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KONFERENCE “BRUŅOTA ANTIKOMUNISTISKĀ PRETOŠANĀS 
AUSTRUMEIROPĀ UN CENTRĀLEIROPĀ 1944.–1953. GADĀ” 
VIĻŅĀ 

Lietuvas galvaspilsētā Viļņā 2021. gada 10. septembrī notika Lietuvas Seima un  
Lietuvas iedzīvotāju genocīda un pretošanās kustības izpētes centra (LGGRTC) rīkota starp-
tautiska zinātniska konference “Bruņota antikomunistiskā pretošanās Austrumeiropā 
un Centrāleiropā 1944.–1953. gadā”, kas pulcēja zinātniekus un arhīvu speciālistus no 
Lietuvas, Zviedrijas, Polijas, Igaunijas, Latvijas, Vācijas un Ungārijas. Konference no-
tika LGGRTC filiālē – Tuskulēnu Miera parka memoriālajā kompleksā. Starptautiskā 
konference bija veltīta Lietuvas brīvības cīnītāja Joza Lukša (Juozas Lukša; 1921–1951)  
100. dzimšanas dienai. Lietuvas Republikas Seims jau iepriekš 2021. gadu bija izsludinājis 
par Joza Lukša gadu. 

LGGRTC vēsturniece Ramona Staveckaite (Staveckaitė-Notari) atklāšanā uzsvēra, 
ka Joza Lukšas personība uzlūkojama kā Lietuvas partizānu kara fenomens tā plašākā 
kontekstā un ka Lietuvas partizānu pretestība okupācijas režīmam ir salīdzināma ar to 
valstu pieredzi, kas līdzīgi cīnījās pret padomju okupantiem pēc Otrā pasaules kara.

Konferences ziņojumu tēmas bija sadalītas divās daļās: pirmā paneļdiskusija bija 
veltīta J. Lukša personībai, viņa lomai brīvības cīņās un darbībai emigrācijā, bet otrā 
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paneļdiskusija bija veltīta citu valstu partizānu kara vēsturei. Tika nodrošināta sinhronā 
tulkošana lietuviešu, angļu, poļu un krievu valodā. 

Konferences dalībniekus sveica Lietuvas Seima priekšsēdētāja vietniece Radvile 
Morkūnaite (Morkūnaitė-Mikulėnienė), kura uzsvēra, ka LGGRTC daudzu gadu garumā 
ir pētījis Lietuvas partizānu karu un tā varoņu – nacionālo partizānu jeb brīvības cīnītāju 
likteņus, veicis pētījumus par noziegumiem pret cilvēci un cilvēktiesību pārkāpumiem 
okupētajā Lietuvā. 

Lietuvas Republikas Atjaunotā Seima priekšsēdētājs Brīvības balvas laureāts pro-
fesors Dr. Vītauts Landsberģis (Landsbergis) uzrunā konferences dalībniekiem uzsvēra, 
ka bez Lietuvas partizānu kara pret padomju okupācijas režīmu Lietuvas neatkarības 
atjaunošana 20. gs. 90. gadu sākumā nebūtu iespējama. Konferences atklāšanā LGGRTC 
ģenerāldirektors Arūns Bubnis (Bubnys) akcentēja, ka Centrālās Eiropas un Austrumei-
ropas tautu antikomunistiskajai pretestībai bija daudz kopīga ar to, kas notika Lietuvā 
pēc kara. 

Pirmās paneļdiskusijas moderatore bija Dr. Kritīna Burinskaite (Burinskaitė; LGGRTC), 
un pirmais uzstājās Vidmants Vitkausks (Vitkauskas), Garļavas J. Lukša ģimnāzijas direk-
tors, ar referātu “Jozs Lukša un viņa biedri otrās misijas laikā Rietumos, 1948–1950”. 
J. Lukšam bija neskaitāmi segvārdi, kā Vytis, Skirmantas, Kazimieras, Araminas, Kęstutis, 
Skrajūnas, Miškinis, Daumantas, Mykolaitis, tādēļ čekistiem ilgu laiku neizdevās tikt 
viņam uz pēdām. 1940.–1941. gadā J. Lukša pieslējās pagrīdes Lietuvas aktīvistu fron-
tei, 1941. gadā tika ieslodzīts Kauņas īpašā režīma cietumā, no kura izkļuva tikai kara 
sākumā. Vācu okupācijas laikā Lietuvā viņš piedalījās pagrīdes cīņā pret vāciešiem, bet 
pēc otrās padomju okupācijas pieslējās pagrīdes Lietuvas atbrīvošanas padomei, bija Lie-
tuvas partizānu kustības organizatoriskās daļas vadītājs. 1946. gada vasarā devās mežā 
pie partizāniem, tika iecelts par Taura apgabala Dzelzs vilku vienības preses nodaļas 
vadītāju, bija partizānu laikrakstu organizators un redaktors. Pirmajā ārzemju misijā 
1947. gada maijā–jūnijā J. Lukša (Kęstutis) pēc Lietuvas partizānu vadības pavēles devās 
uz Gdaņsku, kur tikās ar ārvalstu specdienestu sakaru virsnieku, kuru viņš informēja par 
situāciju Lietuvā, partizānu cīņām un par padomju režīma represijām. Ziņas bija adresētas 
lietuviešu emigrācijas vadībai ārzemēs. Otrajā ārzemju misijā 1947. gada 14. decembrī 
J. Lukša (Skrajūnas) kopā ar Kazimiru Pupli (Audronis) caur Austrumprūsiju devās vēl 
bīstamākā uzdevumā ar mērķi nokļūt Rietumos, lai tiktos ar Lietuvas emigrācijas vadību. 
1948. gada 9. jūlijā Rietumvācijā, Bādenbādenē, viņš piedalījās Lietuvas atbrīvošanas 
augstākās komitejas sapulcē. J. Lukša apmeklēja Zviedriju, Vāciju un Franciju, no 1948. 
līdz 1950. gadam izglītojās franču un amerikāņu izlūku skolās. Iestājās Lietuvas brīvības 
cīnītāju savienībā, no 1949. gada februāra līdz rudenim bija tās Politiskā departamen-
ta vadītājs. Dzīvojot Rietumos, sarakstīja grāmatu “Partizāni aiz dzelzs priekškara”. 
1949. gadā viņš saņēma īpašas pilnvaras pārstāvēt Lietuvas brīvības cīnītāju savienību 
ārvalstīs. 1950. gada rudenī J. Lukšis atgriezās Lietuvā un tika iecelts par Partizānu 
bruņoto spēku štāba Izlūkošanas nodaļas priekšnieku. 1951. gada 4. septembrī viņu 
nodeva dubultaģents J. Kukausks, J. Lukša gāja bojā mežā uz dienvidiem no Kauņas, 
netālu no Pabartupes ciema.

Zviedru filmu veidotājs, tulks un publicists Jonass Ēmans (Öhman) ar videokon-
ferences palīdzību no Zviedrijas ziņojumā “Jozs Lukša un Zviedrijas loma” runāja par 
J. Lukša Zviedrijas posmu. Viņš akcentēja to, ka J. Lukša, ierodoties Zviedrijā, spēja 
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saliedēt šeit emigrācijā esošos lietuviešus vienotā organizācijā. No 1949. gada marta 
J. Lukša Stokholmā darbojās kā Lietuvas lietuviešu komitejas vadītājs. J. Ēmans stāstīja 
par to, kā veidojis dokumentālo filmu par J. Lukši “The invisible front” (Neredzamā fron-
te, 2014. g.). Filmas centrā ir lietuviešu pretošanās kustība un mīlestība starp J. Lukši un 
viņa iecerēto Nijoli. 1948. gada vasarā Parīzē J. Lukša bija saticis ārsti Nijoli Bražēnaiti. 
Draudzība pārauga mīlestībā, un 1950. gada 23. jūlijā abi Tībingenē apprecējās. J. Ēmans 
filmas veidošanas procesā bija ieguvis daudzus lietuviešu trimdas oriģināldokumentus, 
pamatā no Zviedrijas un Vācijas lietuviešiem. A. Bubnis videokonferencē J. Ēmanam 
uzdeva jautājumu, vai šie dokumenti ir pieejami, uz ko runātājs atbildēja apstiprinoši.

Dr. Darus Jodis (Juodis; LGGRTC) referātā “Valsts drošības ministrijas aģenta lieta 
“Nieman” – spiegu spēles ar ASV slepeno dienestu” stāstīja par spiegu spēlēm starp 
Lietuvas PSR Valsts drošības ministriju (VDM) un zviedru, angļu un amerikāņu spec-
dienestiem. Lietuvas PSR VDK jau no 1946. gada, veicot no ārzemēm Lietuvā iesūtīto 
aģentu pārvervēšanu, varēja sākt spiegu spēles ar Rietumiem, sūtot apzināti sagrozītu 
informāciju. Tā, piemēram, 1950. gadā Lietuvas PSR VDM ar Zviedriju veica piecas spēles, 
ar ASV – sešas, ar britu izlūkdienestu – vienu spēli. VDM šīm darbībām piešķīra kodētu 
nosaukumu “Volna”. Šajos pasākumos bija iesaistīts aģents Nīmans jeb Jons Deksnis, 
pretošanās dalībnieka Daunora sekretārs (partizāna segvārdi Alfonss, Hektors u. c., VDK 
aģenta segvārds Petrausks). Pavisam šajā spiegu spēļu lietā ir 27 sējumi. Radio spēlēm 
vien veltīti pieci sējumi, bet J. Lukšam – viens sējums. Nozīmīga loma šajās spiegu spēlēs 
bija čekas aģentam Jonasam Kukauskam, kas vēlāk arī nodeva čekai J. Lukši. Lietuvas 

Pasākuma dalībnieki LGGRTC Tuskulēnu Miera parka memoriāla 
konferenču zālē 2021. gada 10. septembrī
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PSR VDM šajās radio spēlēs centās diskreditēt Lietuvas partizānu kustību un darbību, 
piespēlēja ASV un britu izlūkdienestiem dezinformāciju, piemēram, ka partizānu vienību 
vadītāji Žemaitis un Vanags ir VDK aģenti un nodevēji. Spiegu spēles turpinājās līdz 
1952. gada beigām, kad kontroli pār tām pārņēma PSRS Valsts drošības ministrija.

Polijas Nacionālā piemiņas institūta pētnieka Dr. Tomaša Balbusa (Balbus) referāta 
tēma bija “Polijas pagrīdes pretizlūkošanas darbība pret padomju okupāciju, 1944–
1948”. Pēc padomju okupācijas poļu nacionālā pretošanās kustība aizgāja pagrīdē. 
Pamatā to veidoja Armia Krajowa jeb Tēvijas armijas dalībnieki, bet tajā iestājās arī 
daudzi gados jauni un līdz tam nekarojuši cilvēki. Pirmā nopietnā pretizlūkošanas nodaļa 
izveidojās Krakovā, kur pretestības kustības dalībniekiem izdevās iefiltrēt savus cilvēkus 
padomju drošības orgānu kontrolētajās institūcijās – milicijā, apsardzes dienestos, kara 
komisariātos. Vērtīgi aģenti bija Vladislavs Dubovskis un Olīvija Lipninska. Pretestības 
kustības pretizlūkošanas nodaļas darbinieki vāca ziņas par PSRS VDM aktivitātēm, viņu 
aģentūras darbu, metodēm u. c., par Polijā esošā padomju karaspēka dislokāciju, karavīru 
skaitu. Šīs ziņas tika sūtītas poļu emigrācijas organizācijām, kuras tās nodeva Rietumval-
stu specdienestiem. Aktīvi šī pretizlūkošana darbojās Silēzijā. Polijā dislocētās PSRS VDM 
vienības reģionos izvērsa aktīvu darbību pret poļu pretestības kustības dalībniekiem, 
centās savervēt un infiltrēt pretošanās kustībā savus aģentus, kas arī izdevās. 50. gadu 
sākumā gan Polijas, gan padomju VDM jau bija zināmas gandrīz visas pretošanās kustības 
dalībnieku aktivitātes. Referents norādīja, ka sīkāk par pretestības kustību Polijā, 
Centrālajā un Austrumu Eiropā, arī Baltijā un Ukrainā var izlasīt grāmatā “Wojna po wo-
jnie. Antysowieckie podziemie w Europe Šrodkowo-Wschodniej w latach 1944–1953” 
(Karš pēc kara. Pretpadomju pagrīde Centrālajā un Austrumu Eiropā 1944.–1953. g.).1 

Konferences otro daļu vadīja Dr. Ramona Staveckaite. Igaunijas Vēsturiskās atmiņas 
institūta pētnieks Dr. Mēlis Saueauks (Saueauk) referātā “Slepenās misijas no Zviedrijas 
uz Igauniju un Pēsaspea katastrofa 1951. gadā” aplūkoja cilvēku pārsūtīšanas operācijas 
no Rietumiem uz Igauniju. Pēsaspea (Põõsaspea) ir zemesrags Igaunijas ziemeļrietumos, 
kur 1951. gadā naktī no 2. uz 3. septembri krastā no laivas tika izsēdināti pieci pretestības 
kustības dalībnieki. Bija daudzas misijas, kurās tika sūtīti igauņi no Zviedrijas pie 
nacionālajiem partizāniem pāri Baltijas jūrai, bet igauņu pētnieks akcentēja tikai četras 
nozīmīgākās. Pirmā misija bija 1948. gada 14. oktobrī uz Lohusalu, kurā piedalījās Harijs 
Vimms (Villijs), Endels Unts (Susi) un Juhans Malts (Joonas) un kas notika VDK radio spēļu 
“Javka” un “Sever” ietvaros. Otrā misija bija 1949. gada 1. maijā uz Palangu ar laivu S208, 
kurā piedalījās Igors Epliks (Maksis), Endels Susters (Nixi), latvietis Vidvuds Šveics (Jan-
sons), Jons Deksnis (Hektors), Valdemārs Briedis (Osis), un tā iekļāvās globālajā spēlē 
“Lursen-S”. Trešā misija norisinājās 1950. gada 18. aprīlī caur Bornholmu uz Palangu ar 
laivu S208, un tajā iesaistījās Ēvalds Haliks (Josse), Olevs Leda (Ermo) un Justs Dockus 
(Tomas). Ceturtā misija notika 1951. gada 2.–3. septembrī ar laivu “Kilroy” uz Spithami. 
To vadīja E. Andersons, piedalījās Lembits Ustels, Aksels Pors, Fridrihs Polds un Jānis 
Krūms. Izkāpjot krastā Pēsaspea zemesragā, visus nogalināja padomju robežsargi, kas 
bija izskaitļojuši aģentu ierašanos. Tā bija ceturtās misijas izgāšanās un katastrofa. 

1  Baran, Adam, Motyka, Grzegorz, Stryjek, Tomasz, Wnuk, Rafal (2012). Wojna po wojnie. Anty-
sowieckie podziemie w Europe Šrodkowo-Wschodniej w latach 1944–1953. Gdansk; Warszawa, 
666 s. 
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Visas šī misijas notika VDK kontrolē, uzraudzībā un būtībā bija visai bezjēdzīgas. Pēckara 
posmā līdz 1956. gadam pavisam notika 56 laivu braucieni jeb misijas. Čekistu operācijas 
“Sever” un “Javka” noslēdzās 1956. gadā, “Majak” – 1957. gadā. 1957. gada martā PSRS 
iesniedza Zviedrijai oficiālu notu, lai vairs nesūta pāri jūrai cilvēkus. Šīs operācijas bija 
starptautiskas, tajās piedalījās visu triju Baltijas valstu cilvēki.

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīva eksperts Ainārs Bambals referātā 
“Pētera Čevera grupa. Ziemeļkurzemes partizāni” stāstīja par P. Čevera partizānu grupu, 
kas darbojās Talsu apriņķa Vandzenes pagastā un Ziemeļkurzemē. Referātā izmantotas 
ziņas no viņa krimināllietas, kas glabājas Latvijas Valsts arhīvā (LNA_LVA, 1986_1_28398). 
P. Čevers bija Latvijas armijas virsnieks, 1937. gada augustā kā leitnants beidza Latvi-
jas karaskolu, dienēja Jātnieku pulkā Daugavpilī. Kara laikā Latviešu leģiona kapteinis. 
No 1942. gada marta veselu gadu specvienībā “Brandenburga 800” (1. baltiešu rota) 
izgāja īpašu apmācību. No 1943. gada marta kā 19. divīzijas 43. pulka 13. prettanku 
rotas komandieris cīnījās Austrumu frontē. Apbalvots ar 1. un 2. šķiras Dzelzs krustu, 
Kara Nopelnu krustu un Trieciena nozīmi sudrabā. Pēc vācu karaspēka kapitulācijas  
P. Čevers ar vairākiem sava pulka virsniekiem un kareivjiem ar ieročiem iegāja Kurzemes 
mežos, lai turpinātu cīņu pret okupantiem (tādu leģionāru, kas slēpās mežos, bija ap 
4000). Viņa grupa kā Latvijas Nacionālo partizānu organizācijas vienība darbojās Talsu 
apriņķa Vandzenes pagasta mežos. P. Čevera (segvārds Pēteris) grupa sākotnēji iekļāvās 
kapteiņa N. Straumes grupā, kas darbojās Engures–Zentenes apkārtnē līdz 1948. gada 
pavasarim. 1948. gada maijā P. Čevers kļuva par grupas komandieri. 1950. gada  
3. februārī viņa grupa izcīnīja smagu kauju ar Latvijas PSR VDM 300 vīru lielu karaspēku, 
kurā krita seši grupas dalībnieki, pārējie izlauzās no divkārša aplenkuma. Nodevības 
rezultātā 1950. gada naktī no 1. uz 2. novembri P. Čevers un vēl seši grupas dalībnieki 
tika sagūstīti un ieslodzīti VDM cietumā. 1951. gada 3. aprīlī Baltijas kara apgabala Kara 
tribunāls piesprieda Pēterim Čeveram, Jānim Guram, Augustam Dunduram un Arkādijam 
Jurcenam augstāko soda mēru. Nāvessods izpildīts 1951. gada 24. jūlijā. Artūru Kalniņu 
VDM arestēja 1952. gada 2. aprīlī un nošāva 29. septembrī. Pēc kara Latvijas teritorijā 
noslepkavoti vai cietumos miruši vismaz 3500 nacionālie partizāni. Autors demonstrēja 
galvenos krimināllietu dokumentu veidus un informācijas avotus, no kuriem gūtas ziņas 
par nacionālajiem partizāniem.

Berlīnes Brīvās Universitātes pētnieks Dr. Aleksandrs Goguns (Gogun) uzstājās 
ar referātu ““Stikla griesti”: Ukrainas radikālā nacionālisma spēks un sakāve”. Ukraiņu 
apspiešana sākās jau Austroungārijas impērijā 19. gs., ko noteica gan sociālie, gan 
reliģiskie un etniski politiskie cēloņi. 19. gs. beigās Rietumukrainā parādījās jaunas 
nacionālās vēsmas un cerības, atdzima valoda, kultūra, tomēr pieauga arī rusofīlija. 
Ukraiņu nacionālisms dzima Galīcijā, tomēr no 38 Galīcijas deputātiem Austrijas 
parlamentā tikai trīs bija ukraiņi. Līdz Pirmajam pasaules karam Austroungārijas impērijas 
armijā dienēja tikai 1 % ukraiņu virsnieku un kareivju. 1920. gadā Galīcijā tika nodibināta 
ukraiņu nacionālistu partija. Pirmā ukraiņu nacionālā valsts – Ukrainas Tautas Republika 
radās Krievijas impērijas un Austroungārijas sabrukuma rezultātā 1918. gadā. 1919. gada 
14. janvārī tika pasludināta Ukrainas PSR, bet 1920. gada februārī tikpat kā visu Ukrainu 
ieņēma Sarkanā armija (izņemot Viņņicas un Žitomiras apgabalu). Pēc padomju–poļu 
kara Ukrainas Tautas Republikas teritorija 1921. gadā tika sadalīta starp Polijas Republiku 
un Ukrainas PSR ar Rīgas miera līgumu. Saspīlētas attiecības ukraiņiem ilgu laiku bija 
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ar poļiem, jo poļiem bija aizdomas, ka daļa ukraiņu simpatizē Vācijai, daļa – PSRS. No 
1918. līdz 1939. gadam Galīcijā valdīja izteikts nacionālisms un mēģinājumi veidot savu 
valstiskumu, taču tas neizdevās. Sākoties Otrajam pasaules karam, ukraiņu nacionālistu 
rosināta, nodibinājās Ukrainas nemiernieku armija (Українська повстанська армія; 
UPA). Diemžēl kara noslēgums un sekojošā Padomju armijas uzvara ukraiņiem nedeva 
iespēju izveidot savu neatkarīgu valsti, lai gan masveida nacionālā pretošanās padomju 
režīmam Ukrainā, it sevišķi tās rietumu apgabalos, turpinājās līdz 50. gadu vidum.

Ungārijas Vēstures pētniecības institūta pētnieks Dr. Andrāšs Joo (Joó) uzstājās 
ar ziņojumu “Izdzīvošanas, leģitimitātes un neatkarības jautājumi: Ungārijas kara lai-
ka premjerministrs Miklošs Kāllai uz jaunā laikmeta sliekšņa, kurā dominēja Padomju 
Savienība, 1944–1956”. Otrā pasaules kara laikā no 1942. gada 9. marta līdz 1944. gada 
22. martam M. Kāllai bija Ungārijas premjerministrs. 1944. gada rudenī Padomju armija 
okupēja Ungāriju, PSRS atbalstīja tikai Ungārijas komunistisko partiju, un demokrātiskas 
Ungārijas veidošana kļuva neiespējama. M. Kāllai 1946. gadā devās trimdā uz ASV, kur 
turpināja aktīvi cīnīties par Ungārijas neatkarības idejām. Arī 1956. gada oktobrī, kad 
sākās Ungārijas revolūcija, ungāri cerēja, ka atgūs savu nacionālo valsti. M. Kāllai iespēju 
robežās aktīvi iesaistījās revolūcijas procesos no emigrācijas ASV ar informatīvu atbalstu.

Pēc dalībnieku ziņojumiem sekoja diskusija (brīvais mikrofons), kas bija vis-
interesantākā šīs konferences daļa. Vērtīgi bija uzzināt, ka, piemēram, Lietuvā 
antikomunistiskās kustības dalībniekus sauc par brīvības cīnītājiem un ka apzīmējumam 
“meža brāļi” ir negatīva nokrāsa, jo daudzi no viņiem nodarbojās ar laupīšanām un 
līdz ar to diskreditēja Lietuvas brīvības cīnītājus. A. Bubnis Ungārijas pārstāvim uzdeva 
jautājumu – kāda ir bijusi ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) loma 1956. gada 
Ungārijas revolūcijā? A. Joo atbildēja, ka tā ir padomju laika komunistu propaganda 
Aukstā kara apstākļos, ka revolūciju Ungārijā organizējusi ASV CIP. Protams, daudzi 
Ungārijas virsnieki bija emigrējuši uz ASV, sadarbojās ar CIP un sniedza informāciju par 
notiekošo Ungārijā, taču reāli CIP Ungārijai tajā laikā nevarēja palīdzēt. Izraisījās diskusija 
par 2016. gadā iznākušo poļu filmu “Volyn” (Volīnija), kurā atainota ukraiņu izrēķināšanās 
ar poļiem kara laikā Volīnijā, nogalinot ap 100 000 poļu. A. Goguns atbildēja, ka Polijā šo 
filmu uzņēma ar izpratni, lai gan zināms šoks esot bijis, jo filma ir spēcīga kara drāma, 
nogalināto poļu skaitu tiešām lēš ap 100 000.2 Pats personīgi viņš filmu “Volīnija” uz-
tver normāli, tas bija tāds laiks, daudz poļu un ukraiņu gāja bojā. Ukrainas prezidenta 
Viktora Juščenko laikā ukraiņu inteliģence atvainojās poļiem par slaktiņiem, ko savulaik 
sarīkojuši ukraiņi. A. Bubnis jautāja A. Gogunam – cik ukraiņu darbojās UPA? A. Goguns 
atbildēja, ka oficiālas statistikas nav, tiek lēsts ap 152 000 (120 000 nogalināti, 32 000 
deportēti). Sabiedrībā un vēsturnieku aprindās ir viedoklis, ka bojāgājušo UPA dalībnieku 
skaits esot ap 100 000. R. Staveckaite uzdeva jautājumu A. Bambalam – vai pretestības 
kustības dalībnieki no Zviedrijas un Vācijas Latvijā tika desantēti ar lidmašīnām? A. Bam-
bals norādīja, ka ir bijuši gadījumi, bet tas bija 50. gados un tie bija CIP spiegi. Pēc kara 
pretestības kustības dalībnieki Latvijā ieradās pamatā ar liellaivām un kuteriem no 
Zviedrijas. Jāpiebilst, ka Latvijas PSR Valsts drošības komitejas spiegu spēle “Lursen-S” 
aizņem 56 sējumus un ka VDM ilgākā laika posmā kontrolēja šos atbraucējus. Palīdzība 

2 Patiesībā filmas “Volyn” veidotāju norādītais kara laikā Volīnijā nogalināto skaits atšķiras no 
A. Goguna minētā, abpusējos masu slaktiņos bija nogalināti 80 000–100 000 poļu un 12 000–
15 000 ukraiņu.
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no ārzemēm nacionālajiem partizāniem Latvijā bija maznozīmīga, visus procesus faktiski 
kontrolēja padomju drošības orgāni ar savām metodēm – aģentu iefiltrēšanu partizānu 
grupās, viltus grupām, dezinformāciju, diskreditēšanu utt. A. Goguns jautāja A. Bamba-
lam – vai Latvijā nacionālajos partizānos, pretestības kustībā bija iesaistīti visu politisko 
partiju pārstāvji? Kreisie vai labējie? A. Bambals atbildēja, ka pretestības kustībā pēc kara 
Latvijā bija iesaistīti gandrīz visu pirmskara Latvijas politisko partiju pārstāvji, tāpat visi 
sociālie slāņi, arī reliģisko konfesiju pārstāvji, kuru mērķis bija cīnīties pret komunistisko 
režīmu. Partejiskai piederībai nebija nozīmes. M. Saueauks piebilda, ka arī Igaunijā visi 
partizāni cīnījās pret komunistisko režīmu. D. Jodis norādīja, ka arī Lietuvā visi partizāni 
cīnījās pret komunistiem un okupācijas karaspēku, partejiskumam te nebija nekādas 
nozīmes, vai tie bija Lietuvas armijas bijušie virsnieki vai vienkāršie zemnieki. No zāles 
A. Bambalam jautāja – cik iznīcinātāju bija Latvijā? A. Bambals atbildēja, ka pēc Latvijas 
Valsts arhīvā esošās iznīcinātāju bataljonu kartotēkas ziņām – 44 000, komandējošais 
sastāvs – 2800. Pirmais iznīcinātāju bataljons bija saformēts Ludzā 1944. gada jūlijā, 
pārējie radās vēlāk, Kurzemē tos izveidot padomju režīmam bija iespējams tikai pēc 
1945. gada 9. maija. Iznīcinātāji darbojās no 1944. līdz 1954. gadam, un tos var no-
saukt par visīstākajiem kolaborantiem. Diskusija turpinājās vēl ilgu laiku par partizānu 
kara īpatnībām katrā valstī. Kopumā šī konference parādīja, ka Centrālajā Eiropā un 
Austrumeiropā antikomunistiskajai pretestības kustībai bija līdzīgas iezīmes un arī savas 
īpatnības.

Ainārs Bambals 


