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         Ramona Staveckaitė-Notari 

Moterys Lietuvos partizaniniame kare 1944-1953 m. 

 Statistinis tyrimas 

 

1944 m. vasarą Lietuvai patyrus sovietinę reokupaciją, šalyje kilo ginkluotas partizaninis 

pasipriešinimas. Troškimas gyventi nepriklausomoje Lietuvoje pasireiškė tautos valia ir pasiryžimu 

priešintis ginklu prieš sovietų valdžią. Dešimtmetį trukusi ginkluota kova už laisvą Lietuvą tapo 

aukščiausia tautos valios deklaracija. 

Lūžinių įvykių akivaizdoje pareigą priešintis okupantui jautė didžioji Lietuvos gyventojų dalis 

nepriklausomai nuo jų socialinės kilmės, lyties ir amžiaus. Pasinaudodami tarptautinėje teisėje įtvirtintu 

principu ius resistendi lietuviai pradėjo kovą dėl nepriklausomybės susigrąžinimo tikėdamiesi, kad 

netrukus šiam tikslui pasiekti susiklostys palanki tarptautinė padėtis. 

Po Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje kilęs ginkluotas pasipriešinimas pirmą kartą šalies istorijoje 

sudarė palankias sąlygas į ginkluotą judėjimą įsilieti Lietuvos moterims. Pirmą kartą  Lietuvos istorijoje 

moteris-kovotoja tapo sisteminiu reiškiniu, o ne vienetiniu atveju ar išimtimi. 

Kalbėdami apie su ginklu kovojančias, žvalgybines ir karines funkcijas atliekančias moteris, 

Europos kontekste susiduriame  su logišku, bet keistu paradoksu – moterys, skaitlingai dalyvaujančios 

kariniuose veiksmuose, pirmiausiai atsirado ne reguliariose valstybių kariuomenėse, bet partizaniniuose-

ginkluotuose junginiuose. 

Antrojo pasaulinio karo metu ir pokarinėje Europoje paplitęs tautos valios išraiškos fenomenas ir 

su juo susijusi ginkluota rezistencija leido moterims tapti lygiavertėmis kovotojomis už savo šalies 

likimą, vertybes bei idėjas. 

Lietuvoje bei kitose Europos šalyse ginkluotame pasipriešinime prieš totalitarinius režimus 

dalyvavusios moterys daugiausia atliko specifines – pagalbines ir paramos funkcijas. Kariniams 

veiksmams vadovavusiems vyrams nekilo minčių į  savo gretas neįsileisti moterų vien dėl to, kad jos – 

moterys, o kariavimas esą tik „vyrų reikalas“. Tai rodo ir išlikę Lietuvos partizanų dokumentai, kuriuose 

moterys traktuojamos lygiaverčiai su vyrais kovotojais. Pagrindiniame LLKS dokumente įrašytas 

punktas, teigiantis, kad „į P[artizanus] priimtas moteris visais atžvilgiais traktuoti lygiai kaip ir 

P[artizanus] vyrus.“1 

                                                 
1 https://epartizanai.archyvai.lt/dokumentai/3/doc4239#archdocs_gallery-7 (žiūrėta 2021-10-20) 
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Sisteminis moterų įsitraukimas į ginkluotą kovą bei į pasipriešinimo veiklą  – tai karinei ir pokario 

Europai būdingas reiškinys, kurį tyrinėjantys dabartiniai užsienio ir Lietuvos istorikai bando atsakyti į 

esminį klausimą – kodėl moterys įsitraukė į aktyvią rezistenciją ir koks esminis Lietuvos partizaninio 

judėjimo moters portretas? 

Moterų, dalyvavusių Lietuvos partizaniniame kare 1944–1953 m., statistinė analizė taps atspirties 

tašku, siekiant atlikti kokybinius moters –  partizanų karo dalyvės – portreto tyrimus. Tik išanalizavus 

biografinius dalyvių duomenis galėsime išryškinti kolektyvinį kovotojos portretą ir atsakyti į 

svarbiausius klausimus. 

Šis tyrimas – tai pirmasis bandymas atlikti išsamią moterų, partizaninio karo dalyvių, statistinę 

analizę, suskaičiuoti realų jų skaičių. Šios analizės pagrindas – Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos tyrimo centre sukaupta informacija apie asmenis, dalyvavusius Lietuvos partizaniniame 

kare 1944–1953 m. Vardinė  duomenų bazė (toliau – DB) apie šiuos asmenis (tiek vyrus, tiek moteris) 

sudaryta, remiantis archyviniais ir istoriniais šaltiniais: tai ir Lietuvos ypatingajame archyve saugomi 

sovietinių represinių struktūrų  dokumentai bei baudžiamosios ir tremties bylos; taip pat partizanų 

dokumentų fondai bei LGGRTC saugomi įvykių liudininkų ir amžininkų prisiminimai. 

Vis dėlto statistinei analizei naudojama DB, nors savo duomenų ir informacijos kiekiu apie 

moteris ir yra gausiausia, tačiau išlaiko darbinės DB bruožus. Dėl šios priežasties kai kurie šiame darbe 

pateiktos statistinės moterų – dalyvių analizės aspektai gali atrodyti netikslūs, nors bendri rezultatai ir  jų 

dinamika abejonių nekelia. 

Šios DB sudarytojai neapibrėžė partizanės, ryšininkės ir rėmėjos sąvokų reikšmės. Todėl lieka 

tikimybė, kad moterų funkcijos, ypač ryšininkių ir rėmėjų, gali būti supainiotos arba sutapatintos, ir tai 

iškraipo tikrąjį skaičių.   

Liudininkų ir amžininkų prisiminimų duomenys irgi ne visada gali būti patikimi. Nors dauguma 

informacijos iš archyvų ir istorinių šaltinių sutampa, tačiau lieka dalis prisiminimų, kurių patikrinti 

istorikai negali. 

Kai kurių asmens duomenų informacijos trūkumas, pvz.: šeiminė padėtis, gimimo metai, 

neleidžia pilnai atskleisti statistinio moters paveikslo. Iki galo neaišku, pagal kokį principą dalyvėms 

buvo priskirta apygardos veikimo teritorija – ar pagal 1949 m. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 

patvirtintą apygardų suskirstymą, ar pagal tai, kokia apygarda egzistavo asmens žūties, suėmimo ar 

legalizavimosi metu. 
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Dėl šių visų išvardintų priežasčių kai kurie statistiniai duomenys šiame tyrime bus su didesne ar 

mažesne paklaida ir ne visada sutaps, jie gali skirtis nuo istoriografijoje įsitvirtinusių skaičiavimų2. Taip 

pat atsižvelgus į naudojamos DB sudarymo metodologinį neapibrėžtumą, šiame darbe pateikiama 

statistinė analizė nepateiks baigtinių ir nekvestionuojamų išvadų. Visgi ji padės pagrindą tolimesniems 

ir išsamiems moksliniams problematikos tyrimams, sprendžiant Lietuvos partizaninio karo dalyvių 

statistinius rebusus. 

Pateikiant moterų – partizaninio karo dalyvių statistiką šiame darbe bus naudojami aprašomosios 

ir lyginamosios statistikos metodai. Tyrimo metu bus išryškinti bendri statistiniai pasiskirstymai pagal 

įvairius kriterijus ir pjūvius: amžių, veiklą, likimus, netektis, priklausymą apygardoms, pateikta 

statistinių pasiskirstymų analizė ir interpretacija. 

Lyginamoji statistinė duomenų analizė atskleis moterų vaidmenį ginkluotoje kovoje platesniu 

Europos kontekstu, duomenis palyginus tiek su kaimyninėmis Baltijos šalimis, tiek su geografiškai ir 

kultūriškai tolima Italija. 

Šiame darbe naudojama išplėstinė sąvoka „partizaninio karo dalyvė“ apima moteris, atlikusias 

partizanės (kombatantės), ryšininkės bei rėmėjos funkcijas antisovietinėse ginkluotose kovose. 

Partizanė – tai asmenybė, priklausiusi ginkluoto pasipriešinimo struktūroms, davusi partizano priesaiką, 

turėjusi ginklą ir gyvenusi nelegaliai. 

Ryšininkė – asmenybė, palaikiusi ryšius tarp partizanų vadovybės ir atskirų būrių bei apygardų. 

Perduodavusi žinias ir vykdydavusi žvalgybines funkcijas. 

Rėmėja – asmenybė, konkrečiais veiksmais padėdavusi partizanams: parama maistu, būstu, vaistais, 

rinkusi žvalgybinę informaciją, platinusi nelegalią spaudą. 

Atliekant statistinių pasiskirstymų analizę pagal apygardų priklausomybę bus naudojamas LLKS 

1949 m. patvirtintas apygardų suskirstymas. 

 

*** 

 

 

 

                                                 
2 Šiuo metu Lietuvos partizaninio karo istoriografijoje dažniausiai randama apibendrinančio pobūdžio statistika apie 

partizaninio karo dalyvius: žuvo ~ 20 000 partizanų (šis skaičius nediferencijuojamas nei pagal lytį, nei pagal atliekamas 

funkcijas), o partizanų gretose 1944–1953 m. pabuvojo ~ 50 000 kovotojų. 
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Antrasis pasaulinis karas bei sovietinė ir nacistinė okupacija sąlygojo dramatiškus demografinius 

Lietuvos pokyčius karo metu ir po karo. 1940 m. Lietuvoje gyveno 3 084 000 gyventojų, o 1945 m. – 2 

500 000 gyventojų3. 1944 m. vasarą prasidėjusi antroji sovietinė okupacija tapo pagrindine lietuvių tautos 

valia kilusio partizaninio karo priežastimi. Remdamiesi LGGRTC sukauptais duomenimis galime teigti, 

kad šiuo metu tiksliai žinomos beveik 35 000 partizaninio karo dalyvių pavardės. 

1 pav. pavaizduota diagrama patvirtiną faktą, kad absoliučiai didžioji partizaninio karo dalyvių 

dalis buvo vyrai. Jie sudarė 86,7 proc. visų dalyvių skaičiaus, tuo tarpu moterys, pateiktais duomenimis, 

sudarė 13,2 proc. (4618). Taigi skaičių 4 618 laikome atskaitiniu tašku analizuojant statistinius moterų 

dalyvavimo partizaniniame kare duomenis. 

 

1 pav. Lietuvos partizaninio karo (1944–1953 m.) dalyvių skaičius 

 

2 pav. užfiksuoti duomenys rodo, kad pagal veiklų ir funkcijų pasiskirstymą moterų – dalyvių 

gretose dominuoja ryšininkės, sudariusios 78 proc. visų dalyvių skaičiaus. Tuo tarpu vyrų – dalyvių 

gretose absoliučią daugumą – 80 proc. sudarė partizanai (kombatantai). Matome, kad lyčių 

pasiskirstymas pagal dalyvių kiekį ir atliekamas funkcijas buvo labai ryškus ir logiškas – vyrų kova buvo 

susijusi su tiesioginiu dalyvavimu kariniuose veiksmuose, o moterys atlikdavo pagalbines ir paramos 

funkcijas, kurių svarba bendrame partizaninio karo kontekste buvo lygiavertė. 

                                                 
3 https://www.vle.lt/straipsnis/lietuvos-gyventojai-sovietines-okupacijos-metais-1944-1990/ (žiūrėta 2021-10-25) 

34795

30177

4618

Viso Vyrai Moterys



5 

 

 

Dainavos apygardos vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas sega apdovanojimą partizanei Sofijai Budėnaitei-

Ramunei, 1948 m. (OLKM) 

 

Partizaninio karo laikotarpiu 1944–1953 m. partizanių kombatančių gretose kovėsi 770 moterų 

(16,6 proc. visų moterų dalyvių). Šis skaičius yra realistiškas, atsižvelgiant į partizanų vadovybės 

nuostatą nedrausti, bet ir neskatinti moterų dalyvavimo tiesioginėse kovose su represinėmis struktūromis. 

2 pav. diagramoje išsiskiria itin žemas rėmėjų skaičius – moterys tesudaro 4,6 proc. visų dalyvių 

skaičiaus. Istoriografijoje teigiama, kad ~4 proc. visos Lietuvos visuomenės vienaip ar kitaip buvo 

įsitraukusi į partizaninį karą4. Didžioji gyventojų dalis priklausė konkrečią paramą kovotojams teikusiam 

ratui. Dėl šios priežasties toks žemas moterų rėmėjų skaičius kelia pagrįstų abejonių. Tai galima 

paaiškinti tuo, kad represiniuose sovietų valdžios dokumentuose rėmėjų vaidmens teisinis apibrėžtumas 

nebuvo toks konkretus kaip partizanų. Rėmėjų veikla nebuvo taip paprastai teisiškai įrodoma. Daugelis 

rėmėjų gyveno legaliai, todėl be agentūrinių ir įskundimų būdu teikiamos informacijos jų veikla 

dokumentuose galėdavo likti išvis neužfiksuota. Didžiąją kaimo gyventojų dalį priskirdama 

potencialiems partizanų rėmėjams, sovietų valdžia šį visuomenės sluoksnį eliminavo iš partizaninio karo 

arenos 1948–1949 m., pradėdama masines Lietuvos gyventojų deportacijas į Sibirą. 

Matome, kad susiklosto paradoksali situacija, kai teoriškai didžiausia turinti būti moterų dalyvių 

kategorija turi mažiausiai archyviniuose ir istoriniuose šaltiniuose užfiksuotų pavardžių ir taip galbūt 

                                                 
4 Unknown war. Armed ant-Soviet resistance in Lithuania in 1944–1953, Vilnius: Genocide and Resistance Research Centre 

of Lithuania, 2004, p. 34. 
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iškraipo bendrus statistinius duomenis. Tikėtina, kad rėmėjų skaičius, įvardinant juos kaip buržuazinius 

nacionalistus arba antisovietinius elementus, neakcentuojant plataus paramos spektro, buvo dirbtinai ir 

nepelnytai sumažintas.  

2 pav. Moterų – partizaninio karo dalyvių skaičius ir pasiskirstymas pagal veiklą 

 

                                                        

Moterų – partizaninio karo dalyvių likimo dinamika atskleidžia, kad daugiausiai moterų aktyvią 

antisovietinės kovos veiklą baigdavo, nes būdavo suimtos. Suimtųjų kategorija sudaro 58,4 proc. visų 

dalyvių (žr. 3 pav.). 

  Analizuojami statistiniai rodikliai išryškina tiesioginį ryšį tarp moterų veiklos ir jų likimo 

partizaninio karo metais. Daugiausia moterų buvo ryšininkės, o didžioji ryšininkių dalis buvo suimtos. 

Šis labai konkretus rodiklis leidžia daryti pirminę, gana bendro pobūdžio statistinę išvadą, kad moteris, 

dalyvavusi Lietuvos partizaniniame kare, dažniausiai buvo ryšininkė, dėl savo veiklos suimta ir kalinta 

Gulage. 

Šiuo metu turimais duomenimis, ginkluoto pasipriešinimo metu 1944–1953 m. kalinimo metu 

žuvo arba mirė 618 moterų. Neatmestina tikimybė, kad ateityje vykdant platesnius ir išsamesnius tyrimus 

šis skaičius keisis. Taigi  3 pav. diagramoje pavaizduoti duomenys rodo, kad iš visų partizaniniame kare 

dalyvavusių moterų žuvo 13,3 proc. (618 iš 4 618), tuo tarpu vyrų  gretose žuvo 57 proc. (17 299 iš 30 

177) visų dalyvių (pagal šiuo metu sukauptus duomenis). 

Statistinėse diagramose užfiksuoti skaičiai rodo, kad jei moteris buvo ryšininkė, tai didžiausia 

tikimybė, kad ji buvo suimta. Analogišką liniją galime brėžti tarp „partizanės“ ir „žuvusiosios“ 

kategorijų. Partizanės sudarė net 59 proc. visų žuvusiųjų skaičiaus (iš viso 364 iš 618, žr. 3 ir 4 pav.). 
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Tačiau jei skaičiuotume žuvusių partizanų skaičių nuo bendro partizanių skaičiaus, tai procentas būtų 

mažesnis  – 47 proc. (364 iš 770) (žr. 2 ir 4 pav.). 

Legalizavusių arba baigusių veiklą moterų skaičius sudaro 16,7 proc. (775). Šie duomenys leidžia 

daryti prielaidą, kad moterys nebuvo linkę savo noru užbaigti partizaninio karo veiklos, kad ir kokia ji 

būtų. Sudėję žuvusių ir suimtų dalyvių skaičių matome, kad minėti 16,7 proc. yra ryški mažuma lyginant 

su ~72 proc. žuvusių ar suimtų moterų. Pastarasis skaičius leidžia spręsti, kad atsitiktinių kovotojų, 

ryšininkių ar rėmėjų tarp moterų buvo mažuma. Moterys į karą įsitraukdavo sąmoningai suvokdamos, 

koks likimas jų laukia ir visgi apsispręsdamos aukoti savo „patogų“ gyvenimą dėl vertybinių idealų. Šiuo 

atveju – dėl bendro tautos siekio atstatyti nepriklausomą Lietuvos valstybę. 

3 pav.  Partizaninio karo dalyvių likimai 

 

4-ajame pav. pavaizduotas grafikas koreliuoja su prieš tai apžvelgtu veiklos ir likimo santykiu. 

Visgi šio santykio dinamika čia atsispindi konkrečiau. Žuvusiųjų rodiklis atspindi logišką išvadą, kad 

buvimas partizane reiškė ir didesnę tikimybę žūti. Partizaninės veiklos specifiškumas – dalyvavimas 

tiesioginiuose susidūrimuose su sovietų represinėmis struktūromis, slapstymasis bunkeriuose – lėmė, kad 

partizanų išgyvenamumo procentas buvo daug mažesnis nei asmenų, vykdančių paramos ir ryšininkų 

funkcijas.  

Šis grafikas taip pat išryškina kitą statistinį rodiklį – labiausiai linkusios legalizuotis buvo 

ryšininkės. Jei tarp partizanių ir rėmėjų legalizavusiųjų skaičius tesiekė 4 proc., tai tarp ryšininkių šis 

skaičius siekia 20 proc. ir yra šiek tiek didesnis nei bendras legalizavusių dalyvių skaičius (16,7 proc.). 

Tikėtina, kad dažnai moterims ryšininkėms dėl žvalgybinių sumetimų ir partizaninės kovos taktikos 

partizanų vadovybė siūlydavo legalizuotis ir gyventi su fiktyviais dokumentais, tačiau ryšių su 
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partizanais jos nenutraukdavo. Surinkta šiuo metu informacija byloja, kad 43 legalizavusios ryšininkės 

vėliau buvo suimtos ir įkalintos. 

Lyginant žuvusių ryšininkių ir rėmėjų skaičių galime įžvelgti, kad rėmėjos žūties tikimybė buvo 

didesnė nei ryšininkės. Žuvusios rėmėjos sudaro 18,3 proc. visų rėmėjų skaičiaus, o žuvusios ryšininkės 

– 5,8 proc. Sąlygiškai nepavojinga rėmėjų veikla visgi dažniau nei tikėtasi baigdavosi netektimis. 

Nemažai rėmėjų žuvo čekistinių-karinių operacijų metu, kai jų sodybose vykdavo partizanų, įrengtų 

bunkerių ar slėptuvių paieška ir jos tapdavo veiksmų, nukreiptų prieš partizanus, aukomis. Ryšininkių 

veikla buvo mobili. Palaikydamos ryšį tarp partizaninių junginių, jos labai dažnai būdavo „kelyje“. 

Neturėdamos pastovios gyvenamosios bei slapstymosi vietos jos dažniau išvengdavo karinių-čekistinių 

operacijų, kartu ir žūties.  

4 pav. Partizaninio karo veiklos ir likimo santykis 

 

 

Moterų – partizaninio karo dalyvių skaičiaus pikas – 1945 m., paskui jis nuosekliai mažėjo (žr. 5 

pav.). Aptariamas grafikas atspindi, kiek moterų konkrečiais metais įsiliejo į partizaninį judėjimą. 

Grafikas rodo prieaugį konkrečiais metais, o ne bendrą dalyvių skaičių. Tikėtina, kad kreivė išliktų 

panaši, nes žmogiškieji ištekliai atsinaujinti moterų gretoms buvo riboti. 
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5 pav. Laisvės kovose dalyvavusių moterų skaičiaus dinamika 

 

 

Analizuojant moterų pasiskirstymą pagal partizanų apygardas iškyla klausimas dėl duomenų 

tikslumo. Statistinei analizei naudojamame vardiniame sąraše moterys jau buvo priskirtos teritoriniams 

partizanų junginiams. Visgi mes negalime pasakyti, kokiu principu partizaninio karo dalyvėms buvo 

priskirta viena ar kita apygarda. Apygardų formavimosi evoliucija nebuvo tolygi ir aiški. Vienos 

apygardos susiformavo anksčiau, kitos vėliau, keitėsi jų teritorijų ribos, pavadinimai. Šiame tyrime mes 

remsimės 1949 m. LLKS pavirtintu apygardų suskirstymu (pirminė analizė rodo, kad ir DB daugiausiai 

buvo naudojamas šis suskirstymas). 

Sudėjus 6 pav. pateiktus skaičius labiausiai išsiskiria Tauro apygarda, kuriai priklausė 759 

dalyvės. Tai sudaro 16,4 proc. visų dalyvių. Gausumu taip pat išsiskiria Kęstučio, Vytauto ir Dainavos 

apygardos. 

6 pav. Partizaninio karo dalyvių pasiskirstymas pagal apygardas 

522

829

570

428

341

184

89
37 19 7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

277

574

329

652

417

759

496

601

493

20

4618

ALGIMANTO

DAINAVOS

DIDŽIOSIOS KOVOS

KĘSTUČIO

PRISIKĖLIMO

TAURO

VYČIO

VYTAUTO

ŽEMAIČIŲ

NĖRA DUOMENŲ

VISO 

0 1000 2000 3000 4000 5000



10 

 

Tauro apygardos skaitlingumą galima paaiškinti ir tuo, kad 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo 

duomenimis5, būtent būsimos Tauro apygardos teritorijoje esančios apskritys – Vilkaviškio, 

Marijampolės ir Šakių – buvo tankiausiai apgyvendintos Lietuvoje. Surašymo duomenimis, vidutinis 

Lietuvos gyventojų tankumo rodiklis tuomet buvo 38,3 žm/km². Tankiausiai buvo apgyvendinta 

Vilkaviškio aps., kur gyventojų tankis siekė net 57,1 žm/km². Marijampolės ir Šakių aps. gyventojų 

tankumas taip pat buvo aukštesnis nei vidutinis Lietuvos ir siekė 45 žm/km². Tikėtina, kad panaši 

tendencija išliko ir po Antrojo pasaulinio karo, skyrėsi tik skaičiai. Taigi žmonių skaitlingumas Tauro 

apygardos teritorijoje buvo ir viena iš priežasčių, kodėl šios apygardos ribose veikė daugiausiai moterų.  

Apžvelgiant trijų, mažiausiai dalyvių turinčių Algimanto, Didžiosios Kovos ir Prisikėlimo 

apygardų ypatumus, pirmiausia reikia pabrėžti, kad Algimanto apygarda, veikusi 1947 m. gegužės–1950 

m. lapkričio mėn., buvo trumpiausiais egzistavęs tokio teritorinio tipo junginys. Vėliausiai įsteigta 

Prisikėlimo apygarda (1948 m. balandžio mėn.–1952 m. birželio mėn.) veikė du metus ilgiau už 

Algimanto apygardą. Tačiau lyginant su 1945–1946 m. susiformavusiomis apygardomis, Prisikėlimo 

apygardos veikla buvo 3–4 m. trumpesnė. Be paminėtų objektyvių priežasčių, išlieka šių statistinių 

pasiskirstymų iškraipymo tikimybė dėl neapibrėžto apygardų kriterijaus taikymo vardiniame sąraše. 

Todėl tam tikra dalis Prisikėlimo apygardos dalyvių galėjo atsidurti Kęstučio, o dalis – Algimanto ir 

Vytauto  apygardos sąrašuose. 

Didžiosios Kovos apygardos atvejis yra kitoks. Šios apygardos teritorijoje gyvenusių Lietuvos 

gyventojų tautinė sudėtis buvo mažiausiai homogeniška. 1923 m. surašymo duomenimis, būsimos 

Didžiosios Kovos apygardos teritorijoje dalies Trakų, Kauno, Ukmergės aps. gyveno daug lenkų tautybės 

gyventojų, kurių skaičius dar labiau išaugo Lietuvai atgavus Vilniaus kraštą. Kauno ir Trakų aps. gyveno 

nemažai rusų tautybės asmenų6. Taigi Didžiosios Kovos apygardos mažą dalyvių skaičių lėmė šioje 

teritorijoje gyvenusių asmenų tautinis įvairiapusiškumas. Lietuvos partizaninis karas, pirmiausia, buvo 

lietuvių tautos ginkluota kova su okupantu, atspindėjusi lietuvių tautos valią ir ryžtą atkurti 

nepriklausomą Lietuvos valstybę. Juozas Lukša atsiminimuose taip pat atkreipė dėmesį į Didžiosios 

Kovos apygardos ypatumus teigdamas, kad  „čia partizanų veikimas buvo pats silpniausias, nes šios 

apygardos ribose gyventojai buvo labai mozaikiški tautybių atžvilgiu – didelis procentas rusų ir lenkų.”7 

Partizaninio karo dalyvių veiklõs konkrečiose apygardose diagramos (žr. 7 pav.) parodo labiau 

iškristalizuotą kiekvienos teritorijos vaizdą. Didžioji dalis apygardų atspindi bendrą moterų dalyvių 

                                                 
5 Lietuvos gyventojai. Pirmojo 1923 m. rugsėjo 17 d. visuotinio gyventojų surašymo duomenys, Kaunas, 192, XXIV. 
6 Ibid., XXXVIII. 
7 Juozas Daumantas, Partizanai, Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, LGGRTC, 2005, 413. 
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veiklos fragmentaciją (žr. 2 pav.). Tačiau Žemaičių, Algimanto ir Vytauto apygardų statistiniai rodikliai 

išsiskiria.  Žemaičių ir Algimanto apygardose stebime daug didesnį partizanių kombatančių skaičių (29 

proc. ir 24  proc. visų apygardos dalyvių). Žemaičių apygardoje jis beveik du kartus viršija bendrą 

Lietuvos vidurkį (29/16,6 proc.). Tuo tarpu Vytauto apygarda išsiskiria itin žemu veikiančių partizanių 

procentu (9 proc.), lyginant su minėtu rodikliu.  

Visgi norint atsakyti į klausimą kodėl šiose dvejose apygardose veikusių partizanių procentas 

skiriasi beveik tris kartus, reikia atlikti išsamius lokalinius tyrimus (atkreipti dėmesį į Lietuvos regionų 

sociokultūrinius skirtumus), išnagrinėti atskiras dalyvių biografijas, artimųjų asmenų įsitraukimą į 

partizanines kovas. Tai padėtų įvardinti veiksnius, įtakojusius moterų apsisprendimą jungtis į partizanų 

kovotojų gretas. 

7 pav. Partizaninio karo dalyvių veiklų pasiskirstymas apygardose 
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7(a) pav. Partizaninio karo dalyvių ir jų priklausomumo apygardoms santykis 

 

Moterų žūčių pasiskirstymo statistika byloja, kad daugiausiai netekčių moterų tarpe atnešė antroji 

partizaninio karo pusė. Tai laikotarpis, liudijęs vieningos partizanų vadovybės sukūrimą ir įtvirtinimą 

1949 m. bei ir jos sunaikinimą. Diagramoje parinkti chronologiniai žūčių intervalai nėra tapatūs 

partizaninio karo etapams (šiuo metu neturime išsamios žūčių faktinės informacijos), bet maksimaliai 

prie jų priartinti.  

Skirtingai nei vyrams, pagrindinius žmogiškuosius nuostolius patyrusiems 1944-1945 m., 

partizaniniame kare dalyvavusioms moterims pavyko išvengti tokio dramatiško „nukraujavimo“ jau 

pačioje partizaninio karo pradžioje. Moterys neturėjo slapstytis nuo mobilizacijos į sovietų kariuomenę 

ir taip išvengė spontaniškų jungimųsi į gausius ir lengvai susekamus bei sunaikinamus partizaninius 

junginius. Be to, 1945 m. moterų gretose didžiausią dalį sudarė ryšininkės  (jų buvo net 718 iš 828 veiklą 

pradėjusių dalyvių), kurių tikimybė žūti dėl veiklos specifikos buvo mažesnė. 
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                             Vyčio apygardos partizanės Birutės Čepaitės palaikai. 1950 m. liepos 26 d. (LYA) 

 

Diagramoje (žr. 8 pav.) vaizduojami statistiniai rodikliai liudija, kad daugiau nei pusė 

partizaniniame kare žuvusių moterų savo gyvybes prarado 1949–1953 m. laikotarpiu. Šiuo metu žinomos 

vėliausiai Lietuvos teritorijoje žuvusios dalyvės  – partizanės Julija Bieliauskienė ir Zofija Klemenienė-

Jurgis, žuvusios kartus su J. Bieliauskienės vyru partizanu Leonardu Bieliausku-Jūra 1954 m. rugpjūčio 

26 d. Mažeikių r.   

Moterų netekčių skaičius staiga išaugo paskutiniuoju partizaninio karo kovų etapu. Tam įtakos 

turėjo 1948 m. ir 1949 m. įvykę masiniai trėmimai, prasidėjęs intensyvus kolektyvizacijos procesas bei 

masinės išdavystės. 

Ištrėmus kritinę Lietuvos kaimo gyventojų dalį, organizuotos partizanų paramos struktūros kaimo 

vietovėse suiro. Veikiantys partizanai neteko savo pagrindinės atramos kaime – buvo suardytos 

gyvybiškai svarbios maisto tiekimo sistemos, po išdavysčių atskleisti bunkerių ir slėptuvių tinklai, 

partizanai parado galimybes rėmėjų sodybose įsirengti saugias slėptuves ir kartu turėti prieigą prie 

pastovaus maisto tiekimo. Pakitus partizanavimo sąlygoms, moterų fizinis išgyvenimas tapo dar labiau 

pažeidžiamas, represinėms struktūroms tapo lengviau fiziškai sunaikinti likusias kovotojas. Išvardintos 

aplinkybės paaiškina faktą, kad nepaisant mažesnio dalyvių skaičiaus paskutiniuoju karo etapu moterų 

netektys buvo dvigubai didesnės nei karo pradžioje, kai moterų gretos buvo gausesnės. 
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8 pav. Moterų netektys 

 

 

Moterų pasiskirstymo pagal amžių statistinė analizė atskleidžia, kad 68 proc. partizaniniame kare 

dalyvavusių moterų buvo gimusios 1918–1930 m. laikotarpiu. Tai reiškia, kad didžioji dalis laisvės kovų 

dalyvių gimė, augo nepriklausomoje Lietuvoje. Jų vertybinę sistemą, idėjines ir politines nuostatas 

suformavo tarpukario tautiškai orientuota švietimo sistema. Ši nepriklausomybės karta užaugo ant 

šapokinės istorijos naratyvo pamatų, kuris, nepaisant savo romantizmo apraiškų, sugebėjo per palyginti 

trumpą laiką įtvirtinti lietuvių visuomenėje nepriklausomybės kaip vertybės suvokimą. Tikėtina, kad 

nepriklausomybės metais ar jos išvakarėse gimusi karta jautriau reagavo į 1940 m.  pirmąją sovietinę 

okupaciją nei jų tėvai. Tai buvo jiems naujas, nepažintas įvykių scenarijus, atvedęs prie jų valstybės 

sunaikinimo. Kai 1944 m. pasikartojo 1940 m. vasaros scenarijus, lietuvių tauta jau žinojo, kad tik 

ginkluota kova ir pasipriešinimas gali padėti atgauti prarastą nepriklausomybę. 

9 proc. moterų buvo gimusios 1930 m. ir vėlesniais metais. Kovų pradžioje šios merginos buvo 

dar paauglės ir vargu ar aktyviai dalyvavo su partizaniniu karu susijusiuose veiksmuose. Ginkluoto 

pasipriešinimo dalyvių gretas jos papildė, kai kovos buvo perkopę į antrąją pusę, kuomet karo baigtis 

darėsi vis aiškesnė, o laisvė – vis tolesnė. 

Moterys, gimusios Lietuvai esant carinės Rusijos imperijos sudėtyje, neabejotinai atsiminė 

nepriklausomybės karą, ir tai buvo vienas iš motyvuojančių faktorių vienaip ar kitaip dalyvauti 

antisovietiniame ginkluotame pasipriešinime.   
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9 pav. Moterų pasiskirstymas pagal amžių 

 

 

Partizaninio karo dalyvių darbinės ir profesinės veiklos lentelėje (10 pav.) ryškiai dominuoja 

žemės ūkio veikla. Net 70 proc. moterų tyrime yra įvardintos kaip ūkininkės ar valstietės. Žinoma, dėl 

jauno amžiaus ir tam tikrų to meto lietuviškos šeimos modelio ypatybių ir tradicijų šios moterys 

greičiausiai ne pačios buvo ūkių savininkės, bet jų šeimų pagrindinis užsiėmimas buvo ūkininkavimas. 

Lietuvoje tiek tarpukariu, tiek po karo ryškiai dominavo agrarinė visuomenė. 1945 m. 

duomenimis, net 85 proc. Lietuvos gyventojų gyveno kaimo vietovėse8. Pokario partizaninis 

pasipriešinimas buvo kaimo karas su okupantu. Kita vertus, jei tai buvo kaimo karas, vadinasi, faktiškai 

tai buvo visos Lietuvos karas. 

Lentelėje savo ryškesniu gausumu išsiskiria moksleivių ir studenčių kategorija. Aptariant šios 

kategorijos bruožus reikia įvertinti, kad dauguma jų, pasirinkdamos partizanių, ryšininkių ar rėmėjų kelią 

suvokdavo, kad toks pasirinkimas greičiausiai atims galimybę baigti mokslus ir įgyti norimą išsilavinimą. 

Kaimo inteligentijos atstovės – mokytojos ir tarnautojos – taip pat sudarė žymesnį skaičių. Šios 

profesijos atstovės paprastai turėdavo platų socialinį pažinčių ratą, leidusį joms disponuoti partizanų 

vadovybei naudinga žvalgybine informacija, sekti gyventojų nuotaikas, o kai kuriais atvejais atlikti ir 

verbavimo veiksmus. 

Medikių, seselių ir vaistininkių vaidmuo itin reikšmingas ir reikalingas visuose karuose. Šiuo 

metu suskaičiuotos 67 moterys, kurios dalyvavo Lietuvos partizaniniame kare ir turėjo medicininį 

išsilavinimą ar jo pagrindus. Procentiškai šis skaičius yra mažas, tačiau jų veikla buvo tiesiogiai susijusi 

                                                 
8 https://www.vle.lt/straipsnis/lietuvos-gyventojai-sovietines-okupacijos-metais-1944-1990/ [žiūrėta 2021-10-25]. 
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su sužeistų partizanų gyvybių išsaugojimu ir grąžinimu į visavertes kovotojų gretas, todėl yra itin svarbi 

ir pastebima. 

10 pav. Moterų – partizaninio karo dalyvių – pasiskirstymas pagal darbinę veiklą 

Darbinės veiklos 

pavadinimas 

Skaičius/bendras dalyvių 

skaičius 

Nuošimtis 

Ūkininkės 3256/4618 70% 

Medikės, sanitarės, med. 

seserys, vaistininkės 

67/4618 1.4% 

Moksleivės/studentės 415/4618 9% 

Mokytojos 184/4618 ~4% 

Tarnautojos 187/4618 4 % 

Namų šeimininkės 17/4618 0.3% 

Amatininkės 103/4618 2.2% 

Samdinės 17/4618 0.3% 

 

Ar Lietuvos moterų dalyvavimas ginkluotame antisovietiniame pasipriešinime buvo kuo nors 

ypatingas bendrame Senojo žemyno kontekste? O gal galima įžvelgti bendras tendencijas ar ypatybes, 

būdingas Europos ginkluotiems antinaciniams ir antikomunistiniams judėjimams, plačiau žinomiems 

partizaninės rezistencijos, partizaninio karo vardu? 

Europos valstybių antinacinis ir antisovietinis pasipriešinimas, į kurio gretas sistemiškai ir 

skaitlingai įsijungė moterys, kilo tų valstybių tautų valia, jis nebuvo inspiruotas valstybių politinės 

vadovybės. Kitas bendras bruožas pasipriešinimo judėjime yra susijęs su moterų veiklos specifika. 

Didžioji dalis aktyviai partizaniniuose karuose dalyvavusių moterų atlikdavo pagalbines, rėmimo 

funkcijas, o vyrai būdavo partizanai kombatantai. 

 11 pav. Lietuvos vyrų ir moterų partizanų-kombatantų santykis 

 

Šiame tyrime tikslingiausia būtų atlikti lyginamąją analizę, peržvelgiant kultūriškai ir istoriškai 

artimų Baltijos valstybių bei Ukrainos duomenis, taip pat – ir tolimosios Italijos, kurioje vyko vienas 

didžiausių antinacinių pasipriešinimų Europoje. Tačiau dėl istoriografinių statistinių duomenų skurdumo 
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ar jų nebuvimo (Ukrainos atvejis9) su Baltijos šalimis galime atlikti tik sąlyginį palyginimą, o išsamesnė 

lyginamoji analizė galima tik su Italija. 

 

12 pav. Italijos vyrų ir moterų partizanų-kombatantų santykis10 

 

 

Italijos antinacinis pasipriešinimas truko 1943–1945 m. Tai reiškia, kad per šiuos beveik trejus 

metus moterų įsitraukimas į partizaninę rezistenciją ir veikla joje buvo itin mobilizuota ir pastebima. 

Nacionalinė Italijos partizanų asociacija (ANPI) suskaičiavo, kad antinaciniame pasipriešinime dalyvavo 

35 tūkst. moterų partizanių kombatančių ir 20 tūkst. rėmėjų, ryšininkių funkcijas atlikusių moterų11. 

Pirminiai skaičiai rodo, kad aktyvių partizanių buvo gerokai daugiau nei ryšininkių ar rėmėjų. Tačiau 

Italijoje antinacinės rezistencijos laikotarpiu veikė labai gausi ir tik jai būdinga aktyvių rėmėjų – moterų  

daugiasluoksnė organizacija, vadinama Moters gynimo grupėmis (Gruppi di diffesa della donna), 

kuriose dalyvavo net 70 tūkst. Italijos moterų. Vis dėlto itališkoje istoriografijoje pastebima, kad lyginant 

vyrų ir moterų dalyvavimą rezistencijoje skaičiuojami dažniausiai partizanių kombatančių rodikliai. 

Vyrų partizanų skaičius Italijoje siekė 150 tūkst. Taigi moterys partizanės sudarė ~19 proc. visų partizanų 

skaičiaus (žr. 12 pav.). Jei skaičiuotume bendrą dalyvių skaičių (be GDD), tai pamatytume, kad jis 

moterų dalį padidina iki 27,5 proc. 

                                                 
9 https://ueaeprints.uea.ac.uk/id/eprint/65990/1/Accepted_manuscript.pdf [žiūrėta 2021-10-03]. 
10 https://www.anpi.it/storia/196/le-donne-nella-resistenza [žiūrėta 2021-11-03]. 
11 https://www.anpi.it/donne-e-uomini/ [žiūrėta 2021-11-03]. 
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                                   Kęstučio ir Žemaičių apygardų partizanai. Rietavo aps. 1949 m. birželis. (LYA) 

 

Lyginant Lietuvos ir Italijos partizanių kombatančių santykį su vyrais matome, kad Lietuvoje šis 

procentas buvo itin žemas ir tesudarė 3 proc. visų partizanų skaičiaus. 

 

                                                  Italijos antinacinės rezistencijos partizanai, 1944 m. 

 

Tokį skirtumą galima paaiškinti tuo, kad Italijoje vykusi antinacinė rezistencija buvo ryškiai 

kairiosios ideologinės pakraipos, jos dalyviai buvo kairiųjų pažiūrų (radikalesnių ir nuosaikesnių). Tuo 

metu tai buvo itin politiškai aktyvus Italijos visuomenės segmentas, pasiryžęs pasiekti savo tikslą – 
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išlaisvinti Italiją nuo fašistinio ir nacistinio režimo. Kita vertus, Italijos ir Lietuvos visuomenės struktūra 

skyrėsi. Nepaisant to, kad kariniame ir pokariniame Vakarų pasaulyje visuomeniniame gyvenime 

dominavo vyrai, tačiau dėl daug didesnės urbanizacijos bei pramonės išvystymo Italijos moterys, ypač 

gyvenančios miestuose, turėjo iš dalies didesnę finansinę laisvę, kuri leido politiškai aktyvioms ir 

angažuotoms moterims pačioms priimti su visuomenine veikla susijusius sprendimus, nesijausti taip 

supančiotomis tradicinių šeimos ir lyčių vaidmenų, apibrėžiančių, kad aktyviai kovoti už savo idėjas ar 

vertybes yra „nemoteriška“.  

 

 

                                            Estijos partizanai, Järvamaa, 1953 m. (http://www.hong.ee/blog_pildid/13.pdf) 

 

Baltijos šalių kontekste Lietuvos moterų aktyvumas ir įsitraukimas į antisovietines kovas 

išsiskiria itin ryškiai. Tačiau atlikti lygiavertę Lietuvos ir Latvijos bei Estijos analizę nėra galimybių, nes 

nepakanka statistinių duomenų. Žinome, kad Estijos partizanų memoriale yra įamžinta šimtas žuvusių 

Estijos moterų pavardžių, tuo tarpu Latvijos istorikai nepateikia net apytikslių duomenų apie moterų 

dalyvavimą. Tikėtina, kad dėl didesnio pasipriešinimo masto nei Estijoje, Latvijos moterų dalyvių ir 

netekčių skaičius būtų didesnis. 
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13 pav. Lyginamoji Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Italijos partizaninio karo dalyvių lentelė 

Valstybė Partizanės Ryšininkės Rėmėjos Moterų 

įsitraukimas 

Bendras 

visų 

dalyvių 

skaičius 

 

Moterų 

netektys 

Lietuva 770 3 636 212 4 618 34 795 617 

Italija 35 000 20 000 70 000 

(GDD) 

55 000 ~200 000 3882 

Latvija     ~12 000  

(tik 

partizanai) 

Nėra 

duomenų 

Estija     ~15 000 ~100 

 

*** 

Pagrindinis šiame tyrime pateikiamas statistinės analizės tikslas – kuo tiksliau atsakyti, kiek ir 

kokių moterų dalyvavo Lietuvos ginkluotose antisovietinėse kovose 1944–1953 m. Nors surinkti 

duomenys nėra ir negali būti baigtiniai, tačiau šiame tyrime naudojamas vardinis sąrašas leidžia ne tik 

užkirsti kelią statistinėms spekuliacijoms, bet ir padeda išryškinti pirminius objektyvius moters – 

partizaninio  karo dalyvės – paveikslo kontūrus, dėsningumus ir tendencijas. Tai buvo nepriklausomybės 

metais gimusi ir subrendusi jauna moteris, savo valia apsisprendusi įsijungti į partizaninio karo dalyvių 

gretas, karo metais vykdžiusi ryšininkės funkcijas, dėl šios veiklos buvusi suimta ir nuteista kalėti 

Gulage.  

Ši partizaninio karo moterų ir vyrų karta turėjo tarpukario visuomenei tokį būdingą 

bendruomeniškumo pradą. Iš savo tėvų, regėjusių nepriklausomybės kovas, žinojo, kad tik visuotinis 

tautos susitelkimas ir apsisprendimas ginti savo šalį, jų kūrinį – Lietuvos valstybę – gali išsaugoti 

nepriklausoma. Perėmus šį elgsenos modelį iš tėvų kartos, jiems nekilo klausimų, kodėl reikia kovoti su 

okupantu.  


