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KOMUNISTINIO TOTALITARINIO REŽIMO AUKŲ ŽODINöS ISTORIJOS 

LYGINIMAS SU LATVIJOS SSR REPRESINIŲ ORGANŲ DOKUMENTAIS 

 

Ainaras Bambalas 

 

Darbe nagrin÷jami dviejų rūšių istoriniai šaltiniai kaip galimo lyginamojo istorijos tyrimo 

objektas. Pirma, tai Latvijos valstybinio archyvo buvusios Latvijos SSR KGB archyvinių 

dokumentų grup÷: KGB baudžiamosios, administracin÷s bylos ir tremtinių filtravimo bylos – 

teismo tyrimų ir bylin÷jimosi dokumentai. Antra, tai žodin÷s istorijos (dažnai vartojamos fraz÷s 

„žodin÷ istorija“, „žodin÷s istorijos šaltinis“, „gyvenimo istorija“ „atsiminimai“ – A. B.) šaltiniai – 

žmonių atmintis  (skelbti ir neskelbti rankraščiai, garso ir vaizdo įrašai ir t. t.), saugoma įvairiose 

Latvijos institucijose: archyvuose, žodin÷s istorijos centruose, bibliotekose ir daugelyje muziejų. 

Komunistų ir nacių nusikaltimus tiriantys mokslininkai paprastai naudoja įvairius tiesioginio 

lyginimo šaltinius, suteikiančius galimybę labiau priart÷ti prie istorin÷s tiesos. Sovietų represinio 

režimo dokumentus tyrin÷jantys autoriai paprastai pasitelkia šiuos istorinius šaltinius: 1) RSFSR 

Baudžiamąjį kodeksą (1926 m. redakcija), 2) Sovietų Sąjungos (Latvijos SSR) valdžios institucijų 

(komunistų partijos, įstatymų leidžiamosios valdžios, vykdomosios valdžios ir valstyb÷s saugumo 

struktūrų) dokumentus, 3) liudytojų – anksčiau represuotų asmenų  – atsiminimus. Šiame 

pranešime bus kalbama šiek tiek daugiau nei apie žodinę istoriją, taip pat – apie draustus asmenų 

prisiminimus ir Latvijos patirtį. 

   Žodin÷ istorija yra humanitarinių ir socialinių mokslų kokybinio tyrimo metodas. 

Informacijos šaltinis yra prisiminimai ir gyvenimo istorijos. Jie rodo opius tam tikro laikotarpio 

klausimus, atkreipia d÷mesį į trūkumus, iškreiptus istorinius faktus, suteikia skaidrumo, padeda 

išgirsti neišgirstus balsus. Tod÷l šiuo metu svarbiausia užduotis yra kaupimas. 

Pirmasis etapas. Moksliškai aprašyti prisiminimus prad÷jo Latvijos muziejus darbuotojai, 

kurie dažnai vykdavo į vasaros ekspedicijas. Procesas prasid÷jo XX a. 8-ajame dešimtmetyje.  

Žinoma, sovietiniais laikais žmon÷s veng÷ kalb÷ti apie politines represijas. Daugelis represuotųjų 

slapta namuose užrašin÷jo savo atsiminimus ir gulage patirtas kančias ir visuomen÷ tai žinojo 

(išskyrus Latvijos SSR KGB, kuri daugeliu atvejų tokio tipo užrašus per kratas konfiskuodavo). 

Prieš m÷nesį (2011-01-08) žurnalist÷s Andos Buševicos autorin÷je programoje „Žem÷s 

paviršiuje“1 (Latvijos radijo I programa), kurioje dalyvavo visuomen÷s veik÷jai,  kalb÷jo Latvijos 

nacionalin÷s žodin÷s istorijos rinkimo koordinator÷ Māra Zirnīt÷ ir kultūros sociolog÷ Dagmāra 

Beitner÷. M. Zirnīt÷, buvusi muziejinink÷, 8-ojo dešimtmečio pabaigoje kartu su fotografe Vaira 

Strautniece pirmą kartą išgirdo miškininko Ernesto Mūrnieko, mūrininko iš LūžĦių kaimo, 
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gyvenimo istoriją ir kitų gyventojų istorijas 30 namų kaime netoli Ventspilio. Miškininko 

gyvenimo istorija buvo įrašyta į magnetofono juostą. Buvo pranešta apie pritaikytas griežtas 

priemones. Dabar LūžĦių kaimas nebeegzistuoja, tačiau išlieka gyvas užrašytuose 

prisiminimuose... 8-ojo ir 9-ojo dešimtmečių latvių prisiminimų įrašai buvo fragmentiški ir 

persmelkti sovietine ideologija. 

Antrasis etapas ap÷m÷ Latvijos perestroikos laikotarpį, per kurį susiformavo Latvijos 

trečiasis atgimimas (ATMODA), žmon÷s prad÷jo laisviau kalb÷ti apie tai, ką jie patyr÷  per karą ir 

pirmąją bei antrąją sovietų okupaciją. Nuo 1987 iki 1990 m. Latvijos nacionalinio fronto centras 

gavo ypač daug prisiminimų apie represijas. Šiuo metu tik nedaugelis jų saugoma Liaudies fronto 

muziejuje, didžioji dalis pateko į Latvijos valstybinio archyvo (LVA) fondą Nr. 1701.2 1988 m. 

Latvijos kultūros fondas, vadovaujamas poeto Imanto Zieduonio, paragino Latvijos gyventojus 

siųsti savo m÷gstamiausius prisiminimus. Tai buvo pirmoji didel÷ žodin÷s istorijos saugykla – 

Liaudies archyvas („Cilvēkarhīvs“) su keliais šimtais prisiminimų įrašų.3 Dabar tai Latvijos 

universiteto Filosofijos ir sociologijos instituto nacionalin÷ žodin÷s istorijos kolekcija. 4 

   Kultūros sociolog÷ D. Beitner÷ įsitikinusi, jog gyvenimo istorijos yra svarbios krizių ir 

kataklizmų metu, ir pripažįsta, kad jos tapo šiuolaikine tautosaka. Dabar studentai jau žino, kad 

sovietų laikais vyko teroras, tačiau buvo ir „realus gyvenimas“, apie kurį beveik niekas nežino. 

Mokslinink÷ pripažįsta, kad Latvijos žodin÷ istorija tikrąją prasmę įgyja tik dabar, kai pasakotojų, 

kurie pasidalytų atsiminimais, lieka vis mažiau.5 

Trečiasis etapas. XX a./XXI a. slenkstis, kai pasirod÷ pirmosios mokslin÷s publikacijos ir 

monografijos. Dauguma jų – sociologin÷s, filosofin÷s studijos apie nacionalinę tapatybę, latvių 

kultūros reiškinį ir kitus aspektus.6 

Istorikai rimtai užsi÷m÷ represuotų asmenų prisiminimų lyginimu. Daugpilio universiteto 

profesor÷ Irena Saleniec÷ surinko ir su Žodin÷s istorijos centru pareng÷ rinkinį, kuriame 

pateikiami žodin÷s istorijos šaltiniai ir Latvijos valstyb÷s archyvų dokumentai apie 1949 m. 

tr÷mimus Daugpilio ir Ilūkst÷s rajonuose.7  

Represuotų asmenų prisiminimai. Dokumentai arba šaltinių grup÷s, kurie lyginami su 

Latvijos SSR NKVD (NKGB) 1940−1941 m. baudžiamosiomis, administracin÷mis tremtinių 

bylomis ir pokario tardymų filtravimo bylomis, kaip istorinį šaltinį cituojant prisiminimus. 

Visų pirma – praeityje represuotų asmenų ir išgyvenusių liudytojų prisiminimai. Žinoma, 

prisiminimai yra subjektyvūs ir turi keletą trūkumų (šališkumas, atmintis, laikas ir kiti aspektai), 

tačiau jie atskleidžia tikrąjį įvykių vaizdą, gyvenimo sąlygas kal÷jime ir tremtyje ir, kaip tyrimų 

šaltinis, gali suteikti daug naujų niuansų.  
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Latvijai atgavus nepriklausomybę, latviai publikavo gana platų 1940−1941 m. sovietų 

saugumo organų suimtų ir išsiųstų Latvijos gyventojų prisiminimų diapazoną. Tai skirtingų žanrų 

ir formų prisiminimai, išspausdinti atskirais leidiniais kaip atsiminimai, memuarai, rinkiniai ir 

spaudos publikacijos.8 

Atsiminimų lyginimas su Latvijos NKVD 1940−1941 m. baudžiamųjų, administracinių 

tremtinių bylų ir pokario tardymų filtravimo bylų šaltiniais yra labai svarbus tyr÷jams arba svarbus 

tais atvejais, kai būtina atkurti istorinius įvykius, šaltinių tyrimo konjunktūrą ar patikrinti hipotezę. 

Kitaip tariant, kai tyr÷jas nagrin÷ja teis÷saugos institucijų archyvinių dokumentų tekstų šaltinius, 

dažnai tarp teksto eilučių kyla daug klausimų 

Pavyzdžiui, asmens areštas ar įkalinimas ir aplinkyb÷s, kuriomis tai įvyko (ne visuose 

baudžiamųjų bylų arešto orderiuose yra areštuotojo parašas, tai rodo, kad orderis gal÷jo būti jam 

nepateiktas). Kadangi autorius nagrin÷ja represuotų Latvijos armijos pareigūnų temą, pateiksime  

pareigūnų atsiminimų fragmentų. 

Kapitonas Jānis Papard÷ liudija apie savo su÷mimą: 

„Miško pakraštyje stov÷jo kareiviai su šautuvais. Pulko vadas Ivanovas sustat÷ mus visus į eilę ir 

nu÷jo divizijos vadui Frolovui raportuoti, kad pulko pareigūnai atvyko į mokymus. Tada Frolovas 

pasak÷ papulkininkiui: „Duok įsakymą!“ Jis išsitrauk÷ šautuvą ir mums sušuko: „Rankas 

aukštyn!“ Tuo pačiu metu prie mūsų prib÷go kareiviai ir kiekvienam į veidą įbed÷ durtuvą, o 

čekistai, pripuolę iš už nugaros, at÷m÷ ginklus, pinigus ir net mano šeimos nuotraukas... tada 

sargyba suvar÷ mus į mašiną, nuvež÷ į stotį, kur s÷dome į gyvulinius vagonus po 40 žmonių.“
 9  

Bet 195-ojo p÷stininkų pulko karininkų su÷mimą prisimena ir Norillago tremtinys V. 

Veldr÷: „... Atvykus vadui, mums į nugaras tarp menčių buvo įremti pistoletai... pasipriešinimas 

buvo beprasmiškas.... Iš mūsų kišenių iš÷m÷ viską, ką tuo metu tur÷jome, net nosin÷s nus÷do rusų 

kišen÷se  ... viskas buvo pagrobta.“10  

Taip pat šaltinių tyrin÷tojams svarbu žinoti, kokiomis sąlygomis išgauti byloje nurodyti 

kaltinamojo parodymai (ne paslaptis, kad daugeliu atvejų per apklausas buvo taikoma fizin÷ ar 

psichologin÷ prievarta, nežmoniški kankinimo būdai). Pavyzdžiui, tyrin÷damas apklausos 

protokolą tyr÷jas gali daryti išvadas apie sąlygas, atkreipdamas d÷mesį į nurodytą laiką. Apklausa 

prasid÷jo 14.45 val., baig÷si vidurnaktį, truko 9 valandas (!), tačiau protokolas yra tik kelių 

puslapių ir jame labai blogai matomas apklausiamojo parašas... 

Vyresniojo leitenanto V. Veldr÷s atsiminimai: „Iš karto į jo klausimus atsakiau vienu 

atsakymu: „Duokit vert÷ją.“ Toks atsakymas suerzino sadistą ir jis prad÷jo savo „gaidžio“ šokį 

aplink mane, lydimą atsainiais nagano rankenos smūgiais į kaklą ir kojas... Aš nuolat kartojau 
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„Duokit vert÷ją“... Viskas baig÷si vidury nakties. Mane nuved÷ į kareivines. Kaklas ir šlaunys 

buvo nus÷ti m÷lyn÷mis.“11 

Tokiais atvejais, jei įmanoma, baudžiamosios bylos apklausos protokolus galima palyginti 

su prisiminimais. Tiesioginis skirtingų šaltinių lyginimas gali suteikti tyr÷jui atsakymus į neaiškius 

klausimus. Tuomet šaltiniai,  metaforiškai kalbant, pradeda kalb÷ti. 

Baudžiamosios bylos dažniausiai nepateikia atsakymų apie fizinę prievartą, vartotą per 

apklausą, tokiais atvejais neįkainojama pagalba šaltinių tyr÷jui yra asmenų prisiminimai.12  

Šaltinio tyr÷jas privalo ištirti ir kitas sulaikytųjų ir tremtinių teismų sąlygas, įkalinimo 

sąlygas, registracijos izoliatoriuose procedūras, išleidimą iš kal÷jimo ir izoliatorių,13 jos gali būti 

lyginamos su valstyb÷s saugumo pareigūnų parengtais su byla susijusiais dokumentais, jų kilme, 

kryptimi ir t. t.  

KGB baudžiamosios, administracin÷s tremtinių bylos ir tardymų filtravimo bylos šaltinių 

tyrimuose atsispindi asmens prisiminimuose (jei byla yra išlikusi) ir turi didelę praktinę reikšmę 

nagrin÷jant tam tikrą klausimą arba problemą. 

Taip pat verta palyginti baudžiamąsias, administracines tremtinių ir tardymų filtravimo bylas 

su „daiktiniais įrodymais“ – dienoraščiais, užrašais, rezistencijos dalyvių lapeliais, žurnalais, 

aforizmais ir kt. Juose kartais galima išsamiau ir prasmingiau išsiaiškinti informacijos 

patikimumą, tačiau tik nedaugelyje pateikiami faktai, nurodomi įvykiai ir tai, kas domina tyr÷jus.14  

Vertinant bendrą foną, KGB dokumentas, kaip istorinis šaltinis, yra tik vienas iš šaltinių, 

kurį galima lyginti su kitais šaltiniais. Jei atliekant rimtą mokslinį tyrimą naudojamas toks 

dokumentas, tyr÷jas tur÷tų pasitelkti ir visus kitus prieinamus šaltinius iš Latvijos archyvų, jei 

įmanoma, spaudą, kuri yra glaudžiai susijusi su atitinkamoje temoje naudojamu KGB dokumentų 

rinkiniu, ir t. t. 

Baudžiamosios, administracin÷s tremtinių bylos ir filtravimo bylos yra teisiniai dokumentai 

apie asmenis. Asmeniniai duomenys yra netikslūs ir neišsamūs. Tokiais atvejais svarbu 

palyginimui naudoti Latvijos valstybinio istorinio archyvo (oficialios institucijos) duomenis.15 

Biografinio pobūdžio tyrimai tai tik patvirtina.16 

Apskritai lygindami KGB ir Vidaus reikalų ministerijos dokumentus, kaip istorinį šaltinį, su 

žmonių prisiminimais, kaip istoriniu šaltiniu, galime daryti šias išvadas: 

Pirma, Latvijos patirtis rodo, kad žodin÷s istorijos rinkimas šalyje vyko keletu etapų ir 

vyksta iki šiol. Sistemos pagrindai buvo sukurti XX a. paskutiniajame dešimtmetyje, Latvijai 

atgavus nepriklausomybę, kai įvairios institucijos ÷m÷ raginti piliečius rašyti atsiminimus ir 

perduoti savo žodin÷s istorijos kolekcijas. Taip pat imta profesionaliai rašyti represuotų asmenų 
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asmenines istorijas. Pastaraisiais metais politiškai represuotų asmenų prisiminimų rinkiniai 

saugomi Latvijos okupacijos muziejuje. 

Antra, mokslo darbuotojai, studijuojantys represijų istoriją, tur÷tų SSSR represinių organų 

dokumentus lyginti su žodin÷s istorijos šaltiniais, nepaisant to, kad sovietų represinių organų 

dokumentai dar daugeliu atvejų yra neprieinami arba jiems taikomi Rusijos specialiųjų tarnybų 

archyvų apribojimai. 17  

Trečia, žodin÷ istorija – politiškai represuotų asmenų prisiminimai – yra unikalus ir 

vertingas informacijos šaltinis, kai sovietų KGB ir NKVD dokumentai nepateikia atsakymų į 

tyr÷jų klausimus. Prisiminimai, nepaisant subjektyvumo, atspindi tikrąjį Sovietų Sąjungos 

totalitarinio režimo pobūdį, tai, ką žmon÷s patyr÷ gulage ir tremtyje. 

 

 

 

 

Šį darbą remia Europos socialinis fondas pagal projektą „Parama doktorantūros studijoms Latvijos 

universitete.“      
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