
Memorialas Pabaltijo valstybių kariuo-
menių karininkams, 1941–1956  m. 
kalėjusiems ir žuvusiems Norilsko  la-
geriuose, atminti. Bendras pamink-
linio ansamblio ir koplytstulpio su 
atminimo lenta lietuviams atminti 
vaizdas. Rusija. Krasnojarsko kr. No-
rilskas. Pramoninio Norilsko m. rajono 
pakraštys, Šmito kalno papėdė. Kryžių 
ir koplytstulpio aut. tautodailininkai 
A. Vaištaras, B. Margevičius, D. Leipus, 
M. Būga. Atidengti 1991 m. rugpjūčio 
10 d. dviejų lietuvių grupių, vadovau-
jamų R. Svidinsko, Vytauto ir Violetos 
Zabielskų, rūpesčiu. Nuotr. Violetos ir 
Vytauto Zabielskų, 1991 m.

Krasnojarsko krašto šiaurėje, Norilsko mieste ir jo apylinkėse, 
1948–1954 m. veikęs Gorlago lageris priklausė Norilsko lagerių 
grupei. 1953 m. vasaros įvykiai Gorlage į istoriją įėjo Norilsko sukilimo 
pavadinimu.

1953 m. pavasarį Norilsko lagerių grupėje buvo 35 lagerių skyriai, 
14 pataisos darbo lagerių punktų. Tarp jų ir Gorlago lageris, turėjęs 6 
skyrius. Nuo pat šio lagerio įkūrimo pradžios čia kalinti tik politiniai 
kaliniai, kurių didžiąją dalį sudarė tautinio pasipriešinimo dalyviai iš 
Pabaltijo valstybių, Vakarų Ukrainos, Vakarų Baltarusijos, Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Vengrijos, Vokietijos ir kitų šalių. Remiantis įvairiais 
duomenimis, šiame lageryje buvo kalinama apie 30–40 tūkst. politinių 
kalinių. Tarp jų – apie 2 tūkst. lietuvių.  

Norilsko sukilimo pradžia laikoma 1953 m. gegužės 26 d., kai 
Gorlago 5-ajame skyriuje sargybos viršininkas Djakovas gyvenamojoje 
kalinių zonoje iš automato apšaudė prie barako stovėjusius kalinius. 
Penki nuteistieji buvo nušauti, septyni – sužeisti. Miesto statybos 
gamybinėje zonoje buvusi pamaina iš darbo negrįžo, ant statybinių 
kranų iškėlė juodas vėliavas. Gegužės 27–birželio 4 d. sukilimas jau 
buvo apėmęs visus Gorlago skyrius. 

Sukilimui vadovavo įvairių tautybių kalinių atstovų komitetas, 
lietuviams jame atstovavo 6 nariai (Julius Aleknavičius, Česlovas 
Kavaliauskas, Juozas Kazlauskas, Irena Martinkutė, Algimantas 
Ruzgys, Vaclovas Zubkevičius). Kaliniai reikalavo sušvelninti režimą, 
nuimti grotas nuo barakų langų ir numerius nuo kalinių drabužių, 
sutrumpinti darbo dieną iki aštuonių valandų, peržiūrėti bylas, neriboti 
susirašinėjimo, leisti pasimatyti su artimaisiais ir t. t. Sukilėliai iš visų 
lagerio skyrių išvarė sargybinius, prižiūrėtojus, tarnautojus, įvedė 
savivaldą. 

1953 m. birželio 8 d. į Gorlagą vesti derybų su kaliniais atvyko 
komisija iš Maskvos ir Norilsko. Kai kuriuos kalinių reikalavimus buvo 
pažadėta spręsti vietoje, kitus – Maskvoje. Tačiau komisija gana greitai 
nuo derybų perėjo prie grasinimų. Buvo akivaizdu, kad jie derybas 
vedė, siekdami laimėti laiko, kad spėtų parengti kariuomenę sukilimui 
numalšinti.

Jau 1953 m. birželio 13 d. kariuomenė užėmė Gorlago 1-ąjį skyrių, o 
birželio 30 d. šturmavo 5-ąjį lagerio skyrių. Anot sukilime dalyvavusio 
Broniaus Zlatkaus, 5-ajame skyriuje žuvo 7 lietuviai: V. Subačius, 
J.  Kasparas, Rimkus, kitų keturių asmenų pavardės neišaiškintos. 
1953 m. rugpjūčio 4 d. naktį buvo užimtas paskutinis 3-iasis Gorlago 
skyrius.

Tiksliai neįmanoma pasakyti, kiek aukų pareikalavo 35 dienas 
trukęs Norilsko sukilimas. Julius Mačiulis, tvarkęs žuvusiųjų kūnus, 
teigia, kad žuvusiųjų buvo apie 250, ukrainiečiai nurodo dar didesnį 
aukų skaičių. Kalinių kapinių, esančių Šmito kalno papėdėje, įrašų 
knygoje nurodoma, kad čia birželio–rugpjūčio mėn. palaidota 
150 bevardžių asmenų. Oficialiame akte, surašytame po sukilimo 
„nuraminimo“, pateikta tokia aukų statistika: 5-ajame lagerio skyriuje 
užmušti 58, sužeisti 98, 3-iajame lagerio skyriuje užmušti 57, sužeisti 
128. Norilsko prokuroro pavaduotojas Pavlovskis, dalyvavęs kalinių 
sušaudymo akcijose, nurodo, kad vien 3-iajame skyriuje buvo užmušti 
104 kaliniai, o sužeista keli šimtai.

Apibendrinant sukilimo pasekmes ir reikšmę galima teigti, kad 
jau 1953 m. buvo jaučiami sukilimo rezultatai: režimas lageryje 
sušvelnintas, o 1954 m. likviduotas ir pats Gorlagas. 
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N O R I L S K O  S U K I L I M A S
1953 m. gegužės 26 d.–1953 m. rugpjūčio 4 d.

Krasnojarsko kr. Taimyrskio (Dolgano Neneckio) nacionalinė 
apygarda. Dudinkos r. Norilsko lageris. 1946–1947 m. Iš vals-
tybinės programos „Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, 
laisvės kovų dalyvių rinkimas 1999–2001 m.“

Krasnojarsko kr. Taimyrskio (Dolgano Neneckio) naciona-
linė apygarda. Dudinkos r. Norilsko atvirų kasyklų, kuriose 
dirbo politiniai kaliniai, panorama. 1953 m. Iš valstybinės 
programos „Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, 
laisvės kovų dalyvių rinkimas 1999–2001 m.“

Krasnojarsko kr. Taimyrskio (Dolgano Ne-
neckio) nacionalinė apygarda. Dudinkos r. 
Norilsko lagerio kaliniai, 1955 m. Pirmas iš 
kairės – Julius Lukminas. Jam 54 metai. Iš vals-
tybinės programos „Atsiminimų apie tremties ir 
kalinimo vietas, laisvės kovų dalyvių rinkimas 
1999–2001 m.“

Krasnojarsko kr. Taimyrskio (Dolga-
no Neneckio) nacionalinė apygarda. 
Dudinkos r. „Tam, kad nepamirštume, 
kad buvome kartu. 1952 m. vasario 
9 d.“ Politiniai kaliniai. Medvežij, No-
rilsko lageris. Iš valstybinės programos 
„Atsiminimų apie tremties ir kalinimo 
vietas, laisvės kovų dalyvių rinkimas 
1999–2001 m.“


