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Mes išsilaisvinsime iš šio pragaro ir gyvensime vėl kaip gyvenome. 
Bet ar galime leisti, kad visas šis bolševikų siautėjimas būtų užmirštas?

1949 m. Lietuvos partizanų Kunigaikščio Margio rinktinės kreipimasis į lietuvius

Karas po karo
Skaudi 1940–1941 m. sovietų okupacijos patirtis, patriotizmas, mobilizacija į Rau-

donąją armiją ir itin žiaurus sovietinis teroras pirmaisiais pokario metais, įsitikinimas, 
kad ši okupacija ilgai netruks, viltis, jog Vakarai laikysis Atlánto chártijos įsipareigoji-
mų ir pagelbės, skatino lietuvius pradėti ginkluotą priešinimąsi sovietams. Jau 1944 m. 
tūkstančiai Lietuvõs výrų pasitraukė į miškus ir ten kūrė partizanų būrius. Prasidėjo 
dešimtmetį trukęs Lietuvõs partizãninis kãras su SSRS. Tėvynę šiame kare gynė 
savanoriška kariuomenė – partizanai. Jie buvo organizuoti, dėvėjo uniformas, turėjo 
karinius laipsnius, skiriamuosius ženklus, atvirai nešiojosi ginklus, laikėsi karo įsta-
tymų ir papročių. Svarbiausias partizanų tikslas – atkurti nepriklausomą demokra-
tinę Lietuvõs valstýbę. Jie taip pat siekė sukliudyti kolūkių kūrimą, sovietų valdžios 
rinkimus, kolonistų iš SSRS įkurdinimą. Dauguma gyventojų palaikė partizanus ir 
kuo galėdami jiems padėjo, o sovietų kolaborantus laikė išdavikais, okupantų paran-
kiniais. Žmonės partizanus vadino miškiniais, miško broliais, kovotojais už Lietuvõs 
láisvę. Tūkstančiai, rizikuodami gyvybe, tapo jų rėmėjais, ryšininkais. 

5. Lietuvos partizaninis karas su SSRS

  Lietuvos partizanų uniforminiai 
antsiuvai: a) – Prisikėlimo apygardos, 
b) – Tauro apygardos.

2

  Dainavos ir Tauro apygardų partizanų susitikimas 1948 m. Stovi iš kairės partizanų 
vadai: Vaclovas Voveris-Žaibas, Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas, ketvirtas Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas, Sergijus Staniškis-Litas.

1

  Žygiui pasirengę stribai. XX a. 
5 deš. pab. Stribų kariniai nuopelnai 
kovoje su partizanais buvo nedideli. 
Nuo visiško sutriuškinimo juos išgelbė-
jo tai, kad daugumoje miestų ir mieste-
lių buvo įkurtos SSRS vidaus kariuome-
nės įgulos. Pasibaigus partizaniniam 
karui, dalis stribų prasigėrė ir visiškai 
degradavo. Kiti papildė sovietinių pa-
reigūnų gretas: tapo įstaigų vadovais, 
kolūkių pirmininkais, milicininkais.

3

1948 1949 1950 1951 19521946 19471944 1945
1944–1946

priešinimosi organizacijø 
kūrimas. 1945 m. miškuose susitelkia 

keliasdešimt tūkst. kovotojø 
(atviros kautynės su NKVD kariuomene)

II etapas III etapas

1946–1948
apygardø veiklos periodas.
Priešų naikinimas pasalose 1949 vasaris 

įkuriamas LLKS

1948–1953
centralizuotø struktūrø sukūrimas

ir sunaikinimas 
1953 m.

suimamas LLKS Prezidiumo
pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas.

Organizuoto priešinimosi pabaigaI priešinimosi etapas

a

b

  Lietuvos partizaninis karas su 
SSRS 1944–1953 m.

4

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952



128 129

5. Lietuvos partizaninis karas su SSRS

Tautos naikintojai 
Sovietų valdžia prieš banditais, buržuaziniais nacionalistais pravardžiuojamus 

partizanus metė keleriopai gausesnes, geriau apmokytas ir ginkluotas pajėgas: 
Raudonosios armijos, NKVD divizijas, ginkluotus sovietinius aktyvistus bei iš vietos 
kolaborantų sudarytus naikintojų batalionus. Dėl nepaliaujamų plėšikavimų, žiauru-
mo žmonės nekentė sovietų „liaudies gynėjais“ paskelbtų naikintojų, vadino panie-
kinamu strib vardu. Dažniausiai jie atlikdavo pačius bjauriausius darbus. Vienas 
iš baisiausių – partizanų kūnų niekinimas miestelių aikštėse. Siekdami įbauginti vi-
suomenę, tautos išgamos tyčiojosi iš lavonų, apnuogindavo, spardydavo juos, arti-
miesiems neleisdavo palaidoti. Slapta kūnus sumesdavo į apleistus šulinius, išvie-
tes, žvyro karjerus. Čekistiniai kariai ir stribai už nužudytus ar suimtus partizanus 
gaudavo pinigines premijas, maisto priedų, dovanų, jiems pakeldavo laipsnius, įteik-
davo ordinus ir medalius. Pokariu Lietuvojè kovoję sovietų kariai buvo prilyginami 
Antrojo pasaulinio karo dalyviams.

Į nelaisvę patekę partizanai buvo žiauriausiai tardomi ir kankinami. „Broli mano! 
Nesmerk tų, kurie taip pakliuvo, kurie pasirodė silpni ir pasirašė per daug...“ – rašys 
sovietų prievartą patyręs rusų rašytojas Aleksandras Solženycinas. Dažnas partiza-
nas, baimindamasis, kad gali neištverti kankinimų ir išduoti kovos draugus, apsuptas 
bunkeryje arba sužeistas mūšyje nusišaudavo ar susisprogdindavo. Ypač daug žalos 
partizanams padarė specialios dažnai iš pakliuvusių į nelaisvę miškinių prievarta ir 
klasta sudarytos smogikų grupės. Šių partizanais apsimetusių grupių tikslas buvo žu-
dyti tikruosius laisvės kovotojus, jų rėmėjus. Netrūko ir išdavikų, kurie ištikimai tarna-
vo okupantams, užverbuoti grįžo į partizanų būrius, viliojo į spąstus, rodė iniciatyvą 
žlugdant partizaninį judėjimą. Išdavystės mastais visus pralenkė medicinos profeso-
rius Juozas Markulis-Erelis. Apsimetęs pasipriešinimo sąjūdžio vadovu jis pražudė 
šimtus partizanų. Išdaviko dėme pažymėtas vaikų poetas Kostas Kubilinskas. Kartu 

su kitu literatu Algirdu Skinkiu per specialią čekistinę operaciją „Kanibalai“ jis nu-
žudė partizanų poetą Benediktą Labenską-Kariūną bei enkavedistams išdavė vieno 
iš garsiausių Dzūkjos partizanų vadų Vaclovo Voverio-Žaibo štabo bunkerį. 

Karo eiga
Partizaninio karo pradžioje – 1944–1945 m. – veikė dideli, kelių šimtų, kovotojų 

būriai. Jie telkėsi miško stovyklose, net dieną nesislapstydami traukė keliais, dažnai 
apsistodavo kaimuose, užpuldinėjo miestelius. Užėmę miestelį, sunaikindavo sovie-
tų valdžios įstaigas, dokumentus, iš kalėjimų išlaisvindavo suimtuosius, nušaudavo 
ypač uolius okupacinės valdžios statytinius. Naktimis partizanai kontroliavo padėtį 
kaimuose. Dėl jų veiksmų daugelyje vietovių okupacinės valdžios įstaigų veikla buvo 
visiškai paralyžiuota. Šiuo laikotarpiu įvyko didžiausi ir kruviniausi mūšiai: Pãlių, 
Kálniškės, Varčiõs ir kiti. Juose priešas naudojo net aviaciją, artileriją, šarvuočius. 
Kadangi okupantų kariuomenė buvo pranašesnė, partizanai, kurių gausius būrius 
lengvai susekdavo, patyrė didžiulių nuostolių. Todėl laisvės kovotojai pakeitė takti-
ką: išsiskirstė į mažesnius junginius, ėmė vengti atvirų kautynių ir priešus naikino 
pasalose. Daugiau dėmesio partizanai skyrė kovai su sovietine propaganda, tauti-
niam bei pilietiniam sąmoningumui ugdyti: leido pogrindinę spaudą, masiškai plati-
no antisovietinius atsišaukimus. Vietoj įtvirtintų stovyklų įsirengė gerai užmaskuo-
tus, tačiau gynybai nepritaikytus bunkerius miške po žeme ar sodybose. 

6  1956 m. spalio 12 d. pagal 
čekisto Nachmano Dušanskio pa-
rengtą planą suimto partizanų 
vado Adolfo Ramanausko-Vanago 
kankinimai

Į klausimus neatsakinėja, be są-
monės, periodiški veido, viso kūno, 
galūnių raumenų traukuliai. Pulsas 
vos juntamas. ... Ligonis visas kru-
vinas ... ant voko pastebėtos 6 dur-
tinės žaizdos, pagal diametrą pa-
darytos plonu laidu ar vinimi, sie-
kiančios akį; daugybė mėlynių pil-
vo srityje; kairės rankos 3-io pirš-
to pjautinė žaizda ... . Ant lytinių 
organų pastebėta ... nėra abiejų 
kiaušinėlių, sėklidžių kanalėlių ... . 

Iš Adolfo Ramanausko-Vanago 
medicininės apžiūros akto. 1956 m. 

spalio 15 d.71

8  Pasityčiojimo dokumentas
1946 m. balandžio 14 d. žuvo Kėkš-

tas, mano brolis. Paėmė Kėkšto lavo-
ną, atpažino, areštavo tėvą ir išvežė į 
Seirijus. Jau netoliese miestelio Kėkš-
to lavoną išmetė ant kelio, pririšo prie 
mašinos ir taip per miestelį vilko iki 
stribyno. Po poros dienų stribai išsive-
dė tėvą ir dar kelis vyrus iš rūsio, davė 
kastuvus ir nurodė vietą duobei iškas-
ti. Kai duobė jau buvo iškasta, stri-
bas atsivedė tėvą prie sūnaus lavono, 
prie kojų jam buvo pririšta virvė. Stri-
bas sako tėvui: „Trauk savo šunį“. Bet 
vienas vyras ir tėvas paėmė lavoną už 
kojų, už rankų, nunešė ir paguldė į iš-
kastą duobę. Tėvui liepė sūnų apkas-
ti. Apkasė...

Iš Česlovo Rumeikos atsiminimų.72

NKVD kariuomenė
70%

stribai
14%

milicija
9%

partijos aktyvistai
7%

  Represijų vykdytojai Lietuvoje 
1946 metais.

5

  Prie nusišovusio Pietų Lietuvos 
srities vado Sergijaus Staniškio stovi 
saugumiečiai ir agentas. Nuotrauka 
daryta agento užverbavimui „įtvirtinti“. 
1953 metai.

7

  Išniekinti žuvusių Dainavos apygardos 
partizanų kūnai. XX a. 5 deš. pabaiga.

9

  Lietuvos partizanų koviniai junginiai.
10

  Rytų Lietuvos partizanų leidinys 
„Laisvės kova“. 1952 m. Pirmame 
puslapyje jo redaktoriaus poeto 
Broniaus Krivicko eilėraštis „Audroj“.

12

  Partizanų karikatūra, pajuokianti komunistinius mitingus.
11

13  Paskutinis įspėjimas okupantų talkininkui
Praeityje galėjote matyti pavyzdžių, kai kenksmingi asmenys, užsiėmę šnipinėjimu, 

skundimu ir kitais niekingais darbais, buvo perduoti karo lauko teismui ir nubausti mirtimi.
Tautos išdavike, tūkstančiai kapų kalba žuvusiųjų už Tėvynės laisvę lūpomis: „Lietuvi, būk 

tuo, kuo esi gimęs, neparduok savo tėvų žemės už grašius pavergėjui, gerai pagalvok, ką 
darai“. Kadangi šis įspėjimas yra paskutinis, tai, jei negrįšite prie bendro tautos kamieno, 
bandydamas toliau tęsti kenksmingą darbą, būsite perduotas karo lauko teismui.

Partizanų dalinio vadas. XX a. 5 deš. pab.73   Tauro apygardos partizanai 
pasaloje. 1947 metai.

14
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1 Lietuvõs láisvės kovõs sjūdis
(LLKS) – partizanų organizacinė struktū-
ra, įkurta 1949 m. vadų suvažiavime visos 
Lietuvõs vardu.
Striba (rus. istrebitel – naikintojas) – iš 
vietos gyventojų sovietų valdžios kurti 
ginkluoti būriai kovai su partizanais, 
represijoms vykdyti. Sovietų valdžios 
vadinti liaudies gynėjais.

?
Kodėl kilo Lietuvos partizaninis 
karas su SSRS? Įvardyk jo tiks-
lus, padarinius, reikšmę.
Išnagrinėk 5 , 17  duomenis. 
Kokių išvadų gali padaryti?
Įvertink okupantų ir jų talkininkų 
elgesį su nukautų partizanų kū-
nais (tekstas, 8 , 9 ).
Parašyk trumpą pasirinkto par-
tizanų vado biografiją. Infor-
macijos ieškok bibliotekoje, 
internete.
Paklausinėk artimuosius, kaip 
jie vertina pokario partizanų 
kovas. Surinktus duomenis pri-
statyk klasei.
Susiskirstykite į grupes. Padis-
kutuokite, ar šių laikų Lietuvos 
jaunimas ginklu priešintųsi  sve-
timšalių okupacijai.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5. Lietuvos partizaninis karas su SSRS

Jau karo pradžioje mėginta suburti visas rezistencijos jėgas. Telkiant partizanų 
gretas, Lietuvojè kūrėsi vienodos struktūros: apygardos, rinktinės, tėvonijos, grupės. 
Partizanai palaikė tarpusavio ryšius, bendradarbiavo su lietuvių išeiviais užsienyje, 
gaudavo informacijos apie tarptautinę padėtį. 1949 m. vasarį netoli Radvliškio įvyko 
visos Lietuvõs partizãnų vad suvažiãvimas. Jame įkurtas vieningą politinę ir kari-
nę vadovybę turintis Lietuvõs láisvės kovõs sjūdis (LLKS). Vasario 16 d. priimta 
deklaracija, skelbianti, kad aukščiausia teisėta valdžia Lietuvojè yra partizanų vado-
vybė, o kovos tikslas – atkurti nepriklausomą demokratinę ir parlamentinę Lietuvõs 
respùbliką. 1999 m. Lietuvõs Respùblikos semas patvirtino istorinį faktą, jog LLKS 
Taryba „buvo vienintelė teisėta valdžia okupuotos Lietuvõs teritòrijoje“.

Vienui vieni
Prasidėjusi Lietuvõs káimo kolektyvizacija ir ją lydintys masiniai trėmimai pakir-

to lietuvių valstiečių jėgas remti partizanus. Dėl išdavysčių žuvo daug vadų ir eili-
nių kovotojų. Nesulaukiant pagalbos iš Vakarų, pamažu blėso mitas apie amerikiečių 
pažadus išlaisvinti Letuvą. Nors ginkluota kova silpo, partizanai stengėsi garbingai 
atlikti pareigą iki galo. Vienas iš jų vadų Lionginas Baliukevičius-Dzūkas rašė: „Jei-
gu man šiandien kas pasiūlytų laisvę Amerikoje, aš neišvažiuočiau. Geriau žūti čia 
garbingai kovojant negu rankas sudėjus laukti kažko iš kažkur nukrentant. Pagaliau 
mūsų kraujas nenueis veltui. Mes turėsime teisę visiems žiūrėti į akis, nes savo tė-
vynės neapleidom“. 1953 m. suėmus vyriausiąjį partizanų vadą generolą Joną Že-
maitį, organizuotas partizaninis priešinimasis baigėsi. Likę pavieniai partizanai dar 
daugiau kaip dešimtmetį persekioti ir naikinti, o paskutinis Lietuvõs partizãnas Sta-
sys Guiga, miręs 1986 m., taip ir nepasidavė okupacinei valdžiai.

1944–1953 m. Lietuvõs partizãninis kãras su SSRS buvo viena iš didžiausių ir 
atkakliausių, ilgiausiai trukusių kovų prieš sovietinę priespaudą Europoje. Ginkluo-
tas priešinimasis okupantams Lãtvijoje ir Èstijoje buvo keleriopai mažesnis. Kovoms 
mūsų šalyje prilygsta tik Vakar Ukranoje kilęs partizaninis karas prieš sovietus. 
Lietuvõs karè su SSRS dalyvavo 50 tūkst. partizanų ir antra tiek aktyvių civilių: 
pogrindinių organizacijų narių, ryšininkų, maistu ir kitais reikmenimis pagelbėju-
sių valstiečių. Karas padarė didžiulių nuostolių. Žuvo 20 tūkst. partizanų, suimta 
12 tūkst. jų talkininkų, 15 tūkst. pogrindinių organizacijų narių. Partizaninis karas 
parodė, kad Lietuvà nesitaiksto su sovietų okupacija ir nepriklausomybės praradi-
mu. Jis sugriovė sovietinės propagandos mitą apie savanorišką Lietuvõs įstojmą į 
SSRS 1940 m., atpirko to meto Lietuvõs poltikų, kariúomenės, tautõs neveiklùmą, 
pristabdė Lietuvõs kolonizãvimą. Partizanų kovos kėlė žmonių dvasią, palaikė lais-
vės viltį sovietų teroro sąlygomis. 

Didvyriškiausias XX a. Lietuvos istorijos laikotarpis
Sovietmečiu komunistai vykdė propagandos kampaniją: dergė partizanus, vaiz-

davo juos kaip kraugeriškus taikių gyventojų žudikus. Meluota ir apie partizaninį 
karą. Jis vadintas klasių kova, pilietiniu karu, kuriame susiremia lietuvių „banditai“ 
(partizanai) ir komunistų valdžios šalininkai. Prie istorijos klastojimo prisidėjo ir ži-
niasklaida, specialiai leistos knygos. Net į UNESCO šimto reikšmingiausių visų ša-
lių filmų sąrašą patekęs režisieriaus Vytauto Žalakevičiaus filmas „Niekas nenorėjo 
mirti“ buvo priverstas tarnauti sovietinei propagandai. Tikrovėje viskas labai sky-

rėsi. Nuo partizanų rankų žuvo apie 13 tūkst. žmonių: pusę jų sudarė sovietų ir re-
presinių institucijų pareigūnai, stribai, ginkluoti komunistų aktyvistai, kiti – taikūs 
gyventojai. Žmones žudė ir partizanais apsimetę smogikai, ir nieko bendra su laisvės 
kovotojais neturintys miškuose slapstęsi plėšikai. Kartais prie partizaninio judėjimo 
prisišliedavo žemos moralės asmenų, kuriuos buvo sunku kontroliuoti. Išaiškėjus nu-
sižengimams, tokie pasigailėjimo nesulaukė. Nusikaltėlius teisė karo lauko teismai. 
Nė viename kare neišvengta taikių gyventojų žūties, šnipų ir kolaborantų baudimo. 
Buvęs partizanas Antanas Vaitulionis atsiminimuose prisipažino: „Per tuos metus 
maudėmės purve iki kaklo. Atlikta tokių žygdarbių, iš kurių mūsų vaikai galėtų mo-
kytis, ir padaryta tokių nusikaltimų, kurių irgi nederėtų pamiršti, kad jų nekartotų 
kiti“. Tačiau ne partizanai kalti, kad teisingumą teko vykdyti tokiomis žiauriomis 
sąlygomis. Ir dėl pavienių asmenų klaidų ar nusikaltimų negalima kaltinti viso par-
tizaninio judėjimo. 

Lietuvõs partizãninis kãras su SSRS yra didvyriškiausias XX a. Lietuvõs istòrijos 
laikotarpis. Savo laisvės siekį partizanai norėjo palikti ateities Letuvai, tikėdami, kad 
ir po daugelio metų lietuviams laisvė bus tokia pat svarbi, brangi ir gintina vertybė 
kaip ir jiems. Justinas Lelešius-Grafas rašė: „Jūs užmiršite mus, bet mes, žūstantie-
ji, jūsų prašome: mylėkite Tėvynę taip, kaip mes mylėjome! Neapvilkite mūsų, už ką 
mes kraują liejome! Mes į jus, gyvieji, žiūrėsime per amžius iš kapų“. Deja, atgavus 
nepriklausomybę, beveik niekas iš partizanų žudymuose ir kankinimuose dalyvavu-
sių čekistų, agentų, smogikų, stribų nesulaukė pelnytos bausmės – liko nenuteisti.

19  Sovietų okupacijos padariniai partizano akimis
Tauta, paskendusi kraujuose, ašarose, juodoje neviltyje, tik samagone tarytum atrado 

savo paguodą ir laikiną nusiraminimą. ... Kai kas sako, jog bolševikinės okupacijos me-
tai ir kovos užgrūdins tautą. Plienas, girdi, liks. Galbūt liks tokių kaip plienas, kurie lydėsi 
ir grūdinosi šioje kruvinoje kovoje. Bet tokių bus nedaug. Daug plieno kovoje bus sunau-
dota. Liks daug daug surūdijusios ir iškraipytos geležies gabalų, o dar daugiau liks mo-
lio. ... Lieka bailiai, pataikūnai, girtuokliai, bevaliai bolševikinio aparato klapčiukai, kombi-
natoriai, veidmainiai... Šie lieka visi.

Iš partizano L. Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščio. 1948–1949 m.75
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 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 m.

žuvo partizanų
(partizanų ar priskirtų prie jų)
partizanų nukauta sovietų
kareivių, pareigūnų ir civilių
partizanų skaičius

  Lietuvos partizaninio karo su SSRS mastai 1944–1953 m.
17

  Paskutinė Lietuvos partizanų 
vado gen. Jono Žemaičio nuotrauka, 
daryta KGB kalėjime Maskvoje. 
Į nelaisvę pateko bendražygiui išdavus 
bunkerį. Įmetę granatą su migdomo-
siomis dujomis čekistai jį suėmė gyvą. 
1954 m. sušaudytas Maskvoje Butyrkų 
kalėjime.

16

15  1949 m. vasario 16 d. 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
Tarybos deklaracija

1. LLKS Taryba ... okupacijos 
metu yra aukščiausias tautos politi-
nis organas, vadovaująs politinei ir 
karinei tautos išsilaisvinimo kovai.

3. Valstybinė Lietuvos santvar-
ka – demokratinė respublika.

4. Suvereninė Lietuvos valdžia 
priklauso tautai.

8. Atstačius Lietuvos Nepriklau-
somybę, ligi susirenkant Seimui, 
Lietuvos Respublikos Prezidento 
pareigas eina LLKS Tarybos Prezi-
diumo pirmininkas.

14. Lietuvos valstybės atstaty-
mas, ligi Seimo bus priimta ir pa-
skelbta žmogaus laisvės ir demo-
kratijos siekimus atitinkanti valsty-
bės konstitucija, vykdomas pagal 
šioje Deklaracijoje paskelbtus 
nuostatus ir 1922 metų Lietuvos 
konstitucijos dvasią.

15. Atstatytoji Lietuvos valsty-
bė garantuoja lygias teises visiems 
Lietuvos piliečiams, neprasikaltu-
siems lietuvių tautos interesams.74

  Vienas iš įžymiausių partizanų, 
LLKS atstovas užsieniui legendinis 
Juozas Lukša-Skirmantas, Daumantas, 
Skrajūnas, Kazimieras. 1947 m. 
nuotrauka. Kartu su bendražygiais 
dukart sėkmingai prasiveržė į Vakarus 
pro SSRS kariuomenės akylai 
saugomą LSSR–Lenkijos sieną. Parašė 
atsiminimų knygą „Partizanai“, kuri 
kartu su jo nuvežtu į Vakarus Lietuvos 
katalikų laišku popiežiui Pijui XII bei 
kita informacine medžiaga atskleidė 
pasauliui SSRS okupantų terorą 
Lietuvoje. Desantu vėl grįžo į Lietuvą. 
1950 m. išdaviko iškviestas į susitikimą 
žuvo. 2004 m. J. Lukšos knygos 
motyvais rež. Jonas Vaitkus sukūrė 
filmą „Vienui vieni“. 

18
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D Išnagrinėk iliustraciją: 
1943 m. plakatas.

Ką simbolizuoja 
plakato a, b, c, d, e 
ir f figūros? 
Kieno užsakymu 
šis plakatas galėjo 
būti pagamintas? 
Kokiems tikslams? 

1.

2.

F Kuri raidė žemėlapyje 
atitinka šiuos objektus:

SSRS–Vokietijos interesų 
riba, nustatyta Ribentropo–
Molotovo pakto slaptuoju 
protokolu 1939 08 23.
SSRS–Vokietijos interesų 
riba, nustatyta Ribentropo–
Molotovo pakto slaptuoju 
protokolu 1939 09 28.
Aukštieji Paneriai.
Kauno IX fortas.
Pirčiupiai.
Armijos krajovos Vilniaus 
apygardos pagrindinis 
veiklos rajonas.
Lietuvos partizanų vadų 
suvažiavimas 1949 m.
Varčios mūšis.
Kalniškės mūšis.
 Rainiai.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

G Išnagrinėk rašytinį šaltinį:

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio partizanų 
bei gyventojų saugumui užtikrinti draudžiu:

1. Imti ir laikyti bolševikinių organų 
duodamus ginklus.

2. Plėšikauti bei vogti visuomeninį ar 
asmeninį gyventojų turtą.

3. Vaikščioti bei važinėti laukais ir keliais 
(išskyrus plentus ir pirmaeilius vieškelius) 
laikotarpiu: viena valanda po saulės 
nusileidimo iki saulei patekant.

4. Medžioti miškuose bei krūmuose ne 
viešose medžioklėse.

5. Ruošti bei dalyvauti viešuose 
vakarėliuose.

6. Laikyti naktimis nepririštus šunis.

1949 m. partizanų Kęstučio apygardos vado 
įsakymas gyventojams.79

Įvertink partizanų vado įsakymą. 
Kokią partizanų teisinę padėtį jis 
rodo?
Paaiškink, kodėl tokių priemonių 
imtasi.

1.

2.

E Atpažink ir paaiškink, kas vaizduojama 
paveikslėliuose:

137

Ar išmokai?

A Kuri raidė laiko juostoje atitinka?
Nacistinė Vokietija okupuoja Klaipėdos kraštą.
Masinės kolektyvizacijos LSSR pradžia.
SSRS okupacijos Lietuvoje pradžia.

1.
2.
3.

LAF organizuotas Birželio sukilimas.
Nacistinė Lietuvos okupacija.
SSRS reokupacijos pradžia.
Sovietinė Lietuvos aneksija.   
Lietuvos partizaninis karas su SSRS.

4.
5.
6.
7.
8.

B Paaiškink sąvokas:

Lietuvos aktyvistų frontas stribai deportacija

litvakai ultimatumas sovietizacija jidiš

Lietuvos laisvės kovos sąjūdis Ostlandas reokupacija

emisaras „Liaudies seimas“ aneksija diversija

1939 1940 1943 1946 1949 1952 1955

C Atsakyk į klausimus:
Įvardyk įvykius, žymėjusius 
SSRS įvykdytą Lietuvos 
okupaciją, aneksiją.
Kada įvyko pirmas masinis 
Lietuvos gyventojų trėmimas 
į SSRS?
Koks buvo pagrindinis 
1941 m. birželio sukilimo 
tikslas?
Kokius planus lietuvių tautos 
atžvilgiu kūrė nacistai?
Kas organizavo Lietuvos žydų 
žudynes?
Kodėl sovietų prieš Lietuvos 
gyventojus vykdytas teroras 
vadinamas genocidu?
Dėl ko prasidėjo Lietuvos 
partizaninis karas su SSRS?
Išvardyk tau žinomus 
Lietuvos partizanų vadus.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A
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4  Grupės „Aitvarai” lyderis  Kęstutis 
Ignatavičius su savadarbe šešiastyge 
gitara. Tuo metu Lietuvoje buvo galima 
įsigyti tik septynių stygų rusiško derini-
mo instrumentų.  Teko patiems perda-
ryti ir net gaminti gitaras. 1967 m.

A  Laisvą sielą įkūnijanti muzika
XX a. 6 deš.  JAV gimė  naujas muzikos stilius – rokenrolas, vėliau su-

trumpintai vadintas roku. Ritminga bei energinga gitaros muzika, tekstai 
apie laisvę, meilę, asmeninius džiaugsmus ir rūpesčius buvo tai, ko reikė-
jo to meto jaunimui: maištas prieš visuomenės nustatytas  taisykles, bū-
das išsakyti savo mintis, išlieti jausmus. Tradicinių pažiūrų ir dorovės nor-
mų besilaikanti visuomenės dalis roką pavadino „šėtono muzika”, tačiau 
dėl to šis stilius tapo dar populiaresnis. 1969 m. JAV surengtame trijų die-
nų  roko muzikos ir menų festivalyje Vudstoke šėlo per 400 tūkst. žmonių! 
Ilgainiui ši muzika virto savita kultūra, simbolizuojančia naują požiūrį į gy-
venimą bei visuomenę.

Roko muzikos galia
I S T O R I J A  I Š  A R Č I A U

?

Kuo roko muzika žavėjo to meto jaunimą?
Kodėl konservatyvių pažiūrų visuomenė roką vadino  
„šėtono muzika”?

1.
2.

1  Minios šėlsmas roko festivalyje Vudstoke 1969 m. Iki šiol Vudstokas 
laikomas hipių ir roko laikų klestėjimo simboliu.

B  Roko kelias į Lietuvą
Kai pasaulis kraustėsi iš proto apimtas roko karštinės, Sovietų Lietuvoje oficialiai 

pripažintas tik vienas populiariosios muzikos žanras – „tarybinė estrada“. Tai buvo sovie-
tinės ideologijos persmelkta muzika, visiškai neatitinkanti jaunimo poreikių. Rokas draus-
tas arba bent nepageidautas  kaip keliantis grėsmę „supuvusio kapitalizmo“ produktas. 
Tačiau  6 deš. pabaigoje per braškančias nuo trukdžių užsienio radijo transliacijas, kon-
trabanda įvežtas  plokšteles roko muzika pasiekė ir Lietuvą. Iš rankų į rankas plito įrašai, 
dažnai nelegaliai grojami diskotekose, kūrėsi pirmosios grupės. Netrukus kiekvienas di-
desnis miestelis turėjo savo roko grupę.

Sovietų valdžia, supratusi, jog plintančios mados neįmanoma uždrausti, stengėsi bent 
jau kontroliuoti ją. Visose sovietinėse respublikose imta rengti grupių peržiūras. Nustaty-
tas privalomas repertuaras: 75% sovietų autorių, 20% užsienio socialistinių šalių ir tik 5% 
savo kūrybos dainų. Nedalyvaujančioms peržiūrose arba jų nepraėjusioms grupėms ke-
lias į platesnę koncertinę veiklą buvo užkirstas.

?

Kokiais keliais roko muzika pasiekė Lietuvą?
Kodėl sovietų valdžia stengėsi kontroliuoti roko atlikėjus?

3.
4.

D  Roko muzika prieš sovietinę santvarką
„Perestroikos“ metais roko grupės pradėjo vaduotis 

iš griežtos cenzūros gniaužtų. Anksčiau  pogrindyje tū-
noję roko muzikantai gavo galimybę reikštis viešai, gro-
ti savo kūrybos dainas, kuriose pasigirsdavo paslėptos 
kritikos okupantams. Būreliui entuziastų 1987 m. kilo idė-
ja surengti roko  grupių turą po Lietuvą, pavadintą „Roko 
maršas per Lietuvą“. Tuomet garsios roko grupės „Antis“ 
lyderio Algirdo Kaušpėdo žodžiais, „iki tol atvirose vie-
tose ar stadionuose niekas nebuvo rengęs jokių koncer-
tų. Buvome absoliutūs laisvės nešėjai, net Sąjūdžio tada 
dar nebuvo. Vėliau susikūrė Sąjūdis, o mes su savo pazu 
(sovietinio autobuso markė), išsikėlę vėliavas, į kaimus 
važinėjom. Ten žmonės pirmą kartą trispalvę pamatė. At-
simenu, kaip kažkur Žemaitijoje bobutė ėjo, tai jai net ki-
birai iš rankų iškrito“.

Iki nepriklausomybės atgavimo  įvyko trys „Roko mar-
šai“.  Kaskart šiuose koncertuose vis drąsiau prabil-
ta apie Lietuvos laisvės siekius. Sovietų okupuotose res-
publikose ši muzika buvo kovos prieš sistemą ir okupa-
cinį režimą simbolis, savotiška „dainuojančios revoliuci-
jos“ dalis.

?

Kaip pasikeitė šių grupių padėtis „perestroikos“ 
laikotarpiu?
Kokiu būdu roko muzika prisidėjo prie sovietų 
imperijos žlugimo?
Paprašyk artimuosius išversti arba pats išnagrinėk 
C . Kokiu pagrindu sovietinė cenzūra draudė tam 

tikras grupes? Pasvarstyk, ar pagrįsti šie kaltinimai.

5.

6.

7.

C
Valdžios atstovai periodiškai sudarinėjo 

draudžiamų grupių ir atlikėjų sąrašus, kurie 
savo kūryba „kenkė“ sovietinei ideologijai ir 
„nepriimtini“ sovietinio žmogaus vertybėms.

Ištraukos iš 1985 m. sąrašo Nikolajevo 
apskrities komjaunimo komitetui Ukrainoje:
Skorpions – propaguoja smurtą
Pink Floyd – SSRS užsienio politikos iškrai-
pymas
Sex Pistols – pankų judėjimas, smurtas
AC/DC – neofašizmas, smurtas
Tina Turner – seksas
Chulijas Iglesijas – neofašizmas...

2  Darbininkės gamykloje pakuoja plokšteles. 
Didžioji Britanija. 1965 m.

3  Vokalinis instrumentinis ansamblis (pavadinimas 
„grupė“ Sovietų Sąjungoje buvo neleidžiamas) 
„Kertukai“ – pirmasis oficialiai pripažintas gitarinis 
kolektyvas Lietuvoje. 1967 metai.

5  Lietuvos hipiai. XX a. 8 deš. Toks jaunuolių aprangos stilius, gyvenimo 
būdas buvo netoleruojamas Sovietų Sąjungoje. Pakliuvę į draugovininkų 
ar milicininkų rankas hipiai ne tik buvo „auklėjami“ guminėmis lazdomis, 
bet ir prievarta apkerpami. Mokykloje juos svarstydavo, grėsė pašalinimas 
iš komunistinių jaunimo organizacijų, įrašas apie nepažangų elgesį 
pažymių knygelėje.

6  „Katedra“ viename iš „Roko maršų“ dainuoja 
„Mes jėga”. 9 deš. pabaiga.

7  Grupė „Antis“ – viena iš  laisvėjančios Lietuvos roko legendų. Muzikantai elgesiu 
bei stiliumi šokiravo to meto klausytojus,  o savo kūryba gebėjo taikliai pasišaipyti iš  
sovietinės sistemos  bei jos blogybių. 9 deš. pabaiga.
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Ilgai nelaisvėje gyvenę žmonės nemoka gyventi 
laisvoje demokratinėje šalyje. Laisvė – tai 
pirmiausia atsakomybė. Žmogui suteikiama 
daugiau galimybių laisvai apsispręsti, veikti, 
bet jis privalo ir atsakyti už padarinius.

Po istorinio lūžio – žlugus sovietiniam režimui – 
žmonės netikėjo, kad laisvė gali būti kitokia, nei 
atrodė svajonėse. Dešimtmečius sovietinėje siste-
moje praleidusiems Lietuvos gyventojams reikėjo 
iš esmės pasikeisti, prisitaikyti prie visiškai naujų 
gyvenimo sąlygų. „Laukinis kapitalizmas“, priva-
tizacija, hiperinfliacija, bankų ir kolūkių sistemos 
griūtis pakeitė tūkstančių likimus. Kita vertus, per 
itin trumpą laiką sukurta demokratinė santvarka, 
rinkos ekonomika, šalis tapo NATO ir Europos 
Sąjungos nare. Nors pasiekėme didelių laimėjimų, 
nesame patenkinti tuo, kas vyksta šalyje. Dažnai 
pasigirsta: „Ne tokios Lietuvos norėjome“. Tenka 
pripažinti, kad mus vis dar slegia ir veikia so-
vietmečio palikimas. Neįvykus desovietizacijai, 
įsidrąsinusi buvusi komunistinė nomenklatūra sie-
kia pagražinti savo vaidmenį sovietmečiu, piešia 
jį rožinėmis spalvomis. Vargu ar galėsime sukur-
ti laisvą ir demokratišką visuomenę neapmąstę 
skaudžios praeities. Tik įvertinę klaidas, galime 
jų nekartoti. Deja, Lietuvos visuomenės požiūris į 
savo istoriją dar nėra aiškus. Galbūt praėjo per ma-
žai laiko, kad būtų galima objektyviai į viską pa-
žvelgti. Nežinome, kas esame ir kas norime būti. 
Patriotizmas tampa nemadinga sąvoka, o pilieti-
nės visuomenės susiformavimas – tolimos ateities 
miražas. Jau subrendo pirmoji laisvės karta. Ar šie 
jaunuoliai sugebės mylėti savo šalį, didžiuotis, jog 
yra Lietuvos piliečiai?

VIII „Geležinei uždangai“ 
subyrëjus
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2  Vasario 16-osios minėjimas Vilniuje 2007 m. 
Lietuvos kariuomenės paradas.

1995 2000 20051965 19901955 1960

•
1992 m.

priimama Lietuvos
Respublikos
konstitucija

•
1992 m.
pasirašoma Europos Sąjungos
steigimo sutartis

•
2004 m.

Lietuva priimama į NATO ir ES

•
1994 m. 
karo Čečėnijoje 
pradžia

•
1957 m.

įkuriama Europos Ekonominė
Bendrija

•
1993 m.
Lietuvoje įvedamas litas

•
2003 m.

„rožinė revoliucija“ Gruzijoje

•
1991 m.

įkuriama NVS

•
2004 m.

„oranžinė revoliucija“ Ukrainoje

1991 m.
privatizacijos ir laisvosios

rinkos pradžia Lietuvoje

3  Europa 1914–2003 metais.

1  Pergalę švenčiantys 
Lietuvos narystės Europos 

Sąjungoje šalininkai. 2004 m. 
gegužės 1 d. nuotrauka. 

Tą dieną Lietuva tapo visateise 
organizacijos nare.

1914 m. 1937 m.

2003 m.1989 m.

4  „Europos istorija“. 1998 m. prancūzų karikatūra.

1955 1960 1965 1990 1995 2000 2005
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Skyriaus santrauka

1 	 Posovietinė Lietuva
Pirmaisiais nepriklausomybės metais Lietuvos ūkis 
patyrė didelį nuosmukį. 
1992 m. Lietuvos piliečių referendume priimta nauja 
Konstitucija užtikrino demokratinius valstybės 
valdymo principus. 
Lietuva per labai trumpą laiką sukūrė rinkos 
ekonomiką.

•

•

•

4 	 Lietuva XXI amžiuje
Masinė piliečių emigracija į ES šalis daro milžinišką 
žalą Lietuvai.
Šaliai taip pat kyla su visuomenės senėjimu bei 
gyventojų mažėjimu susijusių problemų. 
Šiandieninė Lietuva – sparčiai besivystanti valstybė. 
Narystė  NATO ir ES užtikrino saugumą bei politinį 
stabilumą, sudarė palankias sąlygas ekonomikos 
plėtrai.

•

•

•

2 	 Europos susivienijimas
Šaltojo karo metais SSRS ekspansijos grėsmė skatino 
Vakarų Europos šalis jungtis į gynybinę NATO 
organizaciją. 
Bendrosios rinkos kūrimo idėja tapo Europos 
Sąjungos įkūrimo pagrindu. 
2004 m. į ES ir NATO priimta didelė grupė buvusių 
komunistinių valstybių, tarp jų ir Lietuva.

•

•

•

3 	 Ant sovietų imperijos griuvėsių
Dėl neįvykusios desovietizacijos valdžią ir turtus NVS 
šalyse pasiglemžė buvusi nomenklatūra. 
Daugumoje NVS šalių prezidentai įvedė autoritarinį 
valdymą, visišką teisėsaugos ir žiniasklaidos 
priemonių kontrolę.
Buvusią SSRS drasko tautų nesutarimai, kuriuos 
dažnai, vadovaudamasi principu „Skaldyk ir valdyk“, 
kursto Rusija. 

•

•

•

Mano šimtmetis nuotraukose

Praėjęs šimtmetis tiesiogiai palietė kiekvieno iš mūsų 
šeimą. Visi  tapome ir esame istorijos dalis. Norint tuo įsi-
tikinti, pakanka pasidomėti savo šeimos istorija. Tikimės, 
kad atlikę užduotį, ne tik praturtinsite savo istorijos žinias, 
bet ir artimiau susipažinsite su šeimos praeitimi.

Projekto įgyvendinimas
I. Pasirengimas projektui.

Klasėje aptarkite, kuriuos praėjusio šimtmečio pa-
saulio ir Lietuvos istorijos įvykius norėtumėte pristatyti, 
pasiskirstykite temas. Sutarkite, kiek laiko skirsite pro-
jektui įgyvendinti.

Pasiruoškite didelį popieriaus lapą (rekomenduojama 
A1 formato) ir nusibraižykite atitinkamas grafas.

Viršuje horizontaliai nusibraižykite laiko juostą. Jos 
pradžia ir pabaiga priklausys nuo jūsų turimos medžia-
gos ir pristatomo laikotarpio. Kairėje vertikaliai nubrėž-
kite juostą ir padalykite į skiltis savo šeimos istorijai,  
Lietuvos ir pasaulio įvykiams. 

II. Medžiagos atrinkimas ir parengimas 
pristatymui.

Pirmojoje skiltyje pažymėkite svarbiausias savo ir 
šeimos narių datas (gimimas, vedybos, mirtis). Iš šeimos 
albumo atrinkite savo ir šeimos narių nuotraukas, geriau-
sia tokias, kuriose užfiksuotas koks nors įvykis. Įklijuo-
kite nuotraukas  arba jų kopijas į pirmąją skiltį (orien-
tuokitės pagal laiko juostą). Prie kiekvienos nuotraukos 
priklijuokite trumpą, bet informatyvų paaiškinimą. Nau-
dokitės papildomais informacijos šaltiniais ir į antrąją bei 
trečiąją skiltis įklijuokite nuotraukas, susijusias su Lietu-
vos ir  pasaulio praėjusio šimtmečio istorija. Atrinkite tik 
tuos įvykius, kurie atitinka pirmosios ir antrosios skilties 
laikotarpius. Kiekvieną trumpai paaiškinkite.

III. Projekto pristatymas.
Parengtą projektą pristatyk klasei. Trumpai paaiškink, 

kokie asmenys ir įvykiai atsispindi tavo projekte ir kaip 
jie susiję su praėjusio šimtmečio istorija. Nurodyk šeimos 
narių sąsajas su trečiojoje skiltyje minimais įvykiais.

IV. Projekto aptarimas.
Pristatytus darbus aptarkite klasėje. Kas  pavyko? Ką 

buvo galima atlikti geriau? Kokių problemų kilo įgyven-
dinant projektą? Ką nauja sužinojote apie   savo šeimos 
praeitį? Ar jūsų artimųjų istorija papildė žinias apie pra-
ėjusį šimtmetį? Pasvarstykite, ar jūsų projekto rezultatai 
domintų mokyklos bendruomenę, plačiąją visuomenę. Jei 
taip, surenkite savo darbų parodą.

P R O J E K T A S

Vilniaus Antano Vienuolio mokyklos mokslei-
vių Gabrielės, Egidijaus ir Vainiaus darbai.


