
Antrosios sovietų okupAcijos ir 
ginkluotojo pArtizAninio pAsipriešinimo prAdžiA

LLA vadovybės įsakymas, kuriuo organizacijos nariams uždrausta be 
leidimo pasitraukti į užsienį. 1944 m. rugpjūčio 15 d. Iš Lietuvos ypa-
tingojo archyvo

Nacių okupacija Lietuvoje truko trejus metus: 1941–1944 m. 1944 m. 
birželį Raudonoji armija pradėjo didelį puolimą Baltarusijoje ir liepos 4 d. 
peržengė šiaurrytinę Lietuvos sieną. Nenumaldomai slinkdama į Vakarus, iki 
rugpjūčio 10 d. ji vėl okupavo du trečdalius prieškarinės Lietuvos teritorijos. 
Buvo užimti didžiausi Lietuvos miestai – Vilnius, Kaunas, Šiauliai ir Panevė-
žys. Raudonosios armijos žengimą Lietuvos teritorijos gilumon lydėjo ma-
siniai plėšimai, rekvizicijos. Tačiau tai buvo dar ne pats blogiausias dalykas. 
Įkandin reguliariosios sovietų kariuomenės dalinių Lietuvą užplūdo užnuga-
rio apsaugos NKVD kariuomenė, NKGB padaliniai ir specialiosios paskirties 
NKVD kariniai daliniai, vadinamieji „Smeršo“ (iš žodžių „smert špionam“ – 
mirtis šnipams) karinės kontražvalgybos būriai, kurie suiminėjo buvusius 
tarpukario Lietuvos politinių partijų narius, šaulius, policininkus, 1941 m. 
birželio sukilimo dalyvius, vokiečių okupacijos metais tarnavusius policijo-
je, Vietinėje rinktinėje, savisaugos batalionuose, kaimų savigynos būriuose, 
antinacinės rezistencijos dalyvius arba šiaip kuo nors įtariamus asmenis.Tai, 
kad Lietuva buvo okupuota Vokietijos, leido sovietiniams okupantams įtaria-
mųjų kategorijas taikyti visai lietuvių tautai. Savivalė ir smurtas viešpatavo 
kiekviename žingsnyje, o žmogaus gyvybė tuomet mažai ką reiškė. Tai nepa-
liko pasirinkimo galimybės ir pastūmėjo tautą į pasipriešinimą.

Lietuvos rezistencinės organizacijos antrajai sovietų okupacijai nebuvo 
pasirengusios. Vieni antinacinio pasipriešinimo vadovai buvo suimti gesta-
po, kiti, bijodami sovietų teroro ar nematydami perspektyvų priešintis, pasi-
traukė į Vakarus. Tik 1941 m. gruodžio mėn. įkurtos Lietuvos laisvės armijos 
(LLA) vadovybė ragino savo narius likti šalyje ir ėmėsi konkrečių veiksmų 
pasipriešinimui organizuoti. LLA iniciatyva arba su jos vėliava daugelyje Lie-
tuvos vietų buvo įkurti pirmieji ginkluoti partizanų junginiai. 

Taip 1944 m. vasarą Lietuvos vyrai susibūrė miškuose. Vieni jų iš pat 
pradžių buvo apsisprendę ir pasiryžę kovoti už nepriklausomos valstybės at-
kūrimą, kiti tiesiog slapstėsi nuo represijų ar 1944 m. rugpjūtį prasidėjusios 
prievartinės mobilizacijos į sovietinę kariuomenę. Tačiau ir jiems greitai teko 
rinktis, ar imti ginklą, ar legalizuotis. Priešintis skatino tėvų įdiegtos patrioti-
nės nuostatos, žmogiškosios vertybės ir tikėjimas, kad demokratinės Vakarų 
valstybės nepaliks Lietuvos ir kitų okupuotų kraštų sovietų valioje. Lietuviai 
nežinojo, kad Jaltos konferencijoje sudaryti sąjungininkų susitarimai iš tikrų-
jų suteikė Sovietų Sąjungai teisę tvarkytis okupuotose teritorijose taip, kaip ji 
norėjo, ir Lietuvai teks savo karą kovoti vienai.

Miškuose susibūrę vyrai beveik iš karto ėmė organizuotis: kūrė partizanų 
būrius, šie jungėsi į didesnius vienetus – kuopas ir rinktines. Stambesniems 
partizanų junginiams dažnai vadovavo buvusios Lietuvos kariuomenės kariš-
kiai, daugiausia jaunesnieji karininkai, nes Lietuvos kariuomenės elitas buvo 
sunaikintas dar pirmosios sovietų okupacijos metais. Eiliniai kovotojai daž-
niausiai buvo jokio karinio pasirengimo neturėję žemdirbiai, kaimo ir mies-
to inteligentai, gimnazistai. Jie telkėsi po šimtą ir daugiau, įsirengdavo gerai 
įtvirtintas stovyklas. Intensyvios kovos, kautynės su okupacine kariuomene 
pareikalavo didelių aukų – 1944–1945 m. žuvo apie 10 tūkst. partizanų. 

Taigi, tuo metu, kai Europa ir likęs pasaulis džiaugėsi artėjančia Antro-
jo pasaulinio karo pabaiga, Lietuvoje prasidėjo tikras partizaninis karas. Jis 
truko beveik dešimtmetį. Šiame kare dalyvavo apie 50 tūkst. žmonių, ne-
skaičiuojant ryšininkų, rėmėjų ir visų tų, kuriuos sovietų valdžia, laikydama 
potencialiais priešais, ištrėmė, suėmė ir įkalino. Partizanai ateinančioms kar-
toms parodė pasiaukojimo ir didvyriškumo pavyzdį, jų kovos ir prisiminimai 
apie jas padėjo tautai išlaikyti orumą ir neprarasti tikėjimo ateitimi. 
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LLA ginkluotų būrių (Vanagų) kovotojų raištis. 
Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

LLA ginkluotų būrių (Vanagų) kovotojų uniformos 
antsiuvas. Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

„Mūsų tikslas – laisva Lietuva“, – 
po tokiu užrašu, drąsiai deklaruo-
dami savo siekius, nusifotogra-
favo Vyčio apygardos Žaliosios 
rinktinės partizanai. Iš Genocido 
aukų muziejaus rinkinių

Varčios mūšis. Ne-
žinomo partizano 
piešinys. 1945 m. 
Iš Genocido aukų 
muziejaus rinkinių


