
ORAHIS 

 1 

ŽMONIŲ LIUDIJIMAI IR PRISIMINIMAI – SVARBUS VARDYNŲ DUOMENŲ 
BAZöS FORMAVIMO ŠALTINIS 

 
Teres÷ Birut÷ Burauskait÷ 

 

Gerbiamieji mūsų svečiai ir kiti dalyviai, 

Kol bus nustatyta lentel÷, kuri bus naudojama kaip pagrindas paaiškinti mūsų duomenų bazių 
formavimą vardynams, perskaitysiu įžanginį tekstą. Prad÷siu nuo 1987-1988 metų, kai Baltijos 
šalyse, kaip ir visoje Rytų Europoje, kilo ir stipr÷jo galimyb÷ išsivaduoti iš sovietų imperijos, 
kurti savo gyvenimą be draudimų ir nurodin÷jimų iš Kremliaus. Tuo metu kūr÷si ir stipr÷jo 
tautiniai ir visuomeniniai jud÷jimai, kurie nors ir pasivadinę skirtingais vardais, jud÷jo link to 
paties tikslo – nepriklausomų valstybių kūrimo. Lietuvoje toks jud÷jimas buvo Sąjūdis, kurio 
branduolį sudar÷ Lietuvos intelektualai ir akademin÷ profesūra ir kuris per gana trumpą laiką 
didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir provincijose įgijo žmonių pasitik÷jimą. Šio visuomeninio 
jud÷jimo metu kūr÷si įvairios komisijos, aktyvių žmonių grup÷s, vienos jų siek÷ atkurti 
ikiokupacin÷s Lietuvos visuomenines organizacijas, kitos – ginti sovietų valdžios pamintas 
žmogaus teises.  

Tokiu būdu 1988 m. vasarą buvo įkurta komisija stalinizmo nusikaltimams tirti (toliau – 
komisija), kuri laikui b÷gant peraugo į valstybines institucijas – Represijų Lietuvoje tyrimo 
centrą, kuris susijungęs su kitoms institucijom, peraugo į Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centrą. Komisija per įvairias žiniasklaidos priemones kreip÷si į tautą ir 
ragino atverti savo atmintį ir aktyviai rašyti apie savo kančias, apie savo kankinančią patirtį 
lageriuose ir tremtyje, liudyti apie žinomus žudymus, kankinimus ir kitas sovietinio režimo 
atneštas nelaimes. Žmonių reakcija buvo neįtik÷tina – prad÷jo plūsti srautas laiškų, atsiminimų, 
sąrašų, dokumentų, nuotraukų. Jei ne tais laikais buvęs daugelio žmonių solidarumas ir 
geranoriška pagalba, komisiją pasiekusi informacija kelis metus nebūtų nei susistemintas, nei 
sukataloguota, nei parengta skaitmeninimui.  

Per tris metus komisijoje buvo sukaupta įvairaus informuotumo lygio daugiau kaip 150 tūkst. 
nuo sovietų režimo nukent÷jusių asmenų duomenų. Buvo nustatytas ir svarbiausias komisijos 
tikslas – sukauptos medžiagos pagrindu formuoti duomenų bazę ir parengti represuotųjų asmenų 
vardynus. Komisijoje 1990-1991 m. jau buvo Amerikos lietuvių padovanoti kompiuteriai ir 
atsirado pirmieji pagalbininkai programuotojai (vienas iš programuotojų, kurie kūr÷ pirmąją 
programą komisijoje, šiuo metu yra LR Seimo kancleris). Pirmoji vardyno „Lietuvos gyventojų 
genocidas“ programa buvo vadinama „Dibeisas“. Labai svarbu buvo nustatyti būsimo vardyno 
struktūrą, informacijos apimtį apie kiekvieną nukent÷jusįjį asmenį, svarbiausius duomenis, kurie 
atspind÷tų žmonių likimus.  

Tai buvo nelengva, nes komisijai pateikta medžiaga buvo įvairaus informuotumo lygio. Be to, 
komisijoje tuo metu dirbo ne sociologai, o įvairių specialybių atstovai, kuriuose vienijo bendra 
id÷ja. Po ilgų diskusijų buvo nutarta, kad informacija turi būti lakoniška, formuot÷s kiek 
įmanoma unifikuotos, naudoti pasikartojančių reikšmių santrumpas. Iškilo dar viena problema – 
kokiu principu suskaidyti gausų asmenų sąrašą į atskiras knygas. Knygų tik pagal asmenų 
pavardes (ab÷c÷l÷s principu) rengimas buvo netikslingas, nes buvo labai sunku šią informaciją 
tikslinti šeimos nariams. Teritorinis principas, t.y. pagal tremties ar kalinimo grupę arba pagal 
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vietas, iš kurių buvo ištremta ar kuriose buvo vykdomos represijos, taip pat buvo atmestas, 
kadangi apie tremties vietas buvo nedaug informacijos arba ji buvo nelabai tiksli, komisijos 
atstovai nedaug žinojo apie tremties geografiją, žmon÷s atsiųsdavo iškraipytus vietovardžių 
pavadinimus d÷l jų vartojamų tarmių (pvz., žmon÷s kartais rašydavo „Jarkutskas“ ir nebuvo 
aišku, ar tai „Irkutskas“ ar „Jakutskas“). 

 Tod÷l buvo pasirinktas chronologinis principas – pagal represijų vykdymo datą. Pirmame tome 
buvo surinkta informacija apie 1939-1941 m. nukent÷jusius asmenis, antrame tome – 1944-1947 
m., trečiame tome – 1948 m. vykę masiniai tr÷mimai ir areštai, ketvirtame tome – 1949 m., 
penktame tome – 1950-1952 m. ir šeštame tome – 1953-1986 m. Šis skaidymo principas 
pasiteisino. Noriu pamin÷ti, kad šiuo metu išleisti yra trys tomai: pirmas tomas yra viena knyga, 
antras tomas – iš trijų knygų, trečias tomas – iš dviejų knygų. Šiuo metu yra baigiamas rengti 
1949 m. tomas, kuris taip pat bus iš dviejų knygų. Vardyno baz÷je yra suskaitmeninta 
informacija apie 169 tūkst. asmenų.  

Kita problema, kurią mes sprend÷me kartu su sociologais, yra kaip pateikti sąrašą. Buvo 
priimtas sprendimas, kad šeimos galvos yra skirstomos ab÷c÷l÷s tvarka, o prie šeimos galvos 
tam tikru identifikaciniu numeriu yra siejami kiti šeimos nariai. Šeimos narių ir šeimos galvos 
pavard÷s gali skirtis, tačiau jie bus priskiriami pagal šeimos galvos pavard÷s pirmoji raidę. 
Pavienių asmenų pavard÷s buvo išd÷stomos ab÷c÷l÷s tvarka. Pilnos šeimos galva buvo 
nustatoma darbingo amžiaus t÷vas arba motina, o nepilnos šeimos – vyriausias šeimos narys. 
Seneliai negal÷jo būti laikomi šeimos galva, jei buvo darbingo amžiaus t÷vas arba motina. 
Siekiant, kad duomenų bazę rengiančiam darbuotojui palengvinti reikiamų duomenų rinkimą iš 
laiškų ir prisiminimų, jie buvo parengiami tam tikra tvarka. Į katalogo kortel÷s buvo surašomi 
duomenys, kuriuos reik÷jo įvesti į duomenų bazę. Kiekvienam asmeniui skiriama atskira 
kortel÷, kuri tur÷jo savo numerį. Kortel÷je buvo du numeriai: asmens numeris ir šeimos galvos 
numeris.  

Tokia sistema buvo taikoma ir skaitmeninant katalogus. Katalogo kortelių principas buvo 
didelis darbas, tačiau jis pasiteisino. Informacija, reikalinga skaitmeninimui, buvo racionaliai 
sutraukta ir dubliuojama, ko d÷ka pagreit÷jo duomenų paieška. Min÷ta programa duomenų bazei 
formuoti per du dešimtmečius buvo tobulinama, koreguojama, pildoma naujomis funkcijomis ir 
šiuo metu atitinkam mūsų poreikius. Nors ši programa liko MS-DOS sistemoje, tačiau ji labai 
patogiai valdoma, nesud÷tinga, leidžia analizuoti, grupuoti ir skaičiuoti pagal visu įvestus 
laukus. Darbas yra gana greitas, nes beveik visa informacija, kurią galim koduoti, buvo paversta 
kodais ir programinių įrankių pagalba konvertuojama į tekstą (su skyrybos ir kitaip ženklais), 
kuris matomas vardyne. /vyksta vardyno prezentacija/.  

Atsivertę programą matome sąrašą, kuris suformuotas iš papildomos duomenų baz÷s, kurį atliko 
mūsų darbuotojai. T.y. įvairių baudžiamųjų bylų kartotekos, tremties bylų kartotekos, įvairūs 
sąrašai ir kita archyvin÷, dokumentin÷ medžiaga. Matome lentelę, į kurią įvedame visus 
duomenis iš katalogo kortel÷s. Paaiškinsiu laukų pavadinimus. Viršuje matyti numeriai, kuriai 
siejami šeimos nariai. Asmens duomenys: vardas, pavard÷, t÷vo vardas, gimimo metai įrašomi 
ranka. Informacija pagrindiniuose laukuose, pvz., nuteisimas, teismo pavadinimas, socialin÷ 
pad÷tis, profesija, įvedama iš klasifikatorių, žinynų. Matome aštuonis laukus, kurie pavadinti 
RPB, t.y. represijos būdas. Pagal kodų sistemą (su datomis), būdas gali būti „suimtas“, 
„kalinamas“, etc. Kodas Nr. 1 yra „tremtis“. Informaciją, kurią operatorius įveda kodais, 
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matoma vardyno tekste apačioje, kurį jis gali taisyti. Tam tikrą vardyno dalį apie 
represuotuosius asmenis, įvedę reikiamus numerius, gauname automatiškai.  

Kadangi naudojame MS-DOS sistemą, tai ją sunku suderinti su kai kuriomis vaizdo 
priemon÷mis, tod÷l kviečiu apsilankyti pas mūsų vardyno skyriuje pažiūr÷ti, kaip veikia 
programa. Svarbiausia tai, kad informaciją visuose laukuose galima grupuoti pagal aštuonis 
kriterijus, kurie tarpusavyje siejasi arba AND arba OR ir gauti tekstinę informaciją. Tod÷l 
galime nesud÷tingai pateikti tekstinius duomenis apie visus 169 tūkst. asmenų. Mes teikiame 
duomenis įvairioms institucijoms, organizacijoms, pvz., teik÷me informacija, kai buvo 
skaičiuojama Sovietų Sąjungos žala Lietuvai ir jos žmon÷ms. Šie duomenys yra vertingi 
statistikai, kadangi dažnai remiasi skaičiais pagal įvairias pažymas arba atsiskaitymams KGB, 
kurie dažnai skiriasi. Mūsų duomenų baz÷je skaičiai nurodomi į mažesnę pusę, bet tai yra 
įvardinti asmenys su savo gyvenimais ir likimais.  

Ir mes šį vardyno tomą galima pateikti kaip argumentą, jei vyktų derybos su Rusija d÷l žalos 
atlyginimo. Dar nor÷čiau pasteb÷ti, kad daugiausia kalbame apie žodin÷s informacijos 
skaitmeninimą, tačiau ne mažiau svarbu didelių duomenų bazių kūrime naudotis ir archyvo 
dokumentais. Vardyno kūrimas prasid÷jo renkant žmonių pateiktą informaciją. Tačiau kai 1995 
m. mūsų darbuotojai gal÷jo nuosekliai ir ramiai dirbti buvusiame KGB archyve, buvo sukurtos 
papildomos duomenų baz÷s remiantis kartotekų informacija, kurios virto pagrindu ir žodinei 
informacijai. Paskutiniu metu, kai archyvai yra tinkamai išstudijuoti, susiformavę žmonių 
įgūdžiai ir tam tikra intuicija, galima išvengti klaidų, netikslumų ir vardynuose pateikiama 
informacija yra gana tiksli. Tačiau yra dar viena problema – 2 ir 3 tomuose (5 knygos) yra tiksli 
informacija, tačiau 1 tome (prieškario metu) yra labai daug pataisymų ir papildymų.  

Taigi šiame pranešime nor÷jau apibr÷žti vardyno struktūrą ir jo kūrimo istoriją ir metodiką. Jei 
nor÷site, galime perteikti savo patirtį (pvz., nor÷dami išleisti panašų vardyną, estai per÷m÷ mūsų 
asmens duomenų pateikimo struktūrą). Jei turite klausimų, prašom klausti. D÷koju už d÷mesį. 


