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ŽODINö ISTORIJA LGGRTC PROGRAMOJE 
,,TREMTIES IR KALINIMO VIETOS” 

 
Violeta Životkevičiūt÷, LGGRTC 

 
 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras vykdo ,,Tremties ir 

kalinimo vietų“ programą. Programos tikslas yra suformuoti atsiminimų archyvą ir fototeką apie 

1940 – 1990 m. sovietin÷s okupacijos laikotarpiu vykdytus masinius tr÷mimus ir kalinimą 

GULAG‘o lageriuose. 1940 – 1990 m. iš Lietuvos į tremtį bei lagerius buvo išvežta apie 300 tūkst. 

Lietuvos gyventojų, iš jų apie 28 tūkst. žuvo tremtyje, apie 20 tūkst. lageriuose.  

 Nacistin÷s Vokietijos nusikaltimai buvo pasmerkti iš karto pasibaigus antrajam 

pasauliniam karui ir buvusio režimo aukos papasakoti apie patirtas skriaudas gal÷jo pra÷jus gana 

trumpam laiko tarpui. Tuo tarpu apie sovietin÷s okupacijos metu vykdytus Lietuvos gyventojų 

tr÷mimus ir kalinimą GULAG'o lageriuose viešai prad÷ta pasakoti tik atgimimo laikotarpiu (XX a. 

9 deš.). Iki to laiko tremtinių ir politinių kalinių patirtų išgyvenimų pasakojimas buvo draudžiamas, 

nepageidaujamas, gal÷jo būti palaikytas sovietin÷s sistemos šmeižimu, sudaryti kliūtis įsidarbinti, 

įgyti išsilavinimą, įsikurti tam tikroje vietoje. Paliekant tremties ar kalinimo vietą neretai buvo 

reikalaujama pasirašyti, kad apie tai niekam ir niekada nepasakos. Tod÷l šie pasakojimai dažnai 

neišeidavo iš šeimos rato.  

 Atkūrus nepriklausomą Lietuvos valstybę pasipyl÷ tremtinių ir politinių kalinių 

atsiminimų lavina. Paskatinta visų pirma pačių nukent÷jusiųjų poreikiu papasakoti apie sovietin÷s 

sistemos nusikaltimus prieš juos ir bent iš dalies patirti moralinį teisingumą ir reabilitaciją.  

 Tikslinis atsiminimų rinkimas apie tremties ir kalinimo vietas buvo sumanytas visų 

pirma siekiant:  

1) užfiksuoti dar likusių gyvų tremtinių ir politinių kalinių atsiminimus, nes nuo tų įvykių jau 

buvo pra÷ję daugiau nei 50 m.  

2) nustatyti Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo vietas Sovietų Sąjungoje; 

3) surinkti duomenis apie gyvenimo ir darbo sąlygas tremtyje bei lageriuose; 

4) sukaupti informaciją apie lietuvių palaidojimus tremties ir kalinimo vietose, t. y. buvusias ir 

esamas kapines; 

5) sukaupti tremties ir kalinimo vietų nuotraukų archyvą; 

6) ir galiausiai atsiminimais papildyti ne visada prieinamus oficialius archyvinius dokumentus. 

 Atsižvelgiant į tremties ir kalinimo specifiką, buvo sukurtos anketos, kurių pagrindinius 

klausimus sudaro: 

1. asmens duomenys apie tremtinius ir politinius kalinius bei jų šeimas: kur gyveno ir kuo 

užsi÷m÷ prieš tremtį ar lagerį; koks buvo išsilavinimas; už ką buvo ištremti arba įkalinti; 

2. tremties ir kalinimo laikotarpis; 
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3. tremties ar kalinimo vietų adresas – respublika, sritis / kraštas, rajonas, gyvenviet÷; lagerio 

valdyba ir punktas; 

4. tr÷mimo momentas bei išvežimas į tremtį; taip pat areštas, tardymas, teismas, etapavimas į 

lagerius; 

5. gyvenimo tremtyje ir kalinimo sąlygos: komendantūrinis bei lagerio r÷žimas, išgyvenimas – 

darbo sąlygos, mityba, buitis; medicinin÷ pagalba, išsilavinimas, savišvieta; pastangos 

išsaugoti lietuvybę; pasipriešinimas; pab÷gimai;  

6. prašoma sudaryti kartu buvusių tremtinių ir politinių kalinių sąrašus; taip pat fiksuojami 

mirties atvejai ir jų laidojimo vietos; 

7. atskirą vietą sudaro vaikų gyvenimas tremtyje ir lageriuose; vaikų parvežimo į Lietuvą 

ekspedicijos; 

8. prašoma nubraižyti tremties ir kalinimo vietų schemas: artimiausias gyvenvietes, vietov÷s ar 

lagerio punktų schemas;  

9. grįžimas iš tremties ir lagerio į Lietuvą, pastangos įsikurti, įsidarbinti, įgyti išsilavinimą; 

10. palaikų parvežimas ir perlaidojimas; 

11. prašoma išsaugotų iš tremties vietos ar lagerio nuotraukų, dokumentų, laiškų, dienoraščių, 

eksponatų. 

 Atsiminimų rinkimas buvo vykdomas dviem etapais. Pirmame etape buvo pasitelkti 

savanoriai - mokytojai, bibliotekininkai, muziejininkai, kraštotyrininkai, vyresnių klasių  

moksleiviai ir studentai, kurie su paruoštais LGGRT centro klausimynais įvairiuose Lietuvos 

rajonuose apklausin÷jo ir užrašin÷jo buvusių tremtinių ir politinių kalinių atsiminimus. Antrame 

etape imta registruoti gautus rankraščius duomenų baz÷je, juos analizuoti ir tikslinti. Analiz÷ 

parod÷, kad reikalingas gautų atsiminimų patikslinimas ir papildymas. Be to, rankraščių analiz÷ 

parod÷, kad liko neapklaustų tremtinių ir politinių kalinių. Tod÷l imta dirbti dviem metodikomis: 

1) raštu. Siunčiant anketas su klausimais neapklaustiems tremtiniams ir politiniams kaliniams 

bei laiškus su konkrečiais klausimais prašančiais patikslinti ir papildyti gautų rankraščių 

informaciją; 

2) ir naudojant žodin÷s istorijos metodą – nestruktūrizuotą arba kitaip vadinamą laisvą interviu, 

kuris yra įrašomas garso arba vaizdo priemon÷mis, o įrašas v÷liau yra stenografuojamas. 

Būtent laisvas interviu, kai numatomas tik bendras apklausos planas, o klausimai 

formuluojami pagal situaciją, yra dažniausiai naudojamas, kadangi tremtiniai ir politiniai 

kaliniai gali tur÷ti savo pasakojimo viziją ar struktūrą, sud÷lioti akcentus ten, kur jiems 

atrodo labiausiai reikalinga. Pra÷jus daugiau nei 50 metų šie įvykiai dažnai būna apmąstyti, 

surasti savi priežastiniai – pasekminiai ryšiai, padarytas įvertinimas. Tod÷l renkant 

atsiminimus stengiamasi, kad jie išliktų, kuo autentiškesni ir plačiau panaudojami.  
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 Apskritai, vykdant programą pasteb÷ta, kad būtent asmeniniai kontaktai, susitikimai su 

buvusiais tremtiniais ir politiniais kaliniais, arba bent skambutis telefonu užtikrina efektyvesnį 

programos vykdymą. Parodytas d÷mesys ir pelnytas pasitik÷jimas duoda gausesnę medžiagą ir 

kokybiškesnę informaciją.  

 Šie abu metodai (raštu ir žodžiu) naudojami ne tik tikslinant rankraščių informaciją, bet 

ir renkant informaciją apie nuotraukas ir eksponatus. 

 Programos vykdymą lyd÷jo didžiul÷ sekm÷ – tiek kiekybine, tiek kokybine prasme. 

Surinkta daugiau kaip 50 tūkst. atsiminimų ir 26 tūkst. nuotraukų iš įvairių tremties ir kalinimo 

vietų. Buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai, ne tik atsak÷ į anketos klausimus, bet ištrauk÷ iš stalčių 

anksčiau rašytus, niekur nepublikuotus atsiminimus, atv÷r÷ šeimos archyvus. Tod÷l šalia 

atsiminimų ir nuotraukų gaunami kiti itin svarbūs šaltiniai: 

1. tremties ir lagerių dokumentai: paleidimo pažymos (jos labai pasitarnauja tikslinant tremties 

vietą ar lagerį); komendantūrin÷s pažymos – leidimas ar neleidimas vykti į kitas tremties 

vietoves gyventi, susijungti su šeima, ar mokytis; gimimo liudijimai; išsilavinimo įgijimo 

dokumentai; darbo dokumentai; charakteristikos; maisto talonai; 

2. autentiški laiškai iš tremties ir lagerių. Daugiausia jų sukaupta iš masinių represijų 

laikotarpio – 1941 – 1956 m., kurių turinys nuo kelių sakinių, laužyta rusų kalba, kad ,,.. Esu 

gyvas, sveikas ir linksmas. Atsiųskite siuntinį...“, priklausomai nuo r÷žimo, prisitaikymo 

prie cenzūros, mok÷jimo rašyti tarp eilučių, išsiuntimo būdo, daug ir autentiškai pasakoja 

apie tremtį ir lagerius; 

3. tremties dienoraščiai. Dienoraščiuose tremtiniai fiksavo stotis, per kurias buvo vežama į 

tremtį, kasdienius įvykius, buitį, maisto kainas, mirties atvejus. Yra unikalių dienoraščių, 

kurių autoriai tremtyje numir÷ nuo išsekimo ir ligų, bet jų šeimos nariai išsaugojo juos; 

4. Katalikų bažnyčios dokumentai: santuokos, krikšto ir pirmosios komunijos sakramentų 

teikimo dokumentai bei sakramentų teikimo knygos, kuriuos sudarin÷jo Katalikų bažnyčios 

kunigai, vykdę pastoracinę veiklą tremtyje; 

5. piešiniai iš tremties ir lagerio; 

6. eksponatai: rankdarbiai, buities daiktai; apranga; suvenyrai. 

 Gauta medžiaga yra registruojama kompiuterin÷je duomenų baz÷je. Atsiminimai yra 

sisteminami - klasifikuojami pagal tremties ir kalinimo vietas. Pagal tremties ir kalinimo vietas 

klasifikuojamos ir nuotraukos. Didžioji dauguma gautų atsiminimų ir kitos medžiagos atspindi 

masinių sovietinių represijų laikotarpį, tai yra 1941 – 1956 m. iš Altajaus, Irkutsko, Jakutijos, 

Kemerovo, Komijos, Krasnojarsko, Mordovijos, Perm÷s sričių, Kazachijos ir Tadžikijos respublikų. 

Kadangi masiniai tr÷mimai baig÷si po Stalino mirties 1953 m., v÷lesnio laikotarpio archyvo dalį 

sudaro politinių kalinių atsiminimai iš Mordovijos ir Perm÷s sričių lagerių  
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 Toks atsiminimų klasifikavimas leido nustatyti Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo 

vietas: dabar yra nustatyta 1500 kalinimo ir 2500 tremties vietų Sovietų Sąjungoje. Taip skirstant 

sukuriama šaltinių baz÷ tremties ir kalinimo vietų analizei – kokiomis sąlygomis gyveno ir dirbo, 

kiek lietuvių tose vetose buvo, kokių kitų tautybių tremtiniai ir politiniai kaliniai ten buvo, kiek jų 

mir÷ ar žuvo, kur buvo laidojami. Taip pat tai leidžia lyginti tremties vietas tarpusavyje bei 

laikotarpiais, kaip ta vieta pasikeit÷ po tremtinių ir kalinių atvežimo. Taip pat formuojama šaltinių 

baz÷ lietuvyb÷s ir patriotiškumo išsaugojimo klausimams tremtyje ar lageryje; katalikų bažnyčios 

istorijai tremtyje, pab÷gimams; pasipriešinimo tremtyje ir lageryje istorijai. Tai puiki biografin÷ ir 

šeimos istorijos medžiaga. Taip pat atskirų visuomen÷s grupių – dvasininkų, mokytojų, kariškių 

kolektyvin÷ biografija ir istorija. Atsiminimuose nagrin÷jant individualias ištr÷mimo ar įkalinimo 

priežastis, galima nustatyti, kokios gyventojų grup÷s buvo tremiamos ir išskirti apibendrinančias 

tremties priežastis. Taip pat nustatyti tremties mastą, pasekmes ir padarinius.  

 Atsiminimai kaip šaltinis istoriniuose tyrimuose daugeliu atveju yra vertinami atsargiai,  

d÷l juose galimų faktinių netikslumų ir įvykių vertinimo subjektyvumo. Aišku, yra klausimų, į 

kuriuos remiantis vien tik atsiminimais negalima atsakyti. Tokiu atveju atsiminimai yra kaip 

papildantis šaltinis, arba pagrindas patikslinti šią informaciją kituose šaltiniuose. Tačiau dirbant 

šioje programoje, pasteb÷jome, kad ne visada atsiminimai pasižymi faktiniu netiklsumu. Pasitaiko 

įvykių ar pavardžių kurie kartojami daugelyje tremtinių ir kalinių atsiminimuose. Patikrinus juos 

oficialiuose dokumentuose, matyti, kad jie būna įvardyti gana tiksliai. Kita vertus, atsiminimai kaip 

tik gali paaiškinti, kod÷l vienų ar kitų dalykų negali tiksliai atsiminti. Tarkime, netiksliai įvardija 

tremties vietos ar lagerio pavadinimą. O taip yra d÷l to, kad būdami ten jie niekur nemat÷ užrašyto 

tos vietos pavadinimo, žinojo tik iš klausos – taip, kaip jiems pasak÷ vietiniai gyventojai, kurie 

dažnai buvo neraštingi. Ir šitoje situacijoje mums pagelsbti ne tik žem÷lapiai ir administraciniai 

žinynai, bet ir pačių tremtinių atneštos komendantūrin÷s arba lagerio pažymos. Tačiau yra atvejų, 

kur atsiminimai, laiškai ar dienoraščiai yra vienintelis šaltinis. Tai vadinami subjektyvieji dalykai - 

emociniai pergyvenimai, psichologiniai padariniai. O jie svarbūs tremties ir kalinimo istorijoje, 

kadangi prieš tremtinius ir kalinius buvo naudojamas tiek fizinis, tiek psichologinis smurtas, dažnai 

neužfiksuotas jokiuose oficialiuose dokumentuose.  

 Taigi atsiminimai yra labai svarbus šaltinis tremties ir kalinimo Gulago lageriuose 

istorijoje. Analizuojant atsiminimus kaip visumą, juos sisteminant ir lygininant, pasitelkiant kitus 

šaltinius, galima visapusiškai atskleisti tremties ir kalinimo procesą. 
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