Lietuvos gyventojų trėmimas į tadžikiją

1945 m. balandžio 9 d. telefonograma apie pasiruošimą tremti vokiečių šeimas, adresuota SSRS vidaus
reikalų liaudies komisaro pavaduotojui Sergejui Kruglovui. Iš Lietuvos ypatingojo archyvo

Tadžikijos kraštovaizdis. Antano Bajoriūno nuotr., 1991 m.

1945 m. sunkiems darbams į medvilnės plantacijas Tadžikijoje ištremta Adolfo ir Onos Kelerių šeima. Kuibyševsko r., 1946 m.
Iš Genocido aukų muziejaus rinkinių

Šešiametė Regina Budvytytė 1945 m.
šią lėlę pasiėmė su savimi į tremtį Tadžikijoje

Marijona Poškienė renka medvilnę. Kuibyševsko r., Tadžikijos SSR, 1956 m. Iš Genocido
aukų muziejaus rinkinių

1944 m. vasarą Raudonajai armijai įsiveržus į Lietuvą ir išstūmus iš
jos nacistinės Vokietijos kariuomenę, prasidėjo antroji sovietinė okupacija. Grįžusi sovietų valdžia siekė suvesti sąskaitas su visais, kas karo
metais kovėsi prieš juos arba kokiu nors būdu padėjo vokiečiams. Todėl
pirmieji Lietuvos gyventojų trėmimai 1945 m. pavasarį turėjo ir grupinio
baudimo už kolaboravimą su nacių okupantais, ir etninės priklausomybės požymių. Vadovaujantis 1944 m. gruodžio 16 d. LSSR vidaus reikalų
liaudies komisaro Juozo (Josifo) Bartašiūno ir LSSR valstybės saugumo
liaudies komisaro Aleksandro Guzevičiaus direktyva, NKVD ir NKGB
operatyvinių grupių ir apskričių skyrių viršininkams buvo nurodyta iki
1945 m. sausio 1 d. parengti išsamią kiekvienoje apskrityje gyvenančių
vokiečių šeimų apskaitą ir pasiruošti jų trėmimui: „Į tolimus Sovietų Sąjungos rajonus nuolat gyventi turi būti iškeldinta: visi vokiečiai, gyvenantys Lietuvos TSR teritorijoje, nesvarbu, kokia jų visuomeninė padėtis,
veikla, amžius ir lytis; visi su vokiečių šeima glaudžiai susiję ne vokiečių
tautybės asmenys – žmona, vyras, augintiniai, giminaičiai, priklausantys
vokiečių šeimai arba tos šeimos išlaikomi.“ Į tremtinių sąrašus pateko
ir liuteronai, žmonės, turėję vokišką vardę ar pavardę, palaikę ryšius su
giminėmis Vokietijoje.
SSRS vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojas Vasilijus Černyšovas 1945 m. vasario 7 d. pasirašė raštą Nr. 1/2120, kuriame nurodyta
vokiečių tautybės Lietuvos gyventojus ištremti miško pramonės darbams
į Kniaž Pogosto rajoną Komijos ASSR.
Vokiečių trėmimui vadovavo iš Maskvos atsiųstas valstybės saugumo
komisaras Dmitrijus Rodionovas. Jau 1945 m. balandžio 9 d. J. Bartašiūno, A. Guzevičiaus ir D. Rodionovo pasirašytoje telefonogramoje SSRS
vidaus reikalų liaudies komisaro pavaduotojui Sergejui Kruglovui buvo
pranešta, kad Lietuvoje rasta ir pasirengta ištremti 300 vokiečių šeimų,
kurias sudaro vienas tūkstantis žmonių: 291 vyras, 396 moterys ir 313
vaikų iki 16 metų. Tremtiniams išvežti prašyta skirti 55 vagonus iki Kniaž
Pogosto geležinkelio stoties Komijoje.
Vokiečių šeimų trėmimas prasidėjo 1945 m. balandžio 22 d. Tremta buvo iš keturiolikos apskričių (Alytaus, Kauno, Kretingos, Lazdijų,
Marijampolės, Mažeikių, Panevėžio, Raseinių, Šakių, Šiaulių, Tauragės,
Telšių, Ukmergės, Vilkaviškio) ir Kauno miesto. Žmonės buvo gabenami sunkvežimiais, renkami Marijampolės, Kretingos, Šiaulių ir Tauragės
geležinkelio stotyse ir vežami į Kauną, kuris pasirinktas ešelono formavimo vieta. Kadangi vėluota pateikti vagonus (vietoj balandžio 26 d. juos
pateikė tik balandžio 30 d.), žmonės beveik savaitę buvo laikomi Šančių
sinagogoje, kitose gyvenimui nepritaikytose vietose. Iš Kauno geležinkelio stoties gyvulinių vagonų ešelonas Nr. 48006 pajudėjo tik 1945 m.
gegužės 3 d. ryte, kai buvo atvežti paskutiniai tremtiniai iš Tauragės apskrities. Remiantis LSSR NKVD Kauno m. skyriaus viršininko Georgijaus
Svečnikovo tos pačios dienos telegrama LSSR NKVD kalėjimų skyriaus
viršininkui Aleksandrui Čečevui, į ešeloną pakrauta 812 tremtinių, iš kurių – 263 vaikai iki 16 m., 329 – vyrai, 220 – moterų.
Tačiau iš tikrųjų buvo ištremta daugiau žmonių. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro elektroninėje duomenų bazėje
rasta, kad ištremti 908 asmenys. Ir šie duomenys gali būti dar negalutiniai, nes duomenų bazė nuolat tikslinama ir pildoma.
Kaip ir buvo planuota, ešelonas iš pradžių buvo nukreiptas į Komijos
ASSR. Gegužės 9 d., kai buvo paskelbta apie karo pabaigą, jis buvo netoli
Vologdos. Tikėtina, kad tada buvo gautas nurodymas vykti į Tadžikiją –
buvo nuspręsta darbščius vokiečius panaudoti „komunizmo statyboms“
ne tolimoje Šiaurėje, o Vidurinėje Azijoje.
Po mėnesį trukusios kelionės beveik visi tremtiniai buvo nugabenti į Kuibyševsko rajono Vachšo upės slėnio medvilnės plantacijas netoli
pasienio su Afganistanu. Jie buvo apgyvendinti belangiuose, iš šiaudų ir
molio statytuose nameliuose, vadinamosiose „kibitkose“. Dirbti medvilnės laukuose, kai kepina saulė, karštis – net 50–55 laipsnių, buvo labai
sunku. Tačiau tremtiniai iš Lietuvos neturėjo jokio pasirinkimo. Už „vengimą dirbti“ jie galėjo būti įkalinti, o jų sveikata ir net gyvybė nebuvo vertinama. Karščiai, geriamojo vandens trūkumas ir ligos guldė tremtinius
vieną po kito – jie sirgo maliarija, šiltine, dizenterija, kitomis sunkiomis
ligomis. Kankino badas – nuo jo gelbėjosi valgydami vėžlius, moliūgų ir
arbūzų žieves. Nepakėlę sunkių tremties sąlygų mirė labai daug į Tadžikiją ištremtų žmonių – 341 tremtinys (37,5%), iš jų 255, t. y. 75%, mirė
per pirmuosius dvejus metus. Vienintelė jų kaltė buvo vokiška ar tariama
vokiška kilmė.
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