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ir skleisdami baimę, trukdo šalies gynybai, turime nedelsiant atiduoti teisti karo tribunolui 
ir net nežiūrėti, kas jie tokie“. „Raudonoji armija, Raudonasis jūrų laivynas ir visi Sovietų 
Sąjungos piliečiai turi ginti kiekvieną sovietinės žemės pėdą, iki paskutinio kraujo lašo kau-
tis už mūsų kaimus ir miestus...“ Vadovaujantysis Raudonosios armijos aparatas nedelsda-
mas ėmėsi įgyvendinti šiuos tikslus ir paliepimus, kurie kareiviams turėjo palikti tik vieną 
pasirinkimą – kovoti arba mirti.

Dabar pirmiausia visas savo priemones į darbą paleido Raudonosios armijos vyriausioji 
politinės propagandos valdyba, vadovaujama pirmojo rango armijos komisaro L. Mechlio, 
nes reikėjo „atskirai kiekvienam kareiviui“5 įkalti į galvą „tautų vado, valstybinio gynybos 
komiteto pirmininko draugo Stalino kalbą ir mūsų užduotis“. Daugelyje direktyvų ir po-
tvarkių, pavyzdžiui, 1941 m. liepos 14 d. nutarime6 Nr. 20, liepos 15 d. nutarime7 Nr. 081 
ir kituose pagrindiniuose potvarkiuose, buvo nurodomi tinkami šūkiai. Svarbiausias devi-
zas buvo – ginti „kiekvieną sovietinės žemės pėdą“, kaip skelbiama šiose sentencijose, „iki 
paskutinio kraujo lašo“, „iki paskutinio atodūsio“. Tokie savavališki veiksmai, kaip „pasi-
traukimas iš pozicijos“, „pabėgimas iš mūšio lauko“, „pasidavimas į nelaisvę“, buvo laiko-
mi „šventos kario priesaikos“ pažeidimu, „tėvynės išdavimu“, „nusikaltimu savo liaudžiai,  
sovietinei Tėvynei ir vyriausybei“. „Dezorganizatoriams, panikieriams, bailiams, dezer-
tyrams ir provokacinių gandų skleidėjams“, atsiradusiems „kareivių, vadų (karininkų) ir 
politinių darbuotojų“ gretose, nuo dabar buvo skelbiama „nuožmi kova“, grasinama, kad 
jiems bus taikomos „griežčiausios“ ar net „žiaurios priemonės“,  kad jie bus „negailestin-
gai“ persekiojami. 

5 BA-MA, RH 21-1/471, 12. 7. 1941.
6 BA-MA, RH 21-2/649, 14. 7. 1941.
7 BA-MA, RH 20-18/996, 15. 7. 1941.

Sovietinių žmonių 
naikinamas kaimas...  

Iš 1941 m. žurnalo  
„Die Woche“ .

1-ojo rango armijos komisaras 
L. Mechlis ir VKP(b) CK politinio 
biuro narys N. Chruščiovas 
Besarabijoje. 1940 m. 

Sovietų valdžiai, kovojančiai su vokiečių kariuomene visai nerūpėjo, kur gyvens jos šalies žmonės karo metu. 
Zoja Kosmodemjanskaja vykdė kaime diversijas pagal  1941 m. lapkričio 17-osios įsakymą. Kaimo gyventojai 
pagavo ją padeginėjant namus ir perdavė vokiečių  tarnyboms. Ant Z. Kosmodemjanskajos kaklo pakabintas 
užrašas: „Namų padegėja“.
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5 SKYRIUS

StalIno teRoRo apaRataS 
Kaip ugdytas „masinis heroizmas“  

ir „sovietinis patriotizmas“ 

Dabar jau visai aišku, kad Raudonoji armija, be karinės vadovybės, turėjo dar vieną 
ramstį – nepriklausomą, vidine subordinacija pagrįstą politinį aparatą, kuris buvo tiesio-
giai pavaldus politinės propagandos vyriausiosios valdybos (nuo 1941 metų vadinamos vy-
riausiąja politine valdyba) šefui, liūdnai pagarsėjusiam pirmojo rango armijos komisarui 
Mechliui. Be to, terorą vykdė ir kita grėsminga, slaptai dirbanti ir dėl to dar pavojingesnė 
įstaiga – NKVD, kuri organizaciniu požiūriu su Raudonąja armija neturėjo nieko bendra 
ir nurodymus gaudavo tiesiogiai iš Berijos vadovaujamo vidaus reikalų liaudies komisaria-
to. Sovietų Sąjungos valdžios sistema, kaip jau sakyta, vadovavosi paprastu principu – ne-
patikėjusiesiems propaganda teko patirti terorą. Prie šio principo įgyvendinimo prisidė-
jo ir Raudonosios armijos struktūros, šiam 
reikalui turėjusios geriausias organizacines 
sąlygas.

Dėl iš dalies pagrįsto Stalino nepasiti-
kėjimo „komandiniu aparatu“, kitaip ta-
riant, – Raudonosios armijos vadovybe 
ir visais jos daliniais, 1941 m. liepos 16 d. 
Raudonojoje armijoje, o liepos 20 dieną 
kariniame jūrų laivyne buvo imtasi rimtų 
organizacinių pertvarkymų. Nuo tų dienų 
visuose korpusuose, divizijose, pulkuose, 
visuose karinių mokymo įstaigų ir institu-
cijų štabuose, visuose motorizuotuosiuose 
daliniuose – tankų batalionuose ir artile-
ristų divizijose, o nuo gruodžio mėnesio 
ir šaulių batalionuose buvo įkurtas „kari-
nių komisarų institutas“, o visose kuopo-
se, baterijose, eskadronuose, eskadrilėse – 
atitinkamos paskirties „politinių vadovų 
institutas“, kurio užduotis ir pavedimus 
įgyvendino politiniai skyriai. Armijos ir 
fronto lygmeniu šią funkciją vykdė karo 
tarybos nariai, aukšti partijos funkcionie-
riai. 1941 m. birželio 16 d. SSRS  aukščiau-
siosiojo sovieto prezidiumo pirmininkas 
Kalininas patvirtino „Įstatyminius aktus 

Originalus transparanto užrašas: „Darbininkų ir 
valstiečių viešpatavimui galo nebus“.

NKVD  darbuotojų kolona demonstracijoje Raudonojoje 
aikštėje. 1936 m.
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SSRS VIDAUS REIKALŲ    13 144 OP
LIAUDIES KOMISARIATAS    VISIŠKAI SLAPTAI
       1940 m. kovo mėn. 5 d.
    VKP(b) CK 
     Draugui  S T A L I N U I 

SSRS NKVD Ukrainos ir Baltarusijos vakarinių sričių lageriuose ir kalėjimuose šiuo 
metu yra laikomas didelis buvusių lenkų karininkų, buvusių lenkų policijos darbuotojų ir 
žvalgybos darbuotojų, nacionalistinių kontrrevoliucinių partijų, slaptų sukilėlių organiza-
cijų kontrrevoliucionierių, perbėgėlių ir kt. Visi jie yra užkietėję sovietų valdžios priešai, 
kupini neapykantos sovietinei tvarkai.

Karo belaisviai karininkai, policininkai, būdami lageriuose, bando tęsti kontrrevoliucinę 
veiklą, vykdo antisovietinę agitaciją. Kiekvienas jų tik ir laukia išlaisvinimo, kad vėl galėtų 
aktyviai įsijungti į kovą prieš sovietų valdžią.

Vakarų Ukrainos ir Baltarusijos NKVD įstaigos atskleidė nemažai kontrrevoliucinių 
politinių organizacijų. Visose šiose kontrrevoliucinėse organizacijose pagrindinį vaidmenį 
vaidina buvę lenkų kariuomenės karininkai, buvę policininkai ir žandarai.

Tarp sulaikytų perbėgėlių ir valstybinės sienos pažeidėjų išaiškinta asmenų, kurie yra 
kontrrevoliucinių šnipinėjimo ir sukilėlių organizacijų dalyviai.

Karo belaisvių stovyklose laikoma iš viso (neskaičiuojant kareivių bei puskarininkių per-
sonalo) 14. 736 buvę karininkai, valdininkai, dvarininkai, policininkai, žandarai, kaliniai, 
persikėlėliai ir žvalgai, pagal tautybę – 97 % lenkai.

 Iš jų: 
  Generolai, pulkininkai ir papulkininkiai      – 295
  Majorai ir kapitonai        – 2.080
  Poručikai, podporučikai ir chorunžai       – 6.049
  Policijos karininkai ir jaunesnieji karininkai    – 1.030
  Eiliniai policininkai, žandarai, kaliniai ir žvalgai    – 5.133
  Valdininkai, dvarininkai, kunigai ir persikėlėliai    – 144

Ukrainos ir Baltarusijos vakarinių sričių kalėjimuose laikomi 18 632 suimtieji (tarp jų 
10 685 lenkai), iš jų:

 
  Buvusieji karininkai       – 1.207
  Buvusieji policijos žvalgai ir žandarai                         – 5.141
  Šnipai ir diversantai       – 347
  Buvę dvarininkai, fabrikantai ir valdininkai    – 465
  Įvairių kontrrevoliucinių ir sukilėlių organizacijų
  Ir įvairūs kontrrevoliuciniai elementai                  – 5.345
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Nr. 9. Sovietų Sąjungos 
generalinio štabo 1941 m. 
vasario 24 d. karinių 
pajėgų išskleidimo pietinis 
variantas. Parengtas 
operatyvinės valdybos 
viršininko pavaduotojo 
generolo majoro 
Vasilevskio.
Žemėlapyje užrašyta:  
„Visiškai slaptai. 
Ypatingos svarbos. 
Vienintelis egzempliorius.“


