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Moterys partizanės  

(pavyzdžiai iš antisovietinio Lietuvos partizaninio judėjimo)  

 
Pranešimo tekstas 

 

Pranešimo metu paliesime ne teorinius šios temos aspektus, bet kreipsime dėmesį į labai konkrečius 

pavyzdžius. Kiekvieno partizano likimas yra kažkuo savitas ir kažkuo bendrinis, ne išimtis buvo 

moterų kovotojų likimai. Šiame pranešime neišvardinsime visų, nes jų būta šimtai, bet konkretūs 

pavyzdžiai leis susidaryti bent bendrą vaizdinį, kurį galima bus dar toliau analizuoti, ieškoti jį 

patvirtinančių ar paneigiančių faktų  

Dar reikėtų pažymėti, kad kartais sudėtinga atskirti aktyvią ryšininkę nuo partizanės. Kovos sąlygos 

lėmė, kad greitai vienas moters vaidmuo galėjo virsti kitu, arba moteris vienu metu galėjo atlikti du 

darbus. Štai turėdama fiktyvius dokumentus partizanė galėjo atlikti ryšininkės pareigas. Neturėdama 

jų, ryšininkė galėjo slapstytis kartu su partizanais. Kartais sudėtinga surasti bendrus kriterijus 

persikertančiose situacijose. 

 

Kas rašyta partizanų dokumentuose? 

 

Iki 1949 m. vasario mėn., t. y. iki Laisvės kovų sąjūdžio sukūrimo (LLKS), dažniau galima kalbėti 

apie vienokią ar kitokią moterų tarp partizanų situaciją atskirose apygardose. Taipogi trūksta 

dokumentų apie šio klausimo (ne)aktualumą atskirose stambesniuose junginiuose. Daugiausiai yra 

išlikę Tauro apygardos dokumentų ir tai nėra atsitiktinumas. Ši apygarda buvo raštingiausia, t. y. 

kruopščiausiai tvarkė savo dokumentaciją, ypač tai pastebima 1946–1947 m., kai kiti junginiai 

praktiškai neskyrė ar palyginti mažokai skyrė dėmesio raštvedybai. Tauro apygardos dokumentuose 

iškildavo ir „moterų klausimas“. Štai Žalgirio rinktinės vadas Vincas Štrimas-Šturmas 1947 m. 

birželio 11 d. įsakyme Nr. 9 nurodė: „Šiuo metu dr. J. Basanavičiaus kuopoje1 labai įsivyravęs 

paprotys gyventi stovyklose arba bunkeriuose kartu su moterimis ir vaikais. Įsakau kuopos ir būrių 

vadams tam kuo skubiausiai padaryti galą, visas moteris ir vaikus pašalinti iš stovyklų ar 

bunkerių [mano paryškinta – D. J.], o jų šelpimą tvarkyti per N.K.Š.K.T.2 globos poskyrį. Taip pat 

perspėju visus kuopų vadus, kad jie ateityje neįsileistų į stovyklas moterų ir įsąmonintų savo 

                                                      
1 Kuopa veikė Šakių apskrities Griškabūdžio, Jankų, Lekėčių, Lukšių ir kt. valsčiuose 
2 Nukentėjusių kovotojų šeimų, kalinių, tremtinių. Šis poskyris įėjo į apygardos Ūkio skyrių. 
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kovotojus, kad mūsų organizacija yra karinė, o ne senelių, vaikų ar moterų prieglauda.“3 [mano 

paryškinta – D. J.] 

Manytina, kad tokiai pozicijai pritarė griežtas ir ambicingas tuometinis Tauro apygardos vadas 

Antanas Baltūsis-Žvejys, tų pačių metų lapkričio 8 d. įsakyme jis panašiai teigė: „Mūsų Apygarda 

nėra jokia prieglauda ar šelpimo įstaiga, kad galėtume visus, kurie neturi vietos, priimti į savo tarpą.“4 

Šiuo atveju įsakyme atskirai neakcentuotos moterys. 

Padėtis, bent jau Žalgirio rinktinėje, nesikeitė. Kadangi kitais metais rinktinės vado įsakyme vėl 

konstatuota, kad 1948 balandžio 3 d. rinktinės štabo pareigūnų, kuopų vadų ir jų pavaduotojų, būrių 

vadų pasitarime nagrinėtas moterų kaip aktyvių kovotojų klausimas. Dalyviai vienbalsiai nutarė: 

„nepriimti į aktyvių kovotojų tarpą nei vienos moters“. Bet kai kurie kuopų vadai į tai nekreipė 

nekreipė dėmesio. Rinktinės vadas Vincas Vitkauskas-Saidokas įsako po 1948 m. balandžio 3 d.5 

„atsiradusias moteris kuopose tuojaus išgyvendinti“, taip pat nepriiminėti į aktyvių kovotojų tarpą 

„asmenis, nepajėgiančius kovoti su ginklu rankose“ bei vykdyti kitus kovotojų uždavinius6. Bet tai 

nereiškė, kad moterys dingo iš partizanų gretų. Štai 1951 m. MGB intensyviai ieškojusi Antrojo 

lietuvių desanto iš Vakarų, gegužės 20 d. Altoniškių k. surado bunkerį, kur žuvo Benediktas 

Trumpys-Rytis, Juozas Totoraitis-Čigonas ir dvi moterys: Marcelė Žindžiuvienė-Tigrienė ir Valerija 

Liktoraitė-Danutė (medicinos seselė), gegužės 22 d. bunkeryje Lekėčių miške žuvo Ona Guogaitė-

Miškų Gėlė. 

Dažniau partizanų dokumentacijoje moterys buvo minimos ne kaip partizanės, bet kaip ryšininkės ir 

rėmėjos, ir tai nesumažino jų vaidmens pasipriešinimo judėjime. Štai 1945 m. Žemaičių legiono štabo 

pareigūno įsakyme numatyta, kad „ryšininkais gali būti ir moterys, ir merginos – mažiau apieško“7. 

Iš šios citatos galima suprasti, kad priešininkui moterys kelia mažiau įtarimų. Bet kovos praktika 

parodė, kad tai nebuvo kažkokia taisyklė. Sovietų saugumui neretai kėlė įtarimą asmenys, 

nepriklausomai nuo lyties. 

Ką apie moteris-partizanes mąstė aukščiausioji partizanų vadovybė, apie kurią galime kalbėti nuo 

1949 m. vasario mėn. „Moterų klausimas“ paliestas jau LLKS Tarybos vasario mėnesio posėdyje. 

                                                      
3 Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas Vincas Štrimas-Šturmas 1947 m. birželio 11 d. įsakyme Nr. 9, Lietuvos 

partizanų. Tauro apygarda (1945–1952 m.): dokumentų rinkinys. Sudarytoja Nijolė Maslauskienė. Vilnius: Lietuvos 

archyvų departamentas, 2000, p. 229. 
4 Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Šturmo 1947 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 36, Lietuvos partizanų. Tauro 

apygarda (1945–1952 m.).: dokumentų rinkinys. Sudarytoja Nijolė Maslauskienė. Vilnius: Lietuvos archyvų 

departamentas, 2000, p. 259. 
5 Išeitų, kad iki tos datos įstojusias moteris buvo galima palikti partizanų daliniuose 
6 Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vado Saidoko 1948 m. birželio 28 d. įsakymas nr. 23, LYA, LKP dokumentų skyrius, 

f. 3377, ap. 55, b. 230, l. 115. 
7 LLA Žemaičių legiono štabo Organizacijos skyriaus viršininko Vytauto Ruzgio-Prutenio įsakymas Nr. 75 [1945 m., ne 

anksčiau kaip spalio 5 d.], Lietuvos partizanų Žemaičių apygarda 1945–1953 m.: dokumentų rinkinys. Vilnius: Lietuvos 

archyvų departamentas, 2010, p. 82. 
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Protokole užfiksuota, kad šiuo klausimu pasisakė Adolfas Ramanauskas-Vanagas (Dainavos 

apygardos vadas, einąs Pietų srities vado pareigas) ir Petras Bartkus-Žadgaila (LLKS Tarybos 

prezidiumo sekretorius), greičiausiai pasidalinę savo patirtimi, bet apie ką konkrečiai jie kalbėjo, 

neužrašyta. Minimo posėdžio protokole aiškiai užfiksuoti nutarimai: 1) moteris priimti į P8 vengti 

[mano paryškinta – D. J.]; 2) dėl dalyvavimo sąjūdyje priešo persekiojamoms moterims teikti 

visokeriopą pagalbą, sudarant joms legalaus gyvenimo sąlygas; 3) Į P priimtas moteris visais 

atžvilgiais / apginklavimo, mokymo tarnybų ir kt. / traktuoti lygiai kaip ir P vyrus; 4) iš moterų 

partizanų sudaryti partizanų moterų grandis, o esant reikalui ir aukštesnius org vienetus; 5) siekti 

savistovaus tokių moterų P dalinių veikimo; 6) santykiuose su moterimis partizanėmis partizanai turi 

išlaikyti pagarbą ir padorumą.9 Taigi pasiliko panašios nuostatos kaip ir 1947–1948 m. pasireiškusios 

tarp Tauro apygardos vadų. Vengti naujas moteris tiesiogiai priimti į partizanų gretas. O esančias 

būriuose lygiavertiškai traktuoti kaip ir vyrus. Bent pirmo LLKS posėdžio protokolo kopijos turėjo 

pasiekti visas partizanų apygardas, kaip minimo klausimo sprendimai jų interpretuoti, tai dar kitas 

tyrimo klausimas. Praktinis partizaninis gyvenimas diktavo savo sąlygas, ne visada atitinkančias 

įsakymų ar normatyvinių aktų nuostatas. 

 

Moterų įsijungimo į partizanų būrius priežastys 

 

Galima įžvelgti keletą moterų tiesioginio įsijungimo į partizanų gretas priežasčių, nekalbant apie 

ideologinę reikalo pusę, t. y. kodėl jos pasirinko partizanų pusę, o ne jų priešininkų. 1944–1945 m. 

moterims negrėsė prievartinė mobilizacija į Raudonąją armiją, kuri tiesiogiai lietė jaunus vyrus10, ir 

tai buvo viena pagrindinių priežasčių, išauginusių besislapstančiųjų ir partizanų skaičių Lietuvoje.  

Pagrindinė moterų įstojimo į partizanų gretas priežastis – sovietų valdžios represijos. Moterys galėjo 

santykinai lengviau ryšininkauti ar remti partizanus, kol neiškildavo įkalinimo ar tremties grėsmė, po 

kurios dažniausiai likdavo dvi išeitys: gyvenant nelegaliai slapstytis po kaimus ir miestus ar eiti į 

mišką pas partizanus, jei šie buvo pasirengę jas priimti. Neretai moterys ateidavo pas partizanus, 

pabėgusios iš įvairių sulaikymo ar kalinimo vietų (dažniausiai valsčiaus centruose įkurtų sovietų 

saugumo būstinių11). Kartais būdavo ir išskirtinesnių atvejų. Štai 1947 m. Kęstučio apygardos 

partizanai įsiveržė į Batakius (Tauragės apskrityje) ir išvadavo ryšininkę Albiną Norkutę. Tarp 

                                                      
8 Partizanus. 
9 Laisvės kovos 1941–1953 metais. Dokumentų rinkinys. Sudarė Dalia Kuodytė, Algis Kašėta, Kaunas: Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996, p. 303. 
10 1944–1945 m. į karą Lietuvoje buvo mobilizuojami 1909–1926 metų gimimo vyrai. 
11 Pabėgti iš didelių kalėjimų miestuose buvo praktiškai neįmanoma. Žinomi tik atskiri kalinių pabėgimų atvejai. 
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partizanų buvo ir jos brolis Albertas Norkus-Linksmutis, puolant miestelį buvo sužeistas vienas 

partizanas Česlovas Remeikis12. 

Taip pat moterys įsijungdavo į partizanų gretas įtariant, kad joms gresia areštas ir reikia jo išvengti. 

Pavyzdžiui, medicinos seselė padėjo partizanui pabėgti iš gydymo įstaigos, pradėjus ją įtarinėti, ji 

pasitraukdavo iš legalaus gyvenimo. Arba 1945 m. liepos mėn. Žebenkšties rinktinės partizanams iš 

ligoninės Biliūnų dvare (Raseinių apskrityje) išvadavus leitenantą Juozą Kasperavičių (būsimą 

Jungtinės Kęstučio apygardos vadą) ir dar vieną sužeistą vyrą. Kartu su jais pasitraukė ir medicinos 

sesuo Janina Čepaitė, įsijungusi į partizanų gretas, bet netrukus žuvusi. 

Kartais moterys nueidavo į mišką paskui šeimos narius (brolius) ar mylimąjį (vyrą ar sužadėtinį), taip 

su jais solidarizuodamosi. Žinoma, galėjo būti ir kitų pasitraukimo į mišką atvejų. 

Sudėtingesnės situacijos kildavo, kai moteris buvo paleidžiama iš įkalinimo vietos po užverbavimo, 

sovietų saugumui paskyrus jai atitinkamus uždavinius. Tuomet pasirinkimas buvo slapstymasis, 

partizanavimas ar slegiantis sovietų saugumo slaptojo bendradarbio darbas. Po formalių užverbavimų 

moterys irgi pasirinkdavo partizanavimą (žinoma, sudėtinga būtų nustatyti, koks buvo tokių 

pasirinkimų procentas). Pateiksime tokių sudėtingų situacijų pavyzdžių. Štai 1945 m. užverbuota 

Didžiosios Kovos rinktinės (DKR) vado Jono Misiūno-Žaliojo Velnio žmona Ona Krivickaitė-

Misiūnienė paleista iš arešto įteikus laišką jos vyrui, kuriame raginama legalizuotis. O. Misiūnienė, 

prisijungusi prie vyro vadovaujamo būrio, netrukus žuvo susišaudymo su stribais metu13. Painesnis 

atvejis buvo dėl aktyvios DKR ryšininkės Aldonos Paulavičiūtės-Indyros, kuri 1945 m. buvo suimta, 

tardyta, užverbuota agente Nemezidė ir paleista. Nuvykusi pas partizanus ji prisipažino apie 

užverbavimą, bet apie tai sužinojo ir NKVD. Iš jos veiklos matyti, kad ji laviravo, nepranešdama 

verbuotojams konkrečių duomenų iki pat savo žūties 1946 m. O sovietų saugumas nelaikė jos agente 

„dviveide“14. 

Sunkėjant kovai, augo sovietų saugumo agentų skaičius partizanų aplinkoje. Partizanai vis mažiau 

tikėdavo sėkmingais pabėgimais ar paleidimais. Iliustratyvi yra 1949 m. suimtos Prisikėlimo 

apygardos ryšininkės Izabelės Vilimaitės-Stirnos15 istorija. Po suėmimo ji tardyta, užverbuota agente 

Tamara ir paleista. Grįžusi į Prisikėlimo apygardą ji apie tai prisipažino partizanams. Kovotojai 

tikrino jos patikimumą keletą metų, kai kurių partizanų įtarimai taip ir neišsisklaidė (Stirnai net 

                                                      
12 Įsiveržimas į Batakius. Užrašė Vytenis Almonaitis, Laisvės kovų archyvas (toliau – LKA), t. 13, Kaunas, 1995, p. 124–

127. 
13 Stanislovas Abromavičius, Kęstutis Kasparas, Rūta Trimonienė, Didžiosios Kovos partizanai, Kaunas, 2007, p. 27, 

207, 208, 622. 
14 Stanislovas Abromavičius, Darius Juodis, Jonas Misiūnas-Žalias Velnias, Kaunas, 2015, p. 122. 
15 Ryšininkė palaikė ryšius tarp Prisikėlimo apygardos ir Šiaurės Rytų partizanų srities vadovybių. 
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skelbtas Karo lauko nuosprendis). Savo ruožtu MGB planavo ją kompromituoti tarp partizanų, nes 

laikė ją agente „dviveide“16. I. Vilimaitė-Stirna partizanavo iki savo žūties 1952 m. 

Sunkėjant kovos sąlygoms, partizanai darėsi vis įtaresni, nes buvę partizanai, ryšininkai, rėmėjai 

agentais tapdavo nepriklausomai nuo lyties. Todėl patikimumui nustatyti net būdavo skiriamos 

užduotys. Štai vienai kovotojai dėl patikimumo įrodymo pavesta nušauti bendradarbiavimu su MGB 

įtariamą gyventoją17. 

 

Partizaniniai moterų vienetai 

 

Kaip jau matėme, pagal LLKS Tarybos narių nutarimą, numatyta sudarinėti moterų organizacinius 

vienetus. Bet šis nutarimas praktikoje neišplėtotas. Galima kalbėti apie atskirus atvejus prieš ir po šio 

nutarimo.  

Kartais moterys (dažniausiai ryšininkės ar rėmėjos) susivienydavo į mažas grupes be kažkokio 

įsakymo iš viršaus, savo iniciatyva ieškodavo ryšių su partizanais arba jų turėdavo iš anksčiau. Štai 

1945 m. Telšiuose veikė merginų Vaidilučių pogrindžio grupė, kuri priklausė Žemaičių legiono 

rinktinei18. Literatūroje minima, kad 1945–1946 m. Didžiosios Kovos rinktinėje (vėliau apygardoje) 

veikė moterų batalionas, kurio vadė buvo minėtoji A. Paulavičiūtė-Indyra19. Tai galėjo būti daugiau 

moteris ryšininkes apjungęs dalinys. Kokia būtų jo tolesnė veikla – neaišku, nes 1946–1947 m. 

sovietų saugumui pavyko dezorganizuoti DKA veiklą (ypač A rinktinės), todėl šis batalionas ilgesnės 

raidos neturėjo. 

Žūvant kovotojams vyrams, kai kur juos bandyta pakeisti kovotojomis moterims. Štai 1952 m. Pietų 

srities vadas Sergijus Staniškis-Viltis paskyrė Dešinio tėvūnijos vade Antaniną Kurtinytę-Liepą, jos 

pavaduotoja Moniką Marčiulynaitę-Nykštuką, eilinė partizanė buvo Regina Jančiauskaitė-Pempė. 

Srities vadas pasakė, kad jos turi užimti žuvusiųjų partizanų vietą20. Visos šios minimos kovotojos 

buvo suimtos 1952–1953 m. 

Galima kalbėti apie atskirus bandymus kurti moterų partizaninius dalinius, bet tai jau atskiri atvejai, 

o ne praktika. 

 

 

 

 

                                                      
16 Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje. Sudarytoja Aurelija Malinauskaitė. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centras, Šiaulių „Aušros“ muziejus, 1999, p. 5859. 
17  Žaneta Smolskutė, Moterų dalyvavimo ginkluotame pasipriešinime 1944–1953 m. ypatumai, Genocidas ir rezistencija, 

2006, nr. 2, p. 57. 
18 Kęstutis Kasparas, Lietuvos karas, Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999, p. 493. 
19 Stanislovas Abromavičius, Kęstutis Kasparas, Rūta Trimonienė, Didžiosios Kovos partizanai, Kaunas, 2007, p. 416. 
20 Laisvės kovotojų prisiminimai. IX dalis. Sudarė Romas Kaunietis. Vilnius: Margi raštai, 2014, p. 551. 
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Partizanų poros 

 

Labai dažnai partizanų ryšininkes ar partizanes siejo meilės ar šeimos santykiai su partizanais vyrais. 

Kai kurios partizanų poros buvo sukūrusios šeimas iki partizanavimo ar partizanavimo metais. Kartais 

jos net pasirinkdavo panašius slapyvardžius. Antai Tauro apygardos Žalgirio rinktinės vadas Feliksas 

Žindžius turėjo Tigro slapyvardį, o jo žmona Marcelė Tigrienės. Vyčio apygardoje partizanavo 

Antanas Juzukėnas-Liūtas ir Anelė Juzukėnienė-Liūtė. 

Neretai partizanų poros baigdavo gyvenimą vienoje slėptuvėje apsupus priešams. Kaip pavyzdys 

Rytų Lietuvos partizanų srities vadas Antanas Slučka-Šarūnas ir Joana Railaitė-Neringa. Partizanų 

rėmėja Bronė Jovaišaitė taip perdavė Rytų Lietuvos srities vado Antano Slučkos-Šarūno ir jo žmonos 

paskutines gyvenimo minutes: „Šarūnas su Railaite plėšė popierius, abu persimainę, aš jiems dar 

pasakiau: „Va, pasibaigė mūsų gyvenimas.“ Šarūnas atsakė: „Taip, pasibaigė (...) Girdėjom iš 

Amerikos sakant, kad greit būsime išlaisvinti, jūsų iš Lietuvos Sibiran jau nieks nebespės 

išvežt.“21.Tokių žūčių panašiomis aplinkybėmis būta dešimtys. Štai 1949 m. kartu su kitais šešiais 

Dainavos apygardos Kazimieraičio rinktinės partizanais žuvo Petras Savickas-Kregždė ir jo žmona 

Bronislava Diksaitė-Miškų Gėlė. 1952 m. kartu žuvo Prisikėlimo apygardos partizanai Feliksas 

Kokšta-Rustemas ir Zofija Rutkauskaitė-Lietutis. 1953 m. MGB per sudėtingas tęstines kombinacijas 

išaiškinus bunkerio vietą, žuvo Jūros srities štabo viršininkas Aleksas Jurkūnas-Valeras ir Elena 

Jurkūniene-Balanda, kartu su jais žuvo srities vadas Antanas Bakšys-Klajūnas.  

Nelaimingai likimai klostydavosi daliai vaikų, gimusių partizaninėmis sąlygomis ar kalėjime. 

Prisikėlimo apygarda partizanė Genovaitė Pracišauskienė-Vytas pagimdė sūnų, abu tėvai žuvo, o 

sūnaus likimas nežinomas22. 

Greta šių nelaimingų atsitikimų objektyvumo dėlei reikėtų pasakyti, kad pasitaikė ir tokių porų, kurios 

asmeninius reikalus iškėlė į pirmą vietą, o partizanines pareigas apleido, ieškodamos būdų, kaip 

pasitraukti iš aktyvesnės veiklos. Arba lemtingu momentu padarydavo kontraversiškus sprendimus. 

1950 m. MGB aptiko bunkerį, kuriame slėpėsi penki Žemaičių apygardos partizanai. Atsidūrę 

beviltiškoje padėtyje ir nenorėdami pasiduoti, trys partizanai – Keršys-Švogeris, Pranas Vasiliauskas-

Aidas ir Genė Martinavičiūtė-Laumė – nusišovė. O du – Alfonsas Martinavičius-Ąžuolas ir Adolfina 

Balčytė-Agota – buvo neseniai susižadėję ir turbūt labai norėjo gyventi, todėl pasidavė. Jų laukė 

tardymai, teismas, kuriame A. Martinavičius nuteistas aukščiausiąja bausme, o A.Balčytė – 25 metus 

kalėti23. Šis atvejis irgi susiklostė nelaimingai. 

                                                      
21 Aukštaitijos partizanų prisiminimai, IV dalis. Sudarė Romas Kaunietis. Vilnius: Margi raštai, 2004, p. 380. 
22 Algimantas Petrauskas, Tėvynei jo plakė širdis, Kaunas, 2005, p. 55. 
23 Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė, Pietų Medininkai. Keliautojo po Laukuvos apylinkes žinynas, Kaunas, 2013, 

p. 70. 
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Moterų partizanių veiklos sritys 

 

Dalyvavimas ginkluotuose susidūrimuose. Neretai manoma, kad lietuvių partizanų kova buvo 

nuolatinis veiksmo filmas. Nuolatinės kautynės, gaudynės ir pan. Partizanams nuolat grėsė pavojai, 

bet susišaudymai nebuvo kasdienis ar net vidutiniškai ne kasmėnesinis įvykis. Konkretūs pavyzdžiai. 

Per visus partizanavimo metus LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas 

dalyvavo 724, jo pavaduotojas Adolfas Ramanauskas-Vanagas 825 kautynėse ir susišaudymuose. 

Daugiausia patyręs šioje srityje buvo Kazimieras Pyplys-Mažytis iš Tauro apygardos, dalyvavęs 21 

kautynėse ir susišaudymuose26.  

Moterys partizanės irgi pakliūdavo į kautynes ir susišaudymus. Skaitant dabartinę beletristinę 

literatūrą, sunku atskirti literatūrinę išmonę ir realybę apie atskirų moterų veiksmus kariniuose 

susirėmimuose. Todėl nėra prasmės perpasakoti pavyzdžių, keliančių vienus ar kitus klausimus. 

Moterų žūtis galima aptikti didžiausiose partizanų kautynėse su SSRS vidaus kariuomene, jų metu 

partizanai patirdavo dešimtis aukų. Štai 1945 m. kovo 27 d. Ažagų-Eimuliškių (Panevėžio apskrityje) 

kautynėse žuvo 76–80 partizanų (NKVD duomenimis, 120 (121). Tarp žuvusiųjų žinomos Janina 

Gelumbeckaitė, Adelė Lindaitė, Janina Simonaitienė. Tais metais Kalniškės miške (Alytaus 

apskrityje) gegužės 17 d. žuvo daugiau kaip 40 (NKVD duomenimis, 62) partizanų, tarp jų Albina 

Neifaltienė-Pušelė ir Ona Vilčinskienė-Drebulė27. Tų metų liepos 22 d. Virtukų kautynėse žuvo 15 

partizanų, tarp jų Janina Čepaitė-Žibutė (Žebenkšties rinktinės Sanitarijos skyriaus viršininkė), Janina 

Elzbergaitė-Lelija (ryšininkė), Elena Gailiūtė-Voverė, (žuvo 3 ar 4 moterys, minint, kad žuvo 

ryšininkė Onutė Lukošiūtė). Iš viso būryje būta 5 moterų28. 

Galima pateikti ir konkrečių prisiminimų apie dalyvavimą didesnėse kautynėse. Štai 1946 m. liepos 

6 d. Palapišių (kitur vardinamos Pyragių) kautynėse dalyvavusi partizanė Juzefa Ličkutė prisiminė, 

kad kautynėms vadovavęs J. Žemaitis jai ir kitai ryšininkei liepė pasitraukti į saugesnę vietą ir 

nesikauti. Todėl ji objektyviai paaiškino: „Aš mūšio metu nešaudžiau, nors ir turėjau pistoletą. 

Nesikovė ir antroji moteris.“ Lemtingą susirėmimo momentą prisiminė: „Per mūšio trenksmą aš 

šaukiu Žemaičiui: „Bėkim į nendryną!“ Žemaitis nepraranda savitvardos, mane ramina: 

                                                      
24 Vykintas Vaitkevičius, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos, Acta Historica 

Universitatis Klaipedensis XL. Antisovietinė rezistencija Lietuvoje: partizaninio karo tyrimų naujos prieigos, Klaipėda, 

2020, p. 220. 1949 m. Tėvynei pareigų ėjimo lape nurodytos 6 kautynės, bet reikėtų dar pridėti 1951 m. susišaudymą. 
25 Vykintas Vaitkevičius, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Taryba: nariai, jų veikla ir diskusijos, Acta Historica 

Universitatis Klaipedensis XL. Antisovietinė rezistencija Lietuvoje: partizaninio karo tyrimų naujos prieigos, Klaipėda, 

2020, p. 
26 Laisvės kovotojo partizano Mažyčio Tėvynei pareigų ėjimo lapas 1949 m. rugsėjo 19 d., Lietuvos ypatingasis archyvas, 

f. K-1, ap. 58, b. 44618, t. 12, l. 74–76. 
27 Gabrielė Alksninytė-Karalienė. Kalniškės mūšio partizanai, LKA, t. 41, Kaunas, 2008.  
28 Vakarų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas, Vilnius, 2011, p. 22; Kęstutis Kasparas, Lietuvos karas, Kaunas: Lietuvos 

politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999, p. 394. 
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„Nesikarščiuok“, liepia neišsikišti, netapti taikiniu. Sukaupę vienon vieton kulkosvaidžius, šokome 

antrą kartą iš apkasų ir puolėme į nendryną.“29 

1946 m. sumažėjus partizanų būriams, rečiau koncentruojantis vienoje vietoje, sumažėjo ir didesnio 

masto kautynių. Bet žūtys nesiliovė, moterys kartu su vyrais žūdavo patekusios į pasalas, apsuptos 

bunkeriuose. Tokių pavyzdžių pateikėme pasakodami apie partizanų porų žūtis. 

Moterys padėdavo partizanams vykdyti kovines užduotis, atlikti kai kuriuos paruošiamuosius darbus. 

1947 m. per fiktyvių sužadėtuvių balių Marijampolėje partizanas Kazimieras Pyplys-Mažytis nušovė 

kelis vietinius sovietinius pareigūnus. Jam viską paruošti padėjo Anelė Senkutė-Pušelė ir Janina 

Kazelytė-Saulutė, kurios po vadinamojo baliaus turėjo pasitraukti į partizanų gretas ir tais pačiais 

metais žuvo. 

Įsidėmėtinas atvejis nutiko 1951 m gruodžio 4 d. Daukintiškio kaime (Užvenčio rajone), kai MGB 

kariai apsupo sodybą. Iš namo išbėgo moteris ir šaudydama į kareivius iš pistoleto bėgo tolyn. 

Kareiviai moterį nušovė. Tuo metu iš namo išbėgo trys partizanai ir paleido stiprią ugnį į kareivius, 

šie krito ant žemės ir įsispaudė į sniegą. Tai padėjo partizanams išsiveržti iš apsupties. MGB 

pripažino, kad operacija žlugo. Tuomet žuvo partizanė Jadvyga Gedminaitė-Elena30, savo 

atitraukiančiu veiksmu padėjusi kitiems partizanams prasiveržti. 

Moterys partizanės ir ryšininkės žūdavo joms ypač nepalankiai susiklosčius aplinkybėms. Štai 

vienoje NKGB-NKVD ataskaitų teigiama, kad 1944 m. gruodžio 13 (14?) d. per oblavą Šimonių 

vlsč., Plikiškių, Mikierių ir Šilagalių k. nužudyta 11 „banditų“, nušauta partizano vado sesuo 

ryšininkė, rodžiusi ženklus balta nosinaite31. Tuomet galėjo žūti ir Amilija Vaičiulienė (iš Plikiškių 

k.). Arba1948 m. Naujasodžio kaime (Pažaislio valsčiuje) MGB agentų smogikų grupė nužudė keturis 

DKA partizanus, aktyvią ryšininkę Nastutę Rumševičiūtę-Narsutę, dar vieną merginą ir namų 

šeimininkus Griškelius (keturi žmonės)32. Ryšininkė, mergina ir sodybos gyventojai nušauti kaip 

nereikalingi liudytojai. Tai tik keli pavyzdžiai. 

Moterys pasižymėjo ne tiek kovinėse akcijose, kiek kituose svarbiuose darbuose, būtent medicinos 

ir spaudos leidybos srityse. Dažnai čia jos tapdavo nepakeičiamomis kovotojomis ar 

pagalbininkėmis. Moterys, dirbusios medicinoje srityje ar mokiusios medicinos mokyklose ir 

pasitraukusios į partizanų būrius, daugiausia užsiimdavo partizanų gydymu. Štai tik keli pavyzdžiai 

iš Tauro apygardos: Geležinio Vilko rinktinės sanitarijos skyriaus viršininkė Domicelė Didžpinigytė-

                                                      
29 Aitvarai. Kęstučio apygardos partizanai. Ats. redaktorius Juozas Girdzijauskas, Kaunas, 1996, p. 46–47. 
30LSSR MGB 1951 m. gruodžio 6 d. operatyvinė suvestinė, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 382, l. 686; Aitvarai. Kęstučio 

apygardos partizanai. Ats. redaktorius Juozas Girdzijauskas, Kaunas, 1996, p. 184. 
31 Darius Juodis, Partizaninio judėjimo slopinimas Panevėžio apskrityje 1944–1945 m., Iš Panevėžio praeities. Miško 

broliai, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2018, p. 37. 
32 Mindaugas Pocius, MVD-MGB specialiosios grupės Lietuvoje 1945–1959 m., Darbai, Nr. 1, Vilnius, 1996, p. 65. 
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Laimutė (žuvo 1946 m.), Marytė Senavaitytė (žuvo 1945 m.), Anastazija Rinkevičiūtė-Nastutė (žuvo 

1946 m.), Anastazija Kleizaitė-Raselė (žuvo 1947 metais), Aldona Meškevičiūtė-Vaidilutė (žuvo 

1947 m.). Ilgiausiai partizanavo ir gydė Angelė Senkutė-Aušrelė, jau 1946 m. paskirta Vytauto 

rinktinės sanitarijos skyriaus viršininke, 1950 m. tapo Tauro apygardos sanitarijos poskyrio 

viršininke. Žuvo 1952 m. 

Medicinos darbuotojos įsijungdavo į pasipriešinimą ir kitose apygardose. Iš pradžių padėjo, o vėliau 

tiesiogiai į Vyčio partizanų gretas įsijungė Vilniaus universitete Medicinos fakultete ir vėliau Kauno 

medicinos seserų mokykloje studijavusi Jadvyga Žardinskaitė (suimta 1951 m. per kautynes). 

Partizanai jai parinko net gydytojišką slapyvardį Daktaras Dolitlis33. Vytauto apygardos Lokio 

rinktinėje partizanus gydė Aldona Diržytė-Vilnelė, 1947 m. žuvusi kartu su partizanais ir sodybos, 

kurioje buvo įrengta slėptuvė, šeimininkais34. Paskutiniame bunkeryje pasiligojusį LLKS Tarybos 

prezidiumo pirmininką J. Žemaitį-Vytautą slaugė medicinos seselė Marijona Žiliūtė-Eglutė. 

Negalima nepaminėti moterų partizanių, kurių dėka leista pogrindinė spauda. Silpstant fizinėms 

partizanų jėgoms šis kovos baras tapdavo vis aktualesnis. Štai Žemaičių apygardos partizanė Irena 

Petkutė-Neringa redagavo „Laisvės balsą“ ir „Maldą girioje“ iki pat savo žūties 1953 m. Jau kartą 

minėta Izabelė Vilimaitė-Stirna iš Prisikėlimo apygardos 1952 m. redagavo P. Lukšio rinktinės leidinį 

„Mano gimtinė“35. Partizanaudamos moterys pasireiškė grožinėje kūryboje. Eilėraščius kūrė minėtoji 

I. Petkutė-Neringa, Diana Glemžaitė (Algimanto apygarda), Antanina Lukšytė-Milda (Dainavos 

apygarda). Kai kada dainuojamos partizanų laikų dainos būna tarsi be autoriaus (tarsi liaudies 

kūryba), o iš tikrųjų būta konkretaus autoriaus. Štai partizanų rėmėja Elė Rudzevičiūtė-

Andriuškevičienė iš Seirijų valsčiaus kūrė eilėraščius, dabar virtusiais gano populiariomis dainomis, 

kaip antai Desantui („Mėnulis tikras tėvas jo“), „Menu atbridot jūs per sniegą“ ir kt36. 

Moterys partizaninėse struktūrose eidavo ir kitas pareigas. 1945 m. Petronėlė Pušinskaitė-Vilija 

paskirta Geležinio Vilko rinktinės Ryšių tarnybos viršininke37. Nepavyko aptikti patikimų duomenų, 

ar buvo moterų, vadovavusių partizanų vyrų būriams. Dar Kupiškio rajono sovietinėje spaudoje 

neigiamai rašyta apie būriui vadovavusę Uršulę Vidžiūnienę (1895–1947). Prieštaringi duomenys 

apie jos vadovaujamų vyrų veiklą išlieka ir šiuolaikiniuose atsiminimuose. Pradžioje jos sodyboje 

Bakšėnų kaime buvo partizanų ligoninė, bet kai sodybos šeimininkę ėmė persekioti sovietų 

saugumas, ji pradėjo slapstytis. Susibūrė ginkluota Uršulės Vidžiūnienės grupė (ten būta iki 10 

                                                      
33 Aukštaitijos partizanų prisiminimai. Sudarė Romas Kaunietis. Vilnius: Vaga, 1996, p. 281–317. 
34 LSSR MGB 1947 m. balandžio 21 d. operatyvinė suvestinė, LYA, f. K-41, ap. 1, b. 220, l. 930. 
35 Laisvės kovos Prisikėlimo apygardoje. Sudarytoja Aurelija Malinauskaitė. Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centras, Šiaulių „Aušros“ muziejus, 1999, p. 36. 
36 Sušaudytos dainos. Dzūkijos partizanų dainos. Sud. Vytautas Ledas, Henrikas Rimkus, Vilnius, 1990, p. 109, 122. 
37 Petronelė Pušinskaitė-Vėlyvienė. Žalieji namai, LKA, t. 2, Kaunas, 1991, p. 69. 
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asmenų, tarp jų ir jos sūnus). Tą būrį vadindavo Močiutės būriu. Pagal prisiminimus ši grupė galėjo 

užsiimti plėšikavimais, todėl jų galėjo ieškoti abi pusės. Partizanai net buvo juos prisaikdinę, kad jie 

daugiau neplėšikaus38. 

Moterims partizanėms taip pat tekdavo ūkiniai darbai, bet kurių partizanai nebūtų apsiėję. Tai maisto 

gamyba, drabužių siuvimas, skalbimas ir kt. Jau minėta partizanė J. Ličkutė prisiminė: „Pagrindinės 

mano pareigos būryje — gaminti vyrams valgį. Miške rinkdavau zuikio kopūstus, iš jų virdavau 

sriubą. Šalia bunkerio sirpo žemuogės, kartu knibždėjo ir daugybė gyvačių, kurių aš labai bijojau.“39 

O kas metai buvo vis sunkiau ir rizikingiau gauti maisto. Partizanų vadą J. Žemaitį-Vytautą globojusi 

Elena Palubeckytė taip pavaizdavo sudėtingas sąlygas: „Nelengva buvo paskutiniais metais gauti ir 

maisto. Kol suubagauji po kaimus... Žmonės nelabai norėdavo duoti. Eini eini prašydama. Pas 

kiekvieną neužsuksi, eini tik pas patikimus.“40 

Gyvenant partizanų kovos sąlygoms moterims teko patirti ir visus buitinius sunkumus. Tarp jų 

gyvenimą šaltuose, drėgnuose, mažuose bunkeriuose. Partizanė Marytė Štaruolytė (Vyčio apygarda) 

atsiminė: „Turbūt niekas negalėtų įsivaizduoti, kaip mes atrodydavome išlindę į viršų. Baisiai išbalę 

ir bejėgiai. Akys labai bijodavo saulės, o gamtos grožis atrodydavo regimas pirmą kartą.“41 Prie visų 

šių nepatogumų dar vyravo nuolatinės grėsmės. Partizanė Stanislava Žickutė-Snaigė (Kęstučio 

apygarda) minėjo, kad vieną dieną bunkerio ieškojo sovietų kareiviai, o netrukus per atlydį bunkerį 

užliejo vanduo, besislapstanti moteris vos nepaskendo42. 

Už aktyvią partizaninę veiklą moterys sulaukdavo ir vadovybės apdovanojimų. Paminėsime tik keletą 

kovotojų, apdovanotų įvairiais Laisvės kovos kryžių laipsniais. Genovaitė Pracišauskienė-Vytas 

(Prisikėlimo apygardos Visuomeninės dalies Tautinio skyriaus Spaudos dauginimo poskyrio 

viršininkė), Joana Dijokaitė-Reda (Kęstučio apygardos partizanė ir aktyvi ryšininkė), Anelė 

Martinkevičienė–Arūnė (aktyvi Kęstučio apygardos ryšininkė), Anelė Ruseckienė-Palmė (Tauro 

apygardos partizanų ryšininkė, jos sodyboje pastatytame bunkeryje slėpėsi srities vadas Sergijus 

Staniškis-Litas), Marytė Talačkaitė-Genovaitė (Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės ryšininkė, jos 

sodyboje buvo įrengtas bunkeris), Anelė Butkevičiūtė-Konvalija (LLKS Gynybos pajėgų vado 

A. Ramanausko-Vanago ryšininkė) ir kt. 

 

 

                                                      
38 Aukštaitijos partizanų prisiminimai. Sudarė Romas Kaunietis, Vilnius: Vaga, 1996, p. 445, 486, 487, 557; Aukštaitijos 

partizanų prisiminimai. II dalis, 2 knyga. Sudarė Romas Kaunietis, Vilnius: Vilspa, 1998, p. 401, 414; Aukštaitijos 

partizanų prisiminimai. IV dalis. Sudarė Romas Kaunietis, Vilnius: Margi raštai, 2004, p. 79, 81–84, 87. 
39 Aitvarai. Kęstučio apygardos partizanai. Ats. redaktorius Juozas Girdzijauskas, Kaunas, 1996, p. 45. 
40 Aitvarai. Kęstučio apygardos partizanai. Ats. redaktorius Juozas Girdzijauskas, Kaunas, 1996, p. 14. 
41Aukštaitijos partizanų prisiminimai. IV dalis. Sudarė Romas Kaunietis. Vilnius: Margi raštai, 2004, p. 210. 
42 Aitvarai. Kęstučio apygardos partizanai. Ats. redaktorius Juozas Girdzijauskas, Kaunas, 1996, p. 51-53. 
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Suėmimai, tardymai, teismai 

 

Suimtoms ryšininkėms ar partizanėms tekdavo patirti ir visus sovietų saugumo tardymo metodus. 

Literatūroje gana paplitęs teiginys, kad moterys geriau ištverdavo kankinimus. Bet jokiais statistiniais 

duomenimis tai nepagrįstas pamąstymas. Dar svarbu taip galvojant žinoti, kiek prieš tardymą 

konkretus žmogus žinojo. Tarkim, vienas žinojo 3 ryšininkus, kitas 10. Per tardymą pirmasis nurodė 

3, o kitas 5, tai, kas daugiau nurodė? (išdavyste vadinti tardymo metu prievarta išgautus duomenis 

visiškai netikslu). Bet tokia skaičiavimo matematika irgi nieko nepadėtų išsiaiškinti. Dar daug kas 

priklausė nuo konkretaus tardytojo, tardomojo fizinės ir moralinės būklės ir kt. veiksnių. Todėl 

spręsti, kas geriau ištverdavo tardymus, yra beprasmiška. 

Ne visos moterys, patyrusios kankinimus, išgyvendavo. Štai gavęs duomenų NKVD suėmė Žaslių 

valsčiaus Krivonių kaimo pradžios mokyklos mokytoją Stefaniją Paulavičiūtę (Paulaitę), siuvusią ant 

rankovių ženklus partizanams43. Per pirmąjį tardymą ji neprisipažino priklausiusi pogrindžio 

organizacijai, o per antrąjį tardymą – neišgyveno. 

Po ilgų tardymų įvykdavo trumpi teismo procesai. Retai teismo protokoluose pasitaiko drąsių 

teisiamųjų kalbų. Vienas tokių išskirtinių atvejų susijęs su Kęstučio apygardos partizane Zofija 

Venckutė-Žibutė, kuri paskutiniame žodyje teigė, kad buvo nusistačiusi prieš sovietinę valdžią ir 

sąmoningai kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, sąmoningai palaikė partizanus ir t. t.44  

Paskutiniais kovos metais aktyvios ryšininkės ar partizanės dažniausiai buvo nuteisiamos kalėti 25 

metus. Žinomi trys atvejai, kai ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyvės buvo nuteistos 

aukščiausiąja bausme – sušaudymu. 1947 m. nuteista sušaudyti partizanų ryšininkė Elena Vidugirytė 

buvo nenušauta, o užmušta45. 1950 m. nuteista sušaudyti Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės 

partizanų ryšininkė Albina Bunevičiūtė-Aušrelė, o 1951 m. Petronėlė Lasavickienė-Gegutė46. Abu 

nuosprendžiai įvykdyti47. 

 

Apibendrinimas 

 

Konkretūs pavyzdžiai rodo, kad partizanės dažniausiai dirbo medicinos, spaudos leidybos srityse, 

atliko įvairius ūkinius darbus. Galbūt ryšininkės ir rėmėjos, kurių būta daugiau, atliko daug daugiau 

darbų nei moterys partizanės, lyginant pagal apimtis. Nors pats lyginimas gali būti sąlyginis dalykas. 

Moters ryšininkės vaidmuo buvo sunkiai kuo nors pakeičiamas. Jų dėka buvo palaikomi ryšiai tarp 

                                                      
43 Seserys Marija ir Stefanija Paulavičiūtės (Paulaitės) buvo Šaulių sąjungos narės. Stefanija buvo būsimo kardinolo 

Vincento Sladkevičiaus mokytoja. Žr. A. Paulauskas. Mus sieja mūsų mokytojai, Voruta, 2005, nr. 19. 
44 Zofijos Venckutės ir kitų baudžiamojo byla, LYA, f. K-1, ap. 58, P19860. 
45 Severinas Vaitiekus, Tuskulėnai: egzekucijų aukos ir budeliai (1944–1947), Vilnius, 2006, p. 116. 
46 Vyras Vytauto rinktinės 4-osios kuopos partizanas Jonas Lasavickas-Basanavičius žuvo 1946 m. 
47 Bonifacas Ulevičius, Jos mylėjo Tėvynę, LKA, t. 20, Kaunas, 1997, p. 5–12. 

http://www.voruta.lt/mus-sieja-musu-mokytojai/
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atskirų partizanų junginių (pernešamos žinios žodžiu ir raštu, įspėjama apie gresiančius pavojus), 

platinami pogrindžio leidiniai, suteikiama įvairiapusė materialinė parama kovojantiesiems ir t. t. 1947 

m. Jungtinės Kęstučio apygardos vadas Juozas Kasperavičius-Visvydas taip pavaizdavo moters 

vaidmenį pasipriešinime: „Laisvės kovos sąjūdžio narė – lietuvė mergaitė tamsią darganotą naktį 

drąsiai neša slaptąją korespondenciją.“48 

Galima būtų palyginti pasipriešinimo judėjimą su mechanizmu, sudarytu iš daugelio mažų ir didesnių 

detalių. Išėmus vieną ar kelias detales, mechanizmas negalėtų veikti. Tai lygintina su moterų 

vaidmeniu partizaninėje kovoje. Be jų pasipriešinimas būtų visai kitoks, o gal greičiausiai iš viso jo 

nebūtų. 

 

 

                                                      
48 Laisvės kovos 1944–1953 metais. Dokumentų rinkinys. Sudarė Dalia Kuodytė, Algis Kašėta, Kaunas: Lietuvos politinių 

kalinių ir tremtinių sąjunga, 1996, p. 261. 


