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SOVIETŲ PRIEVARTINIO DARBO STOVYKLOSE KALINTŲ ČEKIJOS PILIEČIŲ 
PRISIMINIMAI 

 
Jan Dvorak 

 

 Jau daugiau nei vienerius metus užrašin÷jame paskutinių likusių gyvų 5−7 

dešimtmečiuose sovietų prievartinio darbo stovyklose kal÷jusių Čekijos piliečių prisiminimus. 

Gulago aukų išgyvenimai komunistin÷je pokario Čekoslovakijoje buvo sąmoningai slepiami. 

Keletas pranešimų apie pavienių asmenų likimus, daugiausia laikraščiuose ar TV reportažuose, 

pasirod÷ žlugus komunistiniam režimui, bet tik neseniai ši tema prad÷ta nagrin÷ti sistemingai. 

Deja, išlikusių gyvų tokių asmenų yra nedaug. Taigi paskutiniųjų liudytojų prisiminimai itin 

vertingi, ypač turint omeny, kad tyrin÷ti šią temą rusų archyvuose d÷l įvairių priežasčių n÷ra 

paprasta. 

 Čekoslovakijos piliečiai buvo tarp kitų tūkstančių europiečių, išgyvenusių Sovietų 

Sąjungos darbo stovyklų siaubą. Sovietų Sąjungoje jie buvo persekiojami saugumo, teisminio ir 

neteisminio aparato  – „specialiųjų tarybų“ mirties nuosprendžiais, įkalinimu, tremtimis į 

gulagus, priverstine migracija, perk÷limais ir ekspatriacija. 

 Čekoslovakų patirtį gulaguose galima padalyti į tris pagrindinius laikotarpius. Pirmasis 

laikotarpis – 4-ojo dešimtmečio pabaiga, Raudonojo teroro SSSR laikotarpis. Represijų banga, 

nukreipta prieš visus gyventojų sluoksnius, taip pat paveik÷ kelis tūkstančius SSSR gyvenusių 

čekų. Keletas šimtų jų – buvę legionieriai, Pirmojo pasaulinio karo belaisviai, prieš 1939 m. į 

SSSR emigravę asmenys, įskaitant ekonominius ir politinius imigrantus ir Čekijos tautinių 

mažumų atstovus, gyvenusius SSSR ir per Antrąjį pasaulinį karą SSSR okupuotuose kraštuose 

Lenkijos Voluin÷je, Haliče ir Rumunijos Besarabijoje – tapo sovietų lagerių aukomis. 

 Antrasis laikotarpis prasid÷jo su Antrojo pasaulinio karo pradžia 1939 m. Po jo prasid÷jo 

nauja emigracijos į SSSR banga. Tarp pab÷g÷lių iš Vokietijos okupuotų teritorijų ar Vengrijos 

buvo daug Čekoslovakijos piliečių – daugiausia čekai, rusinai ar žydai. Daugelis jų buvo sugauti, 

kai kirto sieną, ir nuteisti už šnipin÷jimą ar neteis÷tą sienos per÷jimą – daugeliui metų sugrūsti į 

prievartinio darbo stovyklas. Kita persekiotų asmenų grup÷ – Čekoslovakijos žydai iš pirmojo 

Europos žydų vežimo į Niską ties San upe, Čekoslovakijos legiono kareiviai ir vadinamojo 

Katyn÷s nusikaltimo aukos, pagal kilmę čekai. 
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 Trečiasis laikotarpis at÷jo po to, kai 1945 m. Čekoslovakiją išlaisvino Raudonoji armija. 

Neskaitant čekų tautyb÷s ar Čekoslovakijos pilietybę tur÷jusių kalinių, kovojusių priešo armijoje, 

karo pabaigoje arba po karo šimtai nekaltų žmonių sovietų kontržvalgybos buvo pagrobti 

Čekoslovakijos teritorijoje ir išvežti į SSSR. 

 Iki šiol esame įrašę interviu su 30 liudytojų. Dauguma interviu įrašyti Čekijos 

Respublikos teritorijoje, keli paimti iš prieškario Čekoslovakijos piliečių, gyvenančių užsienio 

šalyse. Projekto respondentai – liudytojai iš įvairių visuomen÷s grupių, d÷l įvairių priežasčių tapę 

sovietų režimo kaliniais. Taip pat skyr÷si jų patirto persekiojimo pobūdis. 

 Dauguma liudytojų pagal kilmę rusinai. Jų likimai labai panašūs. Gimę Karpatų Rusioje, 

toliausiai į rytus nutolusioje prieškario Čekoslovakijos dalyje. Kai 1939 m. kovą Karpatų Rusią 

aneksavo Vengrija (po susitarimo su nacių Vokietija), dauguma šių asmenų buvo paaugliai. Tuoj 

pat po aneksijos jie buvo priversti eiti į Levente prieškarines pratybas. Siekdami išvengti 

tarnybos Vengrijos armijoje, jie nusprend÷, kaip ir daugelis bendraamžių, b÷gti į Sovietų 

Sąjungą. Tūkstančiai jaunuolių iš Karpatų Rusios per sieną pasitrauk÷ į Sovietų Sąjungą, nes 

buvo suvilioti propagandos apie beklasę visuomenę, politinių ir religinių įsitikinimų laisvę. Taip 

pat manoma, kad jie gal÷jo prisijungti prie antifašistinio pasipriešinimo jud÷jimo. 

 Tačiau sovietin÷ tikrov÷ buvo kitokia. Vos kirtę sieną, pab÷g÷liai buvo sovietų patrulių 

sugauti ir įkalinti. V÷liau juos m÷t÷ po įvairius NKVD kal÷jimus. Ten, įkalinti kartu su kitais 

pab÷g÷liais perpildytose kamerose, buvo tardomi. Juos apkaltino šnipin÷jimu, nes nelegaliai kirto 

sieną. Po kelių m÷nesių vyko kal÷jimų teismai be teis÷s apsiginti. Dauguma buvo nuteisti 

trejiems metams prievartinio darbo stovyklose. Iš tiesų jiems pasisek÷, nes teismas atsižvelg÷ į jų 

amžių. O komunistų partijos nariai buvo nuteisti iki aštuonerių metų nelaisv÷s. 

 Paskelbus nuosprendį, pab÷g÷liai buvo sodinami į žmon÷mis perpildytus galvijų vagonus 

ir gabenami į lagerius tolimiausiuose SSSR kampeliuose. Į vietoves, kuriose dar nebuvo 

geležinkelio, buvo plukdomi valtimis arba tur÷jo eiti p÷stute. Daugumai jų galutin÷ stotel÷ buvo 

lageriai Rusijos šiaur÷je – Archangelske, Vorkutoje, Pečioroje arba Kotlo srityje, nedidel÷ dalis 

buvo išvežta į Norilsko srities arba šiaur÷s rytų Sibire esančios Kolymos srities lagerius. Sovietai 

naudojosi šių žmonių, kaip ir kitų tautybių kalinių ar politinių kalinių, vergišku darbu. Jie 

nežmoniškomis sąlygomis dirbo  karjeruose, kasyklose, geležinkelio ir laivybos kanalų 

statybose, miško kirtimo baruose ir t. t. Kartais tur÷davo įsirengti lagerius plikomis rankomis. Už 

katorgišką darbą gaudavo minimalų maisto davinį. Po kelių m÷nesių daugelis būdavo laikomi 
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„stipenomis“ (rus. доxодяга) – palūž÷liais, išsek÷liais, kurie jau buvo susitaikę su mirtimi. Juos 

išgelb÷jo SSSR armijos gretose suformuotas čekoslovakų armijos dalinys. Čekoslovakų dalinys 

ieškojo kareivių, tod÷l kaliniams iš Čekoslovakijos sovietų vyriausyb÷ suteik÷ amnestiją. 

1942−1943 m. jie atvyko į Buzuluką, kur buvo formuojama čekoslovakų armija. Po bazinių 

karinių pratybų buvo paskirti į čekoslovakų armijos dalinį ir dalyvavo paskutin÷se Svoboda 

armijos karin÷se operacijose, kovojo daugelyje svarbių Rytų fronto mūšių. Po Antrojo pasaulinio 

karo, prieš pat Sovietų Sąjungai okupuojant Karpatų Rusią, persik÷l÷ į Čekoslovakiją. Daugelis 

nusprend÷ pasilikti armijoje arba tarnavo policijos būriuose. Tačiau daugumą jų daugelį metų 

persekiojo komunistinis režimas. Jie buvo paleisti iš armijos ir dirbo įprastų profesijų darbus. 

 Kita gausi ir vis dar išlikusi grup÷ liudytojų – tai karo belaisviai, kurie buvo tapę priešo 

armijos kareiviais. Karo metu tūkstančiai Čekoslovakijos pilietybę turinčių kareivių tarnavo 

priešų armijoje, ypač Vermachte. Kai galvojame apie dabartin÷s Čekijos Respublikos teritoriją, 

kalbame apie žmones, gyvenančius pasienio rajonuose – mišrios nacionalin÷s sud÷ties Hlučino ir 

Tešino regionuose, kuriuos Vokietija okupavo 1938 m. spalį po Miuncheno sutarties. D÷l 

istorinių priežasčių vokiečiai Hlučino regioną laik÷ Vokietijos teritorija, o Tešino regione 

nacistai įved÷ ypatingą nacionalinę politiką. Per okupaciją dauguma vietinių gyventojų čekų 

savanoriškai arba prievarta tapo Vokietijos imperijos piliečiais ir buvo priversti tarnauti 

Vermachte. Karo metais kai kurie iš jų buvo paimti į nelaisvę arba dezertyravo ir stojo į 

Čekoslovakijos kariuomenę. Tačiau daugelis jaunų šauktinių vyrų buvo nužudyti arba daugelį 

metų praleido sovietų nelaisv÷je. Jie buvo išvežti į po visą Sovietų Sąjungą išsibarsčiusias 

belaisvių ar darbo stovyklas (dažniausiai didelių miestų – Maskvos, Leningrado – 

priemiesčiuose). Nelaisv÷je praleistų metų skaičius skyr÷si – dauguma nelaisv÷je praleido nuo 1 

iki 5 metų, tačiau kai kurie gal÷jo grįžti namo tik po 10 ar daugiau metų. Tai priklaus÷ nuo 

gyvenimo sąlygų stovyklose, tačiau, tiesą sakant, visose jose režimas buvo griežtas, darbo – labai 

daug, trūko maisto ir visa tai l÷m÷ santykinai didelį kalinių mirtingumą. Nepaisant to, 

išgyvenimo tikimyb÷ buvo didesn÷ nei lageriuose. Po to, kai grįžo į Čekoslovakiją, vyrai nebuvo 

vadinami išdavikais ar kolaborantais, atgavo Čekoslovakijos pilietybę. Vis d÷lto dauguma buvo 

priversti dirbti sunkų fizinį darbą, daugiausia Ostravos rajono šachtose. 

 Šimtai nekaltų žmonių karo pabaigoje arba po karo sovietų kontržvalgybos buvo pagrobti 

Čekoslovakijos teritorijoje ir išvežti į SSSR. Dauguma jų – vadinamieji baltųjų emigrantai 

(daugiausia Rusijos ir Ukrainos imigrantai), mažiau buvo Čekijos vokiečių arba žmonių, 
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neprijautusių sovietų režimui. Sovietų kontržvalgyba juos areštuodavo visoje Čekoslovakijos 

teritorijoje be jokio Čekoslovakijos vyriausyb÷s pritarimo. Po to sulaikytieji būdavo vežami į 

sovietų lagerius, kur apie trečdalis jų mir÷. Išgyvenusiesiems po kelerių metų, daugiausiai šeštojo 

dešimtmečio viduryje, buvo leista grįžti į Čekoslovakiją. 

 Kadangi dauguma pagrobtųjų buvo senyvo ar vidutinio amžiaus žmon÷s, jų neb÷ra gyvų. 

Štai kod÷l pavyko įrašyti tik pokalbius su jaunesniaisiais. Tarp jų yra Čekoslovakijoje po karo 

pasilikusių Raudonosios armijos kareivių arba asmenų, kilusių iš mišrių šeimų (daugiausia čekų 

ir vokiečių šeimų), kurie buvo laikomi vokiečiais. Kilm÷ juos pasivijo net po kelerių metų. 

Pavyzdžiui, vienas iš liudytojų, kurio prisiminimus užraš÷me, buvo sugautas SSSR 1950 m., kai 

band÷ aplankyti savo giminaičius SRN. Jam buvo leista grįžti į Čekoslovakiją po trejų metų. Visi 

jie patvirtino faktą, kad sugrįžimas į Čekoslovakiją buvo galbūt pati sud÷tingiausia ir sunkiausia 

jų įkalinimo SSSR dalis. Sovietų Sąjungos institucijos ilgą laiką neatsižvelg÷ į šių žmonių čekų 

tautybę ar Čekoslovakijos pilietybę. Mūsų liudytojai priklauso laimingiesiems, kuriems pavyko 

grįžti namo. 

 


