis, norįs patapti ka-
rininku, minėtą savybę turi, nėra jokios kitos priemonės, kaip jį, dar prieš
užskaitant į Karo mokyklą, pasiųsti tam tikram laikui į kariuomenės dalį
tarnybai kareivių tarpe, kitaip sakant, tam tikram stažui atlikti ir apsiprasti
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su realia kariuomenės gyvenimo aplinkuma. Tiksliausiai būtų, kad kiekvie-
nas kandidatas į karininkus, prieš pateksiant į Karo mokyklą, atliktų visą
kareivio tarnybos eigą: Išeitų pats naujokų mokymo programą, baigtų pus-
karininkių parengimo mokyklą atliktų puskarininkio laipsnyje vieną naujo-
kų mokymo ciklą ir maršus su taktiniais pratimais lauke rudens metu, kitaip
sakant atitarnautų ištisus metus. Tik atlikus visą tai, paaiškės ar norįs pasi-
daryti karininku jaunuolis tinka karininko pašaukimui ir ar jis turi reikiamos
būdo ir sielos savybes, kad tapti vadu. Tie, kurie pasirodytų toms sąlygoms
netinką, turėtų būti nuo tolesnio rengimos į karininkus sulaikyti, į Karo mo-
kyklą nesiunčiami ir iš kariuomenės vėl paleidžiami arba užskaitomi į jos
atsargą. Į Karo mokyklą tuo būdu patektų tik tam tikra, kariuomenės dalyse
jau išbandyta ir perfiltruota, kandidatų į karininkus atranką.

Kandidatus į karininkus parenka dalių vadai kiekvienas savo dalei papil-
dyti, sulig bendro Krašto apsaugos ministerijos nustatyto kariuomenės kari-
ninkais papildymo pieno. Dalies vadas asmeniškai prižiūri jo parinktų kandi-
datų stažo atlikimą ir galutiniai nusprendžia ar kandidatą leisti toliau mokinti į 
karininkus Karo mokykloje ar ne. Karo mokyklos kursas turėtų būti sekantis

a/ Kandidatams į tikrosios tarnybos karininkus:
- pėstininkams – 2 metai,
- artileristams, pionieriams, ryšininkams ir kavaleristams – 3 metai,
b/ Kandidatams į rezervo karininkus: – pėstininkams – 6 mėnesius,
– artileristams, pionieriams, ryšininkams ir  kavaleristams – 12 mėnesių,  
Stažo laiką kariuomenės dalyse kandidatams į rezervo karininkus būtų

galima sutrumpinti iki 6 mėnesių visoms ginklų rūšims vienodai. Tai kad iš-
viso aktyvioje tarnyboje prisieitų išbūti

– kandidatams į pėst. rez.  karininkus – 12 mėnesių
–              “    į spec.ginklų rūšių   “         – 18      “  
Karo Mokyklos mokymo planas turėtų būti sekantis:
I. Pirmas mokymo kursas:y
Bendras visom ginklų rūšims. Jame praeinami Karo mokslo dalykai,

statutai ir rikiuotės bei smulkesnės taktikos mokymas, bendri visoms ginklų
rūšims. Kurso ilgumas – 1 metai.

II. Specialus kursai:p              
Sulig ginklų rūšimis. Mokymo ilgis:
- pėstininkams – 1 metai,
- artileristams– 2 metai,
- kavaleristams –2 metai,
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- pionieriams – 2 metai ir
- ryšininkams – 2 metai.
Į specialius mokymo kursus pervedami tik pasekmingai išėję pirmąjį,

/bendrąjį/ mokymo kursą.
Baigę pasekmingai specialius kursus pakeliami į laipsnius:
- pėstininkai – į pėst. jaun. leitenantus
- artileristai– į art.      “        “
- kavaleristai– į kaval.  “      “
- pionieriai  – į pion.     “      “
- ryšininkai  – į ryšių      “      “
Pakeltieji į karininkus – jaun. leitenantus, po iškilmingų Karo mokyklos

mokslo baigimo išleistuvių, grįžta į kariuomenės dalis, iš kurių jie buvo į
Karo mokyklą pasiųsti. Atvykus į savo dalis, jie duoda iškilmingą karininko
priesaiką akivaizdoje visos išrikiuotos dalies, kurioje jie tarnaus.

Kandidatai į rezervo karininkus, atlikę paminėtą aukščiau sutrumpintą
stažą kariuomenės dalyse, ir pripažinti tinkamais tapti rezervo karininkais,
persiunčiami stačiai į specialius Karo mokyklos kursus sulig ginklų rūšių,
kur jie gauna sutrumpintą karininko–aspiranto apmokymą: pėstininkai – 6
mėnesių, o specialių ginklų rūšių – 12 mėnesių. J rezervo jaun. leitenantus
jie pakeikiami tik po pirmo dalyvavimo rezervistų /kareivių/ pakartotiname
mokyme, nevėliau, kaip antrais metais po aspirantų kursų baigimo. Karinin-
kų priesaiką jie duoda prieš išrikiuotą dalį, kurios rezervistų mokyme jie da-
lyvavo. Tarnybų karininkai – gydytojai, veterinoriai, inžinieriai, topografai,
intendantai ir administracijos  karininkai parengiami šiuo būdu:

a/ kandidatus į minėtų specialybių karininkus parenka už–interesuoti 
Krašto apsaugos ministerijos tarnybų viršininkai, iš studentų tarpo pasekmin-
gai išėjusių nemažiau trijų aukštojo mokslo semestrų /admin. karininkams 
– buhalterijos/ Lietuvos arba atitinkamuose aukštose mokyklose užsieniuose.

b/ Taip parinktus kandidatus tvirtina Krašto apsaugos ministeris ir ski-
ria jiems tolesniam mokslo ėjimui Kr. aps. ministerijos stipendijas, už kurias
jie pasižada atitarnauti kariuomenėje nustatytą laiką, arba grąžinti išlaidas,
jei mokslo per duotą laiką nebaigtų.

c/ Pasekmingai išėjusieji atitinkamų specialybių aukštuosius mokslus,
skiriami į bendrąjį Karo mokyklos kursą kariniam apmokimui ir jį išėję – pa-
keliami į jaun. leitenanto laipsnį ir išskirstomi į Krašto apsaugos ministerijos
įstaigas bei kariuomenės dalis, kuriuose jie duoda iškilmingą karininko prie-
saiką ir užskaitomi tarnybai.
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Be to, intendantūros ir administracijos karininkai gali būti paruošiami
dar kitu būdu, būtent, laikas nuo laiko surengiant prie Karo mokyklos ati-
tinkamus laikinus kursus ir egzaminus, prie kurių prileidžiami tik tikrosios
tarnybos karininkai ir neaukštesnio kaip kapitonas laipsnio, norį rikiuotės
tarnyba pakeisti kuria nors paminėtų dviejų specialybių. 

Aviacijos karininkus parenka sau pati aviacija pagalba mokomosios es-
kadrilės. Kandidatai į aviatorius renkami iš jaunesnių karininkų: jaun., lei-
tenantų ir leitenantų, nesenesnių kaip 26 metų, kaip tikrosios tarnybos, taip
ir rezervo karininkų; šių pastarųjų gali būti imami tik tokie, kurie prieš tai
aktyviai dalyvavo civilėje sporto aviacijoje ir yra rimtai teoretinei ir praktiš-
kai susipažinę su skraidymu ore. Tokie kandidatai, jei jie pasekmingai baigs
mokomosios eskadrilės mokslą, užskaitomi į tikrąjį, tarnybą aviacijoje.

Apart nurodytų aukščiau normalių įvairių ginklų rūšių ir specialybių
karininkų parengimo būdu, reikia duoti taikos metu ir kareiviams prasi-
mušti į karininkus. Šis principas yra svarbus palaikymui kariuomenėje, ypač
kareivių ir puskarininkių tarpe, sveikos kariškos dvasios. Bet kad tuo keliu
nepasidarytų karininkais asmenys, neturį, reikiamo karinio, ir intelektualio
pasirengimo, turi būti laikomasi sekančių sąlygų:

a/ Kandidatais į karininkus iš tarpo kareivių imami tik puskarininkai, ir
tik tokie, kurie, apart tikrosios tarnybos laiko, ištarnavo kariuomenėje ne-
mažiau 2 metų virštarnybiniais vyr. puskarininkiais arba viršilomis.

b/ Punkte “a” nurodytu būdu parinktiems kandidatams per 2 metus tei-
kiama lengvatų /paliuosuojant juos dalinai nuo užsiėmimų/ bei galimybės
pasirengti ir laikyti aukštesniojo mokslo /Gimnazijos ir tolygios mokyklos/ 
egzaminus. c/ Išlaikę p “b” nurodytus egzaminus, komandiruojami į Karo
mokyklos specialius kursus, sulig ginklų rūšių, kur jie drauge su mokyklos
kariūnais rengiasi /pėstininkai – per 6 mėnesius, o specialių ginklų rūšių
– per 12 mėnesių/ prie egzaminų karininko laipsniui įgyti.

d/ Pasekmingai atlikę egzaminus iš Karo mokyklos kursų grįžta į savo dalis, 
iš kurių jie buvo į Karo mokyklą komandiruoti ir tarnauja jose pusę metų kaipo 
karininkų padėjėjai, dalyvaudami vienkart pulko karininkų šeimoje. Po to, jei iš 
dalies karininkų korporacijos tarpo rimtų kliūčių nebus pareikšta, dalies vadas 
pristato juos aukštesnei Vyresnybei pakėlimui į pirmąjį karininko laipsnį. Pats 
pakėlimas įvyksta iškilmingai, su karininko priesaika išrikiuotos dalies akivaiz-
doje, kaip prisaikdinami karininkai, baigę Karo mokyklą normaliu būdu.

4. Rezervo karininkai.
Apie parengimą kandidatų pirmam rez. karininko laipsniui, – jaun. leite-
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nantui – įgyti jau buvo minėta. Čia norime dar paliesti tolesnį rezervo jaunes-
niųjų karininkų mokymą ir sudarymą vyresniojo rezervo karininkų kadro.

a/ Žemesniųjų laipsnių rezervo karininkai:
Jų tarnybos eiga kombinuojama su mokymu rezervistų – kareivių, ku-

riais mobilizaciją paskelbus, jiems tektų vadovauti. Tuo tikslu, rezervo jaun.
leitenantai sistematiniai, kasmet, pradedant nuo 2–rųjų metų po pakėlimo į
pirmąjį karininko laipsnį, šaukiami į pakartotinus rudeninius rezervistų mo-
kymus teritorialės kariuomenės dalyse, kur jiems pavedama vadovauti bū-
riais. Po keturių pakartotinų rezervistų mokymu ir vieno pratimo teritorialės
kariuomenės dalies mobilizacinėje sudėtyje, pasirodė, esą tinkamais būrių
vadovavimui jaunesnieji leitenantai pakeliami į leitenantus. Kadangi vienas
kareivių–rezervistų mokymas, kaip jau buvo minėta, tęsėsi 20 dienų ir teri-
torialės kariuomenės dalių pratimams, mobilizacinėje sudėtyje skiriame 14
dienų, tai rez. jaun. leitenantai sekančio laipsnio įgijimui turėtų išviso 94 die-
nas kareivių vadovavimo praktikos, maždaug laikotarpyje 6 metų. Vienkart 
jie turėtų galimybės palaikyti iki metinį kontaktą su kareiviais – rezervistais,
kuriais jiems prisieitų vadovauti karo atsitikime, su jais giliau susipažinti
ir susigyventi. Savaime suprantama, kad rezervo jaun. leitenantai turi būti
pakartotinam praktiškam mokymui šaukiami į tas teritorialės kariuomenės
dalis, kuriose jie turės tarnauti paskelbus mobilizacija. Tai yra begal svarbu
nevien tik tam, kad suteikti rez. jaun. leitenantams galimybės iš anksto susi-
pažinti ir susigyventi su rezervistais – kareiviais, kuriais jiems teks vadovauti
karp metu, bet ir tam, kad tų dalių badams ir kitiems vyresniesiems akty-
viosios tarnybos karininkams duoti progos rezervo leitenantus visapusiškai
pažinti ir prižiūrėti, kad jie neatsiliktų nuo paskiausių tarp mokslo žinių.

Parengimas rezervo leitenantų į rezervo kapitono laipsnį eina panašiu
metodu, kaip ir rezervo jaun. leitenantų parengimas į rezervo leitenantus,
t.y. rezervo leitenantai turi atlikti sekančius 4 rezervistų–kareivių mokymus
ir 2 rezervistų–kareivių mokymus teritorialės kariuomenės dalių mobilizaci-
nėje sudėtyje, laikotarpyje sekančių 8 metų. Be to, laikotarpyje paskutinių
dviejų metų jie surenkami 3 mėnesių specialiam rezervo karininkų pakarto-
tinam mokymui prie Karo mokyklos. Šį pakartotiną mokymą pasekmingai
išėję užskaitomi kandidatais į rezervo kapitono laipsnį ir jiems duodama
laike dviejų rezervistų–kareivių pakartotinų mokymų vadovauti kuopomis,
baterijomis ir eskadronais. Pasirodę praktikoje sugebą jomis tinkamai vado-
vauti užinteresuotų dalių vadu nuožiūra pristatomi aukštesnei Vyresnybei 
pakėlimui į rez. kapitono laipsnį. Pakelti į tą laipsnį, jie pasilieka toliau te-
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ritorialės kariuomenės dalies, iš kurios jie kilo, numatomoje mobilizacinėje
sudėtyje, tos dalies vado žinioje ir dalyvauja jau kaipo kuopų, eskadronų ir
baterijų vadai, ar kitose tolygiose pareigose, likusiuose tolimesniuose dalies
pratimuose, kaip rezervistų–kareivių mokyme, taip ir jos pratimuose mobili-
zacinėje sudėtyje, sulig reikalo.

Atsižvelgiant aukščiau paduotos rezervo karininkų parengimo progra-
mos rezervo leitenantais galėtų tapti asmenys, turį apie 28 metus amžiaus ir
rezervo kapitonais – turį nemažiau 35 metų.–

Apart aukščiau nurodyto žemesnių laipsnių rezervo karininkų parengi-
mo kelio, ankštai susijusio su teritorialė kariuomenės organizavimo sistema,
rezervo karininkais taip pat pasidaro visi tie, kurie normaliu keliu išstoja
iš aktyviosios tarnybos. Bet ir šie pastarieji, įgiję gilesnį pagrindinį karinį
parengimą ir geros praktikos aktyvioje tarnyboje, išėjus jiems į atsargą, 
turi būti laikas nuo laiko šaukiami dalyvauti taktiniuose tų dalių pratimuo-
se, kuriose jie bus paskirti tarnybai paskelbus mobilizaciją. Tai yra būtinai
reikalinga tam, kad duoti minėtiems rezervo karininkams progos pažinti ir
susigyventi su tų dalių karininkais ir kareiviais, ir be to, kad jie, būdami at-
sargoje, nepamirštų įgytų žinių bei neatsiliktų nuo karo mokslo pažangos,
Pakartotinas šios rūšies rezervo karininkų mokymas, taupumo tikslu, galė-
tų būti sutrumpintas, pavyzdin, įgijimui rezervo leitenanto laipsnio užtektų
dalyvavimo dviejuose rezervistų–kareivių mokymuose teritorialėje dalyje, ir
įgijimui rezervo kapitono laipsnio – 3–4 pakartotinų mokymų.

b/ Aukštesnių laipsnių rez. karininkai.
Aukštesnių, būtent rezervo majoro, rezerv. pulk. lnt. ir kitų laipsnių

rezervo karininkai rekrutuojami iš atitinkamų laipsnių aktyviosios tarny-
bos karininkų, išeinančių normaliu keliu į atsargą arba tyčia iš kariuome-
nės paleidžiamų, ištarnavus pensiją, kad tuo būdu sudaryti gerą vyresniųjų
karininkų kadro atsargą, tuo labiau, kad šią priemonė nolens–volens ten-
ka pavartoti dar ir tam, kad kasmet paliusuoti nustatytą aukštesnių vietų
skaičių, kad duoti galimybės avansuoti žemesnių laipsnių karininkams. Ta 
proga pastebėsime, kad užprūdymas aukštesnių karininkų vietų ir nedavi-
mas galimybės avansuoti priaugančiai karininkų kartai, yra begal žalingas
kariuomenės dvasiai dalykas, kuris pakerta pas žemesnio laipsnio karininkus
iniciatyvą, norą tobulintis karo moksle ir net sukelia juose nepasitenkinimo,
kuris veda prie nusižengimų prieš karišką drausmę. Todėl visose, daugiau 
patyrusiose, kariuomenėse po praeito karo pamokų, dedamos pastangos
taikos metu reguliariai, kasmet, dalį vyresnių laipsnių karininkų, pradedant
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nuo  majoro, pensionuoti pirm laiko. Savaime suprantama, kad pirmon eilėn
pensionuojami mažiau gabus ir mažiau produktingieji, paliekant tarnyboje 
tik geriausią, vyresnių karininkų atranką, kuri ir duoda toms kariuomenėms,
paminėtu būdu jauninamoms, toną ir nuolat stumia jas energingos pažan-
gos kryptimi. Kiek ir kokių laipsnių vyresnių karininkų turėtų būti kasmet
paleidžiama į atsargą mūsų sąlygose, priklauso nuo to, kaip greitą avansa-
vimą norime duoti priaugančiai karininkų kartai ir kokia vyresniųjų rezervo
karininkų atsargą turime sudaryti mobilizuotoms tautos pajėgoms. Tai yra 
dalykas paprastos kalkuliacijos ir karo vadovybės pageidavimų.

Kadangi vyresniųjų karininkų paskubinto pensionavimo pagrindinis,
paslėptas, tikslas yra sudaryti mobilizuotoms tautos pajėgoms reikalingą
gerą vyresnių laipsnių rez. karininkų kadrą, kurio teritorialiu būdu, kaip, pa-
vyzdin, buvo nurodyta apie žemesnių laipsnių rezervo karininkus, parengti
neįmanoma, tai iš to seka, kad vyresnių laipsnių karininkų, paleistų į atsar-
gą, nuolatiniu tobulinimui reikia nemažiau rūpintis, kaip žemesnių laipsnių
rezervo karininkų pakarto tinu mokymu. Tuo tikslu jie /aukštesnių laipsnių
rezervo karininkai/ pritraukiami prie kariuomenės dalių taktinių rudens pra-
timų, prie teritorialiu dalių užsiėmimų bei manevrų mobilizacinėje sudėtyje,
karo žaidimų ant žemėlapio ir lauke ir t.t. Be to, jie turi būti supažindinami
su mobilizaciniu parengimu tų dalių, kuriąs numatoma pavesti jiems vado-
vauti mobilizuotoje kariuomenėje. Tik tuomet, kai vyresnieji rezervo kari-
ninkai iš kalno žinos, koks yra jų mobilizacinis paskirimas, jie ir būdami at-
sargoje, jausis su kariuomene surištais, stengsis nuo karo mokslo neatsilikti
ir patys, kiek kam prieinama, aktyviai dalyvaus jų vadovavimui numatomų
dalių mobilizaciniame ir, bendrai, parengime karui.

Avansavimo į sekantį laipsnį aukštesnių laipsnių rezervo karininkams
taikos metu nėra: jie pasilieka tuose laipsniuose, kokius išsitarnavo tikroje
karo tarnyboj ir skaitomi atsargos rikiuotėje iki tol, kol sveikatos ir karinio
pasirengimo atžvilgiu dar tinka kariuomenės vadovavimui. Po to jie perke-
liami į rezervo karininkų nerikiuotės kategoriją, kuri jau jokių privalomų
pakartotinų  mokimu neatlieka ir, mobilizacijos atsitikime, sunaudojama
įvairioms, lengvesnėms, tarnyboms fronto užpakalyje, arba, jei jau ir tam
nebetinka, suėjus įstatymais nustatytiems dėl rezervo karininkų karinės prie-
volės amžiaus terminams – demisijonuojami.

c. Tarnybų rezervo karininkai.y ų
Įvairių tarnybų rezervo karininkų kadras sudaromus šiuo būdu:
Sanitarijos, veterinarijos rezervo karininkų, inžinierių /ginklavimo valdy-
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bos, karo technikos, karo statybas ir t.t./ ir rez. karininkų–topografų kadras su-
daromas iš tikros tarnybos karininkų, paleidžiamų atsargon atitarnavus jiems 
nustatytą laiką kariuomenėje už suteiktas stipendijas eiti aukštajam mokslui. 
Būdami atsargoje ir užsiimdami laisva praktika jie tuo būdu įgytąsias jų spe-
cialybėse mokslo žinias netik nepamirš, bet toliau darbuodamas kiekvienas 
sulig savo specialybės, kad ir civiliame gyvenime, jas dargi gali pagilinti. Kad 
neatsiliktų nuo kariuomenės gyvenimo, jie turi būti kartu su rikiuotės rezer-
vo karininkais šaukiami laikas nuo laiko dalyvauti pakartotinuose teritorialės 
kariuomenės dalių mokimuose, ypač kai jos būna mobilizacinėje sudėtyje. 
Suprantama savaime, kad paminėtų tarnybų rezervo karininkai tokių kariuo-
menės pratimų metu sunaudojami kiekvienas sulig savo specialybės:

Intendantūros ir administracijos rezervo karininkų kadros sudaromas
dalinai iš tų specialybių tikros tarnybos karininkų, išėjusių į atsargą normaliu
būdu, o trūkstamas mobilizuotoms pajėgoms intendantūros ir administra-
cijos rezervų karininkų skaičius papildomas iš įvairių ginklų rūšių rezervo
karininkų pertekliaus, kuris su laiku, progresuojant kariuomenės organi-
zacijai ir inteligentijos prieaugliui, savaime susidarys. Aišku, kad iš ginklų
rūšių rezervo karininkų į intendantūros ir administracijos karininkus turėtų
būti parenkami pirmoje eilėje tokie asmenys, kurie civiliame gyvenime dar-
buojasi ūkio, prekybos ir sąskaitybos srityse, kurios savo esmėje yra artimos
kariuomenės ūkio ir karo administracijos /atskaitomybės/ darbams. Taip 
parinktiems asmenims, esant reikalui, laikas nuo laiko organizuojami 3–4
mėnesių specialus intendantūros ir administracijos rezervo karininkų paren-
gimo kursai. Pasekmingai baigusieji kursus, be to, laike teritorialės kariuo-
menės dalių pakartotinų rezervistų mokymų, ypač kai tie mokymai vyksta
kalbamų dalių mobilizacinėje sudėtyje, šaukiami praktiškam intendantūros
ir administracijos pagalbiniam darbui, kad tuo būdu suteikti galimybės re-
zervo intendantams ir administracijos rezervo karininkams pasipraktikuoti
kariuomenės dalių, ūkio skyriuose ir divizijų štabuose, kuriuose numatoma
juos sunaudoti paskelbus mobilizaciją. Toksai intendantūros ir administra-
cijos rezervo karininkų parengimas nebus tobulas, bet šių tarnybų karinin-
kams didesnio parengimo nėra būtino reikalo. Svarbu tik, kad centriniuose
kariuomenės tiekimo organuose ir žymesniuose štabuose /pulkų ir divizijų/ 
būtų daugiau personalo, prityrusio intendantūros ir administracijos darbe.
Dalis tokio personalo siūlomoje čia kariuomenės organizacijoje yra jau tai-
kos metu paslėptas teritorialėse dalyse ir jų štabuose pavydale intendantų ir
administracijos karininkų. Pridavus jiems, mobilizacijos atsitikime, pagelbą
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nors šiektiek iš kalno pamokintų intendantūros bei administracijos srityse
rezervo karininkų, mobilizuotos kariuomenės ir jos dalių aprūpinimo apa-
ratas galėtų pakankamai sklandžiai veikti t.y. kariuomenės operatyviniams
veiksmams sunkumų tiekimo atžvilgiu nesudarytų, – jei tik, bendrai sakant,
mobilizuotos kariuomenės aprūpinimui bus laikų iš viso krašto gyventojų su-
imta ir akumuliuota į atitinkamus, kariuomenės koncentravimo planais nu-
matytus, rajonus reikalingi maisto, pašaro ir kitokios aprovizacijos ištekliai.

E. Taikos meto kariuomenės užlaikymo išlaidos.y

Kad turėti šiokį – tokį vaizdą apie tai ant kiek siūlomos kariuomenės or-
ganizacijos užlaikymo išlaidos skirtųsi nuo išlaidų skiriamų dabar esamosios
kariuomenės užlaikymui, palyginsime čia metines karininkų algas ir kareivių
užlaikymo išlaidas.

a/ Išlaidos karininkų algoms/ ų g  žemiau paduotoje lentelėje apskaitliavi-
mų pamatan paimtos realias karininkų algos, t. y. su biudžetui subalansuoti
atskaitymais, bet be atskaitymų į pensijos fondą ir nepriimant domėn įvai-
rių priedų: butpinigių, vaikų priedų ir kt., kadangi palyginimui tai didesnės
reikšmės neturi. Aišku, kad kalbami priedai ir priėmus naują kariuomenės
organizavimo sistemą turės pasilikti. Išlaidos už juos gali padidėti, ar suma-
žėti, atsižvelgiant į tai, kiek naujoje kariuomenėje bus vedusių karininkų. Iš
pridėtų prie šio exposé priedų matyti, kad siūlomoje kariuomenės organi-
zacijoje padidėja skaičius žemesniųjų laipsnių karininkų, o sumažėja aukš-
tesniųjų laipsnių karininkai, kurie daugumoje kaip tik yra vedę. Taigi išlaidų
atžvilgiu priedams, gautųsi tam tikras išsilyginimas.

Laipsniai

Dabar-
tinis

etatinis 
kar–kų 
skaičius

Siū-
lomas

organi-
zacijos 
kar–kų
skaičius

***

Dabartinės 
išlaidos eta-
tinių kar–kų

algoms

Siūlomos
organizaci-
jos išlaidos
kar–kų al-

goms

Skirtumas

Armijos ge-
nerolai 3* 1 66943,80 26195,40 –40748,40

Generolai
/divizijos/ 5 4 97020 77616 –19404
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Generol.
leitn. /briga-
dos/

18** 9 268912,32 131092,56 –137819,76

Pulkininkai 85 36 1036550,40 437443,20 –599107,20
Pulk. leitn. 183** 79 1707667,20 725493,60 –982173,60
Majorai 223** 182 1889925 1542450 –347475
Kapitonai 453 549 3195280,80 3872426,40 +677145,60
Leitenantai 632 889 3037392 4274534 +1234142

1602 1748 11299691,52 11084251,16 –215440,36

Pastabos: 1 /*/ – Vyriausio štabo viršininkas, general. štabo valdybos
viršininkas ir Tiekimų viršininkas.

2 /**/ – karo kapelionų: I – brigados vadas; II– su pulk. ltn. atlyginimu
ir 4 – su majoro atlyginimu.

3 /***/ – karininkų, skaičius sulig variantinės sudėties.
4/ algos dabartinės kariuomenės karininkams apskaitliuotos prisilaikant

veikiančių etatų ir algų kategorijų.
5/algos siūlomos kariuomenės organizacijos karininkams apskaitliuotos

prisilaikant algų kategorijų ir laipsnių šitaip:
a/ armijos generolas – vyriaus. kariuomenės inspektorius – I kategori-

jos: į mėnesį: 2700–19,15%= 2182 Lt 95 c 
b/divizijos generolai: apygardų viršininkai ir generalio štabo viršininkai

– III kategorijos:
į mėnesį: 2000 – 19,15% = 1617 Lt
c/ generolai ltn:
IV kategorijos – ginklavimo viršininkas ir kariuomenės intendantas;
 į mėnesį: 1575 – 19,15% = 1275 Lt 59 cnt 
V kategorijos – visi kiti;
į mėnesį: 1475 – 278,2 = 1196 Lt 80 cnt
d/ pulkininkai: 
V kategorijos – sienos priedangos pulkų vadai; karo mokyklos viršinin-

kas: 
į mėnesį: 1375 – 255,2 = 1119 Lt 80 cnt 
VI kategorijos – visi kiti;
į mėnesį : 1225 – 225,8 = 999 Lt 20 cnt
e/ pulkininkai leitenantai:
VII kategorijos – sunk. artil. grupės, priešorl. artil. grupės, pion.–pont.
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bataliono ir šarvuočių rinktinės vadai:
 į mėnesį: 965 – 168,8 = 796 Lt 20 cnt
VIII kategorijos – visi kiti:
į mėnesį: 925 – 161,80 = 763Lt 20 cnt
f/ majorai – IX kategorijos:
į mėnesį : 850 – 143,75 = 706 Lt 25 cnt
g/ kapitonai – X kategorijos;
į mėnesį: 700 – 112,2 = 587 Lt 80 cnt
h/ Leitenantai:XI–XIIkategorijų:
vidutin. į mėnesį
leitenantai: 515 – 78,15 = 436 Lt 85 cnt
jaun. Leitenantai: 425 – 60,85 = 364–Lt 15 cntj ,
vidutinei  470 – 69,5 = 400 Lt 50 cnt 
Iš paduotos aukščiau karininkų, algų palyginamosios lentelės matome,

kad siūlomosios naujos taikos meto kariuomenės organizacijos /sulig varian-
to/ karininkų užlaikymas lyg ir atsieitų pigiau, kaip dabar. Bet tai tėra apy-
tikris apskaitliavimas, į kurį naujoje organizacijoje nepriskaityta karininkų
personalas įvairių dirbtuvių /ginklavimo valdybos ir intendantūros/ ir centra-
linių sandėlių. Jį priskaičius, skirtumas – 215440 Lt 36 centų dalinai nudiltų
ir siūlomos naujos kariuomenės organizacijos karininkų užlaikymas, turbūt,
pigiau neatseitų, kaip užlaikymas karininkų dabartinės kariuomenės.

b/ Išlaidos kareivių užlaikymui./ ų y
Tiekimų, valdybos žiniomis vidutinis kareivio metinis užlaikymas atseina:
a/ danga ir ranga – 252 Lt 70 cnt
b/ maistas /su švenčių priedais/ – 352 Lt 12 cnt.
Padėjus šiuos davinius apskaitliavimo pamatan, gauname sekančias

apytikres sumas:
Kareivių 
skaičius

Danga ir
ranga Maistas Paėmus kartu

Projektuojama
kariuomenė 25911 6547709,70 9123781,32 15671491,02

Esama etatinė
kariuomenė 18537 4684299,90 6527248,44 11211548,34

Skirtumas +6834 1863409,80 2596532,88 4459942,68

Iš to matome, kad kareivių užlaikymas bendrai padidėtų 4459942 Lt 68
cnt. Atitinkamai padaugėtų išlaidų ir kareivių ir puskarininkių algoms, kaip
matyti iš šių skaitlinių.
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Kareivių laipsniaių p

  Karei-
vių 

  laips-
niai

Projektuojamos 
kariuomenės

Esamos kariuome-
nės /etatinės/ Skirtumai

Skai-
čius

Išlaidos
metinėms

algoms

Skai-
čius

Išlaidos 
metinėms 

algoms

Skai-
čių Algų

Viršilos
/virštar-
nybiniai/

420 604800 331 476640 89 +128160

Vyresn.
puskarin.
/virštar-
nybiniai/

1772 1913760 1583 1709640 189 +204120

Jaunesn.
puskarin.
/tikros
tarnybos/

3476 252785,60 2063 155962,80 1413 +96822,8

Eiliniai
ir grandi-
niai

19703 1182180 14560 873600 5143 +308580

Iš viso
algoms 25371 3953525,60 18537 3215842,80 +6834 +737682,80

Apskaitliavimų suprastinimo tikslu paduotoje lentelėje visi viršilos ir vy-
resnieji puskarininkiai, kaip naujos organiza cijos taip ir esamosios, paskai-
tyti virštarnybiniais, su mėnesiniu atlyginimu: viršiloms – 120 litų ir vyresn. 
puskarininkiams – 90 litų. Visi gi jaunesnieji puskarininkiai paskaityti esant 
tikrosios tarnybos, gauna 6litus 30 centų į mėnesį. Grandiniai priskirti prie 
eilinių, gaunančių į mėnesį po 5 litus. Toksai sugrupavimas, tiesa, iškraipo su-
mas, skiriamas esamos kariuomenės kareivių ir puskarininkių algoms, bet dėl 
jų palyginimo su naujos kariuomenės kareivių ir puskarininkių algomis jis yra 
tikslus. Jis apytikriai parodo, kad išlaidos kareivių ir puskarininkių algoms siū-
lomos naujos kariuomenės organizacijos padidėtų 737.682 litais ir 80 centų.

Pridėjus šią sumą prie skirtumo, kurį gavome apskaitliuojant išlaidas
kareivių dangai, rangai ir maistui, paminėtas kiek anksčiau, turėsime karei-
vių ir puskarininkių užlaikymo bendro teoretinio biudžeto padidėjimą:

 4459942,68 + 737.682,80 = 5197625 litus 48 centus
Suma, tiesa, nemaža, bet dėl to nereikia nusigąsti, nes ji tėra teoretinė.

Praktikoje, vargu ar kareivių ir puskarininky užlaikymas naujoje kariuome-
nės organizacijoje ant tiek daug padidės. Visuose naujos kariuomenės / sulig
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variantinės organizacijos/ kareivių, ir puskarininkių užlaikymo apskaitliavi-
muose mes paėmėme teoretinę kareivių ir puskarininkių sudėtį, imant jos
pagrindan teoretinį naujokų kontingentą – 22800 vyrų, kurį gavome šio ex-
posé 53–54 puslapiuose nurodytu būdu. Tokį naujokų kontingentą praktikoje
vargu ar turėsime, ypač 1913 –– 1920 metų gimimų laikotarpio, nes gimusieji
tame laikotarpyje augo ir brendo sunkiose gyvenimo sąlygose ir todėl iš jų
tarpo bus didelis skaičius, t.y. daugiau kaip 5 – 6 % /imant normaliai/ tokių,
kurie karo tarnybai visai netiks iš priežasties fizinių trukumų. Nėra abejonės,
kad keletą metų naujokų kontingentas bus žymiai mažesnis negu 22800. To 
pasekmėje ir taikos meto kariuomenės teritorialių dalių kareivių sudėtis bus
mažesnė negu aukščiau paduotuose apskaitliavimuose paminėta. Sumažėjus
gi keičiamajai kareivių sudėčiai, atitinkamai sumažėtų ir išlaidos kareivių už-
laikymui. Tiksliai apskaitliuoti ant kiek, būtent, tos išlaidos sumažėtų, iš kal-
ne negalima. Tai paaiškės konkrečiai kiekvienais metais atskirai, patikrinus
šaukiamų į kariuomenę naujokų sveikatą. Čia galime tik spėlioti, kad gautas
teoretinis išlaidų skirtumas /5197625 Lt/ sumažėtų pusiau. Bendrai tariant,
jei naujos kariuomenės kareivių ir puskarininkių užlaikymas ir atsieitų kiek 
brangiau, negu dabar, tai nuo siūlomos naujos kariuomenės organizavimo
sistemos atsisakyti negalima, nes ji yra racionališkesnė, negu dabar esamoji
ir turi daug pliusų kaip mobilizacijos atžvilgiu taip ir bendro valstybės pasi-
rengimo savo nepriklausomybei ginti. 

Baigiant šią skiltį, dar tenka nors trumpai sustoti ties kareivinių, pro-
blema. Aišku, kad priėmus siūlomą teritoriale kariuomenės organizavimo
sistemą, tojaus iškils didelis reikalas statyti naujas kareivines vietose, kur bus
įsteigti nauji taikos meto teritorialės kariuomenės garnizonai. Kiek ir kokio-
se vietose bus reikalinga kareivinių, čia neprecizuojame: tai aišku iš naujos
kariuomenės dislokacijos. Bendrai sakant, naujų kareivinių bus reikalinga
gana daug ir jų pa statymui, ypač norint jas greitai turėti, tektų skirti dideles
pinigų sumas, kurių biudžetiniu keliu greitai surinkti neįmanoma. Kaip gi tat
šią problemą išspręsti, perdaug neapsunkinant Krašto apsaugos ministerijos
biudžeto? Kaipo vieną racionališkų greito kareivinių įgijimo būdų nurodysi-
me į sekančią komercinio pobūdžio priemonę.

Miestai ir apskritys, kur nauji kariuomenės garnizonai būtų įsteigti,
turėtų iš tų garnizonų tam tikro pelno: vietiniai ūkininkai įgytų galimybės
dalį jų pagamintų ūkio produktų/grudų, mėsos, riebalų ir 1.1./ parduoti čia.
pat esančiai teritorialės kariuomenės dalei; malūnininkai gautų naujo dar-
bo malti kariuomenei superkamus grūdus; krautuvininkai turėtų pelno už



411

smulkesnes prekes; pagyvėtų vietinių klubų, aludžių ir kavinių biznis ir t.t. 
Be to, visi vietiniai gyventojai turėtų dar ir tą patogumą, kad jų vaikai karinę
prievolę galėtų atlikti savo mieste bei savo apskrityje.

Kadangi vietiniai gyventojai, kaip matome, iš teritorialės kariuomenės 
garnizonų įsteigimo turėtų apčiuopiamos naudos, tai valstybė turi pagrindo 
reikalauti iš jų prisidėti prie tokių garnizonų įkūrimo – kareivinių statymo, už-
dedant ant vietinių gyventojų laikiną papildomą mokesnį, atsižvelgiant pelno 
ar patogumo, kokį kiekvienas iš jų, atskirai pa ėmus galėtų turėti. Tuo tikslu 
reikėtų išleisti atatinkamą įstatymą, kurio vykdymą pavesti miestų ir apskri-
čių valdyboms, kurios, žinodamos vietos sąlygas, galėtų tiksliausiai padalinti 
tarp gyventojų išpuolančią kiekvienam jų atskirai kareivinių statymo mokes-
čių dalį. Pamažu, per ilgesnį, skaičių metų, susirinktų didesnis fondas, kuriuo 
ir būtų galima padengti kareivinių statymo išlaidas. Bet kadangi kareivinės 
būtų reikalinga tuojau turėti, įvedant teritorialę kariuomenės organizavimo 
sistemą, tai jų statymui Lietuvos bankas, ar koks kitas bankas, turėtų suteikti 
atitinkamus kreditus toms miestų ir apskričių valdyboms, ant ku rių kareivinių 
statymo prievolė būtų uždėta. Numatomas kareivinių statymo fondas, nuro-
dytu būdu sudarytinas, būtų faktinai lyg garantija bankui, kad gauti kredi-
tą. Antra vertus, kad palengvinti kalbamoms miestų ir apskričių valdyboms 
gautą iš Lietuvos banko kreditą grąžinti, Krašto apsaugos ministerija galėtų 
sudaryti su minėtomis miestų ir apskričių valdybomis ilgametines kareivinių 
nuomavimo sutartis, mokant kasmet atitinkamą nuomą, kuri betgi Krašto ap-
saugos ministerijos biudžeto neprivalėtų perdaug apsunkinti.

Aukščiau apibudintas, komercinis, kareivinių statymo būdas yra pato-
gus nevien tuo, kad reikalingas kareivines būtų galima pastatyti trumpiausiu
laiku, pavyzdin, per kokį porą metų, bet dar ir tuo, kad paleistas apyvarton
kreditas prisidėtų prie statybos Lietuvoje paintensyvinimo, suteiktų nema-
žam skaičiui darbininkų ir amatininkų darbo, sužadintų miestų ir apskričių
valdybas, o per jas – visus vietinius gyventojus, prisidėti nors kareivinių pa-
statymu prie bendro visai valstybei mūsų kariuomenės tobulinimo reikalo.

IV. Mobilizuotos pajėgos.p j g

Antrame šio exposé skyriuje nurodėme koks galėtų būti teoretinis mūsų
tautos ginkluotų pajėgų maksimalus dydis, būtent – armija 300000 vyrų. Tre-
čiajame skyriuje nurodėme kaip turėtų būti mūsų kariuomenė organizuo-
jama taikos metu, kad, paskelbus mobilizaciją, trumpiausiu laiku galėtume
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išvystyti maksimali mūsų tautos ginkluotą pajėgumą. Šiame pastarajame
skyriuje mes priėjome prie išvados, kad tuo tarpu, kol neturime reikalin-
gų ginklų, nėra prasmės siekti maksimalio tautos pajėgų mobilizavimo ir
kad būtų tikslinga laikinai, taupimo tikslu, apsiriboti kiek mažesnės armi-
jos mobilizavimu, kuriai pajėgtume parūpinti ginklus. To pasekmėje mes, 
greta taikos meto kariuomenės organizacijos, siekiančios maksimalų tautos
ginkluotą pajėgumą, nurodėme ir į jos variantinę organizaciją, kuri duoda
galimybės taupyti lėšas, reikalingas ginklams įsigyti. Kariuomenės organiza-
vimo sistema lieka ta pati, tik sumažėja taikkos meto kariuomenės sudėtis ir
mobilizacinių branduolių skaičius.

Šiame mūsų exposé skyriuje apsistosime kiek ilgiau ties mobilizaciniu
taikos meto kariuomenės išvystimu į ginkluotą tautos pajėgą ištikus karui.

1/ Maksimalė mobilizuota pajėga.p j g
Krašto apsaugos ministerijos centras ir vyriausioji karo vadovybės orga-

nizacija, paskelbus mobilizaciją, nedaug tepasikeičia. Organizaciniu atžvil-
giu /žiūr. priedą Nr.6/ Bendrai sakant, išskyrus tarnybas, kurios žymiai persi-
tvarko, minėti vadovaujantieji organai pasilieka maždaug tokies, kaip taikos
metu, tik padidinamas karininkų skaičius bendrai – centro įstaigų personalas
ir transporto priemonės.

Veikiančioji armija  /žiūr. priedą Nr. 6 a /j j / p ą /
Veikiančioji armija susidėtų iš:
3 korpusų po tris divizijas kiekviename;
1 kaval. divizijos iš trijų brigadų;
2 atskirų suvestinių pėst. divizijų;
1 atskiros įtvirtinto Kauno rajono divizijos;
1 aviacijos brigados ir sekančių dalių neįeinančių į organinę kariuome-

nės vienetų sąstatą:
1 dviratininko pulko /3–jų batalionų/;
1 sunk. artil. pulko /2 sunk. gaubicų ir 1 sunk, kamuolių grupių/;
1 priešorlaiv. artiler. pulko /4–rių grupių, trijų baterijų po 3 pabūklus/;
1 pion.–pont. pulko /3–jų batalionų/;
1 tankų pulko /3 batalionų/;
1 šarv. auto bataliono;
1 šarv. traukinių bataliono;
1 krantų aps. artil. grupės;
1 armijos ryšių bataliono;
1 geležinkelių bataliono;
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1 armijos auto bataliono ir
1 karo žandarų eskadrono prie vyriaus. karo vadovybės.
Veikiančios armijos karininkų, puskarininkių ir kareivių apytikrė sudė-

tis, sulig laipsniais ir ginklų rūšimis, jau buvo paminėta šio exposé 52–53
puslapiuose. Todėl jos čia nebekartosime. Smulkesnės žinios tuo klausimu
paduodamos prieduose Nr. 8, 9 ir 10. Armijos vienetų organizacija numa-
toma sekanti:

a/ Korpuso organizacija: /žiūr. priedą Nr.6b// p g j / p ą /
Korpuso vadovybė;
3 divizijos,
1 sunk. artil. grupė,
1 pion.–pont. batalionas,
1 ryšių batalionas,
1 karo žandarų būrys prie korpuso vadovybės.
Tarnybų, išskyrus sunk, artil. municijos ir pionierių vorų, korpuso eša-

lone nenumatoma, nes žiūrima į korpusą tik, kaip į tam tikrą jėgų sugrupa-
vimą operatyviniam vadovavimui. Įeinančios į korpuso sąstatą kariuomenės
vienetos /divizijos/ turi kiekviena atskirai savus tarnybų organus, kurie jas
aprūpina maistu, pašaru, municija ir kitomis reikmenimis betarpiai iš cen-
trinių Krašto apsaugos ministerijos sandėlių arba iš išteklių, suimamų arti-
miausiame veikiančios kariuomenės užpakalyje. Evakuacija sužeistų ir viso
to, kas fronte nebereikalinga ar nebetinka, vyksta taip pat betarpiai iš divi-
zijų į centrinius armijos sandėlius, į ligonines esančias artimiausiame fronto
užpakalyje ir t.t.

Korpuso karininkų, puskarininkių ir kareivių sudėtis numatoma sekanti:

Korpuso generolų 1

Divizijos generolų 3

Brigados generolų 1

Pulkininkų 19

Pulkin. ltn. 32

Majorų 147

Kapitonų 451

Leitenantų 675

Raštin.–stenografų 21

Puskarininkių 5412
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Eilinių kareivių 42015

Išviso : 48 477

b/ Pėstin. divizijos organizacija: /žiūr. priedą Nr. 6c // j g j / p ą /
Divizijos vadovybė,
3 pėstin. pulkai, susidedanti kiekvienas iš:
pulko štabo,
3 batalionų po 3 pėstin. ir 1 suk. kulk. kuopos, 
1 lydim. pabūklų kuopos,
1 ryšių kuopos,
1 pionierių būrio,
1 raitų žvalgų būrio ir
1 ūkio kuopos su pulko gurguole,
1 lengv. artil. pulkas iš 2 kanuolių ir1 gaubicų grupės,
1 pionierių batalionas,
1 ryšių batalionas,
1 raitų žvalgų eskadronas,
1 karo žandarų komanda /2būriai/, ir sekančios tarnybos:
1 artil. municijos voros,
1 pėstin. municijos voros
1 inžinerijos voros,
1 kilnojamo intendantūros sandėlio su skerdykla ir kepykla,
1 kilnojamos lauko ligoninės su sanitarine rinktine,
1 veterinarijos avakuacinio būrio,
1 transporto rinktinės su darbininkų kuopa ir auto transporto būriu.
Divizijos karininkų, puskarininkių ir kareivių numatomoji sudėtis:
Generolų       –      1
Pulkininkų     –     , 6
Pulkininkų leitn.       8
Majorų        –    36
Kapitonų   –   140
Leitenantų –   210
Raštin.–stenogr.  6
Puskarininkių   1628
Eil. kareivių  13316
––––––––––––––––––
Išviso           15 351
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c/ Kaval. / divizijoji s organizacija: /g j /žiūr. priedą Nr. 6d /p ą /
Divizijos vadovybė,
3 brigadų štabai,
6 kaval. pulkai, susidedanti kiekvienas iš:

4 kardų eskadronų,
1 sunk. kulk. eskadrono,
1 lydim. pabūklų būrio,
1 pionierių–sprogdintojų būrio,
1 ryšių komandos ir
1 ūkio komandos su pulko gurguole,
3 dvirat. batalionai,

vieno rait. artil.pulko susidedančio iš
3 rait. artil. grupių,
1 pion.–pontonierių divizionas,
1 ryšių divizionas ir sekančios tarnybos:
1 šaudmenų voros,
1 inžinerijos voros,
1 kilnoj. intendantūros sandėlio su skerdykla ir kepykla,
1 kilnoj. lauko ligoninės su sanitarine rinktine,
1 veterin. evakuacinio eskadrono,
1 transporto rinktinės su darbininkų komanda ir auto transporto būriu.
Kavalerijos divizijos karininkų, puskarininkių ir kareivių numatomoji

sudėtis:

Divizijos generolų   1

Brigados generolų    3

Pulkininkų          8

Pulkininkų leitenantų 18

Majorų             66

Kapitonų            189

Leitenantų         383

Raštin. stenografų    9

Puskarininkų 2 218
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Eil. kareivių 14 688

    Išviso :               17 583
2/ / Mobilizuota pajėga sulig taikos meto kariuomenės organizacijos va-p j g g g j

rianto.
Bendrai sakant karo pajėga, mobilizuota pasiremiant taikos meto ka-

riuomenės variantine organizacija, tesiskiria nuo maksimalės mobilizuoto-
sios pajėgos tuo, kad ji būtų kiek mažesnė, būtent, veikiančioji armija susi-
dėtų iš sekančių vienetų ir dalių: /žiūr. priedą Nr.7 /.

Vyriausios karo vadovybės,
3 korpusų po dvi divizijas,
2 atskirų suvestinių divizijų,
1 atsk. įtvirtinto Kauno rajono divizijos,
1 kavalerijos divizijos,
1 brigados aviacijos ir dalių, neįeinančių į organinę kariuomenės viene-

tų sąstatą, išvardytų puslapyje 106, kalbant apie veikiančiąją armiją, sudary-
tą sulig maksimale tautos pajėgų mobilizacija.

Variantinės kariuomenės karininkų, puskarininkių ir kareivių sudėtis
būtų sekanti:

Armijos generolų    –      1
Korpuso generolų. –     4
Divizijos generolų –    16
Brigados generolų –    13
Pulkininkų  –    96
Pulkin. leitenantų –   189
Majorų  –   669
Kapitonų  –  1903
Leitenantų  –  2864
Raštin.–stenogr. –    96
Puskarininkių – 21102
Eilinių kareivių ų ų – 156577
         Išviso:183543

3/ Mobilizacinio išvystymo sistema./ y y
Čia tenka konstatuoti dvi galimybės:
pirmap – kuomet santykiai tarp valstybių aštrėja palaipsniui iki ginkluoto

konflikto, ir
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antra – kuomet karo veiksmai prasideda staiga!.
Pirmame atsitikime, pasinaudojant politinių santykių aštrėjimo laiku,

kuris apima aštraus tono diplomatinių notų pasikeitimo, ultimatyvinių rei-
kalavimų, diplomatinių santykių nutraukimo ir, pagalios, karo paskelbimo
aktus, – kuris laikas gali būti ilgesnis ar trumpesnis – turėtume galimybės juo
pasi naudoti, kad imtis atsargumo priemonių bei laiku įspėti mūsų ginkluo-
tas pajėgas apie eventualų karo pavojų, Mobilizacijos vykdymo atžvilgiu tai
yra begal svarbu. Numatant, kad ginkluota kova darosi neišvengiama, nelau-
kiant kol priešas peržengs valstybės sieną, galėtume padaryti štai ką:

1/ realizuoti sienos užtvarą, paminėtą puslap. 46;
2/ sustiprinti sienos apsaugos rinktines iki karo meto etatų, pašaukiant

tam tikslui iš artimiausių valsčių atitinkamą rezervistų skaičių;
3/ pastatyti pp: 1–2 nurodytu būdu sustiprintą sienos apsaugą į tokią 

padėti, iš kurios būtų galima ge riausiai laiduoti mobilizacijos vykdymą;
4/ jei pp. l–3 paminėtų saugumo priemonių neužtektų, dar būtų galima

sustiprinti visas arba dalį teritorialės kariuomenės, pašaukiant į jos eiles 1–2
metų rezervistus, ir

5/ vienkart išstatyti svarbiausiųjų tiltų, geležinkelių, plentų ir kariuome-
nės sandėlių mobilizacinę apsaugą.

„Visos tos priemonės, savaime suprantama, turi būti tiksliai suderintos
su Užsienių Reikalų Ministerijos diplomatiniais žygiais ir turi du tikslus:

pirmap — duoti priešui suprasti, kad ryžtamės ginti savo teisę net pagal-
ba ginklo, kad tuo būdu jį versti dar pagal voti pirm negu jis drįs peržengti 
karo pajėga valsty bės sieną; ir

antra – dėl visoko turėti jau gatavai parengtą mobilizacijos priedangą.
Kadangi Lietuva, palyginus ją su mūsų agresingaisiais didžiaisiais kaimy-

nais – Lenkija ir Vokietija,– yra dešimte riopai už šias pastarąsias militarinei
silpnesnį, tai paminėtų aukščiau saugumo priemonių pasaulis nepaskaitys
esant provo kacinėmis. Jei taip, tai mes jų netik neturėtume slėpti, bet, atbu-
lai, jas panaudojant,– tuojau apie tai, visai formaliai, su atitinkamais moty-
vais, notifikuoti Tautų Sąjungai ir visoms pasaulio valstybėms, ypač užinte-
resuotosioms taikos išlaikymu, suverčiant visą atsakomybę už taikos ardymą
ant valstybės, iš kurios gresia Lietuvai ginkluotas pavojus. Atsargumo dėliai, 
t.y., kad nepasiduoti priešo provokacijai, būtų tikslu militarinę sienų apsau-
gą pastatyti iškarto ne ant pat sienos, bet 3–5 kilometrus atgaliau, pavyzdin,
kaip tai padarė prancūzui karo vadovybė 1914 metų karo pradžioje. Apie tai
taip pat turėtų būti notifikuota Tautų Sąjungai, didžiosioms valstybėms ir
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visiems Lietuvos kaimynams, neišskiriant eventualaus priešo.
Atsitikime, kuomet karo veiksmai prasideda staigiai – jei be perspėjimo,

t.y. be jokio prieš tai pasikeitimo diplomatinėmis notomis, be ultimatyvių
reikalavimų ir tt., tuomet, savaime suprantama, visos paminėtos aukščiau
saugumo priemonės turi būti realizuojamos spontaniškai, vienkart skelbiant
visuotinu mobilizaciją. Drauge su mobilizacijos skelbimu: 1/ Skiriamas Vy-
riausias Kariuomenės Vadas, priklausąs betarpiai valstybės galvai, sulig da-
bartinė konstitucija – Lietuvos Respublikos Prezidentui;

2/ Kad išvengti bylie kokio paralelizmo ir santykių neaiškumų mobili-
zuotų pajėgų vadovavime, kurie paralizuoja vadovaujančio kariuomenei as-
mens valią ir dažnai priveda prie katastrofų karo lauke, visa atsakomybė už
mobilizuotų pajėgų vadovavimą ir tvarkymą uždedama tik ant vieno asmens
–vyriausiojo kariuomenės vado. Krašto apsaugos ministerio vaidmuo, apri-
bojamas vien aprūpinimu mobilizuotų pajėgų medžiaginiu atžvilgiu – maistu,
pašaru, drabužiais, ginklais, municija ir t.t. Kadangi vyriausias kariuomenės
vadas bus nepaprastai užimtas ginkluotų pajėgų operatyviniu vadovavimu ir
faktinai neturės laiko pats asmeniškai atstovauti kariuomenės reikalų Minis-
terių kabinete, tai Krašto apsaugos ministeris ir mobilizaciją paskelbus, pa-
silieka toliau nuolatiniu Ministerių kabineto nariu su sprendžiamuoju balsu,
nors jis defacto bus subordinuotas Vyriausiajam Kariuomenės Vadui ir turės 
vykdyti šio pastarojo valia, arba, plačiau interpretuojant – valstybės galvos
valią, Vyriausiam Kariuomenės Vadui pavestą realizuoti karo lauke pagelba
ginkluotos pajėgos, nuo kurios pasisekimo ar nepasisekimo priklausys visas
Lietuvos valstybės likimas.

3/ Skelbiamas visoje valstybėje karo stovis;
4/ Visas civilinis telegrafo, telefonų ir radio tinklas pereina Karo Vado-

vybės žinion.
5/ Gelžkelių ir automobilių susisiekimo priemonės militarizuojamos.

Esant reikalui, jos gali būti civiliam susisie kimui nutrauktos, būtent tomis
dienomis, kuomet vyksta mobilizuotų pajėgų sutelkimas į numatytą karo
veiksmų zoną;

6/ Kad mobilizaciją sklandžiai pravesti, civilės valdžios
vietiniai organai /apskričių viršininkai, miestų ir apskričių valdybos, po-

licija ir t.t./ privalo, be jokių priešta ravimų, vykdyti visus teritorialių dalių ir
kariuomenės štabų nurodymas bei įsakymus;

7/ Militarizuojamos visos kaip valdiškos, svaivaldybių taip ir privatiškos 
ligoninės, vaistinės, visi gydytojai ir sanitarinis personalas, išskyrus tų, kurie
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sulig mobilizacinių plenų jau ir be to bus pašaukti į kariuomene. Visos tos 
mediciniškos įstaigos ir personalas, mobilizaciją paskelbus, pereina žinion
Vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento, kurio užduotis karo
metu numatoma sekantis: globoti evakuotus iš veikiančios armijos sužeis-
tuosius arba susirgusius karius ir rūpintis bendru tautos sveikatingumu.

8/ Taip pat militarizuojamas reikalingas skaičius civilių veterinarijos li-
goninių ir veterinarinio personalo.

9/ Visos karo mokyklos paleidžiamos ir jų, kaip mokymas taip ir mo-
kinamasis personalas išskirstomas sulig mobilizaciniais plenais numatyto
sunaudojimo ištikus karui. Pats taikos meto kariuomenės mobilizacinis išsi-
vystymas į karo meto kariuomene eina sekančiu būdu:

Sienų priedangos dalys
Sienų priedangos dalys, bendrai sakant, nesimobilizuoja, nes joms gali

visai ir laiko nebūti mobilizavimuisi, jei, pavyzdin, priešo puolimas būtų stai-
gus. Ant kiek ap linkybės leis, jos tik pasipildo iki karo meto sudėties rezer-
vistais, paimtais iš artimiausių valsčių, kur sienos priedangos dalys taikos
metu stovi.

Išimtį galima padaryti pajūrio apsaugos dalims – dviratininkų batalio-
nui ir krantų artil. baterijai Klaipėdoje, kurias galima mobilizuoti, nes priešo
puolimas iš jūros pusės nėra taip pavojingas, kaip puolimas sausuma. Puoli-
mas iš jūros pusės yra susijęs su desantu, kurio staigiai įvykdyti negalima. To-
dėl pajūrio apsaugos dalys ir prie sunkiausių aplinkybių gali turėti galimybės
mobilizuotis. Jų mobilizavimą įvykdžius gautume:

- vieton dvirat. bataijoną – pulką,
– vieton– krantų baterijos  – grupę.

Teritorialės kariuomenės mobilizacinis išsivistymasy

Paskelbus mobilizaciją taikos meto kariuomenė pasidaugina sekančiai:
a/ / Organinės vienetos:g
Jos susidaro šitaip:
Karo apygardų štabai pavirsta korpusų štabais;
Terit. art. pulkų štabai    –   korpusų artil. virš–kų štabais;
Terit. pėst. pulkų štabai  –   divizijų štabais;
Terit .pėst .batalionai      –       pėstin. pulkais;
Terit. artil. grupės –    diviz. artil. pulkais;
Terit. sunk. artil. bat–jos –  korp. sunk. artil .grupėmis;
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Terit. pion. batalionai pasitrigubina į divizijų ir korpusų pion. batalionus
Terit. Ryšių batalionai pasitrigubina į divizijų ir korpusų ryšių batalionus
Sienos priedangos kaval. divizionai, atlikus jiems pavestą pirmą uždavi-

nį, sudaro žvalg. eskadr. divizijoms.
Kai dėl tarnybą, tai korpusų ešelone jų, jei neskaityti korpuso sunk.

artil.ir inžinerijos nedidelių vorų formuojamų mobilizacijos metu, nėra gi
tarnybos divizijoms sudaromos šiuo būdu: Būsiantieji divizijos intendantas,
sanitarijos viršininkas ir veterinarijos viršininkas yra paslėpti taikos meto ka-
riuomenės terit. pėstin. pulkų štabuose /žiūr. priedą Nr. 4 b/. Jų įstaigos  div.
intendantūra, diviz. lauko ligoninė su sanitarine rinktine, diviz. veterinarinis
evakuacinis būrys ir t.t. kuriamos mobilizacijos metu. Taip pat tik paskelbus 
mobilizaciją sudaromi divizijų šaudmenų parkai, inžinerijos voros ir trans-
porto rinktinės su darbininkų kuopomis ir auto–sunkvežimių būriais.

b/ kavalerija/ j
kavalerijos diviz. štabą sudaro kavalerijos inspekcija;
3 Terit. Kaval. pulkų štabai virsta 3 kavaler. brigadų štabais;
6 teritor. divizionai – 6 kaval. pulkais;
3 terit. dvirat, kuopos – 3 dvirat. batalionais ;
Rait. pion.– pont. Eskadronas – Rait. pion. – pont. Divizionais;
Rait. ryšių eskadronas – Rait. ryšių divizionu.
Kaval. diviz. tarnybos formuojamos mobilizaciją paskelbus.
c/ aviacija./ j
Aviacijos brigada nesimobilizuoja, bet tik pasipildo iki karo meto etatų.

Naujai formuojama tik jos parko kilnojamieji būriai kurių taikos metru te-
egzistuoja maži branduoliai.

d/ dalys neįeinančios į kariuomenės vienetų organinį sąstatą/ y į į ų g į ą ą
Mobilizaciją paskelbus persiformuoja:
priešorl. artil. grupė – į priešorl. artil. pulką;
sunk. artil. grupė – į sunkios, artil. pulką;
šarv. rinktinė – į tankų pulką ir šarv. auto batalioną;
pion.–pont. batalionas – į pionė–pont. pulką;
geležinkelių kuopa – į geležinkelių batalioną;
auto kuopa – į auto transporto bataijoną;
Armijos ryšių, batalionas nesimobilizuoja, o tik pasipildo iki karo meto

etatų.
e/ suvestinės divizijos./ j
Jos sudaromos šiuo būdu:
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viena divizijaj  sudaroma iš sienos priedangos dalių po to, kai jos bus atli-
kusios joms numatytą mobilizacijos laidavimo uždavinį. Atlikus tą uždavinį, 
jos atitraukiamos į veikiančios armijos rezervą, papildomos, aprūpinamos
tarnybomis ir sujungiamos į diviziją vyriausios karo vadovybės dispozicijoje.
Divizijos štabą sudaro buvusioji pėstininkų inspekcija.

Antra suvestinė divizijaj sudaroma iš teritorialės kariuomenės mokomų-
jų dalių ir karo mokyklos karininkų kadro. Pėstininkų ir artilerijos puskari-
ninkių mokyklos sudaro tos divizijos batalionų ir artilerijos grupių mobiliza-
cinius branduolius, gi karo mokyklos pionierių ir ryšių skyrių kadras – pamatą 
tos divizijos pionierių ir ryšių batalionams. Divizijos vadu pasidaro karo mo-
kyklos viršininkas, pėstin. pulkų vadais – karo mokyklos pėstin. skyrių inspek-
toriai; artil. pulko vadu – karo mokyklos artil. skyriaus inspektorius ir t.t.

Trečia suvestinė divizijaj – Kauno įtvirtinto rajono divizija. Jos bran-
duolį taikos metu sudaro Kauno įgulos štabas, kuris^.–virsta tos divizijos
štabu, ir sargybų batalionas, apie ku rį ant greitųjų sutelkiama sulig tam ti-
kro plano visa sostinės valdininkija, moksleivija, sportinės ir įvairios vieti-
nės pusiau militarinės organizacijos Kauno apsaugai nuo netikėto puolimo
priešo dalių, kaip nors, laike mobilizacijos bei kariuomenės koncentravimo
prasiveržusių pro mobilizacijos prie dangos dalis. Savaime aišku, kad taip
organizuota sostinės apsauga tebūtų, laikino pobūdžio, kol Kauno gynimą
perims mobilizuota ir sukoncentruota veikiančioji armija. Bet geriau turėti
nors improvizuota sostinės apsauga, negu jokios.

f/ armijos tarnybos./ j y
Jų branduoliai egzistuoja jau taikos metu pavidale:
1/ Artilerijos inspektoriaus, kuris mobilizaciją paskelbus, tampa armijos

artilerijos viršininku;
2/ Pionierių inspektoriaus – kuris virsta armijos pionierių viršininku;
3/ Ryšių inspektoriaus – kuris virsta armijos ryšių viršininku,
4/ Kariuomenės intendantūros – kuri virsta armijos intendantūra;
5/ Ginklavimo valdybos – kuri virsta armijos Ginklavimo valdyba;
6/ Karo sanitarijos valdybos – kuri virsta armijos sanitarijos valdyba;
7/ Karo veterinarijos valdybos – kuri virsta armijos veterinarijos valdyba.
Taikos meto pėstijos ir kavalerijos inspekcijos, paskelbus mobilizaciją

panaikinamos. Jų personalas, kaip jau buvo minėta, sunaudojamas šitaip:
– Kavalerijos inspektorius – tampa Kavalerijos divizijos vadu,
o iš kavalerijos inspekcijos ir karo mokyklos kavalerijos skyriau karinin-

kų komplektuojasi kavalerijos divizijos štabas.
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– Pėstijos inspektorius – tampa sienų priedangos dalių suvestinės
divizijos vadu, gi pėstijos inspekcijos karininkai sudaro tos divizijos štabo
branduolį.

Generalinio štabo akademijos nuolatinis karininkų kadras, tą mokyklą
paleidus, sunaudojamas sekančiai:

- Akademijos viršininkas paskiriamas Generalio štabo viršininko pa-
dėjėju;

Karo istorijos /karo meno/ lektoriaus paskiriamas prie vyriausiojo karo
vado kaipo ypatingų reikalų karininkas karo operacijų srityje;

- Bendrosios taktikos ir generalio štabo tarnybos lektoriai paskiriami
į Generalio štabo operacijų skyrių;

- Visi gi kiti lektoriai, išskirstomi sulig jų specialybių į atitinkamus
generalinio štabo skyrius ir armijos ginklų rūšių viršininkų štabus.

Sanitarijos ir veterinarijos puskarininkių mokyklų kadras ir kadras gin-
klininkų ir ūkvedžių mokyklų, tas visas mokyklas paleidus, sunaudojamas
atitinkamų mobilizuotų armijos tarnybų tikslams.

Paskelbus mobilizaciją, esamo taikos metė kariuomenei tiekimo apa-
rato neužteks mobilizuotoms tautos pajėgoms aprūpinti maistu, pašaru, ap-
ranga, ginklais ir municija. Ypač bus nepakankamas intendantūros aparatas.
Todėl, drauge su mobilizacijos paskelbimu, turės būti atitinkamai išplėstas
ir veikiančios armijos tiekimų aparatas, būtent ant tiek, kad jis pajėgtų su-
imti iš viso krašto veikiančiai armijai reikalingą kiekį maisto ir pašaro, ir jį
laiku pristatyti į ten, kur karo vadovybė nurodys. Kaip jis turėtų būti organi-
zuojamas, čia nedetalizuojame. Aišku, kad jis pareikalaus nemažo persona-
lo. Buvo jau minėta, kad prie tinkamo pasirengimo taikos metu, turėtume
pajėgti sumobilizuoti 300000 vyrų. Kalbant apie veikiančią armiją, sudaryta
sulig maksimale programa, matėme, kad ji absorbuotų, drauge su karinin-
kais ir pus–karininkais 229583 vyrų. Sulig variantine  organizacija –183543
vyrų. Tad liktų dar neabsorbuotų pirmame atsitikime 70417 vyrų ir antrame
116457 vyrai. Iš to tai, netilpusio į veikiančiąją armiją žmonių rezervo ir būtų
galima imti personalą įvairioms tarnyboms armijos ešelone*.

* dokumento tęsinys kitame „Karo archyvo “ tome.
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