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Latvijos nacionaliniai partizanai baisiausiais stalinistinio režimo 
metais kovojo už laisvos nepriklausomos tautinės valstybės atkūrimą, 
už konstitucinės veiklos atstatymą. Partizaninį judėjimą pajėgė numal-
šinti tik okupantų represijos prieš taikius gyventojus, ypatingoji ČK 
komisija. Latvijos teritorijoje kiekviename krašte buvo savita partiza-
ninio judėjimo specifika, nes skyrėsi partizanų grupių sudėtis ir gin-
kluoto pasipriešinimo metodai. Pati partizanų problematika yra be galo 
plati, joje daug įvairiausių aspektų, todėl juos geriausia aptarinėti ats-
kirai. Latgalą anksčiausiai iš visų Latvijos regionų pasiekė Raudonoji 
armija, būtent čia prasidėjo nacionalinis partizanų judėjimas, todėl jo 
tyrimai yra labai reikšmingi. Anksčiausiai pradėjo burtis partizanai 
Šiaurės Latgaloje, Abrenės apskrityje. 1944 m. gruodžio 10 d. Abre-
nės apskrities Viliakos valsčiuje buvo įsteigtas Latvijos nacionalinių 
partizanų būrys. 1945 m. pavasarį Pietų Latgaloje, Daugpilio apskrity-
je susiformavo 5-asis Latgalos tėvynės sargybinių (partizanų) pulkas. 
Didėjant partizanų skaičiui, 1945 m. liepos viduryje buvo suformuota 
2-oji Tėvynės sargybinių (partizanų) divizija1. 1945 m. rudenį parti-
zanų daliniai jau veikė Daugpilio, Maduonos, Jekabpilio, Alūkstos ir 
Rėzeknės apskrityse (iš viso apie 1000 partizanų)2.

Tiriant nacionalinių partizanų veiklą remtasi žmonių prisiminimais, 
1  Nezināmais karš. Latviešu nacionālo partizānu cīņas pret padomju okupantiem 1944–1956: 
nacionālo partizānu cīņu un piemiņas vietas, Latvijas Nacionālo partizānu apvienība, 2010, 
350 p.
2  D. Bleiere, Latvija Otrajā pasaules karā (1939–1945), Rīga, 2008, 582 p.
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saugomais Daugpilio universiteto Pasakojamosios istorijos centro ar-
chyvuose. Iš jų buvo atrinkti 25 interviu, kuriuose respondentai dali-
josi prisiminimais apie partizanų veiklą po Antrojo pasaulinio karo. 
Jie daugiausia užrašyti Daugpilio, Jekabpilio ir Kraslavos nuovaduo-
se. Respondentai atsiminimus pasakojo pagal tyrėjo užduodamus 
klausimus, prisimenamus įvykius ir gyvenimo patirtį, išdėstydami 
juos chronologiškai. Klausimas apie partizaninį judėjimą nebuvo pir-
masis. Tam tikrais atvejais respondentas galėjo pasakoti, jo manymu, 
svarbiausius jo gyvenimo įvykius. Prisiminimai yra pasakojamosios 
istorijos dokumentai, tautos istorijos liudijimai. Žmonių prisiminimai – 
tai žvilgsnis į įvykius, istorinius faktus kitu kampu, ne tokiu, koks 
užfiksuotas oficialiuose archyviniuose dokumentuose. Analizuojant 
pasakojamosios istorijos ir gyvenimo pasakojimų interviu medžiagą, 
galima ištyrinėti ne tik konkretaus žmogaus prisiminimus, bet ir su-
žinoti papildomų faktų apie buvusius įvykius bei tai, kaip žmonės 
tuos konkrečius įvykius supranta. 

Pagal pasakojimus, analizuotus atliekant tyrimą, respondentus ga-
lima suskirstyti į tam tikras grupes:

1. Nacionaliniai partizanai – 1;
2. Partizanu yra buvęs vienas iš giminaičių – 2;
3. Partizanų rėmėjai – 2;
4. Naikintojų („istrebitelių“, „stribų“, „skrebų“, „strebokų“ ir t. t.) 

šeimos nariai – 3;
5. Civiliai gyventojai – 17. 
Darbe panaudotas vienas buvusio nacionalinio partizanų judėjimo 

dalyvio pasakojimas3. Iš pradžių jis gavo šaukimą į vokiečių armiją, 
vėliau – į rusų (pirmosios jam pavykę išvengti, o iš antrosios dezer-
tyravo). Antroji žmonių grupė – partizanų giminaičiai. Pavyzdžiui, 
partizano žmona pasakojo apie savo vyro patirtį (dar prieš jiems su-

3  Pasakojo Antons Malnačs, įrašė Romualds Gadzāns. Daugpilio r., Lyksnos vlsč., 2004 10 10 
(40 min., latv. k.), Daugavpils Universitātes Mutvārdu vēstures centra arhīvs (Daugpilio uni-
versiteto Pasakojamosios istorijos centro archyvas, toliau – DU MVC), Nr. 229.
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Partizano Mikelio Raščevskio grupė ant didžiausio Latvijos akmens Nycgaloje 
(Daugpilio nuovadas). 1948 m. Daugpilio istorijos ir meno muziejus.

Komjaunimo sekretoriaus Z. Miglano komjaunuolio pažymėjimas ir 
kareiviški marškiniai su kulkų pėdsakais. 2017 m. I. Kuļšos nuotr. Daugpilio 
istorijos ir meno muziejus.
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sipažįstant)4. Partizanais buvę kas nors iš giminaičių5. Partizanų rėmė-
jai – tai žmonės, kurių ūkiuose slapstėsi partizanai, ir tie, kurie rėmė 
partizanus maistu. Naikintojų („stribų“) šeimos narių grupėje anali-
zuojami du atvejai, kai pasakotojų tėvai dirbo saugumiečiais6. Civiliai 
gyventojai – tie, kurie patys nebuvo susiję su nacionalinio pasipriešini-
mo judėjimu, tačiau galėjo papasakoti apie partizanus, nes buvo kilę iš 
to paties kaimo (kaimynai, pažįstami ir t. t.), arba tokie, kurie patys buvo 
susidūrę su partizanais, nes pastarieji ateidavę į jų namus prašyti maisto.

Latvijos mokslinėje literatūroje nacionalinio pasipriešinimo judė-
jimo dalyviai vadinami partizanais. Tačiau žmonės juos įvardija kaip 
miško brolius, žaliuosius brolius, miškinius, nes jų slėptuvės, bunkeriai 
dažniausiai būdavo įrengiami tankiuose dideliuose miškų masyvuose, 
pelkėse, sunkiai prieinamose vietose.

Mes patys nesislapstėm, mes žinojom, kur kas yra. Tik mums buvo 
labai sunku čia, šiose apylinkėse, nes, kaip jau jūs žinot iš istorijos, 
būdavo ir vienokių, ir kitokių miško brolių7.

O kaip jūs vadindavot – tiesiog miško broliais, ar kaip kitaip? – 
Miško broliais. – Miško broliais, taip? – Miško broliais, taip. – Nes aš, 
kiek žinau, juos įvairiausiai vadina: vieni partizanais, kiti tai ... – Na, 
partizanai! Miško broliai buvo. Žalieji broliai, žalieji broliai, taip, taip. 
Tai, tai buvo žmonės, tai žmonės, kurie, kurie kovojo, kovojo už tai, 
kad gyvenimas būtų, gyvenimas čia!8

O kaip juos vadindavo tais laikais – miško broliais? Ar, pavyzdžiui, 
banditais, partizanais..? – Miško broliais ir partizanais. Partizanais 

4  Pasakojo Vilma Biltauere, įrašė Dmitrijs Oļehnovičs. Daugpilio r., Subatė, 2007 06 26 (79 
min., latv. k.), ten pat, Nr. 412.
5 Pasakojo Veneranda Vērdiņa, įrašė Zigrīda Rusiņa. Daugpilio nuovadas, Dubna, 2012 06 27 
(259 min., latv. k.), ten pat, Nr. 969.
6  Pasakojo Jānis Vuguls, įrašė Laimonis Livzāns. Rėzeknės r., Gaigalavos vlsč., 2007 12 14 (55 
min., latv. k.), ten pat, Nr. 481; pasakojo Zenta Ozoliņa, įrašė Inese Nitiša. Jekabpilio r., Aknys-
tos kaimiškoji teritorija, 2008 07 03 (200 min., latv. k.), ten pat, Nr. 555.
7  Pasakojo Olga Spūle, įrašė Gints Kokins. Daugpilio r., Eglainės valsčius, 2003 04 10 (150 
min., latv. k.), ten pat, Nr. 28.
8  Pasakojo Jānis Baranovskis, įrašė Aleksandrs Najauts. Daugpilis, Purvu g. 28a, 2005 06 15 
(210 min., latv. k.), ten pat, Nr. 240.
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daugiau tuos, kurie slapstėsi. O šitie miško broliai buvo baisūs plėšikai, 
na taip9.  

Tai gal pratęskim vakarykštės dienos temą? Koks buvo požiūris į 
partizanus šioje pusėje? – Matot, čia tų miško brolių... Aplink yra daug 
pelkių, ir tų, kaip mes vadindavom miško broliais, jų buvo gana daug10. 

Kartą buvo sekmadienis ar taip kažkokia šventė – gal spalio šven-
tės ar panašiai, kad jau reikėjo šilčiau apsirengti... Kaimo karininkų ta-
ryba... Na kažkoks šventadienis, kad čia jie sėdėjo... Greičiausiai kokia 
nors šventė buvo... Sėdi ten, tame kambarėlyje kokie 4 ar 5 tie „strebol-
kiai“. Na, taip prie lango sėdi.. Mes tik žiūrim, kad mus apsupa.. Na, 
dabar tai galas, miškiniai.... Mes galvojom, kad miškiniai11.

Tačiau reikia pridurti, jog dažnai respondentų atsakymai priklausė 
nuo to, kaip klausėjas užduodavo klausimą – ar klausiant buvo įvardi-
jama „partizanas“, ar „miško brolis“. Respondentas, suprasdamas, apie 
ką jo klausiama, ir pats automatiškai atsakydavo taip pat:

 O kalbant apie partizanus, ar aplink buvo girdėti apie kokius nors 
partizanus? Ar tekdavo susitikti kur nors aplinkiniuose miškuose? – 
Partizanai atsirado tada, kai jau baigėsi karas. Karo pabaigoje partiza-
nai tik jau pasirodė, o taip rusų laikais turbūt dar nebuvo partizanų, ir 
vokiečių laikais [nebuvo] tokių partizanų12. 

Visuomenėje vis dar gyvos sovietinio periodo pasekmės – dėl to 
vartojamas ir žodis „banditizmas“: 

Ir iš karto įsigali banditizmas – miško broliai vadinamieji. Na, ban-
ditais... aš banditais jų nevadinau13. 

Sakydavo „nacionaliniai partizanai“ tuo metu, tais laikais.. Vadindavo 

9  Pasakojo Helēna Vilcāne, įrašė Kristīne Miglāne. Jekabpilio nuovadas, 2011 12 29 (40 min., 
latv. k.), ten pat, Nr.  918.
10  Pasakojo Zenta Ozoliņa, įrašė Inese Nitiša. Jekabpilio r., Aknystos kaimiškoji teritorija, 2008 
06 03 (200 min., latv. k.), ten pat, Nr. 555.
11  Pasakojo Erna Studāne, įrašė Inese Ruļuka. Subatė, 2007 06 27 (92 min., latv. k.), ten pat, 
Nr. 439.
12  Pasakojo Monika Daugaviete, įrašė Jolanta Šmukste. Riebinių nuovadas, Riebiniai, 2012 06 
03 (86 min., latv. k.), ten pat, Nr. 936.
13  Pasakojo Jānis Baranovskis, įrašė Aleksandrs Najauts. Daugpilis, Purvu g. 28a, 2005 06 15 
(210 min., latv. k.), ten pat, Nr. 240.
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miško broliais, miškiniais, miško broliais, miškiniais. – O kaip tėviškėje 
vadindavo – miško banditais ar banditais? – Vadindavo, mes tai vadin-
davom miško broliais, tėvai vadindavo miško broliais, sakydavo – miško 
banditai, banditai. Banditai – pravardė, kadangi mano mamos antrasis 
vyras taip pat buvo išėjęs į mišką14. 

Kaip juos vadindavo – banditais? – Na... [juokiasi], kaip kuris. – 
Na, o kaip va ten, ten, kur jūs gyvenot?  – Na, mes tai čia pat gyvenom, 
čia, Ruožupėje. Na, miško broliais. Banditais mes jau nevadindavom. 
– Miško broliais? – Taip, taip, taip, mes patys pažinojom vieną kitą. – O 
kodėl jie išėjo į mišką? –...[Pauzė] Į armiją nenorėjo eiti. – Jau į sovietų 
armiją? – Na taip, taip, į kokią dar kitą? Vienus sušaudydavo, kiti lega-
lizavosi, na ką ten, tokiais laikais, taigi15. 

Terminas „banditizmas“ respondentų vartosenoje galėjo paplisti 
per įvykių liudininkų pasakojimus, dėl sovietinės visuomenės įtakos, 
dėl tos aplinkos, kurioje buvo respondentas, iš sovietų valdžios rėmėjų, 
kurie banditais vadindavo partizanus. Žmonės banditais vadindavo ir 
tuos, kurie plėšikaudavo ar jų šeimai būdavo kaip nors pakenkę, todėl 
vaikų atsiminimuose partizanai užsifiksavo kaip tie blogieji. 

Sovietinės okupacijos metais, numalšinus ginkluotą partizaninį 
judėjimą, miško brolių tema žmonės apskritai nenorėjo kalbėti, o jei 
ir kalbėjo, tai tik patys artimiausi ir pašnibždomis. Vien oficialioji so-
vietinė propaganda vis dar primindavo, kad tie, kurie pokariu slapstėsi 
miškuose, buvo banditai, nacistiniai diversantai ir žudikai16.

Partizanų grupės susiformuodavo stichiškai. Latvijos rytiniuose ra-
jonuose jos pradėjo formuotis jau 1944 m. vasarą, kai fronto linija kirto 
Latvijos teritoriją ir visoje pietrytinėje Latvijoje vyko susirėmimai. Te-
ritorijose, iš kurių vokiečių kariuomenė pasitraukdavo, netrukus, sku-
bėdami atkurti savo valdžią, atsirasdavo sovietinės valdžios atstovai. Į 

14  Pasakojo Osvalds Tunķelis, įrašė Evija Loite. Jekabpilio r., Garsenės vlsč., 2008 07 02 (120 
min., latv. k.), ten pat, Nr. 528.
15  Pasakojo Klāra Bajāre, įrašė Dmitrijs Oļehnovičs. Jekabpilio r., Aknysta, 2008 07 03 (29 min., 
latv. k.), ten pat, Nr. 537.
16  Z. Turčinskis, Ziemeļvidzemes meža brāļi, Rīga, 2011, 398 p.
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atsakingus postus, žinoma, skirdavo atėjūnus, o ne vietinius gyvento-
jus, gerai žinančius vietinį kontekstą ir žmones. Todėl visuomenė su-
skilo. Didžioji gyventojų dalis nerėmė sovietų valdžios, tikėdamasi, jog 
vis dėlto atsiras galimybė atkurti Latvijos nepriklausomybę17. 

Buvo įvairių nuomonių, įsitikinimų ir požiūrių, kodėl reikia or-
ganizuoti ginkluotą pasipriešinimą. Daugelis manė, kad partizaninis 
judėjimas galėtų padėti atgauti Latvijos nepriklausomybę18. Kiti buvo 
įsitikinę, kad jie priešinsis sovietams tol, kol iš Vakarų ateis pagalba. 

Į klausimą, kodėl žmonės ėjo į miškus, respondentai pateikė įvairių 
atsakymų: 

O kas eidavo į tuos miško brolius? – Kas eidavo? – Kodėl žmonės 
tapdavo miško broliais? – Kodėl?.. Nežinau, todėl, kad kovojo turbūt. Jie 
norėjo taikiai gyventi. Na, valdžios keitėsi, tai todėl. – Na, taip! – Juk 
buvo vokiečiai, tada buvo rusai. Na tuomet ir miško broliai atsirado19. 

Taip kaip ir visoje Latvijoje pokario metais jaunimas buvo labai 
patriotiškai nusiteikęs ir, veikiamas vyresnės kartos, manė, kad mūsų 
Latviją išgelbės amerikiečiai – taip, kaip sąjungininkai kad mums pa-
dėjo 19-taisiais metais iškovoti Latvijos laisvę20. 

Ar šioje apylinkėje daug buvo žmonių, kurie išėjo į miškus? Parti-
zanų daug buvo? – [Atsidūsta] Buvo, greičiausiai buvo jau, buvo. Bet, 
na, jaunieji, jaunieji išėjo.. Jaunieji, jaunieji išėjo ir juos sušaudė. Su-
šaudė. – O jie tikėjosi, kad vis dėlto... ateis sąjungininkai ir padės ir kad 
vėl galės atkurti nepriklausomą valstybę? – Taip, taip. Ir tuomet, žinote, 
buvo šitas radijas kaltas. Ir mes patys klausydavom. Slapčiomis.  – Ir ten 
taip būdavo sakoma, pasakojama? – Aha, taip. Amerikos žinios būdavo 
vienuoliktą,.. regis. Va, dabar jau ir nebeprisimenu iš tikrųjų. Žinau, 
kad klausydavom. Sakydavo: „Laikykitės, tik laikykitės. Mes ateisim, 

17 J. Būmanis, Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā (1944. gada jūnijs–1956. gads), 
Rēzekne, 2015, 336 p.
18  D. Bleiere,  min. veik.
19  Pasakojo Helēna Vilcāne, įrašė Kristīne Miglāne. Jekabpilio nuovadas, 2011 12 29 (40 min., 
latv. k.), DU MVC, Nr.  918.
20 Pasakojo Eleonora Dundure-Jaķimova, įrašė Solvita Stivriņa. Kraslavos r. Izvaltos vlsč., 
2006 08 01 (64 min., latv. k.), ten pat, Nr. 391.
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jus išlaisvinsim.“ Taip lyg sakydavo. Ir taip jie laikėsi. Bet jie, na, nieko 
blogo nedarydavo. Ir būtų jie ėję ką nors blogo daryti21. 

Kaip jums atrodo, koks buvo jų tikslas, kodėl jie į tuos miškus 
ėjo? – Na ten buvo tokių, kuriems reikėjo nuo kariuomenės slėptis, bet 
buvo vienas kitas ir tokių vaikėzų, na ne tai kad visai vaikų, bet tokių 
jaunuolių, kuriems dar nereikėjo į armiją, bet ir jie... Man atrodo, kad 
jiems patiko tiesiog, įdomu buvo. Kažkas kitokio22.

O kodėl jie taip slėpėsi miške, kodėl, na, taip..? – Na, kaip – jie.. Jie 
slėpėsi miške. Jie, na, norėjo, kad būtų laisva Latvija. [..] Jie ten ėjo ir 
norėjo išnaikinti tą pačią.. Ir policiją norėjo išnaikinti Asūnėje. Taip, 
na, puolimus organizuodavo, na...23

Iš tiesų žmogus slėpėsi, na, dauguma miškuose ir kitur tik todėl, 
kad išgelbėtų savo gyvybę24.

Reikia suprasti, kad partizanų sudėtis buvo tokia pat marga kaip ir 
motyvacija jais tapti – žmonės „ėjo į mišką“ ne tik todėl, kad imtų į ran-
ką ginklus ir eitų savo žemės vaduoti, bet buvo ir tokių, kurie norėjo tik 
pralaukti okupaciją – tai buvo baimės užvaldyti žmonės, kurie neno-
rėjo tarnauti armijoje, arba jiems grėsė kokios nors valdžios institucijų 
represijos. Daugelis, prisimindami „siaubinguosius metus“ [1940–1941 
m.], slapstėsi miškuose25.

Partizaninio judėjimo dalyvių sudėtis buvo įvairi. Partizanų rėmė-
jai, pavyzdžiui, Adolfas Jeranas, tvirtino, kad jų namuose slėpėsi buvę 
aizsargai [šauliai]:

Kodėl jie slėpėsi miške? – Slėpėsi, na, pas mus buvo du aizsargai, 
šeimos, na, vienas buvo paprastas – jis buvo darbininkas, nebuvo koks 
nors viršininkas. Ulmanio laikais jis buvo aizsargas, ir todėl jį turėjo 
21  Pasakojo Lilija Ozoliņa, įrašė Zane Stapķeviča. Jekabpilio r., Garsenės vlsč., 2008 07 02 (111 
min., latv. k.), ten pat, Nr. 536.
22  Pasakojo Erna Studāne, įrašė Inese Ruļuka. Subatė, 2007 06 27 (92 min., latv. k.), ten pat, 
Nr. 439.
23  Pasakojo Anna Mileika, įrašė Baiba Mileika. Dagdos nuovadas, Dagda, 2011 08 19 (148 min., 
latv. k.), ten pat, Nr. 909.
24  Pasakojo Ādolfs Alfreds Jērāns, įrašė Aleksandra Jērane. Duobelės r., Ukrų vlsč., 2005 06 18 
(45 min., latv. k.), ten pat, Nr. 306.
25  Nezināmais karš. Latviešu nacionālo partizānu cīņas pret padomju okupantiem 1944–1956.
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ištremti, na, norėjo ištremti, tai jis ir pabėgo. Vasarą gyvendavo ten, 
kur niekas nieko nežino, jis pats žinojo – kuo mažiau žino, tuo geriau26.

Į partizanus stojo ir tie vyrai, kurie nenorėjo būti mobilizuoti į 
Raudonąją armiją. Daug Latvijos gyventojų neatvykdavo į surinkimo 
punktus, kiti dezertyravo pakeliui į karinius dalinius ar iš karinių da-
linių fronte. 

Vilma Biltauerė prisiminė savo vyro partizanavimą ir papasakojo, 
kodėl jis vengė karinės tarnybos ir dezertyravo:

 Taip! Jis buvo kaip nacionalinis partizanas. Jis taip pat buvo paim-
tas į sovietų armiją ir juos... [Susimąstė] Kurie tai metai buvo – [19]40-
ieji [metai]? Kokiais [194]6-ais ar 7-ais vežė į Kuršo katilą. Vežė į Kur-
šo katilą ir Latgaloje prie Silajanių iššoko trise – trys vaikinai iššoko iš 
važiuojančio traukinio. Ir taip jiems prasidėjo tas... [Pasakotoja nusijuo-
kia] na, nacionalinis partizanavimas. Tuomet jis kokius dvejus metus, 
na, gyveno, kitaip sakant, na, slapstėsi miške. Na, kaip nacionaliniai 
partizanai27. 

Buvęs partizanas Antonas Malnačas taip aiškino, kodėl išėjo į par-
tizanus:

 Keturiasdešimt ketvirtųjų vasarą atėjo rusų armija, na, ir po kokio 
mėnesio jie pradėjo mobilizuoti latvius į savo kariuomenę. Na, tai ir 
aš buvau pašauktas. Pirmoji komisija Kalupėje buvo. Žinau, sekma-
dienis buvo. Patikrino pasą ten, priėmė ta komisija, o po dviejų dienų, 
antradienį, reikėjo išvažiuoti į frontą. Na, ir, žinoma, kad iš mūsų kai-
mo keturi, ar, nebeprisimenu, kokie penki žmonės turėjo išvažiuoti, 
ir nė vienas nenuėjo į armiją – visi tapom dezertyrais, ir, taip sakant, 
buvom taip patriotiškai nusiteikę – nepatiko mums nei vokiečiai, nei 
rusų armija. Taip kad, na, taip sakant, gyvenome, slapstėmės nuo tos 
milicijos. Na, žinoma, kad ieškojo, ir nebuvo galima jiems pasirody-
ti, nes galėjo suimti, ir tada visko galėjo būti – galėjo ir į kalėjimus 

26  Pasakojo Ādolfs Alfreds Jērāns, įrašė Aleksandra Jērane. Duobelės r., Ukrų vlsč., 2005 06 18 
(45 min., latv. k.), DU MVC, Nr. 306.
27  Pasakojo Vilma Biltauere, įrašė Dmitrijs Oļehnovičs. Daugpilio r., Subatė, 2007 06 26 (79 
min., latv. k.), ten pat, Nr. 412.
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[pasodinti], ir sušaudyti, arba siuntė juos į frontą. Bet ten, jau fronte, 
irgi nesigailėjo – stūmė tarsi pajuokai į priešakines ugnies linijas. Taip, 
kad negalėjo išgyventi tie pagautieji, būdavo, kad kokį pagaudavo. Va, 
mano kaimynystėje sušaudė tris vaikinus – nušovė miške. Na, jie buvo 
neatsargūs, buvo aišku, kitaip tariant, pačių kaltė buvo, patys užšoko 
ant tos pasalos28. 

Veneranda Vėrdinia dalijosi prisiminimais apie savo giminaičius 
partizanus. Ji mėgino taip paaiškinti, kodėl jie tapo miško broliais:

 Kiekvienas turi savo istoriją, ir ji yra susijusi su laikotarpiu – buvo 
savanoriai, buvo partizanai, buvo visa ko, buvo. Dar tėvo brolis vienas 
buvo dezertyravęs, slapstėsi, nėjo nei į vokiečių, nei į rusų armiją, tas 
mano dėdė. Taip jie slapstėsi ten, bunkeriuose, prie namo, tai ten pelkė-
je sėdėjo. Tai jie išėjo jau po karo – nieko, juos paleido. Su savo svainiu, 
dviese jie slapstėsi, kad nebūtų nei su rusais, nei su vokiečiais – su nie-
kuo. Dar vienas brolis – jis turėjo tą vadinamąją „bronią“ [apsaugą] – 
geležinkelyje dirbo, nebuvo armijoje. Ir tėvas vienintelis buvo, kuriam 
teko pakliūti į karą su ta armija, dalyvauti kare. Vyresnių kaip 30 metų 
jau nebeimdavo, ir jei šeima būdavo, bet jį pašaukė ir viskas. Jei tave 
pašaukė, mobilizavo, tai kaip tu neisi?29 

Stefanija Leikuma pasakojo apie savo kaimynus. Jų visą šeimą 
1949 m. išvežė iš Kraslavos, o Daugpilyje dirbęs brolis išėjo į mišką 
dezertyru: 

„Jazepas, Stefanija, taip pat ir motina – penki buvo, šeši, ir juos 
visus išvežė. O vienas jų brolis gyveno Daugpilyje, dirbo kažkur. Na, ir 
tas atvažiavo ryte – jau nė vieno namuose, tai tas išėjo į mišką dezerty-
ru.“ Prie partizanų būrio prisijungdavo ir moterys: „To ūkininko sesuo 
karves melžė, mamai ir sako: „Ką man daryti, ar į mišką bėgti, ar va-
žiuoti kartu ten?“ Mama atsakiusi „Pati, sako, nuspręsk, ko tau reikia, 
ką tu darysi?“ [Pateikėja kosti]. „Ji išbėgo per tvarto langą, iššoko, o 

28  Pasakojo Antons Malnačs, įrašė Romualds Gadzāns. Daugpilio r., Lyksnos vlsč., 2004 10 10 
(40 min., latv. k.), ten pat, Nr. 229.
29  Pasakojo Veneranda Vērdiņa, įrašė Zigrīda Rusiņa. Daugpilio nuovadas, Dubna, 2012 06 27 
(259 min., latv. k.), ten pat, Nr. 969.
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ten, apačioje, buvo miškas. Išėjo ji tenai į mišką. Ten visi, va, per vasarą 
dezertyravo, sėdėjo.. Va, ten, iš to pirmojo namo, tas, kuris iš Daugpi-
lio buvo atvažiavęs, vyras, ir ta sesuo, ir tas jos vyras, ir dar.., na, va 
šitie, ir, tada dar iš kaimyninio namo dar buvo prisijungę.. Taip sakant, 
tokie kaip ir partizanai jie.. Jie nebuvo jokie nusikaltėliai, na, apskritai, 
aš nežinau, kas jie ten buvo – ar kokie aizsargai, ar kas nors kitas jie 
buvo. Na, visi ten miške sėdėjo, ir tada, kažkurį mėnesį, gal birželį, gal 
liepą – na va, mėnesio nebeprisimenu – vasarą [ir] aš jau [ten] buvau.“30

Tarp partizanų vyko ir agitacija, ir iš patriotiškų jausmų žmonės 
jungėsi į partizanų gretas:

 Aš nebuvau susijęs nė su vienu, nes man nebuvo priimtinas tų 
kitų... Todėl juos ir sušaudė – jie pernelyg tokį palaidą gyvenimą gy-
veno. Jie agitavo mane, mes buvom susitikę, agitavo mane eiti į jų, taip 
sakant, būrį, bet man nebuvo priimtinas jų gyvenimas, jie buvo ne tokie 
jau, taip sakant, patriotiški. Patriotiškai jie gal buvo nusiteikę taip pat 
kaip ir aš, bet jų gyvenimas buvo toks nerūpestingas, palaidas. Man ne-
patiko. Jie nesilaikė jokios disciplinos, ir susisieti su jais aš nenorėjau, 
nes buvo aišku, jog jie paklius, kad jie... Taip jiems ir atsitiko – pakliu-
vo, ir juos nušovė31. 

Partizanų grupę sudarė ir tie, kurie karo metais vengė tarnybos vo-
kiečių armijoje, o tada, kai atėjo sovietų armija, jie vėl slapstėsi miškuose: 

Bet tikrieji miško broliai, kaip jie išsilaikė... Mes neslėpėm. Mes ži-
nojom, kur jie ir kas jie yra. Ir aš žinau, a, kalbant apie tai – toks vienas, 
toks Albertas Strodas [orig. Alberts Strods]... Kai mano broliui reikėjo 
eiti į vokiečių armiją, jis pasakė, kad ketina pasitraukti į mišką, ir jis 
kvietė ir mano brolį, kad ir jis eitų. Brolis pasakęs taip: „Jei vokietis 
suras, nušaus jus visus ir mane, geriau jau aš vienas bėgsiu.“ Tėvas tai 
labai išgyveno, sakė, kad Jazepas dėl mūsų išėjo, turbūt. Ir tas Strodas 

30  Pasakojo Stefānija Leikuma, įrašė Inese Nitiša. Kraslava, 2009 07 12 (80 min., latv. k.), ten 
pat, Nr. 636.
31  Pasakojo Antons Malnačs, įrašė Romualds Gadzāns. Daugpilio r., Lyksnos vlsč., 2004 10 10 
(40 min., latv. k.), ten pat, Nr. 229.
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vokiečių laikotarpį pratempė, viskas buvo tvarkoj. Kai atėjo rusai, jie 
galvojo, kad viskas jau kaip nors susitvarkys. Aš nežinau, ką jie ten 
kalbėjo, kad jis lyg ir trumpam buvo pasirodęs, ir žmonės buvo matę, 
kad jis yra, na, bet jis atgal grįžo į mišką. Kurioje vietoje, mes, taip 
sakant, žinojom, kad mūsų Albertas, bet mano motina pasakė, jog vis 
vien nieko jam neišeis32. 

 A. Jeranas savo interviu paminėjo partizaną Albertą Strodą, kuris 
buvo nacionalinis Bebrenės būrio partizanas. A. Strodas žuvo kauda-
masis su čekistais 1945 m. rugpjūčio 4 d.

Respondentai papasakojo ir apie kitus partizanus, paminėjo jų var-
dus, apibūdino jų veiklą. 

Sakykite, kaip Kraslavos rajone sovietų valdžia kovojo su parti-
zanais? – Jei juos surasdavo, tai nušaudavo. Jie iškart... Va, ten, netoli 
Aizšprovka, irgi mūsų vietiniai, ir juos ten nušovė. Sužeistuosius atvežė 
čia ir sušaudė policijoje. – Ar esat girdėjęs apie tokią Vorslovo „bandą“ 
[gaują]? – Taip, buvo tokia Vorslovo „banda“. Aš girdėjau tokias kal-
bas, kad juos be gailesčio areštavo. Vorslovo „banda“ labai agresyviai 
veikė. Jie buvo prieš sovietų valdžią. Ką jie iš tiesų darė, aš nežinau33.

Donatas Prančas Vorslovo „bandą“ taip pat pavadino žudikais: 
Apie tuos miško brolius galbūt esat girdėjęs, apie tokią Vorslovo 

„bandą“? – Aš tik girdėjau, kad jis dieną ateidavo į Kraslavą, kur bū-
davo numatyta kokį žmogų nužudyti, jis nužudo ir išeina, nieko nesa-
kydamas – tokios ten kalbos būdavo. Vorslovo... galbūt, kad buvo, bet 
anksčiau jau daug „bandų“ būdavo Latvijoje. Buvo nacionaliniai par-
tizanai – taip vadinosi. Aš juos visuomet banditais vadinau – jie, kokie 
[jie] partizanai buvo ir žudė žmones.. [Pauzė]34.

Varkavoje, ten buvo šitas, ir dar Vilkajų Edgaras [orig. Vilkāju Ed-
gars] ir Vilkajų Aivis [orig. Vilkāju Aivis], pusbroliai abu. Na tai vėl – per 

32  Pasakojo Ādolfs Alfreds Jērāns, įrašė Aleksandra Jērane. Duobelės r., Ukrų vlsč., 2005 06 18 
(45 min., latv. k.), ten pat, Nr. 306.
33  Pasakojo Stefānija Voroņecka, įrašė Iveta Bogdanoviča. 2009 07 12 (118 min., rusų k.), ten 
pat, Nr. 648.
34 Pasakojo Donāts Prančs, įrašė Inese Ruļuka. Kraslava, 2009 07 12 (130 min., latv. k.), ten pat, Nr. 645.
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„stukačių“ išdavė, kad jie per [Dauguvą] į Dunavą eis, į Dignąją ten 
grupę.. ir tas Dauguvos ledas.. Tai jie paleido ugnį, kai jie ėjo per [upę]. 
Na ir tada tą Arvydą nušovė, partizaną, ir tą gi – Oskarą, sužeidė į ran-
ką. Tai jis... Ir paskui, jis dar buvo toje... Jonines šventė ten, Varkavoje. 
Jų namuose. Ir vėl, koks įdomus dalykėlis – nuėjo ten partizanai, buvo 
alaus, aš tai ten nieko negėriau. Į Lyvanus nuėjau pėsčiomis 44 kilo-
metrus, į tą Varkavą, pas tuos partizanus. Jie pakvietė mane ir tuomet 
ėjom į Oskaro namus, pernakvojau ten35.

Zenta Uozuolinia prisimena Kaminskio „bandą“ Jekabpilio pusėje:
Koks buvo požiūris į partizanus šiame krašte? – Matot, čia tų miško 

brolių... Aplink yra daug pelkių... Mes vadindavom miško broliais, jų 
buvo gana daug. O toji Kaminskio, toji, na, mes vadindavom Kamins-
kio „banda“, ar kaip ją pavadint. Buvo iškviestas karinis dalinys. Tokia 
Aizpuorės pelkė ten, važiuojant į Jekabpilį, kur durpes kasa. Jie buvo, 
na taip, taip sakant, toji vieta jiems buvo labai... Ten kažkur už kalnelio, 
kad pas juos nebuvo galima patekti. Na, pas tuos miško brolius. Ten 
buvo kareiviai iškviesti, ir tie miško broliai 11 kareivėlių nušovė36. 

Šituo pačiu keliu į priekį tokie Mikėnai [orig. Miķēni] buvo, na, 
tokie Bigužiai [orig. Biguži]. Kokios ten dar buvo tos pavardės? Žinau, 
kad buvo toks Viktoras... Kai kurie išvyko į užsienį – kas kur. O tas 
Mikėnas buvo įsirengęs, na, kaip čia pasakyt, savo namuose (jo ten 
ieškojo – ir ėjo, ir kratė, ir su durklais badė sienas, ir viską) tvarte 
tarp sienų landą, ir jis ten pragyveno 11 metų. Jau seniai buvo išleistas 
įsakymas, kad išeitų, kad nieko nebus, bet jis netikėjo niekuo. Na, mes 
žinojom, kitaip sakant, jautėm. Jis vaikščiodavo namuose – moteriška 
skara ir sijonas, ir ten tą žolę. Jis turėjo dar dvi seseris, ir gyveno savo 
name, ir po tų 11 metų išėjo, nuėjo ir legalizavosi. Jį porą kartų buvo 
iškvietę, bet jis, na, kaip sakant, nei jį teisė, ir tuomet jau buvo kokie 5 
metai praėję, kai tas įsakymas jau buvo išleistas, kad išeikit, prisista-

35  Pasakojo Juris Vaskinovičs, įrašė Inese Koļča. Balvu nuovadas, Bėrzpilis, 2013 11 21 (165 min., 
latv. k.), ten pat, Nr. 1047.
36  Pasakojo Zenta Ozoliņa, įrašė Inese Nitiša. Jekabpilio r., Aknystos kaimiškoji teritorija, 2008 
07 03 (200 min., latv. k.), ten pat, Nr. 555.
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tykit ir jums nieko už tai nebus. Ir jis, va, dar ir dabar gyvas. Ten, toje 
pusėje jų namai, ir jam jau daugiau nei 80 metų37.

A. Jeranas taip pat buvo partizanų rėmėjas. Jų namuose buvo par-
tizanų slėptuvė, bet partizanų vardų respondentas neatskleidė – vis dar 
laiko paslaptyje. Nors jau praėję daug metų, jis vis dėlto bijo juos at-
skleisti: 

Mūsų namuose irgi slėpėsi tie, kuriuos dabar vadina didvyriais... 
Sovietmečiu vadindavo tėvynės išdavikais. Aš dabar pavardžių nesa-
kysiu... Per žiemą. Vasarą, kur jie gyveno, to niekas neturėjo teisės ži-
noti. Žiemą miegodavo, buvo įrengtas bunkeris. – Ar jie jums kuo nors 
padėdavo? – Sakyk, ką gali padėti žmogus, kuris gyvena, sakysime, 
miške, kuo jis gali padėti? Niekuo. Išskyrus paprašyti, kad tu jo neiš-
duotum ir kad būtų pavalgęs. – Kodėl jie slėpėsi miške? – Slėpėsi, na 
pas mus buvo du aizsargai, šeimos, na, vienas buvo paprastas – jis buvo 
darbininkas, nebuvo koks nors viršininkas. Ulmanio laikais jis buvo 
aizsargas, ir todėl jį turėjo ištremti, na, norėjo ištremti, tai jis ir pabėgo. 
Vasarą gyvendavo ten, kur niekas nieko nežino... Jis pats žinojo – kuo 
mažiau žino, tuo geriau. Mūsų šeimose irgi būdavo daromos kratos, 
būdavo, kad tikrindavo. Tarp mūsų kalbant, tvartas buvo įrengtas – 
buvo avys, karvės, o po gardu, burokais, buvo įrengtas bunkeris, slėp-
tuvė, na, vadink, kaip nori. Ten per žiemą gyvendavo. Eidavom į tvartą, 
nunešdavom ko nors pavalgyti. – O jei pagautų? – Jei būtų pagavę – 
patys būtų sušaudę, be jokių kalbų. Dvi šeimos pas mus slėpėsi, ne dvi 
šeimos, bet du žmonės, na, jie pasikeisdami, ar vis pas kitus kaimynus. 
Ir kur jie gyveno, to aš jau nežinau. Nereikėjo žinoti38. 

Pagrindinis partizaninio gyvenimo bruožas buvo nestabilumas, ne-
pastovumas. Nebuvo nieko saugaus ir pastovaus. Bet kada galėjo įvykti 
netikėtas priešo užpuolimas, kurio metu vieninteliai daiktai, kuriuos parti-
zanai pasiimdavo – buvo ginklai ir amunicija. Visa kita palikdavo. Iš pra-

37  Ten pat.
38  Pasakojo Ādolfs Alfreds Jērāns, įrašė Aleksandra Jērane. Duobelės r., Ukrų vlsč., 2005 06 18 
(45 min., latv. k.), ten pat, Nr. 306.
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džių partizanai bandydavo gyventi savo namuose – ant tvartų ir daržinėse, 
tačiau jų namus buvo lengviausia susekti. Saugiausia partizanams buvo 
miške ir palapinėse. Palapinėse gyvendavo vasaros sezonu, o bunke-
riuose – žiemą. Tad stovyklą galėjo įsirengti sunkiausiai prieinamose 
vietose – miškų tankynėse ir pelkių salose39.

Janis Vugulas taip pat prisimena, kad partizanai gyvendavo pelkė-
se ir bunkeriuose ir dažnai lankydavosi jų namuose prašydami maisto:

Na, kaip apskritai, kiti žmonės nebijodavo, kaimynai? Jūs juos ge-
rais laikėt ar tokiais piktadariais? – Bijodavom kaip pasiutę. Visokių 
buvo, kaip sakoma... Kai ateidavo, buvo galima matyti du, tris, ten duo-
nos tik paprašydavo. Na, kai mūsų troba buvo pelkės pakrašty, na, tai 
va, tris kartus buvo pas mus užėję. Jau tik žiūrim, kai vasaros naktis, 
jau išlenda iš pelkės, o kiti dar pelkės pakrašty – supranta, sėdi, laukia... 
Ką turėdavom, tą duodavom. – O apskritai ilgai taip tęsėsi? – Iki kokių 
1947 metų. Tuos paskutinius, paskutinius juos ten sunaikino. Keli čia 
bunkeriai buvo, ten, kaime, paskutinius juos ten sušaudė40. 

Vietiniai gyventojai partizanams taip pat duodavo maisto, tačiau 
tik tada, kai jie to prašydavo. Partizanai ateidavo į namus ir žmonių 
prašydavo maisto: 

Miško broliai pas mus būdavo geri. Miško broliai ateidavo.. Tėtė 
tuomet gamindavo „samagonką“ pasislėpęs, ir, kai jie ateidavo, duodavo 
jiems. Duodavo ir duonos, na, kiek ten mes patys jos teturėjom – kokį ke-
paliuką išsikepdavome – tai įduodavo jiems. Įeidavo, mūsų neliesdavo, 
tu ką? Kai įeidavo, paprašydavo, „samagonkos“ [jiems] duodavo, pa-
vaišindavo, duonos duodavo. Mums jie nebuvo... kam jiems? Jie kovojo 
už savo, tikėjo, kad bus.., kad... [Bet] tai ilgai nesitęsė, nes juos visus 
surado, nė vieno neliko. Kurie jau iš lagerio grįžo, tie jau taip, o kurie... 
Tėvo dėdė ir pusbrolis, tas jaunesnis, buvo grįžę41. 

39  Z. Turčinskis, Ziemeļvidzemes meža brāļi.
40  Pasakojo Jānis Vuguls, įrašė Laimonis Livzāns. Rėzeknės r., Gaigalavos vlsč., 2007 12 14 (55 
min., latv. k.), DU MVC, Nr. 481.
41  Pasakojo Osvalds Tunķelis, įrašė Evija Loite, Jekabpilio r., Garsenės vlsč., 2008 07 02  (120 
min., latv. k.), ten pat, Nr. 528.
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– O tada, kai jau pasirodė netoliese? Galbūt kas iš pažįstamų ten 
buvo, ar galbūt jie į namus pas ką nors eidavo? – Taip, eidavo į namus. 
Pasibelsdavo, ateidavo į namus, prašydavo... pieno ir duonos prašydavo. 
– Bet paprašydavo – patys neimdavo, ar ne? – Na, paimdavo ir patys, 
bet dažniausiai neimdavo, paprašydavo, taip. Tada, kai įeidavo į kam-
barį, paprašydavo paprastai, nebuvo taip42. 

Latvijos nacionalinis partizanų judėjimas nebuvo centralizuotai 
aprūpinamas – jis nebuvo nei formuojamas, nei remiamas iš išorės, to-
dėl viskuo, ko reikėjo gyvenimui miške, partizanai turėjo pasirūpinti 
patys, remdamiesi tik vietiniais resursais. Maistą imdavo iš savo rė-
mėjų, per susirėmimus apiplėšdavo namus, plėšdavo iš nacionalizuotų 
parduotuvių, kolūkių, pieninių. Išgyveno sovietinio režimo sąskaita. 

S. Leikuma iš Kraslavos prisimena savo mamą:
O jie, kaip anksčiau, būdavo miške. Ateidavo pas mus ten, į na-

mus, prašydavo valgyti – jiems gi reikia ką nors valgyti – mama sa-
kydavo: „Oi, jūs neikit pas mus“, sako, „mano vaikai maži“, sako, „dar 
pamatys, kaip sakoma, mus suims ir, kaip sakoma, į kalėjimą.“ Tik 
tada mama [jiems] išnešdavo.. Žinau – mūsų šulinys buvo už krūmų – 
nunešdavo ant šulinio duonos kepalą ir palikdavo, ar pieno, kai karvę 
pamelždavo. Bidonėlį pieno – taip į šulinį įleisdavo ir sakydavo: „Ei-
kit, pasiimkit.“ Ten pieno ar dar ko nors kokiame nors indelyje [pa-
likdavo], palikdavo kokių nors produktų ten, prie šulinio krūmuose, 
kad jiems, na, kad jie.. Jie ten dar šunį turėdavo, kuris kartu su jais 
po mišką vaikščiodavo, na, taip sakant, su tais partizanais. Jo vardas 
buvo... Mes vaikščiodavom po krūmus, tas šuo užpuldavo. Aš žino-
jau, aš žinojau, kad to šuns vardas buvo Dora. Pašaukdavau: „Dora, 
Dora, Dora!“, tai kad jis pradėdavo loti ant manęs, kai eidavau gyvu-
lių perrišti per mišką... Ir taip, kai eidavom kur nors, tie partizanai, 
tie jau žmonės, susitinka ką nors, pasikalba, pasikalba. Ir baisu su jais 
kalbėti, baisu, kaip sakant, pamatys ką nors.. Bet vėliau, va, kažkaip 

42  Pasakojo Monika Daugaviete, įrašė Jolanta Šmukste. Riebinių nuovadas, Riebiniai, 2012 06 
03 (86 min., latv. k.), ten pat, Nr. 936.
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apie juos sužinojo ir išdavė. Ir ten pas kaimynus netoliese jie eidavo 
produktų, ten tas namas buvo visai krūmuose, prie krūmų.. Tai juos 
visus taip ir likvidavo, įkalino, paėmė ir išdraskė visus namus, visus 
gyvulius43.

Arnoldas Albertas Jakubovskis, būdamas dar vaikas ir ganydamas 
karves pievoje, taip pat netyčia buvo įsitraukęs į partizanų reikalus: 

„Štai, imk tą arklį, nuvaryk pas močiutę ir pasakyk, kad ji tą arklį 
nuvarytų Rudolfui, ir kad perkinkytų kitą arklį, o paskui, nuvažiavusi 
į Dignajos kaimą, pasakytų, kad banditai arklį su visais bidonais sugrą-
žino.“ Jo miško broliai patykojo, kai grietinę vežė iš pieninės. Pasiėmę 
tą arklį, nuvažiavę į mišką, susipylė į savo indus, ir, atgal važiuodami, 
panaudojo mane kaip kurjerį, kuris toliau tą arklį nuvarys. Aš jiems 
sakiau: „Negaliu, negaliu. Čia pat yra kaimynų avižų laukas, tuoj mano 
karvės į tas avižas įpuls.“ O jie sako: „Mes tavo karves paganysim. 
Varyk, varyk arklį ir sakyk, kad ta tavo močiutė tuojau su tuo arkliu 
važiuotų.“ Aš sudaviau tam arkliui [ir važiuoju], už kokių šimto metrų 
atsisuku – mano piemenys jau tą didįjį griovį perlipę ir eina į mišką. 
Štai taip mano karvės kokias dešimt minučių ganėsi kaimyno avižose.“ 

Jis dar prisiminė, kaip per vienas vestuves vestuvininkams partiza-
nai buvo padarę vadinamuosius vartus [užtvarą] ir už tai gavę iš vestu-
vininkų maisto: 

Balandžio pabaiga. Dauguva patvinusi. Su didelėmis valtimis buvo 
perplukdytas visas kraitis, [paskui] sukrautas į kaimynų vežimus, ir 
nuo šio Jekabpilio, Dignajos, Dunavos kelio mūsų namiškiai maždaug 
du kilometrus ėjo mišku, per mišką. Tai su tais vestuvininkais, su visu 
kraičiu važiuojant į kitą vestuvių pusę – taigi pirmąsias dvi dienas 
šventėm Latgaloje, kitos [dienos] buvo švenčiamos pas mano dėdę – 
miške, kur susikerta keliai, išeina priešais mus kokie šeši, septyni miš-
ko broliai, apsiginklavę automatais. Padarė su dėde jo jaunajai žmonai 
vartus ir vestuvininkams vartus. Pavasaris – buvo jau kažkokių gėlių. 

43  Pasakojo Stefānija Leikuma, įrašė Inese Nitiša. Kraslava, 2009 07 12 (80 min., latv. k.), ten 
pat, Nr. 636.
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Aš sėdėjau kokiame ketvirtame vežime, juos visus gana gerai mačiau. 
O tame vežime, kuris buvo prieš mane... Taigi, pirmajame vežime va-
žiavo ta jaunųjų pora, o vežime prieš mane sėdėjo mano dėdės darbų 
vadovas, skelbimų kontoros viršininkas. Ir, ačiū Dievui, buvo civiliai 
apsirengęs, armijos žmogus, su pistoletu kišenėje, ir priešais jį išėjo ban-
ditai – miško broliai. [Juokiasi]. Tai štai, tas viršininkas vis dėlto buvo 
toks protingas, arba toks bailys – ne, vis dėlto tikrai protingas, – kad jis 
nieko pats nesiėmė. Miško broliai, gavę savo butelius ir užkandą, iš ten 
pasitraukė, o mes ramiai grįžom namo ir tęsėm vestuves44. 

Pėteris Garnelis pabrėžė, kad daug partizanų rėmėjų buvo ištremta 
į Sibirą: 

Taip, taip, taip! [Pabrėžia „taip“]. Ten dar, ten dar vyko gana dideli 
mūšiai, ten, už Aknystos, ten Susėjoje, taip pat Dvietėje vyko mūšiai. 
Ilgai, ilgai kovojo, daug krito ten ir nekaltų [pabrėžia pastarąjį žodį] – tų, 
kurie jiems padėdavo produktais. Ar kai sužinodavo, tuos sugaudavo 
ir į Sibirą [19]49 metais ištremdavo. Įsivaizduok, daugiau nei 40 tūkst. 
ištrėmė. Represuodavo, žinoma, į Sibirą45. 

Tų žmonių, kurių šeimos kontaktuodavo su partizanais, buvo jų rė-
mėjai, aprūpindavo juos maistu, prisiminimuose partizanai buvo taikūs 
žmonės, kurie tiesiog slapstėsi. Skausmingi ir sunkūs buvo dėl nacio-
nalinių partizanų veiklos nukentėjusių civilių gyventojų prisiminimai.

Respondentė Klara Bajarė prisimena savo vaikystės dienų nerimą, 
kad uogauti ar grybauti būdavo baisu eiti į mišką: 

Čia, šiose apylinkėse, po karo ar būdavo miško brolių? – Taip, 
taip, būdavo, būdavo... Į mišką jau mes niekaip neidavom uogauti – 
bijojom. Anksčiau jau jie.. jau mums nieko nedarydavo, mes juos ma-
tydavom, ir mums buvo labai baisu. Nes jokio ryšio su miško broliais 
neturėjom, saugojomės mes46. 
44  Pasakojo Arnolds Alberts Jakubovskis, įrašė Ieva Puķe. Jekabpilio nuovadas, 2012 01 07 
(100 min., latv. k.), ten pat, Nr. 920.
45  Pasakojo Pēteris Garnelis, įrašė Zane Stapķeviča. Alūksta, 2011 07 12 (88 min., latv. k.), ten 
pat, Nr. 861.
46 Pasakojo Klāra Bajāre, įrašė Dmitrijs Oļehnovičs. Jekabpilio r., Aknysta, 2008 07 03 (29 min., 
latv. k.), ten pat, Nr. 537.
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Ernos Studanės šeima gyveno Subatėje, netoli kaimo tarybos, ir iš 
vaikystės ji prisimena, kaip buvo apšaudyta kaimo taryba: 

Ten tada įkūrė kaimo tarybą – organizuodavo tas vietines tarybas. 
Ten įkūrė kaimo tarybą, na va, ir tuomet mes bijodavom, nes buvo 
aplink tie partizanai ten miškuose. Čia vakarais šaudydavo retai, bet 
užteko ir to – mes bijodavom, kad eis tos kaimo tarybos sunaikinti, ir 
bijodavom, kad galbūt ateis. Ir tuomet budėdavo tie „strabokai“ vadi-
nami, ir kad gali vykti susišaudymas.. Na, mes didelėje baimėje gyve-
nom. Na, ir sykį buvo sekmadienis ar taip kažkokia šventė, gal spalio 
šventės, ar panašiai, kad jau reikėjo šilčiau apsirengti.. Kaimo karinin-
kų taryba... Na, kažkoks šventadienis, kad [jie] čia sėdėjo, greičiausiai 
kokia šventė buvo... Sėdi ten, tame kambarėlyje kokie 4 ar 5 tie „stre-
bolkiai“, na taip prie lango sėdi... Mes tik žiūrim, kad mus apsupa... Na, 
dabar tai galas...47 

Anai Bernanei jaunystėje su partizanais teko pačiai susidurti, kai ji 
ėjo iš mokytojų kursų:

 Aš ir pati buvau ant mirties slenksčio. Tik, ačiū Dievui, kad aš 
dar.. nebežinau, ar jau buvau įstojusi į komjaunimą, ar dar ne, kai iš... 
Grįžom iš Kraslavos kursų (iš tų, kaip pasakojau, Kraslavoje buvo 
pirmieji mokytojų kursai), na, ėjau iš namų į mokyklą ir vidury miš-
ko išėjo priešais mane du su automatais. Taip ir pamaniau, kai mano 
kelias jau miške. Paklausė: „Na, kaip toje Kraslavoje sekėsi? Kiek 
už marksizmą gavai?“[...] Sako: „Na, parodyk komjaunuolio bilietą.“ 
Aš turbūt,... turbūt dar nebuvau jo gavusi, dabar jau nebeprisimenu. 
Iš baimės nebeprisimenu, ką aš ten jiems pasakiau. Turbūt pasakiau, 
kad neturiu, nes dar neturėjau. „Kiek už marksizmą gavai?“ Buvau 
penketui išlaikiusi. Aš sakau: „Ką reikėjo, tą darėm, o ką?“ Na, bet 
laimingai paleido. ... Štai taip, baisus dar gyvenimas buvo48.

Ana Ivananė ir Ana Mileika taip pat partizanus prisimena kaip plėšikus: 

47  Pasakojo Erna Studāne, įrašė Inese Ruļuka. Subatė, 2007 06 27 (92 min., latv. k.), ten pat, 
Nr. 439.
48  Pasakojo Anna Bernāne, įrašė Zane Stapķeviča. Preiliai, 2010 07 09 (85 min., latv. k.), ten 
pat, Nr. 800.
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Tuomet... Na, tai išeina, kad tų aplinkinių gyventojų požiūris į tuos 
partizanus, tuos miško brolius, buvo ne itin teigiamas? – Ne, ne, ne, 
nebuvo teigiamas! Jei jie būtų atėję, reikalavę.. Na, [jiems] kas – va, 
duokit mums produktų, arba ten ko nors, o mes būtume neturėję, ar 
ką... O jie – mušimu, vogimu...49

Tai štai.. Ir buvo toks Patmalniekas, tas gi, na tas, kuris ištrėmė, tas 
brolis. Jie turėjo ten bunkerį įrengtą, tokį, kad ten ant viršaus susodin-
ti medžiai, išvestas dūmtraukis, kiek ten metrų.. Galėjo būti koks 50. 
Na,.. Bet jie negerai darė, kad plėšikaudavo. Apsiginklavę įsiverždavo 
į vidų – duok mėsos, duok pieno, duok to, duok to, duok šito. Iš visų 
dviračius surinko, kas tada dar kokį turėjo. Ir taip ką nors – iš daiktų ar 
ką nors iš drabužių, vis ką nors50. 

A. Mileika papasakojo apie dvi merginas, kurias partizanai nušovė: 
Ten viena buvo, na, tokia plepi kaimo moteriškė, ar kaip ten.. Na, 

ji turėjo ryšių turbūt su tais miško broliais. Tai va, aš girdėjau tokias 
kalbas, bet pati nemačiau – tokias tik kalbas girdėjau. Kiek aš, kiek aš 
supratau, taip. Na, ir ji nuėjo, ir pasakė tiems miško broliams, kad va, 
tokios merginos yra atvažiavę. O ten jauni vaikinai buvo. Jie paėmė jas, 
tas... tas merginas, ir laikė savo bunkeryje, taip. Na, taip, kaip žmonas 
laikė, taip. Viena... O viena sugalvojo... Na, ji pamačiusi, kad ten jau 
nebus gerai, taip, bandė bėgti. Ją miške pasivijo tie miško broliai [...] ir 
[...] ją [...] lyg ir nušovė.. Na, žodžiu, na, greičiausiai nušovė, taip. Nu-
šovė. Ir po egle palaidojo. Jei to bunkerio nebūtų atradę, tai galbūt ji ir 
šiandien dar po egle gulėtų, bet kadangi tą bunkerį atrado, ir juos visus 
sušaudė. O ta antroji [mergina] buvo likusi. O kai tą bunkerį apšaudė, 
tai tuomet vienas iš tų miško brolių nušovė ją, tą antrąją, kad ji neliktų 
gyva, taip. Dabar ten yra didelis kryžius, kur tas bunkeris buvo. Dabar ten 
yra didelis kryžius, padarytas tiems miško broliams.. – Kur jis yra? – Na, 
tuose Katriniškiuose. Bet ji... [sunkiai iššifruojama]. Žinoma, nepatiko 

49  Pasakojo Anna Ivanāne, įrašė Aiga Hudobčenoka. Preiliai, 2010 07 06 (73 min., latv. k.), ten 
pat, Nr. 738.
50  Pasakojo Anna Mileika, įrašė Baiba Mileika. Dagdos nuovadas, Dagda, 2011 08 19 (148 min., 
latv. k.), ten pat, Nr. 909.
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jiems toji sovietinė vadovybė, jie norėjo laisvos Latvijos, bet, bet, kiek 
aš suprantu, žmonių nereikėjo šaudyti – nekaltų [žmonių]. Merginos 
buvo nekaltos51. 

D. Prančas neigiamai atsiliepia ne tik apie Vorslovo „bandą“, bet ir 
apskritai apie visus nacionalinius partizanus: 

Pokariu – karas baigėsi [19]45 metais – o jie dar [19]55-aisiais gy-
veno miškuose. Ten, kur mano žmona, nuo Pušos, ten buvo labai tokios 
gamtinės sąlygos, ė, idealios, kur partizanai galėjo gyventi – nepraei-
namos vietos tokios, skardžiai, ežerai apaugę ten buvo. Ten jie labai 
ilgai slėpėsi, o iš ten, pavyzdžiui, naktimis išeidavo kur nors, nueidavo 
penkis, dešimt kilometrų, nužudydavo ir vėl sulįsdavo į tą savo pelkę, 
pasislėpdavo. Bet jų negaudydavo. Nežinau kodėl. Po kurio laiko, jau vi-
sai po dešimties metų, juos sunaikino. [Pauzė.] Ne per daugiausiai jiems 
duodavo – po dešimt metų, penkiems iš jų tik po du metus paskyrė. Jie 
atsėdėjo ir galbūt vienas kitas dar gyvena. Ką jie ten darė? – Baisius 
darbus. [Pauzė] Ir taip visoje Latvijoje buvo partizanų. Tie partizanai 
nacionaliniai [Pateikėjas juokiasi].. [Pauzė]... Partizanai nacionaliniai.. 
Galbūt karo metu ten, pavyzdžiui, sprogdinti kokius geležinkelius, ė, 
tiltus..., o ką jie gali padaryti taikos metu, tie nacionaliniai partizanai? 
Jie sudegina, pavyzdžiui, vieną daržinę su javais – ar tai yra didvy-
riškas darbas? Žmonės jau prieš karą sunkiai gyveno, o po karo dar 
sunkiau gyveno, todėl, kad jie sudegina, ar parduotuvę suniokoja, api-
plėšia, ar išdaužo pieninę [...] – kas iš to? Ė, tik kentėjo žmonės52. 

A. Mileika prisiminė, kaip partizanai sudegino kaimo tarybą: 
Tai atsitiko [...] nuo Asūnės kokie trys kilometrai, Katriniškiuose – 

toks kaimas buvo. Jie ten pelkėje tokioje, miške buvo pasistatę bunkerį, 
taip. Tada... Ir priešais tą bunkerį buvo namas – didelis namas, ir ten 
buvo kaimo taryba, įkurta jau po karo. Jie atėjo ir tam [didžiojo namo] 
šeimininkui pasakė: „Išvarai tą kaimo tarybą, arba – tau galas!“ Bet, 

51  Ten pat.
52  Pasakojo Donāts Prančs, įrašė Inese Ruļuka. Kraslava, 2009 m. liepos 12 d. (130 min., latv. 
k.), ten pat, Nr. 645.
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na, ką ta moteris viena pati [gali] – vyro nebuvo, jis buvo paimtas – ir 
kaip ji juos išvarys!? Ir jie vieną gražią naktį atėjo ir sudegino tą namą, 
didelį gražų namą su tokiu [...] metaliniu stogu, kaip anksčiau būdavo. 
Labai buvo turtingas namas, taip, su gražia veranda tas namas buvo. 
Sudegino. Na, tada jį...53

Nacionaliniai partizanai laikėsi sovietinės valdžios paramos punk-
tų griovimo politikos, užpuldinėdavo sovietų aktyvistus ir okupacinės 
valdžios rėmėjus. Deja, abi pusės buvo įsivėlusios į nemalonius įvy-
kius, siekdamos nuožmiai susidoroti su priešais. Partizaninis karas vi-
sada vyksta pagal savitus įstatymus – negailestingus, net nežmoniškus, 
nes partizanai kovoja prieš tuos, kuriuos laiko savo Tėvynės priešais54.

Vienas svarbiausių partizanų uždavinių buvo ir propagandinis dar-
bas. Buvusi Izvaltos vidurinės mokyklos mokytoja Eleonora Dundu-
rė-Jakimova papasakojo apie antisovietinę jaunimo organizaciją, kuri 
bendradarbiavo su partizanais:

 Ir Izvaltoje veikė antisovietinė jaunimo organizacija. Kaip mes tai 
sužinojom? Sužinojom taip, kad 1955 metais penktosios klasės moki-
niai iš Izvaltos miško parnešė atsišaukimų, o tuose mažuose lapeliuo-
se buvo parašyta, kad saugotume ir rinktume ginklus, kad greit ateis 
amerikiečiai ir kad Latvija vėl bus laisva, ir mes vėl iškelsim raudo-
ną–baltą–raudoną vėliavą. „Dieve, laimink Latviją!“ [žodžiai iš Latvi-
jos himno]. Deja, šie rašteliai pakliuvo į čekistų rankas, ir jie suuodė, 
kad Izvaltoje į antisovietinį judėjimą yra įsitraukę ir 10 klasės mokiniai 
Stanislavas Umbraško [orig. Staņislavs Umbraško], Bolislavas Buolinis 
[orig. Bolislavs Boliņš]. Izvaltos vidurinės mokyklos direktorius Ži-
linskis juos  privertė pasirašyti dėl išmetimo iš mokyklos55. 

Norint numalšinti partizaninį judėjimą ir išlaisvinti Latviją nuo „vi-

53  Pasakojo Anna Mileika, įrašė Baiba Mileika. Dagdos nuovadas, Dagda, 2011 08 19 (148 min., 
latv. k.), ten pat, Nr. 909.
54  J. Būmanis, Pretošanās kustība dienvidaustrumu Latvijā (1944. gada jūnijs–1956. gads).
55  Pasakojo Eleonora Dundure-Jaķimova, įrašė Solvita Stivriņa. Kraslavos r. Izvaltos vlsč., 
2006 08 01 (64 min., latv. k.), DU MVC, Nr. 391.
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dinio priešo“56, buvo sudarytas Valstybinio saugumo komitetas – ČK, 
kurio tikslas buvo sunaikinti partizanus. Vladislavas Čekanas (1928) 
pasakojo, kaip mokykliniais metais buvo pašauktas į mokymus ir sau-
gojo pienines nuo partizanų užpuolimų: 

O pokariu ar jūs [...] jums teko girdėti apie miško brolius? – Taip, 
taip. – O galbūt susitikinėdavote, ar [...]? – Tiesiogiai su miško broliais 
mes nesusitikdavome, nebuvo tokios progos, bet kadangi iš mūsų, iš 
vidurinės mokyklos paskutinės klasės jau šaukė į karinius mokymus, 
mes buvom toje Sventės mokykloje apgyvendinti, ir per apmokymus 
tuomet, tuomet teko saugoti pienines nuo miško brolių užpuolimų. Bet 
taip tiesiogiai neteko su jais susidurti. – O šie kariniai mokymai buvo 
kaip ir priverstiniai, kaip įsakymas, ar [...]? – A, jie kaip ir įsakymas, 
komisariato įsakymas buvo. – Ir kaip tai vyko? Ką jūs darėt? – Ogi 
nieko, tiesiog šaukimas atėjo ir reikėjo eiti57. 

Interviu davė ir du buvusių „istrebitelių“ (naikintojų)58 šeimos na-
riai (jų vaikai). Zenta Uozuolinia pasakojo, kad jos tėvas dalyvaudavo 
šukuojant miškus: 

[19]48-ieji – [19]49 metai. [19]49 [metais] čia kolūkį organizavo. 
Ir tada, žinau, kad reikėjo, štai, tėčiui... Kiek kartų ateidavo, saky-
davo: „Kinkyk arklį, važiuosim.“ Tai štai taip, lydimas milicijos, jis 
važiuodavo tų miškų šukuoti, o ką pagaudavo – sodindavo į vežimą, 
ir tada veždavo ir į Alūkštą, ir į Aknystą. Bet tie milicininkai mažai 
ką pagaudavo. Nė iš tolo nebuvo kokie „specai“. – Kaip vykdavo 
tie miškų šukavimai, ar tėvas nepasakojo? – Na, kaip... Na, eina jie 
ir, na, apsupa, pavyzdžiui, vieną kvartalą, taip, ir po kurio laiko, 
na, tokiu atstumu vienas nuo kito – na, ten tam tikras tas atstu-
mas – eina ir žiūri, kas kur. Na, jei pataikydavo kartais ant kokio 
bunkerio, na, ir, nors jau jie pakankamai protingi buvo, bet visko 

56  H. Strods, Latvijas nacionālo partizānu karš. 1944–1956, Rīga, 2012, 147 p.
57  Pasakojo Vladislavs Čekāns, įrašė Vladislavs Ivanovs. Alūksta, 2011 07 12  (42 min., latv. k.), 
DU MVC, Nr. 854.
58  Z. Turčinskis, Ziemeļvidzemes meža brāļi.
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pasitaikydavo – nušaudavo ir kokį milicininką, ir taip ką...59 
Pati Z. Uozuolinia dirbo sanitarinėje inspekcijoje:
Ir štai, aš jums dar ten sakiau, kad dirbau toje „sanepideminėje“ 

[sanitarinėje epidemiologinėje] stotyje, ir dažnai, na, kada juos vežda-
vo iš vieno kalėjimo į kitą, reikėdavo jiems eiti į „sanepideminę“ stotį ir 
gauti tokią pažymą, kad jis nemuštas, nėra jokių mėlynių, nėra fiziškai 
paveiktas. Kaip manot, kad aš kažkokia galėjau nueiti ir pasakyti, kad 
jūs nesate [fiziškai paveikęs įkalintojo]? Na, nurengia, apčiupinėja, mė-
lynių nėra, kaulai visi vietoje, ir užrašo60.

J. Vugulas papasakojo, kodėl tėvas įstojęs į „strebkus“ (naikintojus): 
O kai norėdavai įstoti į tuos „strebkus“, taip sakant, savanoriškus 

milicininkus, tai neištremdavo, ir va – tėvas įstojo į tuos „strebkus“, čia, 
Gaigalavoje. O tuomet, taip sakant, banditai eidavo, ir tie „strebkai“, 
vadinasi, tokie miškų šukuotojai, ir jie tėvo ieškojo, ir taip tris kar-
tus ieškojo, o ką ten ieškosi... Duonos pasiimdavo.. Kartą motiną su 
„pliotne“ [bizūnu, botagu] sumušė, taip sakant61.

Į vadinamąjį „miškų šukavimą“ buvo įtraukiami vietiniai gyvento-
jai, pavyzdžiui, paimdavo arklį, kad nuvažiuotų iki tos vietos, kur buvo 
apsistoję partizanai. A. Mileikos tetai teko su arkliu ir „strabkiais“ (nai-
kintojais) važiuoti prie partizanų bunkerių: 

Dabar, buvo... Aš žinojau, kad buvo susišaudymas, nes mano ta 
teta – krikšto motina – buvo paimta. Ji turėjo, na, arklį. Turėjom ūkyje 
arklį, ir jį paėmė. Su tuo arkliu [jai] reikėjo važiuoti ir vežti tuos poli-
cininkus, na, arba... Anksčiau juos ne policija vadino, o „strabkiais“, 
„strabkiai“. Ką tai reiškia latviškai, nežinau, [bet] „strabkiais“ juos 
vadino. Na, tai tie turbūt, kurie kovodavo su tais, tais miško [bro-
liais]... – na, taip anksčiau vadindavo – miško broliai – kovodavo, taip. 
Daug jų ten buvo, taip, ir ją paėmė su arkliu, ir ji vežė62. 
59  Pasakojo Zenta Ozoliņa, įrašė Inese Nitiša. Jekabpilio r., Aknystos kaimiškoji teritorija, 2008 
07 03 (200 min., latv. k.), DU MVC, Nr. 555.
60  Ten pat.
61  Pasakojo Jānis Vuguls, įrašė Laimonis Livzāns. Rėzeknės r., Gaigalavos vlsč., 2007 12 14 
(55 min., latv. k.), ten pat, Nr. 481.
62  Pasakojo Anna Mileika, įrašė Baiba Mileika. Dagdos nuovadas, Dagda, 2011 08 19 (148 min., 
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Vaikystės patyrimai daro didelę įtaką suaugusiųjų žmonių prisi-
minimams. Itin gerai įsimenami negatyvūs įvykiai, todėl respondentai 
vaikystėje įsidėmėjo ne tiek partizanų veiklą, o tai, kaip čekistai elgda-
vosi su nužudytais partizanais.

A. Ivananei giliai į atmintį įstrigo kelionė su motina į Daugpilį: 
Mes ta Daugpilio gatve važiavom su mama. Iš paskos važiavo tie 

„strebokai“. Vienas negyvėlis vežime. Mus sustabdė iš priekio su auto-
matais: „Vežkit!“ Na, įkrovė mums tą lavoną tuoj į vežimą ir, ir, ir [lie-
pė], kad mes vežtume jį, kur norim, ir, ir, ir [mes] palaidojom gal, o gal 
išmetėm... „Kur norit, ten dėkit!“ – mažam vaikui ir tai moteriškei63. 

S. Leikuma, prisimindama savo jaunystę, užsimena apie įvykį, kai 
partizanai buvo nušauti, ir kaip čekistai negailestingai su jais pasielgė: 

Na, ir mes ėjom, ir tas muzikantas kartu su mumis ėjo, tą bajaną ar 
armoniką, ką jis ten per petį persimetęs buvo.. Mes einam, visas jau-
nimas kartu, ir mus sulaikė ant kelio daugybė kareivių. Ir vėl eidami 
mes iš priekio susitikom... Vežė jau sužeistus, ir arklį pasikinkęs vienas 
senis vežė įkeltą, na, tą, tas kareivis. Ten kareivių pilna buvo, ten su-
sišaudymas jau buvo – juos, tuos partizanus apšaudė.. Juos susitikom, 
vežė paskui.. Kiek paėjom, prie miško, vėl ten stovi ir mūsų klausia, 
ką žinot, kaip ten buvo? Mes sakom, kad nieko nežinom, nepažįstam. 
Na, priėjom savo namus ir vėl girdim – vėl siaubingai šaudo... Na, ir 
šaudė, ir iššaudė visus šituos, na, tuos, va... O ten dar viena moteris 
buvo jų – ji pabėgo kažkaip, gyva liko, per mišką kažkaip ten.... O šituos 
sušaudė partizanus, kurie jau slapstėsi tie paprasti žmonės. O viena ta 
moteris, kuri su vyru slapstėsi kartu, ji buvo nėščia, tai jos visi plaukai 
išdrikę... Vėliau mes ten vaikščiojom, matėm netoliese, kai ten gyvulius 
ganėm – na, ir su durklais visą pilvą subadė jai šitie rusų kareiviai... Iš 
viso, baisu buvo... Ir ten į žemę įkastas tokiuose krūmeliuose, užkasta, 
vos vos žeme užberta buvo.. O mes ten gyvulius ganydavom aplinkui, 
tai buvom įpratę... Dar ten viena senė.. Mes galvojom – paimsim su 
latv. k.), ten pat, Nr. 909.
63  Pasakojo Anna Ivanāne, įrašė Aiga Hudobčenoka. Preiliai, 2010 07 06 (73 min., latv. k.), 
ten pat, Nr. 738.
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pagaliu, šita, ir, va, pažiūrėsim – kas ten palaidoti, pažiūrėsim.. Ir mes.. 
Ir pažinom, kad tai kaimynai64. 

E. Studanė prisiminė įvykius Subatėje: 
Na tada vieną rytą mane vežė į mokyklą. Toks apsiniaukęs rytas 

buvo. Ir sako, va, susišaudymas. Sušaudė, kai juos surado, ir šaudė ten, 
na, tai buvo... Jie buvo, žmonės pasakojo, kad buvo nuvežti į Subatę. 
Kaip juos ten vežė?.. Vilko turbūt žeme iki Subatės, ir ten jie gulėjo 
visi aikštėje suguldyti. Dabar jiems ten yra baltas kryžius, ten jie palai-
doti yra. Subatėje yra tas kryžius jiems pastatytas. Ten turbūt lietuvių 
yra kažkokių, ir mūsiškių yra. Turbūt, kad nebuvo moters, buvo ten 
nušauta, va, aš tikrai jau nebežinau. Ten, kur ta antroji... Turbūt, Tele2 
tas bokštas yra maždaug toj vietoj, kur tas kryžius yra. Ne, nebežinau, 
prieš kiek čia laiko – pernai ar užpernai, kai jie atidengė... Kai pastatė, 
sakė, kad gražu, nesu ten buvusi65.

A. Ivananei iš vaikystės likęs prisiminimas apie tai, kaip nušauti 
partizanai buvo atvežti ir suguldyti prie bažnyčios:

 Kita vasara buvo, kad jau rusai buvo, kad jie tuomet tuos miško 
brolius šaudė. Eidavom į bažnyčią darbo dienomis, na, kad močiutė 
vesdavosi... Kalbėt tuos poterius, kad atkalbėtų tam kunigui.. Ir prie baž-
nyčios – du, trys lavonai... Tas mūras, kur aplink bažnyčią, tvora ta – prie 
jos pasodinti ir sėdi. Musės ir kiti ten tik ratais [sukasi]. Vienas, vienas 
sušaudytas, kitas, kitas, kaip koks.. ten tiesiog... Kraupus, kraupus vaiz-
das buvo. – Tai buvo, ė, miško broliai, ar tai buvo vietiniai gyventojai? 
– Na, vietiniai jie buvo, bet jie buvo miško broliai. – Aaa! – Kai juos 
pagaudavo, nušaudavo, tai veždavo parodyti kitiems, įbauginti kitus. 
Kad, kad, kad eitų legalizuotis – tuomet jau buvo leidžiama legalizuo-
tis. Bet kuris legalizuodavosi, to daugiau irgi niekas nebematydavo – 
nė vienas nesugrįžo. Taip, kad ten... Dar kitą kartą buvo – mes nuėjom 
ir... ir..., šita gi, keturiese – viena moteris ir trys vyrai..., rankomis dar 

64  Pasakojo Stefānija Leikuma, įrašė Inese Nitiša. Kraslava, 2009 07 12 (80 min., latv. k.), ten 
pat, Nr. 636.
65  Pasakojo Erna Studāne, įrašė Inese Ruļuka. Subatė, 2007 06 27 (92 min., latv. k.), ten pat, 
Nr. 439.
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taip sukabinti, guli prie tos bažnyčios. – Prie bažnyčios juos dėdavo 
demonstravimui? – Taip, taip! [Pateikėja atsako, klausėjai nebaigus už-
duoti klausimo]. Jie tik prie bažnyčios dėjo66. 

A. Jakubovskis papasakojo apie čekistų nušautus partizanus: 
Juos tris sušaudė, buvo atvežti čia, į centrą. Eva tai jau žino tą Nyc-

galės mokyklą – Jašiai kur gyvena, kur eina į tą Mairų kelią. Ten, kur 
ta Jašių ferma ir Erdlanų ta ferma, ten buvo sankryža ir Rėgių kai-
mo taryba buvo – ten, kur gyveno Erdlanų Aldis [orig. Erdlānu Aldis]. 
Na, maždaug toj vietoj, ten, sankryžoje mėtėsi... Taip buvo visur. Ir 
Lyvanuose, Latgaloje kažkur nušovė, jie išbūdavo ten beveik savaitę, 
kad juos atpažintų ar kad pagąsdintų visaip. Jiems, va, pastatė dabar 
Slyteranų kapinėse paskutiniesiems trims ir dar vienam, kuris anks-
čiau metais buvo kritęs, tokį paminklą, atminimo variantą, lygiai prieš 
dešimt metų. Išsiaiškino, kad jie buvo iš Rygos. Paminklą ten pastatė, 
bet jų palaikų ten nėra, vienam iš eigulių liepė juos surinkti ir išvežti 
palaidoti. Ta vieta maždaug žinoma, kur jie palaidoti, tai yra, užkasti. 
Štai taip, su tais miško broliais67.

A. Mileika prisimena su baime tuos nemalonius vaizdus, kuriuos 
yra tekę matyti Asūnėje: 

Ėjom mes į mokyklą, į Asūnės [mokyklą]. Prie pačios mokyklos 
buvo [..] policija, prie pačios mokyklos. Reikėjo juos sunaikinti – tuos 
miško brolius, taip. Ir štai mano teta, ji buvo tame susišaudyme, taip. 
Sužeidė vieną, vieną.. Šitą.. Na, vadinsiu jį policininku, ne.. Na, „strob-
ką“, „strobką“ tą. Ji dar jį atvežė į Asūnę, bet jis mirė, kol atvežė – mirė 
jis, peršautas, taip. Ir sušaudė tuos miško brolius, sušaudė, taip. Kurį 
bunkeryje, kuris pabėgo iš bunkerio. Na, tik vienas liko gyvas iš to 
būrio, taip. Ir atvežė [lavonus] į Asūnę [..] prie tos [..] policijos namo, 
juos išrengtus. Jie gulėjo, o mums, vaikams, reikėjo į mokyklą eiti iš 
ryto, iš ryto. – Tie miško broliai buvo išrengti? – Taip, taip, išrengti. 

66  Pasakojo Anna Ivanāne, įrašė Aiga Hudobčenoka. Preiliai, 2010 07 06 (73 min., latv. k.), 
ten pat, Nr. 738.
67  Pasakojo Arnolds Alberts Jakubovskis, įrašė Ieva Puķe. Jekabpilio nuovadas, 2012 01 07 
(100 min., latv. k.), ten pat, Nr. 920.
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Jie nušauti, išrengti ir taip gulėjo ant to sniego. O mes bijodavom eiti 
pro tuos lavonus.. Tai mes vieną tokį lanką darydavom. Na, tai buvo 
bjauriai pasielgta.. Na, kaip buvo, taip buvo, taip. Na, ir tada juos išvežė 
[..], sakė, kad kapų pakrašty juos ten visus palaidojo. Taip, bet vienas 
liko gyvas, taip. [Sunkiai atsidūsta]. Liko gyvas ir jis juk vėliau viską 
ir papasakojo68.

Buvęs partizanas A. Malnačas paaiškina, kodėl jo kovų draugus 
sušaudė: 

Va, mano kaimynystėje sušaudė tris vaikinus. Nušovė miške. Na, 
jie buvo neatsargūs, buvo aišku, kitaip tariant, pačių kaltė buvo, patys 
užšoko ant tos pasalos – „Strepukų“ pasalos, taip? – „Strepukų“ pasa-
los. Galėjo būti atsargesni, ir nieko nebūtų atsitikę. – Kokie ten vaikinai 
buvo? – Mano kaimynas Malnačų Janis [orig. Malnaču Jānis], Ivbulio 
Antonas [orig. Ivbuļa Antons], ten, iš Kokiniškių69.  

Partizanus ne tik šaudydavo, bet ir areštuodavo, ištremdavo į Sibi-
rą, taip pat jų šeimos narius: 

Šitoje pusėje juos suėmė, taip. Vieni ten miške krito, kiti buvo su-
imti ir išvežti. Va, aš jau sakiau, kokiais [19]53 metais, ar tai rajonas 
buvo, kai juos ten išaiškino. Ir buvo, žodžiu, areštuoti, ir šeima buvo 
išdraskyta. – Na, visi tie, kurie čia – jie buvo arba likviduoti, arba tuose 
miškuose, arba pasitraukė į užsienį [miško broliai]. Kaip jie tai padarė, 
aš to negaliu pasakyti. Va, buvo toks Kuknios Viktoras [orig. Kukņas 
Viktors]. Buvo toks Janis Vėderas [orig. Jānis Vēders]. Tai tie, štai, ku-
riuos du kartus buvo ištrėmę – buvo toks Gravelsonas.. Tuos mažuosius 
vaikus kartu su tuo seneliu du kartus [ištrėmė]: pirmą kartą už tai, kad 
tas sūnus buvo miške, antrą kartą – todėl, kad nėjo į kolūkį70.

Ir tada, kai jį nušovė, tuo metu visi bijojo, bijojo rusų, todėl nepri-

68  Pasakojo Anna Mileika, įrašė Baiba Mileika. Dagdos nuovadas, Dagda, 2011 08 19 (148 min., 
latv. k.), ten pat, Nr. 909.
69  Pasakojo Antons Malnačs, įrašė Romualds Gadzāns. Daugpilio r., Lyksnos vlsč., 2004 10 10 
(40 min., latv. k.), ten pat, Nr. 229.
70  Pasakojo Zenta Ozoliņa, įrašė Inese Nitiša. Jekabpilio r., Aknystos kaimiškoji teritorija, 
2008 07 03 (200 min., latv. k.), ten pat, Nr. 555.
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sipažindavo dėl saviškių, nes žinojo, kad ir artimuosius arba į Sibirą 
išveš, ar kur.. Ir taip neprisipažindavo71. 

Sovietų valdžia partizanams žadėjo amnestiją. Buvęs partizanas 
A. Malnačas amnestijai pritarė ir nė kiek dėl to nesigailėjo, nes jo kovų 
draugai buvo sušaudyti: 

Aš slapsčiausi keturiolika mėnesių, kol, na, pranešė. Stalinas juto, 
kad kitaip su mūsų partizanais nesusitvarkys. Ir... jis... paskelbė am-
nestiją, kad užsiregistruotų ir atiduotų ginklus, ir liks nepaliesti. Taip ir 
buvo. Reikėjo tik kas mėnesį registruotis, kad tu dar vis esi [...], niekur 
nesi pabėgęs, ir tai tęsėsi nuo 1945-ųjų rudens. Kai aš legalizavausi, 
iki 1948-ųjų dirbau savo ūkyje ir vykdydavau visas normas ir kvotas, 
ir dirbau savo žemę. Tada kolūkiai dar nebuvo įkurti, kol 1948-aisiais 
pašaukė mus visus, tuos dezertyrus, į armiją. Va. Na, žinoma, kad su 
mumis tuomet, kaip su valstybės priešais, galima taip sakyti, elgėsi la-
bai jau priešiškai. Buvo pranešta tiems visiems armijoje tarnaujantiems 
kareiviams, kad mes esam tokie sulaikyti banditai ir kad su mumis iš 
viso nesileistų į jokias dideles draugystes ar kalbas. Taip mus kurį laiką 
stebėdavo tie vyresni, kad mus prižiūrėtų. Jei į miestą per laisvadienius, 
sekmadienį koks norėdavo nueiti – į miestą vienų neleisdavo, turėdavo 
eiti, vadinasi, turėjo eiti ir tas vyresnis rusų kareivis. Va. Na, vėliau, lai-
kui bėgant, po kokių metų, po dvejų viskas stabilizavosi, – kad mes, taip 
sakant, nieko blogo nedarydavom. Ir tada mums reikėdavo.. Jau mums 
vieną kitą tą, iš Vidurio Azijos, ar iš rusų Rusijos, žmogų reikėdavo 
prižiūrėti už vagiliavimą, už visokius, na, žodžiu, jie buvo vagys. Liepė 
prižiūrėti, o, jei vogdavo – pranešti. Štai taip. – Tai apskritai, tas požiūris 
keitėsi į ..? – Požiūris pasikeitė, taip72. 

Antruoju pasauliniu karu kova su sovietine valdžia nesibaigė, tai 
itin ryškiai parodo partizanų veikla – ginkluotas pasipriešinimas oku-
pacinei valdžiai apėmė visą Latvijos teritoriją, o prasidėjo ji Latgaloje. 

71  Pasakojo Olga Spūle, įrašė Gints Kokins. Daugpilio r., Eglainės vlsč., 2003 04 10 (150 min., 
latvių k.), ten pat, Nr. 28.
72  Pasakojo Antons Malnačs, įrašė Romualds Gadzāns. Daugpilio r., Lyksnos vlsč., 2004 10 10 
(40 min., latv. k.), ten pat, Nr. 229.
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Į partizanų gretas stojo įvairiausių visuomenės sluoksnių, įvairiausio 
amžiaus žmonės. Nacionaliniai partizanai veikė atitinkamo istorinio 
periodo visuomeninį, ekonominį ir politinį vystymąsi, nes SSSR val-
džios įstaigoms partizanai trukdė „įsišaknyti“, kova su partizanais rei-
kalavo lėšų iš valstybės biudžeto, taip pat žmonių resursų. Partizanų 
veikla veikė ir visuomenę – vieni jautė jiems simpatiją ir padėjo, ki-
tiems jie pakenkė ir kėlė baimę. Nacionalinių partizanų klausimas vis 
dar labai neaiškus ir vertinamas nevienareikšmiškai, todėl kiekvienas 
tyrimas, skirtas partizanų veiklai tirti, yra labai svarbus.

Iš latvių kalbos vertė Kristina Vaisvalavičienė

Paminklo nacionaliniams partizanams atidengimo iškilmės Lyksnoje 
(Daugpilio nuovadas), 1994 m. lapkričio 17 d. T. Rudano nuotr.


