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Do pacyfikacji polskich wsi 
Niemcy wykorzystywali 
Kałmucki Korpus Kawalerii. 
Zasłynął on z wyjątkowego 
okrucieństwa wobec party-
zantów i ludności cywilnej.

Daleko nad Morzem 
Kaspijskim osiedlił 
się w XVII wieku 
mongolski lud Kał-

muków. W XVIII stuleciu te-
reny te podporządkowała sobie 
Rosja. Później, w Związku Ra-
dzieckim, Kałmucy otrzymali 
autonomię. Znani z koczowni-
czego trybu życia, nie czuli się 
jednak dobrze w tworzonych 
przymusowo kołchozach.

W sierpniu 1942 roku na te-
ren Kałmuckiej Autonomicz-
nej Socjalistycznej Republiki 
Radzieckiej wkroczył Wehr-
macht. Władze niemiec kie, 
chcąc pozyskać miejscową 
ludność, rozparcelowały ma-
jątki rozwiązanych kołcho-
zów, przywróciły kałmuckie 
urzędy, szkoły i prasę oraz 
zezwoliły na utworzenie po-
licji i jednostek wojskowych. 
Z tych ostatnich największe 
znaczenie zyskał kałmucki 
oddział Abwehrtruppe 103, 
formalnie podlegający niemieckiej 
6. Armii. Jego dowódca, Sonderführer 
Othmar Werba (inna pisownia: Wrba), 
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znany też jako Dr. Otto Doll, powołu-
jąc się na swoje kontakty ze starszyzną 
kałmucką, przystąpił do organizowa-
nia szwadronów kawalerii kałmuckiej. 
Do ich zadań należały ochrona linii 
komunikacyjnych, służba wartowni-
cza i zwalczanie radzieckich desan-
tów spadochronowych na zapleczu 
frontu. Równocześnie przy 
16. Dywizji Piechoty Zmo-
toryzowanej powstały dwa 
szwadrony kałmuckie, które 
pełniły identyczną funkcję. 
W wyniku połączenia szwa-
dronów z Abwehrtruppe 103 
z dwoma szwadronami pod-
ległymi 16. Dywizji Piecho-
ty Zmotoryzowanej powstał 
Kałmucki Korpus Kawale-
rii (niem. Kalmücken-Ka-
valleriekorps, czyli KKK), 
nazywany również Kalmü-
cken-Legion Dr. Doll  
lub Kalmücken-Verband  
Dr. Doll. Korpus miał 
status jednostki sprzy-
mierzonej z III Rzeszą, 
co dawało mu dużą auto-
nomię organizacyjną. Do-
wódcą KKK zawsze był 
oficer niemiecki. Funk-
cje oficerów i podofice-
rów w poszczególnych 
dywizjonach i szwadro-
nach pełnili zaś Kałmu-
cy. Sposób rekrutacji był 
oparty na zasadzie ple-
miennej i terytorialnej, 
ustalonej zgodnie z prawem zwyczajo-
wym. Korpus był podzielony na cztery 
dywizjony, z których każdy składał się 
z pięciu szwadronów.

Szlak bojowy korpusu wiódł przez 
Kałmucję, gdzie toczył on zacięte 
walki z Armią Czerwoną, a następ-
nie Ukrainę, gdzie walczył nie tylko 
z partyzantką radziecką, lecz także 
z oddziałami Ukraińskiej Powstańczej 
Armii. Równocześnie pełnił służbę 
wartowniczą, ochraniając magazyny 
oraz drogi i mosty na zapleczu frontu.

Latem 1944 roku oddziały kał-
muckie wzięły udział w operacjach 

przeciwpartyzanckich na terenie 
Lubelszczyzny pod kryptonimem 
„Sturmwind I”, „Sturmwind II” 
i „Wirbelsturm”. Realizując z regu-
ły zadania pomocnicze, korpus pacy-
fikował wówczas wsie w Lasach Ja-
nowskich i Puszczy Solskiej. Zasłynął 
z wyjątkowego okrucieństwa wobec 
partyzantów i ludności cywilnej. Przy-

zbrodnie kałmuckich oddziałów były 
po wojnie przedmiotem śledztwa, któ-
re prowadzili funkcjonariusze Służby 
Bezpieczeństwa. Toczyło się ono na 
wniosek organów ścigania ZSRR, któ-
re zajmowały się zbrodniami wojen-
nymi popełnionymi przez członków 
korpusu. Ustalono przebieg pacyfi-
kacji wsi na Lubelszczyźnie i Kielec-

czyźnie latem i jesienią 
1944 roku oraz zbio-
rowych egzekucji na 
tym terenie.

Po zajęciu Lubel-
szczyzny przez Ar-
mię Czerwoną kor-
pus przerzucono na 
teren przedwojen-
nego województwa 
kieleckiego, a póź-
niej również łódzkie-
go, gdzie prowadził 
operacje przeciw par-
tyzantom, wykazując 
się ponownie ogrom-
nym okrucieństwem.

W wyniku ofensy-
wy sowieckiej kor-
pus – wraz z innymi 
jednostkami niemie-
ckimi – został rozbity 
16 stycznia 1945 roku 
w kotle pod Ruskim 
Brodem. Niedobitki 
Kałmuków i innych od-
działów niemiec kich 
zostały ponownie roz-
bite kilka dni później 
w okolicach Końskich. 

Resztki KKK skierowano na poligon 
w Neuhammer (Świętoszów), gdzie 
przeszkolono żołnierzy w obsłudze 
sprzętu łącznościowego i dywersji na 
zapleczu frontu. W marcu 1945 roku 
Kałmucy zostali przerzuceni do Chor-
wacji. Weszli tam w skład 3. Dywizji 
Płastunów z XV Kozackiego Korpu-
su Kawalerii SS. 12 maja poddali się 
Brytyjczykom w okolicach Klagen-
furtu w Austrii wraz z jednostkami 
kozackimi.

Zapisem działań Kałmuckiego 
Korpusu Kawalerii są fotografie 

kładem może być tragiczny los Lucy-
ny Furmańczyk (ur. 1923). Według re-
lacji jej ojca Bronisława, jesienią 1939 
roku współpracowała ona z Oddzia-
łem Wydzielonym Wojska Polskiego 
mjr. Henryka Dobrzańskiego „Huba-
la”, prawdopodobnie jako łączniczka. 
Później wstąpiła do Armii Krajowej, 
gdzie również pełniła funkcję łącz-
niczki. Zatrzymana przez Kałmuków 
14 września 1944 roku we wsi Sza-
łas, została przez nich wielokrotnie 
zgwałcona. Pozostawiona w podpalo-
nym domu, spłonęła żywcem. Ta i inne 
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przedstawiające zwykłych 
żołnierzy, podoficerów 
i oficerów w czasie przerw 
walce, jak również w trak-
cie pełnienia służby war-
towniczej oraz w czasie 
wolnym od służby. Zdję-
cia są tym cenniejsze, że 
materiałów ikonograficz-
nych dotyczących forma-
cji wschodnich w armii 
niemieckiej zachowało 
się niewiele. Na foto-
grafiach możemy zoba-
czyć charakterystyczne 
dla żołnierzy formacji 
wschodnich wojsk nie-
mieckich niejednolite 

umundurowanie i uzbro-
jenie. Często łączono róż-
ne niemieckie i radzieckie 
sorty mundurowe z naro-
dowymi elementami ubio-
ru. Wykorzystywano rów-
nież umundurowanie po 
armii carskiej (odpowiednio 
je dostosowując) czy mun-
dury zdobyte przez Niem-
ców w podbitych krajach. 
Podobnie działo się z uzbro-
jeniem. Oprócz regulamino-
wego sprzętu niemieckiego 
można było spotkać uzbroje-
nie radzieckie (w dużej ilości), 
polskie, czeskie i holenderskie. 
Przykładem może być fotografia 
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czteroosobowego patrolu konnego 
– jeden z żołnierzy jest uzbrojony 
w pistolet maszynowy PPSz wz. 1941, 
przewieszony na pasie nośnym przez 
szyję, a dwaj jego towarzysze są 
uzbrojeni najprawdopodobniej w nie-
mieckie karabiny typu Mauser 98k, 
przewieszone przez plecy.

Nakryciem głowy bywały niemiec-
kie czapki polowe z daszkiem, furażer-
ki, a także futrzane, okrągłe kubanki, 
charakterystyczne zwłaszcza dla jed-
nostek kozackich. Obrazuje to fotogra-
fia przedstawiająca dwóch żołnierzy 
stojących przed domem. Ponadto cie-
kawostką może być plakietka naszyta 
na prawym rękawie Kałmuka stojące-
go po lewej stronie. Prawdopodobnie 
jest to emblemat w postaci brązowej 
rozety w kałmuckim wzorze wpisanym 
w owal. Na złotej obwódce umieszczo-
no nazwę jednostki w języku niemiec-
kim i kałmuckim (pisane cyrylicą).

Po zakończeniu działań wojen-
nych duża cześć kałmuckich żołnie-
rzy i przebywających z nimi rodzin 
została wydana Sowietom i zesła-
na na Syberię lub skazana na karę 
śmierci. Inaczej potoczyły się losy 
Jermaka Łukjanowa. Jako porucznik 
Armii Czerwonej brał udział w woj-
nie fińsko-radzieckiej. Podczas walk 
dostał się do fińskiej niewoli. Po za-
kończeniu tej wojny odmówił po-
wrotu do ZSRR i po krótkim poby-
cie w Finlandii wyjechał do Francji, 
gdzie nawiązał kontakty z diasporą 
kałmucką i środowiskami kozacki-
mi białych emigrantów opowiadają-
cych się za współpracą z III Rzeszą. 
W 1943 roku – na wieść o formują-
cych się oddziałach kałmuckich – 
zaciągnął się do KKK, gdzie pełnił 
funkcję dowódcy kolejno 3., 4. i 1. dy-
wizjonu. W maju 1945 roku na terenie 
Austrii dostał się do niewoli brytyj-
skiej. Uniknął losu tysięcy obywa-
teli radzieckich z formacji kolabora-
cyjnych i nie został wydany w ręce 
sowieckie. Po uzyskaniu obywatel-
stwa belgijskiego osiedlił się w tym 
kraju. W maju 1968 roku Łukjanow 
podjął brzemienną w skutki decyzję 

– postanowił wybrać się na wyciecz-
kę turystyczną do Moskwy. Okazało 
się, że Sowieci nie zapomnieli o jego 
zdradzie. Został aresztowany pod za-
rzutem współpracy z hitlerowskimi 
Niemcami, zdrady stanu oraz udziału 
w zbrodniach wojennych na obszarze 
ZSRR i Polski. Następne 15 lat spę-
dził w szpitalach psychiatrycznych 
pod nadzorem KGB. W roku 1984 sta-
nął przed sądem, który uznał go za 
zdrajcę ojczyzny i skazał na śmierć. 

W połowie maja wyrok wykonano. 
Proces wywołał oburzenie na Zacho-
dzie, jednak podpisy 260 deputowa-
nych belgijskiego parlamentu i głosy 
płynące z Parlamentu Europejskiego 
nie powstrzymały egzekucji dawnego 
kałmuckiego kawalerzysty.

Ryszard Sodel – pracownik Biura Udostępnia-
nia i Archiwizacji Dokumentów IPN, redaktor książki 
Kałmucki Korpus Kawalerii. Zbrodnie popełnione na 
ziemiach polskich w 1944 r. w dokumentach SB (2011)
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