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SANTRAUKA
Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijos pusėje veikė lietuvių karinės – policinės
struktūros formuotės, t. y. lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) batalionai (vok. Litauische
Schutzmannschaft bataillone). Iš viso buvo suformuota ne mažiau kaip 26 batalionai, kuriuose
tarnavo apie 12 – 13 tūkst. karių.
Per lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono veikimo laikotarpį – 1941 m.
rugpjūčio 7 d. – 1944 m. vasario mėn., keitėsi tik bataliono pavadinimas. Šis batalionas iki 1941 m.
spalio 6 d. veikė Lietuvoje, kur daugiausia buvo panaudotas įvairios paskirties objektų apsaugai,
baudžiamosioms akcijoms vykdyti. 1941 m. spalio 6 d. – 1944 m. vasario mėn. batalionas veikė
Baltarusijoje, kur vykdė sargybos tarnybas prie karinių, strateginių ir ūkinės paskirties objektų, karo
belaisvių stovyklų, dalyvavo rengiant ir vykdant genocido, baudžiamąsias, antipartizanines akcijas.
Batalionas kaip karinis vienetas nebuvo pilnai sukomplektuotas, aprūpintas ir ginkluotas. Ši
formuotė buvo pavaldi SS ir policijos vadui Lietuvoje (vok. SS und Polizeiführer Litauen), tačiau
priklausomai nuo vykdytų tarnybų užfrontėje, buvo pavaldi ir vokiečių užnugario vadovybei (vok.
Kommandeur der Ornungspolizei Weissruthenien, Kdo Rück,). Bataliono vadu de facto buvo
bataliono vokiečių ryšių karininkas (vok. Verbindungsoffizier der Schutzmannschaft).
Lietuvių bataliono sudėčiai pakitus, pastarasis 1944 m. vasario mėn. buvo sujungtas su
lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 15-uoju batalionu, kuris 1944 m. liepos 26 d. Tauragėje
buvo reorganizuotas, nuginkluotas. Dalis bataliono karių pateko į 1944 m. rugsėjo 11 d. Dancige
(Vokietija) steigiamą Lietuvos policijos 2-ąjį pulką (Lietuvių savanorių pėstininkų 2-ąjį pulką, vok.
2. Litauische Freiwilligen Infanterie Regiment). Kiti kariai papildė vokiečių inžinerinius dalinius,
kovojo Vakarų fronte ir pateko anglams, amerikiečiams į nelaisvę, vėliau apsigyveno Vakarų
pasaulyje arba buvo repatrijuoti į Sovietų Sąjungą. Kita dalis bataliono karių papildė vokiečių,
Lietuvių vietinės rinktinės, Tėvynės apsaugos rinktinės, partizanų ar kitų lietuvių pagalbinės
policijos (apsaugos) batalionų gretas, pateko į sovietų nelaisvę ir buvo nuteisti mirties bausme ar 10
ir 25 m. laisvės atėmimo bausmėmis lageriuose.
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ABSTRACT
During the Second World War Lithuanian military - police structural units, the so-called
Lithuanian Auxiliary Police Battalions (Litauische Schutzmannschaft bataillone), acted in
combination with Germans. The 26 battalions were formed from 1941 to 1944.
The 12th Lithuanian Auxiliary Police Battalion operated from August 7, 1941 to February
1944: even the name of the battalion was changed a few times. In Lithuania the battalion went
duties from August 7 – October 6, 1941, where the battalion went guard duties, took part in punitive
actions. From October 6 – February 1944 the battalion operated in Byelorussia. Here the battalion
went guard duties near military, economic and strategic objects, POWs camps, operated in genocide
policy, participated in punitive, anti - guerrilla operations. The battalion, how military unit, was not
total completed, supplied with good equipment and armament. The battalion was under the
command the Leader of SS and Police in Lithuania (SS und Polizeiführer Litauen), but principal the
battalion was under the command of German Rear Authority (Kdo Rück, Kommandeur der
Ornungspolizei Weissruthenien). The Commander of battalion de facto was German Messenger
officer (Verbindungsoffizier der Schutzmannschaft).
When the number of battalion was varied, in February the 12th Battalion was consolidated
into the 15th Lithuanian Auxiliary Police Battalion in Byelorussia. On July 26, 1944 in Tauragė, this
battalion was reorganized and attached to the 2nd Lithuanian Police Regiment (Lithuanian Infantry
Volunteers Regiment, 2. Litauische Freiwilligen Infanterie Regiment) which was formed on
September 11, 1944 in Danzig (Germany). After the distribution the soldiers were incorporated into
the German Engineer units. Part of them fought in the West front was taken prisoner or surrendered
to Americans or British and were sent to the POWs camps, fought against Germans and after that
lived in the Free World, or were repatriated to the Soviet Union. Another part of Lithuanian soldiers
served in German units, in other Lithuanian Auxiliary Police Battalions, Lithuanian Territorial
Corps, Fatherland Defence Forces, partisan units. The soldiers, that were taken prisoners by the
Soviets or persecuted after the war, were sentenced from 10 to 25 years of prison or sentenced to
death.
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Rašau ne dėl to, kad tai labai gerai, rašau, todėl, kad visa kita yra labai blogai!
Charlesas Bukowskis
(Charles Bukowski)

ĮVADAS
Antrojo pasaulinio karo metais Vokietijos pusėje veikė lietuvių pagalbinės policijos
(apsaugos) batalionai (vok. Litauische Schutzmannschafts Bataillone, Schutzmannschaft der
Ornungspolizei, Schuma), tai – gausiausiai, ilgiausiai veikusios karinės – policinės struktūros
formuotės, kurių kariai dalyvavo kovose su Sovietų armija, vykdė apsaugos, konvojavimo,
baudžiamąsias, antipartizanines tarnybas Vidurio Rytų, Rytų Europos, Balkanų regione. Iki šių
dienų išlieka aktuali šių formuočių istorija, pastarųjų dalyvavimo karo nusikaltimuose ir
nusikaltimuose žmogiškumui, holokausto (genocido) 1,2 politikoje klausimas 3.
Temos aktualumas: Ši tema Lietuvos istorikų palyginti menkai tyrinėta. Tai kas iki šiol
parašyta – daugiau bendro pobūdžio informacija ir kai kurių istorikų darbuose galima užtikti tik
paviršutiniškai aprašytus įvykius. Nors yra nemažai istorinių studijų skirtų tokio pobūdžio
formuotėms, pastarųjų įvykdytiems nusikaltimams, tačiau autoriaus pasirinktai tematikai darbų
trūksta. Konkrečiai lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono istorijai yra pateikta tik
vienintelė studija 4. Galima teigti, kad šis tyrimas turi analogijų su Christopherio Browningo
(Christopher. M. Browning) veikalu apie vokiečių policijos 101-ąjį batalioną, kuris Lenkijoje
dalyvavo sunaikinant apie 38 tūkst. ir deportuojant apie 45,200 žydų, bei Frencho MacLeano
(French MacLean) – apie Ypatingąjį SS (vok. Schutzstaffel) 5 batalioną Dirlewanger, kuris
1

Holokaustas (lot. holokaustum – auką sudeginau visiškai, hebr. shoa – baisi nelaimė, visiškas sunaikinimas) – žydų
diskriminavimas, persekiojimas ir naikinimas, kurį 1933 – 1945 m. vykdė nacių Vokietija.
2
Genocidas – tas, kas siekdamas sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių bet kuriai nacionalinei, etninei, rasinei,
religinei, socialinei ar politinei grupei, organizavo, vadovavo ar dalyvavo juos žudant, kankinant, žalojant, trikdant jų
protinį vystimąsi, deportuojant, kitaip sudarant tokias gyvenimo sąlygas, kad jos lėmė visų ar dalies žūtį, ribojant
gimstamumą tose grupėse ar prievarta perduodant jų vaikus kitoms grupėms, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerija, Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas, Vilnius, 2006, p. 100; Nusikaltimai žmogiškumui: civilių
gyventojų žudymas, naikinimas, pavergimas, trėmimas ir kiti nežmoniški veiksmai, įvykdyti iki karo ar karo metu, ar jų
persekiojimas politiniais, rasiniais ar religiniais (Vokietijos atveju ir priklausimo tam tikroms visuomenės grupėms –
etninėms (čigonų, žydų, Rytų Europos gyventojų), socialinėms (homoseksualų, psichinių ir nepagydomų ligonių,
asocialių asmenų) – aut. past.) motyvais, vykdant ar siekiant įvykdyti bet kurį nusikaltimą, tenkantį tribunolo
jurisdikcijai, nepriklausomai nuo to, ar tie veiksmai buvo laikomi tos šalies, kurioje jie buvo įvykdyti, vidaus teisės
pažeidimais ar ne, P. Kūris, Atsakomybės tarptautinėje teisėje problemos, Vilnius, 1970, p. 56; Nusikaltimai
žmogiškumui nuo karo nusikaltimų skiriasi tik dviem požymiais: pagal subjektą (valstybės pareigūnas ar vykdęs
pastarojo nurodymus) ir pagal nukentėjusius (nukentėjusieji - civiliai asmenys, nesvarbu kokios šalies), karo
nusikaltimai – žudymas, trėmimas, kankinimas, nežmogiškas elgesys su civiliais gyventojais ar karo belaisviais, J.
Žilinskas, Nusikaltimai žmogiškumui ir genocidas Tarptautinėje teisėje ir Lietuvos Respublikos teisėje, Vilnius, 2003, p.
22.
3
Tyrime vartojamas holokausto (žydų genocido) politikoje terminas reiškiantis dalyvavimą holokauste tiesiogiai
(šaudymas) ir netiesiogiai (konvojavimas, šaudymo metu teritorijos ir pasmerktųjų apsauga, sargybos tarnybos prie dujų
kamerų, krematoriumų, getų ir koncentracijos stovyklų).
4
A. Rukšėnas, Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941 – 1943,
Genocidas ir rezistencija, Nr. 2 (22), 2007.
5
SS (vok. Schutzstaffel) – apsaugos būriai, įkurti 1925 m., kaip paramilitariniai daliniai nacių partijos susirinkimams
saugoti, vėliau tapo Trečiojo Reicho politikos įrankiu ir karinė elitine organizacija. Iš apsaugos būrių buvo suformuoti
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Baltarusijoje sunaikino apie 120 tūkst. žmonių ir apie 200 kaimų. 6 Autoriaus pasirinkta tyrinėti
tematika nesulaukė reikiamo istorikų dėmesio, todėl pasirenkant minėtąjį tyrimo objektą –
įžengiama į mažai užpildytą tyrimų sferą. Pasirinktos temos pobūdis sudaro galimybę tyrimui
suteikti platesnį kontekstą.
Tyrimo problematika: Visai neatsitiktinai tyrinėti pasirinktas lietuvių pagalbinės
policijos (apsaugos) 12-asis batalionas, tai – vienas kontraversiškiausių (kontraversiškiausias),
liūdnai pagarsėjusių lietuvių dalinių. Iš visų lietuvių formuočių šis batalionas buvo vienas
efektyviausių antipartizaninių kovos ir vienas pagrindinių, aktyviausių dalinių dalyvavusių
holokauste. Sunku patikėti, kad iki šiol tokio pobūdžio tyrinėjimus sunkina ideologinis
angažuotumas, postkomunistinės lietuvių visuomenės pasaulėžiūrinis neapibrėžtumas, politizuoti ir
išankstiniai apologetiniai argumentai, politinės konjunktūros pakitimai privertę tapti tautinės
koncepcijos gynėjais ir Lietuvos istorijos koncepciją pateikti tik iš gerosios pusės.
Tenka pridurti, kad tyrime „lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) bataliono“ sąvoka
išreiškiama tokiais žodžių junginiais kaip „lietuvių karinės – policinės struktūros formuotė“,
„lietuvių policijos batalionas“ arba sutrumpintais variantais – „lietuvių batalionas“, „batalionas“.
Tyrime nenaudojamas „lietuvių savisaugos bataliono“ pavadinimas, kuris mokslinėje literatūroje
daugiausiai vartojamas vienintelio istoriko dr. Rimanto Zizo, nes toks vartojimo būdas yra
komplikuotas dėl keleto priežasčių: 1) Tyrinėjimo objektas de jure buvo pavaldus vokiečių SS ir
policijos vado Lietuvoje institucijai, tik kai kuriais atvejais, vermachtui, de facto užnugario
struktūroms; 2) Batalionas buvo pavadintas – pagalbinės policijos (apsaugos) batalionu (vok.
Schutzmannschaft (Schuma) Bataillonen), o ne lietuvių savisaugos batalionu (vok. Selbstschutz
Bataillonen); 3) Bataliono narių laipsniai ir pasisveikinimas buvo prilyginti vokiečių policijos
pareigūnų laipsniams, pasisveikinimui, 4) Lietuvių ryšių karininko prie vokiečių tvarkos policijos
vado Lietuvoje institucija buvo vadinama dvejopai – „lietuvių apsaugos dalių“ arba „lietuvių
savisaugos dalių“institucija; 5) Bataliono karių paieška ir bausmės skyrimas buvo SS ir policijos
teismo kompetencijoje (vok. SS, Waffen – SS und Polizeigericht) 7, o ne vermachto karo teismo; 6)
Batalionas daugiausiai vykdė policines – apsaugos tarnybas. Tik dalis lietuvių visuomenės,
ypatingai institucijų vadovai, pareigūnai minėtuosius batalionus traktavo kaip kariuomenės dalinius,
o ne kaip policijos. Lietuvių apsaugos dalių (LAD) ryšių karininkas prie vokiečių tvarkos policijos
vado Lietuvoje gen. št. plk. ltn. Antanas Špokevičius batalionų karius sveikino Lietuvos
SS kaukolių daliniai (vok. Totenkopfverbände) ir SS kariuomenė. SS uniforma – juodos spalvos, su skiriamaisiais
ženklais, skirtinga nuo vermachto vadovybės struktūra ir karinių laipsnių pavadinimais. Antrojo pasaulinio karo metais
Waffen–SS (vok. Waffen – ginklai) buvo įtraukti į vermachto sudėtį.
6
Ch. M. Browning, Ordinary Men: Reserve Police Battalions 101 and the Final Solution in Poland, New York, 1992;
F. MacLean, The cruel hunters. SS – Sonderkommando Dirlewanger. Hitler’s most notorious anti – partisan unit,
Atglen, 1998.
7
SS – Reichsfiurerio ir vokiečių policijos vado H. Himmlerio 1942 m. rugsėjo 28 d. įsakymo vertimo į lietuvių kalbą
nuorašas, LCVA, f. R – 556, ap. 2, b. 19, l. 30.
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kariuomenės šventės proga, linkėdamas garbingai tęsti Lietuvos kariuomenės tradicijas. Tai būtų
galima paaiškinti, kad siekiant atkurti Lietuvos kariuomenę buvo ieškota galimybių tam tikslui
panaudoti policijos batalionų kūrimąsi. Kaip teisingai pastebi istorikas R. Zizas, kad šie batalionai
buvo sovietų likviduotos Lietuvos kariuomenės, o ne Lietuvos policijos tąsa, tačiau įpareigoti
tarptautinės teisės vokiečiai leido steigti tik pagalbinio policinio pobūdžio formuotes (vok.
Schutzmannschaften des Einzeldienstes) 8. Ir istorikas Petras Stankeras pažymi, kad neteisinga
traktuoti Antrojo pasaulinio karo metais įsteigtus lietuvių policijos batalionus kaip pagrindines
kariuomenės pajėgas, nes kariuomenė – tai valstybės ginkluotosios gynybos institucija – krašto
apsaugos sistemos pagrindinė dalis, sauganti valstybės suverenitetą, jos teritorijos ir erdvės
neliečiamybę, ginklu ginanti valstybę nuo agresijos ar kitokio ginkluoto užpuolimo 9. Tačiau
vokiečių okupacijos metais apie lietuvių kariuomenės atkūrimą negalėjo būti net kalbos, nes
nacionalinių karinių formuočių dalyvavimas kare prieš Sovietų Sąjungą teiktų galimybę, bei
pretenzijas Lietuvai į valstybingumą ir politinį pripažinimą karui pasibaigus Vokietijos pergale.
Tenka konstatuoti, kad suformuotus batalionus tikslinga būtų įvardinti lietuvių pagalbinės policijos
(apsaugos) batalionais arba „lietuvių karinės – policinės struktūros formuotėmis“, tai patvirtina ir
bataliono personalinė sudėtis, struktūra, apranga, ginkluotė, atributika, vykdytų tarnybų specifika.
Tyrime eilinį, puskarininkį ir karininką įvardijanti sąvoka nurodoma žodžiu „karys“.
Ir dar kelios dėmesio vertos pastabos. Tyrime tikslingai skaitytojui pateikiamos pavardės,
kai kurios sąvokos, terminai originalo kalba, kad išvengti klaidingų teiginių ar vertimų.
Pagrindinės istoriografijos ir šaltinių apžvalga:
Sovietmečio istoriografija: Lietuvių karinės – policinės struktūros formuočių, holokausto
istoriografiją ribojo griežti sovietinės ideologijos reikalavimai, istorikų darbus peržiūrėdavo ir
cenzūruodavo periodikos, leidyklų redaktoriai. Istorikų darbai buvo sutvarkyti taip, kad
nusistovėjusių istoriografijos ideologinių klišių nebūtų galima pažeisti, dėl kurių istorijos mokslas
„stovėjo vietoje“. Sovietinė istoriografija apsiribojo tik ginkluoto pasipriešinimo vokiečiams
klausimais, kurių tyrinėjimams ryškią įtaką darė marksistinė ideologija. Sovietmečio istorikai tapo
šaltinių faktografijos, ideologinių nuostatų, retorikos įkaitais. Galima teigti, kad sovietinė epocha
buvo užteršusi istorijos mokslą, pateikiant tokių veikalų pavyzdžių kaip: „Mirties fortuose”, „Ir
sušaudytieji prabyla”, „IX fortas”, „Hitlerinė okupacija”, „Archyviniai dokumentai apie
nacionalistų antiliaudinę veiklą”, „Hitlerininkų penktoji kolona”, „Hitlerininkų parašiutininkai” ir

8

R. Zizas, Lietuvos savisaugos (apsaugos) batalionų nuostoliai Vokietijos – SSRS karo metu (1941 – 1945), Karo
archyvas, Nr. 19, Vilnius, 2004, p. 193–195.
9
P. Stankeras, Lietuvių policija 1941 – 1944 metais, Vilnius, 1998; Vokietijos politika įtraukiant Antrojo pasaulinio
karo metais užimtų Baltijos šalių gyventojus į policijos ir karinius dalinius ir jos rezultatai, Karo archyvas, Nr. 19,
Vilnius, 2004, p. 383.
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pan. 10 Absoliuti dauguma sovietmečiu išleistų veikalų turi nedidelę išliekamą vertę, išskyrus
dokumentuotus leidinius, kurie plačiau minimi aptariant tyrime naudotų publikuotų dokumentų
grupę.
Išeivijos istoriografija: Tai gynybinės pozicijos istoriografija - lietuvių talkininkavimo,
dalyvavimo holokauste supratimas ir aiškinimas buvo lydimas lietuvių dalyvavimo žudynėse
neigimu. Išeivija ne tik paskelbė tendencingų ir kritiškumo stokojančių darbų, bet ir iškreipė
lietuvių talkininkavimo vokiečių represinėms struktūroms mastą, dalyvavimo holokauste priežastis.
Tačiau kitoks požiūris išeivijoje besiformavo atkūrus Lietuvą – vietos ir užsienio istorikų darbai,
galimybė naudotis sovietmečiu įslaptintais dokumentais, archyvais. Iš išeivių labiausiai minėtinas
buvęs Jungtinių Amerkos Valstijų (JAV) teisingumo ministerijos Specialiųjų tyrimų skyriaus (angl.
Organization (Office) of Special Investigation, OSI), Tarptautinės nacių ir sovietinio okupacinių
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti komisijų nario, Millersville (JAV) universiteto istorikas
Saulius Sužiedelis 11, kuris intensyviai tyrinėjo holokausto Lietuvoje tematiką. Šio tyrimo autorius
naudojo tik nedidelę išeivijos istorinio palikimo dalį – periodinius ir memuarinio pobūdžio darbus,
kurie paminėti aptariant tyrime naudotus periodinius leidinius ir memuarinę literatūrą.
Šiuolaikinė Lietuvos istoriografija: Lietuvai atgavus nepriklausomybę, lietuviams
istorikams teko naujai pažvelgti praeitį, perkainoti istorines vertybes. To išdavoje pasirodė nemažai
vertingų mokslinių straipsnių, publicistinių interpretacijų, kurios pratęsė, pagilino tyrimus skirtus
Lietuvos istorijai vokiečių okupacijos metais. Tačiau apie lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos)
batalionus Antrojo pasaulinio karo metais iki šiol nėra parašytos nei vienos istorinės monografijos.
Išsiskiria lietuvių istorikų – šio tyrimo konsultanto, vieno autoritetingiausių nagrinėjamos tematikos
tyrinėtojų Arūno Bubnio darbai, kuriuose randame informatyvios medžiagos apie bataliono
pavaldumą, struktūrą, veiklos pobūdį ir pan. 12, taip pat istorikų Petro Stankero 13, Stasio Knezio
darbai, pastarajame aptinkame duomenų apie bataliono formavimąsi, vadovybę, personalinę sudėtį,
10

M. Eglinis, Mirties fortuose, Vilnius, 1958; S. Bistrickis, Ir sušaudytieji prabyla, Vilnius, 1960; Z. Kondratas, IX
fortas, Vilnius, 1961; Hitlerinė okupacija, Vilnius, 1961; Archyviniai dokumentai apie nacionalistų antilaudinę veiklą,
Vilnius, 1961; Hitlerininkų penktoji kolona, Vilnius, 1961; Hitlerininkų parašiutininkai, Vilnius, 1966.
11
Iš visų autoriaus darbų, nagrinėjama tematika išsiskiria, Ch. Dieckmann, S. Sužiedelis, Lietuvos žydų persekiojimas
ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį, Totalitarinių rėžimų nusikaltimai Lietuvoje, Vilnius, t. 3, 2006; 1979 m.
prie JAV Teisingumo ministerijos buvo įsteigtas Specialiųjų tyrimų skyrius (angl. Organization (Office) of Special
Investigation, OSI). OSI inicijuoja procesus, kurių dėka atimama pilietybė iš asmenų, kurie imigruodami į šalį nuslėpė
biografijos faktus, bendradarbiauja su įvairių šalių saugumo teisėsaugos organais (informacija apie lietuvius OSI
pasiekdavo ir iš KGB). Šiame specialiųjų tyrimų skyriuje dirba teisininkai ir istorikai. Tyrimų biure 1982 – 1987 m. yra
dirbęs ir prof. Saulius Sužiedelis.
12
A. Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941 – 1944), Vilnius, 1998; Lietuvių viešoji policija ir policijos batalionai
(1941 – 1944), Genocidas ir rezistencija, Nr. 1 (3), 1998; 253-asis lietuvių policijos batalionas, Genocidas ir
rezistencija, Nr. 2 (4), 1998; Lietuvių karinės policinės struktūros ir žydų persekiojimas, Žydų žudynių byla, Vilnius,
2001; SS svetimšalių daliniai Rytų fronte, Lietuvių tauta antinacinės koalicijos kovų verpetuose, Vilnius, 2003; The
Holocaust in Lithuania between 1941 and 1944, Vilnius, 2005; Lietuvių policijos 15-asis batalionas (1941 – 1944),
Genocidas ir rezistencija, Nr. 1 (21), 2007.
13
P. Stankeras, Lietuvių policija 1941 – 1944 metais, Vilnius, 1998; Vokietijos politika įtraukiant Antrojo pasaulinio
karo metais užimtų Baltijos šalių gyventojus į policijos ir karinius dalinius ir jos rezultatai, Karo archyvas, Nr. 19,
Vilnius, 2004.
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pavaldumą 14. Minėtina teisės specialisto Rimgaudo Geleževičiaus studija, kurioje pateikiama
duomenų apie batalionų narius dalyvavusius holokausto politikoje, veikalo turinį daugiausiai sudaro
karo nusikaltėlių neteisėtos reabilitacijos, dereabilitacijos, teisinio genocido ir karo nusikaltimais
įtariamų lietuvių persekiojimo restitucijos 15. Vertingas studijas pateikė istorikai Rimanta Zizas16 ir
Alfredas Rukšėnas 17, kurios susijusios su nagrinėjama tematika. Ypatingai vertinga pastaroji
studija, kurią galima būtų vertinti kaip vieną pirmųjų profesionalių bandymų pateikti bataliono
istoriją, tačiau autorius iškelti tikslai ir uždaviniai susiję tik su bataliono dalyvavimu holokauste, ne
daug vietos skiriama bataliono vykdytoms sovietų karo belaisvių apsaugos, antipartizaninėms
tarnybomis. Galima teigti, kad vertingiausia ir išsamiausia studijos dalis – skirta bataliono
dalyvavimui holokauste.
Užsienio istoriografija: minėtinos JAV istorikų Richardo Breitmano (Richard Breitman) 18,
Christopherio M. Browningo, F. MacLeano, Antonio J. Münozo (Antonio J. Münoz) 19, Martino
Deano (Martin C. Dean) 20, Henry L. Gaidis 21, Michaelio MacQueeno (Michael MacQueen) 22,
Johno Armstrongo (John Armstrong) 23 ir vokiečių Knuto Stango (Knut Stang) 24, Christiano
Gerlacho (Christian Gerlach) 25, Christopho Dieckmanno (Christoph Dieckmann) 26 studijos, tai –

14

S. Knezys, Karo komendantūros Tautinio darbo batalionas 1941 metais, Genocidas ir rezistencija, Nr. 1(7), 2000.
R. Geleževičius, Holokausto teisingumas ir restitucija Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę (1990 – 2003), Vilnius,
2003.
16
R. Zizas, Lietuvos savisaugos (apsaugos) batalionų nuostoliai Vokietijos – SSRS karo metu (1941 – 1945), Karo
archyvas, Nr. 19, Vilnius, 2004; Lietuvos piliečių ne žydų persekiojimas, civilių gyventojų žudynės, Totalitarinių
režimų nusikaltimai Lietuvoje. Karo belaisvių ir civilių gyventojų žudynės Lietuvoje, Vilnius, t. 2, 2005.
17
A. Rukšėnas, Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941 – 1943,
Genocidas ir rezistencija, Nr. 2 (22), 2007.
18
R. Breitman, Himmler`s Police Auхiliaries in the Occupied Soviet territories, Simon Wiesenthal Center, Annual, Vol.
7, 1990 (1994).
19
A. J. Münoz, Hitler’s Eastern Legions, vol. 1: The Baltic Schutzmannschaft 1941 - 1945, The story of the Baltic
volunteers from Estonia, Latvia and Lithuania who served in the German Oder Police, SS and Army from 1941 - 1945,
New York, 1996; How to lose a guerrilla war: lessons learned from German anti – partisan tactics and policies in White
Russia may help the U. S. Army and its current problems in Iraq, <http://www.axiseuropa.com/article2004.htm> [2007
m. gruodžio 11 d.].
20
M. C. Dean, Lietuvių dalyvavimas masinėse žydų žudynėse Baltarusijoje ir Ukrainoje 1941 – 1944 metais, Akiračiai,
Nr. 2 (296), 1998; Collaboration in the Holocaust, crimes of the local Police in Belorussia and Ukraine, 1941 – 1944,
New York, 2003; Lithuanian Participation in the Mass Murder of Jews in Belorus and Ukraine, 1941 – 1944, The
Vanished World of Lithuanian Jews, Amsterdam – New York, 2004.
21
H. L. Gaidis, A History of the Lithuanian Military Forces in the War (1939 – 1945), Chicago, 1998.
22
P. A. Shapiro, C. J. Rheins, M. MacQueen, Lithuanian Collaboration in the “Final Solution”: Motivations and Case
Studies, United States Holocaust Memorial Museum, Washington, 2005.
23
Д. Армстронг, Советские партизаны. Легенда и действительность 1941 – 1944. За линией фронта. Военная
история, Москва, 2007; Партизанская война. Стратегия и тактика 1941 – 1943. За линией фронта. Военная
история, Москва, 2007.
24
K. Stang, Kollaboration und Massenmord. Die litauische Hilfspolizei, das Rollkommando Hamann und die
Ermordung der Litauischen Juden, Frankfurt, 1996.
25
Ch. Gerlach, Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts – und Vernichtungspolitik in Weissrussland 1941 bis 1944,
Hamburg, 1999.
26
Ch. Dieckmann, Uberlegungen zur deutschen Besatzungsherrschaft in Osteuropa 1941 – 1944: Beispiel Litauen,
Annaberger Annalen, No. 5, 1997; Ch. Dieckmann, Karo belaisvių žudymas; Totalitarinių režimų nusikaltimai
Lietuvoje. Karo beliavių ir civilių gyventojų žudynės Lietuvoje, Vilnius, t. 2, 2005; Ch. Dieckmann, S. Sužiedelis,
Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį, Totalitarinių rėžimų nusikaltimai Lietuvoje,
Vilnius, t. 3, 2006.
15
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tiesioginės ir papildomos literatūros grupė, kurioje pateikiama medžiaga susijusi su bataliono
pavaldumu, vykdytomis tarnybomis (ypatingai holokauste). Labiau kaip papildomą literatūrą,
kurioje pateikiamas bendrojo pobūdžio kontekstas, būtų tikslinga įvardinti rusų autorių pozicijas: S.
Drobiazko ir A. Karaščiuko (C. Дpoбязko, A. Kapaщyk) 27, Viktoro Šunkovo (Виктор Шунков) 28,
Sergejaus Čuevo (Cергеи Чуев) 29, Olego Plenkovo (Олег. Ю. Пленков) 30, V. Perežogino (В. А.
Пережогин) 31, Olego Smyslovo (Олег. Смыслов) 32, Konstantino Semenavo (Kонстантин
Семенов) 33, Vladimiro Spiridenkovo (Владимир Спириденков) 34, Olego Romanko (Олег. В.
Романько) 35 studijas.
Šaltiniai: Tyrimo metu buvo panaudota archyviniai šaltiniai, įvairūs straipsniai, veikalai,
todėl visų aptarti išsamiai neįmanoma. Žemiau pateiktoje apžvalgoje apsiribota pagrindinių šaltinių
aptarimu. Vykdant tyrimą autorius daugiausiai rėmėsi Lietuvos centrinio valstybės archyvo
(LCVA) saugomais policijos ir karinių įstaigų fondais, kuriuose atsispindi bataliono organizacinė
struktūra, kiekybinė ir personalinė sudėtis, informacija apie vykdytas tarnybas: F. R – 500. Lietuvos
generalinės srities Trakų apskrities viršininkas, 1941–1944 m.; F. R – 556. Lietuvos generalinės
srities Kauno valstybinė leidykla, 1941 – 1944 m.; F. R – 660. Lietuvos generalinės srities Lietuvos
savisaugos dalių štabas. Vilnius, 1941 – 1944 m.; F. R – 683. Lietuvos generalinės srities pavienės
policijos tarnybos ryšių karininkas prie tvarkos policijos vado Lietuvoje. Kaunas, 1941 – 1944 m.;
F. R – 689. Lietuvos generalinės srities Vilniaus miesto policijos vadas, 1941 – 1944 m.; F. R –
691. Lietuvos generalinės srities Vilniaus miesto policijos 2-osios nuovados viršininkas, 1941 –
1944 m.; F. R – 1018. Lietuvos generalinės srities tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vadas,
1941 – 1944 m.; F. R – 1099. Lietuvos generalinės srities Šiaulių apskrities viršininkas, 1941 –
1944 m.; F. R. – 1399. Lietuvos generalinės srities saugumo policijos ir SD vadas, 1941 – 1944 m.;
F. R – 1444. Lietuvos generalinės srities Kauno miesto komendantūra. Kaunas, 1941 m. Tyrime
ypatingą vietą užima ir Lietuvos ypatingojo archyvo (LYA) fondai, kuriuose aptiksime bataliono
27

C. И. Дробязко, Локотский автономный округ и Русская Освободителная Народная рмия, Материалы по
истории Русского освободительного движения, Москва, 1998; C. Дpoбязko, A. Kapaщyk, Вторая Мировая
война 1939 – 1945. Bocтoчныe дoбpoвoльцы в вepмaхтe, пoлиции и CC, Mocквa, 2000.
28
В. Шунков, Солдаты рзрушения. Организация, подготовка, вооружение, униформа, ваффен СС, Москва,
Минск, 2001.
29
C. Чуев, Спецслужбы III Рейха. I книга. Досье E. Спецлужбы мира, Санкт-Петербург, 2003; Спецслужбы III
Рейха. II книга. Досье E. Спецлужбы мира, Санкт-Петербург, 2003; Проклятые солдаты. Предатели на
стороне III рейха, Москва, 2004; На стороне III Рейха. Власовцы – пасынки Третьего Рейха, Москва, 2006.
30
О. Ю. Пленков, III РЕЙХ. Война: до критической черты. Секретные материалы, Санкт – Петербург,
Москва, 2005.
31
В. А. Пережогин, Восточные части на немецкой службе, Бригада РОНА, Антипартизанская война в 1941 –
1945 гг., Москва, Минск, 2005.
32
О. Смыслов, Военые тайны ХХ века. Пятая колона Гимлера. От Кутепова до Власова, Москва, 2006;
Проклятые легионы. Изменики Родины на службе Гимлера. Военные тайны ХХ века, Москва, 2006.
33
K. Семенов, Дивизии войск СС. Die Geschichte Division der Waffen – SS. История организации, структура,
боевое применение, Москва, 2007.
34
В. Спириденков, Лесные солдаты. Партизанская война на северо – западе СССР. На линии фронта. Правда
о войне, Москва, 2007.
35
О. В. Романько, Военые тайны ХХ века. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941 – 1945, Москва, 2008.
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veiklą anonsuojančių dokumentų apie bataliono apsaugos, konvojavimo, baudžiamąsias ir
antipartizanines tarnybas: F. K – 1. Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos (LSSR) valstybės
saugumo komiteto (rus. Комитет государственной безопасности, КГБ (KGB)); F. 3377.
Partijos istorijos instituto prie Lietuvos komunistų partijos centrinio komiteto (LKP CK).
Daugiausiai tyrime buvo remtasi KGB vykdytomis karių baudžiamosiomis – filtracinėmis bylomis.
Atlikus keliolikos bylų lyginamąją analizę, galima pateikti kiek išsamų kontekstą iš bataliono
istorinės perspektyvos. Tyrime taip pat buvo pasitelkti Vytauto Didžiojo karo muziejaus fondai:
Fondų apskaitos ir apsaugos skyrius. Fotografijų fondo rinkiniai. Šiuose rinkiniuose galime aptikti
nuotraukų iš bataliono vykdytų tarnybų.
Tyrimui buvo aktualūs šaltinių pagrindu sudaryti veikalai ir leidiniai: minėtini teisės ir
teisiniai dokumentai, kuriose apibrėžiami teisės aktai, direktyvos, nusikaltimų pobūdis, bausmės už
įvykdytus

nusikaltimus

karo

metais 36;

dokumentuotas

leidinys

„Niurnbergo

procesas“

(Нюрнбергский процесс) 37, veikalas kuriame pateikiamos kaltinamosios išvados ne tik apie
vokiečių, bet ir apie jų talkininkų įvairių struktūrų, padalinių veiklą; atmetus politizuotus ir
propagandinius veikalo aspektus nagrinėjama tema vertinga Jakovo Vico studija 38, kurioje
pateikiama pagalbinių policinių (apsaugos) batalionų organizavimo, veiklos specifika; dokumenti
rinkiniai: „Faktai kaltina“ 39, veikalas turintis vertingos medžiagos apie lietuvių formuotes, tačiau
dėl ideologinio selektyvumo abejojama jo autentiškumu, ir „Masinės žudynės Lietuvoje (1941 –
1944)“ 40, „Nacionalistų talka hitlerininkams“, 41 kuriuose publikuojami tendencingai parinkti
dokumentai atskleidžiantys lietuvių batalionų dalyvavimą holokauste, antipartizaninėse akcijas, apie
Lietuvos vietinės rinktinės (LVR) batalionus; brošiūra – leidinys „Kaltina nužudytieji“ 42, kurioje
apžvelgiamas tyrinėjamas objektas per baudžiamojo proceso tyrimo prizmę, paskelbtos tesimo
nuosprendžio ištraukos, kaltinamosios išvados, tesimo metu atlikto žurnalistinio tyrimo fragmentai;
tyrime naudojamas ir įvairių šalies ir kt. valstybių archyvų pagrindu sudarytas dokumentuotas
veikalas „Lietuvos liaudis Didžiajame Tėvynės kare (1941 – 1945)“ 43, kuriame galime rasti
duomenų apie antipartizanines kovos pobūdį, antinacinį pogrindį, Lietuvoje įvykusias įvairaus tipo
akcijas ir pan.; minėtinas ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktoriaus
36

Dėl mirties bausmės panaikinimo. SSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1947 m. gegužės 26 d. įsakas, TSRS
Aukščiausiosios Tarybos žinios, Nr. 17, 1947; Mirties bausmės taikymas atnaujintas 1950 m. sausio 12 d. įsaku, Dėl
mirties bausmės taikymo išdavikams, šnipams, kenkėjams, diversantams, ibid., Nr. 3, 1950; Lietuvos Tarybų
Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas: Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais 1983 m. birželio 1 d.,
Vilnius, 1983; Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas, Vilnius,
2006.
37
Нюрнбергский процесс, Москва, т. 3, 1958.
38
J. Vicas, SS tarnyboje. Dokumentinis leidinys apie lietuvių apsaugos dalių įvykdytus nusikaltimus, Vilnius, 1961.
39
Faktai kaltina, Vilnius, 1965.
40
Masinės žudynės Lietuvoje (1941 – 1944), I d., 1965; II d. Vilnius, 1973.
41
Nacionalistų talka hitlerininkams, Vilnius, 1970.
42
Kaltina nužudytieji, Vilnius, 1963.
43
Lietuvos liaudis Didžiajame Tėvynės kare (1941 – 1945), Vilnius, 1982.
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įsakymas „Dėl papildomų getų, koncentracijos stovyklų ir kitokio tipo prievartinių stovyklų sąrašo
patvirtinimo“, kuriame aptinkame duomenų apie vokiečių okupacijos metais Kaune veikusiais
įvairaus tipo stovyklas, getus; Lietuvos nacionalinio muziejaus bibliotekos katalogas „Lietuvos
kariuomenės karininkai 1918–1953“, kuris sudarytas archyvinių dokumentų pagrindu, pastarajame
galime aptikti duomenų apie bataliono karininkus 44; OSI surinkta medžiaga ir JAV (Kanados)
teisėsaugos organų parengti duomenys apie buv. bataliono karį Juozą Kisielaitį. Byloje galime
aptikti kaltinamojo biografinius duomenis, kaltinamąsias išvadas, apklausos protokolus, įsakymus
batalionui, duomenų apie bataliono personalinę sudėtį, vykdytas tarnybas, tolimesnį bataliono karių
likimą 45; vokiečių autoriaus Guido Knoppo (Guido Knopp) dokumentuota studija skirta holokausto
reiškiniui 46, kurioje įkomponuotos karo meto dokumentų, įvykių liudininkų (akcijų organizatorių,
vykdytojų ir aukų) prisiminimų ištraukos.
Svarbu paminėti ir kitas svarbias bataliono istorijai tirti naudojamas šaltinių grupes:
lietuvių (sovietmečio, išeivijos ir atkurtos Lietuvos) ir rusų periodiniai (spaudos) leidiniai –
„Akiračiai“, „Į Laisvę“, „Kardas“, „Karys“, „Lietuvos aidas“, „Rytų savanoris“ (bataliono
laikraštis), „Tiesa“ (Правда), „Sovietinė Rusija“ (Советская Россия) 47, bei memuarinio pobūdžio
veikalai – Nesvyžiaus įvykių liudininkų M. Lachowickio (M. Lachowicki), J. ir B. Kaganų (J.
Kagan, B. Kagan) prisiminimai; LVR kario, istorinių įvykių liudytojo, karo talkininko (vok.
Kampfhelfer) Stasio Gvildžio, SS – sturmbannfiurerio Otto Skorzenio (Otto Skorzeny) ir lietuvių
karo kapeliono Zenono Ignatavičiaus – Ignonio atsiminimų veikalus 48. Kaip pagalbinė medžiaga
tyrinėjamo objekto klausimu naudojama ir internetinių šaltinių grupė 49.

44

Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, Vilnius, t. 1, 2001; t. 2,
2002; t. 3, 2003; t. 4, 2004; t. 5, 2005; t. 6; 2006.
45
Juozas “Joe” Kisielaitis. Alleged Nazi war criminal living in Monreal; Quebec, <http:// www. Kisielaitis. Tripod.
com> [2008 m. gegužės 12 d.].
46
Г. Кнопп, Холокост. Неизвестные страницы истори, Харьков, 2007.
47
Netekome dviejų karžygių, Karys, Nr. 46 (1155), 1942; Savisaugos bataliono vėliava, Karys, Nr. 39 (1201), 1943; B.
Leonas, Jūrininkai kasa bulves, Karys, Nr. 7, 1956; Нота МИД CCCP посолству США в Москве, Правда, Нo, 170
(16026), 1962 m. июня 19; Amerikos gėda, Tiesa, Nr. 53, 1964 m. kovo 3 d.; Globojami nacistiniai nusikaltėliai, Tiesa,
Nr. 300 (13319), 1986 m. gruodžio 31 d.; V. Kazlauskas, Staliningradas: žūtis ir prasiveržimas, Kardas, Nr. 1, 1993; A.
Pakalniškis, buv. TAR karys, Tėvynės apsaugos rinktinės gimimas ir žuvimas, Kardas, Nr. 1, 1993; A. Kerpauskas,
Paskutinis mūšis...Tėvynės apsaugos rinktinės kovų puslapiai, Kardas, Nr. 1–2, 1996; M. C. Dean, Lietuvių
dalyvavimas masinėse žydų žudynėse Baltarusijoje ir Ukrainoje 1941 – 1944 metais, Akiračiai, Nr. 2 (296), 1998; Г. И.
Баркун, Республика – Партизанка. Под таким названием извесна Беларусь миру, Советская Россия, Но. 79–80
(12553), 19 июня 2004; I. Tumavičiūtė, Vokiečiai demaskuoja lietuvių šmeižikus, Lietuvos aidas, Nr. 294–295 (838–
839), 2007 m. gruodžio 22 d. ir t. t.
48
M. Lachowicki, The Victims of Nesvizh, Tel Aviv, 1948; J. Kagan, B. Kagan, Surviving the Holokaust with the
Russian Jewish Partisans, London, 1997; S. Gvildys, Laisvės troškimo kaina. Istorinė apybraiža, Kaunas, 1999; O.
Skorzeny, Nieznana wojna. Moje operacje specjalne, Warszawa, 1999; Z. Ignonis, Praeitis kalba: Dienoraštiniai
užrašai liudija, 1941 – 1944, New York, 1980; Z. Ignonis, Praeitis kalba: Dienoraštiniai užrašai. Gudija 1941 – 1944,
Vilnius, 2007.
49
Į Lietuvą išsiunčiamas nacių rengtose žudynėse dalyvavęs lietuvis, <http://www.lrytas.lt > [2007 m. rugpjūčio 17 d.];
Šiškauskas H., Lietuvis JAV kaltinamas dėl karo nusikaltimų, <http://www.balsas.lt> [2008 m. balandžio 8 d.];
<http://www.militaria.lt/?id=94> [2007 m. gruodžio 11 d.]; <http://www.reenactor.net/units/17lwfd/6-awards.html>
[2007 m. gruodžio 11 d.].
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Tyrimo tema, objektas: Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-asis batalionas 1941
– 1944 metais.
Tyrimo chronologiniai rėmai: Pagrindinis dėmesys skiriams bataliono istorijai – 1941 m.
rugpjūčio 7 d. – 1944 m. vasario mėn. Tokias chronologines ribas lėmė bataliono egzistavimo
laikotarpis (nuo suformavimo iki išformavimo). Tačiau tyrime trumpai apžvelgiami ir įvykiai iš II
Sovietų okupacijos ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpių (1944 – 2002 m.), t. y.
įvykiai susiję su bataliono karių likimais, pastarųjų teisminiu persekiojimu. Šių aspektų pateikimas
praplėstų ir pagilintų nagrinėjamos tematikos ir problematikos kontekstą, atskleistų tiesą apie
bataliono karius.
Tyrimo tikslai ir uždaviniai: Pagrindinis tikslas – remiantis įvairiais šaltiniais, kritiškai
juos įvertinus ir analizavus pateikti lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono istoriją
1941 – 1944 metų istorinės raidos perspektyvoje, nes iki šių dienų nėra detaliai ištyrinėta šio
bataliono istorija, todėl autorius tikisi užpildyti tebesančią istoriografijos spragą ir prisidėti prie
bendros batalionų istorijos kūrimo. Be pagrindinio darbo tikslo keliami šie uždaviniai: 1) Pateikti
duomenis apie lietuvius ir lietuvių formuotes veikusias Vokietijos pusėje; 2) Apžvelgti lietuvių
pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono suformavimą, struktūrą, vadovybę, personalinę
sudėtį, aprangą, ginkluotę, atributiką, pavaldumą, išformavimą ir pateikti žinias apie pasižymėjusius
bataliono karininkus; 3) Detaliai išnagrinėti, besiremiant iškelta problematika, chronologiniu
principu bataliono tarnybas Lietuvoje ir Baltarusijoje 1941 – 1944 metais; 4) Trumpai apžvelgti
bataliono karių tolimesnius likimus, teisminį persekiojimą.
Tyrimo metodai: Tikslų ir uždavinių įgyvendinimui taikytini aprašomieji – istorinis
analitinis, apžvalginis metodai, skirti istorinių procesų atkūrimui. Taikytinas ir struktūrinės analizės,
lyginamasis metodai – pasirinkti dėl tyrimo tematikos ir problematikos, siektini išskaidyti tyrimo
objektą į dalis (elementus), bei šias dalis išnagrinėti, lyginti, sugrupuoti, rasti naujų faktų ir naujai
aprašyti bataliono istoriją remiantis tiek chronologiniu principu, tiek dėl problematiškumo.
Tyrimo struktūra: Tyrimą sudaro įvadas, kuriame pristatomas temos aktualumas,
problematika, svarbiausia naudota literatūra, tyrimo objektas, chronologiniai rėmai, tema, tikslai ir
uždaviniai, metodai, struktūra, skyriai, poskyriai, skirsniai, išvados, kuriose apibendrinami tyrimo
rezultatai, šaltinių ir literatūros sąrašas, priedai. Pirmoji tyrimo dalis pavadinta „Lietuviai ir lietuvių
formuotės veikusios Vokietijos pusėje 1941 – 1945 metais“ pateikiama kaip įžanginė dalis apie
lietuvius ir lietuvių dalinius veikusius vokiečių pavaldume Antrojo pasaulinio karo metais. Antroji
dalis „Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-asis batalionas“ skirta apžvelgti, kiek
dokumentai leidžia, tyrinėjamo objekto kaip karinio vieneto istoriją. Trečiojoje dalyje pavadinimu
„Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono vykdytos tarnybos Lietuvoje ir
Baltarusijoje 1941 – 1944 metais“ remiantis archyvinių šaltinių duomenimis parodoma bataliono
13

veiklos specifika. Ketvirtojoje dalyje nagrinėjamas „Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo
bataliono karių tolimesnis likimas“.
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1. LIETUVIAI IR LIETUVIŲ FORMUOTĖS VEIKUSIOS
VOKIETIJOS PUSĖJE 1941 – 1945 METAIS
Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių SS, Vokietijos karinės ginkluotose pajėgose (vok.
Wehrmacht), saugumo policijoje ir saugumo tarnyboje (vok. Deutsche Sicherheitspolizei und
Sicherheitsdienst des Reichsfuhrers SS, SD), policijoje tarnavo apie 50–70 tūkst. lietuvių, apie 70
tūkst. baltarusių, apie 90 tūkst. estų, apie 110–115 tūkst. latvių, apie 250 tūkst. ukrainiečių. 50
Daugiausia lietuvių veikė vokiečiams pavaldžiuose lietuvių formuotėse, kiek mažiau vokiečių
formuotėse.

1. 1 Lietuvių formuotės vokiečių pavaldume
Karo metais buvo suformuota keletas lietuviškų formuočių: Lietuvių statybos – inžinerijos
batalionai (vok. Litauische Bauabteilung, apie 2–2,5 tūkst. karių), Vietinė savisauga (Savigyna,
vok. Litauische Selbstschutz), atskirasis savisaugos dalinys (vok. Landesschutzverbände – Krašto
savigynos dalinys, apie 3 tūkst. karių) 51, Lietuvos vietinė rinktinė (vok. Litauische Sonderverbände
– Lietuvių ypatingieji būriai, apie 10–12 tūkst. karių), Lietuvių karinių dalių inspekcija (LKDI) 52
arba Tėvynės apsaugos rinktinė (TAR, vok. Kampfgruppe Mäder – Mäderio kovos grupė, apie 6
tūkst. karių), batalionas „Lietuva“ (vok. Bataillon Litauen, suformuotas Kėsline (Pomeranija,
Vokietija) iš tarnaujančiųjų Reicho darbo tarnyboje (vok. Reichsarbietsdiens, RAD)) 53. 1941 m.
vasarą ir rudenį, be išvardytų dalinių, buvo suformuoti trumpalaikiai lietuvių pagalbinės policijos
(apsaugos) daliniai. Kauno karo komendantūroje veikė šios pagalbinės policijos tarnybos (PPT)
atskirosios kuopos: transporto, technikos, statybos, autokuopos. Taip pat veikė ir kiti atskirieji
Alytaus, Marijampolės, Vilkaviškio, Jonavos, Šiaulių, Rokiškio, Zarasų apsaugos ir Techninės
pagalbos daliniai. Vilniaus pagalbinės policijos dalinių štabas suformavo tokias dalis: Trakų,
Varėnos, Lydos, Molodečno, Ašmenos. Be minėtų dalių buvo suformuotos reprezentacinė ir trys
policijos kuopos. Vėliau šios formuotės buvo integruotos į lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos)
batalionus. Iš viso tokio tipo formuočių buvo suformuota ne mažiau kaip 26 formuotės,
50

C. Дpoбязko, A. Kapaщyk, Вторая Мировая война 1939 – 1945. Bocтoчныe дoбpoвoльцы в вepмaхтe, пoлиции
и CC, Mocквa, 2000; В. Шунков, Солдаты рaзрушения. Организация, подготовка, вооружение, униформа
Bаффен СС, Москва, Минск, 2001, c. 31.
51
R. Zizas, Vietinė savisauga (savigyna) Lietuvoje nacių Vokietijos okupacijos metais (1941–1944), Genocidas ir
rezistencija, Nr. 1 (11), 2002, p. 79.
52
Nuo 1944 m. rugsėjo mėn. 20 d. Tėvynės apsaugos rinktinė, vykdant Lietuvos karinių dalių performavimą,
pavadinama Lietuvių karinių dalių inspekcija.
53
Reicho darbo tarnyba (vok. Reichsarbietsdienst, RAD) – nuo 1942 m į RAD galėjo patekti ne tik etniniai vokiečiai,
bet ir okupuotų šalių gyventojai. Manoma, kad lietuviai tarnavę RAD papildė batalioną „Lietuva“ ir 1944 m. rugpjūčio
mėn. papildė Drezdene suformuoto lietuvių policijos bataliono gretas, į pastarąjį buvo įtrauktas ir lietuvių pagalbinės
policijos 255-asis batalionas. Naujasis lietuvių policijos batalionas (vok. Litauisches Freiwilligen Polizei Bataillon)
buvo išsiųstas į Jugoslaviją, kur kovojo su Josipo Brozo Tito (Јосип Броз Тито) vadovaujamais partizanais, buvo
sutriuškintas Sovietų III Ukrainos fronto ir Bulgarijos armijos, kapituliavo 1945 m. balandžio 9 d. Kučevjė (Jugoslavija)
vietovėje.
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neįskaičiuojant laikinai suformuotų batalionų (apie 12–13 tūkst. karių) 54. 1944 m. liepos ir rugsėjo
mėn. šios formuotės buvo įjungtos į du Lietuvos policijos pulkus (Lietuvių savanorių pėstininkų
pulkus, vok. Litauische Freiwilligen Infanterie Regiments) 55.

1. 2 Lietuviai vokiečių formuotėse
Lietuviai atliko karinę tarnybą ir kitose formuotėse. Ypatinagi išsiskiria Baltijos vokiečiai
(vok. Baltendeutschen) priklausę SS daliniams. Šiuose daliniuos galėjo tarnauti apie 150–500
lietuvių: lietuviai tarnavo SS – sturmbannfiurerio O. Skorzenio 56 ir SS – Oberfiurerio Oscaro
Dirlewangerio (Oscar Dirlewanger) daliniuose; 57 latvių SS 15-ojoje divizijoje (vok. 15. Waffen
Grenadier – Division der SS (Lettische Nr. 1)), kur daugiausiai lietuvių buvo divizijos 1-ojo latvių
statybos ir rezervo bataliono 4-ojoje kuopoje) ir latvių SS 19-ojoje divizijoje (vok. 19. Waffen
Grenadier – Division der SS (Lettische Nr. 2)), kur lietuviai nesudarė didesnio atskiro dalinio ir
kt. 58; SS dalinyje Nr. 105 (vok. SS – Standarte No. 105), kuriame tarnavo apie 2 tūkst. Klaipėdos
krašto lietuvių kilmės vokiečių, lietuvių, daugiausiai iš dr. Ernsto Neumanno (Ernst Neumann)
tvarkos policijos (vok. Memelland Ordnungsdienst), kuri vėliau tapo SS – Standarte, o E.
Neumannas – SS – standartenfiureriu; SS sargybinių daliniuose tarnavo kelios dešimtys lietuvių
karių (vok. SS – Wachmänner arba Trawniki männer), kur iš pradžių kariai buvo apmokomi karių
parengimo stovykloje (vok. SS – Ausbilgungslager) Travnikuose (Liublinas, Lenkija) 59.

54

Laikinai suformuoti batalionai: 2-asis E (atsargos, Kauno apygarda), 7-asis (Vilniaus apygarda), 10-asis F (fronto)
(Panevėžio apygarda), 15-asis B (laikinas pavadinimas), Lietuvių policijos batalionas (Drezdenas, Vokietija) –
neįskaičiuotini. Estai suformavo 26 (bataliono dydis – 500 karių, iš viso tarnavo 10–13 tūkst.), latviai suformavo 48
policijos batalionus ir 7 etninių rusų batalionus (vadinamų latgalių batalionais), bataliono dydis 300–700 karių, kuriuose
tarnavo apie 15 tūkst.
55
Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, Vilnius, t. 2, 2001, p. 13–
16.
56
O. Skorzeny, Nieznana wojna. Moje operacje specjalne, Warszawa, 1999, s. 43.
57
F. MacLean, The cruel hunters. SS – Sonderkommando Dirlewanger. Hitler’s most notorious anti – partisan unit,
Atglen, 1998.
58
Waffen – SS divizijose tarnavo apie 910 tūkst. karių, iš Rytų Europos šalių apie 200 tūkst. karių, K. Семенов,
Дивизии войск СС. Die Geschichte Division der Waffen – SS. История организации, структура, боевое
применение, Москва, 2007, c. 30; G. Williamson, SS: gwardia Adolfa Hitlera, Warsawa, 1995, s. 139; V.
Brandišauskas, Lietuvių SS legionas, nuo visuotino boikoto iki vienodo vertinimo, Lietuvių tauta antinacinės koalicijos
kovų verpetuose, Vilnius, 2003, p. 177; Vilniaus SD ypatingojo būrio nariai priskirti prie operatyvinės grupės A, 1944
m. spalio 17 d. buvo išskirstyti į SS dalinius, P. Stankeras, Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybos (SD) vado
institucija Lietuvos generalinėje srityje 1941 – 1944 metais, Karo archyvas, Vilnius, Nr. 21, 2006, p. 235, 237; E.
Jekabsons, Lietuviai latvių šaulių daliniuose, Latvijos kariuomenėje ir latvių daliniuose, veikusiuose vokiečių
kariuomenėje (1915 – 1945), Karo archyvas, Nr. 22, 2007, p. 129–130; 1943 m. Vilniaus Ypatingasis būrys buvo
pavadintas latvių legiono 11-ojo bataliono būriu, P. Černiausko 1947 m. gegužės 30 d. tardymo protokolas, LYA, f. K –
1, ap. 58, b. 43057/3 , l. 27.
59
K. Moczarski, Rozmowy z katem, Warszawa, 1978, s. 203–204; R. Geleževičius, min. veik., p. 86; Į Lietuvą
išsiunčiamas nacių rengtose žudynėse dalyvavęs lietuvis, <http://www.lrytas.lt/-11873287731185769573-p1-Lietuvosdiena-%C4%AE-Lietuv%C4%85-i%C5%A1siun%C4%8Diamas-naci%C5%B3-rengtose-%C5%BEudyn%C4%97sedalyvav%C4%99s-lietuvis.htm>; [2008 m. vasario 18 d.]; H. Šiškauskas, Lietuvis JAV kaltinamas dėl karo
nusikaltimų, <http://209.85.135.104/search?q=cache:hriDhiSnNFcJ:www.balsas.lt/naujiena/180822+V.+Zajan%C4%
8Dkauskas&hl=lt&ct=clnk&cd=1&gl=lt> [2008 m. balandžio 8 d.].
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Tarp SS pagalbininkų (vok. SS – Helfer), kuriems priklausė jaunimo (15–20 metų
amžiaus) daliniai, buvo apie 1,012 tūkst. lietuvių 60. Tenka pridurti, kad lietuviai tarnavo ir SS
mokinių daliniuose (vok. SS – Zöglinge), SS ir policijos (pulkų) batalionuose 61. Vermachto
kariniuose daliniuose tarnavo apie 5,4 tūkst. lietuvių, iš kurių 1,4 tūkst. darbavosi inžineriniuose
daliniuose. Vokietijos karinėse oro pajėgose (vok. Luftwaffe) buvo apie 12 tūkst. lietuvių, pvz.: 12ame lietuvių naktinio šturmo aviacijos divizione (NSGr. 12), 6-ame atsarginiame aviacijos
batalione 62. Nors oro pajėgose, kaip ir vermachto daliniuose tarnavo ir moterys, 63 tačiau jų skaičius
nėra žinomas 64,65. Vokietijos karinių oro pajėgų pagalbininkų daliniuose (vok. Litauische
Luftwaffen Helfer) atliko tarnybą 1,5 tūkst. lietuvių, kurie taip pat minimi ir rezerviniuose
Vokietijos karinių oro pajėgų daliniuose (vok. Kampfhelfer der Luftwaffe), Vokietijos karinio jūrų
laivyno mokykloje (vok. Marine Ersatz Abteilung), kurioje mokėsi apie 90–100 kariūnų lietuvių, iš
kurių 1-osios kuopos I ir II būriai buvo lietuviški 66. Reicho darbo tarnyboje tarnavo apie 400–2
tūkst. lietuvių, dr. Fritzo Todto (Fritz Todt) organizacijoje Todt (vok. Die organisation Todt) apie
15 tūkst. 67 ir Alberto Speero (Albert Speer) vadovaujamame dalinyje – Nacionalsocialistų partijos
specialiajame

motorizuotame

–

Speer

transporto

korpuse

(vok.

Nationalsozialistisches

Kraftfahrkorps – Transportkorps Speer, NSKK) apie 1 tūkst. lietuvių.
Apie kelis šimtus lietuvių tarnavo ir vermachto ginkluotųjų pajėgų karinėje žvalgyboje ir
kontržvalgyboje, t. y. abvere (vok. Abwehr arba Abwehrabteilung). Vieni iš teiktinų pavyzdžių:
lietuvių kilmės aviacijos mjr. Gerulis 1942 m. buvo abvero tarnybos „Ostlando“ (vok. Abvehrstelle
Ostland) 2-ojo skyriaus vadovu, vėliau Abverkomandos 203 (vok. Abvehrkommando 203) vadas;

60

P. Stankeras, Vokietijos politika įtraukiant Antrojo pasaulinio karo metais užimtų Baltijos šalių gyventojus į policijos
ir karinius dalinius ir jos rezultatai, Karo archyvas, Nr. 19, Vilnius, 2004, p. 376.
61
Yra žinoma, kad 1942 m. rudenį tvarkos policijos vadas Lietuvoje išleido raštą dėl išoriškai į rasinius vokiečius
panašių asmenų ir iš pastarųjų formuojamo uždaro būrio ar kuopos Nr. 1, Tvarkos policijos vado 1942 m. lapkričio 11
d. rašto vertimo į lietuvių kalbą nuorašas, LCVA, f. R – 1018, ap. 1, b. 93, l. 72–73; 1942 m. gruodžio 21 d. Vyriausioji
Reicho saugumo valdyba (vok. Reichssicherheitshauptamt, RSHA) išleido įsakymą atrinkti 2 tūkst. mėlynakių ir
šviesiaplaukių iš lietuvių ir latvių policijos batalionų ir pastaruosius po 10 išskirstyti po vokiečių SS ir policijos
batalionų kuopas, RSHA 1942 m. gruodžio 21 d. įsakymo vertimo į lietuvių kalbą nuorašas, LCVA, f. R – 1399, ap. 1,
b. 57, l. 17; 1943 m. birželio Vilniaus miesto policijos vadas dalinių vadams pranešė, kas asmenys išsiųsti į vokiečių SS
dalinius, savavališkai pasišalino iš tarnybos, LCVA, f. R – 689, ap. 1, b. 49, l. 198.
62
C. Aлekceeв, Универсальный солдат, Авиамастер, Нo 1, 1999, c. 23.
63
Pvz. 1944 m. rudenį Magdeburgo rajone vieną minosvaidžių kuopą sudarė lietuvės arba lietuvių kilmės moterys.
64
D. Littlejohn, Foreign legions of the Third Reich. Vol. 4, San Jose, 1987, p. 223.
65
Yra žinoma, kad moterys iš Klaipėdos krašto tarnavo Luftwaffe daliniuose, S. Gvildys, Laisvės troškimo kaina.
Istorinė apybraiža, Kaunas, 1999, p. 61, 222; О. В. Романько, Военые тайны ХХ века. Коричневые тени в Полесье.
Белоруссия 1941 – 1945, Москва, 2008, с. 204.
66
B. Leonas, Jūrininkai kasa bulves, Karys, Nr. 7, 1956, p. 221.
67
A. Münoz, Hitler’s Eastern Legions, vol. 1: The Baltic Schutzmannschaft 1941 - 1945, The story of the Baltic
volunteers from Estonia, Latvia and Lithuania who served in the German Oder Police, SS and Army from 1941 – 1945,
New York, (1996) 1997, p. 11; A. Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941 – 1944), Vilnius, 1998, p. 404; Todt (vok.
Die organisation Todt) – karinė – inžinerinė (statybinė) organizacija, pavadinta jos vadovo apsiginklavimo ir industrijos
ministro dr. F. Todto vardu, vėliau perimta A. Speero. Kitataučiai į Todt įstodavo kaip savanoriai, mėginę išvengti
deportacijos į Vokietiją, tarnybos kariniuose daliniuose, kalėjimo koncentracijos stovyklose (ypač žydai). Nuo 1943 m.
Todt gretose tarnavo ir buvę karo belaisviai. 1944 m. lapkričio mėn. Todt tarnavo apie 700 tūkst. kitataučių, 165 tūkst.
karo belaisvių, 140 tūkst. nuteistieji už smulkius nusikaltimus (tame tarpe ir žydai).
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ltn. Bronius Aušrotas 1942 m. spalio 15 d. – 1943 m. rugpjūčio mėn. taip pat dirbo vokiečių
žvalgyboje; Brandenburgo 1-ojo bataliono viena iš kuopų, vadovaujama ltn. Adriano von
Foelkersamo (Adrian von Foelkersam) buvo suformuota iš lietuvių. Lietuviai tarnavo ir abvero
tarnybos

„Ostlando“

filialuose:

Königsbergo 68

padalinyje

„Meteoras“

Klaipėdoje

(vok.

Abvehrnebenstelle Königsberg - Aussenstelle „Meteor“), Kaune (vok. Abvehrnebenstelle Kovno),
Šiauliuose (vok. Abvehrnebenstelle – gruppe Kapo), kontržvalgybos punkte Utenoje ir radijo stočių
rezidentūrose Jonavoje, Panemunėje, Dotnuvoje, Kėdainiuose; buvo tarnauta ir kontržvalgybos
punktuose Palangoje, Kybartuose. Lietuvių buvo ir abvero komandose, grupėse ir mokyklose (apie
200 lietuvių) 69: Abverkomandoje 104 (vok. Abvehrkommando 104) (kpt. (Klemas?) Martinkus),
Abvergrupėjė 201 ir 318 (vok. Abvehrgruppe 201 ir 318); diversinėje mokykloje Smolenske, vėliau
ši mokykla buvo perorganizuota ir perkelta į Lenkiją; konkretūs asmenys: Juozas (Jurkus) Jurkūnas
1944 m. rugpjūčio 3 d. – 1945 m. balandžio mėn. buvo žvalgybos mokyklos FAK-203 (Šliorbergas,
netoli Valdeko, Rytų Prūsija) ryšių karininkas, pogrindžio ryšių ir veiklos inspektorius; leitenantas
Napoleonas (Prokorenka) Jonušas žvalgybos parašiutininkų mokyklos FAK-203 (netoli
Instenburgo, Rytų Prūsija) instruktorius; Vladas (Juozokas) Jozokas 1944 m. gruodžio 22 d. baigė
žvalgybos mokyklą FAK-204 (Klenuvkos dvaras, netoli Konicos, Rytų Prūsija); ltn. Stasys
(Kazlauskas) Kantvydas 1944 m. rugpjūčio 3 d. – spalio 1 d. buvo žvalgybos mokyklos FAK-203
(Dalvicas, netoli Įsručio, Rytų Prūsija) instruktorius, vadovavo lietuvių grupei; Antanas ir Bronius
Liesiai 1944 m. rugpjūčio 7 d. Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) buvo pasiųsti į žvalgybos mokyklą
FAK-203 (Dalvicas), kurią baigė gruodžio 18 d.; kpt. Bronius Michelevičius 1941 m. sausio –
birželio mėn. abvero Königsbergo karo apygardos žinių rinkimo punkto Klaipėdoje, vokiečių XVIII
armijos žvalgybos karininkas, IX armijos karinės žvalgybos skyriaus viršininkas, ats. j. ltn. Kazys
Morkus 1944 m. rugsėjo – gruodžio mėn. žvalgybos mokyklos FAK-204 (Dalvicas) auklėtinis.
1944 m. rugsėjo – 1945 m. sausio mėn. ne mažiau kaip 20 asmenų (pvz. Pranas Čeponis, Kazys
Balčiūnas, A. Žarskus ir kt.) buvo neišaiškintos žvalgybos mokyklos FAK (Šliorbergas, Rytų
Prūsija) auklėtiniai, kurią kuravo aviacijos majoras Gerulis. Šie lietuviai sudarė „Fronto žvalgybos
komandos“ vieną iš grupių (vok. Frontaufklarungstrupp) 70. Lietuviai tarnavo vokiečių saugumo
policijoje ir saugumo tarnybos centruose (vok. Aussendienststelle Sipo und SD), pvz. Lietuvos
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Königsbergas - 1946 m. balandžio 7 d. pervadintas Kaliningradu.
1937 m. Vokietijos karinėje žvalgyboje abvere buvo sudarytas diversijų, teroro ir psichologinio karo skyrius, vadas
plk. Erwinas von Lahussenas (Erwin von Lahussen). Vokietijos – Sovietų Sąjungos fronte šis skyrius vadovavo šešioms
Abverkomandoms (vok. Abwehrkommando) su numeriais nuo 201 iki 206, pastarosios savo sudėtyje turėjo nuo 4 iki 12
Abvergrupių (vok. Abwehrgruppen). Lietuviai mokėsi bent 4-iose tokiose mokyklose Rytų Prūsijoje ir Lenkijoje.
70
1945 m. vasario mėn. buvo svarstomas projektas, kuriame buvo aptariamas visų lietuvių grupių, besimokiusių
vokiečių diversinėse mokyklose, sujungimo į „Ypatingosios paskirties Rytų formuotę“ (vok. Jagdferband Ost), tačiau
ar tai buvo įgyvendinta nėra žinoma, Geležinis vilkas, Faktai kaltina, Vilnius, 1965, p. 112–128.
69
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miestų (Kauno centro skyriuose Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Marijampolėje, Kretingoje)
daugiau nei 100, operatyvinėje grupėje A (vok. Einsatzgruppe A) apie 150–250 lietuvių 71.

71

С. Г. Чуев, Спецслужбы III Рейха. I книга. Досье E. Спецлужбы мира, Санкт-Петербург, 2003, c. 365; С. Г.
Чуев, Спецслужбы III Рейха. II книга. Досье E. Спецлужбы мира, Санкт-Петербург, 2003, c. 28–29, 44, 125, 239;
Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, Lietuvos kariuomenės karininkai 1918–1953, Vilnius, t. 4, 2004, p. 88, 90,
118, 153; 2005, 69, 215, 221, 281; P. Stankeras, Vokiečių Saugumo policijos ir Saugumo tarnybos (SD) vado institucija
Lietuvos generalinėje srityje 1941–1944 metais, Karo archyvas, Vilnius, Nr. 21, 2006, p. 229, 242; В. Спириденков,
Лесные солдаты. Партизанская война на северо – западе СССР. На линии фронта. Правда о войне, Москва,
2007, c. 162.
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2. LIETUVIŲ PAGALBINĖS POLICIJOS (APSAUGOS) 12ASIS BATALIONAS
Iš Tautinio darbo apsaugos bataliono (vok. Hilfspolizeidienst bataillonen, TDA) buvo
suformuota keletas lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) batalionų, kurie veikė beveik iki karo
pabaigos. Ne išimtis ir lietuvių 12-asis batalionas, per kurio veikimo laikotarpį keitėsi tik
pavadinimas. Batalionui kaip kariniui vienetui truko pilnos komplektacijos, iš kitų lietuvių
pagalbinės policijos (apsaugos) batalionų skyrė raiščiai ir vėliava, tarnybų pobūdis. Priklausomai
nuo vykdytų tarnybų keitėsi ir bataliono pavaldumas, o bataliono įsakymus sankcionuodavo
vokiečių priežiūros karininkai. Batalionas buvo vienas aktyviausių lietuvių antipartizaninių akcijų
vykdytojų, tačiau už šias tarnybas batalionas retai buvo įvertintas aukščiausiais vokiečių kariniais
apdovanojimais. Vokiečiams pralaimint karą, batalionas dėl įvairių priežasčių buvo vokiečių
reorganizuotas, išformuotas ir įtrauktas į kito lietuvių bataliono sudėtį.

2. 1 Bataliono formavimas
1941 m. birželio 25 d. vokiečių priešakiniui būriui (vok. Vorauskommando) įžengus į
Kauną, Kauno karo komendantūra (vok. Ortskommandanturen) buvo priskirta Šiaurės armijos
grupės 821-ajai vokiečių karo lauko komendantūrai (vok. Feldkommandanturen), kuriai vadovavo
vokiečių policijos gen. mjr. Robertas von Pohlis (Robert von Pohl). Prie karo lauko ir vietos
komendantūrų veikė ir vokiečių slaptosios karo lauko policijos ir žandarmerijos grupės (vok.
Gendarmerie). Birželio 28 d. gen. mjr. R. von Pohlio įsakymu Kauno karo komendantui plk. Jurgiui
Bobeliui, ginkluoti sukilėlių būriai buvo nuginkluoti, ginklai pristatyti Kauno komendantūrai.
Birželio 29 d. buvo pradėtas formuoti reguliarus dalinys pavadintas Tautinio darbo apsaugos
batalionu 72, kurio vadu tapo plk. Andrius Butkūnas (nuo liepos 24 d. pakeistas mjr. Kaziu
Šimkumi), pavaduotoju mjr. Antanas Impulevičius 73. Šis dalinys buvo formuotas iš civilių (1941 m.
birželio mėn. antisovietinių ginkluotų sukilėlių, kriminalinio elemento 74, savanorių) ir karinių –
policinių dalinių (Pirmosios Lietuvos Respublikos policijos, kariuomenės tarnautojų, Šaulių
sąjungos narių, aktyvistų fronto ginkluotų būrių, dezertyravusių Sovietų armijos lietuviško 29-ojo
šaulių teritorinio korpuso (ŠTK) karių, Rytprūsių karo belaisvių). Dauguma bataliono narių stojo
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1941 m. birželio 6 d. Kauno karo komendanto plk. J. Bobelio pranešimas, apie naujai formuojamą batalioną, LCVA, f.
R – 1444, ap. 1, b. 8, l. 35.
73
Žiūrėti Priedą Nr. 1.
74
Kriminaliniu elementu tyrimo autorius įvardina civilius asmenis siekusius pasipelnyti, prisiplėšti, anksčiau teistus
asmenis.
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dėl asmeninių interesų, geopolitinio, keršto motyvų, nacionalistinių nuotaikų, saugesnio gyvenimo
garantijų vedami. Batalionas buvo įsikūręs Aukštaičių gatvėje, Žaliakalnyje. 75
1941 m. liepos 25 d. Lietuvoje buvo įvestas vokiečių civilinis okupacinis režimas (vok.
Die Zivilverwaltung). Vermachtui toliau veržiantis į Rytus, Lietuva tapo vokiečių kariuomenės
užnugario sritimi (vok. Rückwärtiges Heeresgebiet). Tai leido vokiečiams perimti vadovavimą
lietuvių karinėms struktūroms, t. y. Kauno karo komendantūrai ir TDA batalionui. Dėl Vokietijos
karinės politikos Rytų fronte poreikio, vykdant vokiečių direktyvas, buvo įsakyta didinti batalionų
skaičių. Kauno karo komendantūros TDA batalionas tapo vokiečių, formuojamų pagalbinės
policijos tarnybos batalionų formavimo centru. 76
Dar 1941 m. rugpjūčio 6 d. vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono vadas mjr.
Franzas Lechthaleris (Franz Lechthaler) buvo susitikęs su Kauno komendantu kpt. S. Kviecinsku, ir
pastarąjį informavo, kad „Geležinio vilko“ 77 štabe įvyko pasitarimas, ir po kurio buvo aptarti
klausimai susijęs su bataliono perorganizavimu ir perginklavimu, naujos vadovybės paskirimu 78.
1941 m. rugpjūčio 7 d. mjr. F. Lechthaleris pateikė raštą kpt. S. Kviecinskui dėl TDA bataliono 7
kuopų išformavimo ir 2 pagalbinės policijos tarnybos batalionų organizavimo, 1-ojo bataliono vadu
paskiriant mjr. K. Šimkų, 2-ojo bataliono mjr. A. Impulevičių 79. Būtent 1941 m. rugpjūčio 9 d.
laikytina 2-ojo bataliono pagalbinės policijos tarnybos bataliono (vok. Polizeihilfsdienst bataillone,
PPT) formavimosi pradžia, kada vadu oficialiai buvo paskirtas gen. št. mjr. A. Impulevičius, o iš
TDA karininkų buvo pradėta formuoti bataliono vadovybė 80.
Formuojant PPT batalionus TDA batalionas buvo taip išskirstytas: 3-oji, 4-oji, 5-oji
kuopos liko 1-ajame PPT batalione, 1-oji, 2-oji, 6-oji kuopos perkeltos į 2-ąjį PPT batalioną, 81 7-oji
75

J. Vicas, SS tarnyboje. Dokumentinis leidinys apie lietuvių apsaugos dalių įvykdytus nusikaltimus, Vilnius, 1961, p.
14.
76
S. Knezys, Kauno Karo komentantūros Tautinio darbo batalionas 1941 metais, Genocidas ir rezistencija, Nr. 1(7),
2000, p. 136.
77
,,Geležinis vilkas“ – organizacija įsteigta 1927 m. tautininkų partijos, de jure kaip sporto organizacija, de facto veikė
kaip kovinė organizacija. Šios organizacijos vadovu buvo Antanas Smetona, vyriausiuoju vadu Augustinas Voldemaras.
Ši viena iš pagrindinių destabilizuojančių vidaus jėgų, atitolusi nuo Lietuvių tautininkų sąjungos dešiniojo sparno, per
1918 – 1938 m. laikotarpį organizavo 5 sukilimus, prie dar vieno prisidėjo, kaip bendrininkė, 1929 m. pašalinus A.
Voldemarą organizacija apkaltinta pučo prieš prezidentą rengimu ir vykdymu, todėl buvo uždaryta. Vėliau veikė kaip
pogrindinė ir 1934 m. užmezgė kontaktus su vokiečių žvalgyba, kurios buvo remiama finansiškai. 1938 m. Klaipėdoje
voldemarininkai įsteigė ,,Lietuvos Aktyvistų sąjungą“. 1938 m. šios Lietuvos dešiniųjų radikalų jėgos bendradarbiavo
su Vokietijos saugumo policijos struktūromis, Užsienio reikalų ministerijomis. Buvo prašoma ir finansinės paramos
pvz. Vyriausiosios saugumo policijos ir SD II valdybos 1939 m. birželio 29 d. rašto kreipimasis į Trečiojo Reicho
užsienio reikalų ministrą Josephą von Ribbentroppą (Joseph von Ribbentropp) dėl piniginių lėšų A. Voldemaro
organizacijai (vok. Woldemaras – Leute) „visų pirma žydų pogromams rengti“. Vokietijos okupacijos pradžioje
voldemarininkai įsteigė Lietuvos nacionalistų partiją (LNP) ir smogikų būrį – štabą ,,Geležinį vilką“, panašų į vokiečių
smogiamuosius būriaus SA (vok. Sturmabteilungen) ar SS.
78
1941 m. rugpjūčio 6 d. raštas vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono vado mjr. F. Lechthalerio Lietuvos
miesto komendantui ponui kpt. S. Kviecinskui, LCVA, f. R – 1444, ap. 1, b. 18, l. 125.
79
1941 m. rugpjūčio 7 d. raštas vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono vado lietuvių miesto komendantui kpt. S.
Kviecinskui, Masinės žudynės Lietuvoje (1941- 1944), Vilnius, d. 1, 1965, p. 73–74.
80
Plačiau apie bataliono karininkus žiūrėti Priedą Nr. 2.
81
1941 m. rugpjūčio mėn. pr. 2-ajame PPT batalione galėjo būti apie 349 karius ir karininkus: 1-oji kuopa – 124, 2-oji
kuopa – 110, 6-oji kuopa – 115 karių ir karininkų. Vėliau bataliono sudėtis ir skaičius keitėsi.
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kuopa (vadas kpt. Antanas Švilpa) papildė iš naujų kadrų formuojamą 3-ąjį PPT batalioną 82. 1941
m. rugpjūčio 22 d. be minėtų kuopų į 2-ąjį PPT batalioną buvo perkelta ir dalis 1-ojo PPT bataliono
turto, ginklų, kurie buvo bataliono vado žinioje 83, ginklais batalionas buvo papildytas ir mėn. pab. 84
Rugpjūčio 30 d. buvo suformuotas 4-asis PPT (vadas kpt. Viktoras Klimavičius), rugpjūčio 28 d. 5asis PPT (vadas kpt. Juozas Kriščiūnas) batalionai, 85 taip pat buvo suformuota atskira autokuopa,
transporto (vadas ltn. Klemensas Karosas), technikos, statybos kuopos. 86

2. 2 Bataliono struktūra, vadovybė ir personalinė sudėtis
1941 m. rugpjūčio 13 d. komendantas kpt. S. Kviecinskas kreipėsi raštu į mjr. F.
Lechthalerį dėl ltn. Juozo Barzdos paskyrimo 2-ojo PPT bataliono vado padėjėju. Vokiečių
karininkas išreiškė sutikimą su įvardintu paskyrimu 87 ir buvo perkeltas į batalioną mėn. pab. 1941
m. rugpjūčio 22 d. TDA bataliono 1-oji ir 2-oji kuopos iš Žaliakalnio buvo perkeltos į Šančių
kareivines 88, 6-oji kuopa buvo perkelta iš 1-ojo PPT bataliono, pavadinta 3-ąją kuopa. 1941 m.
rugpjūčio 25 d. viename iš pirmųjų įsakymų 2-ajam PPT batalionui vykdyti pareigas atkelti iš 1-ojo
PPT bataliono 17 karininkų ir 445 kareiviai įrašyti į bataliono sąrašus:
Tarnyboms paskirti šie karininkai:
kpt. Povilas Pukys – bataliono adjutantu,
j. ltn. Petras Buinauskas – karininku vertėju,
ltn. Vladas Tamošiūnas – žinių karininku,
ltn. Petras Aušiūra – 1-osios kuopos vado pavaduotoju,
j. ltn. Jonas Plungė – 1-osios kuopos I būrio vadu,
j. ltn. Antanas Gecevičius – 1-osios kuopos III būrio vadu,
ltn. Juozas Krištaponis – 2-osios kuopos vadu,
j. ltn. Aleksas Maurušaitis – 2-osios kuopos I būrio vadu,
ltn. Jonas Marcišauskas – 2-osios kuopos II būrio vadu,
ltn. Jurgis Juodis – 2-osios kuopos III būrio vadu,
j. ltn. – Juozas Grabauskas – 2-osios kuopos IV būrio vadu,
kpt. Juozas Ūselis – 3-osios kuopos vadu,
82

S. Knezys, Kauno Karo komentantūros Tautinio darbo batalionas 1941 metais, Genocidas ir rezistencija, Nr. 1(7),
2000, p. 139.
83
1941 m. rugpjūčio 22 d. raportas 1-ojo PPT bataliono vado Kauno komendantui, LCVA, f. R – 1444, ap. 1, b. 18, l.
177.
84
Policijos departamento direktoriaus V. Reivyčio 1941 m. rugpjūčio 28 d. pranešimas apskričių policijos vadams dėl
Lietuvos kariuomenės aprangos, ginklų, amunicijos kiekio ir perdavimo pagalbinės policijos apsaugos daliniams,
LCVA, f. R – 500, ap. 1, b. 3, l. 693.
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Masinės žudynės Lietuvoje (1941 – 1944), Vilnius, I d., 1965, p. 333.
86
1941 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. 7 PPT atskirai transporto kuopai, LCVA, f. R – 1444, ap. 2, b. 1 a, l. 234, 244.
87
1941 m. rugpjūčio 13 d. pranešimas Nr. 41 komendanto kpt. S. Kviecinsko vokiečių rezervinės policijos 11-ojo vadui
mjr. F. Lechthaleriui dėl ltn. Juozo Barzdos paskyrimo 2-ojo PPT bataliono vado padėjėju ir mjr. F. Lechthalerio
sutikimas su paskyrimu, LCVA, f. R – 1444, ap. 1, b. 5, l. 178.
88
Raportas 2-ojo PPT bataliono vado Kauno komendantūrai, LCVA, f. R – 1444, ap. 1, b. 18, l. 176.
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ltn. Jonas Klimavičius – 3-osios kuopos vado pavaduotoju,
ltn. Mykolas Dubinskas – 3-osios kuopos I būrio vadu,
j. ltn. Pranas Zelba – 3-osios kuopos II būrio vadu,
j. ltn. Jonas Stankaitis – 3-osios kuopos III būrio vadu,
j. ltn. Vincas Ašoklis – 3-osios kuopos IV būrio vadu.
Vykdant tarnybas bataliono sudėtis ir užimamos tarnybos keitėsi. Pvz. ltn. Vladas
Tamošiūnas 1941 m. rugpjūčio 28 d. paskirtas 2-osios kuopos vado pavaduotoju, vėliau bataliono
raštvedžiu; ltn. Petras Aušiūra 1941 m. spalio 6 d. perkeltas į statybos kuopą; j. ltn. Jonas Stankaitis
1941 m. rugsėjo 29 d. paskirtas 1-osios kuopos II būrio vadu ir t. t. Be paminėtų karininkų batalione
buvo : ltn. Zenonas Kemzūra – 1-osios kuopos vadas, kpt. Vincas Danilevičius – bataliono maisto
tiekėjas, ltn. Antanas Laurinavičius – bataliono ginklininkas, nuo rugsėjo 8 d. bataliono iždininkas,
kpt. Jonas Levinas – bataliono ūkio viršininkas, vėliau šias pareigas vykdė kpt. Eligijus Sližys.
Tenka konstatuoti, kad 1941 m. rugpjūčio 26 d. 2-asis PPT batalionas buvo galutinai
sukomplektuotas. Batalione buvo 23 karininkai ir 445 kareiviai (puskarininkiai ir eiliniai) 89.
Rugsėjo 10 d. batalionas buvo papildytas dar trimis karininkais ir vienu kareiviu. Iš viso batalione
buvo 26 karininkai (1 majoras, 4 kapitonai, 11 leitenantas, 10 j. leitenantų), 446 kareiviai (10
viršilų, 28 puskarininkiai, 116 j. puskarininkių, 52 grandiniai, 161 eilinis, 79 j. kareiviai) 90. Nors
lietuvių policijos batalionams buvo numatyti šie karininkų ir kareivių etatai: 1 pulkininkas, 1
pulkininkas leitenantas, 2 majorai, 16 kapitonų, 12 leitenantų; viršilų, puskarininkių, j.
puskarininkių, eilinių. Iš viso batalionui privalėjo priklausyti 32 karininkų ir 555 kareivių etatai,
tačiau paprastai batalionai, kaip ir lietuvių 2 (12)-asis nebuvo pilnai sukomplektuotas 91. Dėl
tarnybos sąlygų ir pobūdžio, vokiečių elgesio su lietuvių kariais lietuvių batalionų sudėtis buvo
200–600 karininkų ir kareivių. 92
Lietuvių policijos batalionų kareivių tarnyba trukdavo 6 mėn., karininkų – 12 mėn. 1941
m. rugsėjo 28 d. SS – Reichsfiurerio ir vokiečių policijos vado Heinricho Himmlerio (vok. SS –
Reichsführer und Chef der Deutschen Polizei Heinrich Himmler) įsakymu lietuvių bataliono kariai
prisaikdinti tarnauti neribotą laiką 93. 1941 m. bataliono karių atlyginimas kas mėnesį buvo toks:
vedusio eilinio kario tarnavusio už Lietuvos ribų – 465 rb, kuopos viršilos – 960 rb, leitenanto –
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Trumpa istorinė pažyma apie lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 2 (12)-ąjį batalioną, LYA, f. K – 1, ap. 58, b.
47745/3, t. 1, l. 99–100.
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1941 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 16 2-ajam PPT batalionui, LCVA, f. R – 1444, ap. 1, b. 3, l. 132.
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Lietuvių policijos batalionų dislokacija ir pavaldumas, LCVA, f. R – 1018, ap. 1, b. 102, l. 28.
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Pvz. 1942 m. II pusėje lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 254-ojo bataliono sudėtis buvo – 226, lietuvių 15-ojo
bataliono – 629 karininkai ir kareiviai, Lietuvių policijos batalionų dislokacija ir pavaldumas, LCVA, f. R – 1018, ap. 1,
b. 102, l. 28.
93
A. Bubnys, Vokiečių okupuota Lietuva (1941 – 1944), Vilnius, 1998, p. 116.
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1170 rb, kapitono – 1630 rb 94, vėliau alga buvo mokama Reichsmarkėmis (vok. Reichsmark, RM),
alga priklausomai nuo laipsnio buvo 60 (72)–200 RM. Be piniginės išraiškos kariams buvo priskirti
maisto daviniai, drabužiai, privilegijos šeimai (aprūpinimas maistu, kuru, suteikiamas nemokamas
butas, gražinta sovietų nacionalizuota žemės nuosavybė).
Struktūros požiūriu mažiausias vienetas batalione buvo kovinis skyrius. Trys koviniai
skyriai, būrininkas, būrio vadas sudarė šaulių būrį. Trys šaulių būriai, vadovybės skyrius sudarė
šaulių kuopą. Batalione buvo numatytos šios kareivių pareigos: kuopininkas (viršila), būrininkas
(puskarininkis), skyrininkas (j. puskarininkis), skyrininko pavaduotojas (grandinis), kovotojas
(eilinis). Trys šaulių kuopos, autoskyrius, štabas ir tvarstykla sudarė batalioną. Bataliono štabą
sudarė rikiuotės skyrius, ryšių ir ūkio skyriai, būriai. Paprastai rikiuotės skyrius buvo toks:
adjutantas, kvotos karininkas, rikiuotės skyriaus viršila, kadrų tarnyba, mašininkas, registratorius.
Ūkio skyrius atrodė taip: ūkio skyriaus viršininkas, ūkio skyriaus viršila, mašininkas, atlyginimo
(sąskaitininkas,

raštininkas),

ginkluotės

(ginklininkas,

eiliniai),

mitybos

(maistininkas,

sandėlininkas), aprangos bei inventoriaus (ūkvedys, sandėlininkas) dalys. Bataliono tvarstykloje
buvo sanitarijos karininkas gydytojas (ats. j. ltn. Petras Balsevičius) ir sanitarai (įvairiu laiku
sanitarais buvo psk. Kostas Ramanauskas, j. psk. Petras Stanys, J. Šalčiūnas 95). Nors paprastai
policijos batalioną privalėjo sudaryti: 1 skyrius – 10 vyrų, 1 būrys – 3 skyriai, 1 kuopa – 4 būriai (1
kulkosvaidininkų ir 3 šaulių būriai), 1 batalionas – 4 kuopos; 96 atskiros transporto, statybos,
technikos kuopos.
1941 – 1942 m. žiemą ir 1942 m. vasarą lietuvių batalionai buvo siunčiami į Rytus, pagal
fronto liniją nuo Ilmenio ežero šiaurėje iki Rostovo prie Dono pietuose. Tačiau 1941 m. spalio 3 d.
vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono vado mjr. F. Lechtchalerio įsakymu, vokiečių
batalionas, kartu su 2-uoju PPT batalionu, gavo užduotį 1941 m. spalio 6 d. 5. 00 išvykti į Minsko –
Borisovo – Slucko sritis (Baltarusija) „[...] valymui ploto nuo ten užsilikusių bolševikų kariuomenės
likučių ir bolševikų partizanų”. Išvykstančio lietuvių bataliono sudėtyje išvyko 23 karininkai ir 462
puskarininkiai ir kareiviai, Kaune liko 41 karys. 97 Spalio 6 d. išvyko 15 bataliono štabo ir ūkio
skyriaus karių, 1-osios kuopos – 139 kariai, 2-osios kuopos – 71 karys, 3-osios kuopos – 27 kariai,
iš viso 252 kariai. Spalio 8 d. išvyko 8 bataliono štabo ir ūkio skyriaus kariai, 2-osios kuopos – 89
kariai, 3-osios kuopos – 113 karių, iš viso 210 karių. Taigi iš viso spalio 6 – 8 d. išvyko 23
karininkai ir 462 kareiviai: 1-oji kuopa – 139 kariai, 2-oji kuopa – 160 kariai, 3-oji kuopa – 140
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1941 metais kario, kurio dalinys buvo dislokuotas už Lietuvos ribų, atlyginimo dydis, LCVA, f. R – 1099, ap. 1, b. 1,
l. 309.
95
Tyrimo autoriui nėra žinomas J. Šalčiūno karinis laipsnis.
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P. Stankeras, Lietuvių policija 1941 – 1944 metais, Vilnius, 1998, p. 118–119.
97
1941 m. spalio 6 d. įsakymas Nr. 42 ir 1941 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 59 apsaugos 2-ajam batalionui, LCVA, f.
R – 1444, ap. 1, b. 3, l. 159–163, 334.
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kariai, 23 bataliono štabo kariai su kariais iš bataliono ūkio skyriaus. 98 1941 m. lapkričio 4 d. į
atsargą buvo paleistas ltn. J. Barzda, o gruodžio mėn. atvyko dar vienas bataliono karininkas – 1osios kuopos II būrio vadas j. ltn. Jonas Stankaitis. Vos tik atvykęs batalionas, spalio 8 d. Kauno
karo komendantūros įsakymu pakeitė bataliono pavadinimą iš 2-ojo pagalbinės policijos tarnybos
bataliono ir atskirų kuopų pavadinimo į 2-ąjį apsaugos batalioną (vok. Schutz Bataillone). 99
Vokiečių ir lietuvių batalionų štabas buvo Minsko mieste. Lietuvių bataliono štabo –
vadavietės dislokacijos vieta buvo Minsko mieste (Červenės g–tvė), pietinėje aviacijos kareivinių
pusėje; vokiečių štabas – vakarinėje pusėje. Pagal spalio mėn. vid. duomenis lietuvių bataliono
štabe buvo: 4 karininkai, 5 karo (administracijos) valdininkai, 1 gydytojas ir 9 puskarininkiai
(vachtmeisteriai) ir meisteriai (eiliniai). Vokiečių bataliono štabe buvo: 2 karininkai, 1 karo
(administracijos) valdininkas, 3 puskarininkiai ir eiliniai. Lietuviai naudojo savo lauko radijo
fiksuoto ryšių priemonių įrenginį, taip palaikydami ryšį su likusia bataliono dalimi Kaune ir
telefono ryšį su vermachto dislokacijos ryšių dalimi Minske 100. Bataliono ryšių dalis buvo pavaldi
bataliono adjutantui.
Lietuvių batalionas buvo sudarytas: autoskyrius (18 puskarininkių ir eilinių), 1-oji (4
karininkai, 139 puskarininkiai ir eiliniai), 2-oji (5 karininkai, 141 puskarininkis ir eilinis), 3-oji (4
karininkai, 129 puskarininkiai ir eiliniai) kuopos, iš viso 459 kariai. Vokiečių batalionas buvo
sudarytas: ryšių būrys (13 puskarininkių ir eilinių), autoskyrius (22 puskarininkiai ir eiliniai),
sanitarijos skyrius (1 karininkas gydytojas, 1 puskarininkis arba eilinis), 2-oji (2 karininkai, 1
nuovados karininkas, 1 karo (administracijos) valdininkas, 124 puskarininkiai ir eiliniai) ir 4-oji
kuopos (2 karininkai, 1 karo (administracijos) valdininkas, 122 puskarininkiai ir eiliniai). Lietuvių
bataliono užimtos laikinosios patalpos buvo netinkamos gyventi dėl vandentiekio, kanalizacijos ir
apšildymo problemų, sunkumų sudarė ir nepilna ir sugedusi motorizacija (vien remonto dirbtuvėse
buvo 8 mašinos, kartu autoskyriaus sudedamoji dalis buvo ir vežimai), ūkinis aprūpinimas (malkų,
bulvių, daržovių), nusiskundimai atlyginimu 101.
1941 m. gruodžio 20 d. batalionas buvo pavadintas 12-uoju policijos batalionu (vok.
Schutzmannschaft (Schuma) Bataillone Nr. 12), 102 nuo 1944 m. balandžio mėn. SS – Reichsfiurerio
ir vokiečių policijos vado H. Himmlerio įsakymu – policijos (vok. Schutzmannschaft bataillonen)
98

A. Rukšėnas, Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941 – 1943,
Genocidas ir rezistencija, Nr. 2 (22), 2007, p. 29.
99
Įsakymas Nr. 49 Kauno karo komendanto kpt. S. Kviecinsko, LCVA, F. R – 1444, ap. 1, b. 3, l. 61; Kitais
duomenimis bataliono pavadinimas buvo pakeistas 1941 m. spalio 28 d.
100
Pranešimo apie specialiąsias priemones Minske 1941 m. spalio 14–21 d. vertimas iš vokiečių kalbos, LYA, f. K – 1,
ap. 58, b. 47811/3, t. 2, l. 60.
101
Pranešimo apie specialiąsias priemones Minske 1941 m. spalio 14–21 d. vertimas iš vokiečių kalbos, LYA, f. K – 1,
ap. 58, b. 47811/3, t. 2, l. 60; Operatyvinis pranešimas apie ypatingųjų užduočių vykdymą Minske nuo 1941 m. spalio
14–21 d., Masinės žudynės Lietuvoje (1941 – 1944), Vilnius, I d., 1965, p. 308–314.
102
Trumpa istorinė pažyma apie lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 2 (12)-ąjį batalioną, LYA, f. K – 1, ap. 58, b.
47745/3, t. 1, l. 99–100; Kitais duomenimis bataliono pavadinimas buvo pakeistas 1942 m. vasario 15 d.
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batalionams oficialiai buvo suteiktas Lietuvių policijos batalionų pavadinimas (vok. Litauische
Polizei bataillonen 103), 104 taip pat buvo panaikinti iki to laiko egzistavę laipsniai, suteikiant
vokiečių policijos pareigūnų laipsnius ir pasisveikinimą. Naujai pervadintas batalionas turėjo ir šį
lauko pašto numerį – Nr. 37 822. Batalionas turėjo vertėją, yra žinoma, kad juo buvo ne tik vyr. ltn.
A. Gecevičius, tačiau oficialiai karys pavarde Zaremba 105. Batalionui buvo priskirtas ir karo
kapelionas (daugiau karinėms – policinėms formuotėms Baltarusijoje) Zenonas Ignatavičius –
Ignonis, kurio patarnautoju buvo bataliono karys Henrikas Selelionis. De jure bataliono vadu iki
1942 m. gruodžio 31 d. buvo mjr. A. Impulevičius 106 (baudžiamosiose bylose galima aptikti
duomenų, kad bataliono pareigas vykdė mjr. Gavelis, tačiau tyrimo autoriui nėra žinomas šio
asmens vadovavimo laikotarpis), nuo 1943 m. II pusės iki 1944 m. vasario mėn. bataliono vadu
buvo kpt. Balys Matulevičius 107. Tačiau de facto bataliono vadu buvo vokiečių ryšių karininkas
(vok. Verbindungsoffizier der Schutzmannschaft). Nuo 1942 m. iki 1944 m. bataliono priežiūros
(ryšių) karininku ir faktišku bataliono vadu buvo policijos kpt. Kurtas Spangenbergas (Kurt
Spangenberg) 108, vėliau policijos kpt. Ridlas (Ridl) 109.
Batalionui buvo priskirtas vokiečių ryšių karininkas (dažniausiai turintis kapitono laipsnį)
ir nedidelis, 4–6 žmonių štabas. Pastarojo uždavinys – palaikyti ryšius su bataliono vadu ir rūpintis
tiekimo reikalais. Ryšių karininko štabą sudarė: ryšių karininkas, sekretorius (paprastai leitenantas),
kurio pagrindinis uždavinys buvo tiekimo reikalai, ir keli raštininkai (karininkai, puskarininkiai,
eiliniai). Teiktinas toks pavyzdys, bataliono ūkio skyriaus viršininkas parengdavo maisto, algų,
aprangos, ginkluotės ir amunicijos paraiškas, kurios būdavo perduodamos bataliono ryšių
karininkui – sekretoriui, pastarasis – Lietuvių ryšių karininko štabui Kaune, kuris savo ruožtu
vokiečių tvarkos policijos vado institucijai Kaune. Tiekimo reikalai buvo pastarosios institucijos
prerogatyvoje. Lietuvių ryšių karininko štabas ne tik palaikydavo ryšius su batalionu, tačiau
rūpinosi ir kadro, naujokų apmokymo, karių šeimų globos klausimais. Ryšių karininkas taip pat
prižiūrėdavo skiriamas užduotis, sankcionuodavo dalinio vado įsakymą ar potvarkį. Paprastai
lietuvių policijos batalionuose buvo 1 aukšto rango ir 5–6 žemesnio rango vokiečių karininkai,
tačiau baltarusių ir ukrainiečių policijos batalionuose buvo 20–60 vokiečių iš kadrinio personalo.
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1944 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 5 tvarkos policijos vado lietuvių policijai, LCVA, f. R – 689, ap. 1, b. 198, l.
112–116.
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1941 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. 180 apsaugos 1-ajam batalionui, LCVA, f. R – 1444, ap. 1, b. 1, l. 331.
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Z. Ignonis, Praeitis kalba: Dienoraštiniai užrašai. Gudija 1941 – 1944, Vilnius, 2007, p. 200; Tyrimo autoriui nėra
žinomas Zarembos karinis laipsnis.
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Yra žinoma, kad A. Impulevičiui 1941 m. gruodžio 16 d. galėjo buvo suteiktas policijos plk. ltn. laipsnis, Trumpa
istorinė pažyma apie lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 2 (12)-ąjį batalioną, LYA, f. K – 1, ap. 58, b. 47745/3, t. 1,
l. 99–100.
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P. Andriuškevičiaus 1961 m. vasario 22 d. tardymo protokolas, LYA, f. K – 1, ap. 58, b. 47811/3, t. 1, l. 177.
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Nacionalistų talka hitlerininkams, Vilnius, 1970, p. 75–77.
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J. Kleiniausko 1948 m. rugpjūčio 3 d. tardymo protokolas, LYA, f. K – 1, ap. 8, b. 152 l. 87.
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Iki 1942 m. gegužės mėn. lietuvių 12-asis batalionas buvo dislokuotas Minsko mieste,
vėliau kitose Baltarusijos vietovėse, Minske paliekant tik štabą. Nuo 1942 – 1944 m. batalionas
buvo panaudotas antipartizaninėms akcijoms ir karinių objektų apsaugai vykdyti, todėl batalionas
buvo siunčiamas į aktyvius sovietų partizanų veiklos regionus. Atskiros bataliono kuopos (1942 –
1944 m. bataliono 1-oji kuopa Šacke, 2-oji kuopa Uzdoje, 3-oji kuopa Kopylyje 110), būriai, skyriai
buvo išdėstyti aplinkiniuose kaimuose kas keli kilometrai, atsparos punktuose (vok.
Ortsstützpunkte), kur lietuviams buvo skiriamos užduotys kovoti su partizanais, saugoti įvairius
objektus.
Batalionas be kuopų ir būrių turėjo ir specialios paskirties komandą (vok. Jagdkommando,
dar vadinamą ir „naikintojų komanda“), kuri buvo atleista nuo sargybos tarnybų 111. 1941 m. pab. –
1942 m. pr. 1-osios kuopos III būrio vadas j. ltn. Antanas Gecevičius ir j. psk. Stasys Varnas
suorganizavo tokios paskirties dalinį, kuris susidėjo iš daugiau nei 10 fiziškai stiprių, aukštų, gerai
apmokytų vyrų. Komanda nakties metu vykdavo slapta į kaimus, rengė pasalas partizanams.
Operacijų metu kaimas būdavo apsupamas, į pastarąjį nieko neįleidžiama, o ateinantys ir išeinantys
buvo sulaikomi ir pristatomi į bataliono štabą. Partizanams įvykdžius diversines užduotis,
„naikintojų komanda“ persekiodavo savo priešą, aiškindavosi partizanų buvimo vietas, ryšių
palaikymą tarp vietos gyventojų ir partizanų. Taip veikdamas būrys sužinodavo įtariamus asmenis
palaikius ryšį su partizanais ir partizanų stovyklų vietas, rengė operacijas prieš partizanus ir jų
rėmėjus. Paprastai tokios paskirties dalinys buvo dvejopo tipo: būrio (15–20 žmonių), kuopos (60–
80). Dažniausiai dalinys buvo ginkluotas trimis rankiniais kulkosvaidžiais, privalėjo turėti bent
vieną snaiperio šautuvą. Individualią ginkluotę sudarė šautuvai, pistoletai – kulkosvaidžiai,
trofėjiniai ginklai – SVT (rus. Самозарядная винтовка Токарева, CBT, savaiminio užtaiso
šautuvas Tokarevo) ar PPŠ (rus. Пистолет – пулемёт Шпагина, ППШ, pistoletas – kulkosvaidis
Špagino), granatos. Paprastai komanda buvo pasitelkus partizaninio kovos būdo taktiką – puolimas
iš pasalų, nedidelėmis grupėmis. „Naikintojų komanda“ dažniausiai veikdavo naktį, ilsėdavosi
dieną. ,,Naikintojai” vilkėjo maskuojančius dėmėtus kamufliažus - kombinezonus, pilkus
apsiaustus, prie kurių būdavo priklijuojami, pritvirtinami medžių lapai – šakos, žolės. Jei šią
specialią grupę aptikdavo ar pastebėdavo vietos gyventojai, grupė arba likviduodavo pastebėjusius,
arba turėjo palikti veiklos rajoną, kartais ir baigti operaciją, persidislokuoti į kitą vietovę, grįždavo
po vienos – dviejų parų vėl į pirmapradį veiklos rajoną. Be ,,naikintojų” antipartizaninėse akcijose
dalyvavo ir mobilios grupės – „naikintojų būriai“ (vok. Jagdzüge), kurias sudarė vežimų, dviračių,
motorizuoto transporto eskortas. ,,Naikintojai” paprastai skirti vykdyti baudžiamąsias operacijas,
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J. Arlausko 1948 m. rugpjūčio 5 d. tardymo protokolas, LYA, f. K – 1, ap. 8, b. 152, l. 70.
P. Andriuškevičiaus 1979 m. gegužės 31 d. tardymo protokolas, LYA, f. K – 1, ap. 58, b. 47811/3, t. 1, l. 41.
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pasalas nukreiptas prieš partizanus, taikius vietos gyventojus įtariamais turėjus ryšių su sovietų
partizanais, rekvizuoti gyvulius, grūdus, maisto produktus.
Negalutiniais duomenimis vieni paskutiniųjų duomenų apie bataliono personalinę sudėtį
yra šie: 1941 m. pab. – 1942 m. pr. nedidelė dalis 1 (13)-ojo policijos bataliono karininkų,
puskarininkių ir eilinių panaikinus pastarųjų etatus buvo perkelti į 12-ąjį batalioną, o 1942 m.
rugpjūčio 26 d. batalione viso buvo 21 karininkas, 118 puskarininkių, 386 eilinių 112. Svarbu
paminėti ir tai, kad dėl vokiečių vykdomos karinės politikos, sunkių tarnybos sąlygų, nuolatinės
rizikos, kovos idealo nebuvimo, keitėsi ir vokiečių pozicija lietuvių karių atžvilgiu.
Turimomis žiniomis 1943 m. rugsėjo mėn. Minske batalionas buvo prisaikdintas vokiečių
karinei vadovybei, buvo pakeista ir 12-ojo bataliono vadovybė 113. Dar prieš išsiunčiant lietuvių
batalioną į Baltarusiją ir pastarąjį dislokavus, paskirties vietoje paprastai būdavo surengiamos
karinės iškilmės – priesaika. Pagal 1942 m. rugpjūčio 31 d. SS – Reichsfiurerio ir vokiečių policijos
vado H. Himmlerio įsakymą visi policijos batalionuose ištarnavę keturias savaites karininkai ir
kariai privalo duoti priesaiką. Iš pradžių prisiekdavo bataliono vadas, vėliau batalionas būdavo
prisaikdinamas. Lietuvoje priesaikos iškilmėse privalėjo dalyvauti SS ir policijos ir tvarkos
policijos vadai Lietuvoje, LAD ryšių karininkas gen. št. plk. ltn. A. Špokevičius, Baltarusijoje –
atitinamų karinių ir policinių institucijų karininkai. Pirmaisiais okupacijos metais bataliono kariai
pasirašydavo tokio turinio pasižadėjimą: „Aš [...] nuo [...] stoju savanoriu į Pagalbinį Tarnybos
Batalioną šešiems mėnesiams ir Didžiojo Vokiečių Reicho Vado Adolfo Hitlerio vadovybėje,
kuriant naują Europą, pasižadu man uždedamas tarnybos pareigas atlikti sąžiningai, pasiduoti
karinei drausmei, už tarnybinius nusikaltimus ir nusižengimus atsakyti prieš Karo teismus, šventai
laikyti paslaptis ir nepriklausyti prie draudžiamųjų organizacijų; priešams jokių žinių neteikti ir
visą, ką tik apie juos sužinosiu, tuojau pranešti savo viršininkams. (Data) (Parašas)“ 114.
Vadovaujantis 1942 m. spalio 15 d. tvarkos policijos vado Lietuvoje įsakymu, prisaikdinimo tekstas
kito: „Kaipo savisaugos [apsaugos – aut. past.] dalinių narys, prisiekiu būti ištikimas, narsus ir
paklusnus. Taip pat visas savo tarnybines pereigas, ypatingai kovoje prieš tautas žudantį
bolševizmą, atlikti sąžiningai. Už šią priesaiką esu pasirengęs aukoti savo gyvybę. Tepadeda man
Dievas“ 115. Bataliono vadas iškilmių metu būdavo sutinkamas raportu, vadovybė apeidavo
išrikiuotus dalinius. SS ir policijos vadas pasakydavo kalbą, po kurios nuskambėdavo abiejų šalių
himnai. Raportu apie priesaikos atlikimą (žodinė priesaika ir nustatytos rašytinės formos
pasirašymas) baigdavosi karinės iškilmės – priesaikos davimas.
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SS ir policijos vado Lietuvoje sudaryta lietuvių lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) batalionų dislokacijos
schema, LCVA, f. R – 1018, ap. 1, b. 102, l. 28.
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1942 m. spalio 15 d. įsakymas tvarkos policijos vado Lietuvoje plk. H. Hachtelio, LCVA, f. R – 1444, ap. 1, b. 20, l.
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2. 3 Bataliono apranga, ginkluotė ir atributika
Batalionas karinės formuotės struktūros pavyzdžiu buvo sukomplektuotas kaip TDA
batalionas, kurio formavimo pradžioje buvo išspręstas aprangos, apginklavimo, bataliono etatų
sudarymo ir sargybos reikalų, sąmatos sudarymo, autopriemonių tvarkymo klausimas ir pan. 1941
m. rugpjūčio mėn. naujai formuojami batalionai taip pat buvo perginkluoti.
Visgi pagrindiniai bataliono karių identifikavimo ženklai buvo vokiečių antspauduoti,
nustatytos formos raiščiai, kurie buvo ryšėti ant kairiosios rankos. Dar 1941 m. nuo liepos 26 d.
vokiečių policijos gen. mjr. R. von Pohlis nusiuntė raštą Kauno karo komendantui kpt. S.
Kviecinskui dėl skiriamųjų ženklų, kuriame buvo drausta nešioti lietuviškus vyresniškumo ženklus,
o lietuviškas uniformas leista vilkėti tik su geltonos spalvos raiščiu ir užrašu „L. N. P. (Lietuvos
nacionalistų partijos – aut. past.) Pagalbinė policijos tarnyba“ (vok. Polizeihilfsdienst 116,
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), kai

kuriais duomenimis ir nuo rugsėjo 30 d. bataliono kariai galėjo ryšėti baltą raištį su užrašu
„Tarnybinis” 118. Už įsakymo nesilaikymą grėsė areštas ir kitos griežtos bausmės 119.
Iš pradžių, batalionų kariai dėvėjo Pirmosios Lietuvos Respublikos policijos, kariuomenės
(1931 m., 1934 m. uniformų detales ir 1940 m. modelio) uniformas. Šią aprangą kariai su
sovietiniais skiriamaisiais ženklais nešiojo ir 29-ajame ŠTK. Buvo dėvima ir žalia vermachto,
vokiečių policijos uniformas, nuo 1939 m. nebenaudojamas, persiūtas standartines SS (vok. SS –
Allgemeine) karių juodas uniformas, kurioms buvo pritaikyta skiriamųjų ženklų sistema, išskiriant
ant rankovių nešiojamus ševronus ir antsiuvus. Apykaklė, rankogaliai ir šoninių kišenių apsiuvai
buvo apsiūti gelumbe – žalios, žydros ir pilkos spalvos atspalviais. Kariai taip pat dėvėjo gelsvai
žalsvas milines. Kaip nacionalinius skiriamuosius ženklus ant uniformos kairiosios rankovės buvo
nešiojami įvairių variantų skydo formos geltonos, žalios, raudonos spalvų antsiuvai (antsiuvai su
užrašu LIETUVA, ir antsiuvai su Gediminaičių stulpais, viršuje esančiu užrašu vokiečių kalba
LIETUVA (LITAUEN), tyrinėjamo bataliono karių nebuvo naudojami). Greta nustatytų ženklų
1943 – 1944 m. tarp bataliono karių uniformos detalių pasitaikydavo ir įsakymais nereglamentuotų
nacionalinės simbolikos uniformų elementų (Vytis, trispalvė, Gediminaičių stulpai). Karininkai ir
kareiviai nešiojo kepurės, pilotes, vokiečių pavyzdžio plieninius šalmus M – 16 (pasitaikydavo ir
kitų vokiečių šalmų pavyzdžių: M – 18, M – 35) 120, turėjo vermachto atributiką su lietuviškos
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LNP – Lietuvos nacionalistų partija, kuri veikė 1941 m. birželio/liepos mėn. – gruodžio 17 d.
1941 m. liepos 26 d. reglamentuotas bataliono skiriamasis ženklas, LCVA, f. R – 1444, ap. 2, b. 1, l. 42; 1941 m.
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trispalvės simbolika 121. Taip pat apvalios tų pačių spalvų vermachto modelio kokardas ir ant
plieninio šalmo tvirtinamas nacionalinių spalvų skydelius 122.
Visas bataliono aprangos komplektas atrodė taip: kepurė (vasarinė ir žieminė), pilotė,
šalmas, munduras, palaidinė, kelnės, milinė, avalinė, laipsnių skiriamieji ženklai (vokiečių
policijos), šalikas, apsiaustas. Aprangos sudėtinės dalys: diržas juosiamas sagtimi, kuprinė, dirželiai
(milinei, katiliukui), gertuvė, aliuminis katiliukas, krepšys, vokiečių odinės šovininės, šautuvo
diržas, durtuvas, kastuvėlis. Tenka konstatuoti, kad labai sunkiai buvo tvarkomi ir aprūpinimo
uniformomis reikalai. Iš pradžių bataliono karių uniformos buvo mišrių (vokiečių ir lietuvių)
uniformų pavyzdžių, vėliau pagrindine tapo vokiečių pavyzdžio uniforma.
Turimais duomenimis lietuvių batalionai turėjo savo vėliavas: 1943 m. rugsėjo mėn.
lietuvių 12-asis batalionas turėjo savo vėliavą, panašią į vokiečių SS – Mirties (Kaukolė, vok. SS –
Totenkopfverbände) karinio dalinio. Vėliavos pilkšvame fone, centre – kaukole su sukryžiuotais
kaulais dantyse. Virš pastarosios užrašas – 12. L. Bn. (Lietuvių Batalionas – aut. past.), apačioje
kaukolės – svastika, iš šonų – Gediminaičių stulpai. Šios vėliavos projekto autorius vyr. ltn. J.
Juodis, kurio pirmasis projektas buvo nupieštas 2-osios kuopos kareivinėse Minske ant sienos 123.
Tyrimo autoriaus duomenimis ši vėliava specialiais įstakymais nebuvo reglamentuota. Nuo 1943 m.
spalio 10 d. kiti policijos batalionai Rytų fronte turėjo taip pat savo vėliavas. Pvz. vieno bataliono
vėliava atrodė taip: vienoje pusėje – žaliame fone tautinės trispalvės skydas su vyčiu ir užrašu
„Sentėvių dvasia tevadovauja Jums“, kitoje pusėje – raudoname fone Vyčio kryžius 124. Lietuvių
pagalbinės policijos (apsaugos) 10 (256)-asis batalionas turėjo taip pat vėliavą, kurios raudoname
fone buvo vaizduojamas „Geležinis vilkas“.
1943 m. rugsėjo mėn. po bataliono prisaikdinimo vokiečių karinei vadovybei ir vadovybės
pasikeitimo, buvo išduota ir ginkluotė: 1 prieštankinis pabūklas, 2 didelio kalibro ir 6 mažesnio
kalibro minosvaidžiai, vokiečių 7,92 mm kalibro 6 kulkosvaidžiai „Maхim“ ir 7,92 mm kalibro, po
16 čekoslovakiškų „Brno“ rankinių kulkosvaidžių ir automatinių ginklų. Tuo tarpu ankstesnę
bataliono ginkluotę sudarė tik 1 prieštankinis pabūklas, keletas rankinių čekoslovakiškų ir vokiečių
7,92 mm kalibro kulkosvaidžių ir minosvaidžių 125, vokiečių granatos M – 24 (vok.
Stielhandgranate 24) ir daugiausiai lengvoji ginkluotė: vokiečių, belgų, čekoslovakiškų „Mauser“
sistemos 7,92 mm kalibro šautuvai ir karabinai 126, (vokiečių karabinai ,,Mauser 98k” ir ,,Mauser
K98k” buvo pagrindiniai Antrojo pasaulinio karo metu vermachto pėstininkų ginklai), taip pat
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keltas prancūzų 7,5 mm kalibro karabinų „MAS 1936“, vokiečių 9 mm kalibro automatiniai
pistoletai MP – 40 (vok. Maschinenpistole), 7,65 ir 9 mm kalibro pistoletai: ,,Parabellum“,
,,Mauser”, ,,Walther PP” (vok. Polizei pistole), ,,Browning HP” (High Power), trofėjiniai 7, 2 mm
kalibro rusų ginklai: „Mosin – Nagant“, SVT – 38/40 su durtuvais, PPŠ – 41. Turimais
duomenimis, karininkai be pistoletų buvo ginkluoti ir kardais 127. Kiekvienas bataliono karys
privalėjo turėti kareivio knygutę (vok. Soldbuch), kurioje būdavo įrašyta informacija apie karį:
asmenybė, ginklo rūšis bei dalinio pavadinimas. Tenka konstatuoti, kad lietuvių 12-ojo bataliono
kariai nebuvo ginkluoti geriausiais vokiečių ginklais. Ginkluotė buvo paprasta ir įvairi, ir tai
neigiamai atsiliepė sprendžiant tiekimo ir aprūpinimo klausimus.

2. 4 Bataliono pavaldumas
1941 m. rugpjūčio 6 d. vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono vadas mjr. F.
Lechthaleris raštu informavo Kauno karo komendantą kpt. S. Kviecinską, kad 1941 m. liepos 30 d.
vokiečių kariuomenės Ostlande 128 vado gen. ltn. Walterio Brämerio (Walter Brämer) įsakymu visos
lietuvių ginkluotosios pajėgos buvo perimtos SS – brigadefiurerio ir policijos vado Lietuvoje (vok.
SS und Polizeiführer Litauen) gen. mjr. Luciano Vysockio (Lucian Vysocki) žinion 129, tiesioginiu
policinių dalinių viršininku buvo paskirtas vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono vadas mjr.
F. Lechthaleris 130, nuo 1941 m. rugsėjo 15 d. vokiečių tvarkos tarnybos prie SS ir policijos vado
mjr. A. Engelis (A. Engel) 131. Lietuvių 2-asis PPT batalionas liko pavaldus mjr. F. Letchaleriui.
Išvykęs į Baltarusiją lietuvių batalionas veikė 11-ojo rezervinės policijos bataliono vado
mjr. F. Lechthalerio pavaldume 132, kuris savo ruožtu buvo pavaldus Baltarusijos (vok.
Weisruthenien) karo vadui gen. mjr. baronui Gustavui Freiherriui von Mauchenheimui
Bechtolsheimui (baron Gustav Freiherr von Mauchenheim gennant von Bechtolsheim) 133,
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vadovavusiam vermachto 707-ajai vokiečių pėstininkų divizijai, kuri buvo jungtinė grandis tarp
vermachto ir saugumo policijos ir SD, dalyvavo genocido politikoje 134. Lietuvių batalionas veikė
747-ojo (kitų autorių teigimu 727-ojo) pulko rajone 135. Šis pulko vadas buvo plk. Karlas von
Andrianas (Karl von Andrian). Vokiečių 707-oji pėstininkų divizija buvo skirta okupuotų teritorijų
apsaugai ir valdymui, tačiau sunkiųjų ginklų ir tankų savo dispozicijoje neturėjo. Vietoje paprastai
suformuotų 3 pulkų – 707-ojoje divizijoje buvo tik 727-asis ir 747-asis pulkai ir 657-asis artilerijos
batalionas, 707-oji inžinerinė kuopa, 707-oji ryšių kuopa. 747-ąjį pulką sudarė 2,1 tūkst. karių
(paprastai pulko sudėtis 3 tūkst. karininkų ir karių) 136.
Spalio 10 d. buvo paskelbtas vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono vado mjr. F.
Lechthaleris raštas Kauno komendantui, kad tvarkos policijos Rytų kraštui (Ostlando) vado Rygoje
įsakymu 1-asis, 2-asis, 3-asis apsaugos batalionai nuo spalio 5 d. pereina mjr. F. Lechthalerio
priklausomybei 137. Taip spalio 5 d. buvo panaikinta Kauno miesto ir apskrities karo komendantūra,
kurią panaikinus buvo įsteigtas ryšių karininko prie vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono
vado štabas, kuris perėmė komendantūros funkcijas, o ryšių karininko funkcijas kpt. S. Kviecinskas
(nuo spalio 9 d. pakeltas į majorus, lapkričio 25 d. į jo pareigas perkeltas mjr. K. Šimkus) 138, kuris
sprendė ne tik priskirtų batalionų, bet ir kitų Kauno komendantūrai pavaldžių lietuvių karinių
formuočių karių, ginkluotės, aprangos, turto apskaitos klausimus ir pan. Taigi šio štabo žinioje buvo
minėti batalionai. Vokiečių tvarkos tarnybos prie SS ir policijos vado Lietuvoje mjr. A. Engelio
žinioje buvo likę policijos batalionai (4-asis, 5-asis batalionai ir statybos, transporto, technikos
Беларуссии генерал-майор фон Бехтольсгейма за 10 октября 1941 г.,, Г. Кнопп, Холокост. Неизвестные
страницы истори, Харьков, 2007, c. 28.
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kuopos) 139. 1941 m. gruodžio 5 d. vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono vado nurodymu
ryšių karininko štabas prie šio bataliono buvo reorganizuotas į I LAD štabą prie minėtojo bataliono
vado 140, o ryšių karininkas pavadintas I LAD vadu 141. 1941 m. gruodžio 20 d. (22) d. mjr. F.
Lechthalerio pavaldūs batalionai: 1-asis, 2-asis, 3-asis batalionai perėjo LAD inspektoriaus (plk. ltn.
A. Špokevičiaus) žinion, kuris savo ruožtu vokiečių tvarkos policijos vadui Lietuvoje mjr. A.
Engelio pavaldumui. Turimomis žiniomis iš 1942 m. sausio 10 d. gen. št. plk. Antano Rėklaičio,
laikinai einančio apsaugos dalių inspektoriaus pareigas, adjutanto kpt. Vlado Židžiūno pranešimo
mjr. K. Šimkui – 11-ojo, 12-ojo, 13-ojo batalionų štabas (mjr. K. Šimkaus) pasilieka ypatingiems
reikalams ir visi įsakymai, kurie buvo duoti mjr. F. Lechthaleriui nustoja galioti, įsigalioja tik
įstatymai, kurie duoti SS ir policijos vado Lietuvoje 142. Svarbu paminėti ir tai, kad 1942 m. pr. prie
vyresniojo tvarkos policijos vado ir prie aukštesniojo SS ir policijos vado Ostlande štabo buvo
įsteigtas

apsaugos

(policijos)

tarnybos

inspektoriaus

etatas

(vok.

Inspekteur

der

Schutzmannschaft) 143.
Galima teigti, kad Kaune suformuotas batalionas buvo pavaldus Kauno apygardos vadui,
sekanti pavaldumo pakopos grandis Lietuvių ryšių karininko prie tvarkos policijos vado Lietuvoje
štabas, pastarasis buvo pavaldus tvarkos policijos vadui prie SS ir policijos vado Lietuvoje 144 ir
aukščiausia pavaldumo pakopa buvo SS ir policijos vado Lietuvoje institucija.
Batalionui vykdant antipartizanines akcijas Baltarusijoje, pastarosios tarnybos iki 1942 m.
liepos 28 d. buvo vermachto prerogatyvoje, nuo šios datos SS vadovybės kompetencijoje. Tačiau
fiurerio Adolfo Hitlerio (Adof Hitler) 1942 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu ginkluoto pasipriešinimo
slopinimas Rytuose buvo paskirtas tiek vermachto, tiek SS vadovybėms. Lapkričio 23 d.
antipartizaninės politikos kompetencija buvo paskirta SS ir policijos vado „Rusija – Centras“ (vok.
Russland – Mitte) institucijai ir pastarosios vadui SS – obergruppenfiureriui ir policijos gen. Erichui
von dem Bachui – Zelewskiui (Erich von dem Bach – Zelewski), kaip ir Ostlande dislokuotos
operatyvinės grupės, SS daliniai, saugumo policijos ir SD, tvarkos policijos dalys, bei Pabaltijo
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įsakymas Nr. 51 Lietuvos apsaugos dalims, LCVA, f. R – 1444, ap. 1, b. 20, l. 48–49; Tačiau lietuvių apsaugos dalinių
inspektoriaus štabas buvo išformuotas tik vokiečiams traukiantis. Šis štabas veikė 1941 m. spalio vid. – 1944 m. liepos
pab.
141
1941 m. gruodžio 10 d įsakymas Nr. 92 apsaugos 3-jam batalionui, LCVA, f. R – 1444, ap. 1, b. 1, l. 363.
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1941 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 105 Lietuvos apsaugos dalių inspektorius prie tvarkos policijos vado Lietuvoje
mjr. K. Šimkui, LVCA, f. R – 1018, ap. 1, b. 101, l. 20.
143
P. Stankeras, Vokietijos politika įtraukiant Antrojo pasaulinio karo metais užimtų Baltijos šalių gyventojus į
policijos ir karinius dalinius ir jos rezultatai, Karo archyvas, Vilnius, Nr. 19, 2004, p. 370–371.
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Tenka konstatuoti, kad vokiečių tvarkos policijos vadai prie SS ir policijos vado Lietuvoje buvo lietuvių pagalbinės
policijos (apsaugos) batalionų inspektoriai. Pvz. vokiečių tvarkos policijos vadas prie SS ir policijos vado Lietuvoje
pareigas vykdė: mjr. A. Engelis (A. Engel), žandarmerijos plk. Hansas Hachtelis (Hans Hachtel), plk. Wolfgangas
Denicke (Wolfgang Denicke), plk. ltn. Walteris Musilis (Walter Musil).
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karinės – policinės formuotės 145. Tačiau SS – obergruppenfiureris ir policijos gen. E. von dem
Bachas – Zelewskis nuolat rezidavo Berlyne (Vokietija), tai pastarojo pareigybes vykdė SS –
obergruppenfiureris ir policijos gen. Kurtas von Gottbergas (Kurt von Gottberg). Lietuvių bataliono
pavaldumas taip pat kito, nes dar 1941 m. lapkričio 11 d. vokiečių rezervinės policijos 11-asis
batalionas buvo grąžintas į Kauną. Batalionas buvo de jure pavaldus SS ir policijos vadui Lietuvoje,
tačiau de facto batalionas veikdamas užfrontėje, priklausomai nuo vykdytų tarnybų, buvo pavaldus
ir vokiečių komendantūroms 146, užnugario kariuomenės vadovybei, tvarkos policijos vadui
Baltarusijoje (vok. Kommandeur der Ornungspolizei Weissruthenien, Kdo Rück), šis savo ruožtu
buvo pavaldus dviem institucijoms – SS ir policijos vadui Baltarusijoje (vok. Höhere SS und
Polizeiführer Weissruthenien) 147, bei SS ir policijos vadui „Rusija – Centras“, o pastarosios SS –
Reichsfiureriui ir policijos vadui.

2. 5 Pasižymėję bataliono karininkai
Turimomis žiniomis keli šimtai lietuvių policijos bataliono karių buvo apdovanoti
vokiečių kariniais apdovanojimais: ordinais, pasižymėjimo ženklais ar padėkos raštais. Ypatingai
išsiskyrė policijos batalionai, kurie kovojo Rytų fronte. Pvz. lietuvių policijos 5-ojo bataliono kariai
buvo apdovanoti: Karo nuopelnų kryžiais su kardais, II klasės (vok. Kriegsverdienstkreutz 2. Kl. mit
Schwertern), Narsumo ir nuopelnų, II klasės sidabriniu medaliu su žalia juostele (vok. TapferkeitsAuszeichnung 2. Klasse in Silber am grünen, weißgeränderten Band), Nuopelnų medaliais, II klasės
(vok. Verdienstauszeichnung 2. Klasse), Narsumo ženklais su kardais, II klasės (vok. Tapferkeits
auszeichnung mit Schwertern 2. Klasse), Puolimo ženklais, kuriuos kariai gauna tris kartus
dalyvavę fronto puolimuose (vok. Pioniersturmabzeichen), įvairių kategorijų sužeidimo ženklais
(vok.

Verwundeten-Abzeichen),

Žiemos

kautynių

medaliu

Rytuose

1941

–1942

(vok.

Winterschlacht im Osten 1941/1942), Demjansko skydu (vok. Demjanskschild). Vien pastarasis
kovinis žymuo, nešiojamas ant kairės uniformos rankovės aukščiau alkūnės (šalia trispalvio
skydelio su užrašu LIETUVA), kėlė pagarbą net ir tarp Rytų fronto keliuose sutiktų vokiečių karių,
kurie dažniausiai save laikė visais atžvilgiais pranašesniais už kitus. Panašūs apdovanojimai buvo
suteikti ir lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 7-ojo, 13-ojo, 10 (256)-ojo batalionų kariams 148.
Reikia pastebėti, kad vokiečių okupacinė valdžia nenoriai ir retai įvertindavo lietuvių karinius
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P. Stankeras, Vokiečių saugumo policijos ir saugumo tarnybos (SD) vado institucija Lietuvos generalinėje srityje
1941 – 1944 metais, Karo archyvas, 2006, Nr. 21, p. 268.
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1941 – 1944 metų laikotarpyje Baltarusijoje iš viso veikė 18 lauko ir 48 vietos komendantūros.
147
Aukščiausiojo SS ir policijos vado pareigas Baltarusijoje vykdė: 1941 m. liepos 21 d. – 1941 m. rugpjūčio 14 d. SS –
grupennfiureris Jakobas Sporrenbergas (Jakob Sporrenberg); 1941 m. rugpjūčio 14 d. – 1942 m. gegužės 22 d. SS –
brigadefiureris ir policijos gen. mjr. Karlas Zenneris (Karl Zenner); 1942 m. gegužės 22 d – 1942 m. liepos 21 d. SS –
oberfiureris Karlas Schäferis (Karl Schäfer); 1942 m. liepos 21 d. – 1942 m. rugsėjo 22 d. SS – brigadefiureris ir
policijos gen. mjr. Kurtas von Gottbergas (Kurt von Gottberg); 1942 m. rugsėjo 22 d. – 1943 m. liepos 15 d. SS –
oberfiureris ir policijos plk. Walteris Schimana (Walter Schimana); 1943 m. rugsėjo 6 d. – 1944 m. balandžio 1 d. SS –
standartenfiureris Erichas Ehrlingeris (Erich Ehrlinger).
148
V. Kazlauskas, Staliningradas: žūtis ir prasiveržimas, Kardas, Nr. 1, 1993, p. 37.
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nuopelnus ir šykštėjo jiems apdovanojimų. Apie tai liudija ir išlikę duomenis apie lietuvių 12-ąjį
batalioną. Labiausiai pasižymėję bataliono karininkai buvo apdovanoti įvairiais vokiečių kariniais
apdovanojimais ir paaukštinti pareigose. Pvz. ats. j. ltn. Vincas Ašoklis (1943 m. sausio 1 d.
suteiktas policijos vyr. ltn. laipsnis, 1943 m. gruodžio 15 d. už pasižymėjimą Rytų fronte, vokiečių
apdovanotas Karo kryžiumi su kardais, II klasės), ltn. Petras Aušiūra (1943 m. sausio 1 d. suteiktas
policijos kpt. laipsnis), ltn. Mykolas Dubinskas (1943 m. sausio 1 d. suteiktas policijos vyr. ltn.
laipsnis), j. ltn. Antanas Gecevičius (1943 m. sausio 1 d. suteiktas policijos vyr. ltn. laipsnis, 1943
m. vokiečių apdovanotas Geležiniu kryžiumi, II klasės „Už narsą kautynėse“, 1944 – 1945 m.
apdovanotas Lenkijos kariniu kryžiumi „Už narsą“), ltn. Jurgis Juodis (1943 m. sausio 1 d. suteiktas
policijos vyr. ltn. laipsnis), j. ltn. Juozas Maceina (1943 m. sausio 1 d. suteiktas policijos vyr. ltn.
laipsnis), ltn. Jonas Marcišauskas (1943 m. sausio 1 d. suteiktas policijos vyr. ltn. laipsnis), j. ltn.
Jonas Mečys Plungė (1943 m. sausio 1 d. suteiktas policijos vyr. ltn. laipsnis), ats. j. ltn. Jonas
Stankaitis (1943 m. sausio 1 d. suteiktas policijos vyr. ltn. laipsnis), kpt. Juozas Ūselis (vokiečių
apdovanotas Geležiniu kryžiumi, „Už narsą“). Yra žinoma, kad gen. št. mjr. A. Impulevičiui 1941
m. gruodžio 16 d. galėjo buvo suteiktas policijos plk. ltn. laipsnis 149. Drįsčiau teigti, kad už
dalyvavimą antipartizaninėse operacijose batalionui, bei bataliono „naikintojų komandai“ buvo
suteikti šie apdovanojimai: Narsumo ir pasižymėjimo ženklai Rytų tautų asmenims, Karo nuopelnų
kryžiai su kardais, 2-osios klasės, įvairių kategorijų sužeidimo ženklai (vok. VerwundetenAbzeichen) 150, tarnybinės padėkos. Tokio pavyzdžio apdovanojimais buvo apdovanoti ir lietuvių 2ojo (Vilniaus) ir 253-ojo bataliono kariai, kurie veikė užfrontėje – Vakarų Baltarusijoje ir Rytų
Lietuvoje.

2. 6 Bataliono išformavimas
Turimomis fragmentiškomis žiniomis apie paskutiniąsias bataliono veikimo dienas pavyko
nustatyti, kad veikdamas Baltarusijoje batalionas 1944 m. sausio mėn. buvo perkeltas netoli
Minsko, į už Novinkių esančią vietovę ir vasario mėn. priskirtas vokiečių armijų grupei „Centras“
(vok. Heeresgruppe Mitte) užnugario kovai su sovietiniais partizanais 151. Lietuvių bataliono
sudėčiai pakitus: dėl karių dezertyravimo (pasinaudojus atostogomis bataliono kariai grįždavo į
namus ir ten pasilikdavo, pvz. 1943 m. liepos – rugsėjo mėn. iš 12-ojo bataliono dezertyravo 14
karių 152, kurių paieška ir bausmės skyrimas buvo SS ir policijos teismo kompetencijoje 153, Sovietų
armijos artėjimo, antipartizaninėse akcijose patirtų nuostolių, pervedimo į vokiečių dalinius (pvz.
149

Trumpa istorinė pažyma apie lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) batalioną, LYA, f. K – 1, ap. 58, b. 47745/3, t.
1, l. 99–100.
150
Plačiau apie pagrindinius bataliono karininkų apdovanojimus žiūrėti Priedą Nr. 4.
151
P. Stankeras, Lietuvių policija 1941 – 1945 metais, Vilnius, 1998, p. 154.
152
Vilniaus miesto policijos 2-osios nuovados viršininko įsakymu vykdytos dezertyravusių karių paieškos rezultatai,
LCVA, f. R – 691, ap. 1, b. 77, l. 27–376.
153
1942 m. rugsėjo 28 d. SS – Reichsfiurerio ir vokiečių policijos vado H. Himmlerio įsakymo vertimo į lietuvių kalbą
nuorašas, LCVA, f. R – 556, ap. 2, b. 19, l. 30.
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eil. Pranas Plančiūnas 1943 m. pab. buvo pervestas į vokiečių dalinį), sunkių tarnybos sąlygų,
nuolatinės rizikos, kovos idealo nebuvimo, vokiečių elgesio su kariais ir dėl tariamų ryšių su
sovietų partizanais ne tik keitėsi bataliono sudėtis, bet ir įšaukė nepasitikėjimą iš vokiečių pusės,
kurios išdavoje batalionas buvo išformuotas ir performuotas. Pastarasis 1944 m. vasario mėn. buvo
sujungtas su lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 15-uoju batalionu, kurio vadas buvo gen. št.
mjr. Albinas Levickas, ryšių karininkas kpt. Johnas (John). Batalionas buvo dislokuotas Minske iki
birželio 29 d. 154

154

P. Janišius 1952 m. liepos 18 d. tardymo protokolas, LYA, f. K – 1, ap. 58, b. 47386/3, t. 6, l. 217.
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3. LIETUVIŲ PAGALBINĖS POLICIJOS (APSAUGOS) 12OJO BATALIONO VYKDYTOS TARNYBOS LIETUVOJE IR
BALTARUSIJOJE 1941 – 1944 METAIS
Lietuvių batalionas vykdė vokiečių pavestas užduotis: saugojo karinės, ūkinės, strateginės
reikšmės objektus, sovietų karo belaisvius ir žydus, jų darbo komandas, vykdė patruliavimo,
baudžiamąsias ir antipartizanines akcijas Lietuvoje ir Baltarusijoje. Šios akcijos buvo nukreiptos
prieš išblaškytos Sovietų armijos ginkluotus būrius, partizanus ir jų rėmėjus, partinį aktyvą,
plėšikaujančius vietos gyventojus, bet ir prieš žydų tautybės asmenis.

3. 1 Bataliono dalyvavimas holokausto politikoje 1941 metais
1941 m. birželio pab. – liepos mėn. pr. Kaune prasidėjo masinės žydų, pagal vokiečių
(nacių) ideologiją menkavertės žmonių rasės, žudynės. Karo pradžioje žydai buvo šaudomi Kauno
VII forte, kur buvo ir kalinami, ir konvojuojami į žudynių vietą iš centrinio kalėjimo Mickevičiaus
gatvėje. Liepos 3 d VII forte, tik po 4–5 bado dienų, pasmerktiesiems buvo priskirtas maisto
davinys – supelijusi duona. Liepos 4 d. sovietų karo belaisviai kasė duobes, kur už pylimų buvo
sušaudyti 463 žydų tautybės asmenys, liepos 6 d. – 2,514 žydų, liepos 9 d. – 24 žydai. Vėliau aukos
buvo užkasamos belaisvių, panaudojus chlorkalkių mišinius. Iš viso VII forte buvo sušaudyta apie 5
tūkst. žmonių. Turimomis žiniomis, žydų žudynėse dalyvavo vokiečių ir lietuvių kariai bei
policininkai. Vokiečių sudėtyje veikė: operatyvinės grupės A specialusis dalinys 1b (vok.
Sonderkommando 1b), vokiečių SS karių grupė vadovaujama SS – oberšturmfiurerio dr. Ericho
Ehrlingerio (Erich Ehrlinger) ir SS – unteršturmfiurerio Kurto Burkhardto (Kurt Burkhardt),
vokiečių policijos 9-ojo bataliono 1-osios kuopos II būrys 155 ir TDA bataliono kuopos: 1-oji ir 2-oji
kuopos 156. Žydų žudynes Kauno VII forte pradėjo TDA bataliono 1-oji kuopa (vadas kpt. Bronius
Kirkila, padėjėjas ltn. Stepas Paulauskas, būrio vadai – j. ltn. J. Plungė, j. ltn. Jonas Ralys, j. ltn.
Povilas Kulakauskas), tęsė 3-oji kuopa (vadas ltn. J. Barzda, padėjėjas ltn. Anatolijus Dagys, būrio
vadai – ltn. Jurgis Skaržinskis, ltn. Bronius Norkus, j. ltn. Stepas Dubinskas). Tenka konstatuoti,
kad žydų naikinimo akcijose dalyvavo ir visas batalionas: neretai 1-oji ir 2-oji kuopos (vadas kpt.
Norbertas Gasėnas, padėjėjas ltn. Julius Mituzas, būrio vadai – ltn. Aleksandras Kemeklis, ltn. V.
Tamošiūnas, j. ltn. J. Juodis), daugiausia 3-oji kuopa, rečiau 4-oji, 5-oji, 6-oji TDA kuopos 157.
155

Ch. Dieckmann, S. Sužiedelis, Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį,
Totalitarinių rėžimų nusikaltimai Lietuvoje, Vilnius, t. 3, 2006, p. 48.
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1947 m. lapkričio 19 d. išrašas Kauno MVD LSSR Karinio Tribunolo uždarosios sesijos iš teismo teisinės sesijos
protokolo. Kaltinamųjų Stasio Nėniaus, Kazio Ūzo, Kazio Adomaičio, Jono Baranausko parodymai, LYA, f. K – 1, ap.
58, b. 47745/3, t. 5, l. 30.
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Kaltina nužudytieji, Vilnius, 1963, p. 123; Ch. Dieckmann, S. Sužiedelis, Lietuvos žydų persekiojimas ir masinės
žudynės 1941 m. vasarą ir rudenį, Totalitarinių rėžimų nusikaltimai Lietuvoje, Vilnius, t. 3, 2006, p. 48.
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Tyrimo autoriaus duomenimis kariai, vėliau papildę lietuvių 12-ąjį batalioną dalyvavo holokausto
politikoje VII forte.
Tenka priminti, kad vokiečių įtraukti į žydų žudynes TDA bataliono kariai išreiškė
prieštaravimus ir priekaištus prieš jiems skiriamas užduotis. Tai liudija liepos 5–11 d. atleisti iš
tarnybos 107 kariai 158. Protestai grįsti ne tik pateikus raportus atleisti iš tarnybos (pvz. 1-osios
kuopos vado padėjėjas ltn. S. Paulauskas, būrio vadai j. ltn. P. Kulakauskas, j. ltn. J. Ralys), bet ir
dezertyravimu (liepos 15–17 d. 1-ąją kuopa paliko 9 kariai), savižudybe (liepos 12 d. nusišovė 1osios kuopos vadas kpt. B. Kirkila). Iš viso TDA batalioną liepos mėn. paliko apie 274 žmones, 17
dezertyravo ir 44 buvo pašalinti iš tarnybos kaip netinkami 159. Liepos 11 d. pasirodė plk. A.
Butkūno įsakymas draudžiantis TDA karių savivalę: suiminėti žmones, atlikti kratas be vado,
Lietuvos karo komendanto, lietuvių saugumo policijos vado įsakymo – už įsakymo nevykdymą
buvo paskirta kardomoji priemonė – mirties bausmė, buvo leista esant reikalui paimti dokumentus ir
ginklus 160.
1941 m. rugpjūčio mėn. jau lietuvių 2-asis PPT batalionas vykdė konvojavimo, naikinimo
metu teritorijos ir pasmerktųjų apsaugos tarnybas IV forte Kaune. Duomenų, kiek žydų buvo
nužudyta ir ar batalionas dalyvavo žydų žudynėse nėra.
Dauguma Kauno ir apylinkių žydų buvo sunaikinta su vokiečių: pirmiausia SS ir policijos
vado Lietuvoje institucijos prerogatyva, 2-ojo ir 3-ojo saugumo policijos ir SD būrių, vermachto
(karo lauko komendantūros, 207-osios, 281-osios, 285-osios, 403-osios apsaugos divizijų), policijos
batalionų (2-ojo, 9-ojo, 11-ojo, 65-ojo, 105-ojo, 131-ojo), karinių institucijų (kriminalinės policijos,
karo lauko žandarmerijos), civilinės administracijos (vok. Ziwilverwaltung) bei lietuvių: ginkluotų
sukilėlių, TDA bataliono, viešosios ir saugumo policijos, Lietuvos civilinės administracijos
pagalba 161.
Baltarusijoje lietuvių bataliono kariai suiminėjo žydus tiesiog jų pačių namuose padedant
vietos policijai. Naikinimo akcijose, kad kariams būtų lengviau ištverti vykdomas akcijas, jiems
buvo duodama degtinė. Vykdant žmonių naikinimo akcijas vietovė už miesto, specialiose
likvidavimui skirtose duobėse, kur vietovė buvo apsupama, pasmerktieji buvo suvaromi į vieną
vietą, išrengiami iki apatinių ir grupėmis po keliasdešimt žmonių varomi prie duobių. Šaudymo
metu 1 padalinys saugojo teritoriją, kitas šaudydavo, o dar kitas ruošdavosi šaudymui, viskas
vykdavo rotacijos principu. Paskirti šaudymui kariai įstumdavo aukas į duobes, įsakydavo gulti ir
gavus komandą juos sušaudydavo, sekanti žmonių grupė buvo guldoma ant sušaudytųjų ar
158

1941 m. liepos 11 d. įsakymas Nr. 11 TDA batalionui, LCVA, f. R – 1444, ap. 2, b. 1, l. 22.
K. Stang, Kollaboration und Massenmord. Die litauische Hilfspolizei, das Rollkommando Hamann und die
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merdėjančių žmonių ir šaudoma. Asmenys buvo šaudomi nekreipiant dėmesio į jų amžių ar lytį.
Aukos parodžiusios menkiausią pasipriešinimą, buvo mušamos šautuvų buožėmis ir prievarta
įstumiamos į duobes. Dažniausiai šaudymui buvo skiriama apie 15–20 karių. Lietuvių bataliono
kariai buvo skiriami akcijai vykdyti ir šaudymo metu teritorijos ir pasmerktųjų apsaugai,
konvojavimui 162.
Apie lietuvių bataliono karių dalyvavimą akcijose Minsko prieigose liudija bataliono
karys: ,,Vieną kartą mačiau, kaip šaudė žydus; kitais kartais nevažiavau. Tai vyko netoli Minsko,
gal tik kokie du kilometrai už miesto, lauke, kurio nesupo joks miškas ir kuriame buvo iškastos
duobės. Mano darbas buvo nurengti žydus. Iki duobės jie buvo varomi nuogi. Juos varė mano
kuopos kareiviai. ‹...› Šaudė juos lietuviai; vokiečiai buvo suformavę kordoną aplink tą vietą. Iš
miesto žydai buvo varomi pėsčiomis. Kartu su keliais mūsų kareiviais žydus varė ir Gudijos
policija“. Taip pat ir Slucke: „[...] tai vykdavo vienodai, dalyvaujant daugeliui žmonių ir kareivių.
Apsupdavome didelę grupę, po to nuo jos atskirdavome mažesnę, nuvesdavome prie duobės,
liepdavom sugulti į duobę ir nušaudavome... Kareiviai stovėdavo tik iš vienos pusės 1–2 metrų
atstumu vienas nuo kito. Karininkas stovėdavo duobės gale. Mes tik atvesdavome žmones prie
duobės, o į jas gulti jiems liepdavo ten stovintys kareiviai. Tuomet mes jau pakankamai mokėjome
rusiškai, kad būtume suprasti [...]“ 163.
Nuo 1941 m. spalio 8 d. – lapkričio 13 d. lietuvių batalionas dalyvavo holokausto
politikoje Baltarusijoje (pvz. operacijoje „Akcija be žydų“ (vok. Aktion Judenrein 164)). Turimomis
žiniomis, lietuvių batalionas holokauste dalyvavo su vokiečių SS ir gestapo (vok. Gestapo –
Geheime Staatspolizei) 165 dalimis, vokiečių saugumo policijos ir SD (nuo lapkričio 11 d.
koordinavo lietuvių batalioną kitose holokausto akcijose), vermachto, Minsko abvero daliniu,
vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono (išimtinai visose akcijose iki lapkričio 11 d.) ir lauko
žandarmerijos (vok. Feldgendarmerie), vokiečių bei vietos tvarkos policijos (vok. Ordnungspolizei,
viešosios), slaptosios lauko policijos (vok. Geheime Feldpolizei), latvių, ukrainiečių ir baltarusių
formuotėmis.
1941 m. spalio 8 d. vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono kariai ir lietuvių
bataliono 1-osios kuopos I būrio kariai (vadas ltn. Z. Kemzūra), Minsko srities Puchovičių rajone
Dukoros, Uzlianų, Jezioros miesteliuose suėmė 618, sušaudė 617 asmenų (absoliuti dauguma žydų).
Į paskirties vietą vokiečių karininkai vyko lengvuoju automobiliu, kariai sunkvežimiais. Lietuviai
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kariai pasmerktuosius sušaudė sprogstamosiomis kulkomis, vokiečių kariai pribaigdavo dar gyvus
asmenis 166. Šio tyrimo autorius daro prielaidą, kad būtent spalio 8 d. vokiečių slaptosios policijos,
rezervinės policijos 11-ojo ir lietuvių bataliono grupės, kurioms vadovavo vokiečių karinės
žvalgybos Minsko rajone tarnyba, Uzlianuose vykdomos operacijos metu nušovė ir 9 partizanus,
vieną politinį instruktorių, ir Sovietų armijos karį.
Spalio 10 d. lietuvių bataliono 1-osios kuopos kariai Minsko srities Puchovičių raj.
Sergejevičių km. naudodami sprogstamąsias kulkas sušaudė 18 Sovietų armijos karių, kuriems buvo
taikoma tarptautinė apsauga, bei rajono „Bolševiko“ (rus. Болшевик) kolūkio pirmininką, pavarde
F. Makarevičius (Ф. Макаревич), kitais duomenimis apie 20 sovietų valdžios aktyvistų 167. Dar
prieš akcijos vykdymą pasmerktieji buvo kalinami mokykloje ir šaudomi už jos 168.
Spalio 11 d. Minsko srities Puchovičių raj. Rudensko miestelyje vokiečių žandarmerijos,
vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono, lietuvių bataliono 2-osios kuopos kariai (vadas ltn.
Juozas Krištaponis) suėmė 189, sušaudė 188 asmenis. Šios grupės į minėtąją vietovę vyko
prekiniais vagonais 169. Bataliono 2-osios kuopos 15 karių atsisakė šaudyti ir tiesioginėse žudynėse
nedalyvavo 170.
Spalio 14 d. vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono 2-oji ir 4-oji kuopos, bei
lietuvių bataliono 1-osios ir 3-osios kuopos kariai Minsko srities Červenes raj. (Puchovičių raj.?)
Smilovičių miestelyje sušaudė 1,3 tūkst. (1,338?1,398?) asmenų, konfiskavo 1 tūkst. rb, sidabro,
bronzos, nikelio, vario dirbinių ir drabužių. Visa tai buvo perduota vokiečių SS ir policijos vadui
Baltarusijoje 171. Bataliono 3-osios kuopos kariai žudynėse dalyvavo nenoriai ir iš šaudymo buvo
pašalinti 172.
Spalio 15 – 16 d. lietuvių bataliono kariai priešiškų elementų ieškojo Minsko srities
Logoisko, Ponizovių, Jakubovičių, Pleščenicų, Okolovo, Kureno vietovėse. Logoisko raj. Suchaja
Gora kaime bataliono kariai už šaudmenų ir ginklų slėpimą sušaudė civilį asmenį pavarde
Federovičius (Федерович), Logoiske buvo sušaudyti 6 partizanai, 1 komunistas, Pleščenicų – 52
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batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941 – 1943, Genocidas ir rezistencija, Nr. 2 (22), 2007, p. 30.
167
M. Sutkaus 1948 m. rugpjūčio 11 d. tardymo protokolas, LYA, f. K – 1, ap. 58, b. 11238/3, t. 1, l. 17–18.
168
Kaltina nužudytieji, Vilnius, 1963, p. 166; Šia akcija bataliono kariai pažeidė dar 1868 m. išleistą deklaraciją,
draudžiančią naudoti sprogstamąsias ir padegamąsias kulkas, bei 1907 m. Hagos konvenciją, draudžiančią sušaudyti
karius, kuriems buvo skirta tarptautinė apsauga.
169
1941 m. spalio 19 d. pranešimas Baltarusijos komendanto apie padėtį Baltarusijoje nuo 1941 m. spalio 1 d. – spalio
15 d., LYA, f. K – 1, ap. 58, b. 47439/3, t. 2, l. 109–111.
170
A. Rukšėnas, Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941 – 1943,
Genocidas ir rezistencija, Nr. 2 (22), 2007, p. 32.
171
Pranešimo apie specialiąsias priemones Minske 1941 m. spalio 14 – 21 d. vertimas iš vokiečių kalbos, LYA, f. K – 1,
ap. 58, b. 47811/3, t. 2, l. 61.
172
A. Rukšėnas, Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941 – 1943,
Genocidas ir rezistencija, Nr. 2 (22), 2007, p. 33.

40

žydai ir 2 partizanai 173. Vėliau buvo valytos vietovės apie Begomlį, Bereziną, plentas Begomli –
Zembinas, Volčios vietovėje nušautas sutiktas partizanas. Šiose vietovėse žydus likvidavo Borisovo
saugumo policijos ir SD dalys. Apie tą patį laiką lietuvių bataliono 1-osios kuopos kariai sušaudė
625 Minsko civilių belaisvių stovyklos kalinius (žydus ir komunistus) 174. Bataliono 2-osios kuopos
kariai vykdė konvojavimo ir apsaugos tarnybas akcijos metu.
Spalio 17 d. vokiečių slaptoji lauko policija ir lietuvių bataliono 1-oji kuopa iškrėtė
Minsko srities Kaikovo kaimą 175.
Spalio 18 d. lietuvių bataliono 2-osios kuopos kariai sušaudė 1,150 Minsko civilių
belaisvių stovyklos kalinių (žydų ir komunistų) 176,177. Šaudymo akcijoms vadovavo vokiečių
karininkai, vykdė lietuvių bataliono kariai. Šaudomi buvo žydai, sovietiniai aktyvistai, partizanai, jų
rėmėjai, sovietų karo belaisviai. Tą pačią diena mišri lietuvių ir vokiečių kuopa Minskas – Sluckas
kelyje tikrino visus įtartinus asmenis. Buvo sulaikyti ir sušaudyti trys žydai ir vienas rusas
(baltarusis).
Spalio 21 d. gestapo 3–4 karininkai (vokiečių SS?), vokiečių rezervinės policijos 11-ojo
bataliono 2-oji ir 4-oji kuopos ir lietuvių bataliono 1-oji, 2-oji, dalis 3-osios kuopos karių, vietos
policija dalyvavo suimant ir sušaudant 1 tūkst. žydų ir komunistų Minsko srities Dzeržinskio
(Kaidanovo) mieste šalia koplyčios (kapinių?) 178. Apsaugos žiede buvo apie 100 lietuvių, žudynėse
dalyvavo 20 vokiečių ir 60 lietuvių karių, kiekvienam kariui buvo išduota apie 90 šovinių 179.
Spalio 23 d. vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono ir lietuvių bataliono 3-osios
kuopos kariai (vadas kpt. J. Ūselis) Nesvyžiuje sušaudė apie 1,5 tūkst. žydų 180. Vokiečių 707-osios
divizijos 727-ojo pulko 8-osios kuopos kariai, kurie bazavosi Nesvyžiuje, patvirtino ypatingai
aktyvų lietuvių dalyvavimą žudynėse 181.
Spalio 26 d. lietuvių bataliono 1-osios kuopos I būrio ir 3-osios kuopos kariai, kartu su
vokiečių SS kariais (gestapo?), dalyvavo pakariant 12 partinio pogrindžio dalyvių (8 vyrus ir 4
moteris: Olga Ščerbacevič (Олга Щербацевич), Piotras Ščerbacevičius (Петр Щербацевич),
Vladimiras Ščerbacevičius (Владимир Щербацевич), Kirilas Trusovas (Кирил Трусов), Nadežda
Januškevič (Надежда Янушкевич), Nikolajus Kuznecovas (Николаи Кузнецов), Leonidas Sorinas
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(Леонид Сорин), Marija Bruskina (Мария Брускина), kurie buvo kaltinami šaudę į vokiečių
kareivius, susprogdinę fabriką, vykdę partizaninę veiklą. Tačiau šie išvardinti asmenys priklausė
infekcinėje ligoninėje veikusiai pasipriešinimo organizacijai, aprūpindavo sveikstančius sovietų
karius dokumentais, drabužiais. Vokiečių kariai ir lietuvių specialios paskirties komandos kariai,
vadas j. ltn. A. Gecevičius, dalyvaujant kuopų vadams, korė pasmerktuosius keturiose vietose:
mielių fabriko tarpuvartėje Vorošilovo (Ворошилов) gatvėje (pakarti du vyrai ir moteris), ant
telegrafo ir elektros stulpų arba kryžkelėje (pakarti du vyrai ir moteris), skvere prie dramos teatro,
priešais karininkų rūmus (pakarti du vyrai ir moteris). Lietuvių kariai buvo girdomi degtine,
konvojavo surištomis už nugaros rankomis pasmerktuosius, movė kilpas ant pasmerktųjų (j. psk.
Stasys Varnas, j. psk. Jonas Šimonis, j. psk. Juozas Knyrimas, j. psk. Kazys Veprauskas 182, grand.
Stasys Nėnius ir kt.), tris dienas vykdė sargybos tarnybas prie pasmerktųjų 183. Ši korimo akcija
buvo fotografuojama 184. Bataliono j. psk. Antanas Mikalajūnas atnešė fotografijas Minsko
fotografui Verneriui (Werner), nuotraukų dublikatus pasidarė ir pastarojo laborantas D. Sirotinas
(Д. Сиротин) 185,186.
Spalio 27 – 28 d. vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono dvi kuopos ir lietuvių
bataliono 1-oji, 2-oji ir dalis 3-osios kuopos, vietos policija dalyvavo suimant ir sušaudant 5 tūkst.
(8,712?) Slucko žydų 187. Turimais duomenimis akcijoje taip pat galėjo dalyvauti vokiečių SS,
vermachto, Minsko saugumo policijos ir SD grupė 188. Šioje akcijoje dalyvavusio lietuvių bataliono
veiklą puikiai iliustruoja 1941 m. spalio mėn. spalio 30 d. Slucko apygardos komisaro Heinricho
Karlo (Heinrich Carl) raportas generaliniam Baltarusijos komisarui Wilhelmui Kube (Wilhelm
Kube), kuriame jis aprašė lietuvių bataliono įvykdytas žudynes: „Operacijos metu miestelyje dėjosi
šiurpūs dalykai. Neaprašomu žiaurumu vokiečių policijos pareigūnai ir ypač lietuvių partizanai
[lietuvių 12-ojo bataliono kariai – aut. past.] gynė žydus ir gudus iš namų. Visame kaime aidėjo
šūviai, o kai kuriose gatvėse didžiulėmis krūvomis buvo suguldyti nužudytų žmonių lavonai [...],
[...] prašau patenkinti tik vieną mano pageidavimą – ateityje apsaugoti mane nuo šio policijos
182
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bataliono“ 189. Taip šis vokiečių karininkas išreiškė protestą prieš neapgalvotus akcijos vykdytojų
veiksmus – buvo sunaikinti kvalifikuoti specialistai, reikalingi darbininkai, sužlugdytas vykdytos
gamybinės užduotys, vykdoma savivalė, smurtas, vagystės (buvo grobiami odos, tekstilės aukso,
sidabro dirbiniai, batai ir pan.), įvykdytos žiaurios Slucko žydų žudynės 190.
Spalio mėn. vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono kuopos ir lietuvių bataliono 1osios ir 2-osios kuopos kariai dalyvavo sušaudant 200 žydų Molodečno vietovėje 191, kita kartą
vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono, lietuvių bataliono 1-osios kuopos kariai, vietos
policija dalyvavo suimant ir sušaudant 635 žydus Šacke, kur lietuviai sušaudė apie 80 žydų 192,
spalio – lapkričio mėn. Kopelio miestelyje vokiečiai, lietuvių bataliono 1-osios ir 3-osios kuopų
kariai, vietos policija suėmė ir sušaudė apie 300 žydų, Berezinos miestelyje – apie 1 tūkst. (1,500?)
civilių asmenų (absoliuti dauguma žydai) ir dalyvavo pakariant 3 asmenis. Šioje akcijoje dalyvavo
vokiečiai ir lietuvių bataliono 1-osios kuopos kariai (III būrio). Po egzekucijos kariai buvo girdomi
alkoholiniais gėrimais (alumi, vynu, degtine) 193.
Lapkričio mėn. lietuvių bataliono 1-osios, 2-osios, dalis 3-osios kuopos karių vietos
policija dalyvavo suimant ir sušaudė daugiau kaip 3 tūkst. žydų Minsko srities Klecko miestelyje194.
Iš pradžių, žydai buvo areštuojami tiesiog namuose po to buvo konvojuojami į specialią vietą, kur
bataliono karių buvo sušaudyti 195. Apie tą patį laikotarpį lietuvių batalionas sušaudė apie 400 žydų
Baranovičiuose 196.
Lapkričio 7 – 8 d., 11 d., 20 d. vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono, latvių
karinės formuotės, lietuvių ir ukrainiečių policijos bataliono kariai dalyvavo suimant ir sušaudant
Minsko geto 197 (it. Ghetto) žydus, už Minsko, ypatingai prie Tučinkių kaimo. Nustatyta, kad šių
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akcijų metu galėjo būti sunaikinta iki 20 tūkst. žmonių 198,199, iš kurių lietuvių batalionas galėjo
sušaudyti daugiau nei 4 tūkst. žydų 200.
Lapkričio 1 – 14 d. laikotarpyje vokiečių SS dalinys, lietuvių bataliono 1-osios kuopos
kariai dar du kartus buvo paskirti akcijoms vykdyti Kaidanovo vietovėse. Lietuviai kariai šaudė
žydus, vokiečiai pribaigdavo dar gyvus sušaudytuosius. Iš viso buvo sunaikinta apie 950 žydų 201.
Lapkričio 9 – 10 d. vokiečių SS, saugumo policijos ir SD, latvių dalinys, lietuvių bataliono
2-oji kuopa, vietos policija dalys, kurioms vadovo SS – obersturmfiurerio Kraffe 202, dalyvavo
Borisovo žydų žudynėse. Šis miestas buvęs apsupties zonoje, kurios metu buvo sunaikinta 8 tūkst.
žydų 203. Lapkričio 11 d. vokiečių rezervinės policijos 11-asis batalionas buvo grąžintas į Kauną 204,
o lietuvių policijos batalionas toliau vykdė akcijas koordinuojamas vokiečių saugumo policijos ir
SD.
Turimomis žiniomis, lietuvių 12-asis batalionas, vadovaujamas gen. št. mjr. A.
Impulevičiaus ir adjutanto ltn. J. Juodžio, Baltarusijoje kartu su kitomis dalimis dalyvavo sušaudant
apie/per 55 tūkst. žmonių (absoliuti dauguma civiliai asmenys – žydai, keli tūkst. sovietų karo
belaisvių) ir pakariant 12 partinio pogrindžio dalyvių (8 vyrus ir 4 moteris) 205,206. LSSR
Ypatingosios komisijos vokiečių fašistinių grobikų bei jų bendrininkų piktadarybėms nustatyti ir
ištirti pateiktomis išvadomis remiantis batalionas sušaudė 46 tūkst. žmonių, tame tarpe 9 tūkst.
sovietų karo belaisvių – pernelyg didelis. Ši komisija aukų skaičių padidindavo 2–3 kartus. Galima
būtų sutikti su istoriko A. Rukšėno tyrimo duomenimis, kad naikinimo akcijose dalyvavo beveik
visas batalionas, t. y. iš 485 išvykusiųjų bataliono karių apie 450 kariai, tai – visos trys bataliono
kuopos. Tačiau šio tyrimo autorius nesutiktų su A. Rukšėno nustatytu aukų skaičiumi, būtent, kad
bataliono kariai sušaudė 15,452 žydus 207. Taip netikslinga teigti, nes yra išvedamas statistinis
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vidurkis – akcijose kartais pagrindinės tarnybos tekdavo vienodai tiek vokiečiams, tiek lietuviams,
kartais atvirkščiai, nes pasitaikydavo atvejų kada pagrindinis vaidmuo tekdavo ne tik vokiečiams,
bet ir lietuviams. Žinoma atvejų kada vokiečiai tik pribaigdavo sušaudytuosius. Negalima
nepaminėti ir kitų formuočių, veikusių su lietuviais, vaidmens holokausto politikoje, todėl tenka
konstatuoti, kad batalionas dalyvavo sušaudant arba sušaudė apie 15–25 tūkst. žmonių (bendras visų
aukų skaičius, neišskiriant aukų kategorijų). Iš viso Baltarusijoje galėjo būti sunaikinta nuo 245
tūkst. – 1 mln. žydų 208. Šis batalionas galėtų būti prilygintas vokiečių saugumo policijos ir SD
ypatingajam daliniui Vilniuje ir TDA batalionui, kuris 1941 m. liepos 4 d. – gruodžio 11 d. sušaudė
36 tūkst. vietos ir užsienio žydų, kartu su vokiečių Baranovičių saugumo policijos ir SD daliniu
(apie 1,400), kuriam vadovavo SS – untersturmfiureris Waldemaras Amelungas (Waldemar
Amelung), SS – obersturmfiurerio Joachimo Hamanno (Joachim Hamann) „Skrajojančiu būriu“
(vok. Rollkommando Hamann), kitais vokiečių saugumo policijos ir SD dalinių kariais, vietos
(lietuvių) policija ir ginkluotais savisaugos daliniais Kauno fortuose ir Lietuvos provincijoje,
Baltarusijoje 209. Tyrimo autoriaus duomenimis, 1942 – 1944 metais 12-asis batalionas žydų
žudynėse nedalyvavo.

3. 2 Bataliono dalyvavimas karo belaisvių apsaugoje 1941 – 1944 metais
1941 m. rugsėjo – spalio mėn. lietuvių 2-ojo PPT bataliono 45 karių padalinys saugojo
sovietų karo belaisvių darbo komandas Jonavos (Pageležiuose), Kauno rajonų (Zapyškyje, bataliono
1-osios kuopos kariai sargybos tarnybas vykdė nuo rugsėjo 10 d. – spalio pr. 210) durpynuose 211,
konvojavo sovietų karo belaisvius į Vilkaviškį. Pagrindinis šių sargybinių uždavinys buvo užkirsti
kelią pabėgimams. Bėgimo atveju buvo šaudoma be įspėjimo, karo belaisvių ryšiai su civiliais buvo
draudžiami, būtiniausiu atveju galima buvo panaudoti ginklą ir prieš civilį asmenį 212.
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1941 m. rugsėjo mėn. 2-ojo PPT bataliono padaliniai konvojavo ir saugojo karo
belaisvių darbo komandas iš VI forto į VII fortą 213. 1941 – 1943 m. Kauno VI forte buvo įrengta
sovietų karo belaisvių stovykla, komendantas plk. ltn. K. A. Werdelmannas (K. A. Werdelmann),
vėliau mjr. O. Grenebachas (O. Grenebach), plk. K. Sieberis (K. Sieber) 214. Ši stovykla buvo
pavadinta 336-aja nuolatine karo belaisvių eilinių karių stovykla (vok. Stammlager für
kriegsgefangene Mannschaftssoldaten, Stalag 336) 215, kurios apsaugos tarnybas vykdė vokiečių
kariai, nuo 1943 m. vlasovinikai 216. Dalis šios stovyklos belaisvių gyveno po atviru dangumi forto
teritorijoje, kiti forto kazematose. Belaisvių paros maisto davinys buvo 100–200 g duonos
(dažniausiai duonos pakaitalo iškepto su pjuvenomis ir blogų miltų), virtų kopūstų, mėtų arbatos 217,
kartais bulvių lupenų ar supuvusių runkelių sriubos, skerdienos, žuvies atliekų, sojų, liesos varškės.
Iš viso šioje stovykloje žuvo apie 35 tūkst. karo belaisvių 218. Karo belaisvių stovykla Nr. 336 turėjo
padalinius Kaune: prie Aleksoto oro uosto (žuvo apie 10 tūkst. karo belaisvių 219), ,,stadiono”, uosto
stovykla prie Nemuno, I ir II stovyklos Šančiuose. Vokiečių okupacijos metais Kauno mieste veikė
getai nuo 1941 m. liepos mėn. – 1944 m. liepos mėn., įvairaus tipo prievartinės stovyklos veikė
Ežerėlyje (Kauno apskr. Zapyškio valsčius, darbo (internavimo) stovykla), Kauno sunkiųjų darbų
kalėjime, Kauno VI forte (1943 – 1944 m. įvairių tautybių civilių žmonių prievartinio įkalinimo
stovykla), Palemone (1941 m. rugpjūčio mėn. – 1944 m. rugpjūčio mėn.) 220.
Ir dar kelios dėmesio vertos pastabos. 1941 m. II pusėje rytuose veikė 81 sovietų karo
belaisvių stovykla: 22 armijų jungtinės stovyklos (vok. Armee – Gefangenen – Sammelstellen), 12
stalagų, 47 persiunčiamosios karo belaisvių (karininkų ir eilinių) stovyklos (vok. Durchgangslager
für Kriegsgefangene (Offiziere und Mannschaften), Dulag). Iš viso Antrojo pasaulinio karo
laikotarpį – 245, iš kurių 120 buvo įrengti okupuotose sovietų teritorijose 221.
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Lietuvių bataliono kariai Minske kartu su viena vokiečių kuopa, kuriai vadovavo kpt.
Lippas (Lipp), 222 saugojo ir sovietų karo belaisvių stovyklą stalagą Nr. 352 223. Tai buvo pats
didžiausias lageris Baltarusijoje. Iš viso šioje stovykloje žuvo apie 120 tūkst. karo belaisvių 224.
Lietuvių bataliono kariai dalyvavo ir karo belaisvių naikinimo akcijose, per kurias sušaudė daugiau
nei 2 tūkst. karo belaisvių 225. 1942 m. sausio mėn. iš bataliono buvo paskirti 8 žmonės į Mogiliovo
sovietų karo belaisvių stovyklą, kurioje buvo kalinami apie 2 tūkst. belaisvių. Lietuviai šioje
stovykloje išbuvo daugiau nei vieną mėnesį 226. Lietuvių bataliono karių buvo ir Minske esančios
„Melyt“ lagerio apsaugoje. Šiame lageryje buvo kalinama apie 100 karo belaisvių 227. Stovykloje
vokiečiai saugojo belaisvių baraką, lietuviai daugiausia patruliavo išorinėje lagerio teritorijoje.
Sargybos tarnybas lietuviai kariai vykdė iki 1942 m. gegužės mėn., vėliau saugojo durpynus ir karo
belaisvių darbo komandas Minsko srityje (Kaidanovo link) iki spalio mėn. 228 Pvz. 1942 m. ir 1943
m. vasarą bataliono vyr. ltn. J. M. Plungės būrys buvo paskirtas saugoti sovietų karo belaisvių
komandas durpynuose netoli Minsko miesto (Sosnavkoje) 229. Pastarieji buvo saugomi nuo galimų
sovietų partizanų padegimų ar kitokių išpuolių. Durpynuose dirbo ir vietos gyventojai, kurie turėjo
atlikti skirtą prievolę – po dvi savaites dirbti durpynuose 230. Yra žinoma, kad 1943 m. gegužės mėn.
Parenija km., netoli Zaslavlio (Zaslaulio) stoties Minsko srityje, durpių perdirbimo rajone, lietuvių
bataliono kariai laidavo vokiečių karininko – pareigūno saugumą. Per sovietų partizanų išpuolį, iš
per 30 bataliono karių vykdžiusių tarnybas, 6 lietuvių kariai buvo nukauti, kiti pabėgo 231. Vienas iš
žuvusiųjų Didrūškaitis. Už tai, kad vyr. ltn. J. M. Plungės vadovaujamas būrys apleido atsparos
punkto tarnybas, buvo skirta bausmė. Būrio vadas suimtas ir įkalintas Minsko kalėjime, kuriame
kalėjo dar vienas bataliono puskarininkis 232. Kalėjimą, kuriame kalėjo vyr. ltn. J. M. Plungė,
saugojo ne vokiečiai, o vietos rusų (baltarusių) ir ukrainiečių kariai. Reiktų pridurti, kad 1943 –
222
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1944 m. kalėjime už ginklų kontrabandą ir tariamus ryšius su partizanais kalėjo du bataliono eiliniai
ir dar du bataliono puskarininkiai, kitas psk. Peičius sužinojęs, kad norima jį suimti pats šautuvo
šūviu save sužeidė ir po kelių valandų mirė 233. 1943 m. birželio – gruodžio mėn. lietuvių bataliono
3-oji kuopa vietovėje Krasnaja Roščia taip pat saugojo karo belaisvius 234. Nuo 1943 m. gegužės –
1944 m. kovo mėn. vienas lietuvių bataliono padalinys buvo dislokuotas Minsko apylinkėse, kur
vykdė gamyklų ir sovietų karo belaisvių stovyklos sargybos funkcijas 235.
Galima teigti, kad visos trys bataliono kuopos, sovietų karo belaisvių apsaugos tarnybas
vykdė per visą bataliono egzistavimo laikotarpį, sušaudė ne mažiau kaip 2 tūkst. sovietų karo
belaisvių, daugiausiai Minsko karo belaisvių stovyklos Nr. 352 kalinių. Iš viso Baltarusijoje galėjo
būti sunaikinta daugiau nei 800 tūkst. sovietų karo belaisvių 236.

3. 3 Bataliono dalyvavimas antipartizaninėse akcijose 1941 – 1944 metais
Lietuvių batalionas vykdė baudžiamąsias ir antipartizanines akcijas Lietuvoje ir
Baltarusijoje, kurių metu veikė prieš Sovietų armijos atskiras grupuotes, partizanus ir jų rėmėjus.
Šiame poskyryje pateikiamos svarbiausios antipartizaninės akcijos, kuriose dalyvavo lietuvių
batalionas.
Dar Lietuvoje batalionas pradėjo vykdyti tarnybas prieš sovietinius partizanus ir jų
rėmėjus. 1941 m. rugsėjo 11–12 d. vokiečių ir lietuvių 2-ojo PPT bataliono padaliniai ir vietos
policija buvo išvykusi į Užusalių km. (Užusalių apyl., Jonavos raj., Kauno apsk.), kur gyventojų
daugumą sudarė rusų tautybės asmenys. Šioje vietovėje buvo vykdomos kratos, ieškota priešiškų
elementų. Vokiečiai taip keršijo už Paskutiniškių kelyje rugsėjo mėn. apšaudytus ir nukautus kelis
vokiečių karius. Lietuvių bataliono kariai kartu su vietos policija apsupo ir saugojo kaimą, suėmė
apie 200 žmonių laikytų prijaučiančiais Tarybų valdžiai ir įtariamų palaikius ryšį su komunistais ir
partizanais, teikus pastariesiems maistą arba turėjus ginklų, įvykdžius teroristinį aktą. Visi suimtieji
buvo suvaryti prie mokyklos, kur buvo tardomi, mušami ir kitaip engiami. Atvykus dviem vokiečių
karininkams, suimtiesiems buvo aiškinama, kad pastarieji bus išvežti darbams į Vokietiją. Tačiau
pasmerktieji buvo mušami šautuvų buožėmis ir varomi Užusalių kapinių kryptimi, link kapinių
tvoros. Netoli bažnyčios visi buvo suklupdyti ant kelių ir privalėjo melstis, o pastariesiems iš už
nugaros, kulkosvaidžiu buvo šaudoma tuščiais šoviniais, taip stengiantis įbauginti ir paraginti
išduoti sovietinį partinį aktyvą arba partizanus 237. Po selekcijos prie kapinių esančiose duobėse
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buvo sušaudyti 48 rusų tautybės civiliai asmenys (47 vyrai ir 1 moteris, P. Gorusovas (П. Горусов)
varomas mirė nuo širdies smūgio) 238. Šaudė vokiečių ir lietuvių karinės, policinės dalys 239.
1941 m. spalio mėn. pr. tik atvykęs į Baltarusiją batalionas, kartu su vokiečių ir vietos
formuotėmis, dalyvavo antipartizaninėse akcijose Minsko, Šacko, Uzdos, Kopylio vietovėse. Spalio
9 – 10 d. lietuvių bataliono kariai sunkvežimiais ir vokiečių karininkai lengvuoju automobiliu vyko
į Sergejevičių km. Puchovičių raj., vykdyti akciją prieš sovietų partizanus. Kariniam daliniui
vykstant per miškingą vietovę, buvo apšaudytas lengvasis automobilis, sužeistas vienas, kitais
duomenimis du vokiečių karininkai. Bataliono kariams apsupus mišką, partizanų neaptikta, kariai
grįžo į Minską. Kitą dieną lydima vokiečių karininkų į atsakomąją akciją išvyko bataliono 1-oji
kuopa, vadovaujama ltn. Z. Kemzūros. Bataliono kariai apsupo ir saugojo Sergejevičių km., kiti
ieškojo įtariamų asmenų, partizanų, sovietų karių. Buvo suimta ir tardyta 19 asmenų (sovietų karių,
vienas komunistų partijos narys), kurie buvo sušaudyti lietuvių karių. Kitą dieną dalinys grįžo į
Minską 240. Spalio 15 – 16 d. vokiečių ir lietuvių batalionų kariai ieškojo priešiškų elementų
Ponizovje, Jukovičių, Pleščenicų, Okolovo, Kureno, Jakubovičių, Suchaja Gora vietovese Minsko
srityje. Logojske buvo sušaudyti 6 partizanai, 1 komunistas, Pleščenicų – 52 žydai ir 2 partizanai,
Suchaja Gora - vienas asmuo (Федорович) slėpęs šaudmenis 241. Vėliau buvo valytos vietovės apie
Begoliną, Bereziną, Volčią, plentas Begolinas – Zembinas. Volčios vietovėje nušautas sutiktas
partizanas. Duomenų ar batalionas dalyvavo žudynėse nėra. Spalio 17 d. mišri lietuvių ir vokiečių
kuopa tikrino visus įtartinus asmenis Minskas – Sluckas kelyje. Buvo sulaikyti ir sušaudyti trys
žydai ir vienas rusas (baltarusis). Duomenų ar batalionas dalyvavo sušaudant šiuos asmenis taip pat
nėra. 1941 m. spalio 18 d. Baltarusijos tvarkos tarnybos pranešimu, lietuvių ir vokiečių dalinys
vyko į žvalgybinio pobūdžio operaciją Savski Boro vietovėje, kurioje bazavosi apie 3 tūkst.
partizanų, kurie plėšė vietos gyventojus. Tačiau operacija baigėsi be rezultatų. Tų pačių metų spalio
mėn. panašaus pobūdžio operacija buvo vykdoma ir Muchos ežero apylinkėje, kada gyvenviečių ir
lauko komendantūroms atlikus žinių tarnybų darbus, gautus pranešimus perdavus karinėms dalims,
buvo suorganizuotas dalinys vadovaujamas vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono 2-osios
kuopos vado kpt. Willio Papenkorto (Willy Papenkort). Tačiau pastaroji akcija baigėsi be rezultatų.
Vietos gyventojų teigimu, Volosaščio km. miškingoje ir pelkėtoje vietovėje veikė sovietų
partizanai 242. Nuo spalio 14 – 21 d. lietuvių batalionas nuostolių nepatyrė ir nelaimingų atsitikimų
išvengė, tačiau yra žinoma, kad ligoninėje buvo 12 lietuvių ir 22 vokiečių puskarininkių ir
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eilinių 243. Lapkričio mėn. lietuvių batalionas kartu su vokiečių dalimis dalyvavo akcijoje prieš
likusius vokiečių kariuomenės užnugaryje sovietų karius. Iš viso buvo suimta apie 500 – 700 karių.
Tą patį mėn. vokiečių rezervinės policijos 11-ojo bataliono ir lietuvių bataliono kariai traukiniu
vyko į Borisovo vietovę vykdyti antipartizaninių tarnybų, tačiau pakeliui traukinys buvo
apšaudytas. Mišrus vokiečių ir lietuvių dalinys, vietos policija Borisove suėmė 300 žmonių, kurie
buvo įtariami palaikius ryšius su partizanais ir iš kurių apie 100 buvo žydai. Šaudymui priskirti
lietuvių bataliono 2-osios kuopos I būrio kariai atsisakė šaudyti, todėl buvo pasirinktas savanoriškas
principas, atsirado apie 30 savanorių, kurie už miesto dalyvavo sunakinant žydus ir apie 50
baltarusių 244.
1942 – 1944 m Baltarusijoje lietuvių batalionas buvo siunčiamas į aktyvius sovietų
partizanų veiklos regionus. Atskiros bataliono kuopos, būriai, skyriai buvo išdėstyti aplinkiniuose
kaimuose (atsparos punktuose) kas keli kilometrai 245, kur lietuviams buvo skiriamos užduotis
kovoti su partizanais, saugoti įvairius objektus. Sovietų partizanai buvo taip pat neblogai ginkluoti,
nes sovietų lėktuvai jiems nuleisdavo amunicijos ir ginklų, partizanai nepaisydami nuostolių vietos
gyventojams, toliau tęsė diversines operacijas nukreiptas į susisiekimo linijas, karinius ir ūkinius
objektus.
1941 – 1942 m. žiemą bataliono specialios paskirties formuotė, netoli Šacko pateko į
partizanų pasalą, tačiau davus pagalbos signalą į pagalbą atėjo 1-oji ir 2-oji bataliono kuopos.
Pasitaikydavo atvejų, kada specialiosios komandos nariai buvo perverbuojami į priešininkų
stovyklas. Pvz. 1942 m. pavasarį vyr. psk. J. Knyrimas buvo užverbuotas į vokiečių karinę
žvalgybą, kur Minsko mieste tarp vietos gyventojų turėjo rinkti informaciją apie sovietų partizanus.
Tačiau vėliau šis asmuo užmezgė ir palaikė ryšius su partizanais, įsijungė į pastarųjų gretas. 1942
m. vasarą 12-ojo bataliono dalinys, iš pradžių, vyko automašinomis, vėliau prekiniu traukiniu į
Smilovičių vietovę, vykdyti operaciją nukreiptą prieš partizanus. Minėtoje vietovėje buvo apsuptas
ir sunaikintas namas, kuriame slėpėsi partizanai. Per susišaudymą žuvo vienas lietuvis ir vokietis 246.
Beveik tuo pačiu metu įvyko dar viena didelė antipartizaninė operacija Latvinijos km. miškingoje
vietovėje, kurioje dalyvavo lietuvių 12-asis ir 15-asis, baltarusių, vokiečių 3-asis batalionai 247,
vokiečių SS ir latvių dalinys 248,249. Po 4 – 5 val. trukusios kovos, sovietų partizanai buvo priversti
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trauktis. Vokiečių patirti nuostoliai: 30 nukautųjų (12-ojo bataliono: žuvo 2 kariai, vienas iš jų eil.
Aleksas Ragauskas 250). 1942 m. rugsėjo mėn. lietuvių bataliono 1-oji kuopa (arba visas batalionas)
kartu su vokiečių SS ir latvių pagalbinės policijos batalionu, dalyvavo antipartizaninėje operacijoje
netoli upės Berezina, „Pinsko pelkių“ rajone (rus. Пинские болота), nukreiptoje prieš partizanų
brigadą pavadinimu „Dėdė Kolia“ (Дедя Коля), vadovaujama Piotro Lopatino (Пётр Лопатин) 251.
Dar prieš operaciją lietuvių bataliono kariams buvo paskirta užduotis suvaryti vienos iš gyvenviečių
gyventojus į pastato rūsį, kuris vėliau buvo padegtas 252. Operaciją dengė vokiečių karinis lėktuvas,
tačiau po 1 val. trukusios kovos, mišrus dalinys buvo priverstas trauktis. Lietuvių bataliono patirti
nuostoliai: žuvo 4, vienas iš jų Ratkevičius 253. 1942 m. spalio 4 – 6 d. lietuvių batalionas, kartu su
latvių ir vokiečių karinėmis dalimis, dalyvavo apgultyje Minsko srities Borisovo raj. Volokių ir
Mstyžo kaimų, apylinkėse prie Poliko ežero, netoli kurio bazavosi partizanų brigada „Dėdė
Kolia“ 254. Vietos gyventojai buvo suvaryti į pieninės punkto (duonos kepyklos) sandėlio rūsį,
daržinę, mokyklą, kaimo tarybos pastatą apie 200 vyrų ir moterų 255, kelios dešimtys vaikų buvo
uždaryti kaimo parduotuvės pastate. Tačiau po selekcijos moterys ir vaikai buvo paleisti 256.
Vokiečiai keršijo už dviejų vokiečių minininkų ir dviejų lietuvių karių žūtį. Operacijos metu buvo
pakarta ir sušaudyta 10 partizanų 257. Šios akcijos metu buvo reikvizuojami maisto produktai,
gyvuliai, vertingi daiktai 258. Bataliono kariai vykdė vietovės išorinę apsaugą 259. Kitais duomenimis,
vietovės pieninės (duonos kepyklos) sandėlio rūsyje kalinti asmenys buvo sušaudyti prie rūsio
pastato, pastarųjų kūnai buvo sumesti į rūsį. Konvojavo lietuvių kariai, šaudė vokiečiai. Dalis
pasmerktųjų įkalintų daržinėje, sudegė gyvi arba buvo sušaudyti lietuvių ir vokiečių karių, nes į
padegtą daržinę buvo šaudoma. Iš viso buvo sušaudyta per šimtą ir pakarta vienas žmogus. Akcijos
metu žuvo ir vienas lietuvių karininkas 260. 1942 m. spalio 18 d., kitais duomenimis spalio 28 d.,
vokiečių karininkų ir karių eskortas buvo lydimas lietuvių bataliono 1-osios kuopos (22 karių
249

Plačiau apie Baltarusijoje vykdytas antipartizanines operacijas žiūrėti Priedą Nr. 6.
P. Andriuškevičiaus 1949 m. balandžio 28 d. tardymo protokolas, LYA, f. K – 1, ap. 58, b. 47386/3, t. 6, l. 152.
251
Sovietų partizanų brigadai „Dedia Kolia“ (Дедя Коля) priklausė ir lietuvių partizanų grupė „Bičiuliai“, vadovaujama
Jono Vildžiūno.
252
M. Sutkaus 1948 m. rugpjūčio 23 d. tardymo protokolas, LYA, f. K – 1, ap. 8, b. 152, l. 58.
253
K. Petkevičiaus 1948 m. spalio 26 d. tardymo protokolas, LYA, f. K – 1, ap. 58, b. 47386/3, t. 6, l. 256; A. Juodžio
1947 m. gruodžio 5 d. tardymo protokolas, ibid., l. 266–267.
254
A. Rukšėnas, Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941 – 1943,
Genocidas ir rezistencija, Nr. 2 (22), 2007, p. 51.
255
A. Firago liudijimu tik sandėlyje įkalinti asmenys liko gyvi, LYA, f. K – 1, ap. 58, b. 47745/3, t. 6, l. 232–233.
256
A. Rukšėnas, Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941 – 1943,
Genocidas ir rezistencija, Nr. 2 (22), 2007, p. 52.
257
A. Firago 1979 m. balandžio 19 d. tardymo protokolas, LYA, f. K – 1, ap. 58, b. 47745/3, t. 4, l. 53.
258
A. Rukšėnas, Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941 – 1943,
Genocidas ir rezistencija, Nr. 2 (22), 2007, p. 52.
259
1947 m. lapkričio 19 d. išrašas Kauno MVD LSSR Karinio Tribunolo uždarosios sesijos iš teismo teisinės sesijos
protokolo. Kaltinamųjų Stasio Nėniaus, Kazio Ūzo, Kazio Adomaičio, Jono Baranausko parodymai, LYA, f. K – 1, ap.
58, b. 47745/3, t. 5, l. 34; A. Firago liudytojo apklausos protokolas, LYA, f. K – 1, ap. 58, b. 47745/3, t. 6, l. 232–233.
260
A. Rukšėnas, Kauno 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas ir gyventojų žudynės Baltarusijoje 1941 – 1943,
Genocidas ir rezistencija, Nr. 2 (22), 2007, p. 52.
250

51

būrio), vadovaujamo vrš. Vlado Petrausko, kuris buvo paskirtas maisto produktų rekvizavimui ir
žvalgybinei akcijai Kopylio apylinkėje esančiame „RIM“ kolūkyje. Remiantis Vokietijos Reicho
karine logistika ir strategija, vokiečių kariuomenę turėjo išlaikyti vietos gyventojai. Vokiečiai plėšė
gyventojus, mažino pastarųjų maisto atsargas, šiam tikslui pasitelkdami žudynių, grobikiškos
ekonomikos politiką. Lietuviai buvo ginkluoti šautuvais, prieštankiniu pabūklu, rankiniu
kulkosvaidžiu, minosvaidžiu. Tačiau miškingoje vietovėje netoli minėto kolūkio vokiečių ir lietuvių
kariai pateko į sovietų partizanų pasalą. Patirti nuostoliai: buvo sužeisti keturi ir žuvo trys bataliono
kariai (vrš. V. Petrauskas, eil. Jonas Krasinskas 261, Raukas) 262. Po šios pasalos vokiečių ir lietuvių
dalinys vėl vyko į kolūkį ir sudegino barake įrengtą partizanų ligoninę su ten esančiais
žmonėmis 263. 1942 m. rudenį Kopylyje buvo sugauti trys sovietų partizanai, kurie buvo sušaudyti
prie miesto cerkvės lietuvių „naikintojų komandos“ 264. 1942 m. gruodžio mėn. buvo surengta
antipartizaninė operacija, kuriai vadovavo vokiečių kpt. Shtenbergas (Shtenberg), pastarojo
vadovaujamas dalinys susidėjo iš lietuvių (apie 50 karių), vokiečių ir baltarusių pagalbinės policijos
batalionų karių. Tačiau operacija baigėsi net neprasidėjusi, nes sovietų partizanai sudegino tiltą, per
kurį turėjo vykti vokiečių dalinys 265.
1942 – 1943 m. žiemą netoli Kopylio, pelkėtose vietovėse, bazavosi partizanų dalinys.
Šiai grupei likviduoti buvo patikėta lietuvių 12-ajam ir 15-ajam batalionams, latvių kuopai, vokiečių
daliniui. Vykdant pasalą 12-asis batalionas patyrė nuostolių: buvo sužeista 12 karių 266.
Nuo 1942 m. lapkričio – 1943 m. vasario mėn. 12-ojo bataliono 1-oji kuopa, vadas ltn.
Jonas Marcišauskas, vykdė antipartizanines operacijas Kopylyje, kurių metu buvo sušaudyti trys
partizanai 267. Viso Kopylio apylinkėse apie 7 – 8 kartus buvo vykdomos antipartizaninės akcijos,
tačiau be rezultatų 268.
1943 m. pr. į Šacką buvo atvežti du sovietų partizanai, kuriuos po tardymo, lauke prie
tvoros sušaudė 1-osios kuopos kariai – eil. Petras Jankūnas, eil. Leonas Šimonis 269. Šios vietovės
apylinkėse batalionas vykdė kitą antipartizaninę akciją, kurios metu buvo sugauti du partizanai,
kurie buvo sušaudyti netoli miesto 270. Kitos panašios operacijos metu lietuviai kariai buvo apsupę
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kaimą Šacko vietovėje, kur ieškojo partizanų, vykdė kratas. Šios antipartizaninės tarnybos metu
buvo sušaudyta keletas kaimo gyventojų, kiti sudeginti bataliono „naikintojų komandos“ 271.
1943 m. sausio 23 d. mišrus karinis dalinys vyko į Uzdos vietovę, kur Rudkovo kaime
buvo sušaudyti apie 25 – 30 kaimo gyventojų, kurie buvo įtariami palaikę ryšius su partizanais.
Dalis kaimo gyventojų, bataliono „naikintojų komandos“ karių, buvo suvaryti į pastatą ir padegti,
kiti sušaudyti. Dar prieš tai netoli kaimo buvo įvykęs susidūrimas su partizanais 272.
1943 m. vasario mėn. dvi karinės dalys, kurių sudėtį sudarė vokiečių policijos, lietuvių,
latvių, baltarusių ir ukrainiečių kariai, vykdė antipartizaninę operaciją Slucko kryptimi (apie 40 km
nuo Minsko), tačiau akcija baigėsi be rezultatų, partizanų neaptikta 273.
Kai kurių užsienio ir lietuvių istorikų duomenimis, lietuvių 2 (12)-asis batalionas 1943 m.
vasario 15 d. – kovo (balandžio) mėn. dalyvavo antipartizaninėje operacijoje „Žiemos stebuklas”
(vok. Winterzauber). Tačiau tyrimo autoriaus duomenimis, šioje operacijoje dalyvavo lietuvių 2asis (Vilniaus) batalionas. Šio bataliono ir lietuvių 2 (12)-ojo policijos bataliono numeracija yra
dažnai tapatinama (ypatingai užsienio istorikų). Lietuvių 2 (12)-asis batalionas nedalyvavo šioje
antipartizaninėje operacijoje, nes tuo metu veikė Slucko, Minsko, Šacko vietovėse. Tuo tarpu 2-asis
(Vilniaus) batalionas 1943 m. vasario mėn. pr. buvo papildytas 251-ojo lietuvių bataliono kariais ir
buvo išsiųstas į Daugpilį, iš ten į Sebežą (Pskovo sritis, Rusija), kur su keliais pagalbinės policijos
batalionais dalyvavo didelėje operacijoje Sebežo, Opočkos vietovėse 274,275. Tų pačių metų
balandžio mėn. batalionas grįžo į Vilnių, kaip teigia istorikai, o 2 (12)-asis batalionas toliau vykdė
paskirtas užduotis neišvykdamas iš Baltarusijos.
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Nuo 1943 m. vasario – gegužės mėn. lietuvių 12-ojo bataliono 1-oji kuopa, kuri buvo
dislokuota Šacke 276 ir saugojo vokiečių kareivines, dalyvavo operacijose prieš sovietų partizanus.
Vienos tokios operacijos metu buvo suimta ir sušaudyta mergina – sušaudė vokiečių SS karininkas
ir lietuvis karys. Turimomis žiniomis Šacke taip pat buvo sušaudyti 25 asmenys, įtariami ryšiais su
partizanais – sušaudė vokiečių saugumo policijos ir SD ir lietuvių bataliono kariai 277. 1943 m. kovo
mėn. 12-ojo bataliono 3-oji kuopa kartu su vokiečių daliniu vyko partizanams į pasalą Lenkijos
sienos link, apie 20 km nuo Kopylio. Tačiau mišrus lietuvių ir vokiečių dalinys pateko į partizanų
apgultį, buvo priverstas trauktis 278. 1943 m. balandžio mėn. lietuvių, baltarusių batalionų ir apie
vokiečių žandarmerijos (10 karių) dalinys, Savički km. vietovėje netoli Minsko, dalyvavo dar
vienoje valymo operacijoje. Pastarosios metu, po 3 val. trukusios kovos, mišrus dalinys sovietų
partizanų buvo apsuptas ir išsklaidytas, turėjo nuostolių 279. 1943 m. gegužės mėn. Šacko vietovėse
lietuvių bataliono 1-osios kuopos būrys, vadovaujamas vyr. ltn. A. Gecevičiaus ir ltn. Bukšnio,
dalyvavo antipartizaninėje akcijoje prieš sovietų partizanus. Šios akcijos metu keletas karių buvo
sužeista, pastarieji nugabenti į vokiečių karinių oro pajėgų ligoninę 280. 1943 m. gegužės mėn. kelias
dienas iš eilės Uzdos rajone, lietuvių bataliono 2-oji kuopa vadovaujama vyr. ltn. Vinco Ašoklio,
dalyvavo susirėmimuose su sovietų partizanais. Batalioną rėmė vokiečių žandarmerija, vietos
policija. Vieno tokio susirėmimo metu lietuvių bataliono dalinys turėjo trauktis ir patyrė nuostolių.
Žuvo karys Balys Rimkevičius. Pastarasis buvo sužeistas, paimtas partizanų į nelaisvę, vėliau
nužudytas. Išrengto ir surišto virve B. Rimkevičiaus kūnas buvo rastas netoli kelio, prie akmens
krūvos. Virve apjuostas kūnas buvo surištas su mina. Į atsakomąją akciją vyko vokiečių tankas,
vadovaujamas Uzdos žandarmerijos viršininko. Šios akcijos metu žuvo ir psk. Lobikis 281.
JAV istorikas Antonio J. Münozas (Antonio J. Münoz) teigia, kad lietuvių 2 (12)-asis
batalionas galėjo dalyvauti 1943 m. gegužės 20 d. (birželio 3 d.) – birželio 23 d. antipartizaninėje
operacijoje „Kotbusas“ (vok. Cottbus, Kottbus). Šios operacijos veiklos arealas buvo toks:
Polockas, Begomlis, Borisovas, Lepelis. Operacijoje dalyvavo 2-asis SS ir policijos pulkas, 1-asis
batalionas iš 31-ojo SS ir policijos pulko, Specialusis Dirlewangerio SS batalionas, viena
žandarmerijos kuopa, operatyvinio grupės būrio žandarmerija (vok. Kreikeborn), žandarmerijos
dalys iš Pleščenicų vietovės, SS – Družina (vok. SS – Verbände brigade), lietuvių 3-asis, 12-asis
(kaip dislokacijos vieta nurodoma Poločenų vietovė) 282, 15-asis, latvių 271-asis, ukrainiečių 51-asis,
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54-asis, 57-asis, 102-asis, 115-asis, 118-asis policijos batalionai 283. Tyrimo autoriaus duomenimis
šioje operacijoje dalyvavo ir vokiečių III tankų armija, 13-asis SS ir policijos pulkas, 7 vokiečių
apsaugos batalionai ir 286-oji vokiečių apsaugos divizija, 13-asis baltarusių policijos batalionas. Iš
viso operacijoje dalyvavo 16,662 kariai 284. Antipartizaninės operacijos metu buvo sunaikinta 9,796
žmonės (5 tūkst. buvo sušaudyti kaip įtariamieji, partizanai, palaikiusieji ryšius su pastaraisiais,
likusi dalis žuvo kaip „gyvoji jėga“ minų laukų išminavime 285), apie 6,053 gyventojai buvo
evakuoti, 599 paimti į nelaisvę vokiečių SS ir policijos dalių 286. Vokiečių patirti nuostoliai: žuvo 59
arba 128 kariai. Buvo paimta: 1,009 šautuvai, 48 kulkosvaidžiai, 6,346 galvijai, 684 t. grūdų 287,288.
1943 m. gruodžio mėn. lietuvių bataliono padaliniai (1-oji ir 2-oji kuopos) dalyvavo apie
6 – 7 kartus antipartizaninėse operacijose Šacko apylinkės. Vienos iš tokios operacijos metu Šacko
apylinkės Serguno km., į kurią vyko vokiečių karinis dalinys ir apie 150 lietuvių bataliono karių,
ginkluotų šautuvais (skirta kiekvienam po 90 šovinių, po dvi rankines granatas), kulkosvaidžiais,
minosvaidžiais, prieštankiniu pabūklu. Operacijos metu kaimas buvo apsuptas, įvažiavimas ir
išvažiavimas iš kaimo buvo uždaryti. Vokiečių karininko įsakymu visi kaimo gyventojai vyrai buvo
surinkti ir suvaryti į mokyklą. Iš viso buvo surinkta apie 150 žmonių, iš kurių buvo atrinkta apie 17
žmonių įtariamų ryšiais su sovietų partizanais arba buvus partizanais, kurie buvo nuvaryti į
mokyklos daržą ir sušaudyti vokiečių ir lietuvių karių. Po poros savaičių įvyko dar viena operacija
Šacko apylinkės Sloboda km. Operacijos metu buvo sušaudyti 7 žmonės, lietuvių kariams buvo
patikėta suvaryti vietos gyventojus į nurodytą vietą ir dalyvauti vietovės apsuptyje 289.
1944 m. sausio mėn. Šacko apylinkės Varnala km. lietuvių 12-asis batalionas dalyvavo dar
vienoje antipartizaninėje akcijoje nukreiptoje prieš 4 partizanų šeimas. Operacijai vadovavo Šacko
komendantas. Operacijos metu buvo konfiskuotas turtas ir sušaudytas 21 žmogus 290.
Ir dar kelios dėmesio vertos pastabos. Lietuvių batalionas vykdomų tarnybų metu turėjo
užtikrinti šias funkcijas: 1) Antipartizaniniai veiksmai, 2) Areštai ir likvidavimas sovietų partinio
aktyvo, 3) Žydų naikinimas. 1941 – 1943 m. vid. vokiečių kariniams daliniams dominuojant
Baltarusijoje, partizaninis karas dar nebuvo išsiplėtęs, tačiau nuo 1943 m. vid. vokiečiams
prarandant karinę – strateginę poziciją, intensyviai buvo telkiamos vietos ir užsienio karinės
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pajėgos. Pvz. lietuvių 12-ojo bataliono kuopos buvo išdėstytos atsparos punktuose, ne viename
mieste ar jo prieigose ir buvo gerai įtvirtintos: paprastai sargybos postas buvo apjuostas dviguba
rastų siena su storu smėlio sluoksniu viduryje, apkasais, spygliuotų vielų užtvaromis, mūriniais
pastatais, mediniais stebėjimo bokštais. Šalia kurių netgi iškabos vokiečių ir rusų kalba įspėdavo
apie partizanus: „Dėmėsio! Atsargiai, partizanai! (vok. „Achtung. Nimm dich in acht partisanen!
rus. Внимание. Берегись партизан!“ arba vok. „Achtung. Partisanen. Gefahr!“). Tačiau dažnų ir
gausių partizanų išpuolių prieš įtvirtinimuose esančius lietuvių postus nepasitaikydavo. Dažniausiai
lietuviai buvo siunčiami į partizanų veiklos rajonus. 1942 – 1944 m. lietuvių batalionas rengė
pasalas, vykdė sargybos tarnybas, dalyvavo vokiečių organizuotose partizanų persekiojimo ir
likvidavimo akcijose, partizanų veikimo rajonų žvalgybą. Batalionas vykdė ir karinių objektų
apsaugą, dalyvavo prievarta evakuojant gyventojus ir jų turtą, naikinant kaimus, reikvizuojant
maisto produktus ir gyvulius Baltarusijos teritorijoje. Nors bataliono kariai vykdė sargybos
tarnybas, žvalgybines, baudžiamąsias operacijas aktyviose sovietų partizanų veikimo vietose, tačiau
bataliono patirti nuostoliai buvo nedideli. Yra duomenų, kad viename susidūrime su sovietų
partizanais žuvo 15, o prie Papernicos visas sargybų postas – 14 karių 291. Iš viso bataliono
nuostoliai Baltarusijoje – žuvo nemažiau kaip 34 kariai 292, sužeista per šimtas bataliono karių,
antipartizaninių tarnybų metu sunaikinta per 200 žmonių.
Iš viso Antrojo pasaulinio karo metais Baltarusijoje buvo įvykdyta per 70 didesnio masto
antipartizaninių operacijų, kurių metu, iš daugiau nei 160 tūkst. aukų, apie 20 tūkst. buvo žydai.
Partizaniniam judėjimui sustiprinti iš Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos (SSRS) Vidaus
reikalų liaudies komisariato (rus. Народный комиссариат внутренних дел, NKVD) buvo atsiųsti
operatyviniai būriai, kurie ataskaitose įvardijami kaip atskiri partizanų daliniai. Pvz. 1941 m.
rugpjūčio mėn. Baltarusijoje veikė 61, 1942 m. sausio mėn. 50, birželio mėn. 183, 1943 m. sausio
mėn. 86, birželio mėn. 148, gruodžio mėn. 98 daliniai, kurie buvo permesti į vokiečių užnugarį. Tuo
tarpu partizanų dalinių skaičius buvo toks: 1943 m. sausio mėn. 62, birželio mėn. 99, gruodžio mėn.
148 partizanų brigados. Iš viso Baltarusijoje veikė apie 150 partizanų brigadų ir 49 atskiri daliniai,
bendras skaičius apie 143 tūkst. kovotojų 293. Partizaninių grupių techniniu ir materialiniu, žmonių
resursų aprūpinimu ir organizavimu rūpinosi Baltarusijos Sovietų Socialistinės Respublikos (BSSR)
politinė vadovybė (pirmiausia komunistų partijos centrinis komitetas), BSSR saugumo organai –
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государственнoй безопасности, NKGB) 294, Sovietų armijos štabai ir karinės tarybos. Partizaninis
judėjimas vystėsi palaipsniui, kuriam turėjo įtakos geografinės padėties (ežerai, upės, pelkės,
miškai, keliai ir pan.), žmogiškųjų resursų panaudojimas.
Tenka pastebėti, kad nedidelės grupės, būriai susiformavo dar 1941 m., vėliau jungėsi į
brigadas, kurių sudėtis būtų tokia: 1) Kariai (daugiausiai atsiskyrę nuo savo dalinių Sovietų armijos
kariai, dezertyrai iš vokiečiams pavaldžių formuočių); 2) Savanoriai (paprasti sovietinio aparato
darbininkai); 3) Kaimo, miesto gyventojai, inteligentija 295. 1942 m. pavasarį – vasarą susiformavo
partizanų brigados Vitebsko, Minsko, Mogiliovo, Polesės vietovėse. 1942 m. gegužės mėn. buvo
įkurtas karinis – operatyvinis partizaninio judėjimo organas – Partizaninio judėjimo centrinis štabas
(vadovas pirmasis sekretorius CK KP B. Ponomarenko (Б. Пономаренко)). 1942 m. rugsėjo mėn.
pradėjo veikti Baltarusijos partizaninio judėjimo štabas (vadovas antrasis sekretorius CK KP B.
Kalininas (Б. Калинин)). Šios instancijos buvo koordinuojamos Sovietų Socialistinės Komunistų
partijos CK (SSKP CK) 296.
Sovietų partizanų aktyviausios veikimo sritys buvo: Minsko, Vitebsko, Oršos, Bresto,
Gomelio, Borisovo, Žlobino ir Mogiliovo vietovės. Ypatingai išsiskyrė Minsko ir Nalibokų
vietovės, kuriose veikė apie 8 tūkst. partizanų; vietovėje į rytus nuo Lepelio, Čašniki – Senno veikė
apie 9 tūkst. partizanų; Breste bazavosi Stalino brigada, kurios sudėtyje buvo apie 11 tūkst.,
Vitebsko – apie 14 tūkst., Rosonų – Š. Polocko – apie 10–15 tūkst. partizanų; Ušačių rajono
partizanų veikimo srityje, nuo Lepelio iki Ula – Dokšičių, buvo apie 12–15 tūkst. partizanų; kita
partizanų kontroliuojama sritimi buvo vietovė tarp Lepelio ir Borisovo, kurioje veikė apie 18 tūkst.
partizanų. Pastarieji centrai buvo nepasiekiami vokiečių pajėgoms – partizanai kontroliavo kelius,
įrengdavo minų laukus ar kitokius įtvirtinimus 297. Dažniausiai partizanai ginklus arsenalą
papildydavo iš Sovietų armijos paliktų amunicijos sandėlių, ar iš sulaukdami armijos oro dalinių
pagalbos. Nuo 1943 m. sovietų partizanai kontroliavo apie 60 % Baltarusijos teritorijos, per karo
laikotarpį nužudė ar sužeidė apie 0,5 mln. vokiečių ir jų talkininkų karių 298. Vokiečiai prieš
partizanus ir vietos gyventojus surengė apie 140 baudžiamųjų operacijų, kurių dėka buvo
likviduojamos partizanų veikimo zonos, socialinės ir ekonominės partizanų bazės, naikinami vietos
gyventojai, reikvizuojami maisto produktai, išvežami vietos gyventojai darbams į Vokietiją.
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Negalutiniais duomenimis, Baltarusijoje buvo sunaikinta apie 209 iš 270 miestų ir miestelių, apie
9,200 kaimų, apie 378–400 tūkst. žmonių buvo transportuota kaip darbo jėga (vok. Ostarbeiter) į
Vokietiją 299, žuvo nuo 1,6–1,7 – 2,2 mln. žmonių 300,301.
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399, 403.
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4. LIETUVIŲ PAGALBINĖS POLICIJOS (APSAUGOS) 12OJO BATALIONO KARIŲ TOLIMESNIS LIKIMAS
Po lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono reorganizavimo, išformavimo
ir įjungimo į kitą lietuvių formuotę, buvę bataliono kariai tarnavo įvairiuose vokiečių, lietuvių ir
sąjungininkų daliniuose. Karo pabaigoje ir pokario metais buvo vykdomos bataliono karių paieškos
tarnybos. Dauguma bataliono karių buvo nuteisti sovietmečiu ir nei vieno atkurtos
nepriklausomybės laikotarpiu. Kariai buvo nuteisti aukščiausiąja bausme – sušaudyti su turto
konfiskavimu, su kai kuriomis išimtimis 10–25 m. laisvės atėmimo su turto konfiskacija. Šio
bataliono istorija atspindi tragišką ir kontraversišką lietuvių karinės – policinės struktūros
formuočių istoriją Antrojo pasaulinio karo metais.

4. 1 Bataliono karių likimas karo pabaigoje
1944 m. birželio 22 d. buvo Sovietų armija pradėjo puolamąją operaciją ,,Bagrationas”
(rus. Багратион) centriniame Rytų fronto sektoriuje. Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 15asis batalionas kartu su vokiečių ir kitomis Rytų Europos karinėmis formuotėmis traukėsi Lietuvos
kryptimi. 1944 m. liepos 2 d. A. Hitlerio įsakymu vokiečių daliniams buvo įsakyta palikti miestą.
Liepos 3 d. į Minsko miesto prieigas įžengė sovietų kariniai daliniai, tačiau visiškai miestas ir jo
apylinkės sovietų buvo kontroliuojamas tik liepos 7 d. 302 Sovietų armijos vykdytas Baltarusijos
puolamosios operacijos įgyvendinimas sudarė sąlygas pradėti Pabaltijo krypties puolimą. Praradus
Minską, vermachto daliniai įsitvirtino Daugpilio – Vilniaus – Lydos ruože.
Iš Minsko lietuvių batalionas 1944 m. birželio 29 d. traukėsi pėsčiomis kartu su vokiečių ir
kitomis Rytų Europos karinėmis dalimis Lydos – Varėnos – Alytaus – Marijampolės – Šakių –
Jurbarko – Tauragės maršrutu. Nuo Minsko iki Marijampolės batalionas traukėsi 10 – 12 d.
Batalionas, kartu su vokiečių, vienu baltarusių, dviem ukrainiečių pagalbinės policijos batalionais
evakavo tris sovietų karo belaisvių kolonas per Lietuvą. Iš Minsko, per Alytų, į Marijampolę buvo
varomi 3 tūkst. karo belaisvių, iš kurių į paskirties vietą atvyko tik 1,3 tūkst., likusieji mirė dėl
išsekimo, vokiečių ar Rytų karinių formuočių karių buvo sušaudyti Naumiestyje 303. Iš
Marijampolės Rytprūsių kryptimi karo belaisvius konvojavo ukrainiečių ir baltarusių batalionai.
Istorikas A. Bubnys pažymi, kad lietuviai su karo belaisviais elgėsi humaniškai 304. Bataliono vadas
mjr. A. Levickas uždraudė kariams konvojuojant mušti ar tyčiotis iš belaisvių sakydamas, kad
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„šiandien mes konvojuojame juos, o rytoj galbūt jie konvojuos mus“ 305. Besitraukiant batalionui
Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje, nakties metu 15 karių vykdė sargybos tarnybas, įvykus
susidūrimui su sovietų partizanais, žuvo du partizanai ir du bataliono kariai 306.
1944 m. liepos 26 d. lietuvių batalionas atvyko į Tauragę. Tuo metu Lietuvoje valdžia
buvo perimta Vokietijos karinės vadovybės (vok. Militärverwaltung) ir SS. Vokiečių kariuomenei
traukiantis iš Lietuvos, lietuvių batalionas buvo reorganizuotas, išformuotas ir nuginkluotas.
Lietuvių 15-ojo bataliono kariai, kartu su lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 3-ojo, 254-ojo
batalionų likučiais, pateko į 1944 m. rugsėjo 11 d. Dancige (Gdanske) steigiamo Lietuvos policijos
2-ąjį pulką (Lietuvių savanorių pėstininkų 2-ąjį pulką (vok. 2. Litauische Freiwilligen Infanterie
Regiment)) 307, karininkai vėliau į Adlershorstą, kur išbuvo apie 2–3 savaites, po to vėl buvo
sugrąžinti į Dancigą statyti priešlėktuvinių slėptuvių 308. 1944 m. spalio – lapkričio mėn. pulkas
dalyvavo Dancigo gynyboje ir buvo priskirtas SS kariniams daliniams, o ne policijai 309.
Yra duomenų, kad karininkai iš išformuoto bataliono papildė ir Tėvynės apsaugos
rinktinės gretas (vadas plk. Helmuthas Mäderis (Hellmuth Mäder)). 1944 m. rugsėjo 28 d. – spalio 2
d. TAR karinei vadovybei išreiškus nepasitenkinimą dėl aukšto rango karininkų stygiaus, TAR
vado rūpesčiu iš Vokietijos buvo sugrąžinti 37 įvairaus rango karininkai 310, kurių tarpe buvo ir LVR
karininkų. Po LVR likvidavimo dauguma nespėjusių pasislėpti karininkų buvo išsiųsti į Dresdeno
policijos mokyklą. 1944 m. rugsėjo pab. karininkai buvo atvežti į Telšius. Tačiau po Sovietų
armijos puolimo ties Seda, TAR karinės pajėgos buvo išblaškytos, dalis karininkų pateko į nelaisvę,
dalis pasitraukė į Vokietiją (Drezdenas) 311.
Kita dalis bataliono karių, kuri nebuvo priskirta Dancigo gynybai, buvo priversta vokiškas
vasarines uniformas pakeisti į darbinius drabužius. Pastarieji traukiniais buvo nugabenti į Štetiną
(dabar Ščecinas, Lenkija), kur tris savaites statė karinius gynybinius įtvirtinimus, kasė apkasus, valė
miestą nuo griuvėsių. Vėliau kariai pateko į 4-ąją vokiečių desantinę diviziją (priskirti vokiečių
pagalbiniams (inžineriniams) kariuomenės daliniams, padalinti į grupes ir perdislokuoti į Italiją, kur
tapo Luftwaffe sausumos kariuomenės dalimi, bei buvo paskirti asistuoti Hermanno Göringo
(Hermann Göring) vadovaujamai divizijai), kurios sudėtyje kovojo su amerikiečiais 312. Lietuviai
vokiečių daliniuose veikė Veronoje, nuo 1944 m. vasaros – 1945 m. balandžio mėn Bolonijoje,
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Italijos – Jugoslavijos pasienyje, kur kasė apkasus, statė tiltus ir kitus įtvirtinimus, ten 1945 m.
pavasarį pateko anglams, amerikiečiams į nelaisvę 313. Lietuviai karo belaisvių stovykloje išbuvo
nuo 1945 m. balandžio – liepos mėn. Iš pradžių, lietuviai kariai buvo įkalinti Florencijos, vėliau
Neapolio lageriuose. 1945 m. rudenį į pastarąjį lagerį buvo atvykę sovietų atstovai dėl sovietinių
piliečių repatriacijos 314. Visi kurie užsirašė dėl išvykimo, buvo pervežti į Sovietų Sąjungos įtakos
zoną: į Austriją (lagerį Nr. 300), kur apie 9 mėn. išbuvo filtracijos – profilaktikos lageryje, vėliau į
Vengriją (lagerį Nr. 302), po poros mėn. į Lietuvą 315.
Yra duomenų, kad 1944 m. spalio mėn. vyr. ltn. A. Gecevičius, kartu su 120 kariais
tarnavusiais Italijoje, kirto fronto liniją ir pasidavė į amerikiečių nelaisvę, buvo kalinamas karo
belaisvių stovyklose (ang. Prisoners of War, POW). Lapkričio mėn. vid. minėtasis lietuvių
karininkas parašė laišką Lenkijos karinių pajėgų vadui Italijoje, jame tvirtinama, kad yra kilęs iš
lenkiškos šeimos gyvenusios Lietuvoje, kad tarnavo lenkų kariuomenėje ir buvo apdovanotas lenkų
ir britų apdovanojimais 316. Reikia pastebėti, kad Italijoje kovėsi Lenkijos Laisvės (Išsivadavimo)
Armijos II korpusas (LLA), kuriam vadovavo gen. Wladyslavas Andersas (Wladyslaw Anders).
Korpuso sudėtyje veikė 13-asis, 14-asis, 15-asis batalionai, 5-oji Vilniaus brigada, 5-oji pakraščių
pėstininkų divizija, kuriuose buvo lietuvių karių. Korpusas kovojo kartu su VIII britų armija prieš
vokiečius. 1945 m. kovo mėn. pr. minėtas lietuvių karininkas, britų ir lenkų žvalgybos atestuotas
teigiamai, kartu su 85 lietuviais buvo priskirtas LLA II korpuso 2-ojo komandosų 317 batalionui, tapo
bataliono 2-osios šturmo kupos II būrio vadu 318. Viename iš mūšių prie Gajanos upės Antonis
Giecewiczius (Antoni Giecewicz, pakeista pavardė) buvo apdovanotas kryžiumi „Už narsą“. 1945
m. lapkričio mėn. buvo demobilizuotas, išsiųstas į Angliją, apsigyveno Edinburge (Škotija), kur
gyveno pasivadinęs Anthony Gecas (pakeista pavardė) 319. Lietuvių taip pat buvo ir 2-ojo
komandosų bataliono 1-osios šturmo kupos III būryje (buv. 12-ojo bataliono grand. Stasys
Kalėdinskas, eil. Balys Jankauskas, eil. Antanas Ančerevičius, grand. Anupras Kuzelis, grand.
Jurgis Juškevičius ) ir 3-ojoje kuopoje 320.
Kita dalis buvusio 12-ojo bataliono karių, kurie buvo paleisti į atsargą ar savavališkai
pasitraukė iš tarnybos, buvo nušalinti nuo tolimesnės karinės tarnybos, papildė kitus vokiečių,
pastariesiems pavaldžius dalinius (LVR, TAR, partizanų ar kitų pagalbinės policijos batalionų
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gretas). Teiktini tokie pavyzdžiai: eil. Liudas Kolka 1943 m. Dancige (Vokietijoje) diversantų m –
klos kadetas; eil. Pranas Plančiūnas 1943 m. pab. vokiečių kariuomenės ūkio dalies karys; grand.
Povilas Tinteris LVR karys, partizanas; ats. j. ltn. P. Bulota 1942 m. lietuvių pagalbinės policijos
(apsaugos) 8-ojo bataliono karininkas; ltn. J. Barzda 1944 m. LVR 302-ojo bataliono 3-osios kupos
vadas, vėliau Lietuvos Laisvės Armijos narys, Troigenhofe (Vokietija) žvalgybos m – klos
instruktorius, 1944 m. rugpjūčio 19 d. Telšių ,,Vanagų” vadas; ltn. J. Bukšnys 1942 m. lietuvių
pagalbinės policijos (apsaugos) 252-ojo bataliono, vėliau techninės pagalbos kuopos karininkas; ltn.
J. Raščius 1944 m. LVR karininkas; ltn. Z. Kemzūra LVR vieno iš Kauno batalionų vado
adjutantas; ltn. J. Krikštaponis (Krištaponis) 1942 m. 252-ojo bataliono karininkas, 1943 m.
Lietuvos Laisvės Armijos (LLA) narys, 1944 m. LVR Marijampolės karo m – klos 6-osios kuopos
vadas, 1944 m. rugpjūčio mėn. Ukmergės apsk. 2-ojo LLA rajono vadas, 1944 m. gruodžio mėn.
Vyčio partizanų apygardos vadas; vyr. ltn. V. Ašoklis 1944 m. LVR karininkas; vyr. ltn. J. M.
Plungė 1944 m. pab. vokiečių policijos bataliono karys (eilinis); vyr. ltn. J. Stankaitis 1943 m.
lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 9-ojo bataliono karininkas; kpt. P. Aušiūra 1943 m. 9-ojo
bataliono, 1944 m. LVR karininkas; kpt. V. Danilevičius 1948 m. Tauragės partizanų rinktinės, nuo
1948 m. vid. Kęstučio apygardos vadas; kpt. B. Matulevičius 1944 m. rugsėjo 22 d. TAR
karininkas; kpt. E. Sližys 1944 m. TAR karininkas; kpt. J. Ūselis 1944 m. LVR 302-ojo bataliono
vadas, TAR karininkas, Marijampolės karininkų mokyklos kuopos vadas, 1945 m. Ukmergės
partizaninio būrio „Audra“ vadas; 321gen. št. mjr. A. Impulevičius 1944 m. TAR II pulko 1-ojo
bataliono vadas 322.

4. 2 Bataliono karių teisminis persekiojimas II Sovietų okupacijos
laikotarpiu
Dalis buvusių batalionų karių pateko į amerikiečių, anglų nelaisvę, po karo pasitraukė į
Vakarus ir liko gyventi laisvajame pasaulyje, kita dalis bataliono karių pateko į sovietų nelaisvę ir
turėjo pereiti sovietinių filtracijos – profilaktikos ir NKVD – MVD Vyriausiosios lagerių valdybos
gulago (rus. Главное управление лагерей, Гулаг) lagerius 323,324, buvo nuteisti mirties bausme, kiti
10 ir 25 m. kalėjimo. Pvz. 1944 m. rugpjūčio 10 – 11 d. sovietų 2-osios gvardijos Perekopo
artilerijos divizijos karo tribunolas uždarojo posėdžio metu, pirmininkaujant justicijos kpt.
321
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Fiodarovui (Федаров), pagal Rusijos Tarybų Federacinės Socialistinės Respublikos (RTFSR)
baudžiamojo kodekso (BK) 58 str. 1 d. (tėvynės išdavimas) nuteisė mirties bausme sušaudant su
turto konfiskacija buv. j. psk. Joną Prieskienį. 1944 m. rugpjūčio 15 d. pastarasis buvo įkalintas
Vilniaus kalėjime. 1944 m. lapkričio 1 d. nuosprendis buvo patvirtintas 3-ojo Baltarusijos fronto
karo tribunolo, įvykdytas lapkričio 17 d. LSSR NKGB – MGB vidaus kalėjime 325. 1948 m. 14
lietuvių 12-ojo bataliono karių buvo nuteisti 25 metams kalėjimo pagal RTFSR BK 326, nes dar 1947
m. gegužės 26 d. SSRS Aukščiausiosios Tarybos (AT) Prezidiumas priėmė įsaką, panaikinantį
mirties bausmę, 1950 m. mirties bausmės taikymas buvo atnaujintas 327.
Po karo sovietinės represinės struktūros taip pat persekiojo buvusius bataliono karius,
ypatingai tuos, kurie dalyvavo masinių žudynių politikoje. Okupavus Lietuvą buvo taikomas 1926
m. RTFSR BK, kuris galiojo iki 1961 m. birželio 26 d., kai LSSR AT priėmė LSSR BK 328. Šiuo
baudžiamuoju kodeksu remiantis 1962 m. rugsėjo 26 d. Kaune Ppastarosrofsąjungos kultūros
rūmuose LSSR Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų teismo kolegija, pirmininkaujama L.
Miežėno, teisė buv. 12-ojo bataliono j. psk. Boleslovą Čirvinską gynamą advokato Alfonso Šarkos,
kuris tarnavo batalione nuo bataliono suformavimo iki 1943 m. vasaros, kartu su 7 lietuvių
pagalbinės policijos (apsaugos) 1 (13)-ojo bataliono kariais ir pripažino kaltais dalyvavus
holokauste (daugelis jų apkaltinti ir nužudytųjų turto grobimu), paskiriant bausmę sušaudyti su turto
konfiskacija 329. 1962 m. spalio 10 d. Vilniuje KGB žinybiniame F. Dzeržinskio klube įvyko LSSR
Aukščiausiojo Teismo baudžiamųjų bylų teisminės kolegijos teismas pirmininkaujamas Juozas
Žvirblio. Šiame 10 dienų trukusiame teisme buvo kaltinami bataliono kariai: buv. ltn. Z. Kemzūra,
buv. vyr. ltn. J. Stankaitis, buv. vyr. psk. J. Knyrimas, buv. grand. Jonas Davalga, buv. eil. Pranas
Plančiūnas, buv. grand. Bronius Gaižauskas, buv. grand. P. Tinteris, buv. eil. L. Kolka, buv. kpt. J.
Ūselis, buv. gen. št. mjr. A. Impulevičius buvo teisiamas in absentia 330. Kaltinamuosius gynė
Tamara Mandrovskaja, Marija Matijošienė, A. Šarka, Jonas Jakutis, Vaclovas Barkauskas, Petras
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Aukščiausiosios Tarybos žinios, Nr. 17, 1947; Mirties bausmės taikymas atnaujintas 1950 m. sausio 12 d. įsaku, Dėl
mirties bausmės taikymo išdavikams, šnipams, kenkėjams, diversantams, ibid., Nr. 3, 1950.
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R. Drakšas, Mirties bausmė: Situacija ir perspektyvos, Vilnius, 2002, p. 68–69.
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B. Čirvinskas savo kaltės neprisipažino, teismo buvo pripažintas kaltu pagal 1958 m. gruodžio 25 d. įstatymo „Dėl
baudžiamosios atsakomybės už valstybinius nusikaltimus“ 1 str. 1 d. ir buvo nubaustas mirties bausmė sušaudyti, kartu
su turto konfiskacija, taip pat buvo nubaustas pagal LSSR BK 68 str. 1 d. – laisvės atėmimu 4 metams. Bausmes
sutapatinus pagal LSSR BK 42 str. buvo nubaustas mirties bausmė sušaudyti, kartu su turto konfiskacija, Kaltina
nužudytieji, Vilnius, 1963, p. 96–97, 102.
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LSSR BK 266 str. leidžia teisti in absentia (už akių), kai asmuo nesantis SSRS teritorijoje ir vengia atvykti į teismą.
Lietuvos teismo praktikoje yra žinomas atvėjis, kai Pirmuoju sovietmečiu, 1941 m. birželio 25 d. už Lietuvoje
(Rainiuose, Telšiai) įvykdytų žudynių organizavimą ir vykdymą buvo kaltinamas buv. NKGB Telšių apsk. skyriaus
viršininkas, vėliau KGB 4-osios valdybos viršininkas Petras Raslanas taip pat buvo nuteistas in absentia. Dar 1988 m.
pastarajam buvo iškelta byla, kuri buvo tiriama 10 m. Asmuo dabar gyvenantis Rusijoje (Balašicho mieste prie
Maskvos) ir yra Rusijos pilietis, Lietuvai išduotas nebuvo. 2001 m. Šiaulių apygardos teismas nuteisė P. Raslaną kalėti
laisvės atėmimu iki gyvos galvos.
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Kiškis. Teisme taip pat dalyvavo ekspertas – respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos vyr.
Psichiatras Julius Gutmanas. Tuo metu pastarasis gyveno JAV Filadelfijoje pavarde Impulionis
(pakeista pavardė), deportuoti į Sovietų Sąjungą nepadėjo ir pastarosios užsienio reikalų
ministerijos 1962 m. birželio 18 d. nota JAV ambasadai Maskvoje 331, bei surežisuotas Kauno
gyventojų susirinkimo laiškas Filadelfijos gyventojams, kad „karinis nusikaltėlis ir hitlerininkų
bendrininkas“ būtų perduotas „tarybiniams valdžios organams“ ir sulauktų teisinio proceso
sprendimo 332. Apie šią notą rašė ir Filadelfijos dienraštis „Filadelfijos tyrimas“ („Philadelphia
Inquirer“). 1964 m. vasario mėn. Filadelfijos federalinis teismas A. Impulevičiui suteikė JAV
pilietybę 333.

Minėtieji

asmenys

buvo

kaltinami

dalyvavus

genocido,

baudžiamosiose,

antipartizaninėse akcijose ir operacijose, vykdžius sargybos tarnybas getuose, koncentracijos, karo
belaisvių stovyklose, nužudytųjų turto grobimu. Visiems paskirta mirties bausmė sušaudyti ir turto
konfiskacija 334, išskyrus buv. vyr. ltn. J. Stankaitį, kuris buvo nuteistas 12 m lagerio, mirė 1976 m.
Jelgavos raj. Jelejos miestelyje Latvijoje. Tuo metu vykstant „Šaltajam karui“ 335 tarp SSRS ir JAV
ekstradicijos (pranc. Extradition) 336 įvykdyti buvo neįmanoma. Paskutinis bataliono karys, kuris
buvo sušaudytas – buv. vyr. ltn. Jonas M. Plungė, kuriam dar 1978 m. gruodžio 6 d. LSSR KGB
iškėlė bylą dėl dalyvavimo tarybinių piliečių žudynėse, 1979 m. sausio 9 d. suėmė, o liepos 23 d.
LSSR Aukščiausiojo Teismo nuteistas išimtine mirties bausme. Nuosprendis įvykdytas 1979 m.
rugsėjo 28 d. Minsko KGB tardymo izoliatoriuje 337. Dar 1987 m. lapkričio 23 d. LSSR generalinė
prokuratūra pagal 1961 m. LSSR BK 62 str. 1 d. ir 1984 m. vasario 29 d. LSSR AT Prezidiumo
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Нота МИД CCCP посолству США в Москве, Правда, Нo, 170 (16026), 1962 m. июня 19.
Kaltina nužudytieji, Vilnius, 1963, p. 13–14.
333
Amerikos gėda, Tiesa, Nr. 53, 1964 m. kovo 3 d.
334
Kaltę iš dalies prisipažino visi išskyrus A. Impulevičių (teisme nedalyvavo), P. Tinterį ir L. Kolką (kaltais
prisipažino visiškai). A. Impulevičius, Z. Kemzūra, J. Ūselis, J. Knyrimas, J. Davalga, P. Plančiūnas, B. Gaižauskas, L.
Kolka, P. Tinteris buvo pripažinti kaltais pagal 1958 m. gruodžio 25 d. įstatymo „Dėl baudžiamosios atsakomybės už
valstybinius nusikaltimus“ 1 str. 1 d. ir buvo nubausti mirties bausmė sušaudyti, kartu su turto konfiskacija. Z.
Kemzūra, J. Ūselis taip pat buvo baudžiami pagal LSSR BK 212 str. 2 d. ir buvo nubausti laisvės atėmimu 3 metams. J.
Ūselis, P. Tinteris taip pat buvo baudžiami pagal 1958 m. gruodžio 25 d. įstatymo „Dėl baudžiamosios atsakomybės už
valstybinius nusikaltimus“ 9 str., kuris atitiko LSSR BK 70 str. J. Ūselis buvo nubaustas laisvės atėmimas 12 metų, su
turto konfiskacija. P. Tinteris – laisvės atėmimu 10 m., su turto konfiskacija. Bausmes sutapatinus pagal LSSR BK 42
str. buvo nubausti mirties bausmė sušaudyti, kartu su turto konfiskacija, Kaltina nužudytieji, Vilnius, 1963, p. 205–206.
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Šaltasis karas – konfliktų, įtampos ir varžymosi tarp JAV ir SSRS jų sąjungininkų laikotarpis nuo XX a. 5-ojo
dešimtmečio vidurio iki XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios. Šiuo laikotarpiu varžymasis pasireiškė įvairiose srityse:
karinių koalicijų formavimas ir veikla; ideologinės ir psichologinė kova; šnipinėjimas, lenktyniavimas technologinio
vystymosi srityse, įskaitant kosmines technologijas; ginklavimosi varžybas; įskaitant branduolinę ginkluotę.
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Ektradicija (pranc. Extradition ) – tarptautinės teisės aktas, kuriuo viena valstybė perduoda sulaikytą savo teritorijoje
nusikaltėlį tai valstybei, kurioje buvo padarytas nusikaltimas ir kurios pilietis yra nusikaltėlis arba kuriai nusikaltimu
padaryta žalos).
337
KGB (tuomet MGB) vidaus kalėjime žmonės buvo naikinami iki 1947 m. balandžio 16 d. SSRS AT prezidiumo
1947 m. gegužės 26 d. įsakymu mirties bausmė buvo panaikinta ir pakeista laisvės atėmimu 25 metams. Tačiau 1950 m.
sausio 12 d. ta pati institucija priėmė įsaką „Dėl mirties bausmės taikymo tėvynės išdavikams, šnipams, kenkėjams –
diversantams”. 1979 m. rugsėjo 26 d. karinės dalies Nr. 3404 vado buvo prašoma apsaugos konvojuoti į BSSR KGB
Minsko tardymo izoliatorių išimtine mirties bausme nuteistą (pagal SSRS BK. 62 str. 1 d.) – buv. vyr. ltn. J. M. Plungę,
M. Žiūkas, LSSR KGB tardymo izoliatorius 1959 – 1991, Genocidas ir rezistencija, Nr. 1 (9), 2001, p. 107.
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įsako redakciją 338, buvo iškėlusi baudžiamąją bylą buv. vyr. ltn. A. Gecevičiui (Gečui, gyv.
Škotijoje), kaltinant tėvynės išdavimu. Pastarajam 1987 m. lapkričio 24 d. nutarimu buvo paskirta
kardomoji priemonė – suėmimas. Buvo kreiptasi į Didžiosios Britanijos vyriausybę dėl A.
Gecevičiaus išdavimo sovietų teisėsaugos organams, tačiau parengtinis tyrimas buvo sustabdytas iki
bus išspręstas išdavimo klausimas. 1987 m. Škotijos teisėsaugos organai taip pat buvo pradėję
tyrimą dėl minėto asmens dalyvavimo karo nusikaltimuose. 1990 m. liepos 11 d. škotų televizijos
laidoje pastarasis buvo apkaltintas dalyvavęs masinėse žudynėse, kuriuos A. Gečas kategoriškai
atmėtė, tačiau 1994 m. šis tyrimas buvo nutrauktas.
Ir dar kelios dėmesio vertos pastabos. Tenka konstatuoti, kad sovietinio saugumo (KBG)
vykdytos bataliono karių baudžiamosios – filtracinės bylos, duomenys, iki šių dienų išlieka
pagrindiniu šaltiniu. Po Sovietų Sąjungos žlugimo, valdžios, saugumo, karinių dalinių pasitraukimo
iš Lietuvos, tendencingai buvo palikta medžiagos apie KBG atsargos karininkus, KGB tirtas bylas,
kurios medžiaga remdavosi bei su kuria informacija apie lietuvius keisdavosi OSI. KGB
vykdytomis bylomis plačiai naudojasi ir dabartiniai Lietuvos teisėtvarkos organai. Svarbu paminėti
ir tai, kad už melagingų duomenų pateikimą tardymo, apklausos metu buvo perspėjami tiek
kaltinamieji, liudytojai, tiek vertėjai (pvz. pagal RTFSR BK 95 str.), o ypatingai radikalių
priemonių (fizinių, psichologinio spaudimo) panaudojimas daugiausiai ir dažniausiai buvo
nukreiptas prieš partizanus, disidentus

nei prieš buvusius bataliono karius gyvenusius civilį

gyvenimą (nors nedidelė dalis lietuvių 12-ojo bataliono karių taip pat papildė partizanų gretas) ir
nedalyvavusius nei aktyviame, nei pasyviame rezistenciniame judėjime. Tenka pridurti, kad
tardytojų pagrindinis tikslas buvo surinkti duomenis apie kaltinamųjų nusikalstamą veiklą, o
padarytas kaltinamąsias išvadas būtų tikslinga vertinti kritiškai, nes duomenys susiję su nužudytųjų
skaičiumi – padidintos. Svarbu ir tai, kad kaltinamieji tardymo metu stengdavosi nuslėpti ar
sumažinti savo kaltę.

4.

3

Bataliono

karių

teisminis

persekiojimas

po

Lietuvos

nepriklausomybės atkūrimo
Po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo daliai buvusių bataliono karių buvo atimtos
pilietybės šalių, kuriose pastarieji gyveno po karo ir deportuoti iš šalių. Pvz. 1992 m. JAV
teisėsaugos organai iškėlė bylas ir deportavo iš šalies buv. eil. Antaną Mineikį, 1996 m. buv. grand.
Juozą Budreiką 339, 1997 m. buv. eil. Kazį Čiurinską, Kanados 1998 m. ir buvusį bataliono karį
Mamertą Maciuką. Pagal šių šalių įstatymus reikia įrodyti, kad pilietis, įvažiuodamas į šalį ir
prašydamas pilietybės, nuslėpė svarbią informaciją, išdavoje įvykdomas denatūralizacijos ir
338

1961 m. birželio 26 d. LSSR AT priėmė LSSR baudžiamąjį kodeksą. BK 62 str. – valstybinis, karo nusikaltimas, už
kurį baudžiama mirties bausme – sušaudant, Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos baudžiamasis kodeksas:
Oficialus tekstas su pakeitimais ir papildymais 1983 m. birželio 1 d., Vilnius, 1983.
339
A. Firewicz, Vėl Lietuva, Vilnius, 2006, p. 248.
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deportavimo iš šalies procesas. Dar 1984 m. JAV buvo pradėti teisiniai klausimai dėl bataliono buv.
j. kareivio Juozo (pakeistas vardas Josepho (Joseph)) Kisielaičio, kuris iš JAV išvyko, nuo 1985 m.
gyveno Kanadoje, kur taip pat buvo pradėti klausimai dėl pastarojo veiklos karo metais. 340 2001 m.
JAV deportavo iš šalies buv. j. psk. Juozą Naujalį 341, kuris buvo įtariamas dalyvavimu karo
nusikaltimuose Lietuvoje ir Baltarusijoje, tačiau pritrukus įrodymų teisiamas nebuvo 342. Buv.
bataliono karininko A. Gecevičiaus byla buvo atnaujinta po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo,
siekiant, kad A. Gecevičius būtų išduotas remiantis 1957 m. Europos konvencija dėl ekstradicijos.
Tačiau tik OSI pateiktais duomenimis, tik 2001 m. teisiškai britų atnaujinta 343, kada Vilniaus miesto
2-osios apylinkės teismas paskyrė kardomąjį suėmimą genocido nusikaltimais įtariamam A.
Gecevičiui 344. Nors britų valdžia nusprendė įvykdyti ekstradiciją, pastaroji nebuvo įvykdyta dėl
kaltinamojo sveikatos būklės, asmuo mirė 2001 m. 345 2002 m. JAV Generalinės prokuratūros
Specialiųjų tyrimų tarnybos prokurorai iškėlė bylas buv. eil. Stepui Kupriui, buv. j. psk. Zenonui
Garšvai (gyv. Kolumbijoje) ir buvusiam bataliono kariui Juozui Mažeikai (gyv. Venesueloje) dėl
dalyvavimo holokausto politikoje ir žudant karo belaisvius, tačiau bylų iškėlimas baigėsi be
rezultatų 346.
Tenka konstatuoti, kad nei vienam iš lietuvių 12-ojo bataliono karių neteko atlikti bausmės
už padarytus nusikaltimus karo metais nepriklausomos Lietuvos įkalinimo įstaigose. Pagal Lietuvos
Respublikos (LR) BK bataliono kariai yra kaltinami: pagal BK 99 str. (Genocidas – baudžiama
laisvės atėmimu nuo 5 iki 20 m. arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos) 347; 100 str. (Tarptautinės
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<http://www.cjc.ca/ptemplate.php?Story=3&action=itn> [2008 m. gegužės 12 d.]; Juozas “Joe” Kisielaitis. Alleged
Nazi war criminal living in Monreal; Quebec, <http:// www. Kisielaitis. Tripod. com> [2008 m. gegužės 12 d.].
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Tarp Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ekstradicijos sutartis buvo pasirašyta 1924 m., pratęsta 1935 m., dar
karta 2001 m. spalio 23 d. Tačiau sutartis įsigaliojo tik 2003 m. kovo 31 d.
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R. Geleževičius, Holokausto teisingumas ir restitucija Lietuvoje Atkūrus nepriklausomybę (1990 – 2003), Vilnius,
2003, p. 84–85.
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Po nepriklausomybės atkūrimo Lietuva pripažino 1945 m. rugpjūčio 8 d. Niurnbergo tarptautinio karinio tribunolo
įstatus, 1992 m. balandžio 9 d. prisijungė prie 1948 m. gruodžio 9 d. Jungtinių Tautų (JT) konvencijos „Dėl kelio
užkirtimo genocido nusikaltimui ir nubaudimo už jį“, bet neratifikavo konvencijos dėl genocido nusikaltimo
uždraudimo ir baudimo už jį, tačiau priėmė įsakymą „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą“, prie 1968 m.
lapkričio 26 d. JT konvencijos „Dėl senaties termino netaikymo už karinius nusikaltimus ir nusikaltimus žmonijai“.
1992 m. balandžio 9 d. Lietuvoje buvo priimtas įstatymas „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą“. Šis
įstatymas numatė bausmes už genocido nusikaltimus: laisvės atėmimo bausmę nuo penkerių iki penkiolikos metų su
turto konfiskavimu arba mirties bausmę su turto konfiskavimu. 1998 m. balandžio 21 d. įstatyme „Dėl Lietuvos
Respublikos baudžiamojo kodekso papildymo“, genocido nusikaltimo sudėtis buvo ne tik įtraukta į Lietuvos
Respublikos (LR) BK, bet ir išplėtė grupių sąrašus, įtraukinat socialines ir politines grupes (iš esmės papildymas skirtas
sovietmečiu vykdytam Lietuvos gyventojų genocidui). Naujasis LR BK pasirodė tik 2000 m., kurio 15 skyr. specialioji
dalis vadinasi „Nusikaltimai žmogiškumui ir karo nusikaltimai“. Be minėto skyriaus, LR BK įprasto „Genocido“ (99
str.), atsirado nusikaltimais pavadintas „Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis“ (100 str.).
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Globojami nacistiniai nusikaltėliai, Tiesa, Nr. 300 (13319), 1986 m. gruodžio 31 d.
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Bataliono kariai su kažkuriomis išimtimis gali būti kaltinami beveik pagal visus genocido tipus: a) atpildo, b)
institucinį, c) ulitaristinį, d) ideologinį, e) monopolistinį.
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teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis – baudžiama laisvės atėmimu nuo 5 iki 20 m. arba laisvės
atėmimu iki gyvos galvos); 101 str. (Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas –
baudžiama laisvės atėmimu nuo 10 iki 20 m. arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos); 102 str.
(Okupuotos valstybės civilių trėmimas ar okupavusios valstybės civilių gyventojų perkėlimas –
baudžiama laisvės atėmimu nuo 5 iki 15 m.); 103 str. (Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų
asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais – baudžiama laisvės atėmimu
nuo 3 iki 12 m.); 104 str. (Tarptautinės humanitarinės teisės normų dėl civilių ir jų turto apsaugos
karo metu pažeidimas – baudžiama laisvės atėmimu nuo 3 iki 15 m.); 111 str. (Draudžiama karo
ataka – baudžiama laisvės atėmimu nuo 5 iki 15 m.); 113 str. (Marodieriavimas – baudžiama laisvės
atėmimu iki 5 m.) 348, kuriems senaties terminas netaikomas. Lietuvių bataliono kariai taip pat
pažeidė ir tarptautines sutartis, pvz. 1868 m. deklaraciją, kuri draudžia naudoti sprogstamąsias ir
padegamąsias kulkas, 1898 ir 1907 m. Hagos konvencijas, pastarosios sausumos karo įstatymus.
Tarptautinė teisė draudė ir okupuoto krašto gyventojus imti į okupacinius karinius dalinius ir siųsti
juos į frontą. Lietuvių bataliono kariai dalyvavo genocido, karo nusikaltimuose ir nusikaltimuose
žmogiškumui Lietuvoje ir Baltarusijoje 1941 – 1944 metais.
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Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Lietuvos Respublikos Baudžiamasis Kodeksas, Vilnius, 2006, p. 100–
105.
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IŠVADOS
1. Antrojo pasaulinio karo metais vokiečių ir vokiečiams pavaldžiuose karinėse ir
sukarintose struktūrose tarnavo apie 50–70 tūkst. lietuvių, kurie kovėsi už savo valstybės, o ne už
vokiečių interesus, tikėdami nepriklausomybės perspektyva. Daugiausia lietuvių veikė vokiečiams
pavaldžiuose lietuvių formuotėse, kuriose 1941 – 1944 m. veikė apie 30–40 tūkst. karių.
2. Lietuviai atliko tarnybas ir vokiečių formuotėse, kur skaitlingiausiai veikė Lietuvos
vokiečiai, savanoriškos pavienių lietuvių grupės ir lietuviai, daugiausiai iš reorganizuotų lietuvių
dalinių, pastaruosius įtraukiant į vokiečių dalinių sudėtį. 1941 – 1945 m. vokiečių formuotėse galėjo
veikti apie 20–30 tūkst. lietuvių.
3. Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-asis batalionas buvo formuojamas iš TDA
bataliono kadrinio personalo, kurio 1-oji, 2-oji, 6-oji kuopos buvo perkeltos į naujai organizuojamą
dalinį, per kurio veiklos laikotarpį – 1941 m. rugpjūčio 7 d. – 1944 m. vasario mėn., keitėsi tik
pavadinimas: 1) 1941 m. rugpjūčio 7 d. – 2-asis pagalbinės policijos tarnybos batalionas; 2) 1941
m. spalio 8 d. –2-asis apsaugos batalionas; 3) 1941 m. gruodžio 20 d. pagalbinės policijos
(apsaugos) 12-asis batalionas.
4. Batalionas kaip karinis vienetas nebuvo pilnai sukomplektuotas: trūko karininkų,
personalinė sudėtis nuolat kito, struktūros požiūriu suformuotas kaip pėstininkų batalionas, kuriam
trūko bataliono struktūros elementų (sunkiųjų kulkosvaidžių kuopos) ir menkai aprūpintas:
sunkumų sudarė ginkluotės (kariai daugiausiai buvo ginkluoti lengvaisiais pėstininkų ginklais) ir
ekipuotės (kariai dėvėjo mišrių (vokiečių ir lietuvių) uniformų modelius, vėliau pagrindine tapo
vokiečių uniforma), technikos, maisto, algų, atostogų, klausimai.
5. Batalioną iš kitų lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) batalionų skyrė raiščiai ir
vėliava, tarnybų pobūdis. Batalionas buvo pavaldus SS ir policijos vadui Lietuvoje, tačiau vykdant
tarnybas užfrontėje, buvo pavaldus vokiečių užnugario vadovybei (ypatingai tvarkos policijos vadui
Baltarusijoje), o bataliono, kaip ir kitų Vidurio Rytų ir Rytų Europos pagalbinės policijos
(apsaugos) batalionų de facto vadais buvo bataliono ryšių karininkai vokiečiai, de jure lietuviai.
6. Batalionas buvo vienas aktyviausių lietuvių antipartizaninės kovos dalinių, todėl už
pastarąsias tarnybas kariai buvo apdovanoti vokiečių kariniais apdovanojimais: Narsumo ir
pasižymėjimo ženklais Rytų tautų asmenims, Karo nuopelnų kryžiai su kardais, 2-osios klasės,
įvairių kategorijų sužeidimo ženklai, tarnybinės padėkos. Vokiečių okupacinė valdžia nenoriai ir
retai įvertindavo lietuvių karinius nuopelnus.
7. Dalis bataliono karių dezertyravo dėl Sovietų armijos artėjimo, antipartizaninėse
akcijose patirtų nuostolių, dėl pervedimo į vokiečių dalinius, sunkių tarnybos sąlygų, nuolatinės
rizikos, kovos idealo nebuvimo, vokiečių elgesio su kariais ir dėl tariamų ir buvusių ryšių su sovietų
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partizanais, ne tik keitėsi bataliono sudėtis, bet ir įšaukė nepasitikėjimą iš vokiečių pusės. 1944 m.
vasario mėn. vokiečiai bataliono sudėtį įtraukė į lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 15-ojo
batalioną.
8. Batalionas holokauste Lietuvoje dalyvavo netiesioginiai: vykdė konvojavimo,
transportavimo, getų ir koncentracijos stovyklų apsaugos tarnybas. Baltarusijoje batalionas buvo
vienas aktyviausių holokausto akcijų vykdytoju, kuris vienas sunaikino apie 15–25 tūkst. žmonių (iš
kurių absoliuti dauguma žydai, keletas tūkstančių sovietų karo belaisvių), dalyvavo pakariant 12
partinio pogrindžio dalyvių (8 vyrus ir 4 moteris). Šioms žudynėms vadovavo okupuotos
Baltarusijos SS ir policijos vadas, o jas vykdė pirmiausia vokiečių saugumo policijos ir SD
operatyvinės grupės, komandos. 1942 – 1944 m. batalionas žydų žudynėse nedalyvavo.
9. Lietuvoje batalionas vykdė sovietų karo belaisvių darbo komandų apsaugos,
konvojavimo tarnybas. Veikdamas Baltarusijoje batalionas saugojo sovietų karo belaisvių darbo
komandas, vykdė Minsko, Mogiliovo sovietų karo belaisvių stovyklų apsaugą, sunaikino ne mažiau
kaip 2 tūkst. karo belaisvių.
10. Batalionas veikdamas Lietuvoje pradėjo vykdyti antipartizanines tarnybas. Vienas
ryškiausių pavyzdžių antipartizaninė akcija Užusalio km., Jonavos raj., kada buvo suimti, tardyti ir
po selekcijos sunaikinti 48 rusų tautybės civilius asmenis, kurie buvo laikyti prijaučiančiais Tarybų
valdžiai ir įtariami palaikius ryšį su komunistais ir partizanais, teikę pastariesiems maistą arba
turėjus ginklų, vykdžiusius teroristinį aktą. 1942 – 1944 m Baltarusijoje lietuvių batalionas buvo
siunčiamas į aktyvius sovietų partizanų veiklos regionus, rengė pasalas, vykdė sargybos tarnybas,
dalyvavo vokiečių organizuotose partizanų persekiojimo ir likvidavimo akcijose, partizanų veikimo
rajonų žvalgybą, prievarta evakuojant gyventojus ir jų turtą, naikinant kaimus, reikvizuojant maisto
produktus ir gyvulius. Batalionas tokio pobūdžio tarnybas vykdė kartu su kitais lietuvių pagalbinės
policijos (apsaugos) ir užsienio daliniais. Batalionas nedalyvavo antipartizaninėje operacijoje
„Žiemos

stebūklas”,

tačiau

galėjo

dalyvauti

antipartizaninėje

operacijoje

„Kotbusas“.

Antipartizaninėse akcijose labiausiai išsiskyrė bataliono specialioji komanda. Batalionas
antipartizaninių akcijų metu patyrė nuostolių, žuvo per 30 ir buvo sužeista per 100 karių.
11. Bataliono kariai po lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 15-ojo bataliono
išformavimo buvo įtraukti į steigiamą Lietuvos policijos 2-ąjį pulką (Lietuvių savanorių pėstininkų
2-asis pulkas), kurio sudėtyje dalyvavo Dancigo gynyboje, buvo priskirti SS kariniams daliniams.
Kita dalis, kuri nebuvo priskirta Dancigo gynybai, buvo įjungta į vokiečių inžinerinius dalinius,
kovojo Vakarų fronte (Vokietijoje (Drezdene, Dancige), Italijos – Jugoslavijos pasienyje), pastarieji
1945 m. pavasarį pateko anglams, amerikiečiams į nelaisvę, iš kurių kelios dešimtys vėliau buvo
priskirtos sąjungininkų daliniams ir kovojo prieš vokiečius, po karo liko gyventi Vakarų pasaulyje,
kiti buvo repatrijuoti į Sovietų Sąjungą. Dar viena dalis buvusio 12-ojo bataliono karių, kurie buvo
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paleisti į atsargą ar savavališkai pasitraukė iš tarnybos, buvo nušalinti nuo tolimesnės karinės
tarnybos, papildė kitus vokiečių ir pastariesiems pavaldžius lietuvių dalinius, partizanų gretas.
12. Karo pabaigoje ir pirmaisiais pokario metais valstybės saugumo ir gynybos funkcijos
perėmė karinių apygardų, frontų, armijų karo tarnybos. Buvusių bataliono karių bylos buvo
perduodamos karo tribunolams, kurie dažniausiai paskirdavo kaltinamiesiems aukščiausiąją
bausmę, išskyrus 1947 –1950 m., kada mirties bausmės vykdymas buvo panaikintas. Dauguma
kaltinamųjų patirdavo KBG tardytojų naudotą fizinę ir psichine prievartą. Bataliono kariai retai
buvo nuteisti 10–25 m. laisvės atėmimo, dažniausiai buvo paskirta aukščiausioji bausmė –
sušaudymas su turto konfiskavimu. Šiuo laikotarpiu sovietų struktūros intensyviai vykdė bataliono
karių paieškos, persekiojimo darbus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje (KGB keisdavosi informacija
apie lietuvius su JAV Teisingumo ministerijos Specialiųjų tyrimų skyriumi, plačiai veikė ir sovietų
saugumo žvalgybinis – agentūrinis tinklas). Būtent sovietmečiu buvo nuteista daugiausiai batalionų
karių.
13. Aktyviai prie teisminio persekiojimo atkurtos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpiu
prisidėjo būtent ne Lietuvos, o JAV teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijos, kurios daugiausiai
iškeldavo bylas ir deportavo iš šalies buvusius bataliono karius. Buvo iškelta nuo kelėtos iki
keliolikos bylų. Už padarytus nusikaltimus karo metais, nei vienam iš bataliono karių neteko atlikti
bausmės nepriklausomos Lietuvos įkalinimo įstaigose.
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PRIEDAI
TRUMPAS

SANTRUMPŲ

IR

SPECIFINIŲ

TERMINŲ

SĄRAŠAS
(ABĖCĖLĖS TVARKA)
Santrumpų sąrašas
ap. – aprašas;
AT – Aukščiausioji Taryba;
ats. – atsarga;
b. – byla;
Bn. – Batalionas;
BK – Baudžiamasis kodeksas;
BSSR – Baltarusijos Sovietų Socialistinė Respublika;
buv. – buvęs;
d. – diena/dalis;
eil. – eilinis;
f. – fondas;
gen. – generalinis/generolas;
grand. – grandinis;
j. – jaunesnysis;
JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos;
JT – Jungtinės Tautos;
KGB (rus. Комитет государственной безопасности, КГБ) – valstybės saugumo
komitetas;
km. – kaimas;
kpt. – kapitonas;
l. – lapas;
L. – Lietuvių;
LAD – Lietuvos apsaugos dalys;
LCVA - Lietuvos centrinis valstybės archyvas;
LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas;
LKDI - Lietuvių karinių dalių inspekcija;
LKP CK – Lietuvos komunistų partijos centrinis komitetas;
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LLA – Lenkijos Laisvės Armija/Lietuvos Laisvės Armija;
LNP – Lietuvos nacionalistų partija;
LR – Lietuvos Respublika;
LSSR – Lietuvos Sovietų Socialistinė Respublika;
LVR – Lietuvos vietinė rinktinė;
ltn. – leitenantas;
m. – metai;
mėn. – mėnuo;
MGB (rus. Министерство государственнoй безопасности, МГБ) - Valstybės saugumo
ministerija;
mjr. – majoras ;
MVD (vok. Минстерство внутренних дел, МВД) – Vidaus reikalų ministerija;
NKGB (rus. Народный комиссариат государственнoй безопасности, НКГБ) –
Valstybės saugumo liaudies komisariatas;
NKVD (rus. Народный комиссариат внутренних дел, НКВД) – SSRS vidaus reikalų
liaudies komisariatas ;
Nr. – numeris;
NSKK (vok. Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps – Transportkorps Speer, NSKK) –
Nacionalsocialistų partijos specialusis motorizuotasis - Speer transporto korpusas;
OKW (vok. Oberkommando der Wehrmacht) – Vyriausiosios ginkluotųjų pajėgų
vadovybė;
OSI (angl. Organization (Office) of Special Investigation) – Jungtinių Amerikos Valstijų
Teisingumo ministerijos Specialiųjų tyrimų skyrius;
P – pietūs;
p. – puslapis;
pab. – pabaiga;
plk. – pulkininkas;
POW (ang. Prisoners of War) – karo belaisvių stovykla;
PPT – Pagalbinė policijos tarnyba;
PR – pietryčiai;
pr. – pradžia;
psk. – puskarininkis;
PV – pietvakariai;
pvz. – pavyzdys;
R – rytai;
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RA – Raudonoji armija;
RAD (vok. Reichsarbietsdiens) – Reicho darbo tarnyba;
rb – rublis;
RM (vok. Reichsmark) – Reichsmarkė;
RNNA (rus. Русская национальная народная армия, РННА) - Rusų nacionalinė tautinė
armija;
ROA (rus. Русская Освободительная Армия, РОА) – Rusijos išsilaisvinimo armija;
RONA (rus. Русская освободительная народная армия, РОНА) – Rusijos išlaisvinimo
liaudies armija;
RSHA (vok. Reichssicherheitshauptamt) – Vyriausioji Reicho saugumo valdyba;
RTFSR – Rusijos Tarybų Federacinė Socialistinė Respublika;
SA (vok. Sturmabteilungen) – smogiamieji būriai;
SD (vok. Deutsche Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst des Reichsfuhrers SS, SD) –
saugumo policija ir saugumo tarnyba;
SS (vok. Schutzstaffel) – apsaugos būriai;
SSKP – Sovietų Socialistinė Komunistų partija;
SSRS – Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjunga;
SVT (rus. Самозарядная винтовка Токарева, CBT) – Tokarevo savaiminio užtaiso
šautuvas;
PPŠ (rus. Пистолет – пулемёт Шпагина, ППШ) – Špagino pistoletas – kulkosvaidis;
Š – šiaurė;
ŠR – šiaurės rytai;
št. – štabas;
ŠTK – Šaulių teritorinis korpusas;
ŠV – šiaurės vakarai;
TAR – Tėvynės apsaugos rinktinė;
TDA – Tautinio darbo apsauga;
Todt – (vok. Die organisation Todt) – vokiečių karinė – inžinerinė (statybinė)
organizacija;
tūkst. – tūkstantis;
V – vakarai;
VAT – Vilniaus atstatymo tarnyba;
VDKM – Vytauto Didžiojo karo muziejus;
vid. – vidurys;
vyr. – vyresnysis;
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vrš. – viršila;
žr. – žiūrėti.

Specifinių terminų sąrašas
Abveras (vok. Abwehr, Abwehrabteilung) – vermachto ginkluotųjų pajėgų karinė žvalgyba
ir kontržvalgyba;
Dulagas (vok. Durchgangslager für Kriegsgefangene (Offiziere und Mannschaften,
Dulag) – persiunčiamoji karo belaisvių (karininkų ir eilinių) stovykla;
Ektradicija (pranc. Extradition) – tarptautinės teisės aktas, kuriuo viena valstybė perduoda
sulaikytą savo teritorijoje nusikaltėlį tai valstybei, kurioje buvo padarytas nusikaltimas ir kurios
pilietis yra nusikaltėlis arba kuriai nusikaltimu padaryta žalos);
Genocidas – tas, kas siekdamas sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių bet kuriai
nacionalinei, etninei, rasinei, religinei, socialinei ar politinei grupei, organizavo, vadovavo ar
dalyvavo juos žudant, kankinant, žalojant, trikdant jų protinį vystymąsi, deportuojant, kitaip
sudarant tokias gyvenimo sąlygas, kad jos lėmė visų ar dalies žūtį, ribojant gimstamumą tose
grupėse ar prievarta perduodant jų vaikus kitoms grupėms;
Gestapo (vok. Gestapo – Geheime Staatspolizei) – Vokietijos slaptoji valstybės policija;
Getas (it. Ghetto) – miesto dalis, skirta tam tikrai tautinei, religinei gyventyojų grupei
priverstinai apgyvendinti);
Holokaustas (lot. holokaustum – auką sudeginau visiškai, hebr. shoa – baisi nelaimė,
visiškas sunaikinimas) – žydų diskriminavimas, persekiojimas ir naikinimas, kurį 1933 – 1945 m.
vykdė nacių Vokietija;
Holokausto (žydų genocido) politika – dalyvavimas holokauste tiesiogiai (šaudymas) ir
netiesiogiai (konvojavimas, šaudymo metu teritorijos ir pasmerktųjų apsauga, sargybos tarnybos
prie dujų kamerų, krematoriumų, getų ir koncentracijos stovyklų);
Naikintojų komanda (vok. Jagdkommando) – specialios paskirties komanda, susidėdanti
iš daugiau nei 10 fiziškai stiprių, aukštų, gerai apmokytų,, ginkluotų vyrų, atleista nuo sargybos
tarnybų, vykdė žvalgybines, diversines tarnybas. Paprastai tokios paskirties dalinys buvo dvejopo
tipo: būrio (15 – 20 žmonių), kuopos (60 – 80);
Karys – eilinis, puskarininkis ir karininkas;
Karo nusikaltimai – žudymas, trėmimas, kankinimas, nežmogiškas elgesys su civiliais
gyventojais ar karo belaisviais;
Komandosai – dalinys, sudarytas iš savanorių su išskirtinai aukšto lygio fizinėmis,
psichologinėmis ir moralinėmis savybėmis, kariai išėję išskirtinį kovinį, diversinį pasirengimą;
Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) batalionas – Lietuvių karinės – policinės
struktūros formuotė;
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Meisteris (vok. Meister) – kai kurių Europos šalių kariuomenės ir žandarmerijos
(policijos) eilinio laipsnis ir pareigybė (nuo XVIII a. iki II pasaulinio karo pabaigos); tą laipsnį
turintis arba tas pareigas einantis asmuo;
Nusikaltimai žmogiškumui – civilių gyventojų žudymas, naikinimas, pavergimas,
trėmimas ir kiti nežmoniški veiksmai, įvykdyti iki karo ar karo metu, ar jų persekiojimas politiniais,
rasiniais ar religiniais (Vokietijos atveju ir priklausimo tam tikroms visuomenės grupėms –
etninėms (čigonų, žydų, Rytų Europos gyventojų), socialinėms (homoseksualų, psichinių ir
nepagydomų ligonių, asocialių asmenų) – aut. past.) motyvais, vykdant ar siekiant įvykdyti bet kurį
nusikaltimą, tenkantį tribunolo jurisdikcijai, nepriklausomai nuo to, ar tie veiksmai buvo laikomi tos
šalies, kurioje jie buvo įvykdyti, vidaus teisės pažeidimais ar ne;
Oflagas (vok. Lager für kriegsgefangene Offiziere, Oflag) – karo belaisvių karininkų
stovykla;
Ostlandas – Rytų kraštas, kurį 1941 m. liepos 17 d. Lietuva, Latvija, Estija ir Baltarusija
sudarė Reichkomisariatą Ostlandas (vok. Reichskommissariat Ostland). Baltarusija de jure
priklausė iki 1943 m. balandžio mėn., de facto iki 1944 balandžio mėn.;
Stalagas (vok. Stammlager für kriegsgefangene Mannschaftssoldaten, Stalag) – nuolatinė
karo belaisvių eilinių stovykla;
Šaltasis karas – konfliktų, įtampos ir varžymosi tarp JAV ir SSRS, jų sąjungininkų
laikotarpis nuo XX a. 5-ojo dešimtmečio vidurio iki XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios. Šiuo
laikotarpiu varžymasis pasireiškė įvairiose srityse: karinių koalicijų formavimas ir veikla;
ideologinė ir psichologinė kova; šnipinėjimas, lenktyniavimas technologinio vystymosi srityse,
įskaitant kosmines technologijas; ginklavimosi varžybos; įskaitant branduolinę ginkluotę;
Vachmeisteris (vok. Wachmeister) – kai kurių Europos šalių kariuomenės ir žandarmerijos
(policijos) puskarininkio laipsnis ir pareigybė (nuo XVIII a. iki II pasaulinio karo pabaigos); tą
laipsnį turintis arba tas pareigas einantis asmuo;
Vermachtas (vok. Wehrmacht) – Vokietijos karinės ginkluotosios pajėgos;
Luftwaffe (vok. Luftwaffe) – Vokietijos karinės oro pajėgos.
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PRIEDAI
Priedas Nr. 1
Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono vadas gen. št. mjr. Antanas
Impulevičius;

Priedas Nr. 2
Dalinis lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono karininkų sąrašas;

Priedas Nr. 3
Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono vėliava;

Priedas Nr. 4
Aukščiausi lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono karių
apdovanojimai;

Priedas Nr. 5
Viena pirmųjų viešų egzekucijų, įvykusių 1941 m. spalio 26 d., Sovietų Sąjungos
teritorijoje;

Priedas Nr. 6
1942 – 1944 m. antipartizaninių operacijų vykdytų Baltarusijoje sąrašas;

Priedas Nr. 7
Dalinis lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono žuvusiųjų karių
sąrašas.
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PRIEDAS NR. 1
Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono vadas gen. št.
mjr. Antanas Impulevičius 349

349

Paimta iš Lietuvos nacionalinio muziejaus bibliotekos katalogo, Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, Lietuvos
kariuomenės karininkai 1918 – 1953, Vilnius, t. 3, 2003, p. 272.
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PRIEDAS NR. 2
Dalinis lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono
karininkų sąrašas 350

Pavardė,
vardas

Karinis laipsnis

Pastabos

1.

Ašoklis, Vincas

ats. j. ltn.
1943 m. sausio 1 d.
suteiktas policijos vyr.
ltn. laipsnis, 1943 m.
gruodžio 15 d. už
pasižymėjimą
Rytų
fronte,
vokiečių
apdovanotas
Karo
kryžiumi su kardais, II
klasės

1941 m. liepos 29 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną, paskirtas 6-osios
kuopos būrio vadu. 1941 m. rugpjūčio 25 d.
perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 3-osios
kuopos IV būrio vadu. 1944 m. LVR karininkas

2.

Aušiūra, Petras

ltn.
1943 m. sausio 1 d.
suteiktas policijos kpt.
laipsnis

1941 m. rugpjūčio 2 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną, paskirtas 1-osios
kuopos vado padėjėju. 1941 m. rugpjūčio 25 d.
perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 1-osios
kuopos vado pavaduotoju. 1941 m. spalio 6 d.
perkeltas į statybos kuopą, paskirtas raštvedžiu.
1943 m. tarnavo 9-ajame batalione. 1944 m. LVR
karininkas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau
į JAV, gyveno Čikagoje

3.

Balsevičius,
Petras

ats. j. ltn.

Kilus Vokietijos – SSRS karui pasitraukė iš RA.
Priimtas į lietuvių dalinius. 1941 m. liepos 25 d.
paleistas neribotų atostogų. 1941 m. spalio 1 d.
priimtas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas
sanitarijos vyr. gydytoju

4.

Barzda, Juozas

ltn.

1941 m. birželio mėn. pab. organizavo sukilėlių
būrį. 1941 m. birželio 28 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną. 1941 m. liepos 3
d. paskirtas 3-osios kuopos vadu. 1941 m.
rugpjūčio 25 d. perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną.
1941 m. lapkričio 4 d. paleistas į atsargą. 1944 m.

Eil.
Nr.

350

Sudaryta remiantis archyvine medžiaga ir straipsniais: Lietuvos ypatingajame archyve saugomomis karių
baudžiamosiomis – filtracinėmis bylomis; Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka, Lietuvos kariuomenės karininkai
1918 – 1953, Vilnius, t. 1–6, 2001–2006; S. Knezys, Karo komendantūros Tautinio darbo batalionas 1941 metais,
Genocidas ir rezistencija, Nr. 1(7), 2000.
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LVR Ukmergės karo komendantūros 302-ojo
bataliono 3-osios kuopos vadas. Vėliau Lietuvos
Laisvės Armijos narys, veikė Klevo slapyvardžiu.
Troigenhofe (Vokietija) žvalgybos m – klos
instruktorius. 1944 m. rugpjūčio 19 d. Telšių
,,Vanagų” vadas. Žuvo 1944 m. gruodžio mėn.
vykdant užduotį Kretingos apskrityje
5.

Buinauskas,
Petras

ats. j. ltn.

1941 m. birželio mėn. kalėjo su sovietų karo
belaisviais VI forte, Kauno karo komendantūros
pastangomis išlaisvintas. 1941 m. birželio 28 d.
priimtas į TDA batalioną, 1941 m. birželio 30 d.
tapo pavaldus vokiečių operatyvinė grupės A 1b
ypatingojo būrio vadui SS – obersturmfiureriui
dr. Erichui Ehrlingeriui (Erich Ehrlinger). 1941
m. liepos 3 d. paskirtas TDA bataliono 5-osios
kuopos vado padėjėju. Vėliau perkeltas į 1-ąją
kuopą. 1941 m. rugpjūčio 25 d. perkeltas į 2-ąjį
PPT batalioną, paskirtas karininku vertėju. 1941
1m. lapkričio 16 d. paleistas į atsargą

6.

Bukšnys, Jurgis

ltn.

Kilus Vokietijos – SSRS karui tarnavo Vilniaus
lietuvių įguloje. 1941 m. liepos 15 d. paskirtas į
LAD artilerijos pulką. 1941 m. rugsėjo 12 d.
priimtas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas į atskirąją
statybos kuopą būrio vadu. 1942 m. birželio 18 d.
perkeltas iš 252-ojo bataliono į naujai
formuojamą techninės pagalbos kuopą

7.

Bulota, Petras

ats. j. ltn.

Kilus Vokietijos – SSRS karui organizavo
Giedraičių partizanų būrį, vadovavo iki 1941
rugpjūčio 15 d. 1941 09 23 priimtas į 4-ąjį PPT
batalioną, paskirtas būrio vadu. 1941 m. gruodžio
11 d. iš tarnybos paleistas. 1941 m. gruodžio 20
d. priimtas į 1-ąjį apsaugos batalioną, paskirtas 2osios kuopos būrio vadu. 1942 m. sausio 9 d.
perkeltas į 12-ąjį batalioną. 1942 m. spalio 31 d.
paleistas į atsargą iš 8-ojo bataliono

8.

Čyvas, Vladas

j. ltn.

1941 m. rugpjūčio 11 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 1osios kuopos būrio vadu, tačiau į paskirties vietą
neatvyko, išbrauktas iš sąrašų. 1941 m. studijavo
VDU Technikos fakultete, 1941 – 1944 m.
dalyvavo Lietuvių Fronto veikloje, buvo kovotojų
organizacijos „Kęstutis“ štabo viršininko
adjutantas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, tęsė
studijas
Hanoverio
aukštojoje
technikos
mokykloje, 1948 m. geodezijos inžinierius, vėliau
emigravo į JAV, gyveno Klivlende

9.

Danilevičius,

kpt.

Kilus Vokietijos – SSRS karui dalyvavo Birželio
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Vincas

sukilime. 1941 m. birželio 28 d. priimtas į Kauno
karo komendantūros TDA batalioną, 1941 m.
liepos 3 d. TDA bataliono maisto tiekėjas.
rugpjūčio 25 d. perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną,
paskirtas maisto tiekėju. 1942 m. birželio 30 d.
paleistas į atsargą. 1943 m. vasario 27 d. žuvo
Kaune

10.

Danilevičius,
Zenonas

ats. j. ltn

1941 m. liepos 12 d. priimtas į lietuvių dalinius,
1941 m. liepos 25 d. paleistas neribotų atostogų.
1941 m. rugsėjo 3 d. 3-ąjį PPT bataliono jaun.
gydytojas, 1941 m. rugsėjo 12 d. perkeltas į 2-ąjį
PPT batalioną, paskirtas bataliono gydytoju. 1941
m. rugsėjo 20 d. pačiam prašant atleistas. 1941 –
1944 m. Kauno 2-osios poliklinikos direktorius,
vertėsi privačia praktika. 1944 m. LVR
karininkas, 1944 m. balandžio 26 d.
Marijampolės aps. komisijos šaukiamųjų
sveikatai tikrinti gydytojas. 1944 m. pab.
Pasitraukė į Vokietiją, dirbo Brėslau ligoninėje,
1947 m. į JAV, 1949 m. vertėsi privačia praktika
Čikagoje

11.

Dubinskas,
Mykolas

ltn.
1943 m. sausio 1 d.
suteiktas policijos vyr.
ltn. laipsnis

1941 m. liepos 3 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną, paskirtas 6-osios
kuopos būrio vadu. 1941 m. rugpjūčio 25 d.
perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 3-osios
kuopos I būrio vadu

12.

Gavelis

mjr.

13.

Gecevičius,
Antanas
(Giecewicz,
Antoni)
(Gecas,
Anthony)

j. ltn.
1943 m. sausio 1 d.
suteiktas policijos vyr.
ltn. laipsnis, 1943 m.
vokiečių apdovanotas
Geležiniu kryžiumi, II
klasės,
„Už
narsą
kautynėse“, 1945 m.
apdovanotas Lenkijos
kariniu kryžiumi „Už
narsą“

14.

Grabauskas,
Juozas

1941 m. spalio 9 d. 1941 m. liepos 11 d. priimtas į Kauno karo
generalinio tarėjo P. komendantūros TDA batalioną, paskirtas 2-osios
Kubiliūno suteiktas j. kuopos būrio vadu. 1941 m. rugpjūčio 25 d. (28)
ltn. laipsnis
perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 2-osios
kuopos IV būrio vadu. 1941 m. lapkričio 16 d.
paskirtas bataliono karininku vertėju. 1942 m.
gruodžio 31 d. paleistas į atsargą
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1941 m. liepos 21 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną, paskirtas 1-osios
kuopos būrio vadu. 1941 m. rugpjūčio 25 d.
perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 1-osios
kuopos III būrio vadu. 1945 m. kovo – lapkričio
mėn. Lenkijos Laisvės Armijos II korpuso 2-ojo
komandosų bataliono 2-osios šturmo kuopos II
būrio vadas. 1945 m. lapkričio mėn. buvo
demobilizuotas, apsigyveno Edinburge, Škotijoje

15.

Impulevičius
(Impulionis),
Antanas

gen. št. mjr.

1940 m. rugsėjo 11 d. NKVD suimtas, kalintas
Kaune. Nuteistas 8 m., išlaisvintas sukilimo metu.
1941 m. birželio 28 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną. 1941 m. liepos 3
d. paskirtas TDA bataliono vado pavaduotoju.
1941 m. liepos 28 d. perkeltas į Kauno karo
komendantūrą. 1941 m. rugpjūčio 9 d. paskirtas
2-ąjį PPT bataliono vadu. 1942 m. gruodžio 31 d.
(1942 m. lapkričio 30 d.) paleistas iš tarnybos.
1944 m. balandžio mėn. LVR 301-ojo bataliono
štabo viršininkas. 1944 m. gegužės 15 d. vokiečių
suimtas. 1944 m. vasarą TAR II pulko 1-ojo
bataliono vadas. Po 1944 m. spalio mėn. Sedos
kautynių pasitraukė į Vokietiją, iš ten į JAV,
gyveno Filadelfijoje

16.

Juodis, Jurgis

ltn.
1943 m. sausio 1 d.
suteiktas policijos vyr.
ltn. laipsnis

1941 m. liepos 3 d. paskirtas TDA bataliono 2osios kuopos būrio vadu. 1941 m. rugpjūčio 25 d.
perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 2-osios
kuopos III būrio vadu. 1944 m. pasitraukė į
Vokietiją, 1949 m. į JAV, gyveno St.
Petersburge, Filadelfija

17.

Kemzūra,
Zenonas
(Ramanauskas,
Petras)

ltn.

1941 m. liepos 16 d. priimtas į Kauno
komendantūrą ypatingų reikalų karininku. Nuo
1941 m. rugpjūčio 21 d. 2-ąjį PPT bataliono 1osios kuopos vadas. 1942 m. gegužės 15 d. iš
tarnybos paleistas. 1942 m. spalio mėn. Šančių
maisto kortelių skirstymo punkto vedėjas. 1944
m. vasario 16 d. – gegužės 15 d. LVR Kauno
bataliono vado adjutantas. Po LVR likvidavimo
slapstėsi. 1961 m. rugsėjėjo 25 d. KGB suimtas.
1962 m. lapkričio 3 d. sušaudytas

18.

Klimavičius,
Jonas

ats. ltn., vėliau ltn.

1940 m. gruodžio 23 d. suimtas NKVD suimtas,
kalintas Kaune. 1941 m. balandžio 11 d. NKVD
Karo tribunolo nuteistas mirties bausme. 1941 m.
gegužės 13 d. bausmė pakeista 10 m. lagerio.
Kilus Vokietijos – SSRS karui išlaisvintas. 1941
m. liepos 3 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną, paskirtas 6-osios
kuopos vado padėjėju. 1941 m. rugpjūčio 25 d.
perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 3-osios
kuopos vado pavaduotoju. 1942 m. rugsėjo 30 d.
paleistas į atsargą. Karo pab. pasitraukė į
Vakarus, iš ten į JAV

19.

Krikštaponis
(Krištaponis),
Juozas

ltn.

1941 m. rugpjūčio 1 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną, paskiras 2-osios
kuopos vadu. 1941 m. rugpjūčio 25 d. perkeltas į
2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 2-osios kuopos
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vadu. 1942 m. rugsėjo 30 d. paleistas į atsargą iš
252-ojo bataliono. 1943 m. Lietuvos Laisvės
Armijos narys. 1944 m. LVR Marijampolės karo
m – klos 6-osios kuopos vadas. 1944 m.
rugpjūčio mėn. Ukmergės apsk. LLA 2-ojo
rajono vadas. 1944 m. gruodžio mėn. Vyčio
partizanų apygardos vadas. Žuvo 1945 m. sausio
12 d. per NKVD divizijos karinę operaciją
20.

Kvietinskas,
Vladas

ltn.

Kilus Vokietijos – SSRS karui buvo priimtas į
Kauno karo komendantūros TDA batalioną. 1941
m. rugpjūčio mėn. perkeltas į į 2-ąjį PPT
batalioną, paskirtas 2-osios kuopos vado
pavaduotoju

21.

Laurinavičius,
Antanas

ats. j. ltn., vėliau ltn.

Kilus Vokietijos – SSRS karui dalyvavo Birželio
sukilime, vadovavo sukilėliams Aukštojoje
Panemunėje, buvo sužeistas. 1941 m. rugpjūčio
21 d. paskirtas į 2-ąjį PPT batalioną ginklininku,
rugsėjo 8 d. iždininku. 1942 m. gegužės 17 d.
žuvo neaiškiomis aplinkybėmis Baltarusijoje

22.

Levinas, Jonas

kpt.

1941 m. birželio 28 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną. 1941 m. liepos 3
d. paskirtas TDA bataliono ūkio viršininku. 1941
m. rugpjūčio 8 d. perkeltas į Kauno karo
komendantūrą. 1941 m. rugpjūčio 25 d. perkeltas
į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas ūkio viršininku.
1942 m. gegužės 31 d. paleistas į atsargą. 1944 m.
pasitraukė į Vakarus, iš ten į JAV

23.

Maceina,
Juozas

j. ltn.
1943 m. sausio 1 d.
suteiktas policijos vyr.
ltn. laipsnis

Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.
1941 m. gruodžio 4 d. priimtas į 1-ąjį apsaugos
batalioną, paskirtas iždininku. 1942 m. sausio 21
d. perkeltas į 12-ąjį batalioną

24.

Marcišauskas,
Jonas

ats. j. ltn., vėliau ltn.,
1943 m. sausio 1 d.
suteiktas policijos vyr.
ltn. laipsnis

Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.
1941 m. liepos 16 d. paskirtas į 1-ąjį apsaugos
pulką, vėliau paleistas atostogų. 1941 m.
rugpjūčio 19 d. priimtas į 1-ąjį PPT batalioną,
paskirtas 2-osios kuopos būrio vadu. 1941 m.
rugpjūčio 25 d. perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną,
paskirtas 2-osios kuopos II būrio vadu

25.

Matulevičius,
Balys

kpt.

Kilus Vokietijos – SSRS karui iš RA pasitraukė.
Tarnavo lietuvių 5-ajame, 11-ajame, 259-ajame
batalionuose. Nuo 1943 m. II pusė iki 1944 m.
vasario mėn. 12-ojo batalionio vadas. 1944 m.
rugsėjo 22 d. TAR karininkas. 1944 m. pasitraukė
į Vokietiją, 1948 m. į Kanadą

26.

Maurušaitis,

j. ltn.

1941 m. liepos 12 d. priimtas į Kauno karo
90

Aleksas

komendantūros TDA batalioną, paskirtas 2-osios
kuopos būrio vadu. 1941 m. rugpjūčio 25 d.
perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 2-osios
kuopos I būrio vadu. 1941 m. rugsėjo 15 d.
atleistas iš tarnybos

27.

Mažeika,
Vladas

j. ltn.

Kilus Vokietijos – SSRS karui buvo priimtas į
Kauno karo komendantūros TDA batalioną. 1941
m. rugpjūčio mėn. perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną,
paskirtas 1-osios kuopos IV būrio vadu

28.

Pačkauskas
(Paškauskas),
Jonas

mjr.

1941 m. birželio 24 d. priimtas į Kauno karo
komendantūrą, paskirtas į ūkio skyrių, 1941 m.
spalio 3 d. į 2-ąjį PPT batalioną, vėliau
sveikstančiųjų kuopos vadas prie 9-ojo bataliono.
1942 m. lapkričio 30 d. iš tarnybos paleistas.
1945 m. rugsėjo 20 d. suimtas Vilkaviškyje,
kalintas Kaune. 1945 m. rugsėjo mėn. išvežtas į
lagerį Sevpečlage, nuo 1945 m. lapkričio 29 d.
buvo Vorkutoje, vėliau Sevpečlage, Komijoje.
1947 m. vasario 7 d. nuteistas 8 m. 1953 m.
rugsėjo 11 d. paleistas, grįžo į Lietuvą. Mirė 1984
m. Kaune

29.

Plungė, Jonas j. ltn.
Mečys
1943 m. sausio 1 d.
(Pliumpė,
suteiktas policijos vyr.
Juganas)
ltn. laipsnis

1940 m. liepos mėn. suimtas, kalintas karo
kalėjime, rugpjūčio mėn. perkeltas į Kauno
sunkiųjų darbų kalėjimą, karui prasidėjus
išlaisvintas. 1941 m. birželio 23 d. paskirtas
Kauno miesto ir apskrities karo komendantūros
Apsaugos valdybos karininku. 1941 m. liepos 3 d.
paskirtas TDA bataliono 1-osios kuopos I būrio
vadu. 1941 m. rugpjūčio 25 d. perkeltas į 2-ąjį
PPT batalioną, paskirtas 1-osios kuopos I būrio
vadu. 1943 m. suimtas už užduoties nevykdymą ir
už savavališka pasitraukimą iš tarnybos vietos,
nuteistas kalėti 3 m. Minsko kalėjime. 1944 m.
birželio mėn. perkeltas į Kauno kalėjimą, iš ten į
Königsbergo. 1944 m. pab. iš kalėjimo paleistas,
paskirtas eiliniu į vokiečių policijos batalioną.
1945 m. Königsberge pateko į sovietų nelaisvę,
pasivadino svetima pavarde. 1946 m. birželio 15
d. paleistas, su dokumentais svetima pavarde
gyveno Kaliningrado sr. Polesko m., dirbo
darbininku valgykloje. 1947 m. liepos 19 d.
apkaltintas bandant pavogti maišą miltų suimtas,
1948 m. sausio 23 d. nuteistas 10 m. 1953 m.
gegužės 27 d. pagal amnestiją paleistas, iki 1969
m. gyveno Frunzėje, Kirgizijos SSR. 1969
persikėlė į Tavričanką, Pamario kraštas, 1978 m. į
Gelendžiką, Krasnodaro kraštas. 1978 m.
gruodžio 6 d. LSSR KGB iškėlė baudžiamą bylą,
1979 m. sausio 19 d. suimtas. 1979 m. liepos 23
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d. LSSR Aukščiausiojo teismo nuteistas mirties
bausme, sušaudytas 1979 m. rugsėjo 28 d.
Minske
30.

Pukys, Povilas

kpt.

1941 m. liepos 14 d. (17) priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną, paskirtas 1-osios
kuopos vadu. 1941 m. rugpjūčio 25 d. perkeltas į
2-ąjį PPT batalioną, paskirtas bataliono adjutantu.
1942 m. rugpjūčio 31 d. paleistas į atsargą. 1944
m. LVR Marijampolės karo m - klos kuopos
vadas. Likviduojant LVR 1944 m. gegužės 15 d.
buvo suimtas, vėliau paleistas. 1944 m. pasitraukė
į Vokietiją, 1948 m. į Didžiąją Britaniją, gyveno
Notingame

31.

Raščius, Jonas

ats. ltn., vėliau ltn.

1941 m. rugpjūčio 5 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną, paskirtas 4-osios
kuopos būrio vadu. 1941 m. rugsėjo 1 d. perkeltas
į 2-ąjį PPT batalioną. 1944 m. LVR karininkas.
1944 m. pab. pasitraukė į Vokietiją, 1950 m. į
JAV, gyveno Hartforde

32.

Reikalas,
Nikodemas

ltn.

1941 m. ginklininkas 2-ajame PPT batalione.
Karo pab. pasitraukė į Vakarus, vėliau į JAV

33.

Slavickas,
Silvestras

ltn.

1941 m. liepos 16 d. paskirtas Vilniaus Lietuvos
apsaugos dalinių artilerijos pulko karininku.
Vėliau paleistas atostogų. 1941 m. spalio 2 d.
paskirtas 1-ojp PPT bataliono ūkio komandos
viršininku. 1942 m. sausio 21 d. perkeltas į 12-ąjį
batalioną

34.

Sližys, Eligijus kpt.
(Elegijus)

Kilus Vokietijos – SSRS karui buvo priimtas į
Kauno karo komendantūros TDA batalioną. 1941
m. rugpjūčio mėn. perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną,
2-ojo PPT bataliono ūkio tarnybos viršininkas.
1944 m. vasarą TAR karininkas. Po 1944 m.
spalio mėn. Sedos kautynių pasitraukė į
Vokietiją, iš ten į JAV

35.

Stankaitis,
Jonas
(Kurtinytonis,
Ipolitas)

1941 m. liepos 5 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną, paskirtas 6-osios
kuopos būrio vadu 1941 m. rugpjūčio 25 d.
perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 3-osios
kuopos III būrio vadu. 1941 m. rugsėjo 29 d.
paskirtas 1-osios kuopos II būrio vadu. 1943 m.
sausio 1 d. - 1944 kovo mėn. 9-ojo bataliono
narys. Slapstėsi iki 1952 m. Lietuvoje ir
Latvijoje. 1952 m. liepos 14 d. Jelgavos
viešbutyje milicijos suimtas, išvežtas į Rygą,
paskui į Kauną. 1952 m. spalio 31 d. Kauno m.

ats., j. ltn.
1943 m. sausio 1 d.
suteiktas policijos vyr.
ltn. laipsnis
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Stalino raj. II apylinkės teismo nuteistas 3 m..
1953 m. balandžio 22 d. iš įkalinimo paleistas ir
grįžo į Joniškį. 1961 m. lapkričio 16 d. suimtas,
1962 m. spalio 20 d. nuteistas 12 m. lagerio. Mirė
1976 m. Latvijoje, Jelgavos raj. Jelejos miestelyje
36.

Staugaitis,
Andrius

kpt.

1941 m. birželio 28 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną, paskirtas
bataliono kvotų karininku. 1941 m. liepos 3 d.
paskirtas 6-osios kuopos vadu. 1941 m. liepos 4
d. iš bataliono atleistas. 1941 m. spalio 8 d.
sugrąžintas į tarnybą, priimtas į 1-ąjį apsaugos
batalioną. 1942 m. sausio 9 d. perkeltas į 12-ąjį
batalioną. 1942 m. gegužės 31 d. paleistas į
atsargą

37.

Tamošiūnas,
Juozas

ltn. (kpt.)

1941 m. birželio 28 d. priimtas į Kauno
komendantūros TDA batalioną. 1941 m. liepos 3
d. paskirtas TDA bataliono 2-osios kuopos būrio
vadu. 1941 m. rugpjūčio 5 d. paskirtas tos pačios
kuopos vado padėjėju. 1941 m. rugpjūčio 25 d.
perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas žinių
karininku. 1941 m. rugpjūčio 28 d. paskirtas 2osios kuopos vado pavaduotoju. 1942 m.
rugpjūčio 31 d. paleistas į atsargą iš 12-ojo
bataliono

38.

Ūselis, Juozas
(Prokopavičius
Juozas)

kpt., vokiečių
apdovanotas Geležiniu
kryžiumi, „Už narsą
kautynėse“

Kilus Vokietijos–SSRS karui pasitraukė iš RA.
1941 m. liepos 17 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną, paskirtas 6-osios
kuopos vadu. 1941 m. rugpjūčio 25 d. perkeltas į
2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 3-osios kuopos
vadu. 1942 m. gegužės mėn. paleistas į atsargą.
1944 m. LVR narys, 302-ojo bataliono vadas,
vėliau Marijampolės karo mokyklos kuopos
vadas. 1944 m. vasarą Tėvynės Apsaugos
Rinktinės karininkas. 1945 m Ukmergės
partizanų būrio vadas. 1947 m. spalio 7 d.
suimtas. 1948 m. rugpjūčio 14 d. Ypatingojo
pasitarimo nuteistas 15 m. 1958 m. sausio 15 d.
paleistas, dirbo Norilsko mechaninėje gamykloje
elektromonteriu. 1962 m. sausio 24 d. vėl
suimtas. 1962 m. spalio 20 d. nuteistas mirties
bausme, sušaudytas

39.

Zelba, Pranas

ats. ltn.

1941 m. liepos 7 d. priimtas į Kauno karo
komendantūros TDA batalioną, paskirtas 6-osios
kuopos būrio vadu. 1941 m. rugpjūčio 25 d.
perkeltas į 2-ąjį PPT batalioną, paskirtas 3-osios
kuopos II būrio vadu
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PRIEDAS NR. 3
Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono vėliava 351

351

Paimta iš Solomono Atamuko veikalo, S. Atamukas, Lietuvos žydų kelias. Nuo XIV amžiaus iki XX a. pabaigos,
Vilnius, 1998, p. 248.
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PRIEDAS NR. 4
Aukščiausi lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono karių
apdovanojimai 352

Apdovanojimas: Karo kryžius su kardais, II klasės su originalia kaladėle (vok.
Kriegsverdienstkreutz 2. Kl. mit Schwertern). Su tokio tipo kaladėlėmis apdovanojimai buvo
nešiojami prie paradinės uniformos. Šis apdovanojimas už karinius nuopelnus buvo įsteigtas beveik
iškart prasidėjus karui. Apdovanojimas užpildė spragą III Reicho ordinų sistemoje tarp civilinių ir
karinių apdovanojimų. Egzistavo dvi šio apdovanojimo versijos - su kardais ir be kardų. Su kardais
buvo skirtas tiems, kurių veiksmai ir drąsa buvo aukščiau, negu to reikalavo tiesioginės pareigos,
tačiau nesiekė kriterijų, kurie buvo nustatyti apdovanojimui Geležiniu Kryžiumi. Šie veiksmai
galėjo būti nesusiję su buvimu priešo apšaudymo zonoje ar su kovinių operacijų planavimu.

352

Paimta iš internetinio šaltinio, <http://www.militaria.lt/?id=94> [2007 m. gruodžio 11 d.].
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PRIEDAS NR. 4, TĘSINYS
Aukščiausi lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono karių
apdovanojimai 353

Apdovanojimas: 1939 m. geležinis kryžius, II klasės su originalia juostele (vok. Eisernen
kreuz. 2 Kl.).

353

Paimta iš internetinio šaltinio, <http://www.militaria.lt/?id=94> [2007 m. gruodžio 11 d.].
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PRIEDAS NR. 4, TĘSINYS
Aukščiausi lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono karių
apdovanojimai 354

Apdovanojimas: III kategorijos sužeidimo ženklas (vok. Verwundeten – Abzeichen), kuris
buvo suteikiamas sužeidus vieną arba du kartus.

354

Paimta iš internetinio šaltinio, <http://www.reenactor.net/units/17lwfd/6-awards.html> [2007 m. gruodžio 11 d.].
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PRIEDAS NR. 5
1941 m. spalio 26 d. lietuvių apsaugos 2-ojo bataliono 1-osios kuopos I
būrio ir 3-osios kuopos kariai, kartu su vokiečių SS kariais (arba gestapo),
dalyvavo pakariant 12 partinio pogrindžio dalyvių: 8 vyrus ir 4 moteris: O.
Ščerbacevič, P. Ščerbacevičius, V. Ščerbacevičius, K. Trusovas, N. Januškevič,
N. Kuznecovas, L. Sorinas, M. Bruskina. Visi šie išvardinti asmenys priklausė
infekcinėje ligoninėje veikusiai pasipriešinimo organizacijai, aprūpindavo
sveikstančius sovietų karius dokumentais, drabužiais. Vokiečių kariai ir lietuvių
specialios paskirties komandos kariai, vadas j. ltn. A. Gecevičius, dalyvaujant
kuopų vadams, korė pasmerktuosius keturiose vietose: mielių fabriko
tarpuvartėje Vorošilovo gatvėje; ant telegrafo ir elektros stulpų arba kryžkelėje;
skvere prie dramos teatro, priešais karininkų rūmus; buv. Kamarovkoje, dab.
Jokūbo Koloso aikštė (pakarti po du vyrus ir moterį). Lietuvių kariai buvo
girdomi degtine, konvojavo surištomis už nugaros rankomis pasmerktuosius,
movė kilpas ant pasmerktųjų, tris dienas vykdė sargybos tarnybas prie
pasmerktųjų 355

355

Paimta iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus, VDKM, Fondų apskaitos ir apsaugos skyrius, Fotografijų fondo
rinkiniai, VDKM III – 1235/a.
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1941 m. spalio 26 d. Marija Bruskina (17 m.), Vladimiras Ščerbacevičius (16 m.), Kirilas
Trusovas (Pirmojo pasaulinio karo veteranas) konvojuojami pagrindinėmis miesto Volodarskio
(Володaрский) ir Vorošilovo gatvėmis. Ant M. Bruskinos kaklo vokiečių ir rusų kalba užrašyta
iškaba: „Wir sind Partisanen und haben auf deutsche Soldaten geschossen/Мы партизаны, стрелявшие по Германским войскам”“ (Mes partizanai, šaudę į vokiečių karius).
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PRIEDAS NR. 5, TĘSINYS
Viena pirmųjų viešų egzekucijų, įvykusių 1941 m. spalio 26 d., Sovietų
Sąjungos teritorijoje 356

Mielių fabriko tarpuvartėje Vorošilovo gatvėje buvo pakarta M. Bruskina. 1941 m. liepos
mėn. vokiečiams okupavus Baltarusiją M. Bruskina buvo priversta gyventi kartu su motina Minsko
gete, buvo pogrindžinio narė, dirbo medicines sesele – slauge Politechnikos instituto infekcinėje
ligoninėje, kur slaugė sužeistus sovietų karo belaisvius, parūpindavo jiems drabužių, dokumentų,
ginklų, taip padėdama jiems pabėgti. Tačiau 1941 m. spalio 14 d. vieno karo belaisvio išduota,
vokiečių buvo suimta ir kankinta. Mielių fabriko tarpuvartėje taip pat buvo pakartas V.
Ščerbacevičius. Nuotraukoje matome, kad ruošiamas pakarti K. Trusovas.

356

Paimta iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus (VDKM), Fondų apskaitos ir apsaugos skyrius, Fotografijų fondo
rinkiniai, VDKM III – 1235/d.
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PRIEDAS NR. 6
1942 – 1944 m. antipartizaninių operacijų vykdytų Baltarusijoje
sąrašas 357

Eil.
Nr.
1.

2.

Operacija

Data

Vieta

Vykdytojų
pajėgos

Aukų
skaičius

Miunchenas
(München)

1942 m.
Š
kovo 19 d. – Radoškovičiai
31 d.

Vokiečių
10,500
formuotės:
SS ir policijos
dalys, 221-oji
pėstininkų, 10oji ir 11-oji
tankų divizijos,
karo aviacija 358

Bambergas
(Bamberg)

1942 m.
kovo 26 d. –
balandžio 6
d.

Vokiečių
formuotės:
707-oji
pėstininkų
divizija, 102asis pėstininkų
pulkas, 315-asis
policijos
batalionas

P Gluskas,
PV
Bobruiskas

357

4,936 (žuvo
7, sužeista
8) 359

Nusavinti ginklai ir kt.

47
ginklai 360,
5,061
galvijai,
120 t
bulvių,
115 t
grūdų

Sudaryta remiantis įvairiais veikalais ir straipniais: E. M. Howell, The Soviet partisan movement 1941 – 1944,
Washington, 1956; K. Rukšėnas, Į vergovę, Vilnius, 1967; L. B., Lietuvių apsaugos dalinių 257 Bn., Karys, Nr. 3, 1979;
Lietuvos liaudis Didžiajame Tėvynės kare (1941 – 1945), Vilnius, 1982; R. Hilberg, The destruction of the European
jews, New York, 1985; Ch. Chant, The encyclopedia of code names of WW II, London, 1986; J. L. Ready, The forgotten
Axis. Germany‘s partners and foreign volunteers in World War II, Jefferson, 1987; T. Mulligan, The Politics of Ilusion
and Empire: German Ocupation Policy in the Soviet Union, 1942 – 1943, New York, 1988; R. Breitman, Himler`s
Police Auхiliaries in the Occupied Soviet territories, Simon Wiesenthal Center, Annual, Vol. 7, 1990; F. MacLean, The
cruel hunters. SS – Sonderkommando Dirlewanger. Hitler’s most notorious anti – partisan unit, Atglen, 1998; A.
Bubnys, 253-asis lietuvių policijos batalionas, Genocidas ir rezistencija, Nr. 2 (4), 1998; Ch. Gerlach, Kalkulierte
Morde: Die deutsche Wirtschafts und Vernichtungspolitik in Weissrussland, 1941 – 1944, Hamburg, 1999; B. Shepherd,
War in the Wild East. The German army and Soviet partisans, Cambridge, 2004; C. Чуев, Проклятые солдаты.
Предатели на стороне III рейха, Москва, 2004; Е. Хессе, Главы из книги, Советско – русская партизанская
война 1941 – 1944 гг., Антипартизанская война в 1941 – 1945 гг., Москва – Минск, 2005; С. Чуев, На стороне
III Рейха. Власовцы – пасынки Третьего Рейха, Москва, 2006; Д. Aрмстронг, Партизанская война. Стратегия и
тактика 1941 – 1943. За линией фронта. Военная история, Москва, 2007; О. В. Романько, Военые тайны ХХ
века. Коричневые тени в Полесье. Белоруссия 1941 – 1945, Москва, 2008.
358
1942 m. vokiečiai pirmąjį kartą panaudojo karo aviaciją antipartizaninėje operacijoje „Miunchenas“. Specialios
paskirties eskadrilė bazavosi Bobruiske, veikė VII aviacijos korpuso sudėtyje.
359
Grafoje „Aukų skaičius“ skliaustuose pateikiamas operacijos metu žuvusiųjų, sužeistųjų ar dingusių be žinios
vokiečių ir pagalbinių pajėgų skaičius.
360
Iš šių skaičių matyti, kad sunaikintų ir paimtų į nelaisvę žmonių skaičius didesnis nei paimtų ginklų. Tenka
konstatuoti, kad didžioji dalis aukų buvo civiliai gyventojai, įtariamieji palaikius ryšius su partizanais, žydai,
komunistai. Didelį skaičių aukų galėjo sąlygoti ir civilių gyventojų naudojimas kaip gyvosios jėgos laukų išminavimui.
Vokiečių užnugaryje veikusios karinės – policinės formuotės, žandarmerijos, saugumo policijos ir SD dalys, kurių
vadovybė į partizanų aukų skaičių dažnai įtraukdavo ir civilių gyventojų aukas, nužudytas per operacijas.
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3.

1942 m.
gegužės 9 d.
– 12 d.

Š Kuličevas,
Š Bobruiskas

Vokiečių
formuotės:
SS ir policijos
pulko
batalionas 361,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger

520 (10)

3 ginklai

4.

1942 m.
birželio
mėn.

Slobodka
(Rusija),
Š Bobruiskas

Vokiečių
formuotės:
51-asis, 122asis policijos,
122-asis, 473asis apsaugos
batalionai

1–1,500

260 arkliai

5.

1942 m.
birželio
mėn. (1942
m. gruodžio
mėn.) 362

Latvinijos km, Vokiečių
Smolevičiai
formuotės:
SS dalys, 3-asis
policijos
batalionas.
Kitos
formuotės:
Latvių karinės
dalys, lietuvių
12-asis, 15-asis,
baltarusių
policijos
batalionai 363

361

(30,
iš kurių 2 iš
12-ojo
bataliono)

1940 – 1942 m. laikotarpyje buvo suformuota apie 30 policijos pulkų. 1942 m. liepos mėn. vokiečiai policijos
batalionus įtraukė į motorizuotų policijos pulkų sudėtį. 1943 m. vasario mėn. policijos pulkai buvo pervadinti į SS ir
policijos pulkus, iš viso buvo 14 vokiškų pulkų (2-asis, 6-asis, 9-asis, 10-asis, 11-asis, 13-asis, 14-asis, 15-asis, 16-asis,
17-asis, 22-asis, 24-asis, 26-asis, 38-asis) ir 17 mišrių pulkų (31-asis, 33-asis, 34-asis, 35-asis, 36-asis, 37-asis, 38-asis).
362
Grafoje Data skliausteliuose pateikiamas ir kitas galimas operacijos vykdymo laikotarpis.
363
1941 – 1944 metais Baltarusijoje veikė šios latvių, lietuvių ir baltarusių formuotės: latvių pagalbinės policijos
(apsaugos) 16-asis (Žiemgalos), 17-asis, 18-asis, 24-asis, 25-asis, 26-asis, 27-asis, 266-asis, 268-asis, 271-asis, 273-asis,
274-asis, 276-asis, 277-asis, 278-asis, 279-asis, 280-asis, 281-asis, 282-asis, 283-asis, 313-asis, 316-asis, 317-asis;
latvių saugumo policijos ir SD dalinys – V. Arājso komanda; latvių motociklininkų – šaulių būrys; latvių 15-osios SS
divizijos padalinys (vok. 15. Waffen Grenadier – Division der SS (Lettische Nr. 1)); 1-asis latvių savanorių policijos
pulkas „Ryga“ (vok. 1. Lettishe Freiwilligen Polizei Regiment Riga), 2-asis latvių savanorių policijos pulkas „Liepoja“
(vok. 2. Lettisches Freiwilligen Polizei Regiment Liepaja), 3-asis latvių savanorių policijos pulkas „Cesis“ (vok. 3.
Lettisches Freiwilligen Polizei Regiment Cesis, veikė Ostlando Vyriausiojo SS ir policijos vado SS obergruppenfiurerio ir policijos gen. Friedricho Jeckelno (Friedrich Jeckeln) vadovaujamoje kovos grupės sudėtyje); 5asis paseniečių pulkas. Lietuvių formuotės: Lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 2-asis (Vilniaus), 3-asis, 9-asis, 10asis (256), 12-asis, 13-asis, 15-asis, 251-asis, 253-asis, 254-asis, 255-asis, 257-asis batalionai; lietuvių policija;
savisaugos ginkluotosios grupės; lietuvių statybos – inžinerijos 1-asis batalionas. Baltarusių formuotės: Baltarusių
pagalbinės policijos (apsaugos) 45–49-asis, 60-asis, 64–67-asis, 69-asis batalionai, 56-asis artilerijos divizionas, 68-asis
kavalerijos eskadronas, baltarusių policijos 36-asis pulkas; baltarusių šturmo 1-asis būrys (vėliau įtrauktas į baltarusių
policiją (Minskas); baltarusių savisaugos korpusas; baltarusių geležinkelių apsaugos batalionas (vok. Bahnschutz);
baltarusių policijos 13-asis batalionas prie SD (vok. Weissruthenische – Polizei (SD) – Bataillon No. 13); trys baltarusių
SD kuopos; Naugarduko kavalerijos eskadronas; savisaugos ginkluotos grupės – kaimų sargyba; Baltarusijos krašto
apsauga; specialiosios paskirties bataliono „Dalwitzas” (vok. Landung Bataillon zur besonderren Verfügung „Dalwitz”)
grupės.
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Vokiečių
formuotės:
Operatyvinis
grupės B (vok.
Einsatzgruppe
B) operatyvinė
komanda 8
(vok. Einsatzkommando
8 364),
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger

1,741
(2,027)

6.

1942 m.
birželio 15
d.

Bobruiskas,
Mogiliovas

7.

1942 m.
birželio 21
d.

ŠR
Bobruiskas

1,076

8.

1942 m.
birželio 25
d.

V Sluckas

900

9.

1942 m.
birželio 26
d.

P Mogiliovas

836

10.

Šiaurės jūra
(vok. Nordsee)

1942 m.
liepos 2 d. –
rugsėjo 5 d.

R Bychovas,
P Mogiliovas

Vokiečių
formuotės:
14-asis SS ir
policijos pulkas,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger

11.

Erelis
(vok. Adler)

1942 m.
liepos 1 d. –
rugpjūčio 12
d.
(liepos 15 d.
– rugpjūčio
7 d.)

Minskas,
Mogiliovas,
Berezina,
Osipovičiai,
Bychovas,
Bobruiskas,
Rogačovas

Vokiečių
formuotės:
2 SS ir policijos
pulkai,
saugumo
policijos ir SD
dalys priskirtos
gen. mjr. Karlo
Buchmanno
(Karl
Buchmann)
kovos grupei,
203-oji, 286-oji
apsaugos

364

1,381 (428
karo
belaisviai),
(žuvo 25,
dingo be
žinios 2,
sužeisti 64)

7 ginklai

5
priešlėktuviniai, 9
prieštankiniai
ginklai, 8
haubicos,
4 lauko
patrankos,
13
minosvaidžių, 22
kulkosvaidžiai, 377

Operatyvinės grupės A operatyvinė komanda 8 dalyvavo sunaikinant apie 20 tūkst. žmonių veikdama vokiečių
armijų grupės „Centras“ sudėtyje.
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šautuvai,
12
pistoletų,
2,839
galvijų

divizija,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger
12.

1942 m.
liepos 18 d.

Jelskas

Vokiečių
formuotės:
Mozyrio
žandarmerija

1,000

13.

Grifas
(vok. Greif)

1942 m.
V Mogiliovas, Vokiečių
rugpjūčio 14 Orša,
formuotės:
d. – 20 d.
Vitebskas
2 SS ir policijos
pulkai, 286-oji
apsaugos
divizija,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger

796, 599
karo
belaisviai
(26)

14.

Pelkių karštinė
(vok.
Sumpfieber)

1942 m.
rugpjūčio 21
d. – rugsėjo
21 d.
(vasario 9 d.
– kovo 9 d.)

Osipovičiai,
Baranovičiai,
Slonimas,
Bereza

Vokiečių
formuotės:
SS pėstininkų
brigada (2,3
tūkst. karių), 2
policijos
batalionai,
saugumo
policijos ir SD
dalys (2 tūkst.
karių).
Kitos
formuotės:
Lietuvių 3-asis,
15-asis, latvių
24-asis, 26-asis,
266-asis
policijos
batalionai. Iš
viso 3,5 tūkst.
karių

10,063 (iš
kurių 8,350
žydų),
evakuota
1,217 civilių
gyventojų

1942 m.
rugsėjo
mėn.

Berezina

Vokiečių
formuotės:
SS dalinys, karo
aviacija.
Kitos
formuotės:
Latvių karinės
dalys, lietuvių
12-asis policijos

(4, iš kurių
1 iš 12-ojo
lietuvių
policijos
bataliono)

15.
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3
prieštankiniai
ginklai, 5
kulkosvaidžiai,
portatyvinis
radijo
aparatas,
dviračiai,
62 arkliai,
5 karvės,
maisto
produktai

batalionai
16.

1942
rugsėjo 22
d. – 26 d.

PR Brestas

Vokiečių
formuotės:
Niurnbergo
policijos
korpusas, kt.
policijos dalys

4,038,
didelė dalis
civilių
gyventojų
evakuota
567 (8)

17.

Žaibas
(vok. Blitz)

1942 m.
rugsėjo 23
d. – spalio 3
d.

Polockas,
Vitebskas

Vokiečių
formuotės:
286-oji
apsaugos
divizija, 4
batalionai

18.

Regata
(Regatta)

1942 m.
spalio 3 d. –
8 d.
(spalio 4 d.
– 7 d.)

P Rogačovas

Vokiečių
formuotės:
14-asis SS ir
policijos pulkas,
36-asis
apsaugos
pulkas, Pietų
policijos
batalionas (vok.
Polizei
Bataillon Süd),
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger

19.

Karlovi Varai
(Karlsbad)

1942 m.
spalio 14 d.
– 26 d.

Logoiskas,
Orša

Vokiečių
formuotės:
1 SS
motorizuotų
pėstininkų
brigada,
vadovaujama
SS –
brigadefiurerio
Karlo von
Treuenfeldo
(Karl von
Treuenfeld), 8asis ir 10-asis
SS motorizuotų
pėstininkų
pulkai, 14-ojo
SS ir policijos
pulko 1-asis
batalionas,
Ypatingasis SS
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2,984 (798
partizanai,
353 įtariami
asmenys,
1,826
žydai), 7
čigonai (24)

3,951
galvijas,
žemės
ūkio
technika,
vežimai

178
ginklai

batalionas
Dirlewanger,
638-asis
prancūzų
pėstininkų
pulkas, vadas
mjr. LaCroixas
(LaCroix).
Kitos
formuotės:
Lietuvių 255asis policijos
batalionas, 102asis kazokų
dalinys
20.

Frieda
(Frieda)

1942 m.
lapkričio 1
d. – 8 d.

Červenė

21.

Niurnbergas
(Nürnberg)

1942 m.
lapkričio 23
d. – 29 d.
(1942 m.
gruodžio
mėn.)

R Naračo
Vokiečių
ežeras,
formuotės:
ŠV Glubokoje 1-oji SS
pėstininkų
divizija, 14-asis
SS ir policijos
pulkas, SS ir
policijos grupė
vadovaujama
SS brigadefiurerio
ir policijos gen.
mjr. Kurto von
Gottbergo (K.
von Gottberg),
2-oji tankų
armija, 201-oji
apsaugos
divizija.
Kitos
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Vokiečių
formuotės:
1-oji SS
motorizuotų
pėstininkų
brigada, 8-asis
SS pėstininkų
pulkas,
operatyvinės
grupės A
operatyvinė
komanda 9,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger
2,984 (iš
kurių 800
partizanų,
350
įtariamųjų,
7 čigonai,
1,826 žydai)
(2 arba 6
žuvo,
sužeista 10)

formuotės:
254-asis
lietuvių
policijos
batalionas
22.

Hamburgas
( Hamburg)

1942 m.
gruodžio 10
d. – 21 d.

Š Slonimas,
Baranovičiai,
Nesvyžius,
Kopylis,
Stolbcai

Vokiečių
formuotės:
4 policijos
batalionai.
Kitos
formuotės:
Lietuvių 15asis,
ukrainečių 115asis 365, latvių
271-asis
policijos
batalionai

6,172 arba
6,874, iš
kurių 2,958
arba 3,658
žydų

23.

Altona
(Altona)

1942
gruodžio 22
d. – 29 d.

P Slonimas 366

Vokiečių
formuotės:
4 policijos
batalionai.
Kitos
formuotės:
Lietuvių 15asis,
ukrainečių 115asis, latvių
271-asis
policijos
batalionai

1,032 (iš
kurių 126
žydai)

24.

Franzas
(Franz)

1942 m.
ŠV
gruodžio 28 Bobruiskas
d. – 1943 m.
sausio 14 d.

Vokiečių
formuotės:
SS brigadefiurerio
Franzo
Kutscheras
(Franz
Kutschera) ir
SS –

2,025 (iš
kurių 1,349
partizanai),
1,000 darbo
jėgos (19)

365

4
šarvuočiai
,8
prieštankiniai
ginklai, 17
kulkosvaidžių, 2
sun-kieji
ginklai,
7,907
galvijai,
1,678 t.
ankštinių
grūdų

280
ginklų,
76,2 mm
haubica, 2
prieštankiniai
pabūklai,
2
minosvai-

1941 – 1944 metais Baltarusijoje veikė šios ukrainiečių formuotės: pagalbinės policijos (apsaugos) 50-57-asis, 6163-asis, 101-asis ukrainiečių – baltarusių, 102-asis batalionas, 109-asis, 115-asis, 118-asis, 201-asis, 284-asis batalionai;
Ukrainos saugumo policijos ir SD dalys; 23-asis rusų – ukrainiečių batalionas prie SD (batalionas veikė SS –
oberfiurerio O. Dirlewangerio antipartizaninio kovos dalinio sudėtyje (vok. SS – Sonderbataillon Dirlewanger, SS –
RegimentDirlewanger); specialios paskirties pulko „Desna“ batalionai (vok. Zum besonderen Verfuegung, ,,Десна”).
366
Operacijos „Hamburgas“ (Hamburg) tęsinys.
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džiai, 2,2
tūkst.
galvijų, 60
t. grūdų

brigadefiurerio
ir policijos gen.
mjr. K. von
Gottbergo
kovos grupės,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger
25.

Jakobas
(Jakob)

1943 m.
Usa,
sausio 8 d. – Aleksandrova
12 d.
s (Rusija), Š
Uzda,
Stankovas

Vokiečių
formuotės:
SS ir policijos
dalys

26.

Peteras
(Peter)

1943 m.
sausio 10 d.
– 11 d.

PV
Mogiliovas

Vokiečių
formuotės:
613-asis
apsaugos
pulkas.
Kitos
formuotės:
3 Rytų ir kt.
policijos
batalionai 367,
policijos dalys

1,400

27.

Derliaus šventė 1943 m.
I (vok. Erntefest sausio 19 d.
I)
– 27 d.

Kopylis,
Osipovičiai,
Kopylis,
Bobruiskas,
Sluckas

Vokiečių
formuotės:
SS ir policijos
pulkas, 11-asis
policijos
batalionas, 3
saugumo
policijos ir SD
komandos
(Minskas),
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger.
Kitos
formuotės:
Baltarusių
policijos

1,970 (805
partizanai,
1,165
įtariami
asmenys),
34 paimti į
nelaisvę,
deportuota
82 darbo
jėgos (7)

367

163
ginklai, 3
589
galvijai,
218 t.
grūdų

1941 – 1944 metais Baltarusijoje veikė šios rusų formuotės: Rytų 201-asis, 203-asis, 221-asis, 286-asis, 406-asis,
427-asis, 432-asis, 439-asis, 601-asis, 603-asis, 605-asis, 610-asis, 627-asis, 633–635-asis, 637-asis, 642-asis batalionai
(vok. Ostbataillonen); Rusų nacionalinė tautinė armija (rus. Русская национальная народная армия, РННА); mišrūs,
sudaryti iš vokiečių ir rusų, policijos pulkai – Nr. 31, 33 – 38; „Rytų atsarginis batalionas (Centras)” (vėliau pervadintas
į „1-ąjį Rytų atsarginį pulką (Centras)”), SS – brigadefiurerio B. V. Kaminskio (Б. В. Каминский) puolamoji brigada
(vok. SS – Sturmbrigade Kaminski), geriau žinoma pavadinimu Rusijos išlaisvinimo liaudies armija (rus. Русская
освободительная народная армия, РОНА), SS brigada „Draugovė” (vok. SS - Verband brigade, rus. „Дружина“).
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batalionai
28.

Kalnų kiškis
(vok.
Schneehase)

1943 m.
sausio 28 d.
– vasario 15
d.

Š Polockas,
Rosonai 368,
Krasnopolje

Vokiečių
formuotės:
4 apsaugos
pulkai, 3
slaptosios lauko
policijos
dalys 369,
operatyvinės
grupės B
operatyvinė
komanda 9 370),
karo aviacija

2,283,
deportuota
288 darbo
jėgos (37)

54 ginklai,
2 789
galvijų, 85
t. grūdų,
143 t.
šieno

29.

Derliaus šventė
II (vok.
Erntefest II)

1943 m.
sausio 30 d.
– vasario 9
d.

Kelio
Minskas –
Sluckas, kelio
Sluckas –
Brestas –
Kopylis
rajonas, PV
Minskas

Vokiečių
formuotės:
SS ir policijos
pulkas, 3
Saugumo
policijos ir SD
komandos,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger.
Kitos
formuotės:
Baltarusių
policijos
batalionai

2,325,
deportuota
1,308 darbo
jėgos (6)

314
ginklų,
4,866
galvijai,
471 t.
grūdų, 2 t.
linų, 232
m2 malkų

30.

Žiemos miškas
(vok.
Waldwinter)

1943 m.
vasario 1 d.

Sirotinas,
ŠV Vitebskas

Vokiečių
formuotės:
286-oji
apsaugos
divizija

1,627, darbo 159
jėgos 2,041 ginklai,
(20)
167 460
vnt. žuvų,
139 890
vnt.
daržovių,
8 tūkst.
galvijų

1943 m.
vasario 9 d.

Čeremičice,
Naračo
ežeras, V.
Baltarusija, R.
Lietuva

Vokiečių
formuotės:
Luftwaffe
dalys,
žandarmerija.
Kitos

31.

368

Rosonų miškingose vietovėse veikė ir lietuvių partizanų grupės: „Skardis“ (vadas P. Paunksnis), „Šaltinis“ (V.
Pliatkus (Pletkus?)), „Mečys“ (P. Pranevičius), „Ežerskis“ (J. Motuzas), „Žebianka“ (A. Zaicas).
369
Baltarusijoje veikė 639-oji, 703-oji, 709-oji, 729-oji, 742-oji slaptosios lauko policijos grupės.
370
Operatyvinės grupės A operatyvinei komandai 9 buvo pavesta formuoti karinius dalinius. Ši formuotė dalyvavo
sunaikinant apie 20 tūkst. žmonių veikdama vokiečių armijų grupės „Centras“ sudėtyje.

109

formuotės:
Lietuvių
reprezentacinė
kuopa,
operacijai
vadovavo ltn.
Hahnas (Hahn)
32.

Kiškių
medžioklė (vok.
Hasenjagd)

1943 m.
vasario 6 d.
– 16 d.

Dorogobužas,
Krasnaja
Gora,
(Rusija),
Vetka

Vokiečių
formuotės:
Vermachto ir
policijos
pajėgos (iš viso
apie 1–2,000
karių)

33.

Vasaris
(vok. Hornung)

1943 m.
vasario 8 d.
– 26 d.

PV Sluckas,
Pripetės
pelkės,
Pinskas

Vokiečių
formuotės:
2-asis, 10-asis,
13-asis SS ir
policijos pulkai,
23-ojo SS ir
policijos pulko
1-asis
batalionas,
vermachto ir
saugumo
policijos ir SD
vado dalys
(Minskas),
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger,
101-asis
slovakų
pėstininkų
pulkas.
Kitos
formuotės:
Latvių 25-asis
policijos
batalionas

34.

Uršulė I – II
(Ursulla I – II)

1943 m.
vasario 12
d. – 15 d.

Š Rogačovas

Vokiečių
formuotės:
SS ir policijos
dalys

1943 m.
vasario 13
d. –14 d.

Čeremičice,
Naračo ež., V.
Baltarusija, R.
Lietuva

Vokiečių
formuotės:
Karo aviacija (7
bombonešiai),

35.
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9,662, iš
kurių 3,300
žydų (žuvo
2 ir sužeista
12 vokiečių
ir 26
sužeisti ir
27 nukauti
kariai iš
užsienio
policijos
batalionų)

199
ginklai,
9,578
galvijai,
5,700
avių, 844
kiaulės,
559
arkliai,
222,8 t.
grūdų

žandarmerijos
būrys (ltn.
Hahno).
Kitos
formuotės:
Lietuvių 1-oji
policijos ir
reprezentacinė
kuopos.
Operacijai
vadovavo kpt.
Kuehnas
(Kuehn)
36.

Kamuolinis
žaibas (vok.
Kugelblitz)

1943 m.
vasario 14
d. – kovo 18
d.

Polockas,
Asveja, Drisa,
Rosonai,
Vitebskas,
Gorodokas,
Goroko
Senicos
ežeras

Vokiečių
formuotės:
Vermachto
dalys, 3-oji
tankų armija,
201-oji ir 221oji apsaugos
divizija, 61asis, 601-asis
apsaugos,
jėgerių, 2-asis
transporto
pulkai, slaptoji
lauko policija,
saugumo
policijos ir SD
komanda,
gestapas,
operatyvininės
grupės B
operatyvinės
komanda 9.
Kitos
formuotės:
Kazokų 622asis, 623-asis
batalionai, 631ojo bataliono
eskadronas,
Volgos totorių
batalionas

2,783
partizanai,
260
partizanų
paimta į
nelaisvę
(žuvo117,
sužeista
334, dingo
be žinios
21)

583
ginklai

37.

Žiemos
stebuklas (vok.
Winterzauber)

1943 m.
vasario 15
d. – kovo

Sebežas,
Opočka
(Rusija),

Vokiečių
formuotės:
Ostlando

11,383,
deportuota
7,465 arba

2,450
avių,
2,250
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mėn.

Asveja, Drisa,
Polockas

Vyresniojo SS
ir policijos vado
dalys, saugumo
policijos ir SD
vado dalys
(Ryga),
gestapas, 20-oji
pėstininkų
motorizuotoji
divizija, karo
aviacija
Kitos
formuotės:
Latvių 271-asis,
273-asis, 276–
282-asis, estų
36-ojo policijos
bataliono 1-oji
kuopa 371,
lietuvių 2-ojo
(Vilniaus)
policijos
bataliono
kuopa,
ukrainiečių 50asis batalionas
(iš viso 4 tūkst.
karių)

14,175
darbo jėgos
(30, iš kurių
2 lietuviai)

39.

Undinė
(vok. Nixe)

1943 m.
kovo 19 d.

R Pinskas

Vokiečių
formuotės:
Vyresniojo SS
ir policijos
vado, Ukrainos
saugumo
policijos ir SD
dalys

400,
evakuota
1,000 civilių
gyventojų

40.

Šiltas sausas
vėjas (Fenas)
(vok. Föhn)

1943 m.
kovo 21 d.

V Pripetė,
ŠV Pinskas,
Brestas

Vokiečių
formuotės:
Vermachto,
Baltarusijos
Vyresniojo SS
ir policijos vado
dalys.

543,
deportuota
1,226 darbo
jėgos (12)

371

galvijų,
408
arkliai,
158
kiaulės

15
šautuvų, 7
vežimai,
15 tūkst.
šovinių,10
peilių, 22
signaliniai

1941 – 1944 m. Baltarusijoje veikė šios estų formuotės: Estų pagalbinės policijos (apsaugos) 29-asis, 33-asis, 36asis, 37-asis, 45-asis, 286-asis, 288-asis (veikė Ostlando Vyriausiojo SS ir policijos vado SS – obergruppenfiurerio ir
policijos gen. F. Jeckelno kovos grupės sudėtyje) batalionai; vokiečių SS „Šiaurės žemė“ divizijos kariai (vok. Waffen –
SS Nordland, kurioje tarnavo apie 100 estų, veikė SS – obergruppenfiurerio F. Jeckelno kovos grupės sudėtyje); estų 3oji SS savanorių brigada (vok. 3. Estniche SS – Freiwilligen Brigade).
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šoviniai,
2,608
galvijai,
grūdai

Kitos
formuotės:
Latvių 271-asis
policijos
batalionas
41.

Griaustinis
(vok.
Donnerkeil)

42.

1943 m.
kovo 21 d.
– balandžio
2 d.

Polockas,
Vitebskas

Vokiečių
formuotės:
SS dalys, 201oji apsaugos, 3oji, 8-oji tankų
divizijos.
Kitos
formuotės:
6 kazokų arba
Rytų batalionai

1943 m.
kovo 22 d. –
24 d.

Dubičiai, V.
Baltarusija, R.
Lietuva

Vokiečių
formuotės:
Žandarmerijos
būrys (ltn.
Hahno).
Kitos
formuotės:
Lietuvių 3-oji
policijos ir
reprezentacinė
kuopos

43.

Šiaurės
pavasaris
(vok. Lenz
Nord)

1943 m.
balandžio 3
d.

Smolevičiai,
Logojskas,
Zembinas,
Borisovas,
Červenė,
Molodečno

Vokiečių
formuotės:
2-asis,13-asis
SS ir policijos
pulkas, 23-ojo
SS ir policijos
pulko 1-asis
batalionas, 202asis policijos
batalionas, 2
policijos
batalionai, 12oji tankų
policijos kuopa

44.

Pietų pavasaris
(vok. Lenz Süd)

1943 m.
kovo 31 d. –
balandžio 3
d.

Smolevičiai,
Borisovas

Vokiečių
formuotės:
13-asis SS ir
policijos pulkas,
23-ojo SS ir
policijos pulko
1-asis
batalionas,
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542 arba
914,
deportuota
345 darbo
jėgos,
evakuota
700 (5)

91
ginklas,
45,5 t.
bulvių,
10,5 t.
grūdų

keletas šarvuotų
automobilių.
Kitos
formuotės:
Keletas
policijos
batalionų.
Operacijai
vadovavo
Aukščiausias
SS ir policijos
vadas
Baltarusijoje SS
- oberfiureris ir
policijos plk.
W. Schimana
45.

Stebuklinga
fleita (vok.
Zauberflöte)

46.

Nutrūktgalvis I 1943 m.
(vok. Draufgän- balandžio
ger I)
26 d. –
gegužės 10
d.

1943 m.
balandžio
17 d. – 24 d.

Minskas

Vokiečių
formuotės:
2-asis, 13-asis
SS ir policijos
pulkai, 23-ojo
SS ir policijos
pulko 1-asis
batalionas, 141oji rezervinė
vermachto
divizija,
saugumo
policijos ir SD
dalys,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger

Pleščenicai,
Logojskas,
Molodečno,
Borisovas,
Lepelis

Vokiečių
formuotės:
SS dalys ir
policijos grupė
vadovaujama
SS brigadefiurerio
ir policijos gen.
mjr. K. von
Gottbergo 372,
118-asis
policijos
batalionas, 12asis policijos

372

SS – brigadefiurerio ir policijos gen. mjr. K. von Gottbergo kovos grupės sudėtyje veikė RONA, Ypatingasis SS
batalionas Dirlewanger, SS brigada „Draugovė” ir t.t.

114

korpusas,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger
Operacijai
vadovavo
policijos plk.
ltn. Griepas
(Griep)
47.

Nutrūktgalvis II
(vok.
Draufgänger II)

48.

49.

Gegužės audra
(vok. Maige-

1943 m.
balandžio
mėn.

Molodečno,
Borisovas,
Borisovas,
Lepelis, PR
Minskas

Vokiečių
formuotės:
12-asis policijos
korpusas, 118asis policijos
batalionas,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger
Operacijai
vadovavo
policijos plk.
ltn. Griepas

1943 m.
gegužės 13
d. – 24 d.

Adutiškis,
Kamajai, V.
Baltarusija, R.
Lietuva

Vokiečių
formuotės:
Vermachto
dalinys (300
karių),
šarvuočių
kuopa, 2
Luftwaffe
būriai.
Kitos
formuotės:
Lietuvių 2-asis
ir 7-asis
policijos
batalionai,
policijos 1-oji ir
2-oji kuopos.
Operacijai
vadovavo plk.
Pafferthas
(Pafferth), plk.
Hansas
Hachtelis (Hans
Hachtel), kpt.
Kuehnas

1943 m.
gegužės 17

Suražas,
Meža,

Vokiečių
formuotės:
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680 (386
partizanai,
294
civiliai),
deportuota
33 darbo
jėgos

1
kulkosvaidis,
110
šautuvų,
117 arklių,
248
galvijai

2,441

143
ginklai,

50.

witter)

d. – 21 d.

Gorodokas
(Vitebskas)

8-oji tankų
divizija, 8-oji
inžinerijos ir
87-oji
pėstininkų
divizijos.
Kitos
formuotės:
Rentelno
(Renteln)
vadovaujama
kazokų kovos
grupė

Kotbusas
(Cottbus)

1943 m.
gegužės 20
d. – birželio
23 d.
(birželio 3
d. – 23 d.)

Polockas,
Begomlis,
Š Borisovas,
Lepelis

Vokiečių
formuotės:
3-oji tankų
armija, 2-asis ir
13-asis SS ir
policijos pulkai,
SS dalys
vadovaujamos
SS –
brigadefiurerio
ir policijos gen.
mjr. K. von
Gottbergo, 286oji apsaugos
divizija, 7
apsaugos
batalionai, 8
policijos
batalionai, 6
žandarmerijos
būriai, karo
aviacija,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger.
Kitos
formuotės:
Baltarusių 13asis policijos
batalionas prie
SD, SS brigada
„Draugovė”
(vok. SS –
Verband
brigade, rus.
„Дружина“) (iš
viso 16,662
karių)
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292
karvės,
7,5 t.
grūdų

9,796 (2–
3,000.
naudojant
kaip gyvąją
jėgą
išminavimui, 500
karo
belaisvių),
deportuota
6,053 darbo
jėgos (128)

1,009
ginklai, 48
sunkieji
ginklai,
6,346
galvijai,
684 t.
grūdų

1943 m.
gegužės 27
d. – birželio
10 d.

Dniepras,
Pripetė,
PV Gomelis

Vokiečių
formuotės:
SS kavalerijos
divizija,
operatyvinės
grupės D dalys,
454-oji
apsaugos
divizija

52.

1943 m.
gegužės 31
d. – birželio
2 d.

N.
Daugeliškis,
Ceikiniai, V.
Baltarusija, R.
Lietuva

Vokiečių
formuotės:
Vermachto
kuopa.
Kitos
formuotės:
Lietuvių 7-asis
policijos
batalionas, 1-oji
policijos kuopa.
Operacijai
vadovavo kpt.
Kuehnas

53.

1943 m.
birželio 2 d.
– kovo mėn.

Svyriai, V.
Baltarusija, R.
Lietuva

Kitos
formuotės:
Lietuvių 2-asis
(Vilniaus)
policijos
bataliono 1-oji
kuopa, 1-oji
policijos kuopa.
Operacijai
vadovavo kpt.
Kuehnas

54.

1943 m.
vasara

Borisovas

Vokiečių
formuotės:
Tankų armijos
grupė, karo
aviacija,
policijos
batalionas.
Kitos
formuotės:
lietuvių 15-asis
ukrainiečių,
baltarusių
policijos
batalionai,
latvių policijos

51.

Vysla
(Weichsel)
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4,018,
deportuota
18,860
darbo jėgos
(28)

1,570
ginklų,
21,000
galvijų

Galvijai,
maisto
produktai

daliniai
55.

56.

57.

Ziethenas
(Ziethen)

1943 m.
birželio 11
d. – 13 d.

Konstantinava, V.
Baltarusija, R.
Lietuva

Vokiečių
formuotės:
Saugumo
policijos ir SD
būrys.
Kitos
formuotės:
Lietuvių 1-oji ir
2-oji policijos
kuopos, Svyrių
policijos būrys.
Operacijai
vadovavo kpt.
Kuehnas

1943 m.
birželio 13
d. – 16 d.

V Pečica

Vokiečių
160,
formuotės:
evakuota
SS kavalerijos
971(5)
divizija,
vermachto dalys

1943 m.
birželio 16
d. – 18 d.

Dubičiai, V.
Baltarusija, R.
Lietuva

Vokiečių
formuotės:
2 Luftwaffe
bombonešių
eskadrilės (po 7
lėktuvus), 3
šarvuočiai (iš
Schmito
(Schmit)
kuopos), 2
policijos kuopos
(iš Kauno),
žandarmerijos
kuopa (ltn.
Hahno).
Kitos
formuotės:
Lietuvių 2-asis
ir 7-asis
policijos
batalionai, 1-oji
ir 2-oji policijos
kuopos.
Operacijai
vadovavo plk.
H. Hachtelis
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1,600
galvijų

58.

Seydlitzas
(Seydlitz) 373

1943 m.
birželio 25
d. – liepos
27 d.

Dorogobužas
(Rusija),
Mozyrius

Vokiečių
formuotės:
SS kavalerijos
divizija, 3-oji
tankų armija,
karo aviacija,
operatyvinės
grupės D dalys

59.

Giunteris
(Günther)

1943 m.
birželio 28
d. – liepos 9
d.
(liepos 14 d.
– 30 d.)

Voložinas,
Logoiskas,
Minskas

Vokiečių
3,993 (11)
formuotės:
2-asis SS ir
policijos pulkas,
vermachto
dalinys
vadovaujamas
van der Gölzo
(van der Gölz),
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger

60.

Girios tilvikas/
Laukinė antis
(vok. Schnepfe/
Wildente)

1943 m.
liepos 1 d. –
11 d.

Š Vitebskas

Vokiečių
formuotės:
285-oji
apsaugos
divizija, 583asis SS brigadefiurerio
F. Kutscheros
dalinys

61.

62.

373

Hermannas
(Hermann)

1943 m.
Svyriai, V.
liepos 3 d. – Baltarusija, R
rugpjūčio 10 Lietuva
d.

Vokiečių
formuotės:
Šarvuočių
kuopa ir
motorizuotos
žandarmerijos
būrys.
Kitos
formuotės:
Lietuvių 1-oji ir
2-oji policijos
kuopos

1943 m.
liepos 3 d. –
rugpjūčio 30
d.

Vokiečių
formuotės:
1-oji SS
pėstininkų

Naugardukas,
Voložinas,
Stolbcai,
Naliboki,

5,106, 603
karo
belaisviai,
evakuoti
9,166 (34)

4,280,
deportuota
20,954
darbo jėgos

Operacija pavadinta vadovaujančio karininko gen. Walterio von Seydlitzo garbei (Walter von Seydlitz).
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528
ginklai,
19,941
galvijas

154
galvijai,
140 arklių

986
ginklai,
21,000
galvijų, 11

Baranovičiai,
V Minskas

brigada, 2-asis, (52 arba
205)
15-asis ir 31asis SS ir
policijos pulkai,
SS ir policijos
kovos grupė
vadovaujama
SS –
grupenfiurerio
ir policijos gen.
ltn. K. von
Gottbergo,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger,
žandarmerija.
Kitos
formuotės:
Latvių, lietuvių
(po 1),
ukrainiečių 101asis, 102-asis,
115-asis, 118asis policijos
batalionai

63.

1943 m.
liepos 9 d.

Švenčionys,
Vydzai,
Adutiškis, V.
Baltarusija, R.
Lietuva

Kitos
formuotės:
Latvių ir estų
batalionai

64.

1943 m.
liepos 30 d.

V Mozyrius

Vokiečių
formuotės:
Operatyvinės
grupės 10a
Ypatingosios
paskirties būrys

65.

1943 m.
rugpjūčio 8
d.

Svyriai, V.
Baltarusija, R.
Lietuva

Kitos
formuotės:
Lietuvių 253ojo policijos
bataliono kuopa

Švenčionys,

Vokiečių
formuotės:
16-asis SS ir

66.

Vasara (vok.
Sommer) 374

1943 m.
rugpjūčio –
rugsėjo

375

Svyriai

374

t. grūdų,
100 žemės
ūkio
technikos

501

deportuota
3,000 darbo
jėgos (1,815

Šią operaciją galima būtų įvardinti daugiau kaip baudžiamąją, žmonių gaudymo operaciją.
Švenčionių apskrityje veikė ir lietuvių partizanų grupės: LKP (b) operatyvinė grupė, „Žalgirio“ brigada, „Vilniaus“
(kurios sudėtinė dalimi tapo ir „Grigo“ grupė), „Vytauto“ „Bičiulių“, Kosto Kalinausko būriai (kurios sudėtinė dalimi
tapo ir „Taujėno“, Sokolovo grupės).
375

120

policijos pulkas, vyrai, 1,061
vermachto,
moteris, 155
žandarmerijos
vaikai)
dalys.
Kitos
formuotės:
Latvių, estų ir
lietuvių
policijos
batalionų dalys,
lietuvių
savisaugos
ginkluotosios
grupės 376.
Operacijai
vadovavo gen.
mjr. A. Harmas
(A. Harm) ir
Vilniaus
apygardos
komisaras H.
Wulffas (H.
Wulff). Iš viso
apie 5,000 karių

mėn.

67.

376

Hubertas
(Hubertus)

1943 m.
rugpjūčio
mėn. rugsėjo 16
d.

Senno,
Čašniki

Kitos
formuotės:
RONA

Savisaugos ginkluotos grupės – kaimų sargyba.
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562, paimti į
nelaisvę 35
(34 žuvo, 61
sužeistas, 38
dingo be
žinios, iš
viso 133)

5 prieštankiniai
ginklai, 1
minosvaidis, 2
pistoletai
–
kulkosvaidžiai ir 13
rankinių
kulkosvaidžių, 143
šautuvai, 3
revolveriai
.
Sunaikinti
2 tankai (1
T-26, БТ7).
Prarasta: 1
pabūklas,
4
minosvaidžiai, 2
rankiniai

kulkosvaidžiai,
6
pistoletai
–
kulkosvaidžiai, 60
šautuvų, 1
T-34, БТ7, iš viso
167
ginklai
68.

69.

Fritzas
(Fritz)

70.

71.

Heinrichas
(Heinrich)

1943 m.
rugsėjo 15
d. – spalio
15 d.

Bohino ež., V. Operacijai
Baltarusija, R. vadovavo ltn.
Lietuva
H. Hachtelis

1943 m.
rugsėjo 24
d. – spalio
10 d.

Glubokoje,
Vileika,
R Lietuva
(Kazėnų
miškai) 377

Vokiečių
formuotės:
Vermachto
dalys, Ostlando
Vyresniojo SS
ir policijos vado
pajėgos.
Kitos
formuotės:
Lietuvių ir
latvių policijos
batalionai,
policija

509, 227
karo
belaisviai,
deportuota
12,824
darbo jėgos
(12)

46 ginklai,
32 tūkst.
galvijų,
1,680 t.
grūdų,
4,104 t.
bulvių

1943 m.
spalio 9 d. –
22 d.

Stary
Bychovas, P
Mogiliovas

Vokiečių
formuotės:
41-asis tankų
korpusas.
Kitos
formuotės: 5
Rytų kovos
dalys, artilerijos
ir pionierių
batalionas

1,769, 463
karo
belaisviai,
evakuota
1,000 civilių
gyventojų
(64)

302
ginklai,
110
galvijų

1943 m.
lapkričio 1
d. – 18 d.

Rosonai,
Polockas,
Drisa

Vokiečių
formuotės:
Baltarusijos
Vyresniojo SS

476
5,452 (iš
kurių136 karo sunkieji
belaisviai),
ginklai
deportuota

377

Operacija buvo nukreipta prieš sovietų partizanus, kurių sudėtyje veikė ir lietuvių partizanų daliniai: K. Kalinausko,
„Vilniaus“, „Žalgirio“ būriai, Lietuvos partizaninio judėjimo štabo operatyvinė grupė.
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ir policijos vado
dalys, 2 SS ir
policijos kovos
grupės, Šiaurės
ir Centro
armijos grupių
dalys.
Kitos
formuotės:
283-asis, 313asis, 316-asis,
317-ojo latvių
policijos
bataliono
kuopa, 1 latvių
motociklininkų
– šaulių būrys,
latvių policijos
pulkas

7,916 Rytų
darbo jėgos,
evakuota
7,894 civiliai
gyventojai
(358)

72.

1943 m.
gruodžio
mėn.

Kopylis

Vokiečių
formuotės:
Vokiečių dalys.
Kitos
formuotės:
Latvių policijos
bataliono
kuopa, lietuvių
12-asis, 15-asis
policijos
batalionai

73.

1943 m.
gruodžio
mėn.

Beloje
(Belyje?,
Rusija),
Vitebskas

Vokiečių
formuotės:
391-oji lauko
divizija

1,453

74.

1943 m.
gruodžio
mėn.

Spaskoje
(Rusija),
Sirotinas,
Vitebskas

Vokiečių
formuotės:
391-oji lauko
divizija

628

Vokiečių
formuotės:
Ostlando
Vyriausiojo SS
ir policijos vado
SS –
obergruppenfiurerio ir
policijos gen.
Friedricho

1,920, 565
karo
belaisviai
(21)

75.

Oto
(Otto)

1943 m.
Asveja,
gruodžio 20 Š Polockas
d. – 1944 m.
sausio 1 d.
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30 ginklai,
742
galvijai

Jeckelno
(Friedrich
Jeckeln) kovos
grupė.
Kitos
formuotės:
Latvių 1-asis
savanorių
policijos pulkas
„Riga“( vok. 1.
Lettishe
Freiwilligen
Polizei
Regiment Riga),
estų 3-oji SS
savanorių
brigada (vok. 3.
Estniche SS –
Freiwilligen
Brigade))
76.

1944 m.
sausio 14 d.

P Bobruiskas

1,758

77.

1944 m.
sausio 22 d.

Bajki,
Pružanai

Vokiečių
formuotės:
Bialystoko
saugumo
policijos ir SD
vado dalys

987

78.

Vilkų
medžioklė
(vok.
Wolfsjagd)

1944 m.
vasario 3 d.
–15 d.

PV Gluskas,
PV
Bobruiskas

Vokiečių
formuotės:
4 apsaugos
batalionai, 9osios armijos
532-oji
užnugario
srities kovos
grupė

467,
deportuota
335 darbo
jėgos, 39
vaikai (6)

527
galvijai,
10,000 t.
bulvių

79.

Kurapka (vok.
Sumpfhuhn)

1944 m.
vasario 19
d.

PV Gluskas,
PV
Bobruiskas

Vokiečių
formuotės:
532-oji
užnugario
srities kovos
grupė

538 (6)

1,503
galvijai,
rugiai,
bulvės

1944 m.
kovo mėn.

Berezina,
V Mogiliovas

Vokiečių
formuotės:

686, 290
karo

80.
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4-osios armijos
apsaugos
batalionas, 638asis pėstininkų
pulkas

belaisviai,
162 sužeisti

Kitos
formuotės:
Lietuvių 253asis policijos
batalionas

14 (suimta)

81.

Šiaurės vakarai 1944 m.
(vok. Nordwest) kovo mėn.
pab. –
balandžio
mėn. pr.

82.

Trumpas
smarkus lietus/
Liūtis
(vok. Regenschauer/
Regenfälle)

1944 m.
balandžio
mėn.

Polockas,
Ušačiai,
Lepelis,
Šackas

Vokiečių
formuotės:
3-oji tankų
armija, 2-asis,
24-asis, 62-asis
SS ir policijos
pulkai, SS ir
policijos kovos
grupė
vadovaujama
SS gruppenfiurerio
ir policijos gen.
ltn. K. von
Gottbergo, 95oji pėstininkų,
201-oji
apsaugos
divizija.
Kitos
formuotės:
RONA

83.

Kurtinys (vok.
Auerhahn)

1944 m.
balandžio 7
d. – 17 d.

Bobruiskas

Vokiečių
formuotės:
9-osios armijos
užnugario
srities kovos
grupė

1,000, 757
karo
belaisviai,
deportuota
2,428 darbo
jėgos

519
galvijai,
kanapės,
linai, oda

84.

Pavasario
šventė/
Trumpas
smarkus lietus
(vok.

1944 m.
balandžio
16 d. –
gegužės 12
d.

Polockas,
Ušačiai,
Lepelis 378

Vokiečių
formuotės:
2-asis, 24-asis,
26-asis, 31-ojo
3-asis ir 36-ojo

7,011 (6,928
karo
belaisviai),
deportuota
11,233

1,065 arba
1 296
ginklai,
galvijai,
51,5 t.

378

Operacijos „Trumpas smarkus lietus” (vok. Regenschauer) tęsinys. Operacijabuvo nukreipta prieš 16 tūkst.
partizanų: 400 Medvedevo (Медведев), 500 Radionovo (Радионов), 600 Korotkino (Короткин), 1 tūkst. Boreikos
(Бореика), 1 tūkst. Lenino (Ленин), 1 tūkst. Kosmino (Космин), 1 tūkst. Raizevo (Раизев), 1,5 tūkst. Romanovo
(Романов), 1,5 tūkst. Utkino (Уткин), 2 tūkst. Lobaniuko (Лобанюк), 2,5 tūkst. Melnikovo (Мелников), 3 tūkst.
Aleksejevo (Алексеев) ir 1-ąją Antifašistinę brigadas. Tai buvo didžiausio masto antipartizaninė operacija Baltarusijoje.
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2-asis SS ir
policijos pulkų
batalionai, SS ir
policijos kovos
grupė
vadovaujama
SSgruppenfiurerio
ir policijos gen.
ltn. K. von
Gottbergo, 3-oji
tankų armija,
23-asis
saugumo
policijos ir SD
batalionas, 2
policijos
batalionai, 64asis (apsaugos,
pulkas, 95-oji
pėstininkų
divizija, 201-oji
apsaugos
divizija, 256ojo
prieštankinio
bataliono 3-oji
kuopa, 743-asis
inžinerijos
batalionas,
Ypatingasis SS
batalionas
Dirlewanger, 3
šarvuoti
traukiniai, karo
aviacija.
Kitos
formuotės:
Latvių 15-osios
SS divizijos
padalinys, 2–3asis policijos
pulkai, 5-asis
pasieniečių
pulkas,
Baltarusijos
krašto apsaugos
15-asis
batalionas,
RONA. Iš viso
iki 50 tūkst.
karių

Frühlings-fest/
Regens-chauer)
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darbo jėgos
(300)

grūdų

85.

Kormoranas
(Kormoran)

1944 m.
gegužės 22
d. – birželio
20 d.

Molodečno, Š
Minskas,
Borisovas,
Vileika 379

Vokiečių
formuotės:
SS ir policijos
grupė
vadovaujama
SS –
gruppenfiurerio
ir policijos gen.
ltn. K. von
Gottbergo, 18
SS ir policijos
batalionų,
vermachto
dalys,
3-oji tankų
armija.
Kitos
formuotės:
22 Baltarusijos
batalionai,
RONA

7,697,
paimta
5,286 karo
belaisvių,
deportuota
5,973 darbo
jėgos,
sunaikinta
apie 457
partizanų
stovyklų
(110)

86.

Sekminių iškyla
(vok.
Pfingstaus-flug)

1944 m.
birželio
mėn.

Senno,
PV Vitebskas

Vokiečių
formuotės:
3-oji tankų
armija

653,
deportuota
3,027 darbo
jėgos

87.

Vėjo sukūrys
(vok.
Wirbelwind)

1944 m.
birželio
mėn.

Chidra

560 (iš
kurių 175
karo
belaisviai),
deportuota
926 darbo
jėgos (3)

103
ginklai

88.

Sekminių rožė
(vok.
Pfingstrose)

1944 m.
birželio 2 d.
– 13 d.

PR Minskas

499, 314
karo
belaisviai,
deportuota
2,344 darbo
jėgos

1,769
galvijai

379

Operacijos „Pavasario šventė” (vok. Frühlingsfest) tęsinys.
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789
ginklai
(14
prieštanki
nių ginklų,
5
minosvaidžiai, 62
kulkosvaidžiai, 56
pistoletai
–
kulkosvaidžiai, 13
pistoletų,
639
šautuvai),
5,817
galvijai,
70,7 t.
grūdų,
10,4 t.
bulvių

PRIEDAS NR. 7
Dalinis lietuvių pagalbinės policijos (apsaugos) 12-ojo bataliono
žuvusiųjų karių sąrašas 380

Eil.

Pavardė, vardas

Nr.

Karinis

Šaltinis

Pastabos

Karys, 1943 m. rugpjūčio 7 d.

Žuvo 1943 m. kovose su
partizanais Baltarusijoje

laipsnis

1.

Butkus, Petras

grand.

2.

Didrūškaitis

3.

Dūda, Stasys

eil.

Karys, 1943 m. rugpjūčio 7 d.

4.

Gaigalas, Juozas

grand.

Rytų savanoris, Nr. 1, 1942, p. Žuvo 1942 m.
83.
Baltarusijoje

5.

Germanavičius,
Petras

grand.

Karys, 1944 m. vasario 19 d.

Žuvo 1943 m. rugsėjo 26
d. kovose su sovietiniais
partizanais Rusijoje

6.

Guokas, Aleksas

eil.

Karys, 1943 m. rugpjūčio 7 d.

Žuvo 1943 m. kovose su
sovietiniais partizanais
Baltarusijoje

7.

Jankus, Kazys

eil.

Karys, 1943 m. spalio 16 d.

Žuvo 1943 m. rugsėjo 26
d. kovose su partizanais
Baltarusijoje

Z. Ignonis, Preitis kalba: Žuvo kovose su
Dienoraštiniai užrašai liudija, sovietiniais partizanais
1941 – 1944, Brooklyn, N. Y., Baltarusijoje
1980, p. 211

380

Žuvo 1943 m. kovose su
partizanais Baltarusijoje

Sudaryta remiantis archyvine medžiaga, periodiniais leidiniai, veikalais ir straipsniais (pastarieji nurodyti grafoje
Šaltinis).
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8.

Janušas, Petras

psk.

Rytų savanoris, Nr. 1, 1942, p. Žuvo 1942 m. birželio 28
83.
d. kovose su sovietiniais
partizanais Baltarusijoje

9.

Juškevičius, Jonas

eil.

Rytų savanoris, Nr. 1, 1942, p. Žuvo 1942 m. kovo mėn.
83.
Baltarusijoje

10.

Kelpša,
Augustinas

eil.

Karys, 1943 m. rugpjūčio 28 d.

Žuvo 1943 m. liepos 26 d.
kovose su sovietiniais
partizanais Baltarusijoje

11.

Krasinskas, Jonas

eil.

Į Laisvę, 1942 m. lapkričio 4 d.

Žuvo 1942 m. spalio 18 d
(28) kovose su sovietiniais
partizanais Baltarusijoje

12.

Kvedaravičius,
Kazys

j. psk.

Karys, 1943 m. rugpjūčio 7 d.

Žuvo 1943 m. kovose su
partizanais Baltarusijoje

13.

Laurinavičius,
Antanas

ltn.

Rytų savanoris, Nr. 1, 1942, p. Žuvo 1942 m. gegužės 17
83.
d. neaiškiomis
aplinkybėmis Baltarusijoje

14.

Leonas, Simonas

eil.

LCVA, f. R – 1018, ap. 1, b. Žuvo 1943 m. liepos 26 d.
147, l. 1
Baltarusijoje

15.

Litvinas, Vincas

j. psk.

R. Zizas, Karo archyvas, Nr. Žuvo Baltarusijoje
19, Vilnius, 2004, p. 300

16.

Lobikis

psk.

Z. Ignonis, Praeitis kalba:
Dienoraštiniai užrašai. Gudija
1941 – 1944, Vilnius, 2007,
p.116

17.

Malasauskas,
Vladas

Žuvo 1943 m. gegužės
mėn. kovose su
sovietiniais partizanais
Baltarusijoje

LCVA, f. R – 1018, ap. 1, b. Žuvo 1941 m. gruodžio
147, l. 61
28 d. Baltarusijoje
(Minske)

129

18.

Masaitis, Antanas

eil.

LCVA, f. R – 1018, ap. 1, b. Žuvo 1943 m. rugsėjo 26
147, l. 75
d. kovose su sovietiniais
partizanais Baltarusijoje

19.

Matutis, Vincas

eil.

LCVA, f. R – 1018, ap. 1, b. Žuvo 1943 m. rugsėjo 26
147, l. 73
d. kovose su sovietiniais
partizanais Baltarusijoje

20.

Milašauskas,
Vladas

grand.

LCVA, f. R – 1018, ap. 1, b. Žuvo 1942 m. sausio 12 d.
147, l. 79
Baltarusijoje (Minske)

21.

Peičius

psk.

Z. Ignonis, Praeitis kalba: Nusišovė 1944 m.
Dienoraštiniai užrašai liudija, Baltarusijoje
1941 – 1944, Brooklyn, N. Y.,
1980, p. 250

22.

Petrauskas,
Antanas

eil.

Rytų savanoris, Nr. 1,
1942, p. 83.

Žuvo 1942 m. sausio 30 d.
Baltarusijoje

23.

Petrauskas, Vladas vrš.

Rytų savanoris, Nr. 1,
1942, p. 83.

Žuvo 1942 m. spalio 18 d.
(28) kovose su sovietiniais
partizanais Baltarusijoje

24.

Pumeris, Pijus

grand.

Karys, 1943 m. spalio 16 d.

Žuvo 1943 m. rugsėjo 26
d. kovose su sovietiniais
partizanais Baltarusijoje

25.

Račkauskas,
Petras

j. psk.

Rytų savanoris, Nr. 1,
1942, p. 83.

Žuvo 1942 m. gruodžio 3
d. Baltarusijoje

26.

Ragauskas,
Aleksas

eil.

LYA, f. K – 1, ap. 58, b. Žuvo 1942 m. vasarą
47386/3, t. 6, l. 152
kovose su sovietiniais
partizanais Baltarusijoje

27.

Ratkevičius

LYA, f. K – 1, ap. 58, b. Žuvo 1942 m. rugsėjo
47386/3, t. 6, l. 256
mėn. kovose su
sovietiniais partizanais
Baltarusijoje

28.

Raukas

LYA, f. K – 1, ap. 58, b. Žuvo 1943 m. spalio mėn.
47386/3, t. 6, l. 242
kovose su sovietiniais
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partizanais Baltarusijoje

29.

Rimkevičius,
Balys

Z. Ignonis, Praeitis kalba:
Dienoraštiniai užrašai. Gudija
1941 – 1944, Vilnius, 2007, p.
114 – 116

30.

Ruseckas, Antanas psk.

LCVA, f. R – 1018, ap. 1, b. Žuvo 1941 m. gruodžio 16
147, l. 100
d. (17) Minske,
Baltarusijoje

31.

Šimonis, Leonas

eil.

Karys, 1943 m. rugpjūčio 28 d.

32.

Tinteris, Petras

eil.

R. Zizas, Karo archyvas, Nr. Žuvo Baltarusijoje
19, Vilnius, 2004, p. 333

33.

Veprauskas, Petras eil.

LCVA, f. R – 1018, ap. 1, b. Mirė 1943 m. balandžio 3
147, l. 159
d. nuo užnuodyto maisto
Baltarusijoje (Slucke)

34.

Zareckas, Bronius

Karys, 1943 m. spalio 7 d.

eil.

131

Žuvo 1943 m. gegužės
mėn. kovose su
sovietiniais partizanais
Baltarusijoje

Žuvo 1943 m. liepos 26 d.
kovose su sovietiniais
partizanais Baltarusijoje

Žuvo 1943 m. kovose su
partizanais Baltarusijoje

