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ATSIMINIMŲ APIE SOVIETŲ REPRESIJAS DOKUMENTAVIMAS 

ESTIJOS NACIONALINIAME MUZIEJUJE 

 
Mgr. Terje Anepaio (Estijos nacionalinis muziejus) 

 

Gerbiami svečiai, 

Estijos nacionalinis muziejus, kaip viena pagrindinių Estijos nacionalinių atminties dokumentavimo 
institucijų, nusprend÷, kad stalinistinių represijų dokumentavimas yra labai svarbus XX a. estų tautos ir 
kolektyvin÷s atminties istorijoje. Toliau pranešime apžvelgiama Estijos nacionalinio muziejaus veikla 
šioje srityje. 

Estijos nacionalinis muziejus, kaip nacionalin÷ institucija, buvo įkurtas 1909 m., siekiant saugoti estų 
tautos kultūrą. Muziejaus veikla ap÷m÷ etnografinių ir kultūros istorijos šaltinių ir folkloro rinkimą, 
saugojimą, tyrimą ir pristatymą. Šiandien Estijos nacionalinį muziejų galima laikyti kultūros istorijos 
muziejumi, kurio tikslas – atspind÷ti kasdienį gyvenimą, kultūrą ir žmonių gyvenimo būdą. Šių laikų 
kasdien÷s kultūros analize siekiama ištirti, kod÷l ir kaip ši kultūra yra tokia, kokia yra dabar. Tod÷l 
labai svarbu ištirti estų tautos praeitį ir jos poveikį dabartinei kultūrai. 

Mums gerai žinoma, kad beveik pusę amžiaus mūsų visuomen÷je buvo siekiama nutyl÷ti sovietų 
represijų faktus (nutildyta atmintis). Taip pat buvo sistemingai siekiama paneigti estų, kaip ir kitų Rytų 
ir Pietų Europos tautų, praeities faktus, kitaip tariant, buvo vykdomas socialinis atminties naikinimas 
(T. Anepaio pranešimas 2002 m.). 

Prieš prasidedant tautiniam atgimimui, Estijos muziejai labai atsargiai rinko informaciją apie sovietų 
represijas, tod÷l muziejuje n÷ra sukaupta daug tokio pobūdžio informacijos. Pavyzdžiui, savanoris 
korespondentas, bendradarbiavęs su Estijos nacionaliniu muziejumi, Leo Poltanas, kuris buvo ištremtas 
prie Vasiugano up÷s Sibire 1941 m., siunt÷ muziejui savo atsiminimus apie gyvenimą tremtyje 1969 m. 
ir v÷liau. Šie atsiminimai buvo „pasl÷pti“ mūsų muziejaus archyve – jie buvo saugomi su kitais 
dokumentais, pavadintais „Užsienio tautos“.  

Vis intensyviau vykstant praeities ir atminties išlaisvinimo procesui nuo 1980 m. pradžios iki 1990 m. 
pabaigos, mūsų muziejus gaudavo vis daugiau tremtinių siunčiamų užrašų ir (arba) atsiminimų (pvz., 
Estijos nacionaliniam muziejui nusipelniusio korespondento, tremtinio Voldemaro Rannaste’o 
atsiminimai), taip pat tremtinių dienoraščių (pvz., buvusio mokyklos mokytojo, ištremto į Irkutsko 
regioną 1949 m., Peeterio Reinumägio dienoraščiai).  

Taip pat pabr÷žiama, kad šio praeities ir atminties išlaisvinimo proceso metu estų tauta labai aktyviai 
užrašin÷jo savo asmeninius atsiminimus ir siųsdavo juos įvairioms institucijoms kaip viešus 
kreipimusis, kai tuo metu posovietin÷se šalyse vyravo žodin÷s istorijos metodas. Vieši kreipimaisi tapo 
labai populiarūs Estijoje, nes panašios tradicijos vyravo tautinio atgimimo laikotarpiu antrojoje XIX a. 
pus÷je. Pavyzdžiui, Estijos nacionalinis muziejus rinko tekstus iš korespondentų (savanorių 
informatorių) naudodamas klausimynų formos kreipimusis daugiau nei aštuoniasdešimt metų.  

1980 m. pabaigoje ir 1990 m. pradžioje žmon÷s prad÷jo siųsti savo atsiminimus Estijos nacionaliniam 
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muziejui, tačiau šis procesas nebuvo labai aktyvus. Aktyvesnis atsiminimų apie represijas rinkimo 
procesas Estijos nacionaliniame muziejuje prasid÷jo kur kas v÷liau – 1990 m. antrojoje pus÷je, kai 
muziejus prad÷jo rinkti dokumentus apie istorinę estų tautos patirtį. Muziejaus darbuotojai prad÷jo 
rinkti žmonių atsiminimus apie represijas į tris teminius klausimynus, kurie buvo sudaryti 1998 m., 
likus vieniems metams iki 50-ųjų kovo m÷n. tremties metinių. Šiuose dviejuose klausimynuose 
pateikiami klausimai, susiję su dviem Estijoje įvykusiais didžiausiais tr÷mimams (1941 m. kovo m÷n. ir 
1949 m. birželio m÷n.) ir gyvenimu tremtyje. Trečiajame klausimyne pateikiami klausimai, susiję su 
gyvenimu sovietų kal÷jimuose ir įkalinimo stovyklose. Klausimynai buvo gana išsamūs ir juos sudar÷ 
apie 90 klausimų. 

Represijų tema susilauk÷ gana daug d÷mesio. Beveik trys šimtai žmonių Estijos nacionaliniam 
muziejui atsiunt÷ savo atsiminimus, kuriuose atsispindi skaudūs praeities išgyvenimai. Atsakymų į 
klausimus ilgis buvo labai įvairus – nuo penkių iki šimto puslapių. Dabar jie saugomi mūsų muziejaus 
archyve. Kol kas šie dokumentai n÷ra pateikiami skaitmeniniu pavidalu, tačiau jais gali naudotis 
mokslininkai ir tyrin÷tojai mūsų muziejaus bibliotekoje. Rašytiniai atsakymai dažniausiai susiję su 
klausimyne pateiktais klausimais, tačiau kartais respondentai nukrypdavo nuo konkrečių klausimų ir 
užrašydavo tik savo asmeninius atsiminimus. Kiekvienais metais mūsų muziejus gauna medžiagos su 
represijomis susijusiais klausimais.  

Kartu su prisiminimais apie represijas Estijos nacionalinis muziejus prad÷jo gauti nuotraukų ir kitos 
medžiagos. Visų pirma nuotraukose atsispindi gyvenimas tremtyje ir tr÷mimo procesas, taip pat 
gyvenimas t÷vyn÷je prieš represiją ir po jos. Estijos nacionalinis muziejus kartu su rašytine medžiaga 
gaudavo ir nuotraukų; nuotraukas rinko ir patys tremtiniai (pvz., būdama dar mokin÷ 1949 m. į Sibirą 
ištremta moteris surinko daugiau nei tris šimtus nuotraukų iš savo likimo draugų), taip pat mokslininkai 
ir tyrin÷tojai, kurie dirbo Estijos nacionaliniame muziejuje ir atliko lauko tyrin÷jimus tr÷mimo vietose.  

Be atsiminimų apie represijas, Estijos nacionalinio muziejaus darbuotojai prad÷jo dom÷tis represijų 
min÷jimais siekdami atsakyti į klausimą, kokiems žmon÷ms svarbi ši praeitis ir kaip ji minima. 
Muziejuje saugoma medžiaga buvo papildoma nuotraukomis, kuriose užfiksuoti min÷jimo įvykiai, 
daugiausia jų buvo atlikta tautinio atgimimo laikotarpiu, taip pat Vakaruose gyvenančių Estijos piliečių 
bendruomen÷se.  

Be to, mūsų muziejaus fotografas užfiksavo tremtinių atliekamą min÷jimo ceremoniją. Galima 
pamin÷ti, kad 2001 m. birželio m÷n. Estijos Respublikos Prezidentas Lennartas Meri lank÷si visose 
Estijos Respublikos apygardose ir įteik÷ tremtiniams simbolinius gedulo ženklus.  

Įsigijęs vaizdo kamerą, 2005 m. Estijos nacionalinis muziejus atliko svarbiausią kokybinį patobulinimą 
dokumentacijos srityje. Muziejus užsibr÷ž÷ tikslą prad÷ti nuoseklesnę ir išsamesnę garso ir vaizdo 
dokumentavimo programą. Be kitų temų, įvairūs represijų min÷jimai buvo įrašomi garso ir vaizdo 
priemon÷mis. Dabar rodoma vaizdo medžiaga, kurioje matyti, kaip 2006 m. atidaromas Estijos 
gyvenviet÷s pietų Estijoje memorialas, skirtas 65-osioms birželio m÷n. tremties metin÷ms (rodoma 
vaizdo medžiaga). Šis memorialas buvo pastatytas šeimos, kuri buvo ištremta į Sibirą 1949 m., l÷šomis. 
Kai šios šeimos nariai po devynerių metų sugrįžo į t÷vynę, rado sunaikintus namus. Vaizdo medžiagoje 
apžvelgiami skirtingi min÷jimo ceremonijų elementai. Šiame vaizdo įraše galime pamatyti vietos 
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valdžios atstovus, Estijos Respublikos Prezidentą ir tremtinius, taip pat Parlamento narius. Tokio 
pobūdžio dokumentavimo procesas nebuvo įprastas. Tačiau 2009 m. su÷jo 60 metų nuo kovo m÷n. 
tr÷mimo ir 20 metų nuo Estijos atminties asociacijos įkūrimo. Tod÷l, atsižvelgdamas į šiuos du 
istorinius įvykius, Estijos nacionalinis muziejus prad÷jo vaizdo ir garso dokumentavimo projektą „Mes 
atsimename! Mes minime!“.  

Šiandien, naujame tūkstantmetyje, manome, kad labai svarbu suprasti, kaip gyvena tremtinių atminties 
bendruomen÷s, kai šiais laikais mūsų visuomen÷je su tremtimi susiję klausimai neb÷ra patys 
aktualiausi. Tačiau atvirkščiai, Estijos visuomen÷ vengia viešai kalb÷ti apie sovietų represijas. Kas tie 
žmon÷s, kurie vis dar atsimena tuos skaudžius laikus? Kaip jiems pavyksta išlaikyti ir deklaruoti savo 
praeities įvykius šių dienų Estijoje? Kokio pobūdžio žinias jie nor÷tų perduoti ateities kartoms? 

Šį projektą vykdo Rakver÷s atminties sąjunga, kuri yra viena aktyviausių Estijos atminties asociacijos 
vietos organizacijų. Rakver÷s atminties sąjunga glaudžiai bendradarbiauja su vietos valdžios 
institucijomis ir kitomis atminties organizacijomis, taip pat vietos mokyklomis. 

Muziejaus darbuotojų tikslas buvo įrašyti gyvus Virumos regiono (šiaur÷s rytų Estija) gyventojų 
atsiminimus ir perteikti jų bendruomen÷s jausmą, taip pat žmonių, kurie išgyveno represijas, 
atsiminimus ir nuotraukas, kad būtų perteikta patirtis iš pirmų lūpų, gyvi kontaktai ir emocijos. 

Lauko darbai pagal šį projektą truko vienus metus. Šio projekto metu komanda įraš÷ įvairių įvykių ir 
ritualų (min÷jimų), kuriuos organizavo Atminties asociacijos nariai Rakver÷je, arba tuos, kuriuose jie 
dalyvavo kaip tarybos nariai, Rakver÷s atminties sąjungos atstovų Kal÷dų vakar÷lio, 1941 m. kovo 
m÷n. ir 1949 m. birželio m÷n. tremties min÷jimo metinių, visų Estijos tremtinių susitikimo vaizdo 
medžiagą. Mes taip pat įraš÷me gyvus penkiolikos Rakver÷s atminties asociacijos narių pasakojimus 
(atsiminimus). 

Projekto metu įrašyta keturiasdešimties valandų trukm÷s medžiaga, kaip ir įvairūs dokumentai, 
saugoma Estijos nacionalinio muziejaus garso ir vaizdo archyve. Ateityje planuojama šią medžiagą 
naudoti rengiant parodas ir kaip mokomąją medžiagą mokyklose. 

Klausimai ir atsakymai: 

1. Lietuvoje dirbantys mokslininkai, kurie atlieka atsiminimų apie komunistų nusikaltimus ar 
represijas tyrimus, pastebi, kad vis sunkiau kalb÷ti apie tai su žmon÷mis ir jie linkę pamiršti 
praeitį, nes galbūt sovietų režimo laikais jie buvo verčiami pamiršti arba tie prisiminimai juos 
labai skaudina. Ar Estijos Respublikoje ir Čekijos Respublikoje taip pat kyla panašių sunkumų 
ir ar egzistuoja kokia nors praktika, kaip prakalbinti žmones ir pad÷ti jiems kuo išsamiau 
atpasakoti savo atsiminimus? 

Atsako T. Anepaio. Estijos Respublikoje taip pat kyla panašaus pobūdžio problemų. Tačiau visi 
dalyvavusieji min÷tame projekte jau buvo susipažinę su muziejaus darbuotojais ir projekto 
komandos nariais, tod÷l jiems buvo lengviau įrašyti min÷jimo įvykius ir gyvus atsiminimus. 
Žinoma, viskas priklauso nuo žmogaus asmenyb÷s, jo atvirumo ir noro kalb÷ti. Be to, vasario 
21 d. Tartu mieste muziejaus darbuotojai organizuoja seminarą, kuriame kviečiami dalyvauti 
Estijos mokslininkai ir tyrin÷tojai, muziejaus, archyvų ir bibliotekų darbuotojai, kurie renka ir 
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įrašo gyvus pasakojimus ir atsiminimus, ir aptarti su šia tyrimo sritimi susijusius klausimus bei 
etines problemas.  

Atsako Čekijos Respublikos atstov÷. Visų pirma, nor÷čiau išskirti dvi grupes: nukent÷jusiųjų ir 
represinių struktūrų pareigūnus liudijimus. Nuo to priklauso, koks atviras yra žmogus ir kiek jis 
nori kalb÷ti apie praeityje įvykusius įvykius. Kaip jau min÷jau savo pranešime, kai kreipiamasi į 
asmenis ir norima atlikti interviu, visuomet nurodoma, kad šio asmens nuomon÷ bus 
išspausdinta atitinkamoje interneto svetain÷je, taip pat asociacija „Postbellum“ pristatys per 
čekų radiją dokumentinę medžiagą. Pastaruoju metu šis klausimas viešai dažnai aptariamas ir 
natūralu, kad žmon÷s mano, jog jų pasakojimai n÷ra labai reikšmingi istoriniu aspektu. Tačiau 
reikia prisiminti, kad yra daug NVO ir kitų institucijų, kurios domisi istorijos tyrin÷jimu, ir 
joms tokie atsiminimai gali pasirodyti naudingi ir įdomūs. 

2. Daugelis Lietuvos Respublikos pareigūnų, galbūt bijodami sugadinti savo reputaciją, nenori 
prisipažinti, kad dalyvavo represin÷se struktūrose. Ar taip yra ir Čekijos Respublikoje? 

Atsako Čekijos Respublikos atstov÷. Čekijos Respublikoje taip pat panaši situacija. Pavyzdžiui, 
Totalitarinių režimų tyrimo institute yra Saugumo tarnybų archyvas, kuriame saugomi 
duomenys yra pakankamai vieši. Jei žinote asmens vardą, pavardę ir gimimo datą, galite ateiti į 
šį archyvą ir ieškoti medžiagos apie jus dominantį asmenį. Tačiau turite būti labai atsargūs ir 
visiškai nepasikliauti informacija, kadangi buvo atvejų, kai archyve rasti įrašai apie tam tikro 
asmens bendradarbiavimą su saugumo tarnybomis, asmeniui nieko apie tai nežinant arba prieš 
pradedant verbuoti asmenį. Vis d÷lto, Čekijos Respublikoje dauguma pareigūnų nenoriai kalba 
šia tema. 

 

 

 

 


