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ĮVADAS

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba priėmė ir paskelbė Nepriklausomybės 
aktą. Jis ženklino naują etapą lietuvių tautos istorijoje, tačiau tebuvo pradžia su-
dėtingo kelio valstybės sukūrimo link. Nors lapkričio 2 d. buvo priimta Laikinoji 
Konstitucija, Taryba pradėjo formuoti ministrų kabinetą, stengėsi užmegzti kon-
taktus su užsienio valstybėmis ir organizuoti vietos valdžią ir miliciją. „Iki tikros 
nepriklausomybės Lietuva turėjo nueiti dar ilgą kelią“, – rašo Alfredas Erichas 
Sennas (Alfred Erich Senn)1. 

Svarbiu Lietuvos užsienio politikos tikslu tapo valstybės pripažinimas de facto 
ir de jure. Vokietija Lietuvos valstybę pripažino, tačiau svarbu buvo sulaukti ir 
karą laimėjusios Antantės paramos. Jos požiūris į Baltijos valstybes buvo gana re-
zervuotas. Valstybės interesų gynimu užsienyje pradėjo rūpintis oficialūs Lietuvos 
atstovai. Viena iš jų veiklos sričių buvo Pirmojo pasaulinio karo lietuvių belais-
vių, tarnavusių carinės Rusijos kariuomenėje, grąžinimas į tėvynę. Didžiausias šio 
darbo organizavimo krūvis užgulė nuo 1918 m. lapkričio 20 d. pradėjusios veikti 
Lietuvos atstovybės Berlyne pečius. 1919 m. pradžioje į Prancūziją išvyko Lietu-
vos delegacija. Ji reikalavo įteisinti savo dalyvavimą Paryžiaus taikos konferencijo-
je, siekė Lietuvos pripažinimo ir tikėjosi gauti paramą kare prieš bolševikus. Prie 
delegacijos įsteigta Pareivių komisija taip pat tapo vienu iš karo belaisvių telkimo 
židiniu. „Pareiviai“ – tai karo metais kitose valstybėse atsidūrę lietuviai, kurių 
grąžinimu į Lietuvą ir rūpinosi minima komisija. Pirmojo pasaulinio karo belais-
vių lietuvių grąžinimas į Lietuvą didesnio istorikų dėmesio nesusilaukė. Šią veiklą 
išstūmė istoriografinės pozicijos, analizavusios kitus tuo metu valstybei buvusius 
ypač svarbius tarptautinio pripažinimo, kovos su bolševikais ir bermontininkais, 
konfrontacijos su lenkais klausimus. Kitų įvykių fone buvo tik užsimenama apie 
rūpestį į Lietuvą sugrąžinti šios kategorijos asmenis. Gediminas Ilgūnas, Alfonsas 
Eidintas savo monografijose apie Kazį Grinių lakoniškai užsimena ir apie jo veiklą 
rūpinantis karo belaisviais2. Janinos Žėkaitės darbe apie Jurgį Savickį, Lietuvos  
 

1 Alfredas Erichas Sennas, Lietuvos valstybės atkūrimas 1918–1920, Vilnius, 1992, p. 37.
2 Gediminas Ilgūnas, Kazys Grinius, Vilnius, 2000, p. 208; Alfonsas Eidintas, Kazys Grinius, Vilnius, 1993,  
 p.  43.
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atstovą Kopenhagoje nuo 1919 m. sausio 1 d., taip pat randame užuominą apie 
jo šią veiklą3. Bene daugiausiai dėmesio Pirmojo pasaulinio karo belaisvių lietuvių 
problemai skiria Aldona Gaigalaitė savo knygoje „Lietuva Paryžiuje 1919 m.“4. 
Ji detaliai aptaria Pareivių komisijos5, besirūpinusios karo belaisvių, dalyvavusių 
karo veiksmuose prancūzų, anglų, amerikiečių, rusų kariuomenėse, sugrąžinimu.

Lietuvos valstybei teko kurtis karo sąlygomis: ji buvo puolama bolševikų, ber-
montininkų, vyko kovos su lenkais. Objektyvūs karo veiksniai lėmė specialios 
institucijos – Belaisvių stovyklos, išsiplėtusios iki Belaisvių stovyklų valdybos, 
kūrimą. Belaisvių stovykloje buvo internuojami karo belaisviai, taip pat anti-
valstybine veikla įtariami, nepatikimi asmenys. Pastarųjų gyvenimo sąlygas nag-
rinėjęs Modestas Kuodys bendrais bruožais aptarė ir pirmosios koncentracijos 
stovyklos6 veiklos ypatumus. Autorius nagrinėjo vėlesnįjį stovyklos gyvavimo 
laikotarpį, kai joje laikyta mažiau karo belaisvių, o daugiau kitos kategorijos – 
komunistų, internuotų Rusijos piliečių, įtartinų asmenų7. 

Į nelaisvę taip pat patekdavo ir Lietuvos kariuomenės kariai, kurių grįžimas 
į tėvynę dažniausiai priklausė nuo valstybės pastangų juos išlaisvinti. Nepriklau-
somybės kovų karo belaisvių problema, apimanti tiek Lietuvos, tiek jai priešiš-
kų kariuomenių karo belaisvių klausimus, lietuviškoje istoriografijoje detaliau 
taip pat nenagrinėta. Vytautas Lesčius savo monografijoje „Lietuvos kariuomenė  
1918–1920 m.“8 trumpai pristato Belaisvių stovyklos valdybos įkūrimą, jos eta-
tus, belaisvių stovyklų steigimą, pažymi, kad 1919–1920 m. karo belaisvių skai-
čius didėjo. Šitaip problema tarsi aktualizuojama, tačiau išsamesnės analizės ne-
daroma. Kiti karo istorikai pasitenkina karo belaisvių paminėjimu karo grobio ar 
aukų kontekste. Nors Žvalgybos skyriui su į Lietuvos nelaisvę paimtais belaisviais 
tekdavo susidurti tiesiogiai – pastarasis atlikdavo jų apklausą, Arvydo Anušausko 
knygoje „Lietuvos slaptosios tarnybos“9 apie juos nėra užsimenama. Politinės Lie-
tuvos istorijos autoriai neišvengiamai karo belaisvius turi minėti cituodami valsty-
bės sutartis su kitomis šalimis10. Vis tik detalesnio nagrinėjimo objektu jie nebuvo.  

3 Janina Žėkaitė, Jurgis Savickis, Vilnius, 1994, p. 31.
4 Aldona Gaigalaitė, Lietuva Paryžiuje 1919 m., Kaunas, 1999.
5  Pareivių komisija istoriografijoje taip pat vadinama Repatriacine komisija. Šiame darbe vartojamas pirminis,  
 šaltiniuose vartojamas Komisijos pavadinimas. 
6  Kai kuriuose šaltiniuose Belaisvių stovykla vadinama koncentracijos stovykla. Vis tik toks jos pavadinimas  
 dažnesniu atveju vartojamas kalbant ne apie karo belaisvius, bet antivalstybine veikla įtariamus asmenis.  
 Plg.  1920 10 08 I sesijos 49 posėdis, Steigiamojo Seimo darbai 1920–1921 m., Kaunas, 1921, p. 457. 
7 Modestas Kuodys, Varniai, Dimitravas, Pabradė: koncentracijos ir priverčiamojo darbo stovyklos Lietuvoje  
 1927–1940, Vilnius, 2007. 
8 Vytautas Lesčius, Lietuvos kariuomenė 1918–1920 m., Vilnius, 1998, p. 147–149. 
9 Arvydas Anušauskas, Lietuvos slaptosios tarnybos (1918–1940), Vilnius, 1993. 
10 Pranas Čepėnas, Naujųjų laikų Lietuvos istorija, t. 2, Vilnius, 1992; P. Miškinis. Lietuvos ir Lenkijos santykių 
  tarptautiniai teisiniai aspektai (1919–1939), Vilnius, 1976; Č. Laurinavičius, Politika ir diplomatija: Lietuvių 
 tautinės valstybės tapsmo ir raidos fragmentai, Studijų šaltiniai, Kaunas, 1997; A. E. Sennas, Lietuvos valstybės...,  
 Vilnius, 1992. 
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Su Pirmojo pasaulinio karo belaisvių problema leidžia susipažinti Alono Ra-
chamimovo (Alon Rachamimov) darbas „Karo belaisviai ir Pirmasis pasaulinis 
karas: patekimas į nelaisvę Rytų fronte“11. Ši knyga puikiai atskleidžia Pirmojo 
pasaulinio karo belaisvių gyvenimo sąlygas. Knyga taip pat vertinga dėl detalaus 
tarptautinės teisės normų, susijusių su karo belaisviais, pristatymo. Didesnio susi-
domėjimo belaisvių klausimas susilaukė ir kaimyninėje Lenkijoje. Istoriko Zbig-
nevo Karpuso (Zbigniew Karpus) knygoje „Rusai ir ukrainiečiai karo belaisviai ir 
internuotieji Lenkijoje 1918–1924 m.“ analizuojama problema, su kuria susidū-
rė atgimusi Lenkijos valstybė12. Autorius pažymi, kad, be vyriausybės formavimo, 
valstybės vienijimo darbų, teko neišvengiamai rūpintis Pirmojo pasaulinio karo 
belaisviais, plūstelėjusiais į Lenkiją po Vokietijoje įvykusios revoliucijos. Nors ši 
problema kartu su Antantės valstybių pagalba buvo sureguliuota, kūrimas naujų 
institucijų, turėjusių koordinuoti įvairius su karo belaisviais susijusius klausimus 
(jų internavimą Lenkijoje, lenkų belaisvių ir pabėgėlių grąžinimą), buvo būtinas. 

Tikimės, kad šis darbas bent iš dalies užpildys Lietuvos istorijos tyrinėjimuo-
se esančią spragą apie Pirmojo pasaulinio karo ir Nepriklausomybės kovų karo 
belaisvius. 

Tyrimo tikslas – išanalizuoti, kokią karo belaisvių politiką vykdė Lietuvos 
Respublika 1919–1923 m. Tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai: išnagrinėti 
Pirmojo pasaulinio karo belaisvių grąžinimo darbus kuravusių institucijų kūrimą 
ir jų veiklą; išryškinti Lietuvoje veikusios Belaisvių stovyklos veiklos reglamenta-
vimą, darbo organizavimo principus; išanalizuoti Lietuvos santykius su Lenkija, 
Antantės valstybėmis, Sovietų Rusija, Vokietija ir Latvija, lietusius karo belais-
vių grąžinimo, keitimosi darbus; palyginti valstybės požiūrį į Pirmojo pasaulinio 
karo belaisvius lietuvius ir Nepriklausomybės kovų karo belaisvius. Rašant darbą 
taikytas šaltinių kritikos ir aprašomasis-analitinis metodas. 

Lietuvos Respublika taip pat bendradarbiavo su kitomis šalimis perveždama 
jų karo belaisvius per savo teritoriją. Pasirašytos sutartys dėl belaisvių siuntimo 
iš Vokietijos ir Austrijos į Sovietų Rusiją ir iš pastarosios – į Vokietiją ir Austriją. 
Knygoje sutelktas dėmesys į tuos Lietuvos Respublikos karo belaisvių politikos 
aspektus, kurie tiesiogiai lietė Lietuvos piliečius arba į Lietuvos nelaisvę paimtus 
kitų šalių piliečius. Lietuvos Respublikos kaip tranzitinės karo belaisvių perveži-
mu besirūpinusios valstybės veikla galėtų būti atskiro darbo objektas. 

Didžiąją dalį tyrimui svarbių duomenų sudaro Lietuvos centriniame valsty-
bės archyve saugomos bylos. Pirmojo pasaulinio karo belaisvių grąžinimo darbą 
atskleidžia Užsienio reikalų ministerijos (URM) 383 fondas. Panaudoti URM 
 

11 Alon Rachamimov, POWs and the Great War: captivity on the Eastern Front, Oxford, 2002. 
12 Zbigniew Karpus, Russian and Ukrainian Prisoners of War and Internees kept in Poland in  
 1918–1924, Torun, 2001. 
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Politikos departamento veiklos dokumentai: Lietuvos tarptautinės sutartys, Lie-
tuvos atstovybių, Lietuvos delegacijos prie Paryžiaus taikos konferencijos veiklos 
dokumentai. Tyrimui svarbios buvo Lietuvos atstovybės Berlyne bylos, tarp ku-
rių aktualiausia – atašė belaisvių reikalams susirašinėjimas su kitais darbuotojais. 
Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje posėdžių protokolai leido 
susipažinti su Pareivių komisijos darbu. Panaudoti kitų Lietuvos pasiuntinybių 
veiklos dokumentai. Ryšius su atašė belaisvių reikalams Vokietijoje palaikė Cen-
trinis komitetas nukentėjusiems nuo karo šelpti „Lituania“, veikęs Šveicarijoje. 
Jam skirtas visas 1727 fondas. Lietuvoje belaisvių grąžinimu rūpinosi Tremtinių 
ir belaisvių grąžinimo skyrius, kurio veiklos dokumentai (instrukcijos, aplin-
kraščiai, susirašinėjimas su ministerijomis) saugomi Vidaus reikalų ministerijos 
(VRM) Darbo ir socialinės apsaugos departamento 928 fonde. 

Nepriklausomybės kovų karo belaisvių problemai analizuoti reikėjo susipa-
žinti su Lietuvos Respublikos ministrų kabineto posėdžių protokolus apimančiu 
923 fondu. Kita plati nepublikuotų šaltinių grupė – Krašto apsaugos ministerijos 
(KAM) veiklos dokumentai. Atskiras fondas skirtas Belaisvių stovyklų valdybai 
(299 fondas), kuriame saugomi Stovyklų valdybos viršininko įsakymai. Jie padė-
jo atskleisti naujų belaisvių stovyklų steigimo ir likvidavimo datas, priimamų ir 
išleidžiamų belaisvių skaičių. Informaciją apie jos veiklą papildė KAM Kariuo-
menės tiekimo valdybos 10 fondas, kuriame saugomi susirašinėjimo tarp KAM, 
URM, VRM dokumentai. 929 fonde laikomi Kariuomenės štabo dokumentai 
leido susipažinti su Žvalgybos skyriaus darbu, susijusiu su karo belaisviais. Šiame 
fonde taip pat sukomplektuoti laiškai, įsakymai, informacinio pobūdžio raštai, 
skirti kariuomenės dalims, kitoms ministerijoms. KAM 384 fonde esančiose by-
lose saugomi iš lenkų nelaisvės grįžusių lietuvių karių parodymai. Žinias apie 
karo belaisvius Lietuvoje papildė Kariuomenės tiekimo valdybos 1 fondas. Ra-
šant knygą pasitarnavo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus (LRK) draugijos, bendra-
darbiavusios su Tarptautinėmis Raudonojo Kryžiaus, Lietuvos institucijomis ir 
net užsienio valstybėmis su karo belaisviais susijusiais klausimais, veiklos doku-
mentai, sukaupti 1734 fonde. 

Rengiant knygą taip pat pasinaudota Lietuvos valstybės tarybos protoko-
lais13, krašto apsaugos ministro įsakymais kariuomenei14, Prano Dailidės sudary-
tu Lietuvos sutarčių su kitomis valstybėmis rinkiniu15, Baudžiamuoju statutu16,  
 

13 Lietuvos valstybės tarybos protokolai 1917– 1918, sudarė A. Eidintas, R. Lopata, Vilnius, 1991. 
14  Įsakymai kariuomenei iki 1920 10 15 leisti Lietuvos kariuomenei įsakymo pavadinimu; tą dieną Lietuvos  
 kariuomenei įsakymu Nr. 452 jų pavadinimas pakeičiamas. 
15 Lietuvos sutartys su svetimomis valstybėmis 1919–1929, t. 1, sud. Pranas Dailidė, Kaunas, 1930. 
16 Baudžiamasis statutas su papildymais, sud. Jonas Jablonskis, Kaunas, 1930. 
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Karo teismo įstatais17, Ypatingaisiais valstybės apsaugos įstatais18.
Nagrinėjamo laikotarpio amžininkus, rašiusius apie karo belaisvius, galima 

suskirstyti į dvi grupes. Vienai priklausytų tie, kurių veikla buvo tiesiogiai susijusi 
su belaisviais19, kitai – patys karo belaisviai, publikavę savo atsiminimus. Kita, 
mažiau svarbi šaltinių grupė – oficiali aptariamo laikotarpio spauda. Laikraštis 
„Lietuva“ skaitytojams pateikdavo informaciją apie Lietuvos ir kitų šalių karo be-
laisvius. Oficioze spausdintos trumpos žinutės ir straipsniai apie karo belaisvius 
leido geriau susipažinti su įvykiais, susijusiais su šios grupės asmenų gyvenimo 
sąlygomis, išlaisvinimo aplinkybėmis, atspindėjo oficialų, dažniausiai emocijo-
mis apipintą valstybės požiūrį į karo belaisvių problemą.

Darbą iliustracine medžiaga papildė Vytauto Didžiojo karo muziejaus ekspo-
natai – karo belaisvius įamžinusios nuotraukos. 

17 Karo teismo įstatai, Kaunas, 1919. 
18 Ypatingieji valstybės apsaugos įstatai, Kaunas, 1919. 
19 Jurgis Kubilius, Savojoj kariuomenėj, Karo archyvas, t. 10, 1938, p. 157–182; V. Burkevičius, 1918– 
 1920 metai, Karo archyvas, t. 9, 1938, p. 336–348. 
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1. KARO BELAISVIAI – ISTORINIS SOCIALINĖS GRUPĖS 
PJŪVIS: NUO VERGO IKI SAMDOMO DARBININKO

1.1. Karo belaisvių statuso kaita 

„Karybos žodyne“ pateikiamas toks karo belaisvio apibrėžimas – „ginkluotųjų 
pajėgų karys, savanoris, pasipriešinimo judėjimo dalyvis, partizanas, sukilėlis, pa-
tekęs į nelaisvę“20. Karo belaisviai, nesvarbu apie kokį istorinį laikotarpį bekalbėtu-
me, buvo pažeidžiama, neretai marginalizuota socialinė grupė. Vis tik jos statusas 
galėjo priklausyti nuo daugelio veiksnių: tradicijų, papročių, laikotarpio atnešamų 
naujovių, geopolitinės regiono specifikos. Šiame skyrelyje tik bendrais bruožais 
išryškinsime Europoje pastebimus pagrindinius karo belaisvių padėties etapus, jo-
kiu būdu nepretenduodami į išsamią, atskiros studijos reikalaujančią analizę. 

Ankstyvaisiais laikais kariaujančios pusės nepripažino karo belaisvių. Nuga-
lėtas priešas būdavo arba nužudomas, arba tapdavo nugalėtojo vergu. Paimtasis 
į nelaisvę, nepriklausomai nuo to, ar tarp priešų tebetvyrojo karinis būvis, buvo 
visiškoje nugalėtojo valioje, o jeigu belaisvis mūšiuose išgyvendavo, jo gyvybė 
priklausė nuo to, ar jis bus naudingas pagrobėjui ir ar pastarasis norės jį maitinti. 
Belaisvis, jeigu jam būdavo suteikiama malonė gyventi, tarsi tapdavo kilnojamu 
daiktu. Religiniuose karuose nužudyti netikinčiuosius buvo laikoma dorybe. Ro-
mos imperijoje belaisviais tapę asmenys tam tikromis sąlygomis turėjo galimybę 
atgauti laisvę21. 

Keičiantis kariavimo formoms, keitėsi ir elgesys su į nelaisvę paimtais nugalė-
tosios kariuomenės kariais. Viduramžiais priešo kareivių vertimas vergais nyko. 
Iki XVI a. Europoje pamažu susiformavo tam tikra elgesio su karo belaisviais 
praktika. Jie buvo išlaisvinami pagal susitarimą ar paleidžiami už išpirką, ne-
retai tapdavo valstybių užsienio politikos problemų sprendimo priemonėmis22. 
Išpirka už karo belaisvius buvo labai populiari ir gyvavo keletą amžių. Elgesį su 
karo belaisviais keitė ir samdomos kariuomenės plitimas. Tai sąlygojo šiek tiek 
tolerantiškesnį požiūrį į karo belaisvius.

XVI–XVII a. Europos politikai ir filosofai pradėjo samprotauti apie paim-
tų į nelaisvę asmenų padėties gerinimą. Vienu žymesnių šio laikotarpio tokios 
minties reiškėju laikomas Hugas Grocijus (Hugo Grotius), kuris savo veikale 
„Karo ir taikos teisė“ rašė, kad nugalėtojai turi teisę pavergti savo priešus, tačiau  
kartu siūlė belaisviais keistis ar juos išpirkti. Šitaip bandyta apsaugoti žmogaus 

20 Antanas Smetona, Karybos žodynas, Vilnius, 1995. p. 113. 
21 Prisoner of war, The New Encyclopedia of Britanica, volume 9, Chicago, 1998, p. 711. 
22 Marius Sirutavičius, Karo belaisviai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a. pirmojoje pusėje, Vilnius, 2002,  
 p. 75. 
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teises į gyvybę ir turtą net karo sąlygomis23. 1648 m. įvykusi Vestfalijos taika, 
po kurios karo belaisviai buvo išlaisvinti be išpirkų, ženklino karybos tradicijos 
permainas – simbolizavo karo belaisvių „išverginimą“24.

Švietimo epochoje gimusios idėjos sąlygojo naujo požiūrio į karo belaisvius 
atsiradimą. Buvo iškelta moralė tautų ir tarptautinėje teisėje. Politinės filosofijos 
atstovas Šarlis Luizas Monteskje (Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède 
et de Montesquieu) savo veikale „Apie įstatymų dvasią“ rašė, kad vienintelė ga-
lia, kurią laimėjusysis gali primesti karo belaisviams – apsaugoti jį nuo žalos da-
rymo25. Prancūzų filosofas mąstė, kad karo belaisviai negali būti laikomi turtu, 
daiktais, nuosavybe, kuria laisvai, pagal savo valią, gali disponuoti nugalėtojas. 
Karo belaisvis turėjo būti pašalinamas iš mūšio lauko. Šią temą toliau vystė kiti 
Švietimo epochos mąstytojai – Žanas Žakas Ruso (Jean-Jacques Rousseau) ir 
Emerichas Vatelis (Emerich de Vattel). Jie gilinosi į karantino, kuriame turėjo 
būti laikomi karo belaisviai, teoriją. Tai ženklino dar vieno etapo karo belaisvių 
istorijoje pradžią. 

A. Rachamimovas Vakarų pasaulio karybos istorijoje išskiria penkias pagrin-
dines elgesio su karo belaisviais praktikas26. Pirmoji – karo belaisvio žudymas, 
įskaitant ne tik egzekuciją suimant, bet ir tolesnį kankinimą badu, blogomis gy-
venimo sąlygomis, galinčiomis nulemti belaisvio mirtį. Antroji – karo belais-
vių, kaip darbo jėgos, išnaudojimas, kuris galėjo būti tiek pavertimas vergu, tiek 
ir nemokamas ar geriausiu atveju – mokamas darbas. Trečioji praktika – karo 
belaisvių internavimas uždarose ir saugomose teritorijose. Vietos, kur buvo in-
ternuojami belaisviai, galėjo būti labai įvairios – nuo laikymo netinkamuose 
plaukiojimui laivuose ir kalėjimo kamerose iki specialiųjų stovyklų. Ketvirtoji 
A. Rachamimovo išskirta praktika – karo belaisvių išlaisvinimas tam tikromis 
aplinkybėmis remiantis jų garbės žodžiu. Karo belaisvis pasižadėdavo jį suėmu-
siai pusei, kad nepabėgs, ir jam buvo suteikiama daugiau laisvės. Autorius pažy-
mi, kad tai buvo gana paplitę Napoleono karų metu ir lėmė sąlyginai dideles jų 
laisves. Kai kuriais atvejais karo belaisviai buvo išleidžiami namo, jei pasižadėda-
vo, kad iš naujo nestos į kariuomenę. Paskutinis punktas, susijęs su visišku karo 
belaisvių išlaisvinimu. Karo belaisviai galėdavo būti išlaisvinami pasibaigus karo 
veiksmams ir pusėms susitarus jais pasikeisti. Vėlyvaisiais viduramžiais, pažymi 
A. Rachamimovas, buvo populiarios išpirkos už karo belaisvius. 

XIX a. viduryje Vakarų pasaulyje formavosi kitokio požiūrio į karo belaisvius 
ir tam tikro elgesio su jais samprata. Naujų, sąlyginai didelę griaunamąją galią 
 

23 Prisoner of war, The New Encyclopedia of Britanica, volume 9, Chicago, 1998, p. 711. 
24 Ten pat.
25 Š. Monteskjė, Apie įstatymų dvasią, Vilnius, 2004, p. 259–266. 
26 A. Rachamimov, POWs and the Great War: captivity on the Eastern Front, Oxford, 2002, p. 69. 
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turinčių ginklų atsiradimas ir progreso, kaip pagrindinės XIX a. paradigmos, 
eskalavimas iškėlė į viešumą karo belaisvių problemos aktualumą. Jungtinių 
Amerikos Valstijų pilietinis karas, 1870–1871 m. Prancūzijos–Prūsijos karo pa-
sekmės leido suvokti, kad elgesyje su karo belaisviais likę labai daug antihuma-
niškų apraiškų, manyta, kad šios spragos turi būti naikinamos. XIX a. II pusėje 
tai stengtasi daryti. Tikėta, kad karyboje, kaip ir kitose žmonijos veiklos srityse, 
įmanomas progresas teisiniu aspektu, tarptautine dimensija. Viltasi, kad galima 
sukurti tarptautiniu mastu pripažįstamą karo teisę27. Pokyčius atspindi ir reagavi-
mas į giminingo šiai problemai opulio šalinimą. Raudonojo Kryžiaus pradininku 
laikomas šveicaras Henris Dunantas (Henri Dunant) 1859 m. Italijoje iš vietos 
gyventojų ir pakeleivių ėmęs organizuoti pagalbą sužeistiems kare. 1862 m. jis 
išleido knygą, kurioje aprašė jo matytų sužeistųjų būklę bei kančias ir pasiūlė su-
daryti neutralią organizaciją, kuri rūpintųsi sužeistaisiais kare. Netrukus Šveicari-
joje organizuotas komitetas turėjo apsvarstyti šią problemą. 1863 m. ir 1864 m. 
sušauktos tarptautinės konferencijos. 1864 m. Ženevoje 12 valstybių atstovai 
pasirašė vadinamą Ženevos konvenciją, pagal kurią kariaujančių kariuomenių 
sužeistieji ir ligoniai kariai, ligoninės, turtas ir personalas priskirti sužeistųjų ir 
ligonių karių kategorijai, kurie yra karo veiksmų neliečiami ir globojami, nesvar-
bu – savo ar priešo. Pasiūlyta kiekviename krašte steigti savanorišką Raudonojo 
Kryžiaus draugiją ir tais pačiais metais įsteigtas Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus 
(TRK) komitetas su būstine Ženevoje28.

1874 m. liepos 27 d. Briuselyje Rusijos caro Aleksandro II iniciatyva penkioli-
kos Europos valstybių atstovai susitiko aptarti deklaracijos dėl karo teisės projek-
tą29. Šio projekto 23–34 straipsniuose įtrauktas karo belaisvių klausimas30. Tačiau 
deklaracija ratifikuota nebuvo. Pirmieji teisės aktai, apibūdinę elgesį su karo be-
laisviais, buvo 1899 m. ir 1907 m. Hagos konferencijų konvencijos. Konvenci-
joje nustatytos tarptautinės taisyklės, kurių turėjo laikytis prie jų prisijungusios 
šalys. Šie dokumentai atvertė dar vieną lapą karo belaisvių istorijoje. Pirmojo 
pasaulinio karo diktuojama realybė, pulsavusi milijonų karo belaisvių skaičiumi, 
parodė Hagos konvencijos silpnumą ir neatitiktį susidariusioms aplinkybėms. 
Ji negalėjo užtikrinti darnaus problemų sprendimo. Kliūtis bandyta pašalinti 
1929 m. Ženevoje. 

27 Ten pat, p. 71. 
28 TRK, Lietuvių enciklopedija, t. 24, Boston, 1961, p. 537. 
29 Dietrich Schindler, Jiri Toman, The Laws of Armed Conflicts, 1988, p. 25. 
30 Ten pat, p. 30, 31.
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1.2. 1899 m. ir 1907 m. Taikos konferencijos Hagoje

1899 m. ir 1907 m. Taikos konferencijose Hagoje parengtas aktas, kurį sudarė 
trylika konvencijų ir kitų deklaracijų. Viena iš konvencijų – „Sausumos karo įsta-
tymų ir papročių“31. Antru jos skyriumi „Apie karo belaisvius“ buvo nustatytas 
elgesys su karo belaisviais. Šis skyrius sudarytas iš šešiolikos (nuo ketvirtojo iki 
dvidešimtojo) straipsnių, kurie apibūdina elgesio su karo belaisviais normas32. 
Ketvirtajame straipsnyje nurodoma, kad karo belaisviai yra ne asmenų ar juos 
į nelaisvę paėmusių dalinių, bet priešo vyriausybės galioje. Pažymima, kad su 
jais turi būti elgiamasi humaniškai. Visi jų asmeniniai daiktai, išskyrus ginklus, 
žirgus, karinius dokumentus, išlieka jų nuosavybe33. Penktajame straipsnyje nu-
rodoma, kad karo belaisviai gali būti internuoti mieste, tvirtovėje, stovykloje ar 
kitoje vietoje ir priverčiami neperžengti tam tikros nužymėtos ribos, bet izolia-
vimas galimas tik kaip būtina saugumo priemonė34. Šeštajame straipsnyje numa-
tyta, kad valstybė gali naudoti belaisvių darbą, tačiau jis negali būti per sunkus 
ir karinių operacijų pobūdžio. Karo belaisviai gali dirbti viešajame sektoriuje, 
privatiems asmenims bei sau. Darbas, dirbamas valstybei, turi būti apmokamas 
pagal valstybės mokamą algą panašų darbą atliekantiems nacionalinės kariuome-
nės kariams. Darbo privačiame sektoriuje atlygis – sutartinis. Belaisvių algos turi 
būti naudojamos jų gyvenimo sąlygoms gerinti, o likutis, atskaičius išlaikymo iš-
laidas, turi būti išmokamas paleidžiant į laisvę35. Valstybė, į kurios rankas pateko 
belaisvis, yra įpareigojama jį išlaikyti, – rašoma septintajame straipsnyje. Nesant 
specialaus susitarimo tarp kariaujančių šalių, karo belaisviai turi būti aprūpinami 
maistu ir drabužiais taip pat, kaip ir juos į nelaisvę paėmusios vyriausybės kariniai 
daliniai36. Aštuntajame straipsnyje karo belaisviai apibūdinami kaip juos į nelais-
vę paėmusios valstybės ginkluotųjų pajėgų įstatymų, įstatų ir įsakymų subjektas37. 
A. Rachamimovas pažymi, kad šis straipsnis paliko atviras duris bausmėms38, 
nes numatyta, kad belaisvių neklusnumo atveju gali būti panaudotos tokio  
 

31  Pirmoji taikos konferencija įvyko Rusijos caro Nikolajaus II iniciatyva 1899 m. gegužės 18 d. ir liepos 29 d.  
 Iškeltas tikslas – surasti efektyviausią būdą užtikrinti taikai ir sumažinti ginklavimąsi. Kadangi dėl visų  
 konvencijų susitarti nepavyko, 1907 m. birželio 15 – spalio 18 d. suorganizuota antroji taikos konferencija. Jos  
 metu peržiūrėtos pirmojoje taikos konferencijoje patvirtintos konvencijos ir priimtos naujos. Planuota organi- 
 zuoti dar vieną taikos konferenciją, tačiau dėl prasidėjusio Pirmojo pasaulinio karo tai padaryta nebuvo.
32 Ten pat, p. 76–82; Laws of War : Laws and Customs of War on Land (Hague II), July 29, 1899,  
 http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague02.htm#art1; Laws of War: Laws and Customs of War on  
 Land (Hague IV), October 18, 1907, http://www.yale.edu/lawweb/avalon/lawofwar/hague04.htm 
33 D. Šindleris, J. Toman, The Laws of Armed ..., p.76.
34 Ten pat, p. 76.
35 Ten pat, p. 76, 77.
36 Ten pat, p. 77.
37 Ten pat, p. 78. 
38 A. Rachamimovas, POWs and the Great War..., p. 72. 
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griežtumo priemonės, kurios jį į nelaisvę paėmusiai valstybei atrodo reikalin-
gos. Tame pačiame straipsnyje nurodoma, kad pabėgę ir sugauti karo belaisviai, 
prieš jiems suspėjant grįžti į savo kariuomenę, gali būti baudžiami. Tuo tarpu tie 
karo belaisviai, kurie jau buvo suspėję prisijungti prie savo dalinių vėl paimami į 
nelaisvę, negali būti baudžiami už pabėgimą39. Devintajame straipsnyje rašoma, 
kad kiekvienas karo belaisvis klausiamas turi pasakyti savo tikrą vardą ir laipsnį40. 
Išlaisvinamas karo belaisvis įpareigojamas duoti jį suėmusiai valstybei priesaiką. 
Paklusimą ir priesaikos tesėjimą turėjo garantuoti priesaiką gavusios valstybės 
teisė sugavus buvusį karo belaisvį pažeidinėjant pasižadėjimą jį įkalinti ir net pa-
traukti į teismą41. Keturioliktajame straipsnyje numatyta, kad kiekvienoje kariau-
jančioje valstybėje turi būti įkurta institucija – biuras, atsakingas už informacijos 
apie belaisvius kaupimą. Vis tik informacija, kuri turėjo būti renkama apie karo 
belaisvius specialiai įrengtose institucijose, neatitiko to, ką belaisvis privalėjo pats 
pasakyti42. Informacijos biuru konvencijoje vadinama įstaiga turėjo žinoti dalinį, 
kuriame belaisvis tarnavo, jo amžių, kilmę, rangą, paėmimo į nelaisvę laiką ir 
vietą, sužeidimus43. Informacijos biuras taip pat turėjo būti atsakingas už belais-
vių asmeninių daiktų saugojimą. Aštuonioliktajame straipsnyje numatyta, kad 
belaisviams turi būti užtikrinama jų tikėjimo laisvė: religijos išpažinimas, apeigų 
atlikimas, religinių švenčių šventimas44. Numatytos belaisvių laidojimo taisyklės. 
Mažiausiai dėmesio skiriama belaisvių grąžinimo klausimui. Jį apibrėžia vienas, 
paskutinysis, trumpas straipsnis. Jame rašoma, kad po taikos pasirašymo kuo 
greičiau turi būti vykdoma karo belaisvių repatriacija45. Vis tik jos įgyvendinimas 
paliktas kariavusių šalių atsakomybei, kurios pačios turėjo nustatyti grąžinimo 
pobūdį ir ribas. Konvencijai būdinga ir daugiau silpnų vietų, susijusių su karo 
belaisviais. A. Rachamimovo nuomone, ji buvo labai aptaki, neretu atveju labai 
trūko konkretumo. Pavyzdžiui, nenumatyti net minimalūs standartai dėl karo 
belaisvių apgyvendinimo, maitinimo ar aprangos. Taigi konvencijoje gana daug 
vietos palikta humaniškumo supratimo interpretacijoms. 

Konvencijoje paliktos spragos atsiskleidė Pirmojo pasaulinio karo metais. Pa-
tirtis ragino tobulinti šios karo srities teisę, todėl atsirado naujų teisės aktų, susi-
jusių su karo belaisvių problematika. 1929 m. sudaryta Ženevos konvencija dėl 
elgesio su karo belaisviais. Lietuva prie jos prisijungė 1930 m.46 

  

39 D. Šindleris, J. Toman, The Laws of Armed..., p. 78 
40 Ten pat. 
41 Ten pat, p. 78 
42 Ten pat, 78, 79. 
43 Ten pat, 79, 80. 
44 Ten pat, p. 81. 
45 Ten pat, p. 82. 
46 Karo belaisvis, Visuotinė lietuvių enciklopedija, t. 9, Vilnius, 2006, p. 462. 
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2. PIRMOJO PASAULINIO KARO BELAISVIŲ LIETUVIŲ 
GRĄŽINIMO Į LIETUVĄ POLITIKA

 
Pirmojo pasaulinio karo metais į Vokietijos ir jos sąjunginių valstybių nelaisvę 

pateko daug carinės Rusijos armijos kareivių. Nors tikslių skaičių nėra, manoma, 
kad patekusių vien į vokiečių nelaisvę buvo daugiau nei 2 milijonai rusų ka-
riuomenės karių. Tarp jų buvo lenkų, ukrainiečių, Viduriniosios Azijos atstovų, 
taip pat ir lietuvių47. Pirmieji Rusijos belaisviai vokiečių stovyklose atsirado jau 
1914 m. vasaros pabaigoje, rudenį, po pralaimėjimų Rytprūsiuose. Z. Karpus 
savo straipsnyje, skirtame carinės Rusijos armijoje tarnavusių ir į nelaisvę pate-
kusių karių problemai, rašo, kad vokiečiai, nesitikėdami greitos kovų Rytų fronte 
pradžios, nebuvo pasiruošę priimti tūkstančius karo belaisvių. Jie sunkiomis kli-
mato ir sanitarinėmis sąlygomis turėjo patys sau statytis stovyklas. Jas pastačius, 
gyvenimas nė kiek nepagerėjo: „daug žmonių grūdosi mažame plote, o tai lėmė 
užkrečiamų ligų epidemijų protrūkius“48, daug jų mirė. Belaisvių mirtingumas su-
mažėjo, o gyvenimo sąlygos pagerėjo tik pradėjus juos siųsti dirbti į gamyklas ir 
į žemės ūkį.

Didžiausias karo belaisvių lietuvių, norinčių grįžti į Lietuvą, skaičius buvo 
Vokietijoje. 1918 m. kovo 3 d. tarp Vokietijos ir Rusijos buvo pasirašyta Bresto 
taika, kurios aštuntasis punktas skelbė – abiejų pusių karo belaisviai bus paleisti 
namo. Numatyta, kad pavieniai belaisvių grąžinimo klausimai bus aptarti atski-
rose sutartyse49. Nors taikos sutartis buvo sulaužyta 1918 m. lapkričio 11 d., Vo-
kietijai pasirašant paliaubų sutartį su Santarvės valstybėmis, pastarosios pareika-
lavo Bresto sutartį panaikinti. Kun. Juozo Koncevičiaus (Končiaus) nuomone50, 
nemaža belaisvių dalis spėjo grįžti namo dar iki 1919 m., kai šį procesą Antantės 
valstybės sąmoningai pradėjo stabdyti. Kaip žinia, jos protegavo imperinės Ru-
sijos tradiciją ir nepripažino bolševikų valdžios, todėl nenorėdamos, kad karo 
belaisviai rusai papildytų raudonarmiečių gretas, jų grąžinimą laikinai sustabdė51. 
Z. Karpus savo knygoje „Rusai ir ukrainiečiai karo belaisviai ir internuotieji Len-
kijoje 1918–1924“ rašo, kad karo belaisviai rusai iš karto po Vokietijos kapitulia-
cijos, nelaukdami organizuoto jų grąžinimo, savarankiškai per Lenkijos teritoriją 
pradėjo keliauti namo52. Nuo 1919 m. vasario carinės Rusijos armijos belaisvius į 

47 Z. Karpus, Rusijos kariuomenės kariai lietuviai vokiečių belaisvių stovyklose Pamaryje (Tucholėje ir Czerske)  
 1914–1918, Karo archyvas, t. 16, p. 48. 
48 Ten pat. 
49 V. Mickevičius–Kapsukas, Lietuvos Bresto Taikos tarybos, Voronežas, 1918, p. 45. 
50 1919 09 26 kun. J. Koncevičiaus apžvalga veikimo belaisvių grąžinimo skyriaus prie Lietuvos pasiuntinybės  
 Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 38, l. 3. 
51 Z. Karpus, Rusian and Ukrainian ..., p. 25. 
52 Ten pat, p. 17.
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savo globą perėmė Antantės misija53. Draudimas atšauktas rugpjūčio pradžioje54. 
Esant tokioms sąlygoms, Lietuvos valdžiai teko rūpintis lietuvių, tarnavusių šioje 
kariuomenėje, grąžinimu. 

2.1. Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisijos prie Valstybės tarybos 
veikla

1917 m. gruodžio 11 d. Lietuvos taryba priėmė aktą, kuriuo skelbė nuo kitų 
šalių nepriklausomos, bet su Vokietija susietos Lietuvos valstybės atkūrimą. 
Sausio 26 d., protestuodami prieš šio akto įgyvendinimą, iš Tarybos pasitrau-
kė keturi jos nariai. Tokių įtemptų įvykių fone, kai dėl vidinio susiskaldymo 
iškilo grėsmė Tarybos egzistavimui, 1918 m. sausio 29 d. Lietuvos tarybos po-
sėdyje buvo svarstytas klausimas, kokius „palengvinimus“ reikia padaryti prieš 
paskelbiant Lietuvos nepriklausomybę. Nuspręsta, kad vienas iš jų – leidimas 
visiems Lietuvos piliečiams belaisviams, tarnavusiems rusų kariuomenėje, grįž-
ti namo55. 1915 m. pabaigoje vokiečių okupacinės valdžios lietuvių kalba leis-
tame laikraštyje „Dabartis“ buvo pradėti spausdinti lietuvių belaisvių, esančių 
Vokietijos stovyklose, sąrašai56. Ilgiau nei dvejus su puse metų beveik kiekvie-
name numeryje buvo galima susipažinti su vis nauju lietuvių belaisvių sąrašu. 
Paskutinis išspausdintas 1918 m. rugpjūčio 4 d. Lietuvių belaisvių skaičius buvo 
stulbinamas – 1970957. Paskelbus nepriklausomybę, valstybę reikėjo pradėti kur-
ti. Taryba turėjo perimti krašto valdymą, stengtis užtikrinti jo saugumą, rūpin-
tis tarptautiniu pripažinimu. Šių svarbių uždavinių kontekste Lietuvos taryba 
ėmėsi tremtinių ir belaisvių grąžinimo darbo. Prie jos buvo įkurta Tremtinių ir 
belaisvių grąžinimo komisija, turėjusi rūpintis Lietuvos piliečių, tarnavusių rusų 
kariuomenėje ir Pirmojo pasaulinio karo metais patekusių į vokiečių nelaisvę, 
grąžinimu. Ji taip pat rūpinosi tremtinių iš Rusijos bei civilių, išvežtų į Vokie-
tiją darbams, grąžinimu. Komisijos pirmininku buvo Aleksandras Stulginskis. 
Nuo gegužės 15 d. Jurgis Kubilius pradėjo eiti prie komisijos veikusio Belaisvių 
grąžinimo skyriaus vedėjo pareigas58. 1918 m. balandžio 22 d. vokiečių valdžia 
pranešė Tarybai ir laikraščiuose paskelbė, kad sutinka grąžinti iš Lietuvos kilu-
sius karo belaisvius ir civilius. Toks pranešimas sukėlė didelį susidomėjimą tarp 
belaisvių ir jų šeimų. Tikėdami, kad laisvinimo darbas priklauso nuo Tarybos, 
 

53 Dėl lietuvių karo belaisvių Vokietijoje, Lietuva, 1919 04 11, Nr. 76, p. 4. 
54 Santarvė nusprendė grąžinti rusams karo belaisvius iš vokiečių, Lietuva, 1919 08 08, Nr. 172, p. 3. 
55 1918 01 29 Lietuvos valstybės tarybos protokolas Nr. 51, Lietuvos valstybės tarybos protokolai 1917–1918,  
 sudarė A. Eidintas, R. Lopata, Vilnius, 1991, p. 200. 
56 Belaisviai lietuviai Vokietijoje, Dabartis, 1915 12 22, Nr. 33, p. 3. 
57 Lietuviai belaisviai Vokietijoje, Dabartis, 1918 08 04, Nr. 2, p. 4.
58 J. Kubilius, Savojoj kariuomenėj, Karo archyvas, t. 10, 1938, p. 160. 
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jie masiškai pradėjo siųsti komisijai laiškus. Deja, teko susidurti su vokiečių val-
džios neveiksnumu: „norėdami kuo greičiausiai išvaduoti žmones iš nelaisvės, mes 
uoliai rengėme raštus okupacinei valdžiai, manydami, kad ji laikys savo žodį ir visus, 
kuriuos mes prašėme paleisti, tuojau paleis. [...] Okupacinei valdžiai raštus mes siun-
tėme ištisais ryšuliais, o belaisviai vis negrįžo“59, – rašė Belaisvių grąžinimo skyriaus 
prie Tremtinių ir belaisvių komisijos vedėjas. Jo nuomone, vokiečių valdžia tie-
siog tyčiojosi iš lietuvių pastangų organizuojant darbą, nes keliolika karo ir civilių 
belaisvių buvo laikoma pačiame Vilniuje, tačiau prašymas juos paleisti nebuvo 
įgyvendintas iki revoliucijos Vokietijoje.

Besikuriančioms Lietuvos institucijoms teko laviruoti tarp vokiečių valdžios 
ir nekantrių interesantų. Nepasitenkinimas ir nuoskaudos buvo įamžinti karo 
belaisvių atsiminimuose. Vienas tokių atsiminimų autorių – Petras Ruseckas. Jis 
Lietuvos institucijas kaltino netarpininkavimu bei darbų vilkinimu60. Ne taip 
griežtai, greičiau su širdgėla, Lietuvos valdžios abejingumą grąžinant karo belais-
vius aprašė Petras Mažylis61. Į austrų nelaisvę jis pateko 1914 m. pabaigoje; nuo 
tada teko aplankyti ne vieną stovyklą. Liūdniausia buvo, rašo P. Mažylis, tuomet, 
kai karui pasibaigus, esant suirutei, lietuviai nesirūpino savo tautiečių grąžinimu. 
Tai intensyviai darė lenkai, kas paskatino ne vieną lietuvį pasiduoti jų globai. 
Atsiminimuose apie lietuvių abejingumą saviems karo belaisviams, P. Mažylis re-
toriškai klausė: „ar čia bloga valia, ar iš dalies nemokėjimas bei trūkumas žmonių, 
kurie savo laiku būtų sugebėję [dirbti – M. T.], kaip kad lenkai savuosius iš svetur 
(net Vengrijoje) rinko. Ar gal mūsų neturtas tam kliudė?“62 

1918 m. lapkričio 26 d. Lietuvos valstybės tarybos posėdyje buvo pristato-
mi likviduojamų komisijų darbo rezultatai. Belaisvių ir tremtinių grąžinimo 
komisijos veiklos ataskaitą perskaitė A. Stulginskis63. Nors J. Kubiliaus atsimi-
nimai apie Belaisvių grąžinimo skyriaus veiklą gana fragmentiški, tačiau atas-
kaitos tekstas su jais vietomis persidengia ir vienas kitą papildo. A. Stulginskis 
ataskaitoje pažymi, kad komisijai labiau sekėsi grąžinti tremtinius iš Rusijos 
(1918 m. iš Rusijos grįžo 60 000 tremtinių64); karo belaisvių grąžinimo darbas 
taip sklandžiai nevyko. Vokiečių valdžiai buvo įteikti 6025 prašymai dėl belaisvių 
grąžinimo, bet ji atsakė tik į 5365. A. Stulginskis tokio belaisvių grąžinimo dar-
bo nevaisingumo nekomentavo, pranešimas Tarybos narių pastabų ar diskusijų  
 

59 Ten pat.
60 P. Ruseckas, Vokiečių nelaisvėje, Mūsų žinynas, t. 19, 1930, p. 68. 
61 P. Mažylis, Nelaisvės keliais (1914–1919 m. atsiminimai), Mūsų žinynas, 1930, t. 20, p. 451–464; ten pat, 
 1931, t. 21, p. 73–85; ten pat, t. 21, p. 154–167. 
62 P. Mažylis, Nelaisvės keliais (1914–1919 m. atsiminimai), Mūsų žinynas, 1931, t. 21, p. 160.
63 1918 11 26 Lietuvos valstybės tarybos protokolas Nr. 113, Lietuvos valstybės tarybos ..., p. 396. 
64 Žinios apie grįžusius iš svetimų valstybių Lietuvon karo metu tremtinius Lietuvos piliečius laikotarpy 1918– 
 1919–1920 metais, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 8, l. 2.  
65 1918 11 26 Lietuvos valstybės tarybos protokolas Nr. 113, Lietuvos valstybės tarybos ..., p. 399.  
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nesukėlė. J. Kubiliaus atsiminimai leidžia suprasti, kodėl taip sunkiai sekėsi grą-
žinti belaisvius. Nors vokiečių valdžią jis kaltino sąmoningu darbų vilkinimu, 
nereikėtų atmesti tikimybės, kad Vokietijos politika karo pralaimėjimo kontekste 
buvo pakankamai išsibalansavusi, o belaisvių grąžinimas jai nebuvo prioritetinis 
klausimas. 

Jau vėliau tremtinių ir belaisvių grąžinimu besirūpinęs Antanas Kubilius šios 
komisijos veiklą vertino skeptiškai. Jo nuomone, ji buvo organizuota silpnai ir 
paramą tremtiniams teikė nesistemingai66. 

2.2. Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus darbo sritys ir teisinės 
bazės kūrimas 

1918 m. lapkričio 2 d. Valstybės taryba priėmė Laikinąją Konstituciją, buvo 
pradėta formuoti pirmoji vyriausybė, kurtis ministerijos. 1918 m. lapkričio pa-
baigoje Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisija savo darbus perdavė VRM. 
1918 m. gruodžio 1 d. įkurtas Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyrius. Nepra-
ėjus mėnesiui Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyrius priskirtas Viešųjų darbų 
ir maitinimo ministerijai. Ilgainiui valstybėje vykstant administracinėms refor-
moms jis priklausė Darbo ir socialinės apsaugos ministerijai (DSAM), vėliau – 
VRM. Nors veiklos baras nekito, atskaitomybė ir pavadinimas keitėsi: Tremtinių 
ir belaisvių grąžinimo skyrius, Tremtinių ir belaisvių grąžinimo dalis, Tremtinių 
ir belaisvių grąžinimo inspekcija – tai vis tos pačios institucijos pavadinimai nuo 
jos įkūrimo iki likvidavimo.  

1919 m. pradžioje Lietuvos valstybės institucijoms persikėlus iš Vilniaus į 
Kauną, Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyrius liko veikti tos pačios, tik vėliau 
pavadinimą pakeitusios, DSAM sudėtyje67. Kaip nurodoma 1919 m. Tremtinių 
ir belaisvių grąžinimo skyriaus ataskaitoje, kryptingesnis darbas prasidėjo tarp 
Lietuvos ir Rusijos nužymėjus demarkacijos liniją. Tikėtasi, kad pavasarį iš Ru-
sijos ir Vokietijos atvyks daugiau tremtinių bei belaisvių. Tai skyrių orientavo į 
veiklos plėtimą: poilsio ir maitinimo punktų steigimą tose vietose, per kurias 
turėjo grįžti daugiausia aptariamos grupės žmonių. Atsižvelgiant į tremtinių ir 
belaisvių srautus, vasario mėnesį suorganizuoti:

„1. Pereinamasis punktas Kybartuose,
2. Nakvynės namai Vilkaviškyje,
3. Pereinamasis maitinimo punktas Kaune Nr. 1 prie stoties,
4. Poilsio maitinimo punktas Kaune Nr. 2 Karmelituose,
5. Poilsio maitinimo punktas ir ambulatorija Kaišiadoryse,

66 Vyriausio tremtinių ir belaisvių grąžinimo inspektoriaus A. Kubiliaus pareiškimas vidaus reikalų ministrui,  
 LCVA, f. 928, ap. 2, b. 235, l. 45. 
67 Ten pat. 
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6. Poilsio maitinimo punktas ir ambulatorija Alytuje,
7. Poilsio maitinimo punktas ir ambulatorija Gardine,
8. Maitinimo punktas Panemuny,
9. Nakvynės namai Marijampolėje,
10. Maitinimo punktas Vievyje68,
11. Poilsio maitinimo punktas Paežeriuose,
12. Poilsio maitinimo punktas Šiauliuose ir Radviliškyje.“69

Virbalyje ir Goloboje, Rovno (Ukrainoje) dirbo DSAM paskirti įgaliotiniai, 
atsakingi už informacijos teikimą ir grįžtančiųjų šelpimą70. 

Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyrius susidūrė su aibe problemų. 1919 m. 
vasario 22 d. pareiškime Ministrų kabinetui tremtinių ir belaisvių grąžinimo rei-
kalais buvo skelbiama, kad daug Lietuvos piliečių, karo metu ištremtų ar pate-
kusių į nelaisvę, vis dar yra Rusijoje ir Vokietijoje. Aktualizuojant skyriaus darbą 
pabrėžiama, kad šie žmonės nekantriai laukia, kada grįš į Lietuvą. Apgailestau-
jama, kad darbą labiausiai apsunkina nesiliaujančios kovos71. Ne lengviau sekė-
si rūpintis jų pervežimu ir valstybės viduje: „tačiau sunkiausiai yra iš minėtųjų 
punktų tremtinius ir belaisvius gabenti gimtinėn, toliau, kame nėra geležinkelių, ar 
jie užimti priešų. Čionai privalo gabenimo ir sušelpimo darbo imtis ant savęs vietos 
Savivaldybės organai, kuriems ir patiekiame tokį pasiūlymą“72. Kita darbus vilki-
nusi aplinkybė buvo darbuotojų stoka; savivaldos organų, kurie dar tik kūrėsi, 
silpnumas sąlygojo kitus sunkumus, smukdė darbo kokybę. Trūko elementarių 
susisiekimo priemonių – vežimų, buvo sunku nupirkti maisto73. Tremtinių ir 
belaisvių grąžinimo skyrius turėjo rūpintis ne tik materialiu grįžtančiųjų aprūpi-
nimu, jų transportavimu, bet taip pat asmenims išdavinėjo leidimus gyventi Lie-
tuvoje. Susidurta su kito pobūdžio problemomis: „pilietybės kontrolė buvo labai 
silpna, kadangi visi valdžios organai tuomet dar buvo labai silpnai suorganizuoti ir 
kiekvienoj komisijoje tiek KAM, tiek VRM atstovai atsakydavo, kad mes neturime 
žmonių svarbesniems reikalams kaip tremtinių grąžinimas“74, – atsimena A. Kubi-
lius. Atvažiuojančiųjų pilietybės tikrinimo darbas buvo stabdomas ir kitu būdu. 
Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus inspektoriaus pareiškime vidaus rei-
kalų ministrui rašoma, kad „Socialinės apsaugos departamentui, kuriam tuo metu  
 

68 1919 m. DSAM Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus veiklos ataskaita, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 43, l. 2. 
69 Pastarieji du įsteigti rusų kariuomenei pasitraukus iš Radviliškio. Ten pat. 
70 Ten pat, 1919 02 22 Viešųjų darbų ir maitinimo ministerijos valdytojo raštas Ministrui Pirmininkui. LCVA,  
 f. 923, ap. 1, b. 26, l. 86.
71 Ten pat. 
72 Ten pat. 
73 1919 m. DSAM Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus veiklos ataskaita, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 43, l. 2. 
74 Vyriausio tremtinių ir belaisvių grąžinimo inspektoriaus A. Kubiliaus pareiškimas vidaus reikalų ministrui,  
 LCVA, f. 928, ap. 2, b. 235, l. 45.
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priklausė Tremtinių grąžinimo skyrius, nepatogu buvo organizuoti policiją75 ar areš-
tuoti įtariamus, arba ne Lietuvos piliečius“76. Tokia institucijos pozicija sudėtingu 
Lietuvai laikotarpiu kelia klausimą: ar toks pasiaiškinimas buvo moralumo ir 
nuoširdaus rūpesčio dėl pavargusių bei reikalingų globos išraiška, ar šydas, turėjęs 
uždengti veiklos spragas. Besikuriančiai Lietuvos valstybei toks pareigūnų darbo 
stilius galėjo sukelti rūpesčių ir grėsmių. 

1919 m. vasario 22 d. Viešųjų darbų ir maitinimo ministerijos valdytojas Juo-
zas Paknys Ministrui Pirmininkui išsiuntė apskričių, valsčių ir miestų taryboms 
tremtinių ir belaisvių grąžinimo reikalais įstatymo projektą, kurį prašė pateikti 
Ministrų kabinetui, patvirtinti ir paskelbti77. Šitaip tikėtasi pasidalyti darbais ir 
dalį atsakomybės perleisti besikuriantiems savivaldos organams, turėjusiems pra-
dėti rūpintis tremtinių ir belaisvių transportavimu ir šelpimu. Belaisvių grąžinimo 
klausimu kreiptasi į Lietuvos pasiuntinybę Vokietijoje. Ji buvo raginama nuosek-
liau rūpintis šiuo darbu78. Balandžio mėnesio antrojoje pusėje, gavus leidimą iš 
Santarvės komisijos grąžinti lietuvius į tėvynę, DSAM kreipėsi į valdžios atstovus 
ir vietinės savivaldos organus, prašydama bendradarbiauti ir padėti organizuoti 
maitinimo punktus grįžtantiems belaisviams79. Iki birželio 10 d. per Kauną grįžo 
1320 belaisvių, per Tauragę – 700, o iki liepos – 5000 belaisvių Lietuvos pilie-
čių80. Belaisvių repatriacijai įsibėgėjant, 1919 m. gegužės 4 d., praėjus daugiau 
nei dviem mėnesiams nuo projekto pateikimo, pasirašytas įsakymas Tremtinių 
ir belaisvių grąžinimo reikalais81. Ministrų kabineto pasirašytame įsakyme buvo 
skelbiama, kad kiekvienas grįžtantis į tėvynę tremtinys ar belaisvis, norintis gauti 
iš Lietuvos įstaigų pagalbą, vos įžengęs į Lietuvos teritoriją privalo užsiregistruoti 
artimiausiame Darbo ir socialinės apsaugos departamento punkte ir gauti ten 
tam tikrus liudijimus. Apskričių, valsčių, miestų savivaldybės privalėjo kiekvie-
nam tremtiniui ir belaisviui, gavusiam minėtus liudijimus, padėti grįžti į savo 
gyvenamąją vietą. Jie turėjo nemokamai gauti nakvynę, galimybę pigiau nusi-
pirkti maisto produktų ir būti pavežti 20–25 varstus82 iki kito valsčiaus arba ten, 
kur keliauja83. Pasirašytas įsakymas, lyginant jį su Ministrų kabinetui svarstyti  
 

75 Šaltinyje minimas policijos pavadinimas, nors milicija oficialiai policija pavadinta 1924 m., atlikus VRM  
 reformą.
76 Ten pat.
77 1919 02 22 Viešųjų darbų ir maitinimo ministerijos valdytojo raštas Ministrui Pirmininkui. LCVA, f. 923,  
 ap. 1, b. 26, l. 85. 
78 1919 m. DSAM Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus veiklos ataskaita, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 43, l. 2.
79 Tremtinių ir belaisvių grąžinimo reikalu, Lietuva, 1919 04 28, Nr. 89, p. 1. 
80 1919 m. DSAM Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus veiklos ataskaita, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 43, l. 4. 
81 1919 05 04 Ministrų kabineto posėdis. LCVA, f. 923, ap. 1, b. 24, l. 90 a. p.
82  1 varstas – 1,067 km.
83 1919 05 07 Įsakymas tremtinių ir belaisvių grąžinimo reikalais. LCVA, f. 923, ap. 1, b. 68, l. 57; LCVA, f. 928,  
 ap. 2, b. 288, l. 1, 7.   
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pateiktu projektu, daug pakeistas nebuvo84. Jis sutvarkytas stilistiškai, taip pat at-
mestas siūlymas dėl valsčių tarybų bei apskričių tarybų statistinės atskaitomybės 
Viešųjų darbų ir maitinimo ministerijai85. 

Nors belaisvių ir tremtinių grįžimas vyko gana intensyviai, šiuo darbu turėju-
sios rūpintis valstybinės institucijos dar buvo kūrimosi stadijoje. Nepakankamai 
aiškiai buvo reglamentuota ir skyriaus veikla. Pradėti kelti atsakymo reikalavę 
klausimai, formuluojamos būsimos veiklos gairės:

„1. Nusiųsti atstovus į Ukrainą, Maskvą, Petrapilį ir kitus stambesnius centrus, 
nes dar daug lietuvių tremtinių yra Rusijoje. Susitarti su rusais dėl tvarkingo tremti-
nių ir belaisvių grąžinimo.

2. Išsiaiškinti skyriaus kompetenciją: ar skyrius rūpinasi tik tremtinių ir belaisvių 
grąžinimu į tėvynę, ar ir tolimesniu jų šelpimu. Jei taip, tai reikia sudaryti tam tikras 
instrukcijas, kuriomis skyrius galėtų naudotis rūpindamasis grįžusiais tremtiniais ir 
belaisviais.

3. Kad geriau sektųsi grąžinti belaisvius ir tremtinius, nustatyti kelią Kybartai, 
Kaunas, Kaišiadorys, Vilnius ir Daugpilis, nes grįžę belaisviai turi eiti pėsti iki 100 
ir daugiau varstų.

4. Išsiaiškinti grįžtančių Lietuvos ir kitų valstybių belaisvių šelpimo klausimą.
5. Nustatyti šelpimo tvarką su valstybėmis, kurių belaisviai grįžta per Lietuvos 

teritoriją.“86 
Pirmajame ir paskutiniajame punktuose iškeltos problemos lietė valstybės už-

sienio politikos klausimus ir vargiai galėjo būti išspręstos savarankiškai87. Kituose 
dviejuose punktuose suformuluoti uždaviniai dalinę sprendimo išraišką pasiekė 
liepos 24 d., kai buvo patvirtinta Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriams ins-
trukcija grįžtančiųjų tremtinių ir belaisvių globojimo reikalu. Ją pasirašė DSAM 
Socialinės apsaugos dalies vedėjas Kazys Lekiackas ir Tremtinių ir belaisvių grąži-
nimo skyriaus vedėjas A. Kubilius88. Instrukcijoje, sudarytoje iš penkių paragra-
fų, nustatyta Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus kompetencija, pakartotas 
jau minėtas gegužės 4 d. įsakymas, suformuluotos poilsio ir maitinimo punktų 
darbo organizavimo, tvarkos ir atskaitomybės taisyklės, kontrolės forma. Reikėtų 
pastebėti, kad Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus funkcijos įvardytos labai 
aptakiai. Pirmasis instrukcijos paragrafas skelbė, kad DSAM yra atsakinga už 
 

84 Įsakymas apskričių, valsčių ir miestų taryboms. LCVA, f. 923, ap. 1, b. 26, l. 86 a. p. 
85 Įsakymo patvirtinimo laikotarpiu ji vadinosi jau ne Viešųjų darbų ir maitinimo, bet Darbo ir socialinės apsaugos  
 ministerija. 
86 1919 m. DSAM Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus veiklos ataskaita, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 43, l. 3. 
87 Vyriausio tremtinių ir belaisvių grąžinimo inspektoriaus A. Kubiliaus pareiškimas vidaus reikalų ministrui,  
 LCVA, f. 928, ap. 2, b. 235, l. 46. 
88 1919 07 24 DSAM Socialinės apsaugos departamento Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriams instrukcija  
 grįžtančių tremtinių ir belaisvių globojimo reikalu, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 14, l. 13–17. 
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„tremtinių ir belaisvių grąžinimo tvarkymą“89, kurį atlieka Tremtinių ir belaisvių 
grąžinimo skyrius – centrinė šio darbo įstaiga, esanti prie Socialinės apsaugos de-
partamento. Fiksuota, kad kelių susidūrimo bei svarbesniuose centruose veikian-
tys poilsio ir maitinimo punktai turi teikti pagalbą grįžtantiems tremtiniams ir 
belaisviams. Jie suskirstyti į dvi rūšis: a) poilsio maitinimo; b) maitinimo. Reg- 
lamentuota, kad abi įstaigos rūpinasi belaisvių ir tremtinių grąžinimu, bet jų dar-
bas turi būti organizuojamas skirtingai. Poilsio maitinimo punktui turėjo būti 
parinktos didesnės patalpos, kad jose galėtų tilpti ne mažiau nei 500 žmonių, 
būtų įrengta valgykla bei virtuvė, miegamieji kambariai (instrukcijoje vadinami 
nakvynės kambariais), raštinė ir sandėlis. Maitinimo punkto butas galėjo būti ma-
žesnis, tačiau jame taip pat turėjo būti įrengta ne per maža valgykla ir kambarys, 
kuriame tremtiniai ir belaisviai galėtų laukti traukinio. Darbo laiką ir vidinę tvar-
ką kiekvieno punkto administracijai leista nustatyti ir suformuluoti savarankiškai. 

Antrasis instrukcijos paragrafas nustatė belaisvių ir tremtinių priėmimo į 
punktus tvarką. Kiekvieno punkto prižiūrėtojas buvo įpareigotas palaikyti ryšius 
su artimiausios geležinkelio stoties administracija ir informuoti ją apie belaisvių 
ir tremtinių grąžinimo tvarką. Kad pastarieji būtų organizuotai priimti ir sužino-
tų, kur ir kaip toliau keliauti, traukinio atvykimo metu stotyje turėjo būti vienas 
iš punkto darbuotojų. Instrukcijos pastaboje išreikštas pageidavimas, kad punk-
tuose, į kuriuos belaisviai ir tremtiniai atvažiuoja tiesiai iš Rusijos arba Vokieti-
jos, jie būtų sutinkami iškilmingai – bent jau su muzika90. Ketvirtoje paragrafo 
pastraipoje reglamentuojama, kad reikia patikrinti, ar belaisviai ir tremtiniai yra 
Lietuvos piliečiai (Suvalkų, Kauno, Vilniaus ir Gardino gub.). Pilietybė turėjo 
būti nustatyta atsižvelgiant į lietuvių kalbos mokėjimą, pagal senus rusų valdžios 
išduotus liudijimus ir žinojimą vietų, į kurias planuojama važiuoti. 1919  m. 
sausio 9 d. patvirtintas Laikinasis įstatymas apie Lietuvos pilietybę. Laikino-
jo įstatymo apie Lietuvos pilietybę pirmojo paragrafo pirmajame punkte buvo 
skelbiama, kad „Lietuvos piliečiais laikomi asmenys, kurių tėvai ir seneliai gyveno 
Lietuvoje ir kurie patys visuomet Lietuvoje gyvena“91. [paryškinta mano – M. T.] 
Vytautas Sinkevičius pažymi, kad vadovaujantis šiuo punktu, nustatant, kurie 
asmenys laikomi Lietuvos piliečiais, remtasi jus sangulis (kraujo teisės) principu92. 
Šis punktas grįžtantiesiems į Lietuvą neturėjo galioti, nes akcentavo, jog asmuo 
turi gyventi Lietuvoje, kad gautų pilietybę. Antrasis punktas skelbė, kad pirma-
jame punkte nurodytų asmenų vaikai, negyvenę visuomet Lietuvoje, bet grįžę, 
taip pat gali būti laikomi Lietuvos piliečiais. Belaisviams ir tremtiniams aktua-
liausiu galėjo būti trečiasis punktas, apibūdinęs, kad Lietuvos piliečiais laikomi 

89 Ten pat, l. 13. 
90 Ten pat, l. 14. 
91 Laikinas įstatymas apie Lietuvos pilietybę, Vyriausybės žinios, 1919, Nr. 2–3. 
92 V. Sinkevičius, Lietuvos Respublikos pilietybė 1918–2001 metais, Vilnius, 2002, p. 28. 
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asmenys, kurie iki 1914 m. ne mažiau kaip dešimt metų gyveno Lietuvoje ir tu-
rėjo arba nuosavą nekilnojamąjį turtą, arba nuolatinį darbą. Įstatymui esant gana 
„aptakiam“, svarbiomis tapdavo instrukcijos, specialūs nurodymai, nusakę, kas 
laikytinas Lietuvos piliečiu, o kas – ne. Laikinajame Lietuvos pilietybės įstatyme 
valstybės sienos, žinoma, neapibrėžtos. Tikintis, kad Lietuvos valstybės teritorija 
apims buvusias Suvalkų, Kauno, Vilniaus ir Gardino gubernijas93, Tremtinių ir 
belaisvių grąžinimo skyriams Instrukcijoje įvardijama ši sritis. Tikrinant grįžtan-
čiųjų pilietybę, buvo įvesti kitokie kriterijai nei įstatyme. Instrukcijoje pateikiami 
„tikrinimo metodai“ sudarė sąlygas didesniam žmonių skaičiui būti įvardytais 
kaip Lietuvos piliečiais.

Kiekvienas tremtinys ir belaisvis turėjo būti užregistruotas specialiose regis-
tracijos knygose, jam išduodamas liudijimas, kurį pateikus punkte buvo galima 
gauti maistą bei nakvynę. Belaisviai ir tremtiniai punkte negalėjo būti laikomi 
ilgiau nei 5 dienas. Maitinimo punkte negalėjo užsibūti daugiau nei 2 dienas. 

Maitinimo ir poilsio punktų veiklą galėjo kontroliuoti valstybės kontrolės bei 
centrinio skyriaus atstovai ir DSAM inspektoriai. Reglamentuota, kad nustačius 
neefektyvų punktų veikimą, skyrius apie tai juos informuoja94.

A. Kubilius savo rašte vidaus reikalų ministrui prisipažįsta, kad aptartą ins-
trukciją, turėdamas nedidelę patirtį, sudarė pats95. Kritiškai vertindamas savo 
darbą, nekompetencijos priežastimi laikydamas patirties trūkumą – anksčiau ne-
tekę susidurti su didesniais grįžtančiųjų srautais – A. Kubilius konstatuoja: „ta 
instrukcija šiuo laiku, neturint betarpio susisiekimo su rusais, mažai tepritaikoma 
tremtinių grąžinimui“96. Vis tik detaliai susipažinus su instrukcija, sunku supras-
ti, kodėl tuometinis vyriausiasis tremtinių ir belaisvių grąžinimo inspektorius ją 
vertino kaip atgyvenusią: instrukcijoje daugiausiai dėmesio buvo skiriama admi-
nistracinio darbo sutvarkymui ir norminimui poilsio maitinimo ir maitinimo 
punktuose, reglamentuota atvykstančiųjų tikrinimo tvarka. Žinoma, grįžtančių 
tremtinių ir belaisvių skaičiui didėjant, galėjo išryškėti tam tikrų instrukcijos trū-
kumų ar netikslumų, atsiradusių dėl naujų priimamų įstatymų, tačiau ja labiau 
orientuotasi į vidinius tremtinių ir belaisvių grąžinimo darbo organizavimo prin-
cipus. Nors jie galėjo būti veikiami užsienio politikos veiksnių, tačiau taip pat 
nesunkiai adaptuojami naujai situacijai. Leidžiame daryti prielaidą, kad tokiu 
pareiškimu vyriausiasis inspektorius tikėjosi didesnio ministerijos dėmesio sun-
kumams, su kuriais tekdavo susidurti. A. Kubilius ne tik šiame rašte skundėsi, 

93 Apie Lietuvos vyriausybės siekį valstybę sukurti Vilniaus, Kauno, Gardino ir Suvalkų gubernijų ribose:  
 A.  E. Sennas, Lietuvos valstybės...p. 71. 
94 1919 07 24 DSAM Socialinės apsaugos departamento Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriams instrukcija  
 grįžtančių tremtinių ir belaisvių globojimo reikalu, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 14, l. 17.
95 Vyriausio tremtinių ir belaisvių grąžinimo inspektoriaus A. Kubiliaus pareiškimas vidaus reikalų ministrui,  
 LCVA, f. 928, ap. 2, b. 235, l. 45 a. p.
96 Ten pat. 
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kad į visus jo raginimus rimčiau žiūrėti į tremtinių ir belaisvių grąžinimo darbus 
ir siūlytus projektus buvo žiūrima gana abejingai97. Galbūt darbo aktualizavi-
mo ir svarbumo taktika buvo pasirinkta siekiant ir kito pragmatinio tikslo, kai 
1920 m. Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyrius susidūrė su kita problema – 
siekta apriboti jo kompetencijas. Į tokį vidaus reikalų ministro nutarimą skyriaus 
vedėjas reagavo labai kritiškai. Pareiškime jis išdėstė savo mintis, kodėl Tremti-
nių ir belaisvių grąžinimo skyrius negali būti pervadintas Tremtinių ir belaisvių 
grąžinimo dalimi, pavaldžia Darbo ir socialinės apsaugos skyriui98. Argumentai 
buvo gana tvirti: „grįžimas mūsų piliečių iš svetimų valstybių dar nėra užbaigtas ir 
skyriui reikėtų ne tik pasirūpinti tęsti darbą taip, kaip jis buvo iki šiolei tęsiamas, 
bet pasirūpinti dar daug geriau sutvarkyti tą aparatą [...] taikos deryboms su ru-
sais įvykus prisieis grąžinti daugelį likusių ten mūsų piliečių kaip tremtinių, taip ir 
Lietuvos armijos kareivių-belaisvių.“99 Dalies vedėjo pareigas A. Kubilius suprato 
kaip administracines, kai skyriaus vedėjo veiklos arealą jis matė kur kas plates-
nį. 1920 m. vasarą A. Kubiliaus prašymas Dalį pavadinti Tremtinių ir Belaisvių 
grąžinimo inspekcija buvo patenkintas100. Neapsiribota problemų formulavimu, 
jos buvo sąmoningai užaštrinamos siekiant kardinalesnių sprendimų ir tikintis 
užpildyti darbų atlikimo spragas. Sunku pasakyti, kiek ši taktika buvo vaisinga, 
tačiau dar prieš Lietuvos ir Rusijos taikos sutarties pasirašymą tarp šių valstybių 
1920 m. birželio 30 d. buvo pasirašyta Tremtinių grąžinimo sutartis101. Maskvoje 
pasirašyta sutartis įsigaliojo iš karto, be specialaus ratifikavimo. 

1920 m. rugsėjo 15 d. VRM Piliečių apsaugos departamentas apskričių virši-
ninkams išsiuntinėjo aplinkraščius, įvardijusius grėsmingą situaciją: tarp grįžtančių 
Lietuvos tremtinių, belaisvių ir kitų piliečių atsiranda ne Lietuvos piliečių ir asme-
nų, neturinčių jokių ryšių su Lietuva102. Departamento direktoriaus Jono Navako 
pasirašytame aplinkraštyje baiminamasi ir konstatuojama: „tarpe jų [ne Lietuvos pi-
liečių – M. T. ] yra [...] pavojingų asmenų, kurie veržiasi Lietuvon su tikslu propagan-
dos blogo noro“103. Nepasitenkindamas problemos konstatavimu, Piliečių apsaugos 
departamentas nustatė visų grįžtančių į Lietuvą tremtinių ir belaisvių patikrinimo  
 

97 1921 03 08 Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus vedėjo A. Kubiliaus raštas vidaus reikalų ministrui,  
 LCVA, f. 928, ap. 2, b. 288, l. 43. 
98 Vidaus reikalų ministrui Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus vedėjo A. Kubiliaus pareiškimas, LCVA,  
 f. 928, ap. 2, b. 288, l. 589, 590. 
99 Ten pat.
100 1920 m. gegužės mėn. A. Kubilius ėjo Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus vedėjo pareigas (1920 05 17  
 VRM Darbo ir socialinės apsaugos departamento raštas Nr. 2572-2777), o 1920 m. liepos mėn. – jau vyriau- 
 siojo tremtinių ir belaisvių grąžinimo inspektoriaus. 1920 07 19 VRM Savivaldybių darbo ir socialinės apsau- 
 gos departamento raštas Nr. 3413 Kaišiadorių, Vievijos, Panevėžio ir Mažeikių maitinimo punktui tremti- 
 niams šelpti, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 272, l. 43.  
101 1920 06 30 Tremtinių grąžinimo sutartis tarp Lietuvos ir Rusijos, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 14, l. 26–31. 
102 1920 09 15 VRM Piliečių apsaugos departamento aplinkraštis Nr. 5352 apskričių viršininkams, LCVA, f. 928,  
 ap. 2, b. 272, l. 82; LCVA, f. 928, ap. 2, b. 14, l. 22. 
103 Ten pat.  
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tvarką. Pagal ją, visi tremtiniai ir belaisviai, grįžtantys į Lietuvą, privalėjo pereiti per 
karantiną prie geležinkelio stočių Eglaitėje104 arba Naujojoje Vilnioje105. Punktai pa-
sirinkti neatsitiktinai – Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyrius maitinimo punk-
tą Eglaitėje buvo įsteigęs jau nuo 1919 m. balandžio mėnesio, kontrolės punktas 
Naujojoje Vilnioje dirbo nuo tų pačių metų rugpjūčio 26 d.106 Aplinkraštyje nu-
rodoma, kad karantinuose turi būti patikrinama ne tik grįžtančiųjų sveikata, bet ir 
asmens dokumentai, įrodantys lietuvišką kilmę arba pilietybę. Pripažintiems Lie-
tuvos piliečiais turėjo būti išduodami liudijimai, o jų dokumentai – paženklinami 
antspaudu ir atsakingo žmogaus parašu. Iš karto po atvykimo į savo gyvenamąją 
vietą tremtiniai ir belaisviai privalėjo kreiptis į savivaldybės įstaigas, kad gautų pasą. 
Buvo numatyta griežta grįžtančiųjų kontrolė: vietos milicija kas savaitę užsiregis-
travusiųjų sąrašus turėjo pristatyti apskrities viršininkui, pastarasis, sudaręs ben-
drą apskrities grįžtančiųjų tremtinių ir belaisvių sąrašą, turėdavo pateikti Piliečių 
apsaugos departamentui. Aplinkraščio antrajame punkte dėstoma, kad „asmenys, 
kurių dokumentai nebus pripažinti užtektinais, – grąžinami atgal“107, septintasis skel-
bė, kad atvykusius be dokumentų, negalint įrodyti Lietuvos pilietybės, sulaikyti ir 
siųsti į artimiausią belaisvių stovyklą. Savivaldybių, Darbo ir socialinės apsaugos 
departamento direktoriaus pavaduotojo Aleksandro Šostako ir vyriausiojo tremti-
nių ir belaisvių grąžinimo inspektoriaus A. Kubiliaus raštas vidaus reikalų ministrui 
išryškina, kas kėlė sunkumų įgyvendinti aplinkraščio nurodymus108. Jie piktinasi, 
kad tremtinių grąžinimo dalies valdininkai yra atsakingi už pilietybės tikrinimą, 
kai tiesioginė jų pareiga yra teikti socialinę bei juridinę pagalbą, bet ne tirti kil-
mę; apgailestaujama, kad nesant tiesioginio susisiekimo su Rusija, apsunkinamas 
įtartinų asmenų grąžinimas. Demarkacijos linijoje paskirtas specialius įgaliojimus 
turėjęs valdininkas sprendė, ką galima įleisti į Lietuvą, o ko ne.  

Iki 1921 m. kovo mėn. pradžios Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriuje buvo 
priimami žmonių prašymai dėl artimųjų iš Rusijos grąžinimo. Darbo ir socialinės 
apsaugos departamentas kovo 7 d. raštu Nr. 1233 kreipėsi į laikraščio „Lietuva“ 
redakciją prašydamas išspausdinti informaciją, kad „nuo dienos šio paskelbimo ats-
kiri prašymai tremtinių grąžinimui nebus priimami, taipogi prisiųsti pilietybės liudy-
mai nebus persiunčiami Tarybų Rusijon. Pirmon eilėn grąžinami tie tremtiniai, kurių  
 

104	 Eglaitė – lietuviškas dabar Latvijos teritorijoje esančio miestelio pavadinimas. Latvių kalba – Eglainė, rusų –  
 Jelovka. 
105  Šaltinyje – Naujoji Vileika. 
106 Sąrašas veikusių ir veikiančių tremtinių ir belaisvių grąžinimo įstaigų, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 272, l. 73–76;  
 Įstaigų, besirūpinusių tremtinių ir belaisvių grąžinimu, sąrašas, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 126, l. 3–6.
107 1920 09 15 VRM Piliečių apsaugos departamento aplinkraštis Nr. 5352 apskričių viršininkams, LCVA, f. 928,  
 ap. 2, b. 272, l. 82; LCVA, f. 928, ap. 2, b. 14, l. 22. 
108 1920 11 30 Savivaldybių, Darbo ir socialinės apsaugos departamento vicedirektoriaus Šostako ir vyriausio  
 tremtinių ir belaisvių grąžinimo inspektoriaus A. Kubiliaus raštas Nr. 5863 vidaus reikalų ministrui, LCVA,  
 f. 928, ap. 2, b. 235, l. 62, 63. 
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grąžinimas nurodytas tremtinių grąžinimo skyriaus.“109 Pranešime nurodoma šio 
sprendimo priežastis – specialūs Lietuvos įgaliotiniai Rusijoje rūpinasi visų Lietu-
vos piliečių sugrąžinimu iš Rusijos110. Palaipsniui rūpinimasis grįžtančiais iš svetimų 
valstybių į Lietuvą tremtiniais ir belaisviais įteisinamas ir kituose įsakymuose ar 
instrukcijose. Jų priėmimas greičiausiai buvo ne tik nuolatinių A. Kubiliaus pastan-
gų reglamentuoti tremtinių ir belaisvių grąžinimo darbus rezultatas, bet situacijos 
analizė, detalesnis susipažinimas su darbo kokybe Tremtinių ir belaisvių grąžinimo 
skyriaus punktuose ar atstovybėse. 1921 m. balandžio 5 d. Tremtinių ir belais-
vių grąžinimo skyriaus viršininko rašte užsienio reikalų ministrui formuluojami 
neigiami tremtinių grąžinimo darbo aspektai, raginama imtis priemonių mažinti 
problemas111. Jos eskaluojamos remiantis ne tik vietinių institucijų patirtimi, bet ir 
Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus įgaliotinio tremtinių iš Sovietų Rusijos 
grąžinimo reikalu P. Kuzmos ataskaita apie Lietuvos atstovybės Sovietų Rusijoje 
darbą, o tiksliau – neveiklumą112. Akcentuojama, kad už tremtinius atsakingi Lie-
tuvos pasiuntinybės Sovietų Rusijoje įgaliotiniai, VRM nuomone, nepakankamai 
rūpinosi tremtinių ir belaisvių grąžinimu. Be to, atskiru punktu priekaištaujama, 
kad prie Lietuvos pasiuntinybės Sovietų Rusijoje veikiantis skyrius nepalaiko kon-
takto su VRM Tremtinių skyriumi. Apgailestaujama, kad padėti į Rusiją vykstantys 
Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus atstovai siunčiami atgal į Lietuvą113. Do-
kumentas atskleidė atsakomybių persidengimo ir nepakankamu vienų institucijų 
pasitikėjimu kitų institucijų darbu realijas. Rašte įvardijama keletas uždavinių. Vie-
nas jų – kaip įmanoma greitesnis kalinių ir tremtinių išlaisvinimas ir grąžinimas.

Tikėtina, kad šis institucijų susirašinėjimas buvo vaisingo rezultato prielaida – 
išryškėjo siekis vasarą grąžinti kaip įmanoma daugiau tremtinių iš Rusijos, sustip-  
rinti pilietybės kontrolę, nustatyti institucijų atsakomybę naujais įsakymais ir 
instrukcijomis.

Dėl tremtinių, belaisvių, optantų bei šiaip ištremtų Lietuvos piliečių trans-
portavimo, maitinimo ir medicinos pagalbos teikimo įsakyme nurodyta, kad visi 
iš kitų valstybių į Lietuvą grįžtantys asmenys, „kurių grąžinimas Lietuvos val-
džios išrūpintas arba jos kelionėje globojami, pribuvę Lietuvos teritorijon privalo tas 
[kelionės – M. T. pastaba] išlaidas apmokėti ir gyvenimo vieton grįžti savo lėšomis“114.  
 

109 1921 03 07 VRM Darbo ir socialinės apsaugos departamento raštas Nr. 1233 „Lietuvos“ redakcijai, LCVA,  
 f. 928, ap. 2, b. 53, l. 156. 
110 Ten pat. 
111 1921 04 05 VRM Darbo ir socialinės apsaugos departamento raštas užsienio reikalų ministrui, LCVA, f. 928,  
 ap. 2, b. 235, l. 41-44. 
112 1921 02 21 P. Kuzmos ataskaita apie Tremtinių ir belaisvių grąžinimo darbą Rusijoje, LCVA, f. 928, ap. 2,  
 b. 288, l. 199. 
113 1921 04 05 VRM Darbo ir socialinės apsaugos departamento raštas užsienio reikalų ministrui, LCVA, f. 928,  
 ap. 2, b. 235, l. 42. 
114 Grįžtančių iš svetimų valstybių Lietuvon tremtinių, belaisvių, optantų bei šiaip ištremtų Lietuvos piliečių trans- 
 portavimo, maitinimo ir medicinos pagalbos reikalu įsakymas, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 235, l. 12. 
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Antrajame įsakymo punkte įvardytos asmenų, atleistų nuo šio mokesčio, grupės: 
vaikai našlaičiai iki 18 metų, Lietuvos armijos kareiviai, patekę į kitų kariuo-
menių nelaisvę, politiniai kaliniai, karininkai, kareiviai bei valdininkai, kuriuos 
iš svetimų valstybių kariuomenių ar įstaigų išlaisvinti padėjo Lietuvos atstovy-
bės, Pirmojo pasaulinio karo belaisviai ir Lietuvoje ar kitoje šalyje nekilnoja-
mojo turto neturintys asmenys, pripažinti negalinčiais dirbti (įsakyme vadinami 
„beturčiais“)115. Antrajame įsakymo punkte išvadytiems piliečiams VRM Darbo ir 
socialinės apsaugos departamentas nemokamai turėjo suteikti:

„a) pravažiavimo bilietus iki paskutinės arčiausiai jų gyvenamosios vietos esančios 
geležinkelio stoties;

b) maistą karantine ir tremtinių punktuose;
c) medicininę pagalbą tremtinių punktuose;
d) pirtį tremtinių punktuose;
e) apgyvendinimą, kurą ir šviesą tremtinių punktuose.“116

1921 m. pavasarį išleistoje Optantų117, važiuojančių tranzitu, ir kitų asmenų 
grąžinimo reikalu instrukcijoje buvo skelbiama, kad sutartis dėl tremtinių, be-
laisvių ir optantų grąžinimo su svetimomis valstybėmis sudaro ir tvarko Užsienio 
reikalų ministerija per savo atstovybes. Šių asmenų maitinimu, pervežimu, pilie-
tybės kontrole ir sveikatos tikrinimu rūpintis paskiriama VRM. Politinės kontro-
lės atsakomybė priskiriama KAM118. Taip pat išleistos Grįžtančių iš svetimų vals-
tybių Lietuvon tremtinių, belaisvių ir optantų patikrinimui instrukcijos119. VRM 
Darbo ir socialinės apsaugos departamentas pastarąsias išsiuntinėjo atsakingoms 
institucijoms. Užsienio reikalų ministerijai išsiųstame rašte buvo skelbiama, kad 
VRM visų instrukcijos punktų griežtai laikysis, todėl visi tremtiniai, belaisviai ir 
optantai, kurie pagal instrukciją neturi teisės grįžti į Lietuvą, atvykę iki Rusijos–
Latvijos demarkacijos linijos, bus grąžinami atgal į Rusiją120. Griežtesnė retorika 
pasitelkiama informuojant Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus darbuoto-
jus. Jiems nurodoma griežtai laikytis instrukcijų ir įspėjama dėl atsakomybės už 
neteisėtą pasirašymą ant leidimų pravažiuoti121. 

1921 m. pradžioje A. Kubilius Darbo ir sveikatos departamento direktoriui 
 

115 Ten pat. 
116 Grįžtančių iš svetimų valstybių Lietuvon tremtinių, belaisvių, optantų bei šiaip ištremtų Lietuvos piliečių trans- 
 portavimo, maitinimo ir medicinos pagalbos reikalu įsakymas, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 235, l. 12. 
117  Optantas – asmuo, turintis teisę pasirinkti pilietybę; žr. Optantas, Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius, 1969,  
 p. 551. 
118 Optantų, važiuojančių tranzitu, ir kitų asmenų grąžinimo reikalu instrukcija, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 302, l. 60, 61. 
119 1921 04 21 Grįžtančių iš svetimų valstybių Lietuvon tremtinių, belaisvių ir optantų patikrinimui instrukcijos,  
 LCVA, f. 928, ap. 2, b. 102, l. 85, 86. 
120 1921 04 23 VRM Darbo ir socialinės apsaugos departamento raštas Nr. 2435 URM Rytų departamentui,  
 LCVA, f. 928, ap. 2, b. 102, l. 83. 
121 1921 04 30 VRM Darbo ir socialinės apsaugos departamento aplinkraštis Nr. 7 Tremtinių karantino ir punktų  
 vedėjams, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 102, l. 84. 
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išsiuntė pareiškimą, kuriame buvo išvardytos visos Tremtinių ir belaisvių grąžini-
mo skyriaus veiklos sritys:

„1. Didžiojo karo tremtinių iš Sovietų Rusijos grąžinimas.
2. Didžiojo karo belaisvių iš Vokietijos, Austrijos, Prancūzijos ir kitų valstybių 

grąžinimas.
3. Tremtinių ir belaisvių, patekusių į Lietuvos teritoriją, maitinimas.
4. Tremtinių ir belaisvių išvežiojimas Lietuvos geležinkeliais į jų gyvenamąsias 

vietas.
5. Lietuvos piliečių, vokiečių okupacinės valdžios išsiųstų iš fronto linijos, grąžini-

mas į jų gyvenamąsias vietas.
6. Tremtinių ir belaisvių šelpimas drabužiais ir batais, gaunamais iš Raudono 

kryžiaus.
7. Medicininės pagalbos suteikimas sergantiems tremtiniams ir belaisviams.
8. Vokiečių ir Austrų belaisvių iš Sovietų Rusijos maitinimas ir gabenimas Lietu-

vos gelžkeliais.
9. Tremtinių pilietybės tikrinimas ir grąžinimas atgal ne Lietuvos piliečių.
10. Krašto saugojimas nuo užkrečiamų ligų.“122

Jei anksčiau į oficialų – įstatymų, įsakymų, instrukcijų diskursą buvo įtraukti 
tik Pirmojo pasaulinio karo belaisviai Lietuvos piliečiai, tai dabar juose figūruoti 
pradeda ir nepriklausomybės kovų karo belaisviai. Viena vertus, tokia situacija 
verčia kelti klausimą, ar pakankamai jais, kaip valstybės gynėjais, buvo rūpina-
masi, kita vertus, nukreipia žvilgsnį į statistiką. Nuo 1918 m. iki 1921 m. spalio 
1 d. iš Sovietų Rusijos grąžinti 179 682 tremtiniai ir tik 43 Lietuvos kariuomenės 
belaisviai123. Derėtų pastebėti, kad dokumentuose pateikiami šiek tiek skirtingi 
grįžtančiųjų skaičiai, tačiau ypatingo tendencijų atotrūkio juose nerasime124.                                                                             

1922 m. vasario 11 d. vidaus reikalų ministras Kazimieras Oleka, Piliečių 
apsaugos departamento direktorius J. Navakas, Užsienio reikalų ministerijos de-
partamento direktorius A. Lisauskis ir Tremtinių grąžinimo skyriaus viršinin-
kas A. Kubilius nustatė tremtinių iš Rusijos grąžinimo tvarką, įsigaliojusią nuo 
1922 m. vasario 25 d.125 Apie belaisvius joje jau neužsimenama. 1922 m. rugpjū-
čio 10 d. ministrų kabinetas nutarė užbaigti Lietuvos tremtinių, esančių Rusijoje, 
registraciją iki spalio 1 d., o jų reevakuaciją – iki lapkričio 16 d.126

122 Vyriausio tremtinių grąžinimo skyriaus inspektoriaus A. Kubiliaus pareiškimas Darbo ir sveikatos departa- 
 mento direktoriui, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 53, l. 203. 
123 1921 09 13 VRM Darbo ir socialinės apsaugos departamento raštas URM, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 298, l. 48. 
124 Žinios apie grįžusius Lietuvos tremtinius, belaisvius ir optantus 1918–1921 m. gegužės mėn., LCVA, f. 928,  
 ap. 2, b. 298, l. 61; Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus sudėtis ir darbo paskirstymas, LCVA, f. 928, ap. 2,  
 b. 53, l. 14. 
125 1922 02 25 Tremtinių iš Rusijos grąžinimo tvarka, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 272, l. 153–155. 
126 1922 08 16 Lietuvos Respublikos ministrų kabineto reikalų vedėjo Lozoraičio raštas Nr. 2546, LCVA, f. 928,  
 ap. 2, b. 102, l. 106. 
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2.3. Belaisvių grąžinimo skyrius prie Lietuvos pasiuntinybės Berlyne: 
išoriniai darbų organizavimą lėmę veiksniai ir sprendimai

Juozas Koncevičius (Končius) buvo gana gerai susipažinęs su karo belaisvių 
padėtimi Vokietijoje – iki 1918 m. gruodžio 12 d. jis ėjo lietuvių belaisvių ka-
peliono pareigas. 1918 m. pabaigoje kapelionas kreipėsi į Lietuvos valdžią: su-
pažindinus su sunkiomis gyvenimo sąlygomis prašyta rūpintis jų išlaisvinimu127. 
Vokiečių valdžia 1919 m. pradžioje klaidingai Lietuvos valdžiai pranešė, kad po 
Bresto taikos visi lietuviai jau yra išgabenti į namus. Žinodamas, kad tik dalis 
lietuvių belaisvių grįžo su rusais, J. Koncevičius savo iniciatyva ryžosi aplankyti 
kelias belaisvių stovyklas Vokietijoje: Neuhamere, Zagane, Breslau128. Po kelionės 
jis galėjo konstatuoti, kad ten yra internuota apie 1000 lietuvių belaisvių129. Su 
šia situacija jis supažindino Lietuvos pasiuntinybės atstovą Jurgį Šaulį, kuris, pa-
sitaręs su Ministru Pirmininku Mykolu Sleževičiumi, J. Koncevičių nuo 1919 m. 
kovo 6 d. paskyrė atašė prie Lietuvos pasiuntinybės belaisvių reikalams130. J. Kon-
cevičius, pradėjęs eiti šias pareigas, suskubo kreiptis į Vokietijos karo ministeriją, 
tikėdamasis gauti leidimą karo belaisvius siųsti namo. Atsakymas nebuvo džiu-
ginantis – Vokietijos karo ministerija ne tik nesutiko jų išlaisvinti, bet net atsisa-
kė suteikti įgaliojimus rūpintis karo belaisviais. Toks jų sprendimas buvo argu-
mentuojamas Karo paliaubų sąlygų ketvirtuoju punktu. Pagal jį, Sąjungininkai 
vokiečių valdžiai uždraudė Rusijos kariuomenės karo belaisvius siųsti į tėvynę131. 
Sąjungininkų komisija nuo vasario pradžios pradėjo globoti visus iš Rusijos kilu-
sius karo belaisvius. Lietuviai taip pat buvo priskirti šiai grupei. Savo ataskaitoje 
apie tolesnį darbą atašė rašo: „kuo pirmiausiai kreipiaus į sąjungiečių misiją Berly-
ne. Jiems išaiškinau, jog Lietuva tapo nuo karo labai sunaikinta, jos atstatymui labai 
reikalingi žmonės, prie tam paaiškinau, jog Lietuva veda karą su bolševikais.“132 
Antantės misijos pirmininkas gen. Evertas (Ewert) sutiko išlaisvinti Lietuvos be-
laisvius iš Vokietijos, J. Koncevičius iš Antantės misijos ir Vokietijos karo minis-
terijos gavo leidimus lankyti stovyklas ir sudaryti lietuvių belaisvių sąrašus. Taigi 
per dvi savaites, iki kovo 4 d., jis aplankė stovykas Heilsberge133, Karaliaučiu-
je134, Pr. Holande, Čerske, Gdanske, Frankfurte, Zagane, Breslau, Lamsdorfe135, 

127 1919 09 26 kun. J. Koncevičiaus apžvalga veikimo Belaisvių grąžinimo skyriaus prie Lietuvos pasiuntinybės  
 Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 38, l. 3.
128  Breslau – vokiškas dabar Lenkijos teritorijoje esančio Vroclavo miesto pavadinimas.
129 Ten pat, l. 4. 
130 J. Koncevičius, Lietuvių karo belaisviai Vokietijoje, Lietuva, 1919 03 27, p. 1. 
131 Ten pat; Dėl lietuvių karo belaisvių Vokietijoje, Lietuva, 1919 04 11, p. 4.
132 1919 09 26 kun. J. Koncevičiaus apžvalga veikimo belaisvių grąžinimo skyriaus prie Lietuvos pasiuntinybės  
 Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 38, l. 4; Ten pat.
133 Heilsberg – vokiškas dabar Lenkijos teritorijoje esančio Varmės Lidzbarko miesto pavadinimas.
134 Karaliaučius – lietuviškas dabar Rusijos teritorijoje esančio Kaliningrado miesto pavadinimas.
135  Lamsdorfas – vokiškas dabar Lenkijos teritorijoje esančio Lambinovicų miestelio pavadinimas.
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Kotbuse, Drezdene, Bautzene, Bairute, Miunchene, Lechfelde, Ulme, Štutgarte. 
Raginimus sparčiau rūpintis belaisvių grąžinimu siuntė Tremtinių ir belaisvių 

grąžinimo skyrius iš Kauno136. J. Koncevičius, dirbęs prie pasiuntinybės, nebuvo 
tiesiogiai atskaitingas Tremtinių ir belaisvių skyriui. Jį paskyrė Ministras Pirmi-
ninkas ir Lietuvos pasiuntinys Vokietijoje nepasitarę su DSAM. J. Koncevičius 
neišvengiamai turėjo bendradarbiauti su Tremtinių ir belaisvių grąžinimo sky-
riumi, jį informuoti apie atvykstančius į Lietuvą belaisvius, tačiau Tremtinių ir 
belaisvių grąžinimo skyrius nebuvo jo darbą koordinuojanti institucija. 

Pradėjus darbą, sunkumų kėlė stovyklų viduje tarp belaisvių vykusi agitacija, 
kurios metu lietuviai buvo raginami jungtis prie lenkų, bolševikų ar kolčiakinin-
kų. Didžiausią grėsmę J. Koncevičius matė iš lenkų pusės, nes jau balandžio 5 d. 
jis aplankė Lenkijos generalinį konsulą Berlyne ir paprašė jo pasiaiškinimo dėl 
lietuvių belaisvių išvežimo į Lenkiją, tačiau jokio atsakymo negavo.

Atašė prie Lietuvos pasiuntinybės belaisvių reikalams darbą spartino ne tik at-
skaitomybė Lietuvos vyriausybei, bet ir Šveicarijoje veikusio Centrinio komiteto 
lietuvių karo aukoms šelpti „Lituania“ rūpestis karo belaisviais lietuviais Vokieti-
joje. Prasidėjus karui, Šveicarijoje per studentų draugiją „Rūta“ buvo pradėta or-
ganizuoti veikla. Vėliau organizacija pervadinta „Lituania“. Jau 1915 m. „Litua-
nios“ vardu išsiųsti Vokietijos ir Austrijos-Vengrijos karo ministerijoms prašymai 
informuoti, kiek belaisvių stovyklose yra lietuvių, prašyta juos atskirti nuo rusų 
ir lenkų ir sutelkti į mažesnį stovyklų skaičių137. 

Iki organizacijos likvidavimo 1919 m. rugpjūčio 25 d. buvo stengiamasi ap-
rūpinti belaisvius materialiai, prisidėti prie jų dvasinio ugdymo: jiems siunčiami 
drabužiai, maistas, laikraščiai, knygos. Panašia veikla – skaičiuoti karo belaisvius, 
esančius įvairiose Vokietijos stovyklose, šelpti juos maistu ir pinigais – užsiėmė ir 
1915 m. pabaigoje – 1916 m. pradžioje į Daniją, Kopenhagą, nusiųstas Lietuvių 
komiteto nukentėjusiems dėl karo įgaliotinis Jurgis Savickis138. Šios dvi organiza-
cijos bendradarbiavo besirūpindamos karo belaisviais lietuviais. 

1919 m. kovo 10 d. „Lituanios“ pirmininkas Antanas Steponaitis kreipėsi į 
J. Koncevičių klausdamas, kiek lietuvių karo belaisvių dar yra Vokietijoje, kokia 
jų padėtis ir ar jiems reikia pašalpos139. Atašė atsakė, kad tikslių duomenų pateikti 
jis dar negali, bet apytikslis skaičius – nuo 10 iki 12 tūkstančių140. Iš laiško sužino-
me, kad belaisvių padėtis nuo vasario 1 d. pagerėjo, nes Sąjungininkų komisija,  
 

136 1919 07 Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus darbo ataskaita Darbo ir socialinės apsaugos ministerijai,  
 LCVA, f. 928, ap. 2, b. 43, l. 2. 
137 A. Steponaitis, Atsiminimai 1914 – 1919: Lietuvių veikla Šveicarijoje Didžiojo karo metu, Kaunas, 1940, p. 38. 
138 J. Žėkaitė, Jurgis Savickis, Vilnius, 1994, p. 31. 
139 1919 03 10 Centrinio komiteto lietuvių karo aukoms šelpti „Lituania“ pirmininko A. Steponaičio laiškas  
 Koncevičiui, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 280. 
140 J. Koncevičiaus laiškas Šveicarijos centraliniam Lietuvių pašalpos komitetui, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 279. 
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kurios centras buvo Berlyne, pradėjo šelpti visus rusų belaisvius. Belaisvių die-
nos maisto racionas padidintas: išduodama 600 g duonos (anksčiau tik 250 g), 
mėsos konservų, sergantiems belaisviams – baltų miltų ir riebalų 150 g, taip pat 
130 g cukraus ir 20 g arbatos141. Keista, kad į klausimą, ar jiems reikia pašalpos, 
tiesiogiai atsakyta nebuvo. Greičiausiai vėliau komitetui buvo išsiųstas dar vie-
nas laiškas. Tokią prielaidą leidžia daryti raštas, kurį kovo 28 d. A. Steponaitis 
išsiuntė TRK komiteto karo belaisvių skyriui Ženevoje142 ir Berno pasiuntiniui143. 
Laiškai buvo išsiųsti tą pačią dieną ir jų tikslas buvo tas pats – atkreipti įtakingų 
institucijų dėmesį į lietuvių karo belaisvių padėtį Vokietijoje ir sulaukti paramos 
kovojant dėl jų grąžinimo į Lietuvą. Buvo dėkojama už jau suteiktą pagalbą tai 
organizacijai, kuriai laiškas buvo skirtas. Laiške įvardijamas 15 000 karo belais-
vių lietuvių skaičius Vokietijoje. Šio laikotarpio nei viena Lietuvos pasiuntinybės 
Berlyne ataskaita tokių skaičių nepateikinėjo, o Belaisvių grąžinimo skyriaus ve-
dėjo J. Koncevičiaus laiške buvo parašyta, kad lietuvių karo belaisvių Vokieti-
joje yra apie 10 000–12 000. Tiesa, 1919 m. kovo 27 d. dienraštyje „Lietuva“ 
išspausdintame J. Koncevičiaus straipsnelyje apie lietuvius karo belaisvius taip 
pat minimas 15 000 Lietuvos belaisvių skaičius Vokietijoje144, jis pakartojamas ir 
Vokietijos laikraštyje „Die Neue Zeit“145. Manytume, kad tokia paklaida galėjo 
atsirasti dėl to, kad minint 15 000 belaisvių buvo remiamasi dar 1916 m. pradė-
tais sudarinėti lietuvių belaisvių sąrašais, kurie buvo perspausdinami „Dabarty-
je“. Mažesni skaičiai atspindėjo pakitusią (dėl mirtingumo, belaisvių priskyrimo 
kitai tautybei) situaciją. Greičiausiai kreipiantis į tarptautines institucijas palan-
kiau buvo remtis didesniu belaisvių skaičiumi, taip aktualizuojant problemą ir 
tikintis sulaukti operatyvios pagalbos. Siekiant iškovoti leidimą lietuviams grįžti 
namo, oficialiuose raštuose visuomet buvo akcentuojama, kad Lietuva kovoja 
prieš bolševikus ir su Sovietine Rusija nėra susijusi. 

Balandžio mėnesio pradžioje, turėdamas lietuvių belaisvių sąrašus iš 33 sto-
vyklų, atašė belaisvių reikalams Antantės misijai įteikė prašymą paspartinti lie-
tuvių grįžimą namo. Rašte taip pat nurodė kelius, kuriais belaisviai galėtų būti 
grąžinami. J. Koncevičiaus pokalbis su Antantės misijos pirmininku buvo vai-
singas  – pastarasis pažadėjo padėti kuo greičiau išgabenti lietuvius iš Vokieti-
jos ir tuo klausimu pasikalbėti su gen. Ferdinandu Fochu (Ferdinand Foch)146. 
 
 

141 Ten pat. 
142 1919 03 28 A. Steponaičio laiškas TRK komitetui Ženevoje, LCVA, f. 1727, ap. 1, b. 62, l. 30. 
143 1919 03 28 A. Steponaičio laiškas pasiuntiniui Berne, LCVA, f. 1727, ap. 1, b. 50, l. 4, 6. 
144 J. Koncevičius, Lietuvių karo belaisviai Vokietijoje, Lietuva, 1919 03 27, p. 1.
145 Dėl lietuvių karo belaisvių Vokietijoje, Lietuva, 1919 04 11, p. 4.
146 1919 09 26 kun. J. Koncevičiaus apžvalga veikimo Belaisvių grąžinimo skyriaus prie Lietuvos pasiuntinybės  
 Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 38, l. 5. 
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Jau balandžio 13 d. Antantės misija iš Spa atsiuntė sutikimą belaisvius gabenti 
į Lietuvą147. Žinia netrukus pasiekė ir Lietuvą – DSAM Tremtinių ir belaisvių 
grąžinimo skyrius buvo informuotas apie atsiųstą sutikimą. DSAM pranešime, 
išspausdintame laikraštyje „Lietuva“, apie tremtinių ir belaisvių grąžinimą buvo 
skelbiama iš Lietuvos pasiuntinybės Berlyne atkeliavusi informacija, kad „galu-
tinai“ gautas leidimas karo belaisvius siųsti namo148. Belaukdama atvykstančiųjų 
antplūdžio DSAM pradėjo rūpintis naujų maitinimo punktų Tauragėje, Radvi-
liškyje ir Šiauliuose steigimu149. Tame pačiame pranešime rašoma: „jeigu būtų 
reikalinga kur nors dar tokių punktų įtaisyti, tai Ministerija prašo valdžios atstovų 
ir vietos savivaldybės organų tuojau numatyti tam vietą arba pranešti vietos Socialės 
Apsaugos skyriaus (kur tokie susitvėrę), kad suorganizuotų maitinimo punktus tiems 
belaisviams ir tremtiniams.“150 Šis ministerijos atsišaukimas leidžia teigti, kad be-
laisvių grąžinimu rūpintasi išties organizuotai. Vis tik džiūgauti buvo šiek tiek 
per anksti, – nors Vokietijos karo ministerija nuo šio laiko galėjo pradėti trans-
portuoti Lietuvos belaisvius, patvirtinantį leidimą ji neskubėjo išduoti. Balandžio 
17  d. Vokietijos karo ministerijai buvo įteiktas prašymas su lietuvių belaisvių 
sąrašu ir galimais jų siuntimo namo būdais. Atsakymo nesulaukus, J. Koncevi-
čius asmeniškai susitiko su Karo ministerijos vedėju belaisvių reikalams. Pokalbio 
metu išaiškėjo, kad belaisvių negalima pradėti siųsti į Lietuvą, nes reikalingas 
Šiaurės fronto vyriausiojo kariuomenės vado leidimas. Vėl teko kreiptis į Antan-
tės misiją ir prašyti pagalbos. Ji Vokietijos karo ministerijai įteikė raštą, kuriame 
buvo reikalaujama lietuvius belaisvius pradėti gabenti į namus. Gegužės 2 d. 
Karo ministerija Lietuvos pasiuntinybei Berlyne išsiuntė dokumentą, kuriame 
skelbė sutinkanti dėl lietuvių karo belaisvių transportavimo namo151, gegužės 8 d. 
gautas pakvietimas susitikti su Vokietijos valdžios atstovais detaliau aptarti lie-
tuvių belaisvių grąžinimo klausimą. Nuspręsta visus belaisvius iš visų Vokietijos 
stovyklų siųsti į stovyklą Prūsijos Holande. J. Koncevičius paprašė, kad ten būtų 
priimti skyriaus įgaliotiniai, turėję rūpintis lietuvių belaisvių siuntimu į Lietuvą. 
Balandžio 29 d. jis išvyko į Kauną, kur su Lietuvos valdžia derino transporto 
siuntimo klausimus. Gegužės 17 d. J. Koncevičius susitiko su Antantės misijos 
įgaliotiniu belaisvių reikalams. Nutarta, kad:

„1. Pr. Holando stovykloje belaisvius maistu aprūpina Antantės misija;
2. Antantės misija prižiūri ir lydi transportus;
3. Antantės misija sutinka priimti skyriaus įgaliotinius. Apibrėžiamos jų 

147 1919 07 Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus darbo ataskaita DSAM, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 43, l. 2. 
148 Tremtinių ir belaisvių grąžinimo reikalu, Lietuva, 1919 04 28, p. 1. 
149 Ten pat.
150 Ten pat.
151 1919 06 02 Vokietijos karo ministerijos raštas Nr. 434/5.19.U.7(UK) Lietuvos pasiuntinybei Berlyne, LCVA,  
 f. 928, ap. 2, b. 322, l. 19. 
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pareigybės.“152

Siekdamas pagreitinti belaisvių išsiuntimą namo, skyrius į visas stovyklų ko-
mendantūras teikė įvairius prašymus, paaiškinimus, užklausimus. Nuolat buvo 
palaikomi ryšiai su valdžia Kaune. 1919 m. gegužės 26 d., prieš išsiunčiant pir-
muosius belaisvių transportus, atašė vyko į Lietuvą susitarti dėl jų priėmimo. 
Belaisvių grąžinimo darbui įsibėgėjant, neišvengta trukdžių. Birželio 18 d. Vokie-
tijos karo ministerija pranešė, kad lietuvių belaisvių, esančių iš Gardino guberni-
jos, į Lietuvą siųsti negalima – teritoriją užėmę lenkai, o Lietuvos valdžia gardi-
niečių į Kauną priimti nenori. Panašiu metu vokiečių valdžia į belaisvių stovyklas 
išsiuntinėjo nurodymus nesiųsti namo lietuvių belaisvių, esančių iš Lietuvos te-
ritorijos, kurią užėmę lenkai. Tokių Vokietijos valdžios pareiškimų paaiškinimą 
galime rasti birželio 12 d. DSAM iš URM atsiųstame rašte. Pastaroji persiuntė 
vokiečių valdžios ir Antantės misijos priekaištus DSAM dėl to, kad lietuvių val-
džia nesirūpina grįžtančiais belaisviais, ne visus belaisvius priima vienodai. Už 
belaisvių ir tremtinių grąžinimą atsakinga ministerija, atsakydama į pateiktus 
kaltinimus, gynėsi skųsdama vokiečių valdžią. Pastaroji, pasak ministro Juozo 
Paknio, trukdė organizuoti kokybiškesnį lietuvių tremtinių ir belaisvių aprūpi-
nimą. Apgailestauta, kad neleidžiama grįžtantiesiems steigti maitinimo punktų, 
sąmoningai užimamos patalpos, kurių vokiečių valdžia nenaudoja. Gana detaliai 
aprašytas incidentas, galėjęs turėti įtaką vokiečių valdžios sprendimui sustabdyti 
lietuvių, kilusių iš lenkų okupuotos teritorijos, grąžinimą: „kas link priėmimo 
grįžtančių belaisvių Lietuvos piliečių turime pasakyti, kad nei viename perėjimo-
maitinimo punkte nėra skirstoma ar jie grįžtų iš užimtų lenkais ir bolševikais vietų, 
ar Lietuvių valdžios.[...] atsitikimas, kurį pasakoja anglų pulkininkas plk. Percevalis 
(Perceval) yra visiškai iškreipiamas.“153 Birželio 6 d. iš Vokietijos atvykę 650 žmo-
nių buvo priimti maitinimo nakvynės punkte Nr. 2 Kaune, jie visi pamaitinti ir 
apgyvendinti vienodomis sąlygomis. 245 belaisviai lietuviai iš Vilniaus ir Gar-
dino gubernijų buvo išsiųsti į vagonus dėl jų tolesnio išsiuntimo per Kaišiado-
ris į Vilnių. Valdžia buvo kaltinama skirtingu belaisvių maitinimu, tačiau tokią 
išvadą, dėstomą rašte, anglų karininkas priėjo klaidingai, gerai nesuprasdamas 
belaisvių priėmimo tvarkos organizavimo:

„a) pirmiausia belaisviai priimami maitinimo punkte Nr. 1 prie Kauno stoties, 
kur jie registruojami; duodama arbata ir duona.

b) užregistruoti šiame punkte, belaisviai siunčiami į antrą maitinimo punktą, 
kur jie pamaitinami sriuba, mėsa ir duona.

c) antrame punkte belaisviams išduodami liudijimai, kiekvienas traukiniu,  
 

152 1919 09 26 kun. J. Koncevičiaus apžvalga veikimo Belaisvių grąžinimo skyriaus prie Lietuvos pasiuntinybės  
 Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 38, l. 7, 8. 
153 1919 06 16 DSAM raštas Nr. 655 URM, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 37, l. 217. 
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arkliais arba garlaiviu išsiunčiamas į savo gyvenamąją vietą.“154

Lietuvos institucijos į kaltinimą reagavo operatyviai – ne tik išsiųstas aiški-
namasis raštas, numatyti galimi pasiteisinimo ar puolimo veiksmai, bet ir gavus 
Ministro Pirmininko pritarimą, organizuota DSAM Socialinės apsaugos depar-
tamento vedėjo K. Lekiacko kelionė į Vilnių. Birželio 13 d. jis susitiko su vietos 
lenkų valdžia tremtinių ir belaisvių grąžinimo į Lietuvą ir per Lietuvą klausi-
mais155. Vicegubernatorius sutiko, kad Lietuvos valdžia Vilniuje įgaliotų asmenį, 
kuris rūpintųsi tremtinių ir belaisvių, grįžtančių į Lietuvai priklausančią teritori-
ją, reikalais. Susitarta, kad tremtinių ir belaisvių grąžinimas per nustatytus punk-
tus vyks Lietuvos valdžios atstovams bendraujant su Lenkijos valdžios atstovais 
prie demarkacijos linijos – lietuvių valdžia perduos grįžtančius į užimtas lenkų 
kariuomenės vietas, o lenkų atstovas juos priims, ir atvirkščiai. Nuspręsta, kad 
patogiausias grįžimo punktas būtų Vievyje. Jis buvo prie demarkacijos linijos, kas 
leido įsteigti priėmimo-perdavimo punktus iš abiejų pusių, be to, šalia driekėsi 
platus kelias iš Vilniaus į Kauną. 

Lietuvos pasiuntinybė Berlyne, gavusi Vokietijos valdžios pranešimą, tą pačią 
dieną, birželio 18-tąją, kreipėsi į Lietuvos valdžią Kaune dėl Lietuvos piliečių be-
laisvių grąžinimo į lenkų užimtas Lietuvos dalis. Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro ir Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus rašte, birželio 21 d. išsiųstame 
URM, problema analizuojama neatsainiai156, įvertinant daugelį veiksnių. Pripa-
žįstama, kad įmanoma priimti ir perduoti lenkams visus belaisvius į lenkų užim-
tas Lietuvos dalis, kad lenkai belaisvių iš Lietuvos negabens į belaisvių stovyklas 
Lenkijoje, bet paleis į namus. Kita vertus, spėjama, kad grįžtantys belaisviai bus 
imami, gal net „verste verčiami“ papildyti lenkų legionų gretas. Konstatuojama, 
kad beveik pusė visų grįžtančiųjų yra iš Lenkijos užimtų Lietuvos vietų. Darbo ir 
apsaugos ministerijos atstovai nedrįso vienareikšmiškai atsakyti, kas svarbiau – ar 
išvengti nesusipratimų, galinčių iškilti dėl opinijos, kad Lietuvos valdžia rūpinasi 
tik viena gyventojų dalimi, ir grąžinti visus belaisvius, ar atsižvelgiant į santykius 
su Lenkija, bandyti išvengti galimo jos kariuomenės papildymo belaisviais ir ne-
sirūpinti jų grąžinimu. Pabaigoje reziumuojama: jei remiantis politiniais išskai-
čiavimais būtų nuspręsta negrąžinti belaisvių į lenkų užimtas vietas, tai reikėtų 
pasirūpinti bent invalidų grąžinimu. Suprantama, invalidai buvo pažeidžiama 
belaisvių grupė, reikalavusi išskirtinio dėmesio, kita vertus, ji negalėjo tapti prie-
šo kariuomenės rezervu. 

Susirinkime, kuriame dalyvavo Ministras Pirmininkas M. Sleževičius, dar-
bo ir socialinės apsaugos ministras Juozas Paknys ir krašto apsaugos ministras  
 

154 Ten pat, l. 218.
155 DSAM Socialinės apsaugos departamento vedėjo K. Lekiacko raštas darbo ir socialinės apsaugos ministrui,  
 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 37, l. 210. 
156 1919 06 21 DSAM raštas Nr. 442 URM, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 37, l. 212. 



37

Antanas Merkys, buvo nuspręsta visus Lietuvos piliečius, be išimties, siųsti į na-
mus157. Taigi pasirinktas šios problemos sprendimo variantas atskleidė, kad Lie-
tuvos vyriausybė pasirinko ne fizinį kovos su Lenkija būdą, galėjusį pasireikšti 
sąmoninga Lenkijos kariuomenės didinimo prevencija. Greičiausiai stengiantis 
parodyti, kad Lietuvai svarbūs visi jos piliečiai, išeita į moralinį mūšį. 

Gandai, kad lietuvių belaisvių Vokietijoje jau nėra, pradėjo sklisti anksčiau, 
nei darbas buvo padarytas. Jonas Yčas Lietuvos delegacijai prie Paryžiaus taikos 
konferencijos dar liepos 18 d. pranešė, kad iš Vokietijos visi Lietuvos belaisviai 
išsiųsti į Lietuvą158. Vokietijoje darbų pabaigos atmosfera pradėjo sklandyti jau 
paskutinio vasaros mėnesio pradžioje. Į Pr. Holando stovyklą susirenkančiųjų 
skaičius pradėjo mažėti, o belaisvių skaičiui tirpstant, rugpjūčio 13 d. iš stovyk-
los išvyko Antantės misijos amerikiečiai. Pasijautė lietuvių belaisvių grąžinimo iš 
Vokietijos darbų pabaiga. Tam pagrindą davė ir iš Kauno grįžusio Simono Pon-
ganio žinios, kad Lietuvos valdžia planuoja raginti kuo greičiau pabaigti belaisvių 
grąžinimo darbus159. Tame pačiame pranešime jis J. Koncevičiui pasiūlė išsiųsti 
tokius atsišaukimus belaisviams, kokie buvo išsiųsti pradedant jų grąžinimą160. 
Atašė šiuo raginimu pasinaudojo ir rugpjūčio 18 d. visuose vokiečių laikraščiuose 
paskelbė, kad lietuviai, dar esantys Vokietijoje, atsiųstų savo sąrašus161. Rugsėjo 
18 d. išsiųsta paskutinė belaisvių lietuvių grupė į Lietuvą.

Baigiantis Lietuvos belaisvių iš Vokietijos grąžinimo darbams, atašė belaisvių 
reikalams Berlyne išvyko į Olandiją. Ten praleido šešias dienas – nuo rugsėjo 
9 d. iki 15 d. Dviejose stovyklose (Oldeburch ir Bergi) pavyko rasti 42 lietuvius. 
Tai buvo karo belaisviai, iš Vokietijos pabėgę į Olandiją, iš kur tikėjosi lengviau 
patekti į Lietuvą. Pradėta rūpintis jų grąžinimu į Lietuvą. 

2.4. Belaisvių grąžinimo iš Vokietijos darbų organizavimo ypatumai

J. Koncevičius, pradėjęs eiti atašė belaisvių grąžinimo reikalams pareigas prie 
Lietuvos pasiuntinybės Berlyne, ėmė lankyti visas belaisvių stovyklas, kuriose  
galėjo būti lietuvių. Abejonių kelia J. Koncevičiaus ataskaitoje pateikiamas  
faktas, kad stovyklų komendantai lietuvių sąrašų neturėjo, todėl šio darbo jam 
 

157 1919 09 26 kun. J. Koncevičiaus apžvalga veikimo Belaisvių grąžinimo skyriaus prie Lietuvos pasiuntinybės  
 Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 38, l. 10; Socialinės apsaugos departamento vedėjo K. Lekiacko raštas Nr. 449  
 Lietuvos pasiuntinybei kun. J. Koncevičiui, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 37, l. 213. 
158 1919 07 18 Lietuvos delegacijos prie Paryžiaus taikos konferencijos 63 posėdis, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 17,  
 l. 330. 
159 1919 08 15 S. Ponganio laiškas atašė belaisvių reikalams Berlyne kun. Koncevičiui, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 8,  
 l. 193.
160 Ten pat, l. 193 ap.
161 1919 09 26 kun. J. Koncevičiaus apžvalga veikimo Belaisvių grąžinimo skyriaus prie Lietuvos pasiuntinybės  
 Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 38, l. 9. 
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teko imtis pačiam: kiekvienoje stovykloje organizuoti lietuvių belaisvių (Kauno, 
Vilniaus, Gardino ir Suvalkų) susirinkimą, iš belaisvių išrinkti išsilavinusius, ku-
rie galėtų surašyti lietuvius belaisvius, esančius stovyklose, ir išsiųstus dirbti. Taip 
pat J. Koncevičius jiems nurodė palaikyti ryšį su belaisvių biuru Berlyne ir steng-
tis ginti lietuvių belaisvių interesus. Kad sąrašų būta, patvirtina nuo 1916 m. 
pradžios laikraštyje „Dabartis“ spausdintos lietuvių, esančių nelaisvėje Vokietijo-
je, pavardės. Laikraštyje taip pat buvo nurodoma, kurios belaisvių stovyklos karo 
belaisvių lietuvių sąrašai skelbiami. 

Po J. Koncevičiaus apsilankymo stovyklose į grąžinimo skyrių pradėjo plūsti 
laiškai iš įvairių Vokietijos vietų, nemažai belaisvių patys atvažiavo į Berlyną. 
Kunigas atsimena, kad lietuviai belaisviai labai nekantravo, norėjo kuo greičiau 
grįžti į tėvynę. Kai kurie iš jų Vokietijoje praleido trejus ketverius metus162. Di-
dėjant darbų, skyrius buvo plečiamas – raštininku paskirtas buvęs Frankfurto 
stovyklos belaisvis S. Ponganis. Vėliau pasamdyti M. Žilinskas, A. Krasauskas 
ir J. Morkevičius – taip pat karo belaisviai, specialiu J. Koncevičiaus prašymu 
Vokietijos karo ministerijai išlaisvinti iš stovyklų gegužės 13 d. Surašymo darbą 
apsunkino ne tik tai, kad stovyklų buvo daug. Didžioji lietuvių dalis buvo ne 
stovyklose, bet išsiųsti prie darbų. Neturėdamas galimybės aplankyti visų stovyk-
lų, laikraštyje „Golos Rossiji“ atašė parašė atsišaukimą, kad Lietuvos piliečiai iš 
Kauno, Vilniaus, Gardino ir Suvalkų gubernijų siųstų savo stovyklų belaisvių 
sąrašus. Šiuo metu oficiali Lietuvos valdžia savo teritoriniuose reikalavimuose, iš-
sakytuose Paryžiaus taikos konferencijoje, nurodė būtent šias sritis. Iki balandžio 
1 d. belaisvių grąžinimo skyrių prie Lietuvos pasiuntinybės Berlyne pasiekė lie-
tuvių belaisvių sąrašai iš 33 stovyklų su 8104 žmonių pavardėmis. Iš 15 stovyklų 
sąrašų dar nebuvo. 

J. Koncevičius rūpinosi ne tik belaisvių grąžinimu, bet ir geresnėmis tiek 
buitinėmis, tiek dvasinėmis jų gyvenimo sąlygomis. Žinodamas, kad lietuviai 
belaisviai yra labai pasiilgę savo tėvynės ir žinių apie ją, užsakė jiems iš Kauno 
lietuviškų laikraščių „Lietuva“ ir „Laisvė“ (po 50 egzempliorių)163. Stovyklose tuo 
metu vyko gana aktyvi propaganda: „lenkai prikalbinėjo mūsų belaisvius rašytis 
prie lenkų ir draug su jais važiuoti į Lenkiją; rusų gi oficieriai prikalbinėjo prisirašyti 
prie Kolčiako kompanijos; kiti gi, bolševikų agentai, agitavo prieš Antantės misiją, 
prieš kolčiakininkus ir skiepė stovyklose bolševizmo idėjas.“164 Tokiu būdu nemaža 
dalis lietuvių, rašo J. Koncevičius, išvažiavo į Lenkiją. Tai kunigą paskatino į 
visas stovyklas išsiuntinėti atsišaukimus165. Manome, kad jis gegužės 13 d. buvo 

162 J. Koncevičius, Lietuvių karo belaisviai Vokietijoje, Lietuva, 1919 03 27, p. 1.
163 1919 09 26 kun. J. Koncevičiaus apžvalga veikimo belaisvių grąžinimo skyriaus prie Lietuvos pasiuntinybės  
 Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 38, l. 4.
164 Ten pat, l. 5.
165 Ten pat, l. 6. 
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perspausdintas Lietuvos laikraščiuose166. Sunku pasakyti, ar sąmoningai, tačiau 
jame buvo pateikiama ne visai tiksli informacija apie Vokietijos karo ministerijos 
pranešimą, kad visi lietuviai belaisviai gegužę bus išsiųsti į Lietuvą. Apie tokią 
Vokietijos valdžios poziciją nėra užsiminta jokiame kitame dokumente. Atsišau-
kime buvo rašoma, kad „lietuvių belaisvių grąžinimas į tėvynę prasidės netrukus 
tam tikrais transportais. Belaisviams važiuoti atskirai bus draudžiama. Nustatyta 
tvarka iš vienų stovyklų belaisviai bus vežami anksčiau, iš kitų vėliau.“167 Atsišauki-
me taip pat įspėjama negrįžti rusų ar lenkų transportu, jei jie būtų anksčiau suor-
ganizuoti, nes gresia nuvežimas į Lenkiją, Sibirą ar Kaukazą. Lietuviai raginami 
organizuotis į kuopas ir nepasiduoti įvairioms įtakoms. Galbūt belaisvių grąži-
nimo darbų paankstinimu buvo tikėtasi didesnio solidarumo Lietuvos atžvilgiu. 
Kita vertus, balandžio 10 d. išsiuntinėtuose atsišaukimuose į belaisvius kreiptasi 
lietuviškai. Žinoma, lietuvių kalbos pasirinkimas traktuotinas kaip simboliškas 
veiksmas, turėjęs žadinti tautiškumo ir konsolidacijos jausmus. Vis tik kyla klau-
simas, ar tai negalėjo šiek tiek „atšaldyti“ lietuviškai nekalbančių, tačiau iš Vil-
niaus, Gardino, Suvalkų gubernijų kilusių Lietuvos piliečiais vadinamų asmenų. 

Po susitarimo su Vokietijos karo ministerija ir Antantės misija, kad lietuviai 
belaisviai iš visų stovyklų turi rinkis į Pr. Holando stovyklą, ten nusiųsti įgalio-
tiniais paskirti S. Ponganis, J. Morkevičius ir A. Krasauskas. Jie turėjo rūpintis 
lietuvių belaisvių sąrašų sudarymu, transporto tvarkymu. Ne mažiau svarbesnė, 
daug sunkumų kėlusi užduotis buvo prižiūrėti, kad į lietuvių transportą nepatek-
tų rusų belaisviai. 

Naujas belaisvių grąžinimo darbo etapas prasidėjo į Pr. Holando stovyklą at-
vykstant belaisviams lietuviams. Jie rinkosi „labai iš palengvo“, kas J. Koncevičiui 
nuostabos nekėlė: „tame laike belaisvių stovyklų Vokietijoje buvo 53. […] Lietu-
viai belaisviai buvo išblaškyti po visas stovyklas. Prie kiekvienos stovyklos prigulėjo 
20, 40, 100, 200 ir t. t. Tik prie dviejų stovyklų Stargardt ir Frankfurt prigulėjo 
virš dviejų tūkstančių belaisvių.“168 Karo belaisvių lietuvių nuo gegužės 24 d. iki 
gegužės 28 d. į Pr. Holandą susirinko apie 1600. Gegužės 28 d. išvyko pirmie-
ji traukiniai su lietuviais belaisviais į Kauną. Birželio mėn. Vokietijos karo mi-
nisterijai išleidus nurodymą namo nesiųsti lietuvių belaisvių, kilusių iš Lenkijos 
užimtos Lietuvos teritorijos, sukėlė tam tikrą painiavą, tačiau lemtingos įtakos 
belaisvių transportavimui nepadarė – jie ir toliau buvo siunčiami į Lietuvą. Vis 
tik gardiniečių siuntimas greičiausiai laikinai buvo sustabdytas. S. Ponganis laiš-
ke kolegoms užsimena, kad teko su šia belaisvių grupe stovykloje pabendrau-
ti, kas sukėlė slogią nuotaiką. Nors tiesioginės piktumo ir gailesčio priežasties 
 

166 Lietuvos pasiuntinybės Berlyne pranešimas kiekvienam Lietuvos piliečiui, Lietuva, 1919 05 13, p. 1. 
167 Ten pat.
168 1919 09 26 kun. J. Koncevičiaus apžvalga veikimo Belaisvių grąžinimo skyriaus prie Lietuvos pasiuntinybės  
 Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 38, l. 8. 
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jis nenurodo, tačiau galima suprasti, kad ją sukėlė iš Gardino kilusių lietuvių 
„įkalinimas“ stovykloje169.

Liepos 15 d. į Kauną transportuota 1160 asmenų. Išsiuntus tokį didelį karo 
belaisvių skaičių, Pr. Holande dirbę įgaliotiniai džiaugėsi galėję trumpai pailsė-
ti170. Tačiau netrukus atvyko lietuviai iš Neuhamerio, Cerbsto, Merseburgo ir 
Lagani stovyklų. Iš 45 Cerbsto stovyklos vyrų tik 2 pasirodė esą lietuviai. Visi 
kiti, pristatė situaciją J. Koncevičiui įgaliotinis J. Morkevičius, buvo iš Minsko 
gubernijos, tačiau atsiųsti kaip lietuviai. Panašios situacijos nebuvo retenybė. Iš 
17 dieną atvykusių 920 „lietuvių“ belaisvių, lietuvių beveik nebuvo. Įgaliotinis 
juokais stebisi, kad tarp jų atsirado 6 totoriai, atvažiavusieji kaip lietuviai171. Jie 
sakė norintys grįžti į Lietuvą, nes ten gyveno prieš karą. J. Morkevičiui pavyko su-
žinoti, kad stovykloje sudarinėjant lietuvių sąrašus, į juos įsirašinėjo visi norintys. 
Galvosūkis, kaip atpažinti lietuvius, buvo išspręstas „laiminguosius“ atrenkant 
tokiu principu: „sumanėm rinkti iš sąrašų tokius, kurie turi maždaug lietuviškus 
vardus ir lenkiškas arba baltgudiškas pavardes, kokias turi gardiniečiai, kurie žino 
savo gyvenamą vietą su apylinkės miestais ir valsčiais, savo arčiausią gelžkelio stotį, 
arba kurie turi iš namų laiškus su pašto anspaudais ir kitokius visus būdus“172. Tokia 
kontrolė reikalavo daug laiko, tačiau pasiektas rezultatas – atrinkta 200 vyrų. 18 
dieną iš 215 atvykusių karo belaisvių vėl tik pusė buvo lietuviai, keli iš jų kalbėjo 
lietuviškai. Taigi iš 1135 atvykusiųjų išvykimui į Lietuvą paruošti 310 belaisvių. 

Nelietuvių įrašymą į lietuvių belaisvių sąrašus galima buvo kontroliuoti iš iš-
siunčiančiųjų stovyklų. Vis tik jų Vokietijoje buvo daug ir įgaliotinių skyrimas 
būtų pareikalavęs papildomų išlaidų. Išimtį galima buvo daryti toms stovyk-
loms, kuriose buvo daugiau lietuvių karo belaisvių. Pavyzdžiui, Štargardo173 ir 
Frankfurto stovyklose, J. Koncevičiaus preliminariais skaičiavimais, turėjo būti 
apie 2000 vyrų. Vienoje iš jų, Štargardo, laikinai dirbo P. Padorolskis. Tai len-
gvino įgaliotinių darbą Pr. Holando stovykloje. J. Morkevičius džiaugiasi, kad 
„jis [P. Padorolskis – M. T.] darbuojasi pavyzdingai ant naudos lietuvių belaisvių 
Štargardo stovykloje. Lietuviai iš ten pribuva išvalyti. Sąrašai tvarkingi [...] Jis  
[P.  Padorolskis – M. T.] yra žydas, bet vertas pagyrimo.“174 Kitais atvejais, kai į 
Pr. Holando stovyklą atvykdavo asmenys, kurių į Lietuvą siųsti nebuvo galima, 

169 1919 07 11 S. Ponganio laiškas, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 166 ap. 
170 1919 07 19 J. Morkevičiaus laiškas atašė belaisvių reikalams prie pasiuntinybės Vokietijoje J. Koncevičiui,  
 LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 160. 
171 1919 07 19 S. Ponganio darbo ataskaita, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 184. 
172 1919 07 19 J. Morkevičiaus laiškas atašė belaisvių reikalams prie pasiuntinybės Vokietijoje J. Koncevičiui,  
 LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 160 ap.
173  Šaltiniuose minimas Štargardas arba Stargardas, greičiausiai Vokietijoje esančio miesto Burg Stargard pava- 
 dinimas. 1929 m. Stargard miestas pervadintas į Burg Stargard siekiant išvengti painiavos dėl šalia esančių 
  panašiu pavadinimu miestų.
174 Ten pat, l. 161 a. p.
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tekdavo apgailestauti dėl darbo trukdymo ir painiojimo175.
Rusų įsirašymą į lietuvių belaisvių sąrašus skatino žinojimas, kad Lietuvoje jie 

gerai priimami ir gauna dokumentus: „nuo rusų, įsiskverbusių į lietuvių transpor-
tus, vis ateina laiškai, kad juos gerai Kaune priima ir išduoda „popieras“. Tai tik to 
ir reikia, dabar visi didžiarusiai virto lietuviais ir pyksta, kai jų nenoriu priimti į 
transportą.“176 Be to, įgaliotinis S. Ponganis sužinojo, kad galintys grįžti į Lietuvą 
savo specialius liudijimus pardavinėdavo už 10, 50 ar 100 markių, patys likdavo 
stovyklose, nes tikėjo, kad juos vis tiek lietuviai vėliau išveš177. Panašių atsitikimų 
pasitaikydavo ir vėliau178. Todėl įgaliotiniai labai apsidžiaugė, kai atėjo žinia, kad 
Lietuvos valdžia iš 650 belaisvių, liepos 24 d. atvykusių į Kauną, 400 nepriėmė 
kaip lietuvių. Iškeltas jų transportavimo, maitinimo išlaidų apmokėjimo klausi-
mas179. Ypač pasipiktinusi buvo KAM, kuri labai griežtai vertino Rusijos piliečių 
grįžimą iš Vokietijos kartu su lietuviais belaisviais. Tremtinių ir belaisvių grąžini-
mo skyrius visiems savo padaliniams išsiuntinėjo raštą, kuriame prašė nelegaliu 
būdu grįžtančius belaisvius arba grąžinti į Vokietiją, arba siųsti į Rusiją per Vil-
nių, kur pastaruosius suims lenkai ir nusiųs į Varšuvos belaisvių stovyklas. KAM 
įspėjo, kad jų per Rusijos demarkacijos liniją tikrai nepraleis180. Nors tiesioginiai 
šio nesusipratimo kaltininkai buvo už sąrašų sudarinėjimą atsakingi pasiuntiny-
bės įgaliotiniai, jie nejautė atsakomybės, tačiau lengviau atsiduso – „nors ir nesma-
gu, kad taip atsitiko, bet šitas atsitikimas radikaliai pašalins keblumus ir sunkenybes, 
kurios kasdien čia vargino. Jeigu sugrąžins dalį transporto iš Kauno, tai stovykloje 
esantiems bus aišku, kad begėdiškumu ir besąžiningumu irgi netoli galima nueiti.“181 
Problemų su rusų belaisviais kildavo ir vėliau. Belaisviai pyko, kad jų nepriima, ir 
priekaištavo Lietuvos įgaliotiniams. Pastarieji atsikirsdavo. S. Ponganis savo laiške 
rašo, kad rusai labai supyko, kai jis pasakė, kad Lietuva vokiečių ir rusų taip api-
plėšta yra, kad gali rūpintis tik savais belaisviais182. Vis tik Lietuvos valdžiai buvo 
sunku apsisaugoti nuo rusų belaisvių, grįžtančių iš Vokietijos. Padėtį apsunkino  
Antantės leidimas rusams belaisviams grįžti į tėvynę. 1919 m. rugpjūčio pradžioje 
stovyklų komendantams buvo išsiutinėtas įsakymas rusams belaisviams, bandan-
tiems vykti iš Vokietijos į Rusiją, neišdavinėti leidimų važiuoti per Kauną183. Jau 

175 1919 07 20 S. Ponganio darbo ataskaita, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 186. 
176 1919 07 27 S. Ponganio laiškas atašė belaisvių reikalams Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 187. 
177 1919 07 28 S. Ponganio laiškas atašė belaisvių reikalams Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 164. 
178 1919 08 15 S. Ponganio laiškas atašė belaisvių reikalams Berlyne kun. J. Koncevičiui, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 8,  
 l. 189 a. p. 
179 1919 07 28 S. Ponganio laiškas atašė belaisvių reikalams Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 164 a. p.;  
 1919 07 30 S. Ponganio laiškas atašė belaisvių reikalams Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 171. 
180 1919 07 31 Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus raštas Tremtinių ir belaisvių grąžinimo punktams, LCVA,  
 f. 928, ap. 2, b. 272, l. 32. 
181 1919 07 28 S. Ponganio laiškas atašė belaisvių reikalams Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 165 a. p.
182 1919 08 08 S. Ponganio laiškas kolegai, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 170. 
183 1919 08 05 Telefonograma Vilkaviškio komendantui, LCVA, f. 929, ap. 1, b. 344, l. 211. 
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rugpjūčio 11 d. Generalinio štabo viršininkas Vilkaviškio miesto komendantui 
nusiuntė raštą, kuriame priekaištavo, kad jis nevykdo įsakymų – išduoda belais-
viams leidimus, siunčia į Kauną184. Rašte pabrėžiama, kad Lietuvos vyriausybė 
rūpinasi grąžinimu tik lietuvių belaisvių, o ne rusų, kuriuos griežtai draudžiama 
siųsti per Lietuvą. Vilkaviškio miesto komendantas, negalėdamas suprasti, kodėl 
jam buvo atsiųstas toks kaltinamas raštas, aiškinosi, kad tikrai leidimų neišdavi-
nėjo, ir sargybai įsakė aktyviai sekti, kad rusai belaisviai per sieną nebūtų pralei-
džiami. Jis pažymėjo, kad vokiečiai belaisvių nepriima. Reaguodamas į skundą, 
komendantas kar. Stasys Zaskevičius Rikiuotės skyriaus viršininko paprašė papil-
dyti įsakymą dėl rusų belaisvių nepraleidimo – sakėsi galįs jų nepraleisti keliais, 
bet važiuojančius geležinkeliu per Kybartus kontroliuoti negali185. Galiausiai rug-
pjūčio 16 d. imtasi kito – diplomatinio problemos sprendimo būdo. Generalinio 
štabo viršininkas URM nusiuntė raštą, kuriame prašė susitarti su vokiečių val-
džia, kad rusų belaisvių per Lietuvą nesiųstų186. 

Kitų tautybių belaisviams įsirašinėjant į lietuvių sąrašus vyko ir atvirkštinis 
procesas – atsirasdavo tokių lietuvių belaisvių, kurie nepageidavo grįžti į Lietu-
vą. Vokietijos karo ministerija į stovyklas išsiuntė telegramą, kurioje skelbė, kad 
daugelis lietuvių karo belaisvių prašo būti palikti Vokietijoje ir nenori važiuoti į 
Lietuvą. Antantės misija tokius prašymus patenkino. Vis tik S. Ponganis ne tiek 
stebėjosi tokiu vokiečių valdžios pranešimu, nes asmeniškai jam su tokiu atveju 
susidurti neteko, kiek negalėjo suprasti lietuvių nesąžiningo elgesio187. Galima 
bandyti spėti, kad be kitų priežasčių, lėmusių lietuvių apsisprendimą likti Vo-
kietijoje, ne paskutinę vietą užėmė ir baimė būti mobilizuotiems į kariuomenę – 
lenkų ar lietuvių. Po bendravimo su belaisviais, grįžusiais į Lietuvą, birželio mėn. 
DSAM rašė URM, kad kariuomenei tinkami belaisviai, tikėdamiesi į ją nepatek-
ti, stengėsi likti Vokietijoje188.

Nors lietuvių belaisvių, atvykstančių į Pr. Holando stovyklą, dėl tolesnio 
jų persiuntimo į Lietuvą nuo rugpjūčio pradžios vis mažėjo, problemos liko 
tos pačios. Konfliktai su rusais nesibaigė, jie ir toliau stengėsi visokiais būdais 
persikelti į Lietuvą. Jų negąsdino įgaliotinių pasakojimai, kad ne retai rusai 
belaisviai patenka į bolševikų kariuomenę. Dalis jų, pasakojo S. Ponganis, pateko 
ir į lietuvių nelaisvę189.

184 1919 08 11 Generalinio štabo viršininko raštas Nr. 1243 Vilkaviškio miesto komendantui, LCVA, f. 929, ap. 1,  
 b. 344, l. 210 a. p. 
185 1919 08 12 Vilkaviškio komendanto telefonograma Nr. 88 Rikiuotės skyriaus viršininkui, LCVA, f. 929, ap. 1,  
 b. 344, l. 212. 
186 1919 08 16 Generalinio štabo viršininko raštas Nr.1335 URM, LCVA, f. 929, ap. 1, b. 344, l. 148. 
187 1919 07 28 S. Ponganio laiškas atašė belaisvių reikalams Berlyne, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 164. 
188 1919 06 21 Darbo ir socialinės apsaugos ministerijos raštas Nr. 442 URM, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 37, l. 212. 
189 1919 08 15 S. Ponganio laiškas atašė belaisvių reikalams Berlyne kun. Koncevičiui, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18,  
 l. 190. 
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Nuo 1919 m. gegužės 28 d., kai išvyko pirmasis transportas į Lietuvą, iki rug-
sėjo 13 d. per Pr. Holando stovyklą išgabenta 9400 asmenų190. Lietuvoje veikusių 
institucijų statistikoje figūruoja kitokie skaičiai – 8000 karo belaisvių191. Tokio 
neatitikimo priežastis greičiausiai buvo ta, kad kai kurie iš stovyklos kaip lietu-
viai į Lietuvą atvykę vyrai Lietuvoje buvo identifikuoti kaip kitos tautybės. Tai 
patvirtina ne vienas Pr. Holando stovyklos įgaliotinių susirašinėjimo laiškas. Jei 
pastarieji fiksavo išvykstančiųjų skaičių, tai Lietuvos Tremtinių ir belaisvių grąži-
nimo skyriaus paskirti įgaliotiniai ne lietuviais pripažintus iš Vokietijos grįžtan-
čius karo belaisvius, dažniausia rusus, neįtraukdavo į grįžusių Lietuvos piliečių 
sąrašus, bandydavo siųsti atgal arba internuodavo belaisvių stovyklose. 

Baigus organizuotą belaisvių grąžinimą į Lietuvą, toliau rūpintasi pavienių 
karo belaisvių lietuvių grąžinimu192. 

Nemažas skaičius lietuvių karo belaisvių Vokietijoje mirė. Remiantis stovyklų 
komendantų sąrašais, tokių buvo 1446193. 1926–1928 m. Piliečių apsaugos de-
partamentas iš URM gavo Vokietijoje mirusių Pirmojo pasaulinio karo belaisvių 
iš Lietuvos sąrašus. Apie mirusiuosius buvo skelbta laikraščiuose „Lietuvos Ai-
das“, „Mūsų rytojus“, pranešta per radiją194. 

2.5. Pareivių komisija prie Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos 
konferencijoje

Pirmojo pasaulinio karo belaisvių lietuvių daugiausia buvo Vokietijoje, tačiau 
nemažas jų skaičius buvo ir kitose, ne tik Europos, valstybėse. Pradėta rūpintis 
jų repatriacija. Nors sisteminga veikla prasidėjo tik 1919 m. vasarą, dar balan-
džio 10 d. Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje pirmininkas Karo 
ministerijai Paryžiuje išsiuntė raštą, kuriame prašė padėti grąžinti namo lietu-
vius, Pirmajame pasauliniame kare kovojusius kaip Rusijos karius Sąjungininkų 
pusėje195. Apgailestauta, kad lietuviai, kurių Lietuvai labai reikėjo kovojant su  
bolševikais, išsibarstę Vokietijoje, Prancūzijoje ar net jos kolonijose. Prancūzijos 
valdžia buvo atsakinga už Vokietijoje esančius belaisvius, todėl tiesioginių ryšių 
palaikymas su ja šiuo klausimu buvo neišvengiamas. 

190 Sąrašas lietuvių belaisvių, išgabentų į Lietuvą per susirinkimo stovyklą Pr. Holand, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 38,  
 l. 13.
191 Žinios apie grįžusius iš svetimų valstybių Lietuvon karo metu tremtinius ir karo belaisvius Lietuvos piliečius  
 laikotarpy 1918–1921 m., LCVA, f. 928, ap. 2, b. 8, l. 2. 
192 1920 09 07 Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje raštas Nr. 7278 Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriui, LCVA,  
 f. 928, ap. 2, b. 22, l. 104. 
193 Skaitlius mirusių lietuvių belaisvių pažymėtose stovyklose, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 14. 
194 1930 03 14 Piliečių apsaugos departamento direktoriui raportas, LCVA, f. 383, ap. 4, b. 18, l. 52. 
195 1919 04 10 Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje pirmininko raštas Nr. 656 Prancūzijos karo  
 ministrui, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 8. 
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Kryptingesnis rūpinimosi belaisviais darbas prasidėjo 1919 m. liepos 10 d., 
kai Paryžiuje buvo įsteigtas Lietuvių komitetas nuo karo nukentėjusiems šelpti. 
Remiantis Komiteto įstatais, vienas tikslų buvo teikti pagalbą lietuviams kariš-
kiams ir civiliams, buvusiems Vokietijos nelaisvėje, gyvenantiems Prancūzijoje, 
Belgijoje ir kitose valstybėse196. Taip pat komitetas tikėjosi padėti Mažosios Lie-
tuvos kariškiams ir civiliams, esantiems Antantės valstybių nelaisvėje. Komiteto 
pirmininku išrinktas Jonas Šliūpas, jo aktyviu nariu buvo ir kunigas Adomas Vi-
limas. Pastarasis į Paryžių atvyko dar 1918 m. gruodžio mėnesio antrojoje pusėje. 
Lietuvos valdžia norėjo, kad jis kartu su Ernestu Galvanausku prakirstų lietuvių 
dalyvavimo Taikos konferencijoje ledus197. Kartu su Oskaru Milašiumi jie įkūrė 
Lietuvių informacijos biurą. Pastarasis pagelbėjo jau vėliau prie Lietuvos delega-
cijos Paryžiaus taikos konferencijoje įsikūrusiai Pareivių komisijai – redaguodavo 
Pareivių komisijos prancūziškai rašomus raštus198. 

Nors A. Gaigalaitė mini, kad delegacija buvo „vienintelė lietuvių salelė Pa-
ryžiuje“, galėjusi „padėti belaisviams ir kariškiams, norintiems grįžti į gimtinę“199, 
komiteto įnašo į šio darbo pamatų klojimą taip pat nereikėtų nuvertinti. Žino-
ma, tai nebuvo oficiali Lietuvai atstovavusi įstaiga, ji negalėjo atstoti konsulato 
ar atstovybės, kurios Lietuva Prancūzijoje neturėjo. Siekiant bent iš dalies šią 
spragą panaikinti, kilo idėja prie Lietuvių delegacijos Paryžiuje steigti specia-
lų organą – Pareivių komisiją. Delegacijos posėdyje mintį išviešino jos autoriai 
Kazys Grinius ir A. Vilimas200. Jie prašė leisti sudaryti prie delegacijos tam tik-  
rą komisiją, kuri rūpintųsi „pareivių“ grąžinimu ir šelpimu201. Idėjos autoriai 
taip pat nurodė preliminarią 8100 frankų darbų sąmatą. Taigi drįstame suabe-
joti Gedimino Ilgūno nuomone, kad K. Griniui atvykus į Paryžių, jau veikė 
lietuvių repatriacijos komisija ir jam buvo pasiūlyta jai vadovauti202. Posėdyje 
kilo ilgi ginčai dėl komisijos santykių su Lietuvių komitetu nuo karo nukentėju-
siems šelpti, Komisija užpirktiems daiktams saugoti. Diskutuota, kam komisija 
struktūriškai turėtų priklausyti – delegacijai, URM ar net KAM. Galiausiai nu-
spręsta, kad komisija turėtų bendradarbiauti su jau egzistuojančiais komitetais 
ir koordinuoti belaisvių, darbininkų ir „pareivių“ mobilizaciją ir organizaciją, 
darbą telkti prie delegacijos. Pirmininku išrinktas K. Grinius, nariu patvirtintas 
A. Vilimas. Vėliau sekretoriaus pareigoms paskirtas Pranas Jansonas. Taigi nuo 
 

196 1919 07 10 Lietuvių komitetas nuo karo nukentėjusiems šelpti, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 17, l. 407. 
197 A. Gaigalaitė, Lietuva Paryžiuje..., p. 6. 
198 G. Ilgūnas, Kazys Grinius..., p. 208.
199 A. Gaigalaitė, Lietuva Paryžiuje..., p. 131. 
200 1919 07 31 K. Griniaus ir A. Vilimo raštas Lietuvos delegacijai Paryžiuje, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 12, l. 69. 
201 1919 08 02 Lietuvos delegacijos prie Paryžiaus taikos konferencijos posėdis Nr. 69, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 17,  
 l. 27. 
202 G. Ilgūnas, Kazys Grinius..., p. 207. 
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1919 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos delegacijos Paryžiuje rugpjūčio 2 d. nutarimu 
pradėjo veikti Pareivių komisija.

A. Gaigalaitė mini, kad tarp Šelpimo komiteto ir įsikūrusios Pareivių komisijos 
kilo nesusipratimų. Kone visiškas funkcijų persidengimas šiokių tokių konfliktų 
galbūt galėjo sukelti. Prieš pat Pareivių komisijos įsteigimą, liepos 29 d., Lietuvių 
komitetas nuo karo nukentėjusiems šelpti Ministrui Pirmininkui išsiuntė raštą. 
Pažymėjus, kad komiteto įstatai buvo patvirtinti Paryžiuje užsienio reikalų minis-
tro, paprašyta dalinio finansavimo203. Prašyme taip pat užsiminta, kad komitetas 
susidarė šalia Lietuvos valstybės delegacijos Paryžiuje. Įstatai, patvirtinti ministro, 
jį legitimavo, o savo vietos pastatymas greta delegacijos turėjo sustiprinti pozici-
jas. Nenuostabu, kad Pareivių komiteto susiformavimas kvestionavo Komisijos 
reikšmę, iškilo pinigų „nutekėjimo“ grėsmė. Kita vertus, K. Grinius ir A. Vilimas 
rašte Lietuvos delegacijai Paryžiuje dėl Komisijos organizavimo jos pirmtaku lai-
ko Šelpimo komitetą. Jo veikla buvo labai reikalinga, nes darbai, užuot mažėję, 
tik kaupėsi. Rašto autorių teigimu, viena ji nespėjo visko padaryti. Todėl prašoma 
„pavesti mudviem [K. Griniui ir A. Vilimui – M. T.] suorganizuoti prie Delegaci-
jos pareivių reikalams komisiją, kuri dirbtų kontakte su susitvarkiusiu tam pačiam 
tikslui Komitetu, su Delegacijos kontrole“204. Taigi Šelpimo komiteto darbas nesu-
menkinamas, atvirkščiai – pripažįstama, kad veikta kryptingai, ką patvirtina in-
teresantų skaičiaus didėjimas. Be to, išryškinama bendradarbiavimo perspektyva. 

Praėjus porai savaičių nuo Pareivių komisijos įkūrimo, Lietuvos delegacijai 
Paryžiuje buvo pateikta jos veiklos ataskaita205. Skaičiai turėjo kalbėti patys už 
save. Lietuvių, norinčių grįžti į Lietuvą iš Prancūzijos, Alžyro ir Belgijos, surasta 
667. Gautas Jungtinių Amerikos Valstijų kariuomenės Prancūzijoje sąrašas, pagal 
kurį joje tarnavo 73 lietuviai. Pratęsdama Šelpimo komiteto darbą, Komisija rū-
pinosi ir Prūsijos lietuviais. Jų koncentracijos stovyklose suskaičiuota 191. Siekį 
Prūsijos lietuviams padėti grįžti namo galima paaiškinti Lietuvos pretenzijomis į 
Kuršo ir Rytų Prūsijos dalį. Iš viso susidarė 931 asmuo, norėjęs grįžti iš Prancūzi-
jos ir Belgijos namo. Tikėtasi, kad nesunkiai susidarys 1000 „pareivių“. 

Nors Komisija manė, kad norinčiųjų grįžti skaičius padidės, jis sumažėjo – 
143 belaisviai iš Mažosios Lietuvos kreipėsi į Didžiosios Britanijos delegaciją, 
kai kurie baltarusiai ar Lietuvos lenkai taip pat išsibraukė iš Pareivių komisijos 
sąrašų206. A. Gaigalaitė nurodo šiek tiek kitokį išsibraukusiųjų skaičių. Ji teigia,  
 

203 1919 07 29 Lietuvių komiteto nuo karo nukentėjusiems šelpti pirmininko raštas Lietuvos valstybės Ministrui  
 Pirmininkui, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2310, l. 173. 
204 1919 07 31 K. Griniaus ir A. Vilimo raštas Lietuvos delegacijai Paryžiuje, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 12, l. 69. 
205 1919 08 14 Pareivių komisijos apyskaita už pirmąją pusę rugpjūčio mėnesio 1919 m., LCVA, f. 383, ap. 7,  
 b. 17, l. 236. 
206 1919 09 20 Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje Pareivių komisijos pirmininko K. Griniaus  
 raštas Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriui, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 13, l. 201. 
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kad tokių Mažosios Lietuvos belaisvių buvo 193207. Taigi 1919 m. rugsėjo 13 d. į 
Lietuvą grįžti norėjusių „pareivių“ buvo 783. 

Pareivių komisija buvo atskaitinga delegacijai ir tiesioginių ryšių su Lietuvos 
vyriausybe nepalaikė. Jei pasiuntinybės Vokietijoje atašė belaisvių reikalams kon-
taktavo su DSAM Socialinės apsaugos departamento Tremtinių ir belaisvių grąži-
nimo skyriumi, tai Pareivių komisija, ypač savo veiklos pirmoje pusėje, su šia insti-
tucija ryšių beveik neturėjo. Lietuviams belaisviams jau pirmąjį Komisijos veiklos 
mėnesį paskirta speciali rinkimosi stovykla Verdune. Vis tik iki rugpjūčio mėnesio 
vidurio dar nebuvo gautas Lietuvos valdžios leidimas surinktus žmones grąžinti 
į Lietuvą. G. Ilgūno knygoje pateikiama įdomi Augustino Voldemaro pozicija 
Prancūzijoje laikytų lietuvių karo belaisvių atžvilgiu. Jis, pasak knygos autoriaus, 
K. Griniui nurodė neskubėti į Lietuvą siųsti Prancūzijoje gyvenančius lietuvius. 
Pasak A. Voldemaro, reikėtų pasinaudoti tuo, kad jie dabar maitinami Prancūzijos 
valdžios, nes Lietuvoje ir taip trūksta maisto208. Esame linkę manyti, kad tai buvo 
asmeninė užsienio reikalų ministro pozicija šiuo klausimu. Sunku patikėti, kad 
tremtinių ir belaisvių grąžinimo iš kitų valstybių darbams įsibėgėjant, vyriausybė 
būtų siekusi dalį lietuvių iš jų eliminuoti. Net ir laikinas jų „išsižadėjimas“ prieš-
taravo Lietuvos kūrimo idėjai bei kovos prieš nepriklausomybės priešus pajėgų 
didinimui – lietuvių iš visų pasaulio kraštų grąžinimui ir konsolidacijai bendram 
darbui. Knygoje pažymima, kad K. Grinius šiuo ministro patarimu nesinaudojo 
ir toliau kryptingai dirbo rūpindamasis lietuvių repatriacija. Gavus leidimą iš Lie-
tuvos vyriausybės, susidurta su kitomis problemomis – nors Prancūzijos valdžia 
sutiko karo belaisvius išlaisvinti, tačiau Karo ministerija pranešė, kad lietuvių grą-
žinimas į tėvynę bus organizuojamas vėliau, neaišku kada, kartu su lenkų ir rusų 
grąžinimu į jų šalis209. Paskirta dar viena belaisvių rinkimosi vieta Prancūzijoje – 
Ture. Belgijoje lietuviai galėjo rinktis Houthen-Furnes ir Wulveringhene210. Iki 
rugsėjo 4 d. tebevyko belaisvių rinkimas, o apie jų grįžimą nebuvo jokios tikslios 
informacijos – negautas leidimas juos pervežti per Vokietiją. 

Abejones, kad Lietuvoje informacijos apie Pareivių komisijos darbus buvo 
mažai, patvirtina periodiniame laikraštyje „Lietuva“ išspausdinti straipsniai. 
1919 m. rugsėjo 10 d. numeryje, pristatant Lietuvių delegacijos Paryžiuje  
veiklą, aprašomas ne Pareivių komisijos darbavimasis, bet Lietuvių komitetas nu-
kentėjusiems dėl karo šelpti, įsikūręs prie delegacijos Paryžiuje211. 1919 m. rugsėjo 
  

207 A. Gaigalaitė, Lietuva Paryžiuje..., p. 133. 
208 G. Ilgūnas, Kazys Grinius..., p. 208. 
209 1919 09 05 Pareivių komisijos pirmininko K. Griniaus pranešimas Prancūzijoje esantiems lietuviams, LCVA,  
 f. 383, ap. 7, b. 13, l. 226. 
210 1919 09 20 Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje Pareivių komisijos pirmininko K. Griniaus  
 raštas Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriui, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 13, l. 201.
211 Lietuvių delegacija Paryžiuje, Lietuva, 1919 09 10, Nr. 198, p. 2. 
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14  d. pranešime ji klaidingai vadinama Kareivių komisija212, kas kartojama ir 
kituose numeriuose213. 

Ilgainiui Pareivių komisijos darbo arealas išsiplėtė. Lietuvių delegacijos posė-
dyje, kuriame buvo gautas leidimas tokią komisiją steigti, komisijos uždaviniai 
įvardyti lakoniškai. Silpnus kontaktus su Lietuvos institucijomis patvirtina raš-
tas, parengtas po pusantro mėnesio nuo komisijos įsikūrimo. Lietuvos DSAM 
Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyrių informavo, kad Pareivių komisijos darbas 
susideda iš:

„1. atsakinėjimo pareiviams į įvairius klausimus laiškais ir žodžiu;
2. pareivių sąrašų vedimo;
3. siuntinėjimo pareiviams laikraščių, žemėlapių, knygelių;
4. siuntinėjimo pareivių laiškų į Lietuvą;
5. rūpinimosi pareivių dokumentais (pasais);
6. pareivių koncentracijos Prancūzijoje, Belgijoje, Alžyre, Selonikuose, Lorzene, 

Liuksemburge;
7. pranešimų į rusų ir lietuvių laikraščius rašymo;
8. susirašinėjimo su Prancūzijos institucijomis;
9. rūpinimosi gauti darbą demobilizuotiems pareiviams;
10. rūpinimosi patalpinti pareivius į Prancūzijos mokslo kursus ir mokyklas;
11. retesniu atveju, šelpimo pinigais.“214

Rugsėjo mėn. pabaigoje buvo užmegzti glaudesni ryšiai su Tremtinių ir be-
laisvių grąžinimo skyriumi. Spaudoje pasirodė pranešimas, raginęs besidomin-
čius karo belaisvių lietuvių padėtimi Prancūzijoje, Alžyre, Graikijoje, kreiptis į 
DSAM, Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyrių215. Gana vėlyva bendradarbiavi-
mo pradžia galėtų būti paaiškinta tuo, kad veiklos pradžioje, neturint galimybės 
belaisvių išsiųsti, poreikio palaikyti tarpinstitucinius ryšius nebuvo. Artėjant be-
laisvių transportavimo laikui, ryšiai suaktyvėjo. 

Tokios išties plačios, nors ir gana trumpą laiką trukusios Komisijos veiklos 
analizė galėtų būti atskiro darbo objektas. Koncentruojantis į „pareivių“ grąžini-
mo darbus, galima būtų pažymėti, kad su sunkumais susidurta ne tik dėl Prancū-
zijos ar Vokietijos valdžių trukdžių, bet ir dėl kitų, gana objektyvių – finansinio 
pobūdžio problemų.

Vokietijos valdžiai neleidus „pareivių“ grąžinti per jos teritoriją, lietuviai be-
laisviai ir kariai į Lietuvą buvo gabenami laivais iš Prancūzijos pietinių uostų216.  
 

212 Prancūzijos lietuvių pareivių reikalai, Lietuva, 1919 09 14, Nr. 202, p. 1, 2. 
213 Belaisvių šeimynų domei, Lietuva, 1919 09 24, Nr. 209, p. 3. 
214 1919 09 20 Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje Pareivių komisijos pirmininko K. Griniaus  
 raštas Tremtinių ir belaisvių skyriui, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 13, l. 201.
215 Belaisvių šeimynų domei, Lietuva, 1919 09 24, Nr. 209, p. 3.
216 A. Gaigalaitė, Lietuva Paryžiuje, Kaunas, 1999, p. 133.
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Jei rugpjūčio pabaigoje Pareivių komisijos pirmininkas Lietuvių delegacijos Pa-
ryžiuje drįso prašyti „pareivius“ aprūpinti paskola, vienam interesantui duodant 
ne daugiau nei 100 frankų217, tai spalio mėn. pabaigoje į URM kreiptasi prašant 
„pranešti tiems, kurie nori, kad būtų sugrąžinti belaisviai iš Prancūzijos, idant atsiųs-
tų Prancūzijos delegacijai bent po 100 frankų kiekvieno belaisvio pargabenimui“218. 
K. Grinius prašė, kad ministerija tarpininkautų tuos pinigus persiunčiant Lietuvos 
delegacijai Paryžiuje. Jo prašymas buvo išpildytas219. Susimokėti, žinoma, galėjo ir 
patys karo belaisviai. Lapkričio viduryje buvusių karo belaisvių, sumokėjusių už 
kelionę į Lietuvą, buvo 138, tačiau dėl jų tikslios grąžinimo datos vyko susiraši-
nėjimas su įvairiomis įstaigomis220. Viltys, kad leidimas bus gautas greitai, pasitei-
sino. Lapkričio pabaigoje Prancūzija suteikė įgaliojimus buvusius karo belaisvius 
grąžinti į Lietuvą, o Vokietijos valdžia pažadėjo aprūpinti keleiviniais vagonais. Tai 
pasiekus, išsiųstas ir Belgijos karo ministrui raštas, kuriame buvo prašoma suteikti 
leidimą grąžinti buvusius karo belaisvius į Lietuvą221. Gausus lietuvių skaičius į 
Lietuvą išvyko iš Prancūzijos uosto La Pallice 1919 m. lapkričio 23 d. Taigi nors 
Pareivių komisijos darbuose, kaip ir kitose Delegacijos veiklos srityse, pinigų sty-
gius buvo jaučiamas222, nenuleidžiant rankų bandyta ieškoti išeičių.

Pagal Lietuvos vyriausybės nutarimą, Taikos delegacija Prancūzijoje nuo gruo-
džio 1 d. turėjo būti panaikinta, tačiau daugelis darbų dar nebuvo užbaigta. Pa-
reivių komisija nebuvo išimtis. 1919 m. lapkričio 25 d. Tomas Naruševičius de-
legacijai pristatė darbus, kuriuos būtina nuveikti nepaisant Lietuvos delegacijos 
Paryžiuje panaikinimo223. Pareivių komisijos darbas pristatytas kaip „pasėkimin-
gai“ vedamas, pasidžiaugta, kad daug lietuvių atsiliepė su prašymais grąžinti juos 
į tėvynę. Akcentuota, kad „užbaigimas šio darbo būtinas, nes daug vilčių [...] su jo 
[pabaiga – M. T.] surišta“224. 

Iki gruodžio 1 d., Lietuvos delegacijai veiklą Prancūzijoje baiginėjant, rūpestį 
karo belaisviais turėjo perimti Prancūzijoje kuriama Lietuvos atstovybė. Belais-
viai, kilę iš Lietuvos, buvo sukoncentruoti keliose vietose, tačiau dar ne visi išsiųs-
ti į tėvynę. A. Gaigalaitės nuomone, atstovybė dar tik organizavosi, todėl nebuvo 
 

217 1919 08 30 Pareivių komisijos pirmininko pranešimas Lietuvos delegacijai Paryžiuje, LCVA, f. 383, ap. 7,  
 b. 13, l. 299. 
218 1919 10 30 Pareivių komisijos pirmininko K. Griniaus prašymas URM, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 11, l. 72;  
 f. 383, ap. 7, b. 13, l. 125; f. 383, ap. 7, b. 18, l. 171. 
219 Prancūzijos belaisvių grąžinimo reikalu, Lietuva, 1919 11 20, p. 4. 
220 1919 11 14 Pareivių komisijos pirmininko K. Griniaus raštas Nr. 2884 URM, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 11, l. 69.  
221 1919 11 29 Už Pareivių komisijos pirmininką A. Vilimo raštas Belgijos karo ministrui, LCVA, f. 383, ap. 7,  
 b. 2310, l. 19. 
222 A. Gaigalaitė, Lietuva Paryžiuje..., p. 135. 
223 1919 11 25 T. Naruševičiaus raštas Lietuvos delegacijai prie Paryžiaus taikos konferencijos, LCVA, f. 383, ap. 7,  
 b. 13, l. 58–60. 
224 Ten pat, l. 59. 
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pajėgi operatyviai perimti Pareivių komisijos darbą225, kurį toliau tęsė Pareivių 
komisijos darbuotojai. K. Griniui išvykus į Lietuvą, pagrindinė atsakomybė už 
šių darbų tęstinumą užgulė A. Vilimo pečius. Gruodžio pradžioje lietuviai karo 
belaisviai apleido Verduną ir lydimi įgaliotinio Alberto Balladžio per Vokietiją, 
Kelno keliu, išvyko į Lietuvą, Kauną226. Kita jų grupė Prancūziją paliko mėnesio 
antrojoje pusėje. Šį kartą juos lydėjo Juozas Kulakas227. Vėliau tarp institucijų 
tęsėsi susirašinėjimas dėl pavienių karo belaisvių lietuvių grąžinimo į Lietuvą228. 
1920 m. birželį į Lietuvą grįžo dar 130 belaisvių iš Prancūzijos229.

3. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS KOVŲ KARO 
BELAISVIŲ ADMINISTRAVIMO PROBLEMOS 

3.1. Belaisvių stovyklų steigimas, veiklos reglamentavimas ir internuotų 
kareivių gyvenimo sąlygos

1919 m. vasario 16 d. Kaune buvo įkurta komendantūrai pavaldi belaisvių 
stovykla230. 1919 m. vasario 18 d. įsakymu Kauno miesto ir apskrities komendan-
tūrai „nelaisvių liogerio“ Kaune viršininku paskirtas kar. Zenonas Baltušauskas231. 

Prieš tai į nelaisvę paimti priešiškų valstybių karo belaisviai buvo laikomi kalėji-
me. Teisiškai pagrįsti tokio jų įkalinimo nebuvo galima, todėl iškeltas specialios ins-
titucijos, atsakingos už jų saugojimą, steigimo klausimas. Tiesa, teisingumo minis-
tras tuo susirūpino kiek per vėlai, kai ši funkcija jau buvo perduota Kauno miesto 
ir apskrities komendantūrai. 1919 m. vasario 26 d. teisingumo ministras Ministrui 
Pirmininkui pranešė, kad mūšiuose su bolševikais suimtieji belaisviai yra laikomi 
Kauno kalėjime, kas nėra teisėta. Rašte pažymima, kad belaisviai turi būti laikomi 
„tam tikrose „belaisvių stovyklose“, Apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų sutartinai 
įtaisytose“232, o ne kalėjimuose, skirtuose kaltinamiesiems bei nusikaltėliams. 

1919 m. balandžio 16 d. Belaisvių stovyklos viršininkas kar. Z. Baltušauskas  ra-
portavo Kauno komendantui, kad stovykloje laikoma 150 žmonių, o sargybinių – 
tik 42, todėl prašoma paskirti dar 15 kareivių. Sargybinių skaičiaus didinimo 

225 A. Gaigalaitė, Lietuva Paryžiuje..., p. 135. 
226 1919 12 06 Liudijimas aspirantui Albertui Balladžiui, įgaliotam lydėti lietuvių belaisvių transportą iš  
 Prancūzijos, Verduno, į Kauną, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2310, l. 23. 
227 1919 12 16 Liudijimas Juozui Kulakui, įgaliotam lydėti lietuvių belaisvių transportą iš Prancūzijos, Verduno, į  
 Kauną, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2310, l. 13.
228 1919 12 20 Už Pareivių komisijos pirmininką A. Vilimo raštas Šv. Vincento forto komendantui, LCVA, f. 383,  
 ap. 7, b. 2310, l. 2.  
229 Grįžta belaisvių, Lietuva, 1920 06 14, Nr. 123, p. 2. 
230 V. Lesčius, Lietuvos kariuomenė 1918…, p. 112.
231 1919 02 18 Įsakymas Kauno miesto ir apskrities komendantūrai, LCVA, f. 1126, ap. 4, b. 206, l. 141.
232 1919 02 27 Teisingumo ministro raštas Nr. 331 Ministrui Pirmininkui, LCVA, f. 923, ap. 1, b. 149, l. 114. 
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prašymas argumentuojamas ir gausėjančiu darbininkų reikalavimu233.
Tų pačių metų gegužę buvo paruoštas ir Ministrų tarybos kanceliarijai pateiktas 
Instrukcijų apie karo, civilių ir laikinai areštuotų belaisvių užlaikymą stovykloje 
prie Kauno miesto komendantūros projektas, pasirašytas krašto apsaugos minis-
tro A. Merkio234. Instrukcijos projekte, sudarytame iš trijų skyrių, buvo apibū-
dinta, kokie asmenys gali būti laikomi Belaisvių stovykloje, nurodoma dieno-
tvarkė, atskiras dėmesys skiriamas karininkams belaisviams. Pirmasis projekto 
punktas skelbė, kad Belaisvių stovykloje laikomi karo belaisviai, civiliai belaisviai 
iš priešo pusės ir laikinai suimtieji „ligi dalykų paaiškėjimo“235. Lakoniškas apibrė-
žimas, kam skirta Belaisvių stovykla, tarsi apėmė visas įvardytas grupes, tačiau kiti 
projekto punktai atskleidžia, kad instrukcija, kiek ji lietė karo belaisvius, buvo 
orientuota tik į raudonarmiečius. Išskirtinai dažnas raudonarmiečių minėjimas 
instrukcijoje buvo realybės atspindys – tuomet belaisvių stovyklose daugiausia 
buvo laikoma kareivių bolševikų. 

Karo belaisviai raudonarmiečiai nebuvo vienalytis sluoksnis. Nors visiems be-
laisviams numatyta skirti vienodą maitinimą, tokį kaip ir lietuvių kariuomenės 
kareiviams, tačiau išskiriami raudonarmiečiai, kurie savo noru perėjo į Lietuvos 
pusę. Pažymima, kad jie laikomi atskirose bendrose kamerose. Kitą statusą sto-
vykloje taip pat turėjo ir karininkai. Jiems numatytas aštuonis kartus didesnis 
atlyginimas negu kitiems karo belaisviams, tai yra 200 auksinų per mėnesį, taip 
pat jie nebuvo skiriami jokiems darbams. Be to, karo belaisviams karininkams 
„skiriami tarnai iš raudonarmiečių“236. Jie turėjo privilegiją gauti iš miesto komen-
danto leidimą prižiūrimi sargų būti mieste ir net už miesto ribų. 

Instrukcijos projekte taip pat skiriama vietos sanitarinei stovyklos priežiūros 
kontrolei. Atskiras skyrelis nustato belaisvių dienotvarkę:

„1. Belaisviai ir laikinai suimtieji keliasi 6 val. ryto; virėjai iš raudonarmiečių 
5 val. ryto.

2. 6 ½ val. ryto arbata.
3. Nuo 7 iki 8 val. ryto belaisviai skirstomi darbams pagal iš vakaro pristatytus 

reikalavimus.
4. Nuo 11 iki 12 val. pietūs.
5. Nuo 1 iki 6 val. vakaro vėl siunčiami dirbti.
6. Nuo 6 iki 7 val. vakaro vakarienė.
7. 8 val. vakaro patikrinimas.

233 1919 04 16 Belaisvių stovyklos viršininko kar. Z. Baltušausko raportas Nr. 105 Kauno komendantui, LCVA,  
 f. 922, ap. 2, b. 90, l. 22. 
234 1919 05 12 Instrukcijos apie karo, civilių ir laikinai areštuotų belaisvių užlaikymą stovykloje prie Kauno m.  
 komendantūros projektas, LCVA, f. 923, ap. 1, b. 68, l. 103, 103 a. p. 
235 Ten pat, l. 103. 
236 Ten pat, l. 103 a. p. 
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8. Nuo 9 ½ val. vakaro visi eina miegoti. Nakties laiku stovykla saugoma bud-
riau.

9. Susirgusieji belaisviai kiekvieną dieną siunčiami su ligonių knygele į ligoninę, 
o staiga susirgusieji siunčiami iš karto, gavus iš ligoninės priėmimo raštą.“237

Instrukcijos apie karo, civilių ir laikinai areštuotų belaisvių laikymą stovykloje 
prie Kauno miesto komendantūros projektas buvo pirmas bandymas reglamen-
tuoti tvarką Belaisvių stovykloje. Apibūdinant „globotinių“ statusą, jie grupuoja-
mi į kelis tarpusavyje nelygiaverčius sluoksnius. Vis tik siekis įtvirtinti hierarchiją 
suteikė tam tikrų teisių ir mažiausiai privilegijų turintiems belaisviams. Nepavy-
ko rasti informacijos, liudijančios, kad projektas buvo patvirtintas. Tikėtina, kad 
buvo siekiama reglamentuoti tai, kas praktiškai vykdyta. Panašiu laiku Amerikos 
karinei misijai apie karo belaisvius bolševikus buvo suteikta informacija, kurio-
je fiksuojama dalis projekte aptartų aspektų. Amerikos karinė misija domėjosi, 
koks dienos davinys išduodamas karo belaisviams, kokios privilegijos daromos 
karininkams, kokį darbą dirba belaisviai, ką planuojama su jais daryti238. KAM 
kanceliarijos viršininkas skubiai, per penkias darbo dienas nuo užklausimo pra-
nešė, kad karininkams ir kareiviams belaisviams maistas išduodamas toks pats 
kaip ir lietuvių kareiviams: 

„1. kopūstų arba žirnių ½ sv.239

2. bulvių   ¾ sv.
3. lašinių   8 zol. 240

4. kruopų   32 zol.
5. duonos   2 sv.
6. mėsos   ½ sv.
7. druskos   10 zol.
8. svogūnų   2 zol.
9. cukraus   5 zol.
10. kvietinių miltų  4 zol.
11. arbatos 100-tui žmonių 50 zol.“241 

237 1919 05 12 Instrukcijos apie karo, civilių ir laikinai areštuotų belaisvių užlaikymą stovykloje prie Kauno m.  
 komendantūros projektas, LCVA, f. 923, ap. 1, b. 68, l. 103 a. p.
238 Karininko Tamašauskio pareiškimas Apsaugos ministerijos štaban, gauta: 1919 05 12, LCVA, f. 384, ap. 3,  
 b. 354, l. 123. 
239 svaras – svorio vienetas, įvairiose šalyse skirtingas: vokiškas – 0,4677 kg, lenkiškas – 0,4055kg, rusiškas –  
 0,4095 kg.  
240  zolotnikas – mažasis rusiškas svorio vienetas, lygus 4,2658 gramo. Naudotas X–XX a., daugiausiai kaip sidabro  
 svorio vienetas. Pavadintas pagal senovinę auksinę rusišką monetą zlatniką, kuri buvo naudojama Kijevo  
 Rusioje iki XI a. 
241 1919 05 17 Kanceliarijos viršininko raštas Nr. 2461 karininkui Tamašauskui, LCVA, f. 383, ap. 3, b. 354,  
 l. 122. 
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Kai kurie klausimai buvo atsakyti labai aptakiai, suteikiant mažai informaci-
jos. Pavyzdžiui, į klausimą, kokį darbą dirba belaisviai, atsakyta – įvairų. Ne dau-
giau atsakyta ir apie jų ateitį – paminėta, kad jie bus naudojami ūkio darbams. 
Kai kuriuos atsakymus patvirtina ir Belaisvių stovyklos komendanto susirašinė-
jimas su Kauno miesto komendantu. Gegužės 15 d. pranešama, kad belaisviai 
kareiviai ir karininkai gauna tokį patį maistą kaip ir sargybiniai, o „pagerinimas 
[karininkams – M. T.] tik tas, kad jiems valgis paduodamas pirmiausiai“242. 

Lygiu su kareivių maisto daviniu belaisviai džiaugėsi ne ilgai. 1919 m. birželio 
10 d. Įsakymo kariuomenei § 7 skelbė, kad maisto ne visada užtenka Lietuvos 
kariuomenei, todėl dienos davinys belaisviams kareiviams sumažinamas iki šių 
normų:

„1. duonos  ¾ sv.
2. mėsos 4 dienas ir žuvies 3 dienas į savaitę po 1/8 sv.
3. kruopų   28 zol.
4. riebalų  5 zol.
5. cukraus  2 zol.
6. daržovių  48 zol.
7. arbatos  ¼ zol.“243 
Tuo pačiu įsakymu reglamentuojama, kad kareiviai belaisviai algos negauna, o 

belaisvių karininkų „užlaikymas lygus nelaisvių kareivių“244. Liepos 26 d. įsakymu 
patvirtinamos naujos belaisvių maitinimo dienos normos. Jos didinamos, ir šį 
kartą davinys diferencijuojamas: nedirbantys belaisviai gauna mažiau maisto nei 
dirbantys ir savo noru perėjusieji į Lietuvos kariuomenės pusę. Karininkų maisto 
norma sulyginama su antrosios grupės – didesniu daviniu245. Vėliau šis pakeiti-
mas pakartojamas Bendruose nurodymuose apie belaisvių stovyklas.

1919 m. liepos 31 d. vyriausiajam kariuomenės vadui patvirtinus komen-
dantūros etatus, Kauno miesto ir apskrities komendantūra reorganizuota. Iš jos 
išskirti Etapo skyrius, Belaisvių stovyklos ir husarų komandos246; antruoju par-
agrafu įsakoma „Belaisvių stovykles subendrinti ir suorganizuoti iš jų vieną valdy-
bą su atsakančiu skaičiumi skyrių“247. Belaisvių stovyklos viršininku nuo 1919 m. 
liepos 15 d. paskiriamas kar. Bronius Platakis. 1919 m. liepos 22 d. vyriausio-
jo karo vado įsakymu Nr. 19 nuo tų pačių metų rugpjūčio 1 d. Belaisvių sto-
vyklų valdyba skelbiama suorganizuota ir veikianti kaip atskira kariuomenės  

242 1919 05 15 Belaisvių stovyklos komendanto kar. Z. Baltušausko raportas Nr. 255 Kauno miesto komendantui,  
 LCVA, f. 384, ap. 3, b. 354, l. 125. 
243 1919 06 10 Įsakymas kariuomenei, Nr. 86, § 7, Įsakymas kariuomenei, Kaunas, 1919. 
244 1919 06 10 Įsakymas kariuomenei, Nr. 86, § 7, Įsakymas kariuomenei, Kaunas, 1919.
245 1919 07 25 Įsakymas kariuomenei, Nr. 116, § 5, Įsakymas kariuomenei, Kaunas, 1919. 
246 V. Lesčius, Lietuvos kariuomenė 1918…, p. 113; Ištrauka iš užtvirtinto projekto įstatymo vyriausiojo karo vado,  
 LCVA, f. 922, ap. 2, b. 90, l. 60. 
247 Ten pat. 
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dalis.Taip pat suorganizuotomis ir veikiančiomis įteisinamos Belaisvių stovykla 
Nr. 1 Kauno mieste, Mickevičiaus gatvėje, ir Belaisvių stovykla Nr. 2 Aukštu-
tinėje Fredoje248. Stovyklų valdybos viršininko pirmuoju padėjėju paskiriamas 
kar. Z. Baltušauskas, ūkio vedėju – karo valdininkas Kalpokas, Valdybos Rikiuo-
tės skyriaus raštvedžiu – karo valdininkas Zaremba. Belaisvių stovyklos Nr. 1 
komendantu skelbiamas kar. Borisas Malma, kar. Leonas Iljasevičius – stovyklos 
Nr. 2 komendantu249.

1919 m. rugpjūčio 18 d. krašto apsaugos ministras A. Merkys pasirašė Ben-
drus nurodymus apie belaisvių stovyklas250. Valdininkams juos perrašinėjant, ne-
išvengta klaidų, nes lyginant tris identiškais turėjusius būti šaltinius, išaiškėjo, 
kad yra nesutapimų. Analizės objektu pasirinktas detaliausias251. 

Bendruose nurodymuose apie Belaisvių stovyklas įvardytos Belaisvių stovyklų 
valdybos funkcijos, išskirtos belaisvių stovyklų rūšys, jų atskaitomybė, belaisvių 
paėmimo į stovyklas ir išlaisvinimo tvarka, belaisvių kategorijos, numatomos plėt- 
ros perspektyvos, aptariamos vidaus tvarkos taisyklės, belaisvių teisės, jų darbo už-
mokesčio klausimai, aprūpinimas maistu ir drabužiais. Nurodoma, kad Belaisvių 
stovyklų valdyba turi užtikrinti nuoseklų ir planingą belaisvių sutvarkymą ir „užlai-
kymą“. Ji registruoja paimtus ir savo noru perėjusius į Lietuvos kariuomenės pusę 
belaisvius, siunčia juos į Kaune esančią belaisvių stovyklą, kurioje jie Žvalgybos 
skyriaus agentų išklausinėjami ir paskirstomi, koordinuoja ir prižiūri visų belaisvių 
stovyklų darbą. Belaisvių stovyklų valdybos viršininkas kas savaitę turi duoti atas-
kaitą Generaliniam štabui apie bendrą belaisvių skaičių visose stovyklose, taip pat 
skaičių belaisvių, išsiųstų į darbus tiek valdiškose, tiek privačiose įstaigose. 

Visos belaisvių stovyklos, išskyrus prie Belaisvių stovyklų valdybos esančią 
pirmos rūšies belaisvių stovyklą, priskiriamos antros rūšies belaisvių stovykloms. 
Spartus belaisvių skaičiaus didėjimas lėmė plėtros galimybių planavimą. Net 
sunkios valstybės finansinės padėties fone, kai buvo raginama mažinti išlaidas252, 
galvota apie naujų belaisvių stovyklų steigimą: „reikalinga dar įsteigti stovyklas 
Marijampolėje, Vilkaviškyje, Telšiuose ir Panevėžyje, kurios turėtų būti panašios savo 
įtaisymu belaisvių stovyklai ne pačiame Kauno mieste“253, – rašoma nurodymuose254.  

248 1919 08 01 Stovyklų valdybos viršininko kar. B. Platakio Įsakymas Nr. 1 Belaisvių stovyklų valdybai, § 1,  
 LCVA, f. 299, ap. 2, b. 13, l. 1.
249 1919 08 01 Stovyklų valdybos viršininko kar. B. Platakio Įsakymas Nr. 1 Belaisvių stovyklų valdybai § 2,  
 LCVA, f. 299, ap. 2, b. 13, l. 1 a. p. 
250 1919 08 18 Bendri nurodymai apie Belaisvių stovyklas, LCVA, f. 929, ap. 4, b. 24, l. 4–5 a.p.; ten pat. l. 159–163 
  a. p.; Bendri nurodymai apie belaisvių stovyklas, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 90, l. 129–132.  
251 1919 08 18 Bendri nurodymai apie Belaisvių stovyklas, LCVA, f. 929, ap. 4, b. 24, l. 159–163 a. p.
252 1919 08 15 Valstybės kontrolės valdytojo J. Zubricko raštas Nr. 1001 krašto apsaugos ministrui dėl kariuomenės  
 dalių etatų mažinimo, LCVA, f. 929, ap. 1, b. 344, l. 185. 
253 1919 08 18 Bendri nurodymai apie Belaisvių stovyklas, LCVA, f. 929, ap. 4, b. 24, l. 160.
254 Kitame šio dokumento variante Telšiai neįvardijami. Plg. 1919 08 18 Bendri nurodymai apie Belaisvių stovyklas, 
  LCVA, f. 929, ap. 4, b. 24, l. 4. 
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Dar prieš pasirašant šį dokumentą krašto apsaugos ministrui (1919 m. rugpjūčio 
15 d. Įsakymu Nr. 16 Belaisvių stovyklų valdybai), pradeda veikti trečia stovykla 
prie stoties Kazlų Rūda ir ketvirta – prie stoties Papilvė255. Nuo 1919 m. lapkričio 
22 d. pakeičiamas karo belaisvių dienos davinys. Belaisviams, kirtusiems mišką 
Kazlų Rūdoje ir Papilvėje, buvo numatyta didesnė maisto norma nei tiems, kurie 
buvo internuoti Kauno stovykloje256. 

Nurodymuose belaisviai skirstomi į dvi rūšis. Skirtingas jų statusas, sąlygotas 
nevienodų teisių, leidžia kalbėti apie daugiau belaisvių kategorijų. Priklausomai 
nuo pasirinktų grupavimo kriterijų, jos gali būti iškirtos kelios: a) paimtieji į 
nelaisvę ir savo noru su ginklu perėjusieji į Lietuvos kariuomenės pusę [šios rūšys 
nurodymuose aiškiai įvardijamos – M. T.]; b) karo belaisviai ir civiliai belaisviai; 
c) kareiviai belaisviai ir karininkai belaisviai; d) belaisviai Lietuvos piliečiai ir 
belaisviai kitų valstybių piliečiai. Nurodoma, kad „savanoriai belaisviai“ turi būti 
laikomi atskirai, geresnėmis sąlygomis, gauti 20 proc. daugiau maisto, tačiau nuo 
darbo jie nėra atleidžiami. Belaisviai į šias grupes suskirstomi tik po Žvalgybos 
skyriaus agentų apklausos, todėl „visos veikiančios kariuomenės dalys, paimančios 
belaisvius, turi sužinoti ir surašyti, kurie belaisviai savanoriai ir kurie paimti, ir 
visus duomenis apie belaisvius prisiųsti kartu su jais Belaisvių stovyklų valdybon“257. 
Suimti civiliai belaisviai belaisvių stovyklose laikomi iki tardymo ir jie yra KAM 
Juridinio skyriaus žinioje. 

Belaisviai karininkai nuo kareivių belaisvių laikomi atskirai, jie gauna 20 proc. 
geresnį maistą, nepriklausomai nuo to, ar savanoriškai perėjo į Lietuvos pusę, ar 
ne, jiems mokama alga, nors dirbti jie neverčiami. Karininkai belaisviai „savano-
riai“ gali vaikščioti be sargybos, norintieji įstoti į kokią nors armiją, kovojančią 
prieš bolševikus ir nepriešingą Lietuvos valstybei, gali būti išlaisvinami ir išsiun-
čiami į nurodytas armijos vietas258.

Belaisvių stovykla turėjo bendradarbiauti su Žvalgybos skyriumi. Žvalgybos 
skyrius, savarankiškai pradėjęs veikti 1919 m. gegužės 12 d., dirbo trimis kryp-
timis: vykdė karinę žvalgybą kitose šalyse, kontržvalgybą ir politinį sekimą šalies 
viduje259. Gegužės 23 d. vyriausiasis kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukaus-
kas patvirtino žinių apie priešą rinkimo instrukciją. Vienas iš joje įvardytų kari-
nės žvalgybos elementų – belaisvių, perbėgėlių ir pavienių asmenų, pereinančių  
demarkacijos liniją, tardymas260. Siekiant įgyvendinti sklandų instrukcijos vykdy-
mą ir užtikrinti operatyvesnį Žvalgybos skyriaus darbą tardant visus, patekusius 
 

255 1919 08 15 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 16, § 2, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 13. l. 23 a. p. 
256 1919 12 06 Įsakymas kariuomenei, Nr. 199, § 2, Įsakymas kariuomenei, Kaunas, 1919.
257 1919 08 18 Bendri nurodymai apie Belaisvių stovyklas, LCVA, f. 929, ap. 4, b. 24, l. 161. 
258 Ten pat, l. 162. 
259 V. Lesčius, Lietuvos kariuomenė 1918…, p. 100. 
260 1919 05 23 Instrukcija žinių apie priešą rinkimui, LCVA, f. 929, ap. 3, b. 174, l. 392. 
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į Belaisvių stovyklą, gegužės mėnesį Generalinio štabo viršininkas Belaisvių sto-
vyklos komendantui įsakė siųsti visų atvykstančių belaisvių sąrašus. Juose prašo-
ma nurodyti šią informaciją apie belaisvius: laipsnį, iš kokios dalies, paėmimo į 
nelaisvę laiką, kas paėmė į nelaisvę, pažymėti, jei perėjo savo noru261. Jau birželio 
mėnesio pradžioje Žvalgybos skyriaus viršininkas Belaisvių stovyklos komendan-
tui nurodė atsiųsti visų iki 1919 m. birželio mėnesio 1 d. į stovyklą patekusių 
belaisvių ir „perbėgusių karininkų ir kareivių“ sąrašą262. 

Žvalgybos skyriaus ir Belaisvių stovyklos bendradarbiavimas sąlygojo griež-
tesnę pastarosios darbo kontrolę. Belaisvių stovykla buvo įpareigota rūpintis kuo 
tikslesniu internuotųjų surašymu ir duomenų kaupimu. Belaisvių stovyklos kon-
tingentas buvo vienas iš Žvalgybos skyriaus informacijos šaltinių. Jau 1921 m., 
pažymi A. Anušauskas, Žvalgų dalyje susiklostė informacijos gavimo sistema, 
kurios vienu sudedamuoju komponentu buvo belaisvių ir perbėgėlių tardymo 
medžiaga263. 

Ne mažiau svarbi buvo ir belaisvių iš stovyklų išlaisvinimo tvarka. Jos aktu-
alumą atspindi prieš Bendrų nurodymų belaisvių stovykloms patvirtinimą vykę 
susirašinėjimai šiuo klausimu tarp Belaisvių stovyklos viršininko, Rikiuotės sky-
riaus viršininko, Žvalgybos skyriaus viršininko ir Juridinio skyriaus viršininko. 
1919 m. viduryje dar nebuvo priimtas sprendimas, ką daryti su kitų valstybių 
piliečiais belaisviais. Generalinio štabo viršininkas birželio mėnesį išleido įsaky-
mą, pagal kurį belaisvių prašymai išleisti juos iš stovyklos grupuojami į dvi dalis. 
Pirmai priklausė Lietuvoje gyvenusieji piliečiai, antrai – likusieji. Pastarųjų pra-
šymus liepiama laikyti Belaisvių stovykloje „iki principiniam klausimo išrišimui 
apie likimą visų kitų valstybių piliečių ne priešingų Lietuvos valstybės įkūrimui“264. 
Su „savaisiais“ buvo aiškiau – liepta surinkti apie juos kaip įmanoma daugiau 
informacijos. Iki liepos mėn. nutarimą išleisti iš Belaisvių stovyklos priimda-
vo Žvalgybos skyrius265. Liepos mėn. pabaigoje Rikiuotės skyriaus viršininkas  
kar. Leonardas Vaitekūnas Belaisvių valdybos viršininko kar. B. Platakio prašė su 
Žvalgybos skyriaus viršininku išsiaiškinti šiuos klausimus: 

261 1919 05 31 Generalinio štabo Žvalgybos skyriaus viršininko M. Lipčiaus raštas Nr. 569 Belaisvių liogerio  
 komendantui, LCVA, f. 929, ap. 2, t. II, b. 758, l. 19 a. p.
262 1919 06 19 Žvalgybos skyriaus viršininko M. Lipčiaus raštas Nr. 635. Belaisvių stovyklos komendantui, LCVA,  
 f. 929, ap. 2, t. II, b. 758, l. 32. 
263 A. Anušauskas, Lietuvos slaptosios ..., p. 89. 
264 1919 06 28 Žvalgybos skyriaus viršininko raštas Nr. 910 Belaisvių stovyklos komendantui, LCVA, f. 929, ap. 2,  
 b. 758, l. 57. 
265 1919 06 07 Žvalgybos skyriaus viršininko M. Lipčiaus raštas Nr. 661 Belaisvių stovyklos komendantui dėl  
 Domininko Beržinsko paleidimo iš Belaisvių stovyklos, LCVA, f. 929, ap. 2, b. 758, l. 33; 1919 06 19 Žvalgybos  
 skyriaus viršininko M. Lipčiaus raštas Belaisvių stovyklos komendantui, ten pat, l. 35. 
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„1. Kokios kategorijos karo belaisvius galima paliuosuoti.
2. Kokių formalumų laikantis.
3. Kas galutinai sprendžia išlaisvinimo klausimą.“266

Kar. L. Vaitekūno manymu, užtenka kiekvieną prašymą dėl išlaisvinimo 
įteikti Belaisvių stovyklų valdybos viršininkui, kuris, atsižvelgdamas į Žvalgybos 
skyriaus ir Juridinio skyriaus viršininkų nuomonę, priimtų sprendimą. Jau rug-
pjūčio pradžioje Rikiuotės skyriaus viršininkas patvirtina, kad belaisvių išlaisvi-
nimas priklauso nuo Belaisvių stovyklos viršininko. Tačiau jis, prieš priimdamas 
sprendimą, turi surinkti apie belaisvį žinias iš: Žvalgybos skyriaus, Juridinio sky-
riaus, komiteto ir apskrities, kurioje belaisvis gyveno, viršininko. Toks belaisvių, 
priklausomai nuo jų kategorijos, išleidimas iš Belaisvių stovyklos reglamentuo-
jamas ir rugpjūčio 18 d. nurodymuose. Belaisviai – Lietuvos piliečiai – gali būti 
išlaisvinti sužinojus, kuriose vietose Lietuvoje ilgiausiai gyveno, paklausus vietos 
administracijos ar valdžios įstaigų, surinkus žinių apie jų elgesį bolševikų armi-
joje. Išlaisvintas belaisvis turėdavo su savo dokumentais prisistatyti vietos admi-
nistracijos įstaigoms ir karo komendantui. Pastarosios buvo įpareigotos stebėti jo 
elgesį. Prašymą išlaisvinti galėjo rašyti ir belaisvio giminės, pažįstami. Prašymas 
svarstytas tik tuomet, jei jame būdavo pridėtas vietinės administracijos sutiki-
mas priimti belaisvį. Nurodymuose reglamentuojama, kad belaisvius Lietuvos 
piliečius iš stovyklų laisvina Belaisvių stovyklų valdybos viršininkas sutinkant 
Žvalgybos skyriui. Ne Lietuvos piliečiais belaisviais rūpinasi Generalinis štabas. 
Pastarasis nurodymas jau buvo įgyvendinamas praktiškai. Tai iliustruoja 1919 m. 
liepos 28 d. Juridinio skyriaus viršininko raštas Generalinio štabo viršininkui, 
kuriame įvardijama, kad „karo belaisviai turi būti žinioje Generalinio štabo“267. 
Nurodymuose reglamentuojama, kad jie gali būti laisvinami pagal krašto apsau-
gos ministro ir vyriausiojo kariuomenės vado įsakymus. 

Siekiant stovykloje užtikrinti tvarką, belaisviai buvo skirstomi į kuopas po 
50 žmonių. Kiekviena kuopa turėjo po viršilą ir viršilos padėjėją, kurie buvo 
skiriami iš belaisvių. Jie turėjo žinoti savo kuopos žmones, registruoti į darbus 
einančius belaisvius, prižiūrėti tvarką. Sargybos komanda, sudaryta iš vietos ka-
riuomenės dalių karių, prižiūrėjo belaisvius, esančius stovyklose ir dirbančius. 
Nurodymuose detaliai reglamentuota sargybos komandos sudėtis, budėjimo, 
keitimosi tvarka. 

Belaisviai galėjo dirbti tiek valdiškose, tiek privačiose įstaigose. Mokestis už 
darbą buvo skirstomas į dvi rūšis:

266 1919 07 30 Rikiuotės skyriaus viršininko kar. Vaitekūno raštas Nr. 3218 Belaisvių stovyklos viršininkui kar.  
 Platakiui. LCVA, f. 299, ap. 2, b. 5, l. 42.
267 1919 07 28 Juridinio skyriaus viršininko raštas Nr. 802 Generalinio štabo viršininkui, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 5,  
 l. 44. 
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„a) visos valdiškos įstaigos, išskyrus KAM įstaigas, neduodant maisto moka už 
vieną belaisvio darbo dieną 10 auksinų, privačios įstaigos 12 auksinų.

b) visos valdiškos įstaigos, išskyrus KAM įstaigas, duodant maistą ir butą, moka 
už vieną belaisvio darbo dieną 4 auksinus, privatinės įstaigos 5 auksinus.“268

Pusę belaisvio darbo užmokesčio pasiimdavo KAM įstaigos. Kita pusė buvo 
išmokama belaisviams. Dirbantys karo belaisviai turėjo gauti 20 proc. geresnį 
maistą. 

Nurodymuose reglamentuojama belaisvių stovyklų komendantų atskaitomy-
bė Belaisvių stovyklų valdybai, o pastarosios – Generaliniam štabui. Kiekvieną 
mėnesį belaisvių stovyklos viršininkas turėjo pateikti ataskaitą apie belaisvių skai-
čių, jų uždirbtus pinigus. Taip pat Generaliniam štabui turėjo būti pristatoma 
informacija apie belaisvių, išsiųstų į darbus, skaičių, nurodant į kokią įstaigą – 
valdišką ar privačią – jie išsiųsti.

Belaisviai galėjo būti šelpiami maistu, drabužiais ir pinigais, bet daiktai turėjo 
būti peržiūrimi stovyklos vyresnybės. Stovyklose leista steigti parduotuvę. Susira-
šinėti belaisviams taip pat nebuvo draudžiama. Nurodoma, kad laiškai turi būti 
cenzūruojami ir siunčiami valstybės iždo lėšomis. 

Belaisvių drabužiuose turi būti žymės: ant rankovės spalvota juosta ir kelnėse 
juosta. Sanitarijos skyrius buvo paskirtas atsakingu už higienos palaikymą stovyk-  
lose.

Lyginant 1919 m. rugpjūčio 18 d. krašto apsaugos ministro patvirtintus Ben-
drus nurodymus belaisvių stovykloms su jų pirmtaku – Instrukcijomis apie karo, 
civilių ir laikinai areštuotų belaisvių užlaikymą stovykloje prie Kauno miesto ko-
mendantūros, galima pasakyti, kad pastarosios buvo lakoniškos, aprėpė mažiau 
problemų, paliko daug neišspręstų ir nereglamentuotų klausimų. Vis tik jos pasi-
žymėjo aiškesne struktūra, ko akivaizdžiai trūko Bendriems nurodymams, aprėpu-
siems platesnį ir detalesnį gyvenimo belaisvių stovyklose reglamentavimo spektrą. 
Jei pirmojoje instrukcijoje labiau akcentuojama raudonarmiečių karo belaisvių 
laikymo stovykloje tvarka, tai nurodymuose išryškėja Belaisvių stovyklų valdybos 
ryšys su jai priklausančiomis stovyklomis, atskaitomybė kitoms institucijoms bei 
jų bendradarbiavimas. Reglamentuojama belaisvių paleidimo iš stovyklos tvarka. 

1919 m. rugsėjo 18 d. URM iniciatyva buvo sušaukta komisija, turėjusi 
aptarti klausimus dėl Vokietijos ir kitų šalių belaisvių ir tremtinių Lietuvoje269. 
Posėdyje priimta rezoliucija skelbė, kad Vokietijos karo belaisviai rusai nebus 
įleidžiami į Lietuvą. Sėkmingam nutarimo įgyvendinimui turėjo pasitarnauti nu-
matytas URM bendradarbiavimas su KAM ir VRM. Taip pat numatyta „įsteigti 
viduje Lietuvos koncentracinius liogerius – stovyklas tiems karo belaisviams, kurie iki 

268 1919 08 18 Bendri nurodymai apie belaisvių stovyklas, LCVA, f. 929, ap. 4, b. 24, l. 160.
269 1919 10 17 Užsienio reikalų ministro rezoliucija Nr. 3392 KAM, LCVA, f. 929, ap. 1, b. 344, l. 305. 
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šiam laikui įsiskverbė, arba ateityje įsiskverbs Lietuvon“270. KAM įsipareigojo tokias 
stovyklas steigti ir joms vadovauti. Apie panašaus pobūdžio stovyklos steigimą 
rusų karo belaisviams, grįžtantiems iš Vokietijos, pradėta galvoti jau anksčiau271. 
Antantės komisija tokį pasiūlymą Lietuvos valdžiai pateikė rugpjūčio pradžioje. 
Jau tuomet buvo numatyta ir vieta stovyklai – Panevėžys. 

1920 m. vasario 28 d. buvo patvirtinti nauji belaisvių stovyklų etatai272. 
1920 m. rugpjūčio 23 d. Vietinės kariuomenės brigados vado įsakymu Belaisvių 
stovyklų valdyba ir visos stovyklos priskirtos Vietinės kariuomenės brigadai273.

1920 m. balandžio 20 d. pradėjo veikti Penktoji belaisvių stovykla Eglaitėje. 
Jos komendantu paskirtas karininkas Petras Voronenko274, gegužės 26 d. – Šeš-
toji belaisvių stovykla, komendantu paskirtas ltn. Jokūbas Runkauskas. Pastaroji 
įsteigta Kuros kaime malkoms kirsti Altoniškių rajone275, taigi V. Lesčius nėra 
visiškai teisus, rašydamas, kad ji veikė Altoniškėse276. Spalio 9 d. Šeštoji belais-
vių stovykla iš Kuros kaimo perkelta į Pavilkijos dvarą277, o gruodžio 2 d., turtą 
ir žmones priskyrus Trečiosios belaisvių stovyklos komendanto atsakomybei, ji 
likviduota278. Septintoji belaisvių stovykla įsteigta lenkams karininkams tų pa-
čių metų liepos 27 d. Panemunėje279, rugpjūčio 1 d. atsidarė Aštuntoji belaisvių 
stovykla Vilkaviškyje280. Panemunėje veikusios belaisvių stovyklos komendantu 
paskirtas vyr. ltn. Juozas Rimeikis (Rymeikis), Vilkaviškio stovyklos laikinuoju 
komendantu paskirtas Belaisvių stovyklų valdybos viršininko padėjėjas kpt. Ste-
pas Nagrodskis, vėliau šias pareigas perėmė karo komendantas281.

Šeštosios belaisvių stovyklos atidarymas tiesiogiai su belaisvių skaičiaus au-
gimu nebuvo susijęs; jis atspindėjo kitas realijas – gana paklausų belaisvių dar-
bą ir jo organizuotumą siekiant kuo optimaliau aprūpinti darbininkais. Taigi ir 
stovyklos uždarymas nebuvo tiesioginė belaisvių skaičiaus mažėjimo priežastis – 
numatytam darbui pasibaigus, stovykla panaikinta. Panašioje situacijoje buvo ir 
Trečioji belaisvių stovykla. Nors ji nebuvo įkurta tik tam tikros srities darbams 
optimizuoti, jos likvidacija nedviprasmiškai iškelia su darbo organizavimu ir at-
likimu susijusias problemas. Vietinės kariuomenės brigados vadas pranešė krašto 

270 Ten pat.
271 1919 08 15 S. Ponganio laiškas atašė belaisvių reikalams prie Lietuvos pasiuntinybės Berlyne, LCVA, f. 383,  
 ap. 4, b. 38, l. 191. 
272 1920 02 28 Belaisvių stovyklų etatai Nr. 3, LCVA, f. 299, ap. 1, b. 1, l. 11. 
273 1920 08 23 Vietinės kariuomenės brigados įsakymas Nr. 22, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 9, l. 21 a. p.  
274 1920 04 22 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 110, §2, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 15, l. 87. 
275 1920 05 25 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 142, §2, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 15, l. 159 a. p.
276 V. Lesčius, Lietuvos kariuomenė 1918…, p.148. 
277 1920 10 13 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 283, §2, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 16, l. 210 a. p. 
278 1920 12 08 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 339, §2, LCVA, , f. 299, ap. 2, b. 14, l. 2. 
279 1920 07 30 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 208, §3, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 15, l. 333. 
280 1920 08 01 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 210, §4, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 15, l. 339 a. p. 
281 V. Lesčius, Lietuvos kariuomenė 1918..., p. 148.



59

apsaugos ministrui patikrinimo Trečiojoje belaisvių stovykloje rezultatus, kurie 
atskleidė, kad stovyklą Kazlų Rūdoje galima panaikinti, o internuotus, reikalin-
gus geležinkelio darbams ir Butų skyriuje, perduoti Butų skyriui282. Jau rugsėjo 
29 d. Belaisvių stovyklų valdybos viršininkui įsakoma likviduoti Trečiąją belais-
vių stovyklą, žmones, nereikalingus darbams Kazlų Rūdoje dirbti, įtraukti į An-
trosios belaisvių stovyklos sąrašus283. Taip siekiama mažinti institucijų skaičių ir 
formalumus, tikimasi, kad internuotųjų darbas bus produktyvesnis. Įsakymas ne-
buvo sparčiai vykdomas. Spalio mėnesio pabaigoje valdybos viršininkas plk. ltn. 
B. Platakis Trečiosios stovyklos komendantui turėjo pakartotinai ir su įspėjimu 
sudaryti likvidacijos komisiją, kad paspartintų stovyklos uždarymą284. Likusios 
belaisvių stovyklos buvo uždarytos dėl kitos priežasties. Belaisvių skaičiui mažė-
jant, belaisvių stovyklos buvo pamažu likviduojamos. 1921 m. vasario 3 d. naiki-
nama Aštuntoji belaisvių stovykla285, rugsėjo 5 d. – Pirmoji belaisvių stovykla286. 

1922 m. kovo 3 d. krašto apsaugos ministras paskelbė dienos davinį internuo-
tiesiems (įsakyme patikslinama – civiliams ir belaisviams kareiviams), balandžio 
4 d. įsakymu Velykų proga jis padidinamas. Dar kartą kovo mėn. davinio kiekis 
ir kaina patvirtinami spalio 31 d., kainas konvertuojant iš auksinų ir skatikų į 
litus ir centus, maisto normą paliekant tokią pačią. 

1923 m. lapkričio 15 d. Įsakymu Nr. 239 Belaisvių stovyklų valdybai Belais-
vių stovyklų valdyba likviduojama. Įsakymus, knygas ir bylas nurodoma persiųsti 
į KAM287. 

3.2. Belaisvių stovyklose internuotų asmenų kategorijos

KAM tapus atsakingai už karo belaisvius, ilgainiui reikėjo plėsti prižiūrimųjų 
sąrašus ne tik kiekybine, bet ir kokybine prasme. Jau 1919 m. liepos 15 d. minis-
trų kabinetas išreiškė nuomonę dėl nusikalstamų darbų prieš Lietuvos valstybę.
Tie, kurie palaikė bolševikų kariuomenę ir taip buvo prisidėję prie Lietuvos oku-
pavimo, okupacijos palaikymo ir veikė prieš nepriklausomos Lietuvos sukūrimą, 
turėjo būti suimami ir laikomi koncentraciniuose lageriuose288. 1919 m. rugpjūčio  
2 d. krašto apsaugos ministro Lietuvos kariuomenei įsakymu apibūdintos tokio  
 

282 1922 m. rugsėjo Vietinės kariuomenės brigados vado pranešimas krašto apsaugos ministrui. LCVA, f. 299,  
 ap. 2, b. 136, l. 29.
283 1922 09 29 Vietinės kariuomenės brigados vado įsakymas Nr. 4982 Belaisvių stovyklų valdybos viršininkui dėl  
 Trečios belaisvių stovyklos likvidacijos Kazlų Rūdoje, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 136, sl. 28. 
284 1922 10 22 Belaisvių stovyklos valdybos viršininko įsakymas Trečios belaisvių stovyklos komendantui  
 Nr. 2490, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 136, l. 26.
285 1921 02 03 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 135, §2, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 14, l. 135.
286 1921 09 05 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 214, §2, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 110, l. 122.
287 1923 11 15 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 239, LCVA, f. 299, ap. 1, b. 9, l. 63.
288 1920 08 02 Įsakymas Lietuvos kariuomenei Nr. 122, § 1, Įsakymai kariuomenei, Kaunas, 1920. 
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pobūdžio nusikalstamos veiklos. Ypatingieji valstybės apsaugos įstatai įvardyti 
kaip teisinis nusikaltimo apibrėžimo šaltinis. Teisti turėjo Armijos teismas. Ypa-
tinguosiuose valstybės apsaugos įstatuose, priimtuose vasario mėn., dėstoma, kad 
grėsmės valstybei akivaizdoje kiekvienoje apskrityje ar jos dalyje ministrų kabi-
neto nutarimu galėjo būti paskelbta karo padėtis. Tokiu atveju krašto apsaugos 
ministras skirdavo karo komendantą, turėjusį didelius įgaliojimus. Nors ten, kur 
buvo paskelbta karo padėtis, karo komendantas galėjo perkelti į kitą vietą asme-
nis, galėjusius kelti grėsmę visuomenės tvarkai, tiesiogiai apie jų išvežimą į tam 
tikras koncentracijos stovyklas neužsiminta289.  

1919 m. gruodžio 23 d. karininkas tardymams Žvalgybos skyriaus viršininkui 
rašė, kad jo darbo praktika tardant politinius nusikaltėlius leidžia teigti, kad bū-
tina organizuoti koncentracinę stovyklą. Joje, teigiama pranešime, galima būtų 
internuoti politiškai neištikimus asmenis, kurių įstatymai neleidžia laikyti kalė-
jimuose290. Prie jų karininkas priskyrė: asmenis, apie kuriuos turima užtektinai 
agentūros medžiagos dėl jų priešvalstybinio veikimo, tačiau nėra medžiagos pa-
traukti į teismą; visi teismo valdžios išlaisvinami iš kalėjimo dėl įkalčių trūkumo 
ir slapta tęsiantys savo priešvalstybinį darbą; asmenys, kurie be tam tikrų doku-
mentų ir be Lietuvos valdžios leidimo važiuoja iš Vokietijos, Šveicarijos ir kitų 
valstybių per Lietuvą ir Rusiją arba atgal; asmenys, turintys Lietuvos pilietybę, 
kurie tarnavo rusų arba kitų komunistinėse įstaigose ir dabar grįžo. Taigi My-
kolo Krupavičiaus 1920 m. spalio 8 d. Steigiamajame Seimo posėdyje pasiūlyta 
Ypatingųjų valstybės apsaugos įstatų papildymo idėja, skelbusi, kad įtariamus 
antivalstybine veikla asmenis reikia izoliuoti koncentracijos stovykloje, nebuvo 
visiškai nauja ar nesvarstyta anksčiau291. Steigiamasis Seimas priėmė Ypatingųjų 
valstybės apsaugos įstatų 8-ojo paragrafo 1-ojo punkto papildymą, skelbusį, kad 
karo komendantai gali antivalstybine veikla įtariamus asmenis siųsti į koncen-
tracijos stovyklą. Ja tapo Belaisvių stovykla, pavaldi KAM, turėjusi priglausti šį 
kontingentą, kaip ir kitus, aukščiau minėtų kategorijų asmenis292. 

Nors Belaisvių stovyklose buvo laikomi tiek karo belaisviai, tiek įtartini ar vals-
tybės saugumui pavojingi asmenys, tiek ir dokumentų neturėję, savo pilietybės ne-
galėję įrodyti belaisviai, karo belaisvių statistika buvo tvarkoma kruopščiai. Karo 
belaisviai atskirai nuo kitų internuotųjų skirtingose stovyklose nebuvo laikomi. 
Tiesa, stengtasi juos išskirstyti stovyklos viduje, tačiau tai įgyvendinti ne visada 
pavykdavo. Trukdė elementarios buitinės sąlygos – stigo tam pritaikytų patalpų293. 

289 Ypatingieji valstybės apsaugos įstatai, Kaunas, 1919, p. 2. 
290 1919 12 23 Karininko tardymams slaptas pranešimas Žvalgybos viršininkui, LCVA, f. 929, ap. 4, b. 2, l. 4. 
291 M. Kuodys, Varniai, Dimitravas, Pabradė ..., p. 15. 
292 1919 10 17 Užsienio reikalų ministro rezoliucija Nr. 3392 KAM, LCVA, f. 929, ap. 1, b. 344, l. 305. 
293 Belaisvių stovyklos valdybos viršininko pareiškimas vietinės kariuomenės brigados vadui, LCVA,f. 299, ap. 2,  
 b. 128, l.415. 
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4. KARO BELAISVIŲ PROBLEMA KOVŲ SU LENKIJA 
METAIS

4.1. Lietuvos kareivių pasidavimo į nelaisvę prevencija

Karo belaisvių problema buvo aktuali ne tik santykių su kitomis valstybėmis 
fone. Į ją buvo būtina pažvelgti ir kitu – valstybės vidaus gyvenimo reglamenta-
vimo aspektu. Kariuomenės vadovybė, žinoma, ir vyriausybė, buvo suinteresuo-
tos, kad kuo mažiau karių būtų paimti ar patys pasiduotų į nelaisvę. Paimamų į 
nelaisvę kareivių skaičiaus nebuvo įmanoma reguliuoti. Padėti to išvengti galė-
jo įvairiapusis kariuomenės stiprinimas. Vis tik pasidavimo į nelaisvę prevencija 
buvo įmanoma. Vienas iš jos komponentų galėjo būti per kariuomenės švietimą  
vykdomas pasidavimo į nelaisvę kaip be galo gėdingo, išdavikiško poelgio eska-
lavimas, kitas – teisinis / baudžiamasis, įspėjęs apie gresiančias bausmes, kurios 
lydėjo nusižengusįjį kariniams įsakymams. Nors patriotinės-edukacinės sistemos 
kūrimas reikalavo kur kas daugiau pastangų ir įdirbio, ji greičiausiai galėjo veiks-
mingiau pasitarnauti nei baudžiamoji teisė, nukreipta tik į nusikaltusiojo teisimą. 
Sistemingas kariuomenės švietimo darbas prasidėjo 1920  m. Pamažu įsitvirti-
no nuostata, kad kariuomenė turi būti kareivio patriotizmo ugdymo mokykla. 
Populiariausia jos įgyvendinimo forma buvo paskaitos. 1920 m. vasario 29 d. 
mjr. A. Merkys patvirtino Generalinio štabo Literatūros dalies Kariuomenės kul-
tūros bei švietimo sekcijos programą, kurioje iškelti tikslai – stiprinti kareivių 
pilietiškumą, rūpintis jų sąmoningumu ir ugdyti juos kovotojais už nepriklauso-
mą valstybę, nepasiduodančiais priešų agitacijai294. Paskaitas apie Tėvynės meilę 
skaitė Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė295. Juozo Tumo paskaitų temose įvairiais 
aspektais aktualizuojama ne tik Lenkijos–Lietuvos santykių problema, bet ir ban-
doma kareiviams atsakyti į kausimus „kam man ginti tėvynė, kad ji manęs neap-
rūpindavo, kam man tarnauti negerai valdžiai [pabraukta originale – M. T.] [...] 
kam man laisvės, kai ir be jos sotu“, – analizuojama, „kam kareiviui būti ištikimam, 
kad valdžia nepakankamai jį aprūpina“296, kalbama, kad „krašto žiedas – kareivis“, 
išryškinama jo ištikimybė, smerkiama neištikimybė Tėvynei. 

Kitas kovos su abejingumu ar net bailumu būdas, kaip minėta, buvo teisi-
nis. 1919 m. kovo 27 d. ministrų kabinetas priėmė Karo teismo įstatus; krašto 
apsaugos ministras juos papildė ir paskelbė 1919 m. balandžio 4 d. Įsakymu 
Nr. 61. Ministrų kabinetas tai patvirtino gegužės 23 d., krašto apsaugos ministras  

294 1920 02 29 Generalinio štabo Literatūros dalies Kariuomenės kultūros bei švietimo sekcijos veiklos programa,  
 LCVA, f. 929, ap. 6, b. 13, l. 169, 170.
295 1920 12 17 Antrosios batarėjos švietimo reikalų vedėjo ltn. Steponaičio pranešimas Generalinio štabo Kultūros  
 ir švietimo sekcijai, LCVA, f. 929, ap. 6, b. 13, l. 56.
296 1921m. rugpjūčio 3 d. J. Tumo raportas Generalinio štabo Literatūros skyriui, LCVA, f. 929, ap. 6, b. 16. l. 12. 
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pakartotinai juos paskelbė birželio 7 d. Įsakymu Nr. 85 kariuomenei297. Juose 
buvo reglamentuota, kad Karo teismas sudaromas greitam svarbių nusikaltėlių, 
kurių nusikaltimai nereikalauja ilgo tardymo ir yra aiškūs, teisimui. Jis turėjo už-
kirsti kelią tolesniam nusikaltimo plitimui298. Karo teismas turėjo būti sudaromas 
tose vietose, kur kariuomenė kovojo su priešu arba kur buvo įvesta karo padėtis. 
Tarp kitų nusikaltimų minimi: „už kurstymą mūšyje žodžiu, pavyzdžiu arba ki-
taip veikiant, pasiduoti priešininkui arba pabėgti iš mūšio lauko, nors tas kurstymas 
neturėtų pasekmės“ bei „už savavališką nelaisvėn pasidavimą“299. Bylos ir bausmės 
buvo perimtos iš XXII rusų kariškų įstatų knygos ir 1903 m. Baudžiamojo sta-
tuto (kodekso). Bausmė, grėsusi už nusižengimą, buvo piliečio teisių atėmimas ir 
mirties bausmė. Kariškis, kuris pasidavė į nelaisvę arba padėjo prieš priešą ginklą 
ir neišpildė savo pareigų kautis, kaip to reikalauja tarnyba ir priesaika, turėjo būti 
nubaustas300. 

Vis tik Karo teismo įstatuose įteisintos griežtos bausmės grasinančiu veiksniu 
iš karto netapo. Pasitaikydavo ne vienas pasidavimo į nelaisvę atvejis. 

Kita užduotis, kurią teko įgyvendinti kariuomenės vadovybei, buvo patekusių 
į nelaisvę karių registravimas. Iš pradžių tai nebuvo reglamentuota, o tiesiog nu-
rodymais prašoma atsiųsti jų sąrašus. Tokių sąrašų dažniausiai prireikdavo dviem 
atvejais: prieš keitimąsi belaisviais bei kario artimiesiems jo ieškant. Ne visuomet 
atsakingą šių pareigų atlikimą bandyta įteisinti įsakymais kariuomenei. Vis tik tai 
buvo daroma gana vėlai, pasibaigus kovoms, – pirmasis įsakymas kariuomenei, 
turėjęs užtikrinti didesnę tvarką šioje srityje, išleistas 1921 m. sausio 21 d.301 11 
paragrafas skelbė, kad dalis privalo apie kareivius, patekusius į nelaisvę, pabė-
gusius ar dingusius be žinios, pranešti komendantui, pastarasis – milicijai. Šios 
įstaigos turėdavo gauti informaciją ir apie sugautus arba grįžusius kareivius. Tai 
neužkirto kelio kitam nepageidaujamam reiškiniui – kartais kareiviai, kurie daly-
se būdavo laikomi kaip patekusieji į nelaisvę, pabėgę iš priešo nelaisvės, grįždavo 
ne į kariuomenės gretas, bet namo. Siekdamas užkirsti kelią tokiems atvejams, 
krašto apsaugos ministras 1921 m. vasario 1 d. išleido įsakymą, kuriame buvo 
kartojama, kad visos kariuomenės dalys privalo pranešti karo komendantams 
apie į nelaisvę patekusius ar be žinios dingusius kareivius. Papildoma, kad to-
kia informacija turi pasiekti ir Generalinio štabo Rikiuotės skyrių. Tikėtasi, kad 
toks duomenų sklaidos lauko platinimas padės problemą išspręsti, nes instituci-
jos buvo įpareigotos tikrinti, ar „besislepiantis“ tikrai nėra grįžęs namo. Komen-
dantai taip pat turėjo būti supažindinti su visų negrįžusių iš nelaisvės, nukautų 
 

297 Karo teismo įstatai, Kaunas, 1919, p. 7.
298 Ten pat, p. 3.   
299 Ten pat, p. 6.   
300 Ten pat, p. 15, 16.   
301 1921 01 20 Įsakymai kariuomenei Nr. 16, § 11, Įsakymai kariuomenei, Kaunas, 1921. 
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ar mirusių sąrašais, nes dažnai pasitaikydavo atvejų, kai tėvai nieko apie juos 
nežinodavo, o komendantai laikė juos tebetarnaujančiais kariuomenėje. Dalis 
buvo įpareigota komendantui pranešti ne tik apie kareivio patekimą į nelaisvę, 
bet, jam grįžus, ir šį faktą302. 1921 m. birželio 15 d. krašto apsaugos ministras 
Generalinio štabo viršininkui ir Vietinės kariuomenės brigados vadui įsakė per 
mėnesį surinkti informaciją apie karius ir laisvai samdomus tarnautojus, kurie 
nuo 1918 m. lapkričio 23 d. iki 1921 m. birželio 1 d. žuvo mūšiuose, mirė nuo 
užkrečiamųjų ligų, pateko į nelaisvę, dingo be žinios, mirė nuo žaizdų, tapo ne-
darbingais303. Nors įsakymas buvo įgyvendintas, duomenys surinkti, jie nebuvo 
apibendrinti ar paskelbti304.

4.2. 1919–1920 metų pradžios karo belaisviai: tarp politinio įrankio ir 
aukos

Tiek Lenkija, tiek Lietuva tarpusavio kovų metu savo karo grobį „praturtin-
davo“ karo belaisviais, kaip ir patirdavo nuostolių kariams patekus į priešiškos 
valstybės nelaisvę. Lenkų kareiviai Lietuvos belaisviais ir atvirkščiai tapdavo ne 
tik kovų metu. Belaisvių stovykloje Lietuvoje teko pabūti ir tokiems, kurie buvo 
pabėgę iš bolševikų nelaisvės. Lenkai įprastine tvarka buvo ištardomi Žvalgybos 
skyriuje, vėliau persiunčiami į Belaisvių stovyklų valdybą305. Jų laikymo trukmė 
neretai priklausydavo nuo politinės konjunktūros, Nepriklausomybės kovų si-
tuacijos. Deja, ne visi šaltiniai apie karo belaisvius juos priskiria kitai nei lenkų / 
bolševikų / bermontininkų grupei, niveliuodami skirtumus grupių viduje. Tik 
kai kurie leidžia kalbėti apie išimtinius atvejus – pavyzdžiui, lenkus, į nelaisvę 
paimtus kovose su bolševikais ir norinčius grįžti į Lenkiją306. Kita lenkų belais-
vių grupė buvo iš Rusijos grįžtantys Pirmojo pasaulinio karo belaisviai Lenkijos 
piliečiai. Jų išlaikymas maitinimo punktuose buvo labai brangus, todėl stengtasi 
kaip įmanoma greičiau juos persiųsti į Lenkiją. 1919 m. spalio pradžioje tokių 
asmenų Eglaitės maitinimo punkte buvo apie 1500307. 

1919 m. kovo pradžioje Lenkija užėmė Gardiną, pabaigoje – Vilnių. Birželio 
17 d. lenkų legionai įsiveržė į Vievio sritį. Čia, Počiškių kaime, tarp jų ir lietu-
vių sargybos įvyko susirėmimai, abi pusės paėmė belaisvių. Greičiausiai ne labai 
galima tikėti „Lietuvoje“ išspausdinta informacija, kad tuomet į nelaisvę paimti  

302 1921 02 01 Įsakymai kariuomenei Nr. 26, § 15, Įsakymai kariuomenei, Kaunas, 1921.  
303 1921 06 15 Krašto apsaugos ministro įsakymas Generalinio štabo viršininkui ir vietinės kariuomenės vadui,  
 LCVA, f. 930, ap. 7, b. 3, l. 1. 
304 Jonas Aničas, Pulkininkas Jurgis Bobelis, Vilnius, 2004, p. 42. 
305 1919 10 03 Žvalgų dalies viršininko raštas Nr. 2899 Belaisvių stovyklų komendantui, LCVA, f. 929, ap. 2,  
 b. 163, l. 47. 
306 1920 11 29 Krašto apsaugos ministro raštas Nr. 3108 URM, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 70, l. 102. 
307 1919 10 10 raštas Nr. 2653 karininkui Dudin-Vonsovičiui, LCVA, f. 929, ap. 1, b. 331, l. 87. 
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lenkai buvo iš karto paleisti308. Jei jie ir nebuvo persiųsti į belaisvių stovyklą, tai 
tik per klaidą galėjo būti neperduoti Žvalgybos skyriui tardyti. Taip pat skundžia-
masi, kad lenkai lietuvių belaisvių negrąžino. Vėliau vykusių susirėmimų metu 
į nelaisvę paimtų karių skaičius, sprendžiant iš Generalinio štabo pranešimų, 
nebuvo didelis. Liepos 22 d. pranešime skelbiama, kad Avantos kovose lenkai 
neteko 24 belaisvių, o apie lietuvių nuostolius nepranešama309. 

Manytume, kad pirmieji iniciatyvą keistis karo belaisviais tarp Lietuvos ir 
Lenkijos parodė ne lenkai ar lietuviai, bet Antantės karinė misija. 1919 m. spalio 
22 d. ji kreipėsi į KAM prašydama suorganizuoti tarp Lietuvos ir Lenkijos keiti-
mąsi karo belaisviais310. Tame pačiame rašte buvo prašoma leisti lenkams laisvai 
keliauti per Lietuvos teritoriją. Tikėtasi, kad kartu bus galima sureguliuoti gele-
žinkelio ir telegrafo ryšius tarp Vilniaus ir Kauno. Teiginys, kad šios iniciatyvos 
autoriais buvo karinė misija, yra prielaida, nes nepavyko rasti šaltinių, patvir-
tinančių, kad kreipimasis į Lietuvos vyriausybę buvo inspiruotas lenkų. Nors 
prašymas lenkus leisti per Lietuvos teritoriją buvo greičiau rūpinimasis lengvata 
Lenkijai, tačiau misijos siekis buvo kur kas platesnis – viltasi, kad šie susitarimai 
padės pagerinti santykius tarp valstybių ir sudarys sąlygas tolesniam bendradar-
biavimui. Spalio 24 d. ministrų kabineto posėdyje, kuriame dalyvavo Ministras 
Pirmininkas Ernestas Galvanauskas, vidaus reikalų ministras Eliziejus Draugelis, 
susisiekimo ministras Valdemaras Čarneckis, teisingumo ministras Liudas No-
reika, finansų, prekybos ir pramonės ministro pavaduotojas Jonas Dobkevičius 
ir ministras be portfelio gudų reikalams Juozapas Voronko, krašto apsaugos vi-
ceministras A. Merkys perskaitė Rovano Robinsono (Rowan Robinson) pasiūly-
mą apsikeisti su lenkais karo belaisviais ir sutvarkyti susisiekimą tarp Kauno ir 
Vilniaus. Jį pristatęs, A. Merkys nurodė, kad su pasiūlymu galima sutikti šiomis 
sąlygomis:

„1. Lenkai išleidžia visus, kurie panorės grįžti į Lietuvą, nežiūrint kiek bus išleis-
ta iš Lietuvos Lenkijos piliečių;

2. Lietuva išleidžia tik Lenkijos piliečius ir tik tuos, kurie norės grįžti;
3. Lenkai privalo atsitraukti iki 1 demarkacijos linijos.“311

Be pasisakymo ministrų kabineto posėdyje, KAM išsiuntė raštišką atsakymą 
URM, kuriame sutiko keistis su Lenkija karo belaisviais, bet „tik su ta sąlyga, kad 
Lenkija sutiktų paleisti visus belaisvius lietuvius, už ką gaus visus belaisvius lenkus 
nežiūrint skaičiaus kaip vienų, taip ir kitų“312. Laisvas važiavimas per Lietuvos  
 

308 Mūsų armijos veikimo apžvalga, Lietuva, 1919 07 11, Nr. 148, p. 1. 
309 Generalinio štabo pranešimas, Lietuva, 1919 07 23, Nr. 158, p. 3.
310 1919 10 22 Antantės karinės misijos raštas Nr. R.R. 399 L 41 užsienio reikalų ministrui, LCVA, f. 923, ap. 1,  
 b. 38, l. 83; f. 383, ap. 3, b. 171, l. 19; f. 684, ap. 1, b. 94, l. 3. 
311 1919 10 24 Ministrų kabineto posėdis, LCVA, f. 923, ap. 1, b. 57, l. 168. 
312 1919 10 KAM raštas Nr. 4070 URM, LCVA, f. 383, ap. 3, b. 171, l. 20; f. 648, ap. 1, b. 94, l. 4. 
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teritoriją, – dėstoma krašto apsaugos vi-
ceministro A.  Merkio pasirašytame raš-
te, – galėjo būti suteiktas tik lenkams, gi-
musiems Lenkijoje. Tuo tarpu prašymas 
negali būti patenkintas Lietuvoje gimu-
siems, kurie laikomi Lietuvos valstybės 
piliečiais. Geležinkelio susisiekimą tarp 
Kauno ir Vilniaus sutiko atnaujinti su ta 
sąlyga, kad lenkų traukiniai kursuos tik 
nuo Vilniaus iki Vievio, o lietuvių – iš 
Kauno iki Vilniaus, jei ne, bent iki Len-
tvario. Sąlyga, kad lenkai turi pasitraukti 
iki pirmos demarkacijos linijos, iškelta 
ministrų kabineto posėdyje, dingsta ir 
spalio 30 d. URM pasiekusioje KAM 
pozicijoje tenkinamasi kur kas nuosai-
kesniais reikalavimais. Jau spalio 31 d. 
plk. R. Robinsonui, Anglijos karinės 
misijos vadovui, išsiunčiamas Petro Kli-
mo pasirašytas atsakymas į spalio 22 d. 
laišką313. Jame ministrų kabineto vardu 
buvo teigiama, kad Lietuvos vyriausybė 
paremia taikių santykių su Lenkija idė-
ją ir neatsisako pradėti su Lenkijos vyriausybe derybas tiek dėl keitimosi karo 
belaisviais, tiek dėl susisiekimo tarp Kauno ir Lenkijos kariuomenės okupuotos 
Lietuvos teritorijos geležinkeliu bei telegrafu. Derėtų atkreipti dėmesį į kelis as-
pektus: nors ministrų kabinetas ir URM buvo susipažinę su KAM pozicija šiuo 
klausimu, rašte plk. R. Robinsonui susitarimo su Lenkija sąlygos neminimos. 
Akcentuojama, kad siekiama taikių santykių su Lenkija. Kitas diplomatinis Lie-
tuvos žingsnis buvo paminėjimas, kad ryšiai tarp Vilniaus, kaip Lietuvos terito-
rijos, ir Kauno nutraukti dėl Lenkijos agresijos – krašto okupacijos, tačiau vėlgi 
neatmetama susitarimo galimybė. Susitikimas su Lenkijos vyriausybės atstovais 
dėl susisiekimo tarp Vilniaus ir Kauno klausimo politiniu aspektu buvo svarbus. 
1920 m. pradžioje vykusiame ministrų kabineto posėdyje Ministras Pirmininkas 
pažymėjo, kad Lietuvoje siaučiant bermontininkams buvo ypač svarbu parodyti 
atsiribojimą nuo jų314. Susitarimas su Lenkija galėjo išryškinti nepritarimą bolše-
vikams.

313 1919 10 31 P. Klimo raštas plk. R. Robinsonui, LCVA, f. 383, ap. 3, b. 171; f. 684, ap. 1, b. 94, l. 5. 
314 1920 01 05 Ministrų kabineto posėdis, LCVA, f. 923, ap. 1, b. 86, l. 38. 

Lietuvos kariuomenės jaun. karininkas 
Juozas Černius, pabėgęs iš lenkų  
nelaisvės. Kaunas, 1920 m. (VDKM)
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Lietuvos vyriausybė, sutikusi su Lenkijos valdžia pradėti derybas, paskyrė spe-
cialią komisiją, kurią sudarė Grinkevičius, Pampalas, Sruoga ir Vladas Kurkaus-
kas. Dėl keitimosi belaisviais komisijai buvo duoti nurodymai, jog jis gali būti 
įvykdytas su sąlyga, „kad bus grąžinti kaip iš vienos pusės, taip ir iš kitos pusės visi 
[pabraukta originale – M. T.] karo belaisviai, nežiūrint jų skaičiaus“315. Lapkričio 
10 d. komisija, kartu su Prancūzijos ir Anglijos misijų atstovais, išvažiavo į Vilnių 
tartis su lenkais. Lapkričio 12 d. Rytų žemių civilinės valdybos administracinės 
sekcijos vadovo kabinete įvykusiame posėdyje, kuriame, be jau minėtų lietuvių 
misijos narių ir juos lydėjusių Antantės valstybių pareigūnų, dalyvavo 11 lenkų 
valdžios ir po vieną anglų ir prancūzų misijų atstovą. Deja, keitimosi belaisviais 
klausimas nepaliestas, nagrinėta tik susisiekimo problema, nes Lenkijos atsto-
vai įgaliojimo tartis politiniais ar kariniais klausimais iš savo vyriausybės nebuvo 
gavę316. Nors keitimosi karo belaisviais klausimu sprendimas nepriimtas, idėjos 
neatsisakyta. Lapkričio pabaigoje Generalinio štabo viršininkas išsiuntė Lenki-
jos armijos poručikui Viktorui Dudinui-Vonsovičiui (Wiktor Dudin-Wąsowicz) 
raštą, kuriame, primenama apie pasikeitimą belaisviais ir prašoma atsiųsti sąrašą 
lietuvių kariškių, esančių nelaisvėje Lenkijoje317. Naudojantis planuojamo pasi-
keitimo belaisviais aktu, greičiausiai tikėtasi lengviau gauti atsakymą bei karo be-
laisvių lietuvių sąrašą. Vis tik tuo metu keitimasis belaisviais dar tebuvo būsimų 
derybų klausimas, neaptartas ankstesniuose susitikimuose. 

1920 m. sausio 5 d. ministrų kabineto posėdyje KAM valdytojas gen. ltn. Pra-
nas Liatukas pranešė, kad į Kauną atvažiavo lenkų delegacija su įgaliotiniais 
tartis dėl keitimosi karo belaisviais. Užsienio reikalų ministras A. Voldemaras 
pažymėjo, kad lenkų delegacija turi specialius įgaliojimus šiuo reikalu, todėl Lie-
tuvos vyriausybė taip pat turi paskirti atsakingus įgaliotinius318. Pastarieji turėtų 
atstovauti tokiai pozicijai: „Lietuva karo su Lenkija neveda ir jokių karo belaisvių 
negali būti, bet pasienio sargyboje buvo susirėmimų ir pateko nelaisvėn kaimyninės 
valstybės kareivių. Tokiais atsitikimais paprastai atsiprašo toji valstybė, kurios sargy-
ba padarė užpuolimą, kareiviai jai grąžinami.“319 Lenkijos kariuomenė kaltinama 
vykdžiusi užpuolimus ir karinius žygius už demarkacijos linijos, kas Lietuvai atri-
šo rankas su lenkų kareiviais elgtis taip, kaip „tinkama“. Ir tik tas faktas, kad Len-
kijoje nelaisvėje kali Lietuvos kareiviai, „kuriuos mes [Lietuvos valdžia – M. T.] 
branginame“, – tvirtinama pasisakyme, – verčia ieškoti kompromiso  – sutikti  
 

315 1919 11 10 URM žinios J. Savickiui Danijoje, LCVA, f. 383, ap. 17, b. 9, l. 120. 
316 1919 11 12 Protokolo posėdžio tarp Lietuvos ir Lenkijos valdžios atstovų kopija Lietuvos atstovui Danijoje,  
 LCVA, f. 383, ap. 17, b. 9, l. 133. 
317 1919 11 29 L. e. p. Generalinio štabo viršininko raštas Nr. 3594 lenkų armijos karininkui dėl ryšio Dudin- 
 Vonsovičiui , LCVA, f. 929, ap. 1, b. 331, l. 98. 
318 1920 01 05 Ministrų kabineto posėdis, LCVA, f. 923, ap. 1, b. 86, l. 38 a. p. 
319 Ten pat. 
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tartis dėl keitimosi pastaraisiais asmenimis. A. Voldemaras teigė, kad klausimo 
dėl lenkų veiksmų nereikia kelti, jį užtenka fiksuoti. Komisijos užduotis – su-
sitarti dėl techninių dalykų, susijusių su belaisvių grąžinimu, atsiribojant nuo 
politinės problemos analizės. Nors neoficialiai lenkų valdžia tuo pačiu tikėjosi 
apsvarstyti susisiekimo tarp Kauno ir Vilniaus problemą, Lietuvos įgaliotiniams 
kompetencija šio klausimo svarstymui nesuteikta. Jis buvo labiau politizuotas, 
ne tik techninis, o pasikeitus politinėms aplinkybėms, nesant poreikio įrodyti 
atsiribojimą nuo bolševikų, tikėtasi jį išspręsti palankesniu Lietuvai būdu. 

Konferencijos pavadinimu šaltiniuose fiksuojamas susitikimas, kurio metu ti-
kėtasi susitarti dėl keitimosi karo belaisviais tarp lenkų ir lietuvių, įvyko 1920 m. 
sausio 6 d.320 Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo biure. Lietuvos valdžiai 
atstovavo Didžiosios Britanijos plk. A. Muirhead, kpt. Antanas Zubrys, ltn. Ur-
baitis, Bronius Kazys Balutis. Lenkijos valdžia buvo paskyrusi komisiją iš šių as-
menų: kpt. Rostworowskio, podp. Rybickio, poručiko Viktoro Dudino-Vonso-
vičiaus. Konferencijai pirmininkavo plk. Muirhead. Lenkų atstovai pasiūlė keis-
tis karo belaisviais „galva už galvą“. Lietuvos delegacija su šiuo siūlymu nesutiko. 
Atstovai pareiškė, kad tarp Lenkijos ir Lietuvos nėra karo padėties, be to, visi 
lietuviai belaisviai į nelaisvę paimti lietuvių pusėje už demarkacijos linijos, nu-
statytos Antantės Aukščiausiosios Tarybos. Akcentuojama, kad Lietuvos ir Len-
kijos valdžios sutiko su nustatyta demarkacijos linija. Toks pareiškimas greičiau 
buvo politinis manevras, turėjęs demonstruoti, kad Lietuva laikosi tarptautinių 
įsipareigojimų, jai svarbi Antantės valstybių pozicija. Derybose neužsiminta, ko-
kią demarkacijos liniją lenkų legionai nevykstant faktiniam karui peržengė. Nuo 
birželio 18 d., kai Antantės Aukščiausioji Taryba nustatė pirmąją demarkacijos 
liniją, iki 1920 m. pradžios, kai vyko derybos, demarkacijos linijos kito. Pirmąja 
Lenkija visiškai nesidžiaugė – jau birželio 20 d. notoje Aukščiausiajai Tarybai 
išreiškė protestą dėl, jos nuomone, neteisingai nubrėžtos demarkacijos linijos, 
vėliau ir Lenkijos istoriografijoje ji buvo vertinama neigiamai321. Lenkija ignoravo 
jai nepalankiai nustatytą demarkacijos liniją, iki vasaros vidurio užėmė Žaslius, 
Stakliškes, Butrimonis, Daugus. A. Voldemaro prašymas Aukščiausiajai Tarybai 
sustabdyti Lenkijos agresiją nebuvo labai vaisingas. Santykių švelninimui pasi-
rinkta ne Lenkijos drausminimo, bet „taikinamosios misijos“ taktika, pasireiš-
kusi naujų demarkacijos linijų, mažiau palankių Lietuvai, brėžimu322. 1919 m. 
rugpjūčio mėn. „Lietuvos“ numeryje paskutinioji demarkacijos linija vertinama 
kaip „tikras peilis Lietuvos nepriklausomybei“323. Česlovas Laurinavičius pažymi,  
 

320 1920 01 06 Konferencijos dėl keitimosi karo belaisviais tarp Lenkijos ir Lietuvos protokolas, LCVA, f. 929,  
 ap. 1, b. 357, l. 7, 8; f. 383, ap. 17, b. 9, l. 26, 27; f. 648, ap. 1, b. 94, l. 10, 11. 
321 Č. Laurinavičius, Politika ir diplomatija:.., p. 86, 87. 
322 Ten pat, p. 93.  
323 Santykiai su lenkais, Lietuva, 1919 08 23, Nr. 184, p. 
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kad apie gruodžio 8 d. liniją Lietuvoje informacijos šiek tiek turėta, tačiau ji 
greičiausiai neturėjo oficialaus patvirtinimo. Taigi Antantės valstybių sprendimo 
įtraukimas į derybas galėjo pasitarnauti argumentuojant siūlomas belaisvių kei-
timosi sąlygas ir įvilkti jas į teisinį drabužį. Atsižvelgdami į tai, Lietuvos atstovai 
tvirtino, kad negalima atskirti karo ir civilių belaisvių kaip ir kiekvienos pusės 
laikomo jų skaičiaus, todėl pasiūlė keistis visais belaisviais. Kita vertus, galima tik 
įsivaizduoti, ką tokie argumentai reiškė Lenkijai, kuri Lietuvos vyriausybės pra-
šymą laikytis demarkacijos linijos ignoravo iki 1920 m. vasaros324. Lenkų atstovai 
įgaliojimo iš savo vyriausybės susitarti tokiomis sąlygomis neturėjo. Delegacija 
privalėjo valdžiai pristatyti Lietuvos pasiūlymus. Tuo pačiu jie pabrėžė, kad tai 
neužkerta kelio sutarties, grįstos jų pasiūlymu, sudarymui. Lietuvos atstovų atsa-
kymas buvo vienareikšmiškas: „Lietuvos valdžia sutinka tuojaus pradėti apsikeitimą 
belaisvių „galva už galvą“, jeigu lenkų valdžia sutiks ant pilno apsimainymo visais 
belaisviais“325. Tokia nuostata užkirto kelią susitarimui ir problemos sprendimą 
nukėlė į ateitį – kai lenkų valdžios atstovai pasitars su savo valdžia. Susitarimo 
originalas buvo sudarytas anglų kalba326. Sausio 14 d. „Lietuvoje“ buvo išspaus-
dintas trumpas pranešimas, informavęs apie vykusį Lenkijos ir Lietuvos delegatų 
susitikimą dėl keitimosi belaisviais327. Jis pasižymėjo emocingumu, kuris negalėjo 
išsiveržti oficialiame konferencijos protokole. Nors pagrindiniai derybų punktai 
pristatyti teisingai, įtampa didinama Lietuvos delegatus vaizduojant herojais – jie 
pristatomi kaip kovojantys už kiekvieną grobuonių lenkų skriaudžiamą lietu-
vį: „ir negali čia būti kitokių tarybų, kaip tik grąžinimas visų, kurie yra paimti, 
jei, – priduriama, – apskritai gali eit derybos“328. Nors Lietuvos deleguoti atstovai 
nebuvo linkę pritarti lenkų siūlymui keisti vieną lenkų belaisvį vienu lietuvių 
belaisviu, derybas kvestionuojantis teiginys greičiausiai atspindėjo straipsnelio 
autoriaus, bet ne Lietuvos vyriausybės nuostatą. 

Derybas atidėjus ateičiai, abi pusės neskubėjo susitikti antrą kartą. Pirmo-
ji iniciatyvą parodė Lietuva. 1920 m. kovo mėn. krašto apsaugos viceministras 
A. Merkys, atsakydamas į Anglijos karinės misijos viršininko R. Robinsono raštą, 
prašė, kad būdamas Varšuvoje jis aptartų keitimosi belaisviais klausimą. Tikėtasi, 
kad taip bus pagerinti lenkų ir lietuvių santykiai. Rašte buvo akcentuojama, kad 
reikia kuo greičiau apsikeisti karo belaisviais, neatsižvelgiant į jų skaičių 329. Derė-
tų pastebėti, kad angliškame variante, kuris ir pasiekė plk. R. Robinsoną, svarbi 

324 Č. Laurinavičius, Politika ir diplomatija..., p. 99.  
325 1920 01 06 Konferencijos dėl keitimosi karo belaisviais tarp Lenkijos ir Lietuvos protokolas, LCVA, f. 929,  
 ap. 1, b. 357, l. 8; f. 383, ap. 17, b. 9, l. 27; f. 648, ap. 1, b. 94, l. 11.  
326 1920 01 10 Sudėtinės dalies viršininko kpt. Zubrio pareiškimas vyriausiam kariuomenės vadui, LCVA, f. 929,  
 ap. 1, b. 357, l. 6. 
327 Derybos su lenkais, Lietuva, 1920 01 14 Nr. 10, p. 3. 
328 Ten pat. 
329 1920 03 13 Generalinio štabo raštas R. Robinsonui, LCVA, f. 384, ap. 3, b. 354, l. 232. 
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Lietuvai pastaba dėl neatsi-
žvelgimo į belaisvių skaičių, 
turėjusi reikšti ne ką kita, kaip 
ankstesnėse derybose keltą 
Lietuvos vyriausybės reikala-
vimą apsikeisti visais belais-
viais, išversta nebuvo330. Karo 
belaisvių klausimas buvo vie-
nas iš keturių, kuriuos A. Mer-
kys prašė pateikti Lenkijos 
vyriausybei. Taip pat prašyta 
užtarti Lietuvos reikalavimą 
kompensuoti baltgudžių pul-
ko Gardine neteisėtą nugink- 
lavimą, apsvarstyti lietuvių 
karių iš lenkų kariuomenės 
grąžinimą ir tai, kad Lietuvos 
okupuotoje teritorijoje lenkai 
vykdo mobilizaciją. Deja, šal-
tiniuose nepavyko rasti, ko-
kių žinių belaisvių keitimosi 
klausimu atvežė iš Varšuvos 
grįžęs Anglijos karinės misijos 
viršininkas. Greičiausiai jos 
Lietuvai buvo palankios, nes 
balandžio 18 d. oficialiame valstybės dienraštyje su džiaugsmu buvo pranešama, 
kad pagaliau lenkų valdžia „sutiko su jau seniai Lietuvos valdžios pasiųstu pasiū-
lymu mainytis karo belaisviais, remdamos principo „visus už visus“331. Nors kitų 
šaltinių, išskyrus A. Merkio raštą R. Robinsonui, galinčių patvirtinti Lietuvos 
valdžios kreipimąsi į Lenkijos valdžią dėl keitimosi karo belaisviais, nepavyko su-
rasti, greičiausiai jis buvo išsiųstas. Tokią prielaidą drįstume daryti atsižvelgdami 
į lenkų sutikimą keistis visais karo belaisviais, išsižadant savo ankstesnės derybi-
nės pozicijos – pasikeisti vienodu belaisvių skaičiumi. Sunku būtų patikėti, kad 
R.  Robinsonas, kuris nebuvo informuotas, kad lietuviai tikisi pasikeisti visais 
belaisviais, būtų raginęs tai daryti, dar mažesnė tikimybė, kad tokiais iniciatoriais 
buvo lenkai. 

Jau balandžio 21 d. apie 16–18 val. turėjo iš Lenkijos grįžti 70 karo belaisvių  

330 Ten pat, l. 233. 
331 Lenkų ir lietuvių belaisvių mainymas, Lietuva, 1919 04 18, Nr. 85, p. 3. 

Lietuvos kariuomenės kareiviai – Vladas Aleksiejus (kairėje) ir 
Petras Pakėnas, grįžę iš lenkų nelaisvės. 1920 m. (VDKM)
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lietuvių332, į Lenkiją išsiųsti 79 lenkai karo belaisviai, kurie buvo laikomi Pirmo-
joje belaisvių stovykloje333. Laukiant iš Lenkijos grįžtančių Lietuvos karių, vyriau-
siasis kariuomenės vadas gen. Silvestras Žukauskas Kauno miesto komendantui 
davė nurodymą paruošti jiems maitinimo punktą, pagaminti maistą. Buvo įsa-
kyta sudaryti sąrašą atvykusių belaisvių ir išleisti juos vienam mėnesiui atostogų. 
Karo komendantas pulko vadui, kuriame tarnavo belaisvis, turėjo pranešti, iki 
kada kareivis išleidžiamas atostogų, kur vyksta. Pasibaigus atostogoms, kiekvie-
nas privalėjo grįžti į savo dalinį334. Balandžio 22 d. Belaisvių stovyklos valdybos 
pirmininkas tiekimų viršininkui išsiuntė pareiškimą, kuriame pranešė, kad grįžu-
sieji iš lenkų nelaisvės kareiviai perduoti Etapo skirstymo punktui335. Vyriausiasis 
kariuomenės vadas įsakė iš Lenkijos per Vievį traukiniu grįžtančius belaisvius 
lietuvius Kaišiadoryse sutikti su muzika336. Birželio pabaigoje lenkams buvo per-
duoti dar 34 belaisviai337.  

4.3. Internuotieji ar karo belaisviai – lenkų dalinių statuso įvardijimas: 
teisinė, politinė ir finansinė dilema

Kai 1920 m. vasarą Raudonoji armija užėmė Vilnių, kai kuriems lenkų dali-
niams buvo užkirstas kelias tvarkingai pasitraukti. Liepos 14 d. netoli nuo Vil-
niaus buvusi Lenkijos IV brigada, kuriai vadovavo plk. S. Paslavskis, kaip tik ir 
pateko į tokią padėtį338. Brigadai vadovavęs karininkas, supratęs, kad prie kitų 
lenkų dalinių prisijungti negalės, liepos 15 d., susitikęs su lietuvių valdžios atsto-
vais Vievyje, pasirašė kapituliacijos sutartį. Autorių nuomonė, pažymi V. Lesčius, 
dėl tolesnių brigados intencijų skiriasi. Ji iš karto internuota nebuvo, tačiau ne-
aišku, ar dėl lenkų vilties prisijungti prie kitų savo dalinių, ar tikrai dėl bolševikų 
užpuolimo, kaip aiškino plk.  S.  Paslavskį pavadavęs paplk. Modelskis. Liepos 
16 d. armijos vadas gen. ltn. Stasys Nastopka II divizijos vadui gen. ltn. Maksi-
mui Katche įsakė lenkus nuginkluoti339. Liepos 18 d. netoli Kruonio lenkai 2-ojo 
pėstininkų pulko karių buvo apsupti, iš pradžių pasiduoti nenorėjo, bet galiausiai 

332 1920 04 20 Generalinio štabo viršininko skubus raštas Nr. 2957 Kauno miesto komendantui, LCVA, f. 929,  
 ap. 1, b. 357, l. 185.
333 1920 04 21 Belaisvių stovyklos komendanto raštas Nr. 1379 Belaisvių stovyklų viršininkui, LCVA, f. 299,  
 ap. 2, b. 32, l. 375; 1920 04 25 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 113, § 7, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 13,  
 l. 98 a. p. 
334 1920 04 20 Generalinio štabo viršininko skubus raštas Nr. 2957 Kauno miesto komendantui, LCVA, f. 929,  
 ap. 1, b. 357, l. 185.
335 1920 04 22 Belaisvių stovyklos valdybos viršininko pareiškimas Nr. 2402 tiekimų viršininkui, LCVA, f. 1,  
 ap. 1, b. 89, l. 25. 
336 1920 04 20 Telefonograma Nr. 390 Ketvirto pulko vadui, LCVA, f. 929, ap. 3, b. 159, l. 99. 
337 I-mos belaisvių stovyklos komendanto pareiškimas Nr. 2269, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 32, l. 591; 1920 06 20  
 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 168, § 12, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 15, l. 218 a.p. 
338 V. Lesčius, Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės ..., p. 292. 
339 Ten pat, p. 293. 



71

sutiko sudėti ginklus. Iš Kaišiadorių brigada buvo išsiųsta į Kauną, kur perduota 
Kauno miesto karo komendantui. V. Lesčius nėra visiškai teisus teigdamas, kad 
lenkų internuoti kariai iš Kauno buvo perkelti į Vilkaviškio kareivines. Iš pra-
džių jie buvo persiųsti į Belaisvių stovyklų valdybą, iš kur perskirstyti į belaisvių 
stovyklas. Be to, karininkai buvo išsiųsti į Telšius, Raseinius ir Panevėžį, kur juos 
prižiūrėjo komendantai340. Liepos 17 d. ties Merkine lietuviai nuginklavo dvi 
lenkų kuopas. 

V. Lesčius pažymi, kad istoriografijoje nėra vienareikšmiškos nuomonės, kiek 
karių buvo lenkų IV brigadoje. Jis pateikia įvairių autorių skirtingas nuomones: 
Kazio Ališausko teigimu, – 60 karininkų, 800–900 kareivių, P. Žilis priskaičiuo-
ja 3500, A. Rukša – 2000 karių. 2-ojo pėstininkų pulko 1-ojo bataliono vadas 
kpt. Jonas Petruitis, dalyvavęs šios brigados nuginklavime, rašo: „kiek iš viso buvo 
kareivių ir karininkų dabar neatsimenu“341, bet „apie 3000–3500 vyrų“342. Lie-
pos 20 d. Belaisvių stovyklos valdybos viršininkas tiekimų viršininkui persiuntė 
raštą, kuriame informavo, kad liepos 17, 18 ir 19 d. į belaisvių stovyklas išsiųsti 
2400 lenkų kareivių, kurie įkurdinti Antrojoje (Aukštojoje Fredoje), Trečiojo-
je (Kazlų Rūdoje) ir Ketvirtojoje stovyklose343. Nereikėtų pamiršti ir karininkų, 
kurie apgyvendinti Panemunėje. Vieno žmogaus išlaikymas kainavo 3 auksinus 
ir 60 skatikų per dieną. Belaisvių stovyklų viršininkas, įvertindamas, kad jie ne 
belaisviai, o internuotieji, taigi darbams negali būti siunčiami, įspėjo dėl didelių 
išlaidų. Krašto apsaugos ministrui buvo persiųstas šis raštas su prašymu išleisti 
įsakymą, kuriame būtų nurodyta: „arba pavesti tuos internuotus belaisvių padė-
jiman, arba juos išsiųsti lenkams, kurie mums užmokėtų už išlaikymą“344. Lenkai 
karininkai, priglausti Kaune, Panemunėje, taip pat buvo laikomi internuotais, 
o ne belaisviais345. Taigi, administraciniu lygmeniu, remiantis tarptautinės tei-
sės dėsniais, lenkų kariai buvo įvardyti kaip internuotieji, tačiau jų materialinio 
išlaikymo problema leido kvestionuoti jų statusą – valstybiniu mastu užduotas 
klausimas, kas jie: internuotieji ar belaisviai? Liepos 21 d. ministrų kabineto po-
sėdyje krašto apsaugos ministras pateikė užklausą dėl paimtų į belaisvių stovyklas  
 

340 1920 09 03 Brigados vado mjr. Merkio raštas Nr. 1506 Telšių, Raseinių ir Panevėžio komendantams, LCVA,  
 f. 10, ap. 1, b. 71, l. 306. 
341 Jonas Petruitis, Laisvę ginant. Mūsų žygiai. Atsiminimai iš kovų su lenkais 1920 metais, JAV, p. 55.
342 Ten pat, p. 47.
343 1920 07 20 Belaisvių stovyklos valdybos viršininko pareiškimas Nr. 4197 tiekimų viršininkui, LCVA, f. 1,  
 ap. 1, b. 107, l. 8. 
344 1920 07 20 tiekimų viršininko prašymas krašto apsaugos ministrui, LCVA, f. 1, ap. 1, b. 107, l. 8.
345 Internavimas [lot. internus – vidinis] – tai karo belaisvių, priešo valstybės piliečių ir kariaujančios valstybės  
 dalinių, laivų bei technikos, patekusios į neutralią valstybę, prievartinis sulaikymas bei kariaujančios valstybės  
 ginkluotųjų pajėgų narių judėjimo laisvės apribojimas neutralioje valstybėje ne teismo būdu (žr. Visuotinė  
 lietuvių enciklopedija, t. 8, Vilnius, 2005, p. 176.). Taigi „internuotasis“ gali būti suprantamas įvairiai: kaip karo  
 belaisvis, laikomas belaisvių stovykloje, kaip – įkalintas ar izoliuotas asmuo, be teisinių ir teismo procesų  
 suimtas dėl kariaujančios pusės ginkluotųjų pajėgų ir ginkluotės karo metu peržengimo į neutralios šalies  
 teritoriją. 
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Lenkijos kariškių. Ministrų kabinetas turėjo nuspręsti, kokį statusą – belaisvių 
ar internuotų – jiems priskirti. Krašto apsaugos ministras taip pat pažymėjo, 
kad tarp jų yra daug Lietuvos piliečių346. Ministrų kabinetas, suprasdamas, kad 
tarp Lietuvos ir Lenkijos yra paliaubos, tačiau atsižvelgdamas į tai, kad daugelis 
į belaisvių stovyklas paimtų lenkų kariškių pasipriešino Lietuvos kariuomenei 
ginklu, nutarė visus lenkų kariškius, paimtus į belaisvių stovyklas, laikyti belais-
viais. Taip pat nuspręsta, kad tarp lenkų belaisvių esantys Lietuvos piliečiai turi 
būti išskirti ir teisiami pagal Baudžiamojo statuto 108 straipsnį. 108 straipsnis 
priklausė Baudžiamojo statuto ketvirtajam skyriui – „Apie valstybės išdavimą“347 
ir skelbė, kad Lietuvos pilietis, padėjęs priešininkui kovoti prieš Lietuvą, priklau-
somai nuo nusikaltimo pobūdžio yra baudžiamas laisvės atėmimu arba kalėjimu 
iki gyvos galvos. 

Lietuvos kariuomenės vyresnybė lenkus karininkus iki ministrų kabineto nu-
tarimo taip pat laikė internuotais, bet ne belaisviais. 1920 m. liepos 21 d.įsaky-
mu Kauno įgulai, Kauno įgulos viršininkas plk. Vincas Grigaliūnas-Glovackis 
vyr. ltn. Rimeikį nuo liepos 19 d. paskyrė internuotų lenkų karininkų „buveinės“ 

346 1920 07 21 Ministrų kabineto posėdis, LCVA, f. 923, ap. 1, b. 86, l. 229, 229 a.p. 
347 Baudžiamasis statutas su papildymais, sud. Jonas Jablonskis, Kaunas, 1930, p. 31. 

Nepriklausomybės kovos. Lietuvos  
kariuomenės karininkas Kristupas Veczemelis. 
1920 m. (VDKM)

Lietuvos kariuomenės karininkai Kristupas (gal 
Jurgis) Veczemelis (kairėje) ir Juozas Černius, 
pabėgę iš lenkų nelaisvės. 1920 m. (VDKM)
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komendantu348. Taigi jų priežiūra paskirta ne Belaisvių stovyklų valdybai, o jų 
gyvenamoji vieta vadinama „buveine“, bet ne belaisvių stovykla. Situacija pa-
sikeičia iš krašto apsaugos ministro iškart po ministrų kabineto posėdžio liepos 
22 d. gavus nurodymą internuotus lenkų kariškius laikyti ne internuotais, bet 
paprastais belaisviais. Jau liepos 25 d. Kauno įgulos vado įsakymu, kariuomenės 
vadui sutikus, lenkai karininkai belaisviai perduoti Belaisvių stovyklų valdybos 
viršininkui. Taip vyr. ltn. Rimeikis tampa jam pavaldus349. Tame pačiame įsaky-
me pažymėta, kad karininkai ir kareiviai belaisviai be Kauno miesto komendanto 
sutikimo negali laisvai vaikščioti mieste, o lenkų karininkų, internuotų Panemu-
nėje, saugojimu turėjo pasirūpinti tankų komanda. Pastaroji taip pat pasidarė 
pavaldi Belaisvių stovyklų valdybos viršininkui. Išskyrus šiuos ir sanitarinius nu-
rodymus, Belaisvių stovyklų valdybos viršininkas buvo atsakingas už visą tvarką 
ir apsaugą belaisvių stovyklose. 

Po ministrų kabineto nutarimo Belaisvių stovyklų valdyba liepos 22 d. skubiai 
informuojama, kad visus internuotus lenkus reikia laikyti belaisviais, o Lietuvos 
piliečius – izoliuoti, nes vėliau jie bus teisiami. Ministrų kabinetas savo sprendi-
mą priėmė neatsižvelgdamas į galimą Prancūzijos karo misijos Lietuvoje poziciją 
šiuo klausimu. Galima buvo tikėtis nepalankios jos reakcijos, nes susirašinėjimas 
dėl internuotų lenkų karinių dalinių buvo prasidėjęs šiek tiek anksčiau, nei buvo 
priimtas sprendimas juos paskelbti belaisviais350. Liepos 29 d. plk. ltn. Konstan-
tinas Reboulis (Constantin Reboul) apsilankė lenkų karininkų, internuotų Pane-
munėje, stovykloje. Su nepasitenkinimu krašto apsaugos ministrui jau kitą dieną 
pranešta, kad į lenkus karininkus žiūrima ne kaip į internuotus, bet kaip į karo 
belaisvius351. Remdamasis lenkų karininkų liudijimais ir savo apsilankymo patir-
timi, Prancūzijos karo misijos viršininkas dėstė neteisėto elgimosi faktus: griežtai 
ribojama jų judėjimo laisvė, maisto davinys per mažas, nes neatitinka Lietuvos 
kariuomenės kareivio davinio, maistas dalijamas nereguliariai, miegojimo sąlygos 
prastos. Įsakmiu tonu prašoma paaiškinti, kodėl lenkai karininkai laikomi belais-
viais, jei tarp Lietuvos ir Lenkijos nėra karo padėties, o Lenkų kariuomenės dalys 
pateko į lietuvių dalis ne mūšio metu, bet todėl, kad buvo neutralioje zonoje. 
Užsiminta ir apie karininkų materialinės būklės pagerinimą, detaliai nurodant, 
kaip tai turėtų pasireikšti; tą pačią dieną išsiunčiamas dar vienas prašymas dėl in-
ternuotųjų gyvenimo tvarkos belaisvių stovyklose organizavimo352. Ne geresnius  
 

348 1920 07 21 Kauno įgulai įsakymas Nr. 26, § 7, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 80. 
349 1920 07 25 Kauno įgulai įsakymas Nr. 26, § 3, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 81. 
350 1920 07 23 Prancūzų karo misijos Lietuvoje viršininko plk. ltn. Reboulio raštas Nr. 344/L krašto apsaugos  
 ministrui, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 45. 
351 1920 07 30 Prancūzų karo misijos Lietuvoje viršininko plk. ltn. Reboulio raštas Nr. 348/s krašto apsaugos  
 ministrui, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 40.
352 1920 07 30 Prancūzų karo misijos Lietuvoje viršininko plk. ltn. Reboulio raštas Nr. 349/s krašto apsaugos  
 ministrui, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 33.
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atsiliepimus plk. ltn. K. Reboulis pateikė ir po apsilankymo belaisvių stovykloje 
Fredoje, kur buvo internuoti lenkų kareiviai353. 

Ministrų kabinetas nutarimą lenkų kariškius laikyti belaisviais priėmė siekda-
mas sumažinti išlaidas. Finansų trūkumo motyvas buvo dėstomas ir plk. ltn. K. Re-
bouliui, kaltinusiam Lietuvą neteisėtu lenkų laikymu. Vis tik ne mažiau svarbus 
turėjo būti ir kitas veiksnys – saugumo užtikrinimas. Nors tarp Lenkijos ir Lietu-
vos oficialiai karo padėties nebuvo, tačiau taikos terminą, apibūdinant šių kaimy-
nių santykius, taip pat nebūtų tikslu vartoti. Abipusio nepasitikėjimo ir nuolati-
nės įtampos atmosferoje Lietuvos vyriausybė stengėsi kovoti ne tik su materialiu 
nepritekliumi, bet juo prisidengdama greičiausiai tikėjosi užmaskuoti ne mažiau 
aktualiu buvusį siekį apsisaugoti nuo galimos į Lietuvos teritoriją patekusių 106 
lenkų karininkų354 ir apie dviejų su puse tūkstančio kareivių grėsmės. Karo belais-
vių statusas leido užtikrinti griežtesnę jų kontrolę, kita vertus, jie kaip belaisviai 
galėjo būti siunčiami dirbti. Taigi užtikrinti kokybišką sargybos darbą buvo sun-
kiau. Ministrų kabineto sprendimas, vėliau Prancūzijos karo misijos nepasitenki-
nimas dėl jo, sąlygojęs naujų nutarimų priėmimą, sukėlė nemažą sumaištį dauge-
lyje institucijų, atsakingų už šiuos asmenis. Rugpjūčio pradžioje vykę tarpinstitu-
ciniai susirašinėjimai atspindi pasimetimą, įvairių ministerijos padalinių skirtin-
gą tos pačios asmenų grupės traktavimą. Užsienio reikalų ministras liepos 31 d. 
plk. ltn. K. Rebouliui pranešė, kad lenkų dalys Lietuvoje yra internuotos, bet ne 
į nelaisvę paimtos355. Rugpjūčio 2 d. krašto apsaugos ministras išsiuntė raštą, ku-
riame skelbė, kad lenkus kariškius reikia laikyti ne belaisviais, bet internuotais356. 
Toks įsakymo pasikeitimas sukėlė painiavą: tiekimų viršininkas dar rugpjūčio 6 d. 
juos vadino belaisviais357; tą pačią dieną Kauno įgulos viršininkas paskelbė įsaky-
mą, kuriame nurodė belaisvius lenkus laikyti ne belaisviais, bet internuotais358; šis 
įsakymas įpareigojo Belaisvių stovyklų valdybos viršininką lenkams tai pranešti, 
tačiau viršininko pareigas laikinai einantis ltn. Leonas Oksa, pasiteiravęs Tiekimų 
skyriaus, ar gali juos siųsti dirbti, nuo mjr. S. Zaskevičiaus gavo atsakymą, kad jis 
dar negavo įsakymo laikyti juos internuotais, taigi „kol tamsta negausi nuo manęs 
įsakymo, skaityti [pabraukta originale – M. T.] juos belaisviais“359. Tik rugpjūčio 
12 d. Belaisvių stovyklų valdybos viršininkas iš tiekimų viršininko gavo nurodymą 

353 1920 07 30 Prancūzų karo misijos Lietuvoje viršininko plk. ltn. Reboulio raštas Nr. 352/L krašto apsaugos  
 ministrui, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 24.
354 1920 07 29 Sąrašas belaisvių lenkų karininkų, LCVA, f. 1, ap. 1, b. 107, l. 5. 
355 1920 08 01 Prancūzų karo misijos Lietuvoje viršininko plk. ltn. K. Reboulio raštas Nr. 384/s krašto apsaugos  
 ministrui, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 7.
356 1920 08 02 Kauno komendantūros skubi telefonograma Belaisvių stovyklų valdybai, LCVA, f. 1, ap. 1, b. 107,  
 l. 11. 
357 1920 08 08 Tiekimų viršininko raštas Nr. 6287 krašto apsaugos ministrui, LCVA, f. 1, ap. 1, b. 107, l. 1. 
358 1920 08 06 Kauno įgulai įsakymas Nr. 34, § 5, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 82.
359 1920 08 07 Tiekimo viršininko atsakymas į Belaisvių stovyklų valdybos viršininko pareiškimą, LCVA, f. 1,  
 ap. 1, b. 107, l. 10. 
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„paimtus belaisvius lenkus skaityti internuotais, o ne belaisviais“360. Nenuostabu, kad 
vėliau į Panemunę, kur buvo laikomi lenkai, nuvykęs plk. ltn. Reboulis konsta-
tavo, kad jie laikomi kaip belaisviai, bet ne kaip internuoti361. Kol iš KAM gavo 
atsakymą, plk. ltn. K. Reboulis spėjo dar vieną kartą apsilankyti Panemunės stovy-
kloje. Jis laiške ministrui pakartotinai rašė, kad su „karininkais laisvės žvilgsniu dar 
vis elgiamasi kaipo su belaisviais, o ne kaipo su internuotais“362. Tame pačiame rašte 
buvo dėstomi ir lenkų kareivių laikymo Fredos stovykloje trūkumai. Rašto pabai-
goje plk. ltn. K. Reboulis prašė visus išdėstytus nesklandumus panaikinti. Krašto 
apsaugos ministras persiuntė plk. ltn. K. Reboulio ataskaitą kariuomenės vadui su 
prašymu, kuriuos įmanoma nurodymus įgyvendinti. Rugpjūčio 11 d. Prancūzijos 
karo misijai pranešta, kad Lenkija yra informuota apie jų karių Lietuvoje padėtį, 
kuri pagerėti gali tik tuo atveju, jei lenkai mokės už jų išlaikymą. Užsienio reika-
lų viceministras P. Klimas rugpjūčio 10 d. Lietuvos atstovui Vokietijoje Viktorui 
Gailiui nurodė lenkų atstovui Berlyne pranešti apie Lietuvos stovyklose esančius 
internuotus 3520 lenkų kareivių ir 103 karininkus363. Tikėtasi, kad Lenkijos val-
džia Varšuvoje į KAM sąskaitą įneš pinigų bent vienam internuotųjų išlaikymo 
mėnesiui. Nurodoma, kad atsakymo ir sumos bus laukiama iki rugpjūčio 25 d., 
o jų negavus lenkų kariškiai bus imami priverstiniams darbams. Reakcijos į notą 
nei iki termino pabaigos, nei vėliau sulaukti nepavyko. Konfliktą tarp Lenkijos 
ir Lietuvos užaštrino rugpjūčio 28–30 d. įvykiai lenkų fronte. Lenkai užėmė Au-
gustavą, pradėjo puolimus Marijampolės kryptimi; valstybių derybos, vykusios 
Kaune, nutrūko364. Konflikto pasekmės tiesiogiai palietė ir Lietuvoje internuotus 
lenkus. Krašto apsaugos ministro padėjėjas įsakė „neleisti laike 3 dienų nė vieno iš 
lenkų karininko vaikščioti į miestą, o taipgi sustiprinti internuotų lenkų karininkų 
prižiūrėjimą“365. Greičiausiai neatsitiktinai būtent tuomet, rugsėjo pradžioje, kraš-
to apsaugos ministras išsiuntė rezoliuciją Vietinės kariuomenės brigados vadui, 
kurioje skelbė, kad lenkus galima naudoti priverstiniams darbams. Taip patvirtin-
tas lenkų, kaip karo belaisvių, statusas, tačiau dokumentuose pasitaikydavo jų tiek 
internuotais, tiek karo belaisviais vadinimas. 

Internuotų lenkų laikymo ir prižiūrėjimo sąlygos nebuvo labai griežtos. Tai 
kėlė gyventojų nepasitenkinimą. Pavyzdžiui, Raseinių visuomeninės organizacijos 
 

360 1920 08 12 Tiekimų viršininko raštas Nr. 6486 Belaisvių stovyklų valdybos viršininkui, LCVA, f. 1, ap. 1,  
 b. 110, l. 303. 
361 1920 08 05 Prancūzų karo misijos viršininko K. Reboulio raštas Nr. 360/L krašto apsaugos ministrui, LCVA,  
 f. 384, ap. 2, b. 138, l. 19
362 1920 08 11 Prancūzų karo misijos viršininko K. Reboulio raštas Nr. 361/L krašto apsaugos ministrui, LCVA,  
 f. 384, ap. 2, b. 138, l. 13. 
363 1920 08 10 URM raštas Nr. 2838 L. e. Lietuvos atstovui Berlyne V. Gailiui, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 4. 
364 V. Lesčius, Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės ...p. 305. 
365 1920 08 31 Krašto apsaugos ministro padėjėjo Kubiliaus skubus raštas Vietinės kariuomenės brigados vadui  
 Nr. 2826, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 2. 



76

ir Vyriausybės įstaigos atstovai rugsėjo 27 d. susirinkime priėmė Steigiamajam 
Seimui rezoliuciją, kurioje buvo reikalaujama, kad lenkų armijos kariams būtų 
atimta teisė laisvai vaikščioti mieste ir jie būtų griežčiau saugomi366. Toks jų 
sprendimas argumentuotas ne tik internuotų lenkų karių galimu bendravimu su 
„abejojamo ištikimumo piliečiais“, gana palankiomis sąlygomis rinkti žinias apie 
Lietuvos kariuomenę, bet ir bendru tarpvalstybinių santykių fonu – piktinamasi, 
kad lenkai nutraukė derybas Kalvarijoje, užpuolė Lietuvą; baiminamasi, kad tarp 
Lietuvos piliečių yra lenkų politikos šalininkų, galinčių paremti Lietuvos priešus.

Derėtų pripažinti, kad lenkai oficialiai dėl jų dalinių laikymo Lietuvoje infor-
muoti gana vėlai. Nota Lenkijos valdžiai su prašymu persiųsti pinigus pateikta 
tik rugpjūtį, praėjus trims savaitėms po lenkų kariškių internavimo. Tai greičiau-
siai buvo nulemta politinio ministrų kabineto sprendimo laikyti juos belaisviais. 
Tikėtasi „nušauti du zuikius“ – karo belaisvių statusas buvo žemesnis, jie turėjo 
dirbti, kad save išlaikytų, taip pat juos galima buvo griežčiau kontroliuoti. Tačiau 
tai neeliminavo teisinio problemos sprendimo. Lietuvoje dirbusi Prancūzijos ka-
rinė misija aiškiai leido suprasti, kad lenkų dalys Lietuvoje yra internuotos, o ne 
į nelaisvę paimtos, nes oficialiai tarp Lietuvos ir Lenkijos nebuvo karo padėties, 
o lenkų kariai suimti neutralioje zonoje. Neturėdama kito pasirinkimo kaip tik 
pripažinti savo klaidą, URM paskelbė, kad jie tikrai yra internuoti, o ne karo 
belaisviai, tačiau toks jų teorinis statuso pakeitimas realių pokyčių nedavė. 

Daryti prielaidą, kad Lietuvos vyriausybė, įvairiais būdais siekdama atitolinti 
lenkus kariškius nuo Lenkijos, sąmoningai vilkino jų statuso keitimą, leidžia ir 
kitas faktas. Rugpjūčio pirmojoje pusėje lenkai kariškiai skundėsi, kad nežino, 
kaip siųsti laiškus į Lenkiją, taip pat apgailestavo, kad negauna žinių iš savo šei-
mų. Tuo tarpu dar liepos 23 d. Prancūzijos karo misijos viršininkas krašto apsau-
gos ministrui išsiuntė pasiūlymą dėl lenkų karinių dalių, internuotų Lietuvoje, 
pašto korespondencijos367. Jame detaliai numatyta, kaip lenkų karių laiškai galėjo 
pasiekti Lenkiją – per Prancūzų misijos Kaune kurjerį, kuris Berlyne korespon-
denciją perduotų prancūzų kurjeriui, pastarasis ją įduotų Lenkijos valdžiai Var-
šuvoje, kuri užtikrintų laiškų išskirstymą. Šitaip, tik atvirkštine tvarka, mechaniz-
mas turėjo veikti siunčiant laiškus iš Lenkijos į Lietuvą.

Karo belaisviais lenkais Lietuvoje rūpinosi ne tik Prancūzijos karo misija, bet 
ir TRK atstovai. TRK komiteto delegatas Paulas Bonifazje (Paul Bonifazie) išreiš-
kė norą jiems suteikti pagalbą. LRK pirmininkas Rokas Šliūpas kreipėsi į krašto 
apsaugos ministrą su prašymu leisti išpildyti šį kolegų norą368.

366 Dėl internuotos lenkų kariuomenės, Lietuva, 1920 10 07, Nr. 217, p. 2. 
367 1920 07 23 Prancūzų karo misijos viršininko raštas Nr. 344/L krašto apsaugos ministrui, LCVA, f. 384, ap. 2,  
 b. 138, l. 45. 
368 1920 08 25 LRK pirmininko R. Šliūpo raštas Nr. 735 krašto apsaugos ministrui Nr. 735, LCVA, f. 1734, ap. 1,  
 b. 8, l. 122. 
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Notoje pateikiami lenkų kareivių, internuotų Lietuvoje, skaičiai leidžia kal-
bėti, kad į sąrašus įtraukti ir seniau į nelaisvę patekę Lenkijos kareiviai. Reikala-
vimas pervesti į Lietuvos vyriausybės sąskaitą pinigus jų išlaikymui buvo vienas 
iš galimų problemos sprendimų būdų. Kitas buvo klausimo dėl keitimosi belais-
viais / internuotaisiais iškėlimas. 

4.4. Karo belaisvių problema Suvalkų sutarties pasirašymo kontekste

Karo belaisvių / internuotųjų problemos įkarščio politinių bei administraci-
nių sprendimų sūkuryje atsirado žmonių, kurie pateikė iš pirmo žvilgsnio palan-
kiausiai atrodantį būdą, galėjusį padėti išspręsti lėšų stygiaus problemą. Sanitari-
nio skyriaus viršininkas gydytojas gen. ltn. Vladas Nagevičius 1920 m. rugpjūčio 
7 d. tiekimų viršininkui išsiuntė skubų raštą, kuriame buvo įspėjama, kad belais-
vių bolševikų ir internuotų lenkų gydymui reikia daug pinigų, o artėjantis ruduo 
bei žiema sergančiųjų skaičių tikrai padidins, taigi pradės kilti ir išlaidos vais-
tams. Siūlomas sprendimas – „pagreitinti klausimą išsiuntimo namo belaisvių ir 
internuotų, kad jie nesunkintų mums darbo savo kareivių aprūpinimo“369. Reikėtų 
pastebėti, kad klausimą dėl internuotų lenkų išsiuntimo reikėjo ne pagreitinti, o 
visų pirma iškelti. Sanitarinio skyriaus viršininkas, kiek atskleidžia šaltiniai, buvo 
pirmasis tai padaręs. Netrukus mjr. S. Zaskevičius pritardamas šiam raštui per-
siuntė jį krašto apsaugos ministrui. Savo pareiškime majoras potencialiai siunčia-
mų sąrašą išplėtė  – jam aktualu buvo namo transportuoti ne tik sergančius, bet 
sveikus, tačiau ne mažų išlaidų reikalaujančius internuotus ir belaisvius370. Tačiau 
į pasiūlymą rimtai nesureaguota. Aptariamu laikotarpiu, jau minėtoje Lenkijai 
išsiųstoje notoje dėl internuotų jos dalinių, keitimosi perspektyva nenumatyta  – 
Lietuvos valdžia apsiribojo materialiu problemos sprendimu. Negavus jokio atsa-
kymo, Krašto apsaugos ministerijai įsakyta internuotus lenkus siųsti dirbti. Taip 
jų, kaip internuotų, statusas buvo kvestionuotas, o šio laikotarpio šaltiniuose, 
kaip jau minėta aukščiau, jie vadinti tiek internuotais, tiek belaisviais371. 

Lietuvos vyriausybės poziciją laikinai ignoruoti karo belaisvių išsiuntimo iš 
Lietuvos klausimą galima paaiškinti ypač įtemptais Lenkijos ir Lietuvos santy-
kiais. Be to, nepasitikėjimo tarp valstybių ugnį kurstė ir Sovietų Rusijos veiksnys.  
 

369 1920 08 07 Sanitarinio skyriaus viršininko skubus raštas Nr. 3984 Tiekimų skyriaus viršininkui, LCVA, f. 1,  
 ap. 1, b. 110, l. 311. 
370 1920 08 11 Tiekimų skyriaus viršininko pareiškimas Nr. 6447 krašto apsaugos ministrui, LCVA, f. 1, ap. 1,  
 b. 110, l. 310. 
371 Išsiunčiant iš Lietuvos lenkus kariškius, tie patys asmenys Belaisvių stovyklų valdybos viršininko rašte vadinami  
 lenkų belaisviais (1920 10 24 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 294, § 13, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 16,  
 l.  245), Belaisvių stovyklos komendanto – lenkų internuotais kareiviais (1920 10 18 Aštuntosios belaisvių  
 stovyklos komendanto pareiškimas Nr. 323 Belaisvių stovyklos valdybos viršininkui, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 33,  
 l. 446). 
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Lietuvoje internuotų Lenkijos dalinių išlaisvinimas buvo nesuderinamas su Lie-
tuvos ir Sovietų Rusijos taikos sutartimi372. Todėl 1920 m. rugpjūčio pabaigoje 
vykusiose derybose dėl lietuvių ir lenkų karinės konvencijos sudarymo ir lietuvių 
dalyvavimo kare su Sovietų Rusija klausimo kontekste, karo belaisvių problema 
nebuvo iškelta. Derybos tarp valstybių nutrūko, o kariniai veiksmai vėl prasidė-
jo. Karo belaisvių problema, pasirašius taikos sutartį su Rusija, iš politinės arenos 
lauko buvo išstumta, bet santykiams tarp Lietuvos ir Lenkijos aštrėjant, dery-
bų kulminacijai artėjant, klausimas įtraukiamas į jų kontekstą. 1920 m. spalio 
5 d. P. Klimas išsiuntė Lenkijos užsienio reikalų ministrui Eustachijui Sapiegai 
notą, skelbusią, kad „norėdama pabaigti vienos ir antros pusės kareivių kentėjimus, 
laikomų ir Lietuvoj, ir Lenkijoj nelaisvėje, kaip vaisių neseniai įvykusio ir pasi-
gailėtino konflikto, kurį, mes tikimės, pasiseks netrukus baigti, Lietuvos vyriausybė 
siūlo Lenkijos vyriausybei galimai greičiau pasikeisti visais kalbamais belaisviais, 
abiejose valstybėse laikomais“373. Manytume, kad analizuojant šį pasiūlymą derėtų 
atkreipti dėmesį į kelis dalykus. Notos pradžioje apibūdinamas „derybų objek-
tas“ – Lenkijos ir Lietuvos belaisviai. Internuotų karių terminas nevartojamas, 
tačiau „neseniai įvykusio ir pasigailėtino konflikto“ tikslus neįvardijimas provo-
kuoja svarstyti, apie kurį iš daugelio konfliktų kalbama. Artimų įvykių minėji-
mas nukreiptų į Augustavo užėmimą rugpjūčio 28 d., Seinų ir Suvalkų – 31 d. ar 
rugsėjo 22 d. Lenkijos puolimą ties Seinais. Toliau telegramoje jau ne siūloma, 
o konstatuojama, kad pirmasis pasikeitimas iš Lietuvos pusės įvyks spalio 10 d., 
ant demarkacijos linijos, kur kertasi Kalvarijos–Suvalkų plentas. Nurodyta, kad 
nuo šios dienos kiekvieną dieną į Lenkiją bus siunčiama 500 vyrų iki paskutinio 
belaisvio. Vis tik po įvardytų karinių susidūrimų tiek karo belaisvių, kiek mini-
ma telegramoje, nebuvo paimta į nelaisvę. Manytume, kad Lietuvos vyriausybė, 
pasinaudodama prasidėjusiomis derybomis ir tikėdamasi tarpvalstybinių santy-
kių atšilimo, vylėsi į Lenkiją išsiųsti visus Lietuvoje laikomus lenkų belaisvius 
bei internuotus karius, kurie kėlė nemažai rūpesčių. Galbūt nebūtų per speku-
liatyvu teigti, kad orientacija į nesenus konfliktus, nors tiek vienoje, tiek kitoje 
pusėje būta užsilikusių karo belaisvių ir iš ankstesnių kovų, tikėtasi užmaskuoti 
kone permanentinę valstybių nesutarimo grandinę. Nors viltasi palankios de-
rybų baigties, tačiau neatmestina ir kita šios notos siuntimo priežastis. Ji galėjo 
užtikrinti apsikeitimą karo belaisviais net ir sutarties nepasirašymo atveju. P. Kli-
mas leido suprasti, kad nors tikisi sėkmingo konflikto eliminavimo, tačiau gana 
detalus belaisvių keitimosi planas turėtų būti įgyvendintas bet kokiu atveju. Te-
legrama buvo užbaigta E. Sapiegai nepaliekant pasirinkimo teisės: „nesitikėdamas  
 

372 P. Čepėnas, Naujųjų laikų ..., p. 595. 
373 1920 10 05 Užsienio reikalų ministro P. Klimo telegrama Lenkijos užsienio reikalų ministrui E. Sapiegai,  
 LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 83. 
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atsisakymo iš Jūsų pusės, prašau priimti mano aukštos pagarbos pareiškimą“374.
Išsiuntus notą E. Sapiegai ir dar negavus atsakymo, pradėta Lenkijos belais-

vius ruošti išsiųsti. Spalio 5 d. P. Klimas Kauno miesto brigados vadą A. Merkį 
informavo apie į Varšuvą išsiųstą notą. Tikėtasi, kad spalio 10 d. ant plento Kal-
varija–Suvalkai įvyks pasikeitimas belaisviais ir toliau jis vyks kiekvieną dieną iki 
paskutinio belaisvio grąžinimo. Skubioje telefonogramoje buvo prašoma viską 
šiam apsikeitimui paruošti375. Spalio 7 d. Belaisvių stovyklų valdybai buvo iš-
siųstas nurodymas, kokių priemonių reikia imtis pradedant keistis belaisviais.  
Įsakyme buvo skelbiama, kad kaip mainai į lenkų paimtus Lietuvos kariškius 
Lenkijai bus atiduoti visi Lietuvoje internuoti lenkų kariškiai. Belaisviai lenkai 
turėjo būti siunčiami į Aštuntąją belaisvių stovyklą Vilkaviškyje, iš ten – į Mari-
jampolę. Išvykus vienam būriui lenkų belaisvių, jis turėjo būti papildomas kitu 
iš Kazlų Rūdos ar Kauno belaisvių stovyklų. Marijampolėje komendantas turėjo 
pamaitinti, aprūpinti nakvyne. Suvalkų komendantūros skyrius turėjo paruošti iš 
Marijampolės keliaujantiems pietus. Suvalkų komendantui įsakyta įsteigti mai-
tinimo punktą, kad iš karto galima būtų pamaitinti iš lenkų perimtus lietuvius 
belaisvius. Numatyta, kad pernakvoti jie turės Kalvarijoje, iš kur keliaus į Mari-
jampolę376. Įsakymas pradėtas įgyvendinti. 

374 1920 10 05 Užsienio reikalų ministro P. Klimo telegrama Lenkijos užsienio reikalų ministrui E. Sapiegai,  
 LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 83. 
375 1920 10 05 P. Klimo telefonograma Kauno miesto brigados vadui Merkiui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 32, l. 61. 
376 1920 10 07 Mjr. Merkio telefonograma Nr. 444 – įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai, LCVA, f. 10, ap. 1,  
 b. 32, l. 83; 1920 10 07 Telefonograma Suvalkų komendantui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 32, l. 79; 1920 10 07   
 Telefonograma Marijampolės komendantui LCVA, f. 10, ap. 1, b. 32, l. 78. 

Lietuvos kariai, grįžę iš lenkų nelaisvės, belaisvių grąžinimo punkte Kapčiamiestyje. 1920 m. 
(VDKM)
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Spalio 7 d., Tautų Sąjungai tarpininkaujant, tarp Lietuvos ir Lenkijos pasira-
šyta Suvalkų sutartis. Ketvirtajame straipsnyje buvo skelbiama, kad abi susitarian-
čios pusės sutinka pradėti „visų iš kitos pusės paimtų belaisvių mainus“377. Taip pat 
numatyta, kad detalesnė belaisvių keitimosi tvarka ir laikas bus suderinti atskirai. 
Lietuvos visuomenė spalio 12 d. buvo informuota, kad Suvalkuose lenkai sutiko 
pasikeisti su Lietuva visais belaisviais378.

Nors Liucijanui Želigovskiui užėmus Vilnių Suvalkų sutartis buvo sulaužyta, 
Lietuvos vyriausybės spalio 5 d. Lenkijos vyriausybei pateiktas pasiūlymas pradė-
tas įgyvendinti. Atsakydama į E. Sapiegos notą dėl belaisvių pasikeitimo, Lietuvos 
valdžia nusiuntė sutikimą. Belaisvių mainai buvo aktualūs abiem pusėms. Apsi-
keitimas numatytas ne daug vėliau, nei buvo siūlyta spalio 5 d. notoje. Laikraštyje 
buvo paskelbta, kad „pirmą kartą atvyks 500 žmonių spalio 17 d. […] kur Sapockinės 
Kapčiamiesčio plentas eina skersai demarkacijos liniją“379. Pasikeitė ir belaisvių siunti-
mo grafikas – dėl didelio atstumo tarp belaisvių stovyklų, numatyta juos siųsti kas 
tris dienas po 500 žmonių. Pirma lenkų belaisvių grupė turėjo būti išsiųsta spalio 
17 d., iš viso 500 belaisvių380, tačiau lenkai nebuvo pasiruošę juos priimti. Užsienio 
reikalų ministro, atsiuntusio Lenkijos vyriausybės sutikimą keistis karo belaisviais, 

377 Lietuvos sutartys su svetimomis..., p. 60. 
378 Belaisvių pasikeitimas, Lietuva, 1920 10 12, Nr. 221, p. 3. 
379 Belaisviai lietuviai iš lenkų, Lietuva, 1920 10 16, Nr. 225, p. 3.
380 Sąrašas lenkų belaisvių, išsiųstų į Lenkiją spalio 15 d., LCVA, f. 299, ap. 2, b. 16, l. 255. 

Nepriklausomybės kovos. Lietuvos kariuomenės kariai, grįžę iš lenkų nelaisvės, ligoninėje. 1920 m. 
(VDKM)
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Lietuvos kariuomenės kareiviai, grįžę iš lenkų ne-
laisvės, ligoninėje. Apie 1920 m. (VDKM)

Lietuvos kariuomenės karys, grįžęs iš lenkų  
nelaisvės, ligoninėje. 1920 m. (VDKM)

paaiškinimas buvo lakoniškas – lenkų karo vadovybė nežinojusi apie tokį susitari-
mą, todėl nėra pasiruošusi mainams381. Taip pat nurodoma, kad pasikeitimas įvyks 
spalio 20 d. Kreipimosi pabaigoje E. Sapiega užtikrino, kad ateityje niekas nesu-
trukdys pasikeitimo belaisviais aktui382. Spalio 20 d. išsiųsta 500 lenkų belaisvių383, 
prieš išvykstant į kelionę jie buvo aprūpinti cukrumi ir duona384. Vis tik lietuviai 
belaisviai Lietuvos atstovams perduoti nebuvo. Nors E. Sapiega Lietuvos užsienio 
reikalų ministrui pranešė, kad pirmasis lietuvių belaisvių ešelonas iš Vodovicų išva-
žiavo 17 d., o pasikeitimas įvyks kaip ir numatyta 20 d.385, vėliau informuota, kad 
pirmasis lietuvių belaisvių būrys iš Lenkijos atvyks tik spalio 24 d. Jie turėjo būti 
priimti ties demarkacijos linija plente tarp Kapčiamiesčio ir Sapockinės386. Tuo tar-
pu lietuviai lenkams belaisvius turėjo perduoti ant plento Kalvarija–Suvalkai. Tokį 
prašymą lietuvių atstovai argumentavo tuo, kad lenkus siųsti iki Kapčiamiesčio per 
toli, be to, ten nėra maitinimo punktų387. Numatyta, kad kitas pasikeitimas įvyks  
 

381 1920 10 15 E. Sapiegos telegramos užsienio reikalų ministrui Puryckiui vertimas, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 29,  
 l. 68 a. p. 
382 Pasikeitimas karo belaisviais, Lietuva, 1920 10 17, Nr. 226, p. 1. 
383 1920 10 24 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybai Nr. 294 § 13, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 16, l. 245; 1920 10 18  
 VIII Belaisvių stovyklos komendanto Vilkaviškyje pareiškimas Belaisvių stovyklos viršininkui, LCVA, f. 299,  
 ap. 2, b. 33, l. 446.
384 1920 10 14 VIII Belaisvių stovyklos komendanto atestatas Nr. 288, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 33, l. 447.
385 Mūsų belaisviai iš lenkų, Lietuva, 1920 10 24, Nr. 232, p. 7. 
386 Belaisvių pasikeitimas, Lietuva, 1920 10 24, Nr. 232, p. 1. 
387 1920 10 21 Lietuvos atstovui prie Kontrolės komisijos I. Jonynui, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 70, l. 153. 
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spalio 25 d. toje pačioje 
vietoje, kur lietuviai antrą 
kartą perduos lenkus be-
laisvius. Spalio 24 d. lie-
tuviai belaisviai į Lietuvą 
grąžinti, kaip „Lietuvoje“ 
rašoma „apiplėšti be batų 
ir kepurių“388. Spaudoje 
pasirodė išsekusių, suvar-
gusių iš Lenkijos sugrįžu-
sių Lietuvos kariuomenės 
belaisvių nuotraukos. Jų 
prierašai taip pat buvo „iš-
kalbingi“: „taip lenkų „bro-
lių numylėti“ sugrįžo mūsų 
kareiviai“389, „Lietuvos ar-
mijoj sveiki buvom, nelais-
vė sveikatą atėmė“390. Prie 
lenkų belaisvių nuotrau-
kos džiaugiamasi: „Ėjo mus 
pavergti – patys į nelaisvę 
pakliuvo!“391 

Keitimasis belaisviais, 
nors iš Lenkijos pusės ir 
buvo pažadėta, kad vyks 
sklandžiai, strigo. Tokia 

padėtis ir, atrodytų, lenkų atsainus požiūris į susitarimą, sąlygojo naujo kreipi-
mosi į E. Sapiegą atsiradimą. Spalio 30 d. P. Klimas jam išsiuntė telegramą, ku-
rioje priekaištavo, kad nors Lenkijos užsienio reikalų ministras sutiko pasikeisti 
karo belaisviais, tačiau keitimasis vykdomas „labai sunkiai“392. Apgailestaujama, 
kad Lietuvai grąžinti tik 500 vyrų, kai į Lenkiją išsiųsta tūkstantis lenkų belais-
vių. Toje pačioje telegramoje buvo dėstoma, kad pabėgę belaisviai skundžiasi dėl 
nežmoniško lenkų karo vadovybės elgesio su lietuviais belaisviais. Konstatuota, 
kad pirmojo ešelono karo belaisviai buvo apiplėšti, grįžo be batų, uniformų, su-
driskusiais civilių drabužiais. P. Klimas išreiškė protestą prieš tai, kad 500 lietuvių  

388 Mūsų belaisviai iš lenkų, Lietuva, 1920 10 26, Nr. 233, p. 1. 
389 Atspindžiai, 1920, Nr. 1. 
390 Atspindžiai, 1921, Nr. 4
391 Ten pat. 
392 Dokumentai belaisvių reikalu, Lietuva, 1920 11 12, Nr. 247, p. 1.

Nepriklausomybės kovos. Lietuvos kariuomenės kariai, grįžę iš 
lenkų nelaisvės, ligoninėje. 1920 m. (VDKM)
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belaisvių laikomi nešil-
domuose barakuose ir 
apskritai su jais blogai 
elgiamasi. Telegrama 
baigiama diplomatiš-
kai: „kadangi tokie atsi-
tikimai neturi nė vieno 
precedento civilizuotuo-
se kraštuose, aš manau, 
kad jie atsitiko nežinant 
lenkų valdžiai“393. Atsa-
kydamas į šią telegramą 
E.  Sapiega pademons-
travo ne mažesnius di-
plomatinius sugebėji-
mus. Kada bus atsiųsti 
į Lietuvą likusieji belais-
viai, tiksliai nenurodyta; 
karo belaisvių laikymas 
Gardine argumentuo-
tas tikslu „apsaugoti 
Lietuvos visuomenės rei-
kalą“394, nes tarp į Lie-
tuvą siunčiamų belais-
vių atsirado sergančių 
cholera. Kaltinimai dėl 
blogo elgesio su belais-
viais atmetami, konsta-  
tuojama, kad specia-
liai sudaryta komisi-
ja neaptiko nei vieno pažeidimo. Atvirkščiai,   – rašoma telegramoje, – su jais 
elgiamasi labai gerai, ypač didele laisve naudojasi karininkai. Nuo teisinimosi 
buvo pereita prie kaltinimų, kad lietuviai su lenkais karo belaisviais elgiasi blo-
gai, iš Lietuvos jie grįžta labiau suvargę nei iš Sovietų Rusijos. Telegrama baigia-
ma nuoroda į neutralų belaisvių laikymo sąlygų Lietuvoje ir Lenkijoje tyrimą. 
Taigi jau atgabenus lietuvius belaisvius į Gardiną, oficialiai buvo paskelbta, kad  
 

393 Dokumentai belaisvių reikalu, Lietuva, 1920 11 12, Nr. 247, p. 1.
394 Dokumentai belaisvių reikalu, Lietuva, 1920 11 12, Nr. 247, p. 1.

Nepriklausomybės kovos. Medicinos sesuo Bronė  
Aleksandravičiūtė-Jablonskienė su karo sanitarijos atstovais  
belaisvių grąžinimo iš Lenkijos punkte Kapčiamiestyje,  
prie automobilio „Opel 20/45 PS“. 1920 m. (VDKM)

Nepriklausomybės kovos. Karo sanitarijos atstovai belaisvių  
grąžinimo iš Lenkijos punkte Kapčiamiestyje. Kairėje – medicinos 
sesuo Bronė Aleksandravičiūtė-Jablonskienė. 1920 m. (VDKM)
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įtarus cholerą, jie išsiunčiami atgal į Baltstogę, karantiną395. Nemažai belaisvių iš 
Baltstogės, kaip ir iš kitų stovyklų pabėgo396. Mjr. Juliaus Čapliko parodymuose 
apie lenkų elgesį su karo belaisviais teigiama, kad lietuvius belaisvius į Balts-
togę vežęs traukinys buvo sustabdytas tik prisidengiant choleros liga, iš tikro 
vagonuose kareiviai mirė iš bado, nes negavo maisto. Karininkas ilgą lietuvių 
belaisvių laikymą paaiškino noru „davesti likusius kareivius ir karininkus į tokį 
stovį, kad negalėtų daugiau tarnauti Lietuvos kariuomenėje“397. Nors tai buvo ofi-
cialus karininko pranešimas apie elgesį su lietuviais belaisviais Lenkijoje, reikė-
tų atkreipti dėmesį į tai, kad pats, būdamas belaisviu, mjr. J. Čaplikas negalėjo 
išlikti objektyvus. Vis tik mjr. J. Čapliko nuomonės nereikėtų visiškai atmesti. 
E. Sapiega nebuvo suinteresuotas lietuvius belaisvius grąžinti į Lietuvą, šiam pro-
cesui trukdė. Vilniaus praradimas konsolidavo Lietuvos visuomenę, kariuomenės 
gretos augo, kas Lenkijai buvo neparanku. 

Fragmentiškos žinios, randamos šaltiniuose, leidžia teigti, kad pastangos įvyk-
dyti pasikeitimą belaisviais nenutrūko. Lapkričio pabaigoje P. Klimas kelis kartus 
siuntė Lenkijos užsienio reikalų ministrui prašymą keistis belaisviais, apgailestau-
ta, kad nesilaikoma duotų pažadų, lietuviai belaisviai laikomi Gardine398. 

395 M. D. Lenkų nelaisvėje, Lietuva, 1920 11 13, Nr. 248, p. 2.
396 J. Kuzmickas, Lenkų nelaisvėje, Karo archyvas, 1926, t. III, p. 295. 
397 1920 12 06 Užsienio reikalų ministrui mjr. Čapliko pranešimas apie lenkų elgesį jam esant nelaisvėje, LCVA,  
 f. 10, ap. 1, b. 171, l. 522; 1920 12 02 Generalinio štabo viršininkui pranešimas apie elgimąsi lenkų belaisvėje,  
 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 70, l. 144. 
398 1920 11 23 Telegrama E. Sapiegai, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 91, l. 170; Mūsų belaisvių reikalu, Lietuva,  
 1920 11 25, Nr. 258, p. 1. 

Nepriklausomybės kovos. Lietuvos karius, grįžusius iš lenkų nelaisvės, Kauno geležinkelio stotyje 
sutinka Lietuvos kariuomenės orkestras. 1920 m. (VDKM)
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Pranešimai, straipsniai, atsiminimai 
apie belaisvių vargus, blogą elgesį su jais 
Lenkijoje spaudoje buvo neretas reiški-
nys. Lietuvos valdžiai neturint galimybių 
gerinti jų padėties, iniciatyvos ėmėsi Var-
šuvos lietuviai. Jie kreipėsi į Didžiosios 
Britanijos atstovybę ir spalio mėn. apsi-
lankė Vadovicų belaisvių stovykloje, įkur-
toje netoli Krokuvos. Lietuvių belaisvių 
čia būta apie 1500399. Didžioji dalis buvo 
persiųsta grąžinimui į Lietuvą. Lietuvos 
vyriausybė lapkričio 3 d. priėmė nutari-
mą dėl grįžusių iš Lenkijos karių mate-
rialinės padėties pagerinimo. Ministrų 
kabinetas leido KAM, Valstybės kontrolę 
informavus, nukentėjusiems kariškiams, 
grįžusiems iš lenkų nelaisvės, išduoti to-
kias pašalpas:

„1. karininkams, karo valdininkams ir 
gydytojams kareivio aprėdymą ir iki 2000 
auks. pašalpos pinigais.

2. kareiviams aprėdymą ir 100 auks. 
pašalpos“400.

Šis ministrų kabineto nutarimas 1921 m. vasario mėn. buvo šiek tiek pakeis-
tas – numatyta, kad grįžusieji iš lenkų nelaisvės ir nukentėjusieji karininkai, karo 
valdininkai ir gydytojai gali gauti ne iki 2000 auksinų, bet 2000 auksinų pašal-
pos. Kiti punktai palikti tie patys401. 

Grįžusieji iš lenkų nelaisvės savo kančias perteikdavo spaudoje, atskleisdami  
lenkų klastą, nežmonišką elgesį su jais. Taip jie tarsi reabilituodavo save, iš silpnų, 
į nelaisvę patekusių karių statuso pakildami iki kovos už laisvę ir nepriklausomy-
bę aukų statuso. Jie buvo negailestingo lenkų elgesio su lietuviais pavyzdžiu. Be-
laisviai tapo savotiška priemone, padėjusia išryškinti dviejų valstybių konfliktą. 
Už tai jiems buvo atsidėkota ir materialiai. Tuo tarpu kitų kariuomenių nelaisvė-
je pabuvojusiems kareiviams reikėjo pasitenkinti vargų išliejimu ant popieriaus 
lapo – piniginio atlygio jie nesulaukė. 

399 Lietuviai lenkuos, Lietuva, 1920 11 14, Nr. 249, p. 3.
400 1920 11 15 Įsakymas kariuomenei Nr. 482, § 15, Įsakymas kariuomenei, Kaunas, 1920. 
401 1921 04 09 Įsakymas kariuomenei Nr. 79, § 5, Įsakymas kariuomenei, Kaunas, 1921. 

Nepriklausomybės kovos. Mjr. Julius  
Čaplikas, grįžęs iš lenkų nelaisvės.  
1920 m. (VDKM)
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4.5. Nesulaužytas Suvalkų sutarties punktas 

Susitarimas su Lenkija keistis karo belaisviais nevyko sklandžiai. Tam galė-
jo įtaką daryti ne tik organizaciniai sunkumai ar sanitarinio pobūdžio proble-
mos, bet ir L. Želigovskio įsiveržimas į Lietuvą. Nors šie jo veiksmai nepanai-
kino susitarimo keistis karo belaisviais, tačiau jie nebuvo nuosekliai vykdomi, o 
dar nespėjus apsikeisti visais numatytais belaisviais, buvo nutraukti, tiesa, vėliau 
vėl atnaujinti. Vežant vienus lenkų belaisvius į Lenkiją, kiti – Želigovskio dali-
nių belaisviai – buvo siunčiami į belaisvių stovyklas. Lapkričio pradžioje URM 
išsiuntė krašto apsaugos ministrui prašymą sistemingai siųsti informaciją apie 
paimtų iš Želigovskio kariuomenės belaisvių kilmę ir skaičių. Krašto apsaugos 
ministro padėjėjas tą pačią dieną pasirašė rezoliuciją, kurioje Generalinio štabo 
viršininkui įsakė kiekvieną dieną siųsti šiuos duomenis402. Nurodymas persiųstas 
į kitas dalis403. Į įsakymą sureaguota tikrai operatyviai, nes jau 1920 m. lapkričio 
10 d. „Lietuvos“ numeryje buvo skelbiama „pirmos paimtų į belaisvę želigovski-
ninkų partijos sudėtis“404. Į karo belaisvių skaičių nesusikoncentruota – jis iš viso 
nenurodytas. Pagrindinis informacinio straipsnelio tikslas buvo atskleisti, kad 

402 1920 11 04 Užsienio reikalų viceministro P. Klimo raštas krašto apsaugos ministrui Nr. 4385, LCVA, f. 10,  
 ap. 1, b. 171, l. 447.
403 1920 11 04 Generalinio štabo Operacinės dalies skubus raštas Nr. 1485 Žvalgybos skyriaus viršininkui, LCVA,  
 f. 10, ap. 1, b. 171, l. 449.
404 Belaisviai Želigovskio kareiviai, Lietuva, 1920 11 10, Nr. 245, p. 1. 

Nepriklausomybės kovos. Medicinos sesuo Bronė Aleksandravičiūtė-Jablonskienė su grįžusiais iš 
lenkų nelaisvės kariais belaisvių grąžinimo punkte Kapčiamiestyje. 1920 m. (VDKM)
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L. Želigovskio dalinių gretose daugiausiai kilusių iš Lenkijos, o ne iš Lietuvos. 
Šitaip buvo siekiama parodyti, kad okupuoto krašto žmonės jo taip neremia, 
kaip bandė įrodyti Lenkija. Iš pradžių lenkai per Tautų Sąjungą pranešė, kad 
gen. L. Želigovskis yra „maištininkas“, vėliau, spalio 14 d. notoje nurodė, kad jo 
divizijos sudėtyje kariavo iš Vilniaus krašto kilę vyrai405. Kaip atkirtis į tai buvo 
pateikiami statistiniai želigovskininkų belaisvių duomenys, pagal kuriuos kilusių 
iš Vilniaus gubernijos į nelaisvę paimtų karių 8,2 proc., o visi kiti 91,8 proc. – iš 
Lenkijos, daugiausiai Varšuvos ir Liublino, taip pat Polocko, Petrakovo. Lapkri-
čio pabaigoje Lietuvos belaisvių stovyklose buvo internuoti 327 karo belaisviai 
„želigovskininkai“. Iš viso karo belaisvių lenkų kareivių tuomet buvo 1019, kari-
ninkų – 25. Didžioji jų dalis, 842 kariai, vienas iš jų – karininkas, buvo laikomi 
Antrojoje belaisvių stovykloje, Pirmojoje stovykloje buvo 91, Aštuntojoje – 87 
kareiviai ir 24 karininkai406.

Siekiant stabilizuoti santykius tarp Lietuvos ir Lenkijos, į Lietuvą iš Varšuvos 
per Lydą atvyko Tautų Sąjungos Karinė kontrolės komisija. Lietuvos vyriausybė 
delegatais paskyrė B. K. Balutį, Igną Jonyną, plk. Konstantiną Kleščinską (Kleš-
čiskį) ir vyr. ltn. Juozą Urbšį. Lapkričio 16 d., atstovams susitikus su Kontrolės 
komisija, pradėta tartis. Kontrolės komisija tarp kitų pasiūlymų trečiuoju punktu 
pateikė siūlymą pasikeisti per Kontrolės komisiją visais belaisviais407. Lietuvos de-
legacija su šiuo pasiūlymu sutiko. Kitas susitikimas buvo numatytas lapkričio 
17 d., kai bus gautas atsakymas iš Varšuvos. Lenkų valdžia, teigdama, kad negali 
susisiekti su L. Želigovskiu, kurio atstovas Vilniuje Michalas Kosakovskis yra 
susirgęs, atsakymo pateikti negalėjo. Neišspręstas nė vienas klausimas, įskaitant 
ir keitimosi belaisviais. Lietuvos delegacijai paklausus, kaip toliau tikimasi spręsti 
problemą, Kontrolės komisija pasakė, kad „turi būti surasti būdai priversti Želi-
govskį respektuoti Komisijos nutarimus ir kad Komisija mano tuos būdus surasti per 
Varšuvą“408. 

Kitas susitikimas įvyko lapkričio 27 d., kai Tautų Sąjungos Kontrolės komi-
sija kartu su Lenkijos vyriausybės atstovu M.  Kosakovskiu atvyko į Kauną409. 
Lapkričio 29 d. pasirašytas paliaubų sutarties protokolas, kurį sudarė 3 punktai. 
Pirmasis skelbė, kad karo veiksmai tarp Lietuvos ir gen. L. Želigovskio kariuo-
menių pasibaigs 1920 m. lapkričio 30 d., 24 val., antrajame numatyta, kad iš 
karto, kai karo veiksmai pasibaigs, „karo belaisviai bus pavesti Militarinei kontrolės 

405 V. Lesčius, Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės ..., p. 374. 
406 1920 11 22 – 12 01 Žinios apie karo belaisvių stovį, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 29, l. 167. 
407 1920 11 19 B. K. Balučio ataskaita dėl susitikimo su Kontrolės komisija spręsti problemas su Lenkija, LCVA,  
 f. 383, ap. 7, b. 70, l. 131. 
408 Mūsų derybos su T. Sąjungos Kontrolės komisija, Lietuva, 1920 11 20, Nr. 254, p. 3. 
409 V. Lesčius, Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės ..., p. 403. 
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komisijai“410. Lietuvos valdžios vardu pasirašyti protokolą buvo įgalioti Lietuvos  
valdžios atstovas prie Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijos I. Jonynas, Lie-
tuvos kariuomenės generalinio štabo viršininkas plk. K. Kleščinskas. Kitai pusei 
atstovavo M. Kosakovskis, Lenkijos valdžios atstovas prie Tautų Sąjungos Karinės 
kontrolės komisijos. Iš lenkų vyriausybės jis turėjo įgaliojimą pasirašyti kiekvieną 
dokumentą, iš gen. L. Želigovskio pažadą pildyti protokole numatytas sąlygas. 
Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijos nariai, taip pat pasirašę protoko-
lą, buvo kpt. S. Lasič (S. Lassitch), mjr. Kynanas (Keenan) ir plk. P. A. Šardinė 
(Chardigny). Karo paliaubų protokole, lyginant su ankstesniu siūlymu, Karinei 
kontrolės komisijai suteikta neapibrėžta galia karo belaisvių atžvilgiu. Nebuvo 
rašoma apie konkretų veiksmą – tarpininkavimą keičiantis karo belaisviais, bet 
numatyta, kad „tuojau karo veiksmams pasibaigus karo belaisviai bus pavesti Mili-
tarinei kontrolės komisijai“411. Vis tik tai nereiškė daugiau nei kontrolės, informa-
cijos laidininko ar tiesiog stebėtojo vaidmens karo belaisvių repatriacijos darbe. 
Neapibrėžta Tautų Sąjungos Kontrolės komisijos veikla netrukdė keistis karo be-
laisviais. Šis procesas nebuvo paliaubų sutarties naujagimis, greičiau – tęsinys 
politikos, pradėtos prieš pat Suvalkų sutarties pasirašymą ir net nenutrūkęs po 
jos sulaužymo. Akivaizdus siekis susigrąžinti savo piliečius, kurį gana ryškiai jau 
 

410 Ten pat, p. 477. 
411 V. Lesčius, Lietuvos kariuomenė Nepriklausomybės ..., p. 477.

Lietuvos kariuomenės kariai, grįžę iš lenkų nelaisvės, prie 1-ojo etapo suskirstymo punkto registracijos 
biuro. 1920 m. (VDKM)
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buvo pademonstravusi 
Lietuvos valstybė, pa-
sirašius paliaubų sutar-
tį, įgijo kitą statusą. Jei 
prieš tai „mainai“ buvo 
vykdomi remiantis dviša-
liu susitarimu, tai dabar 
jie perkelti į kitą teisi-
nę plotmę, atsirado ne-  
utralus arbitras – Tautų 
Sąjungos Karinė kon-
trolės komisija. Susida-
rė įdomi situacija: viena 
vertus, keitimasis karo 
belaisviais, nors su tam 
tikrais trukdžiais, ofici-
aliai nebuvo nutrūkęs ir 
tęsėsi, kita vertus, Len-
kija ir Lietuva kitu ly-
gmeniu atnaujino spalio 
mėn. pradžios susitarimą, 
į keičiamų karo belaisvių 
skaičių įtraukdamos „že-
ligovskiados“ karo belais-
vius. Šis persipynimas įnešė šiek tiek maišaties, tačiau lemiamos neigiamos įtakos 
keičiantis belaisviais neturėjo, nes abi pusės stengėsi tai įvykdyti kaip įmanoma 
greičiau. Jau gruodžio 1 d. Lenkijos ir Lietuvos vyriausybių atstovai, susitikę Su-
valkuose, turėjo susitarti belaisvių keitimosi ir vežimo klausimu. Šį kartą Lietu-
vos vyriausybė įgaliojimus derybose su lenkais suteikė neutralios, ne valstybinės 
organizacijos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininkui R. Šliūpui. Nemanytu-
me, kad taip sąmoningai norėta akto nepolitizuoti. Į Varšuvą vykstanti Lietuvos 
delegacija taip pat su Lenkijos vyriausybe turėjo aptarti karo belaisvių klausimą, 
todėl Raudonojo Kryžiaus kaip tarpininko pasirinkimas tuo metu greičiausiai 
tebuvo administracinis sprendimas, paremtas bendraeuropine Raudonųjų Kry-
žių veikimo tradicija, pradėjusia formuotis dar XIX a., tačiau pagreitį įgavusia 
laikotarpiu po Pirmojo pasaulinio karo. Tuomet ši institucija daug pasitarnavo 
tarpininkaudama tarp valstybių grąžinant karo belaisvius į gimtines412.

412 Tautų Sąjunga, Karo belaisvių grąžinimas 1920–1922 m. Penkto komiteto ataskaita Trečiajai asamblėjai,  
 LCVA, f. 383, ap. 7, b. 326, l. 2 a.p.17; Dr. Nanseno pranešimas apie karo belaisvių grąžinimą, LCVA, f. 383,  
 ap. 7, b. 326, l. 27-32. 

Nepriklausomybės kovos. Lietuvos kariai, grįžę iš lenkų  
nelaisvės, Kauno geležinkelio stotyje. 1920 m. (VDKM)
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1920 m. gruodžio 1 d. kartu su R. Šliūpu į Suvalkus nuvyko ltn. Vladas 
Petronaitis. Ten jie susitiko su papulkininkiu Taborskiu413. Tą pačią dieną lenkų 
kalba pasirašytas aktas414, kuriame buvo susitarta, kad prie demarkacijos linijos 
bus atsiųstas sanitarinis traukinys su lietuviais belaisviais, kurį turės pasitikti ir 
palydėti per Lietuvos teritoriją Lietuvos karininkai. KAM buvo įpareigota su-
rinkti visus lenkus karininkus ir kareivius belaisvius į Kauną, kad jie tuo pa-
čiu traukiniu išvažiuotų į Lenkiją. Tikslus belaisvių skaičius nurodytas nebuvo, 
planuota pasikeisti visais belaisviais. Susitarimas pradėtas pamažu įgyvendinti – 
Vietinės kariuomenės brigados štabo viršininkas Belaisvių stovyklų valdybos vir-
šininką informavo apie sprendimą išsiųsti visus lenkus ir prašė pasirūpinti, kad 
lenkai karininkai dieną prieš traukinio iš Lenkijos atvykimą iš Vilkaviškio būtų  
atgabenti į Kauną415. Jiems turėjo būti paruošta nakvynės vieta – siūlyta pasinau-
doti „Liutnės“ draugijos sale. Gruodžio 3 d., kai buvo išsiųstas šis skubus praneši-
mas, tiksli traukinio išvykimo data dar nebuvo žinoma416. Labai organizuotai be-
laisviai kareiviai lenkai pradėti siųsti į Antrąją belaisvių stovyklą Kaune Aukšto-
joje Fredoje, ruošiant juos tolesniam persiuntimui į Lenkiją417. Jau gruodžio 3 d. 
vakarą Tautų Sąjungos Kontrolės komisijos pirmininkas plk. P. A. Šardinė prane-
šė užsienio reikalų ministrui, kad traukinys su karo belaisviais iš Gardino atvyko į 
Vilnių 18 val., o iš čia į Kauną su visais karo belaisviais turėjo išvažiuoti gruodžio 
4 d. 8 val. ryto418. Nors plk. P. A. Šardinė telegramoje neminėjo, kad grąžinami 
lenkai yra Želigovskio kariuomenės belaisviai, dienraštyje „Lietuva“ akcentuota, 
kad būtent tokiais karo belaisviais bus keičiamasi419. „Lietuvos“ redakcija buvo 
teisingai informuota, kad išsiunčiami Želigovskio armijos karo belaisviai: gruo-
džio 4 d. Aukštosios Fredos belaisvių stovyklos komendantas iš belaisvių sąrašo 
išbraukė 343 Želigovskio armijos karius, kurie turėjo būti išsiųsti į Lenkiją420. 
Visi jie Vidurinės Lietuvos karo vadovybės atstovų ir Tautų Sąjungos komisijos 
atstovų sutikti Vilniaus stotyje iškilmingai, – skelbė dienraštis „Lietuva“421. Taigi 
vienu kartu buvo išsiųsti bene visi karo belaisviai „želigovskininkai“422. 

413 1920 12 02 LRK valdybos pirmininko raštas Nr. 1005 KAM, LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 8, l. 32. 
414 1920 12 01 Aktas dėl keitimosi belaisviais, LCVA, f. 929, ap. 1, b. 357, l. 599. 
415 1920 12 03 Vietinės kariuomenės brigados štabo viršininko skubus raštas Nr. 3178 Belaisvių stovyklų valdybos  
 viršininkui, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 33, l. 577.
416 Ten pat. 
417 1920 12 04 Belaisvių stovyklos komendanto pareiškimas Nr. 4820 Belaisvių stovyklų valdybos viršininkui,  
 LCVA, f. 299, ap. 2, b. 33, l. 516; 1920 12 05 Belaisvių stovyklos komendanto pareiškimas Nr. 4822 Belaisvių  
 stovyklų valdybos viršininkui, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 33, l. 515; 1920 12 06 Belaisvių stovyklos komendanto  
 pareiškimas Nr. 4851 Belaisvių stovyklų valdybos viršininkui, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 33, l. 522. 
418 1920 12 03 Plk. P. A. Šardinė, telegrama Lietuvos užsienio reikalų ministrui, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 91, l. 223. 
419 Belaisviais pasikeitimas, Lietuva, 1920 12 05, Nr. 267, p. 1.
420 1920 12 04 Antros belaisvių stovyklos komendanto pareiškimas Nr. 1741 Belaisvių stovyklų valdybos   
 viršininkui, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 26, l. 499. 
421 Lenkų belaisvių grįžimas, Lietuva, 1920 12 14, Nr. 273, p. 1. 
422 1920 11 22 – 12 01 Žinios apie karo-belaisvių stovį, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 29, l. 167. 
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Gruodžio 4 d. iš lenkų ne-
laisvės į Lietuvą atvyko 7 kari-
ninkai, 704 sveiki ir 47 sergan-
tys kareiviai 423. Kpt. Albertas 
Vilimas Vietinės kariuomenės 
brigados vadą informavo, kad 
Vilniuje pas lenkus savo noru 
pasiliko mjr. Vytautas Kapčiu-
kas ir 4 kareiviai. Taip pat ligo-
ninėje liko 14 sunkiai sužeistų 
ir sergančių vyrų. 9 kareiviai 
buvo suimti. Ši informacija 
skubiai buvo persiųsta krašto 
apsaugos ministrui424. 

Gruodžio 6 d. buvo išsiųs-
ta dar 280 lenkų kareivių: 80 
automobiliu į Suvalkus, 200 – 
traukiniu maršrutu Vilkaviškis–
Marijampolė–Kalvarija425. Lie-
tuvoje liko 740 kareivių ir 25 ka-
rininkai. Dienraštyje „Lietuva“ 
klaidingai buvo pranešama, kad  
Lietuvoje liko dar 1200 len-
kų belaisvių426. Žinoma, tokį informacijos netikslumą galima būtų paaiškinti gana 
sparčiai tuomet kitusiu belaisvių skaičiumi, duomenų sklaidos lėtumu, lėmu-
siu naujienų vėlavimą. Vis tik dar prieš grąžinant lenkus belaisvius, jų Lietuvoje 
buvo mažiau, nei skelbė dienraštis. Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad trumpa-
me straipsnelyje nėra daroma skirtumo tarp Želigovskio kariuomenės belaisvių ir 
likusių lenkų, kurie neretai šaltiniuose dar pavadinami internuotais. Nors į Vil-
nių išsiųsti 343 kareiviai Belaisvių stovyklų valdybos dokumentuose įvardijami 
kaip „želigovskininkai“, akivaizdu, kad kitų lenkų belaisvių / internuotųjų siun-  
timas Lietuvoje buvo suprastas kaip gruodžio 1 d. susitarimo vykdymas. Tuo tar-
pu iš Lenkijos užsienio reikalų ministro E. Sapiegos telegramos Lietuvos vyriau-
sybei galima suprasti, kad jis vadovavosi ankstesniu Lenkijos–Lietuvos susitarimu 

423 1920 12 06 Karininko ypatingiems reikalams prie Vietinės kariuomenės brigados štabo kpt. Vilimo raštas  
 Nr. 27 Vietinės kariuomenės brigados vadui, LCVA, f. 929, ap. 1, b. 357, l. 602. 
424 1920 12 08 Vietinės kariuomenės brigados vado skubus raštas Nr. 3279 krašto apsaugos ministrui, LCVA,  
 f. 929, ap. 1, b. 357, l. 601. 
425 1920 12 06 Vietinės kariuomenės brigados vado raštas Nr. 3230 krašto apsaugos ministrui, LCVA, f. 929,  
 ap. 1, b. 357, l. 600. 
426 Lenkų belaisvių grįžimas, Lietuva, 1920 12 14, Nr. 273, p. 1.

Nepriklausomybės kovos. Lietuvos kariuomenės kareiviai, 
grįžę iš lenkų nelaisvės. 1920 m. (VDKM)
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dėl keitimosi belaisviais, 
todėl atsiprašydamas dėl 
vėluojančio lenkų trans-
porto, kartu prašė, kad 
lietuviai grąžintų Lietu-
voje esančius lenkus be-
laisvius. Toks jo prašy-
mas gruodžio 1 d. susi-
tarimo kontekste skam-  
bėjo gana keistai. 

Į Varšuvą gruodžio 
10 d. nuvykusi delega-
cija turėjo pasirūpinti 
ir belaisvių grąžinimo 
klausimu427. Tautų Są-
jungos Kontrolės komi-
sijos paskirtas Prancū-
zijos karo misijos narys 
kpt. Gilendet gruodžio 
13 d. Generalinio šta-
bo viršininkui pranešė, 
kad lenkų Raudonojo 
Kryžiaus traukinys su 
lietuvių belaisviais ka-
reiviais ir karininkais 
iš Gardino į Vilnių, o 
iš čia į Kauną turi iš-
vykti vidurdienį. Pats 
kpt.  Gilendet išvyko 
prie demarkacijos lini-
jos, kur turėjo prižiūrė-
ti karo belaisvių grąži-
nimą428. Tą pačią dieną 
Kapčiamiestyje lenkų 
karo vadovybė Lietu-
vos atstovui perdavė 

lietuvius belaisvius. Vietinės kariuomenės brigados vadas pranešė, kad kareiviai  
 

427 Iš mūsų delegacijos Varšuvoje, Lietuva, 1920 12 19, p. 1. 
428 1920 12 14 ELTOS pranešimas, Lietuva, 1920 12 16, Nr. 275, p. 4.

Nepriklausomybės kovos. Lietuvos kariuomenės kariai,  
grįžę iš lenkų nelaisvės, prie 1-ojo etapo suskirstymo punkto  
registracijos biuro. 1920 m. (VDKM)
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buvo nurengti ir daug iš 
jų sirgo, taigi pristatymas į 
Kauną nebuvo įmanomas. 
Dalis siunčiamų kareivių nu-
siųsti į ligonines, dalis buvo 
pristatyta į pulkus, bet buvo 
ir tokių, kurie pasislėpė429. 
Gruodžio 14  d. sanitariniu 
lenkų traukiniu į Kauną 
atvyko 11 karininkų, 1 pa-
praporščikis430 ir 51 kareivis  
(39 iš jų – sergantys)431. Nuo 
gruodžio 4 d. iki 14 d. į Lie-
tuvą iš lenkų nelaisvės per 
Kapčiamiestį grįžo 1688 ka-
reiviai, iš Vilniaus – 18 kari-
ninkų ir 802 kareiviai; taigi 
iš viso grįžusių karo belaisvių 
kareivių buvo 2490432.

Gruodžio 15 d. į Lenkiją 
išsiųsta 16 karininkų ir 967 
kareiviai433. Abejonių gali 
kelti į Lenkiją išsiųstų be-
laisvių gana didelis skaičius. 
Jau minėjome, kad gruodžio 
pradžioje Lietuvos belais-
vių stovyklose buvo laiko-
mi 1044 lenkai. Nemaža jų 
dalis išsiųsta dar prieš gruo-
džio 15  d. Kyla klausimas, 
kaip susidarė papildomas 
jų skaičius. Manytume, kad taip galėjo atsitikti dėl kelių priežasčių: nors karo  

429 1920 12 13 Vietinės kariuomenės brigados vado raštas Nr. 3369, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 29, l. 146. 
430 Šaltinyje minimas podpraporščikio laipsinis, kurio Lietuvos kariuomenėje nebuvo. Papraporščikis – Rusijos  
 kariuomenėje puskarininkio laipsnis.
431 1920 12 15 Vietinės kariuomenės brigados vado raštas Nr. 3423 Generalinio štabo viršininkui, LCVA, f. 10,  
 ap. 1, b. 29, l. 203; 1920 12 15 Vietinės kariuomenės brigados vado raštas Nr. 3422 krašto apsaugos ministrui,  
 LCVA, f. 10, ap. 1, b. 29, l. 204.
432 1920 12 21 Žinios apie grįžusius iš lenkų nelaisvės kariškius, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 29, l. 303. 
433 1920 12 15 Sąrašas lenkų karininkų ir kareivių, siunčiamų iš Lietuvos į Lenkiją, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 29,  
 l. 278. 

Lietuvos kariuomenės kariai, grįžę iš lenkų nelaisvės.  
Iš dešinės – Juozas Pronskus. 1920 m. (VDKM)



94

paliaubos buvo pasi-
rašytos, tačiau kartais 
įvykdavo susidūrimų 
tarp lietuvių ir lenkų. 
Po jų Lietuvos belaisvių 
stovyklos pasipildydavo 
karo belaisviais434; grą-
žinamųjų skaičių galėjo 
papildyti lenkai, kurie į 
nelaisvę pateko kovų su 
bolševikais metu 1919 
m. Dar lapkričio 29 d. 
Vietinės kariuomenės 
brigados vadas krašto 
apsaugos ministrui iš-
siuntė raštą, kuriame in-
formavo, kad Lenkijoje 
bolševikų stovyklose yra 
nemažai lietuvių, kurie į 
nelaisvę paimti lenkų–
rusų mūšiuose. Į Rau-
donosios armijos gretas, 
kaip teigiama prane-
šime, jie buvo paimti 
prievarta ir nori grįžti į 
Lietuvą. Tuo tarpu Lie-
tuvos stovyklose buvo 

belaisvių lenkų iš kovų su raudonarmiečiais435. Krašto apsaugos ministras raštą 
persiuntė ministerijai su prašymu „atatinkamo parėdymo apsikeisti viršišvardintos 
kategorijos belaisviais“436. Užsienio reikalų ministerijoje nuspręsta šį klausimą pa-
tikėti Lietuvos delegacijai, vykstančiai į Varšuvą. Deja, nepavyko surasti šaltinių, 
kuriuose būtų galima sužinoti šios problemos atomazgą. Tiesa, 1920 m. vasarą 
I. Jonynas, Lietuvos vyriausybės atstovas prie Tautų Sąjungos Karinės kontrolės 
komisijos, rūpinosi lietuvių, kariavusių kitų kariuomenių sudėtyje ir patekusių į 
Lenkijos nelaisvę, grąžinimu437. Įdomu tai, kad nesiūlyta keistis tokios kategorijos  

434 Generalinio štabo pranešimas, Lietuva, 1920 12 10, Nr. 270, p. 1. 
435 1920 11 29 Vietinės kariuomenės brigados vado raštas Nr. 3108, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 70, l. 102.
436 1920 11 30 Krašto apsaugos ministro raštas URM, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 29, l. 162. 
437 1921 08 22 I. Jonyno raštas Tautų Sąjungos Karinei kontrolės komisijai, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 8, l. 136. 

Nepriklausomybės kovos. Lietuvos kariuomenės kariai, grįžę iš 
lenkų nelaisvės, prie 1-ojo etapo suskirstymo punkto  
registracijos biuro. 1920 m. (VDKM)
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belaisviais, neinformuojama, kad tokių Lietuvoje iš viso yra. Tai leidžia daryti 
prielaidą, kad jie iš Lietuvos buvo išsiųsti anksčiau – greičiausiai 1919  m. pabai-
goje – 1920 m. pradžioje.  

Lietuvos nepasitenkinimą kėlė tai, kad ne visi karo belaisviai iš Gardino 
buvo grąžinti kartu su kitais. 1920 m. gruodžio 26 d. I. Jonynas Tautų Sąjungos 
Karinei komisijai išsiuntė laišką, kuriame išdėstė savo susirūpinimą 300 lietu-
vių belaisvių, kurie dar nebuvo atsiųsti į Lietuvą. 1921 m. sausio 9 d. Lenki-
jos vyriausybė per Kontrolės komisiją atsakė, kad į Lietuvą negrąžinti tik tie, 
kurių sveikata neleido įvykdyti jų repatriacijos. Žadama, kad kai jie pasveiks, 
iš karto bus sugrąžinti438. Ir toliau buvo siuntinėjami užklausimai apie belais-
vius, ieškant tų, kurie nebuvo grąžinti, ar kitomis aplinkybėmis liko kurioje nors  
šalyje439. Daugiau pastangų buvo dedama siekiant surasti „dingusius“ karininkus440,  
tačiau tokio pobūdžio procedūros užtrukdavo ir ne visuomet būdavo sėkmin-
gos441. Lenkų karo belaisvių grąžinimas vyko toliau – sausio 7 d. išsiųsti 26, vasa-
rio 4 d. – dar 38 lenkai. 

Kol I. Jonynas ėjo Lietuvos vyriausybės atstovo prie Tautų Sąjungos Karinės 
kontrolės komisijos pareigas, tol jis buvo atsakingas už karo belaisvių grąžinimą. 
Šios srities darbo netrūko. Nors sausį vyko intensyvesni susirašinėjimai per Tautų 
Sąjungos Kontrolės komisiją, iki balandžio pradžios karo belaisvių klausimas buvo 
sąstingio stadijos. Balandžio pradžioje Lietuvą pasiekė ilgai lauktas lenkų vyriausy-
bės sutikimas dėl jau minėtų Gardine paliktų ir dėl ligos neišsiųstų lietuvių karo 
belaisvių grąžinimo. Kovo 31 d. Kontrolės komisija iš Lenkijos vyriausybės atstovo 
Vilniuje gavo raštą, kuriame prašė Lietuvos vyriausybę informuoti apie Gardine 
esančius karo belaisvius lietuvius. Taip pat išreikštas prašymas skubiai atsakyti, kada 
„būtų galima apsikeisti šiais karo belaisviais su lenkų karo belaisviais, kurie dar randasi 
Kauno Lietuvoje“442. Nurodyta, kad gavus atsakymą, belaisviai bus atsiųsti į Vilnių. 
Persiųsdama šį lenkų vyriausybės raštą, Kontrolės komisija tuo pačiu paprašė su-
teikti žinių apie karo belaisvius, tiek „tikrosios lenkų kariuomenės“, tiek Želigovskio 
kariuomenės, – rašoma pareiškime, – esančius Lietuvoje. 

Lietuvių kareivių, Lenkijos karo belaisvių sąrašo sudarymui buvo išleistas 
specialus įsakymas kariuomenei, kuriame buvo liepiama dalyse suregistruoti 
visus į nelaisvę patekusius ir negrįžusius į Lietuvą karius. Gegužės 6 d. Vieti-
nės kariuomenės brigados vadas dalims išsiuntinėjo raginimą sparčiau vykdyti 

438 1921 01 09 Plk. Karlo Bergerso (Carlo Bergers) raštas I. Jonynui, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 147, l. 147. 
439 1921 01 09 Tautų Sąjungos Karinei kontrolės komisijai raštas Nr. 35, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 147, l. 146. 
440 1921 01 26 Vietinės kariuomenės brigados vado mjr. A. Merkio raštas Nr. 479 URM, LCVA, f. 383, ap. 7,  
 b. 157, l. 14; 1921 01 29 URM raštas Lenkijos užsienio reikalų ministrui, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 157, l. 13. 
441 1921 03 14 Generalinio štabo viršininko raštas Nr. 1192 užsienio reikalų ministrui, LCVA, f. 929, ap. 3,  
 b. 312, l. 16. 
442 1921 04 04 Lietuvos valdžios atstovo prie Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijos labai skubus raštas  
 Generalinio štabo viršininkui, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 147, l. 78. 
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šį įsakymą443. Gegužės mėn. sudarytas 
sąrašas buvo nusiųstas I. Jonynui, ku-
ris Vietinės kariuomenės brigados vado 
paprašė tikslesnių žinių: nurodyti ka-
riuomenės dalį, kurioje kareivis tarna-
vo, kur pateko į nelaisvę, kokia jo ki-
limo vieta. Buvo baiminamasi, kad be 
šios informacijos „lenkų vyriausybė ga-
lėtų formaliu atžvilgiu eidama, pareikšti 
abejojimą, ar tie asmens tikrai tarnavo 
mūsų kariuomenėje“444. Gegužės 27  d. 
I.  Jonynui išsiųstas papildytas lietuvių 
kareivių, esančių lenkų nelaisvėje, sąra-
šas445, kuriame buvo 430 pavardžių446. 

I. Jonynas rūpinosi ne tik Lietuvos 
kariuomenės kareivių iš lenkų nelaisvės 
grąžinimu. Nemažiau svarbus buvo lie-
tuvių, tarnavusių kitose kariuomenėse, 
dažniausiai Raudonojoje armijoje, ir ta-
pusių Lenkijos karo belaisviais, grąžini-
mo rūpestis. Jis Tautų Sąjungos Karinę 

kontrolės komisiją informavo, kad Lenkijoje yra tokių Lietuvos piliečių, ir papra-
šė tarpininkauti tarp Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių juos grąžinant į Lietuvos 
vyriausybės dispoziciją447. Nors rugpjūčio 25 d. 17 šios kategorijos karo belaisvių 
grąžinta į Lietuvą, tačiau susirūpinimą kėlė ir negrąžinami Lietuvos kariuomenės 
kareiviai, esantys lenkų nelaisvėje. Rugsėjo pradžioje I. Jonynas dar kartą kreipėsi 
į Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisiją, šį kartą išskirdamas dvi Lietuvos 
piliečių kategorijas, esančias Lenkijos belaisvių stovyklose:

„1. Lietuvos kariuomenės kareiviai;
2. Lietuvos piliečiai, paimti į įvairias rusų armijas ir esantys faktiniais karo be-

laisviais ar internuotais Lenkijoje.“448

443 1921 05 06 Brigados vado mjr. Merkio raginimas I, II, III, IV ir I raitelių divizijos vadui, LCVA, f. 10, ap. 1,  
 b. 95, l. 13. 
444 1921 05 23 Lietuvos valdžios atstovo prie Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijos I. Jonyno skubus raštas  
 Vietinės kariuomenės brigados vadui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 95, l. 39. 
445 1921 05 27 Generalinio štabo viršininko raštas Nr. 13096 Lietuvos valdžios atstovui prie Tautų Sąjungos  
 Karinės kontrolės komisijos I. Jonynui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 95, l. 27. 
446 Sąrašas lietuvių kareivių, esančių nelaisvėje Lenkijoje, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 95, l. 30-36.  
447 1921 08 22 I. Jonyno raštas Tautų Sąjungos Karinei kontrolės komisijai, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 8, l. 136.
448 „1. les soldats de l‘Armee Lithuanienne, 2. les sujets lithuaniens, enroles dans differentes armees russes et fait  
 prisonniers ou bien internes par le polonais“, – 1921 09 05 I. Jonyno raštas Tautų Sąjungos Karinei kontrolės  
 komisijai, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 362, l. 119. 

Nepriklausomybės kovos. Lietuvos  
kariuomenės kareiviai, grįžę iš lenkų nelaisvės. 
1920 m. (VDKM) 
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I. Jonyno pastangų dėka į Lietuvą rugsėjo 16 d. sugrįžo dar 17 karo belaisvių. 
Tikėtasi, kad iš Vilniaus į Kauną Tautų Sąjungos Kontrolės komisijos trauki-
niu atvyks 20 vyrų. Vietinės kariuomenės brigados vadas buvo informuotas, kad 
traukinys atvyks prie demarkacijos linijos ties Vieviu, kariuomenės vadas įsakė 
juos Kaune priimti449. Tarp atvykusiųjų buvo tiek vienos, tiek kitos kategorijos 
karo belaisvių. Vietinės kariuomenės brigados vadui I. Jonynas pranešė išsiuntęs 
19 asmenų, vienas belaisvis nebuvo grįžęs iš darbo, todėl jį planuota atgabenti 
atskirai iki demarkacijos linijos. Čia jį turėjo perimti Lietuvos sargyba450. Į Kauną 
atvyko 17 belaisvių, tai sukėlė Generalinio štabo viršininko susirūpinimą: kai 
kurių sąraše įrašytų belaisvių neatsirado, taip pat buvo į sąrašą neįtrauktųjų451. 
Bandydamas paaiškinti tokį nenusipratimą, I. Jonynas detaliai papasakojo sun-
kumus, su kuriais teko susidurti siunčiant lietuvius iš Vilniaus į Kauną. Pirma, 
jie turėjo į Lietuvą keliauti gerokai anksčiau – dar rugpjūčio pabaigoje, tačiau į 
stotį tuomet jie neatvyko, o administracija jų neatvykimo priežasčių nežinojo.  
I. Jonynas, siekdamas, kad tokia situacija nepasikartotų, Lenkijos vyriausybės 
paprašė iš anksto atsiųsti belaisvių sąrašą ir nurodė juos pristatyti į stotį. Sutartu 
laiku belaisviai nepasirodė, o Lenkijos vyriausybės atstovas pasakė, kad jie jau 
išsiųsti. Kontrolės komisijai pasakęs, kad be lietuvių belaisvių niekur nevažiuos, 
I. Jonynas pradėjo jų ieškoti. Padedant Joteliūnų kontrolės stoties komendantui 
belaisviai buvo surasti. Belaisvių sąrašas nebuvo tiksliai sudarytas, kai kurie į jį 
įtraukti nenorėjo važiuoti į Kauną, nes buvo kilę iš Lenkijos užimtų teritorijų452.
Rugsėjo 30 d. I. Jonynas Tautų Sąjungos Karinę kontrolės komisiją informavo 
apie iš Lenkijos į Lietuvą atsiųstus karo belaisvius, nurodė jų pavardes453. 

Nuo 1921 m. gegužės iki rugsėjo 16 d. į Lietuvą grįžo 158 karo belaisviai454. 
Vis tik nemažai jų dar buvo likę Lenkijoje. Generalinio štabo viršininkas I. Jony-
nui lapkričio 11 d. išsiuntė naują kareivių, negrįžusių iš lenkų nelaisvės, sąrašą455. 
Pagal jį, tokių karių buvo dar 385456. 

449 1921 09 16 Skubi telefonograma Vietinės kariuomenės brigados vadui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 95, l. 138. 
450 1921 09 20 I. Jonyno, Lietuvos vyriausybės atstovo prie Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijos, raštas  
 Nr. 1245 Vietinės kariuomenės brigados vadui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 95, l. 140. 
451 1921 10 02 Generalinio štabo viršininko pranešimas Nr. 5770 Lietuvos vyriausybės atstovui prie Tautų  
 Sąjungos Karinės kontrolės komisijos I. Jonynui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 95, l. 134. 
452 1921 10 06 I. Jonyno, Lietuvos vyriausybės atstovo prie Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijos, raštas  
 Nr. 1317 Vietinės kariuomenės brigados štabui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 95, l. 132,133. 
453 1921 01 30 I. Jonyno, Lietuvos vyriausybės atstovo prie Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijos, raštas  
 Tautų Sąjungos Karinės kontrolės komisijai Nr. 1342, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 326, l. 111. 
454 Sąrašas kareivių, grįžusių iš nelaisvės nuo 1921 m. gegužės 2 d. iki rugsėjo 7 d., LCVA, f. 10, ap. 1, b. 95, l. 114;  
 Sąrašas kareivių, grįžusių iš lenkų nelaisvės 1921 m. rugsėjo 16 d., LCVA, f. 10, ap. 1, b. 95. 
455 1921 11 11 Generalinio štabo viršininko raštas Nr. 6822 Lietuvos atstovui prie Tautų Sąjungos Karinės  
 kontrolės komisijos I. Jonynui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 95, l. 188. 
456 Sąrašas lietuvių kareivių, esančių nelaisvėje Lenkijoje, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 95, l. 189-199. 
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4.6. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus į(si)traukimas į keitimosi karo 
belaisviais politiką

1921 m. pabaigoje buvo pradėta aktyviai įgyvendinti sumanymą išsiųsti iš 
Lietuvos kaip įmanoma daugiau asmenų, kurie buvo laikomi belaisvių stovyk-
loje, tačiau nekėlė Lietuvos valstybei grėsmės, o tik reikalavo papildomų lėšų ir 
sudarė administracinių rūpesčių. Ši politika buvo tęsiama ir 1922 m. 

1921 m. lapkričio mėn. buvo suformuota speciali komisija, kuri turėjo per-
žiūrėti belaisvių stovyklose internuotų asmenų bylas457. Negalima atmesti prielai-
dos, kad susirūpinimas Lietuvoje esančių įvairių kategorijų belaisviais atgaivino 
susidomėjimą lenkų nelaisvėje esančiais lietuviais. Vietinės kariuomenės brigados 
vadas mjr. A. Merkys kreipėsi į I. Jonyną, klausdamas, ką jis žino apie lietuvius 
belaisvius, esančius Lenkijos stovyklose458. Mjr. A. Merkys pateikė savo nuomo-
nę, kad reikėtų gauti leidimą aplankyti tas stovyklas ir išsiaiškinti rūpimą klausi-
mą459. Tuo tarpu Lietuvoje buvo sudarinėjami sąrašai Lenkijos kariuomenės ka-
reivių,  norinčių grįžti į Lenkiją. 1921 m. lapkričio 18 d. mjr. A. Merkys krašto 
apsaugos ministrui išdėstė savo nuomonę, kad jie turėtų būti grąžinti į Lenkiją, 
nes „pas mus tik veltui duoną valgo“460. Lapkričio 30 d. raštu Nr. 6783 kance-
liarijos viršininkas informavo Vietinės kariuomenės brigados vadą apie krašto 
apsaugos ministro įsakymą „lenkų kareivius, kurie iš tikrųjų pakliuvo belaisvėn 
susidūrimuose su mumis, paliuosuoti“461 [pabraukta originale – M. T.]. Perbė-
gusius į Lietuvos pusę buvo įsakyta neišlaisvinti. Šio įsakymo vykdymą patvirtina 
mjr. A.  Merkio raštas Kariuomenės teismo valstybės gynėjui, kuriame pažymima, 
kad visi į Lietuvą patekę lenkų kariškiai, nenorintys čia likti, yra grąžinami462. 

Grąžinimas į Lenkiją buvo vykdomas tarpininkaujant I. Jonynui. Kontaktuo-
jant su Lenkijos vyriausybe tikėtasi ne tik išsiųsti lenkus belaisvius, bet ir susigrą-
žinti Lenkijoje esančius lietuvius karo belaisvius. 1921 m. pabaigoje I.  Jonynas 
buvo informuotas, kad Lietuvoje yra 6 lenkų kareiviai, paimti į nelaisvę įvairiuo-
se susidūrimuose su Lietuvos kariuomene. Prašyta, kad Lenkija sutiktų atsiųsti 
lietuvius belaisvius, tuomet galima būtų išsiųsti lenkus kareivius463. 

457 1922 01 04 Kariuomenės teismo valstybės gynėjo padėjėjo R. Chodakausko pareiškimas Nr. 1 Kariuomenės  
 teismo valstybės gynėjui, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 128, l. 423. 
458 1921 11 17 Vietinės kariuomenės brigados vado mjr. Merkio raštas I. Jonynui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 71, l. 230.
459 Ten pat. 
460 1921 11 18 Vietinės kariuomenės brigados vado mjr. Merkio raštas Nr. 7007 krašto apsaugos ministrui, LCVA,  
 f. 10, ap. 1, b. 71, l. 229. 
461 1921 11 30 Generalinio štabo raštas Nr. 6783 Vietinės kariuomenės brigados vadui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 71,  
 l. 228. 
462 1922 01 31 Vietinės kariuomenės brigados vado mjr. Merkio raštas Nr. 497 Kariuomenės teismo valstybės  
 gynėjui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 71, l. 294. 
463 1922 01 11 Vietinės kariuomenės brigados štabo raštas Nr. 7000 I. Jonynui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 71, l. 225;  
 f. 383, ap. 7, b. 346, l. 299. 
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Karo belaisvių ir internuotų Lenkijos kareivių padėtimi Lietuvoje buvo su-
sidomėjusios tarptautinės organizacijos. 1922 m. birželio mėnesį į Kauną buvo 
atvykęs TRK atstovas N. Ramsajeris (N. Ramseyer), kuris užsienio reikalų mi-
nistrui prof. Vladui Jurgučiui įteikė prašymą leisti aplankyti suimtus lenkus, 
„įkalintus Kauno kalėjime“464. Laiške-rekomendacijoje, kurį parašė TRK valdy-
ba, buvo siūloma pagalba Lietuvos piliečiams. Pabrėžta, kad TRK yra pasiruošęs 
susipažinti su problemomis „bešališkai“ ir „neutraliai“. Nors, kiek žinoma, šis 
pasiūlymas tąkart nebuvo priimtas, vėliau į Raudonąjį Kryžių, kaip neutralią bei 
apolitišką organizaciją, buvo atsigręžta. N. Ramsajeriui leista aplankyti Lenkijos 
piliečius Lietuvos belaisvių stovyklose, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirminin-
kui kartu su kpt. Stasiu Girdvainiu buvo pasiūlyta jį lydėti465. 

1922 m. birželio 10 d. N. Ramsajeris aplankė stovyklą Fredoje, kur jam buvo 
paaiškinta, kad Lietuvos vyriausybė pasiruošusi Lietuvoje internuotus Lenkijos 
piliečius, neįtariamus kriminaliniais nusikaltimais, išleisti į Lenkiją. Jis taip pat 
nuvyko į Kauno kalėjimą, kur aplankė Lenkijos piliečius. N. Ramsajeris norėjo 
susitikti su nuteistais lenkakalbiais Lietuvos piliečiais, tačiau jam buvo atsakyta, 
kad tai yra Lietuvos valstybės vidaus reikalas, neliečiantis TRK ir Lenkijos, ban-
dančios daryti įtaką Lietuvai per šią organizaciją. Šis Lietuvos vyriausybės spren-
dimas akivaizdžiai parodė galimas tarptautinių institucijų tiesioginės įtakos sferas, 
į kurias įėjo internuotų ar karo belaisvių problemos, ir apibrėžė valstybės vidaus 
politiką, į kurią tuomet nemanyta įsileisti tarptautinio, kad ir neutralumą dekla-
ruojančio arbitro. Rugpjūčio 22 d. LRK pirmininkas R. Šliūpas URM persiuntė 
N. Ramsajerio raportą apie lenkus belaisvius ir kalinius Lietuvoje466. 

LRK nuo įsikūrimo rūpinosi karo belaisvių sveikata ir gydymu467. Ilgainiui 
perėmė dar vieną funkciją – per šią organizaciją Lietuvoje laikomi karo belaisviai 
galėjo bendrauti su savo artimaisiais468. LRK buvo ir savotiška paieškų tarnyba, 
per kurią TRK siųsdavo užklausas apie dingusius karius, galinčius būti Lietuvoje. 
Taigi ši organizacija rūpinosi karo belaisviais dar iki 1922 m., tačiau antrojoje 
metų pusėje jų veikla įgijo kitokį atspalvį ir perėjo į kitą lygmenį. Tai sąlygojo 
Lietuvos politinė situacija – prasidėjęs oficialių Lietuvos valstybės institucijų boi-
kotas Lenkijos valstybės atžvilgiu, kai visokiais būdais buvo stengiamasi vengti 
tiesioginio kontakto su Vilniaus kraštą okupavusia šalimi. 

1922 m. po nedidelių susidūrimų Lietuvoje atsirasdavo kitos pusės belaisvių. 
 

464 TRK atstovas Kaune, Lietuva, 1922 06 17, Nr. 134, p. 1. 
465 1922 06 09 URM raštas Nr. 7672 R. Šliūpui, LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 72, l. 105. 
466 1922 08 22 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininko R. Šliūpo raštas Nr. 811 URM, LCVA, f. 1734, ap. 1,  
 b. 72, l. 239. 
467 1920 02 23 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyriausios valdybos reikalų vedėjo M. Lingvio raštas Nr. 193 KAM   
 Intendantūros skyriui, LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 8, l. 290. 
468 1923 03 05 Politikos departamento raštas Amerikos konsului Kaune K. S. Edvardsui (Clement S. Edwards),  
 LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 18. 
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KAM buvo suinteresuota kaip galima greičiau juos išlaisvinti ir išsiųsti į Lenkiją. 
Vietinės kariuomenės brigados vadas mjr. A. Merkys kreipėsi į URM, prašydamas 
tarpininkauti išsiunčiant lenkų belaisvius kareivius. Europos centro departamento 
direktorius Bronius Dailidė pranešė, kad URM tarpininkauti nei tiesiogiai, nei 
per Tautų Sąjungą išsiunčiant lenkų belaisvius kareivius negali, ir pateikė galimą 
problemos sprendimo variantą – LRK įtraukimą į šį darbą469. Rugsėjo 26 d. Vieti-
nės kariuomenės brigados štabas persiuntė LRK 22 lenkų belaisvių karių sąrašą470 
ir pareiškimą, kad jie nori grįžti į Lenkiją, tačiau jokių oficialių susirašinėjimų 
su Lenkija šiuo klausimu nėra, o paprastai jų persiųsti negalima. Mjr. A. Merkys 
paprašė pranešti, ar LRK galėtų pasirūpinti šiuo klausimu471. Spalio mėn., negavus 
jokio atsakymo iš LRK, prašymas pakartotas. Spalio 13 d. LRK reikalų vedėjas 
M. Lingvys pranešė, kad LRK dėl lenkų karių išsiuntimo į Lenkiją kreipėsi į TRK 
komitetą Ženevoje, tačiau atsakymo dar negavo472. Galiausiai gruodžio vidury-
je TRK persiuntė LRK Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus delegacijos Lenkijoje 
rašto nuorašą, kuriame buvo pranešama, kad Lenkijos URM sutinka savo karius 
priimti ir laukia informacijos, kur ir kada juos perimti. Vasario 12 d. Vietinės 
kariuomenės brigados vadas LRK pirmininkui išsiuntė kvietimą atvykti į štabą 
pasitarti dėl lenkų kareivių išsiuntimo į Lenkiją. Buvo nuspręsta, kad LRK nariai 
Jonas Makauskis ir ltn. Albertas Gaidys 1923 m. kovo 9 d., vidurdienį, Lenkijos 
valdžiai Cipliškiuose ant plento Kalvarija–Suvalkai perduos 31 karį473. Apie tai 
informuota Lenkijos valdžia. 

Nespėjus Lenkijai perduoti minimų belaisvių, 1923 m. suaktyvėjo susidūri-
mai tarp Lietuvos ir Lenkijos. Nors tarp valstybių karo oficialiai nebuvo, tačiau 
įtemptas politinis dialogas diktavo specifinius santykius. Vis naujų karo belaisvių 
siuntimas į stovyklas nebuvo išimtis474. Jie kaip ir anksčiau buvo siunčiami į Žval-
gybos skyrių, kur Žvalgų dalyje buvo apklausiami, o vėliau persiunčiami Belaisvių 
stovyklų valdybos viršininkui su nuoroda „laikyti einant bendromis karo belaisvių 
laikymo taisyklėms“475. Susirašinėjimas tarp Belaisvių stovyklų valdybos, Belaisvių  
 

469 1922 09 08 URM Europos centro departamento direktoriaus Broniaus Dailidės raštas Nr. 21277 Vietinės  
 kariuomenės brigados vadui mjr. Merkiui, LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 83, l. 147. 
470 Lenkų belaisvių, norinčių grįžti į Lenkiją, sąraše buvo nurodytas belaisvio vardas, pavardė, kilimo vieta, nuro- 
 dyta, ar paimtas į nelaisvę, ar savo noru perėjo ir kada pateko į nelaisvę. Iš sąrašo matyti, kad buvo tokių Len- 
 kijos karių, kurie į nelaisvę pateko dar 1920 m. pirmojoje pusėje. LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 83, l. 145. 
471 1922 09 26 Vietinės kariuomenės brigados vado raštas Nr. 4905 LRK, LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 83, l. 144. 
472 1922 10 13 LRK reikalų vedėjo M. Lingvio raštas Vietinės kariuomenės brigados štabui, LCVA, f. 1734, ap. 1,  
 b. 83, l. 140. 
473 1923 02 24 LRK pirmininko R. Šliūpo telegrama Varšuvos Politikos departamento direktoriui, LCVA, f. 1734,  
 ap. 1, b. 83, l. 131. 
474 1923 01 20 Generalinio štabo Žvalgybos skyriaus Žvalgų dalies raštas Belaisvių stovyklos valdybos viršininkui,  
 LCVA, f. 10, ap. 1, b. 169, l. 19; Lenkų plėšimai, Lietuva, 1923 03 21, Nr. 64, p. 5; Iš okupuotos Lietuvos,  
 Lietuva, 1923 08 24, Nr. 188, p. 3. 
475 1923 02 14 Generalinio štabo Žvalgybos skyriaus Žvalgų dalies raštas Belaisvių stovyklų valdybos viršininkui,  
 LCVA, f. 10, ap. 1, b. 169, l. 32. 
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stovyklų komendantų ir Žvalgybos skyriaus dėl naujų lenkų karo belaisvių sulai-
kymo, jų tardymo ir persiuntimo pasidarė nuolatinis. Lenkijos armijos kareiviai į 
nelaisvę buvo paimami ne tik susidūrimų su Lietuvos kariuomene, Pasienio polici-
ja, bet ir su neutralios zonos gyventojais metu. Nuo 1923 m. vasario 15 d. iki 27 d. į  
nelaisvę buvo paimti 27 lenkų armijos kareiviai476. Apie juos informuota ir LRK, 
kuris 1922 m. įtrauktas į politinių sprendimų, susijusių su lenkų karo belais-
viais, priėmimo darbą. Vėliau jis gana entuziastingai įsitraukė ir neatsiribojo nuo 
šio pobūdžio klausimų. Manytume, kad Belaisvių stovyklų valdybos viršininkui 
persiuntus R. Šliūpui lenkų karo belaisvių sąrašą, LRK vedėjas savo iniciatyva 
kreipėsi į užsienio reikalų ministrą. Jis prašė pranešti, „dėl kokių nors žygių, dary-
tinų iš pusės LRK, menamų [Lenkijos armijos karių, paimtų į nelaisvę mūšiuose dėl 
neutralios zonos – M. T.] belaisvių apmainymui ant lietuvių, tose pat aplinkybėse 
nelaisvėn pakliuvusių“477. URM į šį LRK pasiūlymą nesureagavo ir jokio atsaky-
mo neatsiuntė. Nemanytume, kad šią organizaciją URM laikė nekompetentinga 
spręsti panašaus pobūdžio klausimus, nes anksčiau pati jos, kaip nešališkos insti-
tucijos, prašė tarpininkauti išsiunčiant internuotus lenkus karius. Tai, kad URM 
ėmėsi kokios nors iniciatyvos, taip pat labai abejotina – oficialių ryšių su Lenkija 
nutraukimas neleido tartis ir dėl karo belaisvių keitimosi. Greičiausiai Užsienio 
reikalų ministerijai karo belaisvių, kurių nebuvo labai daug, problema neatrodė 
pakankamai aktuali ar reikalaujanti skubaus sprendimo. Tuo tarpu KAM buvo 
suinteresuota ne tik atsikratyti nereikalingo „balasto“ – karo belaisvių, bet ir su-
sigrąžinti Lietuvos armijos gretose tarnavusius karius. Tam tikra prasme, ruoši-
masis lietuvių karo belaisvių grąžinimui iš Lenkijos prasidėjo gegužės 19 d. – Ge-
neralinio štabo viršininkas visų kariuomenės dalių vadams ir karo įstaigų virši-
ninkams išsiuntė aplinkraštį, kuriuo įsakė iki birželio 1 d. atsiųsti sąrašus karių, 
negrįžusių iš lenkų nelaisvės478. Pagal pateiktą sąrašo formą turėjo būti nurodytas 
kario laipsnis, vardas, pavardė, patekimo į nelaisvę laikas ir vieta. Idėjiniu KAM 
bendradarbiu, pajėgiu dalyvauti sprendžiant tokio lygio klausimus, tapo LRK, 
parodęs neabejingumą belaisvių problemai. 

Ypatingą susirūpinimą KAM išreiškė tuomet, kai į nelaisvę pateko karininkas. 
1923 m. balandžio 30 d. II pėstininkų divizijos štabo viršininkas Generalinio 
štabo viršininkui pranešė, kad VI pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margirio pul-
ko ltn. Petras Lukoševičius yra lenkų nelaisvėje ir paprašė tarpininkauti dėl jo 
 

476 1923 03 07 Belaisvių stovyklų valdybos viršininko B. Platakio raštas Nr. 106 LRK draugijos vedėjui, LCVA,  
 f. 299, ap. 2, b. 128, l. 106.
477 1923 03 23 LRK draugijos pirmininko raštas Nr. 265 užsienio reikalų ministrui, LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 83,  
 l. 125. 
478 1923 05 19 Visų kariuomenės dalių vadams ir karo įstaigų viršininkams terminuotas aplinkraštis Nr. 9, LCVA,  
 f. 299, ap. 2, b. 136, l. 53. 
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grąžinimo į Lietuvą479. Susirašinėjimas tarp dalinių užtruko gana ilgai, kol buvo 
išsiaiškinta, kokiomis aplinkybėmis, kada ir kur ltn. P. Lukoševičius pateko į 
nelaisvę. Galiausiai Generalinio štabo viršininkas Vietinės kariuomenės briga-
dos vadui išsiuntė rezoliuciją su pasiūlymu tarpininkauti per LRK480. Vietinės 
kariuomenės brigados vadas patarimu pasinaudojo ir birželio 18 d. LRK pirmi-
ninkui R. Šliūpui išsiuntė prašymą tarpininkauti išlaisvinant iš lenkų nelaisvės 
minėtąjį karininką481. R. Šliūpas neatidėliodamas kreipėsi į URM, pristatydamas 
KAM institucijų prašymą bei savo iniciatyva jį papildydamas: „ar Jūs, pone Mi-
nistre, nieko neturėtumėte prieš tai, jeigu LRK pradėtų žygius visų mūsų belaisvių su  
lenkais apmainymui“482. LRK aktualizavo problemą, pateikdamas KAM instituci-
jų susirašinėjimą dėl ltn. P. Lukoševičiaus. Pasinaudojant proga, pakartotas kovo 
23 d. prašymas, į kurį pirmą kartą URM atsakymo neatsiuntė. LRK pasisakė 
turįs sąrašą lenkų belaisvių, kuriame buvo 27 asmenų pavardės. Šie duomenys 
buvo šiek tiek pasenę. Balandžio 15 d. Lietuvos belaisvių stovyklose buvo jau 39 
lenkų armijos kariai, paimti į nelaisvę483. Šį kartą LRK iš URM gavo pritarimą 
ir pradėjo savo darbą – TRK komitetui išsiuntė prašymą informuoti Lenkijos 
vyriausybę dėl pasikeitimo belaisviais. Rugpjūčio 16 d. TRK komitetas pranešė, 
kad lenkų vyriausybė sutinka pasikeitimą įvykdyti484. LRK apie tai informavo 
URM, kuri paprašė toliau rūpintis belaisvių pasikeitimu, „palaikant kontaktą su 
Užsienio reikalų ministerija, kaip tai iki šiol buvo daroma“485. Šį kartą neapsiribota 
raginimu ir prašymu, bet taip pat pažadėta, kad vyriausybė išmokės dalį išlaidų, 
susijusių su TRK atstovo tarpininkavimu ir lietuvių belaisvių transportavimu. 

Būdamas Ženevoje LRK pirmininkas R. Šliūpas per TRK komitetą susitiko su 
Lenkijos Raudonojo Kryžiaus pirmininku Zigizmundu Zaborovskiu (Sigismond 
Zaborowski). R. Šliūpas džiaugėsi, kad ši globa buvo vaisinga – su Lenkijos Rau-
donuoju Kryžiumi pavyko susitarti dėl pasikeitimo karo belaisviais486. Padėkojus 
už tarpininkavimą, diplomatiškai atsisakyta TRK komiteto atstovo dalyvavi-
mo Lenkijai ir Lietuvai keičiantis karo belaisviais. Tikėtasi, kad keitimasis įvyks  
 

479 1923 04 30 II pėstininkų divizijos štabo viršininko raštas Nr. 1079 Generalinio štabo viršininkui, LCVA,  
 f. 1734, ap. 1, b. 83, l. 87. 
480 1923 06 15 Generalinio štabo kanceliarijos raštas Nr. 10945 Vietinės kariuomenės brigados vadui, LCVA,  
 f. 1734, ap. 1, b. 83, l. 80. 
481 1923 06 18 Vietinės kariuomenės brigados vado raštas Nr. 1744 LRK pirmininkui R. Šliūpui, LCVA, f. 1734,  
 ap. 1, b. 83, l. 79. 
482 1923 06 23 LRK pirmininko R. Šliūpo raštas Nr. 465 užsienio reikalų ministrui, LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 83,  
 l. 78. 
483 1923 05 05 Belaisvių stovyklų valdybos viršininko raštas Nr. 856 Vietinės kariuomenės brigados vadui, LCVA,  
 f. 299, ap. 2, b. 128, l. 115. 
484 1923 09 14 URM raštas Nr. 16223 KAM kanceliarijai, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 169, l. 8. 
485 1923 08 22 Tautų Sąjungos ir Lenkų departamento direktoriaus raštas Nr. 14680 LRK pirmininkui R. Šliūpui,  
 LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 83, l. 67. 
486 1923 08 31 LRK pirmininko raštas TRK komitetui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 169, l. 10. 
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greitai ir sklandžiai, todėl tai būtų tik komiteto trukdymas. Kitokią tarpininko 
atsisakymo priežastį, realesnę, randame kitame šaltinyje – tikėtasi sutaupyti pini-
gų ir išvengti nemažų išlaidų487. 

1923 m. rugpjūčio 31 d. R. Šliūpas išsiuntė laišką Lenkijos Raudonojo Kry-
žiaus pirmininkui, kuriame raštu buvo išdėstytas jų žodinis susitarimas dėl kei-
timosi karo belaisviais, pagal kurį gavus abiejų valstybių vyriausybių sutikimą 
iš karto turėjo būti pradėti mainai karo belaisviais. LRK įsipareigojo atvežti į 
Cipliškių kaimą visus lenkų belaisvius, o Lenkijos Raudonasis Kryžius – ten pat 
lietuvius belaisvius488. Tą pačią dieną Lenkijos Raudonojo Kryžiaus pirmininkas 
Zigizmundas Zaborovskis išsiuntė atsakymą. Laiške buvo pritariamai pakartoti 
R. Šliūpo raštu išdėstyti susitarimo punktai, taip pat nurodyta, kad galimas susi-
tarimo įvykdymo laikas – 1923 m. rugsėjo 20 d.489 Apie šį susitarimą I. Jonynas 
iš Ženevos gana greitai informavo Lietuvos užsienio reikalų ministrą. Įdomu tai, 
kad I. Jonyno laiškas buvo persiųstas ne tik krašto apsaugos ministrui, bet ir LRK 
pirmininkui, kuris pats buvo Ženevoje ir tarėsi belaisvių keitimosi klausimu490. 
Atstovas TRK konferencijoje I. Jonynas taip pat informavo ir apie kitų planų 
pasikeitimą – greičiausiai iš pradžių buvo manoma iškelti klausimą dėl TRK ko-
miteto atstovo siuntimo į belaisvių stovyklą, kur laikomi Lietuvos karo belaisviai. 
Sužinojus, kad Lenkijos vyriausybė pagerino jų padėtį, be to, pats I. Jonynas per 
Vilniaus Lietuvių komitetą belaisviams nusiuntė pinigų, nuspręsta, kad skurdas 
išnyko ir dabartinės belaisvių gyvenimo sąlygos nepadarys žymaus ir „reikiamo“ 
efekto. Lietuvos vyriausybė turėjo sumanymą atsirevanšuoti Lenkijai už jos anks-
tesnį skundą TRK dėl Lietuvoje blogomis sąlygomis laikomų politinių belaisvių, 
žiauraus elgesio su jais491. 

Rugsėjo 20 d. pasikeitimas neįvyko. I. Jonynui lenkų delegacija pareiškė, kad 
tai galėjo įvykti dėl valdininkų apsileidimo492, kaltinimas buvo nukreiptas ir į 
LRK, nepateikusį lenkų belaisvių palydovų sąrašo493. Bandant taisyti šią klaidą, iš 
karto lenkų belaisvių palydovais paskirti ltn. Juozas Skučas, jaunesnysis puskari-
ninkis Kazys Tilienis, Antanas Launikas ir Petras Šivokas. 

Susitarimas buvo įgyvendintas tik spalio 16 d. Spalio 13 d. LRK pirmininkas 
R. Šliūpas buvo įgaliotas Cipliškiuose lenkus belaisvius pakeisti lietuviais belais-

487 1923 09 05 I. Jonyno raštas URM, LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 83, l. 45. 
488 1923 08 31 LRK pirmininko raštas Lenkijos Raudonojo Kryžiaus pirmininkui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 169,  
 l. 11. 
489 Ten pat, l. 12.
490 1923 09 10 Skubus užsienio reikalų ministerio konfidencialaus sekretoriaus raštas Nr. 295/sl krašto apsaugos  
 ministrui, LRK pirmininkui, LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 83, l. 44.
491 1923 05 29 LRK pirmininko R. Šliūpo raštas Nr. 426 TRK komitetui Ženevoje, LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 83,  
 l. 105. 
492 1923 09 25 Užsienio reikalų viceministro B. V. Balučio raštas Nr. 17063 LRK, LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 83,  
 l. 41. 
493 Dėl mūsų belaisvių Lenkijoj, Lietuva, 1923 10 14, Nr. 232, p. 4. 



104

viais494. 1923 m. spalio 16 d. jis ir ltn. J. Skučas iš Lietuvos pusės ir Lenkijos Rau-
donojo Kryžiaus pirmininkas Z. Zaborovskis, Lenkijos Raudonojo Kryžiaus Su-
valkų skyriaus narys Jonas Kasakaitis, Suvalkų seniūnas Vladymieras Baranauskas 
ir vaivadystės delegatas Liudvikas Šreiber iš Lenkijos pusės pasirašė protokolą, 
pagal kurį buvo įvykdytas pasikeitimas belaisviais495. Į Lietuvą grįžo 32 lietuviai 
karo belaisviai, kurie buvo internuoti Strzalkovo koncentracijos stovykloje. Tiek 
pat lenkų karo belaisvių perduota Lenkijos atstovams. 

1923 m. spalio 17 d. Vietinės kariuomenės brigados vadas mjr. Jonas Ma-
čiulaitis Skirstomajame etapo punkte apžiūrėjo Lietuvos kareivius, grįžusius iš 
Lenkijos. Patikrinimo protokole jis rašė, kad „belaisvių išvaizda verta pasigailėji-
mo. Aprėdyti ne rūbais, bet kokiais tai fantastiniais skarmalais. [...] veidai išvargę, 
išblyškę, nusilpę, akys įdubusios, veidų išraiškose matyti skausmas ir baimė“496. Kiek-
vienas grįžęs belaisvis buvo apklaustas, jo parodymai užrašyti. 1923 m. lapkričio 
3 d. užsienio reikalų ministrui persiųstas mjr. J. Mačiulaičio protokolas, kuriame 
rašoma apie žiaurų lenkų elgesį su Lietuvos kariais, taip pat informacija apie grį-
žusius iš nelaisvės ir kelios nuotraukos497. 

5. KOVŲ SU BOLŠEVIKAIS IR BERMONTININKAIS 
KARO BELAISVIŲ PROBLEMA

5.1. Bolševikų karo belaisvių problema Lietuvoje nuo pirmųjų 
susidūrimų iki taikos sutarties su Sovietų Rusija pasirašymo

1918 m. pabaigoje, gruodžio 22 d., Raudonoji armija pasiekė etnografinę Lie-
tuvą, kai Lietuvos kariuomenė dar tik kūrėsi. Pirmosios kautynės tarp bolševikų 
ir Lietuvos kariuomenės dalinių įvyko vasario 7–10 d. Tuo metu abi pusės savo 
„laimikį“ papildė karo belaisviais. Vis tik pirmųjų karo belaisvių paėmimas Lie-
tuvos kariuomenei atnešė daugiau rūpesčių nei pasididžiavimo. Iškilo klausimas 
dėl jų laikymo vietos ir gyvenimo sąlygų.

1919 m. gegužės mėn. Lietuvos belaisvių stovyklose buvo laikomi 22 karinin-
kai ir 499 kareivai bolševikai498. Ypač padidėjo jų skaičius po sėkmingų gegužės 
17–24 d. kovų, kai į nelaisvę buvo paimta dar apie 400 asmenų499. Gegužės mėn.  
 

494 1923 10 13 LRK Vyriausios valdybos įgaliojimas Nr. 714 R. Šliūpui, , LCVA, f. 1734, ap. 1, b. 83, l. 26.
495 1923 10 16 Protokolas pasikeitimo belaisviais tarp Lietuvos ir Lenkijos, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 138, l. 128. 
496 1923 10 17 Patikrinimo Lietuvos kareivių, grįžusių iš Lenkijos nelaisvės, protokolas, LCVA, f. 384, ap. 2,  
 b. 138, l. 87. 
497 1923 11 03 Krašto apsaugos ministro raštas užsienio reikalų ministrui Nr. 5565, LCVA, f. 384, ap. 2, b. 366,  
 l. 86. 
498 1919 05 17 KAM kanceliarijos viršininko raštas Nr. 2461 karininkui Tamošauskiui, LCVA, f. 384, ap. 3, b. 11,  
 l. 122. 
499 Mūsų armijos veikimo apžvalga, Lietuva, 1919 05 31, Nr. 111, p. 4. 
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Amerikos karo misija Lietuvos vyriausybei išsiuntė užklausą dėl karo belaisvių 
bolševikų. KAM kanceliarijos viršininkas nurodė, kad jie dirbs žemės ūkyje500. 
Antantės valstybės bolševikų režimą laikė neteisėtu, todėl ėmėsi tam tikrų veiks-
mų jam slopinti. Toks Amerikos karinės misijos susidomėjimas bolševikais karo 
belaisviais buvo pragmatinis veiksmas – greičiausiai norėta išsiaiškinti, kiek karo 
belaisvių bus pasiruošusių prisidėti prie antibolševikinio karo. Didžiosios Bri-
tanijos iniciatyva 1919 m. rugpjūčio 26 d. Rygoje buvo suorganizuota konfe-
rencija, kurioje dalyvavo Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos ir rusiškųjų armijų 
atstovai. Didžioji Britanija tikėjosi suvienyti visas prieš bolševikus galinčias ko-
voti jėgas. Konferencijoje priimtas nutarimas rugsėjo mėn. pradėti koordinuotą 
puolimą prieš bolševikus501. Nors puolimas neįvyko, Antantė palaikė baltagvar-
diečius ir stengėsi Lietuvą įtraukti į šią paramą. Lietuvos vyriausybei buvo sunku 
sutikti bendradarbiauti, nes baltagvardiečių laimėjimas būtų reiškęs tradicijos 
laimėjimą – Rusijos imperijos atkūrimą, galėjusį reikšti besikuriančios Lietuvos 
valstybės mirtį. Vis tik siekis nepakenkti Vakarų valstybių interesams ir parody-
ti, kad Lietuva gali būti lygiavertė partnerė, vertė laviruoti. 

1919 m. spalio mėn. pasklido gandai, kad Lietuva išlaisvina karo belaisvius 

500 1919 05 17 KAM kanceliarijos viršininko raštas Nr. 2461 karininkui Tamašauskiui, LCVA, f. 384, ap. 3, b. 11,  
 l. 122. 
501 Č. Laurinavičius, Lietuvos–Sovietų Rusijos taikos sutartis, Vilnius, 1992, p. 20. 

Lietuvos kariuomenės sąjungininkai – saksų savanoriai veža suimtus raudonarmiečius. 1919 m. 
(VDKM)
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bolševikus502. Lietuvos karo ministerija nedelsdama šiuos gandus paneigė503. Grei-
čiausiai Anglų karinę misiją klaidinga informacija apie bolševikų siuntimą į Rusiją 
pasiekė dėl to, kad tuomet gana aktyviai derėtasi su bolševikų valdžia dėl keitimosi 
įkaitais – politiniais kaliniais. Kita tokių gandų pasklidimo priežastis galėjo būti 
karo belaisvių bolševikų Latvijos piliečių išlaisvinimas. Zenonas Butkus pažymi, 
kad 1919 m. antrojoje pusėje Lietuvos ir Latvijos valstybėms iškilo poreikis glau-
džiau bendradarbiauti ir kurti nuolatinius ryšius504. Autorius mini, kad kpt. Vla-
das Natkevičius to meto Rygą politine svarba Lietuvai prilygino Paryžiui. 1919 m. 
rugpjūčio 4 d. Latvijos URM Lietuvos URM išsiuntė prašymą, kad į Latviją būtų 
išsiųsti karo belaisviai latviai, į nelaisvę paimti lietuvių mūšiuose su bolševikais. 
1919 m. rugpjūčio 12 d. vyriausybė pirmu Lietuvos atstovu Latvijoje paskyrė 
Joną Šliūpą, karo atašė – V. Natkevičių. Todėl nenuostabu, kad Lietuvos URM 
patarėjas jau rugpjūčio 13 d. pranešė, jog Lietuvos vyriausybė sutinka karo belais-
vius perduoti Latvijos vyriausybei505. Netrukus per Latvijos įgaliotinį Lietuvoje 
 

502 1919 10 07 Anglų karinės misijos plk. R. Robinsono raštas Nr. R.R. 350 B. 8 krašto apsaugos ministrui, LCVA,  
 f. 384, ap. 3, b. 11, l. 27.
503 1919 10 11 Karo ministerijos raštas Nr. 3936 Anglų karinės misijos viršininkui, LCVA, f. 384, ap. 3, b. 11,  
 l. 29. 
504 Z. Butkus, Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919–1929 metais, Vilnius, 1993, p. 23. 
505 1919 08 13 URM raštas Nr. 2000 Latvijos užsienio reikalų ministrui, LCVA, f. 929, ap. 1, b. 344, l. 144. 
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Latvijos piliečiai pradėti  
laisvinti iš stovyklų ir siųsti 
į Latviją. Pirmieji į Latvi-
ją išvyko išlaisvinti kari-
ninkai506. Rugpjūčio 28  d. 
išsiųsti 259507, rugsėjo 
mėn. – 98508, spalio mėn. – 
138 karo belaisviai 509. Dar 
kartą tokių belaisvių sąrašas 
sudarytas 1920 m. pavasa-
rį. Belaisvių stovyklos vir-
šininkas, sudaręs karo be-
laisvių Latvijos piliečių, in-
ternuotų Lietuvos belaisvių 
stovyklose, sąrašą, išsiuntė 
jį Latvijos įgaliotiniui Lie-
tuvoje510. Pastarajam per-
siuntus sąrašą Generalinio 
štabo viršininkui ir Tieki-
mų viršininkui, gautas suti-
kimas imtis jų išlaisvinimo 
veiksmų. Balandžio mėn. 
43 karo belaisviai Latvijos 
piliečiai išsiųsti į Latviją511.

1919 m. rugpjūčio mėn. 
Lietuvos belaisvių stovyklose buvo nemažai rusų karininkų, kurie į Lietuvos pusę 
buvo perėję savo noru. Generalinio štabo Rikiuotės skyriaus viršininkas krašto 
apsaugos ministrui skundėsi, kad jie Lietuvai jokios naudos duoti negali, o rūpi-
nantis karininkais reikia vadovautis tarptautinės teisės normomis, kam Lietuvos 
valstybė dar nėra pasiruošusi. Tame pačiame rašte buvo prašoma daryti viską, kad 
visi rusų karininkai belaisviai būtų išlaisvinti ir išsiųsti į tokią rusų armiją, kuri 
 

506 1919 08 21 Rikiuotės skyriaus viršininko raštas Nr. 3752 Belaisvių stovyklos valdybos viršininkui, LCVA,  
 f. 299, ap. 2, b. 5, l. 317. 
507 1919 08 29 Įsakymas belaisvių stovyklų valdybai Nr. 30, §4, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 13, l. 40 a. p. 
508 1919 09 19 Belaisvių stovyklos komendanto raštas Nr. 3690 Belaisvių stovyklų viršininkui, LCVA, f. 299,  
 ap. 2, b. 33, l. 88–89 a. p. 
509 1919 10 06 Įsakymas belaisvių stovyklų valdybai Nr. 68, §5, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 13, l. 108 a. p.
510 1920 03 16 Belaisvių stovyklos valdybos viršininko raštas Nr. 1685 Latvijos įgaliotiniui Lietuvoje, LCVA,  
 f. 299, ap. 2, b. 32, l. 440. 
511 1920 04 30 Įsakymas belaisvių stovyklų valdybai Nr. 118, §5, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 13, l. 109. 
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nebūtų pavojinga 
Lietuvai512. Jau rug-
sėjo pabaigoje Belais-
vių stovyklų valdy-
bos viršininkui buvo 
įsakyta rusų armijos 
karininkus aprūpinti 
dokumentais ir kartu 
su palydovais išsiųsti 
į gen. Nikolajaus Ju-
deničo (Nikolai Ni- 
kolajevič Judenič) ar-  
miją per Latvijos teri-
toriją513. 

1919 m. lapkričio 
19 d. plk. R. Robin-
sonas mjr.  A.  Mer-
kiui išsiuntė raštą, 
kuriame klausė, kiek 
karo belaisvių bolše-
vikų yra Lietuvoje. 
Antroje rašto dalyje 
jis teiravosi, kiek iš jų 
norėtų prisidėti prie 
gen. N.  Judeničiaus 
armijos ir kiek jau yra 

prie jos pritapusių. Belaisvių stovyklos valdybos kar. Z. Baltušausko pranešime 
KAM valdytojo ir vyriausiojo karo vado padėjėjui suteikta informacija, turėjusi 
būti persiųsta plk. R. Robinsonui, atskleidžia, kad lapkričio 20 d. visose stovyk-
lose buvo 1534 bolševikai belaisviai. Kiek iš jų buvo paimtų į nelaisvę, o kiek 
perėjo savo noru, karininkas atsakyti negalėjo, nes, pasak jo, karo komendantai, 
atsiųsdami belaisvius, tokios informacijos nesuteikdavo514. Jis spėjo, kad į nelaisvę 
paimta apie 200 žmonių. Derėtų pastebėti, kad Generalinio štabo pranešimuo-
se apie kovų eigą niekuomet nebuvo užsimenama, kad bolševikai perėjo savo 

512 1919 08 Generalinio štabo Rikiuotės skyriaus viršininko raštas Nr. 1453 krašto apsaugos ministrui, LCVA,  
 f. 929, ap. 4, b. 24, l. 14. 
513 1919 09 20 Apsaugos ministerijos Rikiuotės skyriaus skubus raštas Nr. 1224 Belaisvių stovyklos viršininkui,  
 LCVA, f. 922, ap. 2, b. 90, l. 177. 
514 1919 11 22 Belaisvių stovyklų valdybos kar. Baltušausko pareiškimas KAM valdytojo ir vyriausiojo karo vado  
 padėjėjui, LCVA, f. 384, ap. 3, b. 354, l. 252.  

Nepriklausomybės kovos. Bolševikai belaisviai Kaune. 1919 m. 
(VDKM)
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noru, visuomet akcentuojama, kad jie „paimti“515, vadinami „karo laimikiu“516. 
Šio „karo grobio“ fikciją demaskavo slaptas Žvalgybos skyriaus viršininko pa-
reiškimas Generalinio štabo viršininkui, kuriame rašoma, kad apie 80 proc. visų 
karo belaisvių raudonarmiečių, laikomų belaisvių stovyklose, yra perbėgėliai. 
Nenorėdami tarnauti Raudonojoje armijoje, jie perėjo į Lietuvos kariuomenės 
pusę517. Pagrindinė jų perbėgimo priežastis, pasak Žvalgybos skyriaus viršininko, 
buvo Lietuvos valdžios platinamos proklamacijos, kuriose raudonarmiečiai buvo 
kviečiami pereiti į lietuvių pusę.

Kar. Z. Baltušauskas taip pat negalėjo skubiai atsakyti, kiek iš internuotų norė-
tų įstoti į gen. N. Judeničiaus armiją, nes dauguma jų buvo išsiųsti į darbus, be to, 
jie buvo laikomi ne vienoje stovykloje. Laiške plk. R. Robinsonui buvo pažadėta 
šiuos duomenis surinkti518. Tiksliai buvo aišku, kad 21 belaisvis karininkas į rusų 
savanorių armijas jau išsiųstas – 20 į gen. N. Judeničiaus ir 1 į gen. ltn. Antono 
Denikino (Anton Ivanovič Denikin) armiją. Lapkričio pabaigoje Belaisvių stovy-
klų valdyba KAM kanceliarijos viršininkui persiuntė raštą, kuriame nurodė, kad 
222 karo belaisviai išreiškė norą įstoti į gen. N. Judeničiaus armiją519. Vis tik jie 
išsiųsti nebuvo, nes 1920 m. pradžioje bolševikų Lietuvos belaisvių stovyklose, 
lyginant su praėjusių metų lapkričio mėn. duomenimis, nesumažėjo, bet atvirkš-
čiai – padaugėjo. Sausio 19 d. bolševikų karo belaisvių kareivių buvo 1775, kari-
ninkų – 9520. 

5.2. Belaisvių stovyklų tuštėjimo metas po Lietuvos–Sovietų Rusijos 
taikos sutarties pasirašymo

1920 m. kovo mėn. A. Merkys Belaisvių stovyklų valdybos viršininkui įsakė 
sudaryti bolševikų belaisvių, norinčių grįžti į Sovietų Rusiją, nenorinčių grįžti į 
Sovietų Rusiją, ir Lietuvos piliečių, esančių belaisvių stovykloje, sąrašus521. Vis tik 
norintieji grįžti išlaisvinti nebuvo. Laukta taikos sutarties su Rusija pasirašymo522. 

1920 m. birželio 30 d. Maskvoje buvo pasirašyta Tremtinių grąžinimo su-
tartis tarp Lietuvos ir Rusijos. Sutartyje, kurią iš vienos pusės pasirašė Tomas 
Naruševičius, Petras Klimas, Simonas Rozenbaumas ir Juozas Vailokaitis, o iš  

515 Generalinio štabo pranešimas, 1919 07 13–14, Lietuva, 1919 07 16, Nr. 151, p. 3. 
516 Mūsų armijos veikimo apžvalga, 1919 09 03–09, Lietuva, 1919 09 13, Nr. 201, p. 1. 
517 1919 09 05 Slaptas Žvalgybos skyriaus viršininko pareiškimas Generalinio štabo viršininkui, LCVA, f. 929,  
 ap. 2, b. 163. 
518 1919 11 25 KAM raštas Nr. 4269 plk. R. Robinsonui, LCVA, f. 384, ap. 3, b. 354, l. 247.  
519 1919 11 29 Belaisvių stovyklos valdybos raštas KAM Kanceliarijos viršininkui, LCVA, f. 384, ap. 3, b. 11,  
 l. 119. 
520 Žinios apie karo belaisvių stovį laike nuo 1920 m. sausio 15 d. iki 19 d., LCVA, f. 1, ap. 1, b. 110, l. 5. 
521 1920 03 17 Įsakymas Belaisvių stovyklų valdybos viršininkui, LCVA, f. 1, ap. 1, b. 110, l. 64. 
522 1920 06 16 Tiekimų viršininko rezoliucija Belaisvių stovyklų valdybos viršininkui, LCVA, f. 1, ap. 1, b. 110,  
 l. 205. 
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kitos – Adolfas Joffe, buvo skelbiama, kad siekdamos sumažinti karo nelaimes abi 
valstybės įsipareigoja leisti tremtiniams sugrįžti į tėviškes nelaukiant, kada bus 
pasirašyta taikos sutartis tarp šalių523. Pagal antrąjį sutarties straipsnį, tremtiniais 
buvo laikomi asmenys, kurie gyveno vienos susitariančios šalies teritorijoje, o 
sutarties pasirašymo metu buvo antrosios šalies teritorijoje ir kurie 1914–1917 
metais išvyko iš vokiečių užimtų arba užėmimo grėsmėje buvusių sričių, arba 
buvo Rusijos karo ar civilinės valdžios įsakymu ištremti. Straipsnio pastaba skel-
bė, kad pasaulinio karo imtiniai, gyvenę vienos susitariančios šalies teritorijoje, 
atsidūrę kitos šalies teritorijoje, taip pat laikomi tremtiniais. Kituose sutarties 
straipsniuose numatyta tremtinių grąžinimo tvarka ir sąlygos. Liepos 12 d. buvo 
pasirašyta Lietuvos taikos sutartis su Rusija. Taikos sutarties penkioliktajame 
straipsnyje nurodyta, kad ratifikavus sutartį, Lietuvos vyriausybė panaikins Rusi-
jos piliečiams ir optuojantiems Rusijos pilietybę, o Rusijos vyriausybė – Lietuvos 
piliečiams ir optuojantiems Lietuvos pilietybę, visų politinių ir disciplinos bylų 
bausmes524. Tiesiogiai apie karo belaisvius dokumente neužsiminta. 

1920 m. liepos mėn. Lietuvoje belaisvių stovyklose buvo laikoma 200 rusų 
belaisvių, grįžtančių iš Vokietijos. Jie kreipėsi į Belaisvių stovyklų valdybos vir-
šininką prašydami išsiųsti juos į Rusiją. Pastarasis kreipėsi į Generalinio štabo 
viršininką klausdamas, ką su jais daryti. Generalinio štabo viršininko nuomone, 

523 Lietuvos sutartys su svetimomis valstybėmis 1919–1929, t. 1, sudarė P. Dailidė, Kaunas, 1930, p. 24. 
524  Lietuvos taikos sutartis su Rusija, Kaunas, 1920, p. 16.  
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jie turėjo būti pakeisti į Lietuvos piliečius, esančius Rusijoje525. Gavęs tokį atsaky-
mą, Tiekimų skyriaus viršininkas krašto apsaugos ministrui išsiuntė pareiškimą, 
kuriame siūlė šiuos asmenis išsiųsti iš Lietuvos pagal pasirašytą sutartį su bolševi-
kais. Nuo rugsėjo mėn. antrosios pusės pradėta reguliariai siųsti karo belaisvius į 
Rusiją.  Atsirasdavo tokių, kurie norėjo likti Lietuvoje. Pavyzdžiui, Butų skyriuje 
dirbę stiklininku ir šaltkalviu rusai belaisviai paprašė leidimo likti Lietuvoje. Toks 
jų prašymas buvo patenkintas išdavus jiems liudijimus ir išlaisvinus iš belaisvių 
stovyklos526. 

Tolesniu tiek Pirmojo pasaulinio karo rusų belaisvių, tiek bolševikų karo 
belaisvių laikymu KAM nebuvo suinteresuota ir aktyviai sureagavo į prašymus 
grąžinti juos į Rusiją. Krašto apsaugos ministras Ministrui Pirmininkui išsiuntė 
raštą, kuriame prašė šį klausimą apsvarstyti ministrų kabineto posėdyje527. 

Rusų grąžinimu rūpinosi Rusijos atstovybės Lietuvoje Emigracijos skyriaus dar-
buotojai. 1920 m. spalio 12 d. Atstovybė nusiuntė Vietinės kariuomenės brigados 
vadui raštą, kuriame prašė įsakyti belaisvių stovyklų komendantams išlaisvinti visus 
rusus karo belaisvius. Prašymas buvo patenkintas528. Iš stovyklų buvo laisvinami visi 
rusai belaisviai. 1920 m. gruodžio mėn. pradžioje Pirmojoje belaisvių stovykloje 
buvo likę – 144, Trečiojoje – 29, Ketvirtojoje – 3, Šeštojoje – 60 karo belaisvių 
Raudonosios armijos kareivių (tarp jų 43 internuoti civiliai) ir 21 karininkas529. Iki 
1922 m. pradžios pamažu buvo išsiųsti ne tik Raudonosios armijos karo belaisviai, 
bet ir kiti Rusijos piliečiai, norėję grįžti į Rusiją530. Netrukus teko rūpintis kitu 
procesu – kaip išsiųsti nepageidaujamus asmenis iš Lietuvos, kurių Rusija neno-
rėjo priimti. Krašto apsaugos ministerija URM skundėsi, kad Lietuvoje belaisvių 
stovyklose yra nemažai asmenų, kuriuos reikėtų išvežti į Rusiją. Rusų atstovybei jų 
nepriimant, buvo svarstomi neoficialūs jų išgabenimo būdai531.

5.3. Karo belaisviai lietuviai Rusijoje: ar verta ieškoti kaltų?

Tiksliai nustatyti, kada Lietuva pradėjo rūpintis karo belaisvių grąžinimu iš 
Rusijos, nepavyko. Grąžintinų iš Rusijos žmonių grupių buvo labai daug: trem-
tiniai, politiniai kaliniai, įkaitai, Raudonosios armijos gretose tarnaujantys Lie-

525 1920 08 10 Generalinio štabo kanceliarijos viršininko raštas Nr. 5854 Tiekimų skyriaus viršininkui, LCVA,  
 f. 923, ap. 1, b. 83, l. 46; f. 929, ap. 1, b. 357, l. 545. 
526 1920 09 26 Raštas Nr. 5739 Vietinės kariuomenės brigados vadui, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 33, l. 223 a. p. 
527 1920 09 03 Krašto apsaugos ministro raštas Nr. 2859 Ministrui Pirmininkui, LCVA, f. 923, ap. 1, b. 83, l. 44. 
528 1920 10 12 Sovietų Rusijos atstovybės Lietuvoje Evakuacijos skyriaus raštas Nr. 40 Vietinės kariuomenės  
 brigados vadui, LCVA, f. 299, ap. 2, b. 33, l. 226. 
529 Žinios apie karo belaisvių stovį nuo 1920 m. lapkričio 22 d. iki gruodžio 1 d., LCVA, f. 10, ap. 1, b. 29, l. 167. 
530 1922 01 17 Žvalgybos skyriaus Žvalgų dalies raštas Nr. 222 Rytų departamento direktoriui, LCVA, f. 929,  
 ap. 2, b. 635, l. 6.
531 1922 04 28 Griežtai slaptas URM pranešimas Lietuvos atstovybei Klaipėdoje, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 423,  
 l. 141. 
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tuvos piliečiai. Tremti-
nių skaičius buvo labai 
didelis, galbūt todėl 
jie nustelbė karo be-
laisvių problemą. Kita 
vertus, politiniai be-
laisviai, kalėję Rusijos 
kalėjimuose, nebuvo 
užmiršti. Aktyviai į jų 
grąžinimo darbą įsi-
traukė ir LRK. Nors 
tai, kad karo belaisviai 
buvo pamiršti, kėlė 
nepasitenkinimą, kar-
dinalių pokyčių tokia 
kritika greičiausiai ne-
atnešė. 1920 m. kovo 
mėn. pabaigoje „Ka-
riškių žodyje“ išspaus-
dintame straipsnyje 
buvo piktinamasi, kad 
rūpinamasi tik politi-
niais kaliniais, o prieš 
rusus kovoję lietuviai 
pamiršti532. Straipsnio 
„Pasirūpinkime belais-

viais“ autorius apgailestavo, kad nėra jokių žinių apie karo belaisvius lietuvius 
Rusijoje. Raginama pasirūpinti jų sugrąžinimu ir primenama, kad Lietuvoje la-
bai daug bolševikų belaisvių, kuriuos mainais galima būtų išsiųsti. Siūlyta prie 
delegacijos, vykstančios į Rusiją, sudaryti specialią kariškių komisiją, kuri būtų 
įgaliota susitarti dėl keitimosi belaisviais. Straipsnelio autorius buvo pakankamai 
gerai išnagrinėjęs belaisvių grąžinimo problemą, nes priminė, kad Lietuva yra pa-
sirašiusi sutartį su Austrija dėl belaisvių iš Rusijos pervežimo. Jo nuomone, Lietu-
va turėtų pasirūpinti ne tik kitų valstybių, bet ir savo piliečiais, esančiais Rusijoje. 

Gana vėlyvą susidomėjimą karo belaisviais atskleidžia ir gen. Stasio Raštikio, 
dvidešimt mėnesių praleidusio nelaisvėje, atsiminimai533. Tuomet dar kapitonas,  
 

532 Kar., Pasirūpinkime belaisviais, Kariškių žodis, 1920 03 25, Nr. 13, p. 120. 
533 Kpt. Raštikis, Dvidešimts mėnesių rusų nelaisvėje, Karo archyvas, t. 3,1926, Kaunas, p. 170–219; S. Raštikis,  
 Lietuvos likimo kelias, t. 4, Baltijos kultūros fondas, 1996, p. 125–218; S. Raštikis, Kovose dėl Lietuvos: kario  
 atsiminimai, t. 1, Vilnius, 1956, p. 161–193. 



113

S. Raštikis stebisi, kad nors taikos sutartis su Rusija buvo pasirašyta, tačiau ilgą lai-
ką apie keitimąsi karo belaisviais nebuvo kalbama. Tokią jo nuomonę patvirtintų 
ir krašto apsaugos ministro raštas URM – 1920 m. lapkričio 24 d. plk. ltn. Kons-
tantinas Žukas prašė per Rusijos atstovybę Lietuvoje sužinoti, kiek Rusijoje buvo 
Lietuvos belaisvių, kiek jų grąžinta ir kada bus grąžinti likusieji534. Deja, atsakymo 
į šią KAM užklausą surasti nepavyko. Vis tik pats klausimas leidžia daryti prielai-
dą, kad KAM neturėjo tikslių žinių nei kiek lietuvių pateko į Raudonosios armijos 
nelaisvę, nei kiek iš jų grįžo. Manytume, taip buvo todėl, kad grąžinant iš Rusijos 
Lietuvos piliečius, karo belaisviai neatskirti nuo kitų – politinių kalinių, vadina-
mų įkaitais. Plk. ltn. K. Žukas atsiminimuose rašo, kad 1921 m. sausio mėn. iš 
Rusijos kalėjimų išlaisvinta gana daug kalinių ir belaisvių lietuvių. Sužinojęs, ko-
kiu traukiniu jie atvažiuos, liepė pasitikti stotyje su orkestru ir garbės sargyba. Pats 
nuvyko jų pasitikti. Pulkininkas atsimena, kad traukiniui artėjant prie perono, or-
kestras pradėjo groti Tautos himną, o garbės sargyba atvykusiuosius pagerbė gin-
klu535. Memuarų autorius aprašo graudų jų vaizdą: „išblyškę, išvargę buvę žiaurių 
bolševikų kalėjimų kaliniai pradėjo verkti“536. Kai plk. ltn. K. Žukas juos pasveikino 
laimingai sugrįžus „iš sovietų pragaro į laisvą Tėvynę“537, visi vėl pravirko. 

S. Raštikis laikraštyje perskaitęs, kad Rusijoje veikia Lietuvos atstovybė, pats 
nusiuntė jai laišką, kuriame nuodugniai aprašė, kur, kokiomis aplinkybėmis ir 
kada pateko į nelaisvę ir paprašė jį grąžinti į Lietuvą. Po dviejų savaičių, 1921 m. 
sausio 12 d., jis gavo atsakymą. Laiške, kurio kopija išspausdinta atsiminimuose, 
Lietuvos atstovybės Rusijoje darbuotojai Č. Petraškevičius (Teisių skyriaus vedė-
jas) ir R. Rubinšteinas (sekretorius) pranešė, kad jau seniai rūpinamasi išlaisvinti 
lietuvius karo belaisvius iš kalėjimų ir lagerių, o kpt. S. Raštikis yra įtrauktas į 
sąrašą, kuris įteiktas Užsienio reikalų liaudies komisarui538. Netrukus S. Raštikis 
gavo dar vieną laišką, kuris buvo išsiųstas anksčiau nei pirmasis, bet jį pasiekė 
vėliau. Pastarasis, nors jame pažymėta, kad tai atsakymas į kpt. S. Raštikio krei-
pimąsi, greičiausiai buvo siunčiamas visiems į grąžinamų iš Rusijos Lietuvos pi-
liečių sąrašą įtrauktiems asmenims. Rusų kalba parašytame rašte S. Raštikis buvo 
informuotas, kad Lietuvos atstovybė, vadovaudamasi Lietuvos ir Rusijos taikos 
sutartimi, ėmėsi tam tikrų veiksmų dėl jo išlaisvinimo. Užsienio reikalų liaudies 
komisariatas, siekdamas pagreitinti grąžinimą, prašo pateikti šiuos duomenis apie 
kiekvieną kalinamąjį: kam priklauso, kalinimo vieta, nuo kada kali, kuo kaltina-
mas. Buvo prašoma atsiųsti dokumentus, paliudijančius pilietybę. Suprantant, 
kad tokių karininkas gali neturėti, paprašyta atsiųsti šią informaciją apie save:  
 

534 1920 11 24 Krašto apsaugos ministro raštas URM, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 29, l. 142. 
535 K. Žukas, Žvilgsnis į praeitį: žmogaus ir kario atsiminimai, Vilnius, 1992, p. 252. 
536 Ten pat. 
537 Ten pat, p. 253. 
538 Kpt. Raštikis, Dvidešimts mėnesių..., p. 204
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kilmę, kiek laiko gyveno Lietuvoje, užsiėmimą, kada išvyko, ar kalba lietuviškai, 
kas gali patvirtinti lietuvišką kilmę539. Klausimų gausa S. Raštikiui buvo nesu-
prantama. Jis įvertino Atstovybės rūpestį Lietuvos piliečiais, tačiau publikuotuo-
se atsiminimuose kėlė klausimą: „Argi Lietuvos atstovybei iš mūsų Krašto apsaugos 
ministerijos nebūtų pranešta, kad rusų nelaisvėje yra Lietuvos karininkas?“540 Toks 
detalios informacijos reikalavimas mažai ką turėjo bendra su patekimu į nelaisvę 
kovos lauke. Užduoti klausimai atspindėjo, kad į kalinamąjį buvo žvelgiama ne 
kaip į karo belaisvį, bet kaip į kalinį. Net susirašinėjant su karininku, išimtys 
nebuvo daromos. KAM Lietuvos atstovybės negalėjo informuoti apie į nelaisvę 
patekusį karininką, nes pati buvo jį paskelbusi „dingusiu be žinios“. 

Nors laiškai iš Lietuvos atstovybės suteikė daug vilties, tačiau nesulaukę kokių 
nors rezultatų kartu su S. Raštikiu kalėję lietuviai buvo nusprendę pradėti bado 
streiką. Jie manė, kad tai buvo vienintelė priemonė, galėjusi atkreipti dėmesį ir 
pagreitinti grįžimą į tėvynę. Badavimas neprasidėjo, nes į kalėjimą atvyko Lietu-
vos atstovybės darbuotojas Jurgis Baltrušaitis, kuris nuo 1920 m. rugsėjo 16 d. ėjo 
specialiosios Lietuvos misijos vedėjo Maskvoje pareigas. Jis S. Raštikiui papasako-
jo, kad jau seniai stengiamasi išlaisvinti lietuvius iš kalėjimų, tačiau susiduriama 
su Rusijos trukdymais. Netrukus lietuviai buvo išlaisvinti, tačiau į Lietuvą iš karto 
išvykti jie negalėjo. 1921 m. sausio mėn. pradžioje prasidėjęs susirašinėjimas davė 
vaisių – balandžio mėn. S. Raštikis grįžo į Lietuvą. Kartu su juo buvo išlaisvinti ir 
kiti kaliniai, tarp kurių buvo dar vienas Nepriklausomybės kovų karo belaisvis541. 
S. Raštikis pasakoja, kad tuomet jie buvo vadinami „politiniais įkaitais“, nors ne 
visi buvo kalėję bolševikų kalėjimuose ar koncentracijos stovyklose. 

1921 m. vasario 12 d. VRM vyriausiajam valdytojui Pranui Kuzmai buvo 
duotas įsakymas vykti į Rusiją organizuoti Lietuvos tremtinių reevakuaciją. So-
cialinės apsaugos departamento vicedirektoriaus ir Tremtinių ir belaisvių grąžini-
mo skyriaus vedėjo parašais patvirtintuose nurodymuose dėstoma, kokios tvar-
kos valdininkas turėtų laikytis. Vienas iš darbų buvo „apžiūrėti visas belaisvių 
stovyklas ir ištraukti iš ten lietuvius Lietuvos kareivius grąžinant į pirmą eilę“542. 
1921 m. kovo 1 d. pranešime URM J. Avižonis, Lietuvos pasiuntinybės Rusijoje 
sekretorius, nurodė, kad stengiamasi kuo greičiau išlaisvinti kalinius ir belaisvius, 
tačiau detalesnio darbų aprašymo jis nepateikė543. 

URM metų pradžioje į Maskvą išsiuntė specialų savo įgaliotinį Joną Šimkų, 
kuris turėjo susipažinti su opiausiais klausimais, tarp jų – tremtinių grąžinimo. 

539 Ten pat, p. 205. 
540 Ten pat.  
541 S. Raštikis, Lietuvos likimo..., p. 210. 
542 1921 02 12 VRM Socialinės apsaugos departamento vicedirektoriaus ir Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus  
 vedėjo raštas Ypatingų reikalų valdytojui Kuzmai, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 272, l. 94. 
543 1921 03 01 Lietuvos pasiuntinybės Rusijoje pirmojo sekretoriaus J. Avižonio raštas URM, LCVA, f. 928, ap. 2,  
 b. 50, l. 226. 
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Kovo mėn. grįžęs iš Sovietų Rusijos J. Šimkus, aprašydamas tremtinių grįžimą, 
paminėjo ir problemas, su kuriomis susiduriama grąžinant kalėjimuose ir kon-
centracinėse stovyklose laikomus Lietuvos piliečius. Įdomu tai, kad laikraštyje 
„Lietuva“ išspausdintame straipsnyje Tremtinių grąžinimo sutarties pavadinimas 
pailginamas – ji tampa Tremtinių ir belaisvių grąžinimo sutartimi. J. Šimkus 
apgailestavo, kad tremtinių ir belaisvių grąžinimui labai sutrukdė L. Želigovskio 
žygis. 1921 m. sausio mėn. tremtiniai vėl pradėti gabenti. Siuntimas vyko per 
„Centroevaką“ (Centr Evakuacii), Sovietų Rusijos valstybinę įstaigą, atsakingą už 
tremtinių ir belaisvių evakuaciją, esančią Maskvoje. Ji turėjo skyrius kiekvienoje 
gubernijoje. Skundžiamasi, kad Lietuvos atstovybė negalėjo lankyti kalėjimų ir 
koncentracinių stovyklų ir nerinko duomenų apie Lietuvos piliečius. Vis tik prie 
šių asmenų, pažymima straipsnyje, galėjo prieiti Raudonojo Kryžiaus atstovai. 
Todėl J. Šimkus, dar būdamas Rusijoje, išsiuntė telegramą, kad LRK atsiųstų 
savo atstovą. Taip pat įgaliotinis kreipėsi į Komisariatą, prašydamas leidimo lan-
kyti kalėjimus ir stovyklas dėl kalinčiųjų sąrašų peržiūrėjimo544. 

1921 m. kovo pabaigoje karo atstovas kpt. Kazys Svilas sudarė karo belais-
vių lietuvių, kalinčių Rusijos teritorijoje, sąrašą. Nurodyta, kad sąraše esantys 
35 žmonės pagal taikos sutartį turi būti išlaisvinti545. Vis tik sąrašo atsiuntimas 
į Lietuvą belaisvių grąžinimo nepaspartino. URM Rytų departamento direkto-
rius A. Lisauskis kreipėsi į Generalinį štabą, prašydamas kpt. K. Svilo detaliai 
aprašyti veiksmus, kurių jis asmeniškai ir Atstovybė ėmėsi, kad iš kalėjimų būtų 
išlaisvinti lietuviai kariškiai. Atsakymo ilgai laukti nereikėjo. Lietuvos atstovybės 
Rusijoje karo atašė informavo, jog jis asmeniškai nieko nedarė, kad būtų išlais-
vinti karo belaisviai, nes tam neturėjo įgaliojimų. Kpt. K. Svilas pabrėžė, kad tai  
diplomatinė veikla, kurią vykdo atstovas juriskonsultas. Pastarasis kelis kartus 
kreipėsi notomis dėl jų išlaisvinimo546. Sunku pasakyti, kiek šis 1921 m. pradžios 
susirašinėjimas susijęs su 1920 m. pabaigos krašto apsaugos ministro prašymu 
pateikti informaciją apie lietuvius karo belaisvius Rusijoje. Galbūt negavus infor-
macijos iš Rusijos atstovų Lietuvoje, kreiptasi į savo Atstovybę Rusijoje ir per ją 
bandyta atsakyti į užduotus klausimus. 

Rusija, keičiantis belaisviais, dažnai nesilaikydavo susitarimų. Tai kėlė Lietuvos 
pasipiktinimą ir trukdė bendradarbiauti. Rusų Atstovybės sekretorius Vladislavas 
Matuševskis pokalbio su A. Lisauskiu metu išreiškė Rusijos reikalavimą, kad būtų 
grąžinti visi rusų komunistai, kurie yra sulaikyti Lietuvoje. Taip pat buvo žadama 
Lietuvos belaisvius paleisti vėliau. Nutarta, kad derybas dėl keitimosi belaisviais  
 

544 Jonas Šimkus, Mūsų tremtinių ir jų turtų grąžinimas iš Sovietų Rusų, Lietuva, 1921 03 12, Nr. 56, p. 1. 
545 1921 03 29 Sąrašas karo belaisvių lietuvių, kalinčių Rusijos teritorijoje ir priklausančių išlaisvinimui, LCVA,  
 f. 929, ap. 1, b. 402, l. 58. 
546 1921 05 25 Lietuvos atstovybės Rusijoje karo atašė kpt. K. Svilo raštas Nr. 344 Generalinio štabo kanceliarijos  
 viršininkui, LCVA, f. 929, ap. 1, b. 402, l. 55. 
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jokiu būdu negalima atnaujinti, nes „rusai šiame dalyke labai negarbingai pasielgė 
mūsų link – nesilaikė savo duoto žodžio. Jie [...] mums skolingi 30 kalinių.“547 Pa-
našiu metu, gegužės 6 d., KAM susirūpino ir karo belaisviais. Generalinio štabo 
Rikiuotės skyriaus viršininkas kpt. Jurgis Bobelis Vietinės kariuomenės vadui iš-
siuntė raštą, kuriame klausė, „ar buvo kada nors iškeltas klausimas apie grąžinimą 
mūsų kareivų, patekusių nelaisvėn pas bolševikus, jeigu taip, tai būtent kokiu būdu ir 
kas yra šiuo reikalu padaryta“548. Atsakymas, išsiųstas tik gegužės 24 d., skelbė, kad 
Vietinės kariuomenės brigadoje žinių apie Lietuvos armijos kareivių, patekusių į 
nelaisvę pas bolševikus, grąžinimą nėra549. 1922 m. liepos 29 d. Lietuvos atstovas 
Rusijoje išsiuntė telegramą, kurioje prašė skubiai atsiųsti sąrašus paskirtų diplo-
matinių kurjerių ir numatytų apsikeisti kalinių. Rugpjūčio 4 d. jam buvo išsiųstas 
atsakymas, kad kurjerių sąrašas jau išsiųstas, bet apie kalinius URM žinojo tik 
tiek, kiek apie juos pranešdavo juriskonsultas R. Rubinšteinas. Iš atstovybės buvo 
gaunama daug įvairių kalinių sąrašų, rašoma atsakyme Lietuvos atstovui Rusijoje, 
bet nei vienas jų nebuvo atstovybės patikrintas550. Taip pat informuojama, kad 
praėjusiais metais J. Baltrušaitis buvo sudaręs 117 Lietuvos piliečių kalinių sąrašą. 
Su Komisariatu buvo susitarta, kad Rusijai bus išduoti bolševikai, už kuriuos bus 
grąžinta 50 Lietuvos piliečių, nusikaltusių po taikos sutarties ratifikavimo, ir visi 
kalintys Rusijoje Lietuvos piliečiai, nusikaltę prieš taikos sutarties ratifikavimą, 
taip pat ir karo belaisviai. Tik dalis kalinių tuomet buvo atsiųsti. Kiti, „Narko-
mindelo“ (Narodnij komisariat inostranych del – Užsienio reikalų liaudies komi-
sariatas) pranešimu, buvo paleisti. Tolesnis susirašinėjimas atskleidė, kad kai kurie 
buvo sušaudyti. Pasipiktinimą kėlė tai, kad Rusijos atstovai Lietuvoje įtikinėjo, 
kad mirties bausmė Lietuvos piliečiams Rusijoje nevykdoma. 

Grįžusieji iš nelaisvės Sovietų Rusijoje apklausinėjami greičiausiai nebuvo. 
LCVA nepavyko rasti jokių šaltinių, kuriuose būtų aprašytas elgesys su karo belais-
viais šioje valstybėje. S. Raštikis labai stebėjosi, kad grįžusiais „iš ilgos bolševikų karo 
nelaisvės nei tada, nei vėliau nei pulko vadovybė, nei kariuomenės vyriausias štabas“ 
nesidomėjo ir oficialiai neapklausė „apie pergyvenimus bolševikų karo nelaisvėje“551. 

Tiek KAM, tiek URM, besirūpindamos karo belaisvių iš Rusijos grąžinimu, 
buvo tarsi užmiršusios Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyrių, kuris kaupė duo-
menis apie grįžusius karo belaisvius. Archyve saugomi duomenys apie grįžusius ir 
per Lietuvos įstaigas perėjusius Lietuvos piliečius dabar kelia daugiau klausimų, 
 

547 1922 05 03 URM griežtai slaptas pranešimas apie Lietuvos vidaus ir tarptautinę padėtį Olandijos atstovybei  
 Nr. 44, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 262, l. 138. 
548 1922 05 06 Generalinio štabo Rikiuotės skyriaus raštas Nr. 1224 Vietinės kariuomenės brigados vadui, LCVA,  
 f. 10, ap. 1, b. 119, l. 6. 
549 1922 05 24 Vietinės kariuomenės brigados vado raštas Nr. 2538 Generalinio štabo viršininko antrajam  
 padėjėjui, LCVA, f. 10, ap. 1, b. 119, l. 4. 
550 1922 08 04 Konfidencialus raštas Lietuvos atstovui Rusijoje, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 301, l. 142. 
551 S. Raštikis, Lietuvos likimo..., p. 217.
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nei pateikia tikslių atsakymų – skaičiai yra, bet jie neįgalina suprasti proceso kryp-
ties. Remiantis statistiniais duomenimis, nuo 1921 m. pradžios Kauno tremtinių 
punkte, Tremtinių karantine arba Lietuvos atstovybėje Latvijoje užsiregistravo 
61 Lietuvos kariuomenės grįžtantis belaisvis; iki 1922 m. liepos mėn. – dar 9552. 
Vis tik šie skaičiai neatskleidžia, kurie iš šių belaisvių grįžo kartu su politiniais 
belaisviais ar tremtiniais, kurie pabėgo iš nelaisvės, kurios valstybės teritorijoje jie 
buvo internuoti. Taip pat iškyla klausimas, kodėl kitos ministerijos neatsigręžė į 
šią informaciją kaupusią instituciją. 

 
5.4. Lietuvos piliečių, mobilizuotų į Raudonąją armiją ir patekusių į 

Latvijos ir Estijos valstybių nelaisvę, problema

Raudonarmiečiai visais būdais stengėsi, kad jų kariuomenę papildytų kuo 
daugiau vyrų. Ne vienas karo belaisvis, pabuvęs bolševikų nelaisvėje, grįžęs pasa-
kojo, kad buvo įkalbinėjamas įsilieti į Raudonosios armijos gretas553. Pasitaikyda-
vo tokių, kurie gyvendami sunkiomis nelaisvės sąlygomis, pasirinkdavo tarnavi-
mą Raudonojoje armijoje. 

1919 m. pabaigoje Latvijos valstybė, kaip jau minėta, susirūpino Latvijos pi-
liečių, tarnavusių bolševikų armijos gretose ir patekusių į nelaisvę, grąžinimu. 
1920  m. pradžioje Lietuvos karo atstovas Latvijoje kpt. V. Natkevičius krašto 
apsaugos ministrui raportavo, kad Latvijos Valmiero karo belaisvių stovykloje yra 
nemažai belaisvių Lietuvos piliečių, daugiausiai prievarta mobilizuotų į bolševikų 
armiją554. Atstovas į stovyklą nusiuntė kareivį, kuris surašė visus tokius į Lietuvą 
norinčius grįžti asmenis. Jokių kliūčių juos siunčiant į Lietuvą neiškilo – 32 vyrai 
per Rygą buvo nusiųsti į Mažeikius ir perduoti komendantui. Pranešta, kad dau-
giau karo belaisvių Lietuvos piliečių Latvijoje neliko. Latvijoje internuotų asmenų 
grąžinimui nesutrukdė ir tai, kad 1920 m. valstybių santykiai dėl teritorinių gin-
čų buvo paaštrėję, o sausio mėn. įvykusios derybos dėl sienos nebuvo sėkmingos. 

1920 m. balandžio 20 d. ministrų kabinete buvo iškeltas klausimas dėl Lietuvos 
piliečių, kuriuos bolševikai mobilizavo, o vėliau, juos paėmus į nelaisvę, pateko į 
Lietuvos belaisvių stovyklas. Ministras be portfelio žydų reikalams M. Soloveičikas, 
iškėlęs šį klausimą, pasiūlė tuos, kurie buvo mobilizuoti prievarta, išlaisvinti iš be-
laisvių stovyklos. Ministras Pirmininkas sutiko su šiuo siūlymu ir nurodė, kad Lie-
tuvos pilietis, per prievartą paimtas į bolševikų armiją ir teismui galintis tai įrodyti, 
turi būti paleistas. Teisingumo ministro pavaduotojas A.  Kriščiukaitis ministrų 
kabinetui priminė, kad belaisvių stovyklos, kuriose laikomi šie žmonės, priklauso 
 

552 Žinios apie grįžusius iš svetimų valstybių Lietuvos kariuomenės belaisvius, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 8, l. 10. 
553 Sugrįžo iš bolševikų nelaisvės, Lietuva, 1919 04 04, p. 3. 
554 1920 02 28 Lietuvos karo atstovo Latvijoje raportas krašto apsaugos ministrui, LCVA, f. 1, ap. 1, b. 103, l. 1.,  
 f. 929, ap. 1, b. 357, l. 98.  
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KAM, ir teismas neturi kompetencijos nagrinėti tokio pobūdžio bylų. Išklausęs 
visus pasisakymus, ministrų kabinetas nutarė Lietuvos piliečius, laikomus belaisvių 
stovyklose kaip raudonarmiečius belaisvius, įrodžius priverstinį jų mobilizavimą, 
išlaisvinti555. 1920 m. pabaigoje Užsienio reikalų ministerijai per Lietuvos atstovą 
Estijoje Vytautą Gylį teko bendrauti su Estijos valdžia, prašiusia kompensuoti pen-
kių Lietuvos piliečių, buvusių raudonarmiečių, išlaikymą belaisvių stovykloje556. Iš 
1921 m. sausio 7 d. parašyto atsakymo galime spręsti, kad Lietuvos URM buvo 
gerai susipažinusi su tarptautine teise, apibrėžusia karo belaisvio statusą. Papunk-
čiui, nurodant Hagos konvencijos paragrafus ir juos cituojant, atsakyta, kad karo 
belaisvius turi maitinti valstybė, kuri juos paėmė į nelaisvę; be to, neutrali valstybė 
neatsako už savo pilietį, kuris kariauja kitose kariuomenėse557. Taip paaiškinta, kad 
Estija kompensacijos gali prašyti nebent iš Rusijos, su kuria dėl to ir turėjo susitarti 
taikos sutartyje. Diplomatiškai patikslinta, kad Lietuva su Estija nekariavo ir Lie-
tuvos piliečiai Raudonojoje armijoje kovojo ne Lietuvos įsakymu. 

5.5. Kovų su bermontininkais karo belaisvių problema Lietuvoje 

Lietuvos nepriklausomybei pavojų kėlė bermontininkai. 1919 m. liepos mėn. 
pabaigoje į Lietuvą įžygiavo plk. Pavelo Bermonto-Avalovo (Pavel Bermont-
Avalov) kariniai daliniai, skelbęsi kovosiantys prieš bolševikus. Baltijos šalyse 
pasilikusi Vokietijos kariuomenė, vadovaujama gen. Rudigerio von der Goltzo 
(Rüdinger von der Goltz), P. Bermontą rėmė. Karinius dalinius sudarė vokiečių 
kareiviai ir rusų belaisviai. Tuo metu Lietuva kovojo ir su bolševikais, todėl ak-
tyviai pasipriešinti bermontininkams negalėjo. Kovoms su bolševikais aprimus, 
1919 m. lapkričio 21–23 d. Lietuvos kariuomenė bermontininkus ties Radviliš-
kiu ir Šiauliais sumušė. 

1919 m. lapkričio 28 d. vyriausiasis kariuomenės vadas tiekimo viršininkui 
įsakė visus vokiečius bermontininkus, į nelaisvę paimtus paskutiniuose mūšiuo-
se, išsiųsti į Vokietiją per Virbalį558. Taip pat nurodyta, kad siunčiamieji pasirašy-
tų, jog į Lietuvą daugiau nesugrįš. Gruodžio viduryje bermontininkai iš Lietuvos 
išstumti. 1919 m. gruodžio 15 d. Lietuvos vyriausybei buvo išsiųsta nota, kurioje 
informuota apie bermontininkų pasitraukimą ir prašyta išlaisvinti patekusius į  
nelaisvę vokiečius559. Jau 1919 m. gruodžio 21 d. vyriausiasis kariuomenės vadas 
gen. ltn. P. Liatukas Tiekimų skyriaus viršininkui išsiuntė raštą, kuriame įsakė iš 
 

555 1920 04 20 Ministrų kabineto posėdis, LCVA, f. 923, ap. 1, b. 86, l. 172. 
556 1920 12 29 V. Gylio raštas URM, LCVA, f. f. 383, ap. 7, b. 250, l. 1, 2. 
557 1921 01 07 URM raštas Nr. 70 Lietuvos atstovui Igauniuose, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 250, l. 6. 
558 1919 11 28 Generalinio štabo viršininko raštas tiekimo viršininkui Nr. 3541, LCVA, f. 929, ap. 1, b. 346,  
 l. 190. 
559 1919 12 15 Vokietijos pasiuntinybės Lietuvoje nota Ministrui Pirmininkui, LCVA, f. 383, ap. 7, b. 60, l. 89. 
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stovyklų išlaisvinti visus vokiečius belaisvius bermontininkus, kurie niekuo ne-
įtariami ir „valstybės tvarkai negrėsmingi“560. Šis įsakymas buvo persiųstas Belais-
vių stovyklų valdybos viršininkui, kuris pradėjo rūpintis jo įgyvendinimu. Jau 
sausio 2 d. Belaisvių stovyklų valdybos viršininkas Tiekimų skyriaus viršininkui 
išsiuntė 60 bermontininkų karo belaisvių vokiečių sąrašą, nurodydamas, kad jie 
jau išsiųsti į Vokietiją561. Išsiuntus šiuos karo belaisvius į Vokietiją, dar 45 ber-
montininkai vokiečiai, įtariami nusikaltimais, liko Lietuvoje, Antrojoje belaisvių 
stovykloje562. 

1920 m. sausio 17 d. Vokietijos atstovas Lietuvoje pranešė vokiečių valdžios 
pasiūlymą apkeisti vokiečius bermontininkus, internuotus Lietuvoje, į 24 lietuvius 
belaisvius, esančius Vokietijos karo ministerijos priklausomybėje. Vokiečių val-
džia taip pat žadėjo tuos belaisvius, kurie yra padarę kriminalinius nusikaltimus, 
nuteisti563. Sausio 27 d. Tiekimo skyriaus viršininkas Belaisvių stovyklų valdybos 
viršininkui išsiuntė skubų raštą, kuriame prašė atsiųsti bermontininkų karo belais-
vių sąrašą. Be vardo, pavardės ir tėvo vardo, į sąrašą turėjo būti įtraukti detalesni 
duomenys: kokioje dalyje belaisvis tarnavo, kur paimtas į nelaisvę, už ką įtariamas, 
prašyta pateikti nusikaltimo liudytojų pavardes564. Dar negavus sąrašo, sausio 28 d. 
URM atsakė, kad lietuvių belaisviai turi būti grąžinti į Lietuvą be jokių ypatingų  
sąlygų, tuo tarpu „vokiečiai bermontininkai yra laikomi nusikaltėliais avantiūristais“565. 
Vis tik atsižvelgdama į vokiečių valdžios pasižadėjimą nusikaltusius teisti, Lietu-
vos vyriausybė sutiko grąžinti karo belaisvius bermontininkus Vokietijos piliečius 
su sąlyga, kad Vokietija sumokės už išlaikymą tiek paleistų, tiek dabar nelaisvėje 
esančių jos piliečių. „Lietuvoje“ išspausdintame pranešime „Atiduoda vokiečiams 
bermontininkus“ įvardyta dar viena sąlyga – atlyginti nužudyto kar. Rimavičiaus 
šeimai566. Šaltinių, patvirtinančių apsikeitimą belaisviais, deja, nepavyko surasti. 

Susitarimas keistis karo belaisviais su Vokietija, siekusia susigrąžinti savo pilie-
čius, kariavusius P. Bermonto–Avalovo vadovaujamų dalinių gretose, vyko sklan-
džiai. Lietuvos valdžia nestabdė karo belaisvių vokiečių bermontininkų išsiunti-
mo iš Lietuvos. Atvirkščiai – jų repatriacija prasidėjo dar prieš bermontininkų 
pasitraukimą iš Lietuvos. Pirmieji karo belaisviai buvo išlaisvinami tik pasirašę 
pasižadėjimą negrįžti į Lietuvą. Bermontininkams iš Lietuvos išsikrausčius, pla-
nuotas pasikeitimas karo belaisviais. Lietuvos vyriausybė sutiko išlaisvinti net įta-
riamus nusikaltimais karo belaisvius vokiečius. 

560 1919 12 21 Vyriausiojo karo vado įsakymas tiekimų viršininkui, LCVA, f. 1, ap. 1, b. 89, l. 2.
561 1920 01 02 Belaisvių stovyklos valdybos viršininko pareiškimas Nr. 73 tiekimų viršininkui, LCVA, f. 1, ap. 1,  
 b. 89, l. 3. 
562 1920 01 13–1920 01 19 Žinios apie karo belaisvių stovį, LCVA, f. 1, ap. 1, b. 110, l. 5. 
563 1920 02 04 Ministerijos žinios Lietuvos atstovybei Kopenhagoje, LCVA, f. 383, ap. 17, b. 9, l. 79. 
564 1920 01 27 Skubus tiekimų viršininko raštas Belaisvių stovyklų valdybai, LCVA, f. 1, ap. 1, b. 110, l. 2. 
565 1920 02 04 Ministerijos žinios Lietuvos atstovybei Kopenhagoje, LCVA, f. 383, ap. 17, b. 9, l. 79. 
566 Atiduoda vokiečiams bermontininkus, Lietuva, 1920 02 07, Nr. 30, p. 3. 
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IŠVADOS

Karo belaisvių padėtis įvairiais laikotarpiais labai skyrėsi. Kiekviena epocha 
ir tam tikra valstybės politinė, kariavimo kultūra diktavo savo elgesio su karo 
belaisviais modelius. Karo belaisviai nuo paprotinės teisės objekto tapo valstybės, 
vėliau – tarptautinės teisės objektu. XIX a. ir XX a. sandūroje, ieškant „teisin-
go“ karo formų, suorganizuotos tarptautinės konferencijos. Hagos konvencijoje 
apibrėžtos elgesio su karo belaisviais normos. Jos turėjo užtikrinti humaniškesnį 
požiūrį į karo belaisvius, garantuoti būtinas išgyvenimo sąlygas. Karo belaisvių 
repatriacijos klausimas šiuose teisės aktuose detalizuotas nebuvo. 

Besikuriančiai Lietuvos valstybei reikėjo rūpintis Pirmojo pasaulinio karo lie-
tuvių belaisvių grąžinimu iš Europos valstybių, prasidėjus kovoms su Raudo-
nąja armija, lenkais ir bermontininkais atsirado rūpestis dėl Nepriklausomybės 
kovų karo belaisvių. Lietuvos Taryba 1918 m. sausio pabaigoje iškėlė Pirmojo 
pasaulinio karo lietuvių belaisvių klausimą, paskelbus Lietuvos nepriklausomybę 
prie Tarybos suorganizuota Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisija. Jos darbas 
priklausė nuo Vokietijos, kuri karo belaisvių lietuvių grąžinimą į Lietuvą stabdė. 
Tremtinių ir belaisvių grąžinimo komisiją perdavus VRM, įkurtas Tremtinių ir 
belaisvių grąžinimo skyrius. Galima pastebėti kelis jo veiklos etapus, nulemtus 
tiek valstybės vidaus padėties, tiek santykių su kitomis valstybėmis. Pirmojo sąly-
ginė pradžia – 1918 m. gruodžio mėn., pabaiga – 1920 m. liepos mėn., būdingas 
gana intensyvus punktų, turėjusių rūpintis grįžtančiaisiais, steigimas, kiekybinė 
plėtra ir gana vėlyvas veiklos reglamentavimas, dažnesniu atveju įteisinęs tai, kas 
buvo įgyvendinama praktiškai. Pirmojo etapo pabaiga sietina su Tremtinių grą-
žinimo sutarties su Rusija pasirašymu. Antrasis, besitęsęs iki 1921 m. pradžios, – 
dalinis sąstingio laikotarpis, kai didelių pasikeitimų nebuvo. Tik 1921 m. va-
sario–kovo mėnesiais galima pastebėti pagyvėjimą – veiklos įvertinimą, naujų 
uždavinių formulavimą, trūkumų išryškinimą ir jų naikinimo būdų ieškojimą. 
Vis tik Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyrius savo instrukcijose ir veiklos apra-
šymuose deklaravęs, kad rūpinasi belaisvių grąžinimu, realiai veikė tik Lietuvoje 
ir atliko daugiau administracinį, o ne koordinuojantį, politinį darbą.

1915–1918 m. vokiečių valdžios skelbiamais duomenimis, Vokietijos belais-
vių stovyklose buvo internuoti 19709 carinės Rusijos armijos karo belaisviai lie-
tuviai. Jų grąžinimu į Lietuvą pradėjo rūpintis Lietuvos pasiuntinybės Vokietijoje 
atašė belaisvių reikalams J. Koncevičius. Lietuvos piliečiais laikyti asmenys, kurie 
prieš karą gyveno Kauno, Vilniaus, Suvalkų ir Gardino gubernijose. Belaisvių 
lietuvių repatriacijos darbas vyko dviem kryptimis: kontaktuojant su Vokietijos 
vyriausybe ir Antantės valstybėmis; lietuviai belaisviai ruošiami organizuotam 
grąžinimui: raginami stovyklose telktis į kuopas, laikraščiuose spausdinami atsi-
šaukimai, kovojama su lenkų ir bolševikų propaganda, paskiriama viena belaisvių 
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rinkimosi vieta – Pr. Holando stovykla. Jei iš pradžių belaisvių siuntimą namo 
stabdė Vokietija, tai nuo 1919 m. vasario – Antantė, kuri dėl revoliucijos Rusijoje 
laikinai uždraudė rusų belaisvių grąžinimą. Šią problemą bandyta išspręsti diplo-
matiniais būdais – Antantės valstybių institucijoms pradėti siuntinėti prašymai 
išlaisvinti lietuvius, kurių pagrindinis argumentas buvo Lietuvos karas su bolše-
vikais. Gavus leidimus tiek iš Antantės, tiek iš Vokietijos, gegužės mėn. pabaigoje 
į Lietuvą išvyko pirmieji karo belaisvių būriai. Iki rugsėjo 13 d. į Lietuvą išsiųsta 
9400 asmenų. Jei Lietuvoje veikęs Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyrius ad-
ministravo belaisvių grąžinimo / sutikimo darbus šalies viduje, tai atašė J. Kon-
cevičius, bene autonomiškai, kontaktavo su Vokietija, Antantės valstybėmis ir 
užsienyje veikusiomis Lietuvos draugijomis, kurios šelpė karo belaisvius. Nors 
Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriui atašė nebuvo atskaitingas, sulaukdavo 
jo raginimų spartinti darbą; tiesiogiai bendradarbiauta planuojant dalį belaisvių 
grąžinimo darbų.

1919 m. rugpjūčio 1 d. prie Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijo-
je įkurta Pareivių komisija, kuri buvo atsakinga už karo ir civilių belaisvių telkimą, 
šelpimą ir grąžinimą namo. Jos darbo sklandumas priklausė tiek nuo Antantės 
valstybių, tiek nuo Vokietijos, per kurią „pareiviai“ turėjo būti vežami, gerano-
riškumo. Darbus stabdė finansų stygius – trūko pinigų belaisvių pervežimui. Ši 
komisija į Lietuvą padėjo grįžti tūkstančiui karo belaisvių lietuvių. Pirmojo pasau-
linio karo metais belaisviais lietuviais rūpinosi lietuviškos organizacijos ir indivi-
dualūs asmenys, gyvenę Šveicarijoje, Prancūzijoje ir kitose Europos šalyse. Kryp-
tingas belaisvių grąžinimo darbo koordinavimas galėjo prasidėti tik po Vokietijos 
kapituliacijos. Jį perėmė Lietuvoje ir užsienyje įkurtos institucijos. Už Lietuvos 
teritorijos ribų veikę atašė belaisvių reikalams prie Lietuvos pasiuntinybės Vokie-
tijoje ir Pareivių komisija prie Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje 
dirbo savarankiškai nuo Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus Lietuvoje. Jis 
belaisvių grąžinimo darbą koordinuojančiu organu nepasidarė, o dėl įgaliojimų 
stokos liko tik valstybės viduje veikusia, belaisvių šelpimu besirūpinusia institucija. 

Nepriklausomybės kovų pradžioje iškilo karo belaisvių problema. 1919 m. 
vasario mėnesį Kaune buvo įkurta komendantūrai pavaldi belaisvių stovykla. Ge-
gužės mėn. viduryje belaisvių stovykloje buvo laikomi 22 Raudonosios armijos 
karininkai ir 499 kareiviai. Tuo metu paruoštos instrukcijos apie karo, civilių 
ir laikinai suimtų belaisvių laikymą stovykloje reglamentavo realybėje veikusią 
praktiką. Belaisvių skaičiui didėjant, jų kontingentui plečiantis, įsteigta daugiau 
stovyklų, kurių darbą koordinuoti turėjo Belaisvių stovyklų valdyba. Bendruose 
nurodymuose apie belaisvių stovyklas apibūdintos karo belaisvių gyvenimo są-
lygos, dienotvarkė, teisės, numatytos išlaisvinimo procedūros. Nors Lietuva prie 
Hagos konvencijos dėl sausumos karo įstatymų ir papročių de jure prisijungė tik 
ketvirtajame dešimtmetyje, pagrindiniai teisės aktai, nustatantys elgesį su karo 
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belaisviais, praktiškai pradėti įgyvendinti jau 1919 m. vasarą. 
Lietuvos valstybei teko rūpintis Nepriklausomybės kovų karo belaisvių grą-

žinimu. Su kiekviena valstybe šis klausimas buvo derinamas skirtingai, atsižvel-
giant į tarpvalstybinius santykius ir politinę konjunktūrą. Pamiršti nebuvo ir į 
kitas kariuomenes mobilizuoti bei į nelaisvę patekę Lietuvos piliečiai. 

Santykiuose su Lenkija karo belaisviai tapo savotiška dialogo užmezgimo 
priemone, laidininku, tačiau Antantės valstybių karinių misijų tikėjimas, kad jie 
sumažins tarpvalstybinius konfliktus, neišsipildė. Keitimosi karo belaisviais klau-
simą aktualizavo ir oficialios karo padėties tarp valstybių nebuvimas, kita vertus, 
karo belaisviai, būdami tarpvalstybinių susidūrimų aukomis, išryškino konflikto 
stiprumą. Derybos dėl apsikeitimo karo belaisviais dėl įtemptų santykių sekėsi 
sunkiai. 1919 m. lapkričio mėn. atsiradusi idėja pasikeisti karo belaisviais buvo 
pradėta realizuoti tik po pusės metų.

Lenkijos daliniai, nepajėgę tvarkingai pasitraukti iš Lietuvos, 1920 m. liepos 
18 d. buvo nuginkluoti ir internuoti belaisvių stovyklose. Nors atskirų doku-
mentų, reglamentuojančių internuotųjų laikymą, nebuvo, tiek valstybinės insti-
tucijos, tiek ministrų kabinetas suprato, kad jie nėra lygintini karo belaisviams. 
Tai nesutrukdė apie 90 lenkų karininkų ir per 3500 kareivių ministrų kabineto 
posėdyje pripažinti karo belaisviais, o į Prancūzijos karinės misijos įsakmų prašy-
mą juos laikyti internuotais, sureaguoti tik formaliai. 

Prieš pasirašant Suvalkų sutartį, Lietuva Lenkijai pasiūlė pasikeisti karo belais-
viais. Viena vertus, jie turėjo tapti santykių gludinimo instrumentu, tarpvalsty-
binio komunikavimo priemone, kita vertus, tikėtasi jais pasirūpinti net sutarties 
nepasirašymo atveju. Nors Suvalkų sutartis buvo sulaužyta, keitimasis belaisviais 
1920 m. spalio pabaigoje įvyko. „Želigovskiada“ Lietuvai nesutrukdė savo įsipa-
reigojimus vykdyti sklandžiai, tuo tarpu oficiali Lenkija procesą vilkino. 1920 m. 
lapkričio 30 d. pasirašyta karo paliaubų sutartis numatė, kad karo belaisviai bus 
perduoti Karinei kontrolės komisijai, kas realiai nereiškė daugiau nei jos tarpinin-
kavimo Lietuvai su Lenkija keičiantis karo belaisviais. Nors keitimasis belaisviais 
prasidėjo iš karto, Lenkija jį vilkino. Lenkija susitarimo iki galo neįgyvendino. 
Lietuvoje taip pat liko karo belaisvių lenkų.  

1922 m., Lietuvai su Lenkija nutraukus oficialius ryšius, surastas mediato-
rius – LRK draugija. Ji turėjo patirties rūpinantis karo belaisviais, todėl energin-
gai įsitraukė į lietuvių ir lenkų belaisvių keitimosi darbą. Iki 1923 m. pasikeista 
beveik visais karo belaisviais. 

Santykiai su bolševikais, persipynę su Antantės interesais, diktavo kardinaliai 
skirtingos belaisvių politikos gaires. Lietuva sutiko, kad karo belaisviai bolševikai 
prisidėtų prie baltagvardiečių, tačiau delsė tai įgyvendinti. Pasirašius taikos sutar-
tį, kurioje karo belaisviams atskiras dėmesys nebuvo skirtas, visi karo belaisviai 
pradėti iš belaisvių stovyklų siųsti į Sovietų Rusiją. Tačiau tokio atsako iš jos ne-
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sulaukta – karo belaisvių grąžinimas iš Sovietų Rusijos strigo. Tam įtakos turėjo 
ir tai, kad karo belaisviai nebuvo įvardyti kaip atskira iš Rusijos grąžintina grupė. 
Apie ją tebuvo užsimenama kitų grąžintinų asmenų kategorijų – tremtinių, kali-
nių, politinių kalinių – kontekste. Atrodytų, jog nevykstant karui tarp valstybių, 
belaisviai turėjo būti išlaisvinami lengviau. Be to, lietuvių karo belaisvių skaičius 
Rusijoje nebuvo didelis, todėl tikėtasi juos sugrąžinti kartu su kitomis grupėmis. 
Toks Lietuvos vyriausybės ir kariuomenės neapdairumas atskleidė, kad karo be-
laisviai lietuviai Rusijoje užmiršti, jais rūpinamasi nepakankamai. 

Santykiuose su Lenkija karo belaisvių klausimas buvo aktualizuotas, jų grąži-
nimu rūpinosi ministrų kabinetas, KAM, URM. Sovietų Rusijos atveju karo be-
laisviai buvo primiršti. Tokią kardinaliai skirtingą situaciją lėmė tai, kad Lietuvos 
ir Lenkijos dialogas buvo labiau linkęs virsti monologu, o karo belaisviais nau-
dotasi kaip priemone jį atnaujinti; be to, Lietuvoje jie padėjo formuoti „blogo 
lenko“, negailestingo kaimyno įvaizdį. Santykiuose su bolševikais karo belaisvių 
problemą užgožė tremtiniai, politiniai belaisviai / kaliniai ir įkaitai. Jais pradėta 
keistis jau 1919 m. vasarį. Tačiau institucijų, pasiryžusių organizuotai tvarkyti 
karo belaisvių klausimą, neatsirado. Jei iš Lenkijos grįžę lietuviai belaisviai buvo 
apklausinėjami apie elgesį su jais, jiems išmokama kompensacija, tai iš bolševikų 
grįžusieji buvo užmirštami visomis prasmėmis – jie apklausiami nebuvo, karo 
belaisvių pašalpos negavo. 

Lietuvos belaisvių stovyklose taip pat buvo laikomi 300 bolševikų kariuome-
nėje tarnavusių ir į nelaisvę patekusių Latvijos piliečių. Latvijoje buvo 32 tokie 
Lietuvos piliečiai. Valstybių santykių peripetijos įtakos karo belaisvių grąžini-
mui neturėjo – jie sklandžiai buvo siunčiami į savo tėvynę. Lietuva kaip galima 
greičiau stengėsi nusimesti ir karo belaisvių bermontininkų naštą. Dar kovoms 
su jais nepasibaigus, buvo organizuojamas vokiečių bermontininkų išsiuntimas 
į Vokietiją. Rusijos piliečiai bermontininkai pradėti gabenti į Rusiją po taikos 
sutarties pasirašymo. 

Pirmojo pasaulinio karo belaisvių grąžinimą lėmė Antantės ir Vokietijos po-
litika. Lietuva savo piliečių belaisvių grąžinimo akciją galėjo išnaudoti savipo-
puliarinimui, antibolševikinio nusiteikimo skelbimui ir valstybingumo pamato 
klojimui. Tuo tarpu politika Nepriklausomybės kovų karo belaisvių atžvilgiu la-
biau priklausė nuo Lietuvos santykių su valstybe, kurios karo belaisvių ji turėjo. 
Skirtingas požiūris į bolševikų nelaisvę ir į lenkų nelaisvę patekusius karius at-
skleidė, kad jie buvo tarpvalstybinių interesų instrumentas, galėjęs tapti kontakto 
pretekstu, kitų susitarimų garantu.
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ABSTRACT

The Policy of Lithuanian Republic on Prisoners of War in 1919 - 1923

The problem of war prisoners in Lithuanian historiography is purely analy-
zed. Data in archives and published sources allow looking deeper into this topic 
and answering the following question – what politics pursued Lithuanian Repu-
blic in respect to war prisoners in 1918 – 1923.

Repatriation of Lithuanian war prisoners of World War I from European 
states, struggle with Bolsheviks, Poles and the Bermontist in the process of es-
tablishment of Lithuanian state, raised a problem of war prisoners of Indepen-
dence struggles. In January of 1918 Lithuanian Council raised a question of 
Lithuanian prisoners from WW I. After establishing independence of Lithuania, 
Committee of Repatriation of Expatriates and Prisoners were organized. Work 
of the Committee depended on Germany, which was blocking repatriation of 
Lithuanian war prisoners. When Committee of Repatriation of Expatriates and 
Prisoners was transferred to Ministry of Internal Affairs, Section of Repatriation 
of Expatriates and Prisoners was established. This institution started organizing 
nourishment and sleeping stations for repatriating expatriates and prisoners, ini-
tiated enactment of laws concerning repatriation of expatriates and prisoners, 
regulated its own activities. 

According to data declared in 1915 – 1918 by authority of Germany, 19709 
Lithuanian prisoners from Russian tsarist army were interned in the German 
camps of war prisoners. Priest J. Koncevicius, attaché of Lithuanian legation in 
Germany, was the first to start the repatriation of these prisoners to Lithuania. 
The process was conducted differently. Firstly, in partnership with German go-
vernment and states of Entente. Secondly, arranging organized repatriation of 
Lithuanian prisoners: urging to get united into companies, publishing appeals 
in newspapers, struggling with polish and bolshevik propaganda. From May to 
September of 1919, 9400 Lithuanian prisoners of WW I were repatriated from 
Germany to Lithuania. 

In August of 1919, Committee of Pareiviai next to Lithuanian delegation 
in Peace Conference of Paris was established. It was responsible for uniting war 
and civil prisoners, endowment and repatriation. The Committee helped 1000 
Lithuanian war prisoners to come back to Lithuania.

When struggles of Independence in Lithuania started the problem of war pri-
soners emerged. In February of 1919 prisoners’ camp in Kaunas was established. 
In the middle of May 22 officers of Red Army and 499 soldiers were held in the 
camp. Later more camps were instituted to the reason that number of prisoners 
was increasing and contingent enlarging. The Board of Prisoner Camps coordi-
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nated camps.
Lithuanian state had to take care of repatriation of war prisoners from struggles 

of Independence. The repatriation issue was dealt separately with every state in 
regard to international relations and political conjuncture. Other Lithuanian 
citizens who were either mobilized to various armies or captured, as prisoners 
were not forgotten. In relationship with Poland the issue of prisoners was made 
a topic. The Cabinet, Ministry of Defence and Ministry of Foreign Affairs took 
care of their repatriation. In the case of Soviet Russia war prisoners were if not 
forgotten than not considered properly. This cardinally different situation was 
conditioned by Lithuanian – Polish dialogue that was rather more of a monolog. 
War prisoners were seen more as a tool to renew it. To say more, in Lithuania 
they started to construct the image of “bad pole” and ruthless neighbour. In 
relationship with Bolsheviks, the problem of war prisoners was shaded by expa-
triates and hostages.

In Lithuanian war camps 300 Latvian citizens, who served in Bolshevik army 
or got captured by it, were held as well. In Latvia were only 32 Lithuanian citi-
zens. Relations between the states in this case did not influence repatriation of 
the prisoners. They were returned to their homelands with no delays. 

Lithuania attempted to loose the burden of war prisoners from the Ber-
mondtist as quick as possible. The struggle with them was still in the process 
when repatriation of Germans was organized. Russian citizens from the Bermon-
tist were repatriated to Russia after Peace treaty was signed.

The repatriation of war prisoners of WW I depended on politics of Entente 
and Germany. Lithuania could use the move of repatriation of its citizens to 
popularize itself, declare anti – Bolshevik attitude and to lay foundation of state-
hood. Whereas, politics of war prisoners from struggles of Independence de-
pended more on relations with Poland. Different attitude to captivity of Bolshe-
viks and polish custody unfolded the following fact: war prisoners were more of 
tool for international interests, which could become a handle for contact and/or 
warranty for other agreements. 
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PRIEDAI

1. Vyriausio tremtinių ir belaisvių grąžinimo inspektoriaus A. Kubiliaus 
pareiškimas vidaus reikalų ministrui, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 235, l. 45–60.
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2. Laikinoji instrukcija, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 288, l. 88.
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3. 1919 07 24 DSAM Socialinės apsaugos departamento Tremtinių ir 
belaisvių grąžinimo skyriaus instrukcija grįžtančių tremtinių ir belaisvių 
globojimo reikalu, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 14, l. 13–17.
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4. 1919 06 DSAM Socialinės apsaugos departamento vedėjo K. Lekiacko 
pranešimas darbo ir socialinės apsaugos ministrui, LCVA, f. 383, ap. 7, 
b. 37, l. 210, 211. 
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5. 1920 01 06 Konferencijos dėl keitimosi karo belaisviais tarp Lenkijos 
ir Lietuvos protokolas, LCVA, f. 929, ap. 1, b. 357, l. 8.



141

6. Taisyklės vidinės tvarkos tremtinių ir belaisvių maitinimo punktuose, 
LCVA, f. 928, ap. 2, b. 14, l. 21.
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7. Grįžtančių iš svetimų valstybių Lietuvon tremtinių, belaisvių, optantų 
bei šiaip ištremtų Lietuvos piliečių transportavimo, maitinimo ir medicinos 
pagalbos reikalu įsakymas, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 235, l. 12, 13.
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8. 1921 03 08 Tremtinių ir belaisvių grąžinimo skyriaus vedėjo 
A. Kubiliaus raštas vidaus reikalų ministrui, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 288, 
l. 43–47. 
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9. 1921 04 05 VRM Darbo ir socialinės apsaugos departamento raštas 
užsienio reikalų ministrui, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 235, l. 41–44.
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10. 1921 04 21 Grįžtančių iš svetimų valstybių Lietuvon tremtinių, 
belaisvių ir optantų patikrinimui instrukcijos, LCVA, f. 928, ap. 2, b. 102, 
l. 85, 86.
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SANTRUMPOS

DSAM – Darbo ir socialinės apsaugos ministerija
gen. – generolas
KAM – Krašto apsaugos ministerija
kar. – karininkas 
LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LRK – Lietuvos Raudonasis Kryžius
ltn. – leitenantas
mjr. – majoras
paplk. – papulkininkis
plk. – pulkininkas
TRK – Tarptautinis Raudonasis Kryžius
URM – Užsienio reikalų ministerija
VDKM – Vytauto Didžiojo karo muziejus
VRM – Vidaus reikalų ministerija 
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