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GALUTINĖ EKSPERTINĖ ISTORINĖ IŠVADA APIE P. CVIRKĄ  

 

            Atsakydamas į Savivaldybės Tarybos Istorinės atminties komisijos (toliau – komisija) 

2019 m. lapkričio 4 d. raštą Nr. A51-105549/1913.3.2.26-T1) Lietuvos gyventojų genocido ir 

rezistencijos centras (toliau Centras) parengė atsakymą. 

Komisija prašė „pateikti istorinę ekspertinę išvadą, ar remiantis turimais archyviniais šaltiniais 

bei įvertinant istorinį kontekstą, galima teigti, kad Petras Cvirka 1940-1947 m. savo politinėje-

visuomeninėje veikloje aktyviai kolaboravo su okupacinės sovietinės valdžios struktūromis, ir 

įvertinti, ar jo kolaboravimas sukėlė pasekmes Lietuvos valstybės bei jos piliečių likimui“.  

Vadovaudamasis galiojančia Centro veiklą, funkcijas ir tikslus apibrėžiančio įstatymo NR. 

VIII-238 redakcija, bei straipsniais 2, 4 ir 5 Centras atsako savo kompetencijų ribose.  

Vertinimo metodologijos pagrindu buvo pasitelkti du „kolaboranto“ apibūdinimai: 

(a) 2004 m. istoriko, Dr. Vytauto Tininio suformuluotas kolaboranto sąvokos apibrėžimas, 

kurį nesunku rasti Centro internetinėje svetainėje:  

„Kolaborantas – okupantų talkininkas, tėvynės išdavikas, okupuotos valstybės centrinės ir 

vietinės valdžios (administracijos) pareigūnas, valdininkas ar tarnautojas, vykdantis 

okupacinės valdžios nurodymus (politiką) ir prievarta verčiantis savo piliečius (tėvynainius) 

paklusti okupantų valiai. Kolaborantais laikomi žmonės, dažniausiai dėl politinių ir ideologinių 

įsitikinimų išdavę Tėvynę, jos nepriklausomybę ir ėmę savanoriškai bendradarbiauti su 

okupantais“. http://genocid.lt/Leidyba/9/vytautas.htm 

(b) Labai panašus, bet lakoniškesnis yra amerikiečių istoriko ir sovietologo Dr. Aleksander 

J. Motyl  https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_J._Motyl. „kolaboravimo veiksmų“ 

apibrėžimas: 

„Kolaboravimas yra sąmoninga, reikšminga ir savanoriška pagalba okupanto tikslams“.  

Pasiremdamas šiais dviem apibrėžimais, nurodančiais esmines kolaboravimo veiksmų savybes, 

Centras siūlo dar sykį įsiskaityti į vieną svariausių (socialinio pokyčio prasme) P. Cvirkos 

veiklos epizodų – jo vaidmenį okupacinių Sovietų pajėgų marionetės - Lietuvos Liaudies 

Seimo – darbe 1940 m. liepos mėnesį.  

Šio dokumento 1, 2, 3, 4 dalyse pateikiame istorinių įvykių kontekstą, o 5 dalyje – išvadą ir 

atsakymą į Komisijos klausimą. Centras cituoja dvi P. Cvirkos kalbas, pasakytas Liaudies 

Seime. Kadangi abi kalbos minimos retai, o antroji po J. Stalino mirties apskritai nebuvo 

viešinama neiškarpyta, kalbos pateiktos be kupiūrų. Įvairių šaltinių citatos yra pažymėtos 

http://genocid.lt/Leidyba/9/vytautas.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_J._Motyl
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kursyvu, svarbesnės vietos – paryškintos. Suvienodinome ir citatose, ir autoriniame tekste 

minimas abreviatūras: LTSR ir TSRS rašydami LSSR ir SSSR.  

1. Aktyvus okupacinės valdžios organizuoto rinkimų farso aktyvistas, Lietuvos 

komunistų partijos (LKP) narys ir suklastotų rinkimų rezultatų pagrindu 

išrinktas Liaudies Seimo deputatas, jo Prezidiumo sekretorius (1940 birželis – 

liepa) 

1940 m. birželio 15 d. įvykusią šalies okupaciją, kuomet į Lietuvą buvo įvesta 150 tūkst. 

Raudonosios armijos karių, formaliai „įteisino“ tokie juridiniai žingsniai: rinkimų farsas, kurių 

metu „išrinkti“ marionetinės valdžios – Liaudies Seimo - atstovai padėjo okupantei SSSR savo 

agresiją įvilkti į „neva teisinę“ formą: savo nutarimais ir deklaracijomis jie pakeitė valstybės 

santvarką, panaikino privačios nuosavybės institutą ir „savo valia“ pasiprašė priimti Lietuvą į 

SSSR.  

Birželio 18 d. iš kalėjimo paleistas LKP sekretorius A. Sniečkus buvo paskirtas Valstybės 

saugumo departamento direktoriumi. Įvedama informacijos blokada. Nuo birželio 27 d. 

atšaukiami leidimai visiems laikraščiams ir žurnalams leisti: pagrindiniai leidiniai galėjo būti 

leidžiami tik gavus specialų vidaus reikalų ministro [komunisto Mečio Gedvilo] leidimą, (...) 

sustabdoma visų iki tol veikusių organizacijų veikla. (Sovietinis saugumas Lietuvoje 1940-

1953 m. MVD-MGB organizacinė struktūra, personalas ir veikla, LGGRT, Vilnius, 1999, p. 

139)  

1940 m. liepos 1 d. paleidus Lietuvos Respublikos Seimą, tapo akivaizdu, jog bus renkamas 

naujas. Rinkimų spektaklio scenarijus buvo patvirtintas tą pačią dieną įvykusiame pasitarime, 

į kurį buvo pakviesti LKP vadovai ir kai kurie Liaudies vyriausybės nariai. Tačiau svarbiausi 

nutarimai buvo priimami Maskvoje, nes pasirengimas rinkimams ir patys rinkimai visose 

trijose okupuotose Baltijos šalyse vyko sinchroniškai. (cit. iš Lietuva 1940-1990, LGGRT, 

Vilnius, 2005, p. 75)   

1940 m. liepos 5 d. vakarą tuometinė Ministrų Taryba paskelbė rinkimus į Liaudies Seimą, 

nustatė jų datą (rinkimai turėjo įvykti po devynių dienų - skaidriam ir demokratiniais pagrindais 

paremtam plebiscitui neįmanomo laiko) ir priėmė prievolinį Liaudie Seimo rinkimų įstatymą: 

balsuoti privalėjo visi, balsavusiųjų pasuose buvo įrašomos žymos, o kandidatai, pagal SSSR 

pavyzdį imituojant demokratinį atstovavimą, galėjo būti „keliami tik darbo žmonių“ 

susirinkimuose.  

Nuo liepos 9 d. SSSR NKVD pasienio kariuomenės daliniai sustiprino pasienio apsaugą, o 

liepos 11–16 d. visiškai uždarė Vokietijos [dabartinės Kaliningrado srities] sieną. (Sovietinis 

saugumas Lietuvoje, LGGRTC, Vilnius, 1999, p. 140)     

Iš Lietuvos komunistų partijos (LKP) ir kelių partijos simpatikų sudaryta fiktyvi „Lietuvos 

darbo liaudies sąjunga“ oficialiai buvo vienintelė politinė jėga, dalyvaujanti rinkimuose. Šios 
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sąjungos parengtoje rinkimų platformoje nebuvo nė užuominos apie santvarkos pakeitimą ir 

Lietuvos prijungimą prie SSSR.  

Liepos 6 d. paskelbtoje Lietuvos darbo liaudies sąjungos rinkiminėje platformoje užsienio 

politikos srityje buvo siūloma „Lietuvos Respublikos ir Sovietų Sąjungos tautų draugiškumas 

ir tvirta bei nesulaužoma Lietuvos respublikos ir Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos 

Sąjunga“, bet ne inkorporacija.  

Vidaus politikos srityje nešykštėta patrauklių pažadų: „Atleisti darbo valstiečius nuo mokėjimų 

už nesumokėtus mokesčius ir skolas, panaikinti įvairias jų baudas, neturtingųjų ir mažažemių 

valstiečių ūkius atleisti nuo bankinių skolų, butų nuomos sumažinimas ir neturtingųjų 

nuomininkų teisių aptikrinimas [užtikrinimas], sustabdyti pašalpų ir pensijų mokėjimą 

turtuoliams ir liaudies priešams, kova su spekuliacija.“ 

Liepos 7 d., buvo sudarytas „Priešvalstybinių partijų: tautininkų, voldemarininkų, liaudininkų, 

krikšt-demokratų, jaunalietuvių, trockininkų, socialdemokratų, eserų, šaulių ir kt. 

vadovaujančio sąstato likvidacijos paruošiamųjų darbų ir operatyvinės likvidacijos planas“, 

numatęs parengti suimtinų asmenų sąrašus. Masinė „valymo“ akcija pradėta vykdyti liepos 10 

d.ir vos per savaitę, tame tarpe ir rinkimų metu suimti 504 žmonės. (cit. iš Vytautas Tininis, 

Sniečkus, 33 metai valdžioje, Vilnius 2000, p. 40).   

Lietuvos politinių ir visuomenės veikėjų, valstybės tarnautojų suėmimai tęsėsi ir rinkimų metu. 

Per du represijų mėnesius suimtųjų skaičius pasiekė per 1 000 žmonių. Antano Juozo Urbšio 

suėmimą ir ištrėmimą iš Lietuvos liepos 16 d. sankcionavo pats J. Paleckis (žr. spendimo 

faksimilę apačioje, pav 1.)  

Rašto tekstas: „Pone Respublikos Prezidente, Valstybės saugumo sumetimais, laikau, kad 

buvusį Lietuvos Respublikos ministrą pirmininką A. Merkį ir užsienio reikalų ministrą Urbšį, 

kartu su jų šeimomis, reikia išsiųsti iš Lietuvos teritorijos, nuo jo pavojaus metimo valstybei ir 

apgyvendinti Sovietų Sąjungoj. Prašau Tamstos, pone Prezidente, sutikimo. Parašas: Vidaus 

reikalų ministras [Mečys Gedvilas]. Kaunas 1940 m. liepos 16 d. Rezoliucija: Tvirtinu ir 

sutinku. Respublikos Prezidentas [Justas Paleckis]. Kaunas 1940 m. liepos 16 d. ).  

Baltijos valstybių okupacijos ir aneksijos planas įgyvendintas tuo pat metu, naudojant tuos 

pačius metodus ir priemones. Viena jų, bene svarbiausioji, buvo sudaryti šių šalių savanoriško 

įstojimo į SSSR regimybę. Liepos 17 d. Taline susirinkę visų trijų okupuotų Baltijos šalių 

vyriausieji emisarai – Vladimiras Dekanozovas, Andrejus Višinskis (įgaliotinis Latvijai) ir 

Andrejus Ždanovas (įgaliotinis Estijai) – galutinai suderino politinio spektaklio scenarijų.   

Latvijos prezidentas Karlis Ulmanis, atsistatydinęs iš užimamų pareigų 1940 liepos 21 d. ir 

pasiprašęs Latviją okupavusių sovietų leidimo emigruoti į Šveicariją, buvo suimtas ir prievarta 

ištremtas į Stavropolio kraštą Rusijoje. Dar po metų – vėl suimtas ir ištremtas į Kazachstaną, 

kur 1942 m. rugsėjį mirė.  
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Estijos prezidentas Konstantinas Pӓtsas nuo 1940 m. liepos 21 d. buvo priverstas atsistatydinti, 

jam pritaikytas namų areštas. Po savaitės K. Pӓtsas su šeima buvo deportuotas į Baškirijos 

Autonominę Respubliką, kur 1941 m. birželį uždarytas į kalėjimą, o vaikai išsiųsti į vaikų 

namus ir Butyrkų kalėjimą. Nuo 1943 m. iki mirties 1956 m. K. Pӓtsas buvo gydomas 

psichiatrijos ligoninėse, nes nenorėjo pripažinti, jog Estijos prezidentas neegzistuoja.  

  

Pav. 1, LCVA, f. R-758, ap. 1, b 40, l. 1  Pav. 2, LCVA, f.412, ap. 16G, b. 627 

Teroras rinkimų išvakarėse ir jų metu, bauginimai, privalomos balsavimo žymos pasuose (pav. 2) – visos 

šios okupacinės valdžios vykdytos priemonės turėjo priversti rinkėjus dalyvauti rinkimuose.  

Liaudies Seimo Rinkimų įstatymo 19 straipsnis numatė, kad „Kandidatų į liaudies atstovus 

pasiūloma tiek, kiek apygardoje renkama liaudies atstovų“, t.y. rinkimai tebuvo 

mechaniškas pasiūlytų kandidatų „patvirtinimas“, bet suteikė „liaudies įgaliojimus“ valdyti 

valstybę.  

Buvo ir skatinamųjų priemonių: pagal Rinkimų įstatymo 33 str. „dėl bet kurių priežasčių 

neturinčių Lietuvos vidaus paso“, rinkimų komisija galėjo gauti „specialų liudijimą“, duodantį 

teisę dalyvauti rinkimuose. (Lietuvos liaudies Seimas, Stenogramos ir medžiaga, V., Mintis, 

1985, p. 22 ir 29).  



5 

 

Kadangi rinkėjų sąrašai nebuvo sudaryti, o Vyriausioji rinkimų komisija, kuriai vadovavo LKP 

CK narys Vladas Niunka, paskelbė negavusi nė vieno skundo, pasakyti, kiek žmonių iš tikrųjų 

atėjo balsuoti, nėra įmanoma. Vis dėlto projektas nebuvo populiarus - plebiscito laikas buvo 

pratęstas [iš pradžių kelioms valandoms, o paskui ir dar vienai dienai].  

Respublikos Prezidento pareigas einantis J. Paleckis paskelbė Prezidento aktą Dėl Liaudies 

Seimo rinkimų patęsimo vienai dienai, kuriuo sakoma, kad: „Dėl blogo oro , kuris trukdo 

kaimo gyventojams susisiekti su rinkiminių apygardų būstinėmis, patenkinu Vyriausios 

rinkimų komisijos pageidavimą ir, remdamasis Liaudies Seimo rinkimų įstatymo 7 ir 37 str., 

pratęsiu rinkimus į Liaudies Seimą vienai dienai, t.y. ligi 1940 m. liepos 15 d. 22 valandos“. 

[Rinkimų įstatymu balsavimas buvo reglamentuotas nuo 8 val. ryto iki 20 val.].    

Iš tiesų šie rinkimai tebuvo politinė kombinacija, turėjusi legalizavo okupacinės valdžios 

sudarytą ir nuo jos visiškai priklausomą instituciją Lietuvos aneksijai įforminti.   

Tokiuose rinkimuose P. Cvirka dalyvavo kaip oponentų neturintis kandidatas į Liaudies Seimą, 

rašė propagandinius Raudonąją armiją ir pačius rinkimus šlovinančius straipsnius (žr. 

Istorinės-archyvinės pažymos rubriką „SSSR propagandistas ir agitatorius (1939 – 1945 m.)“, 

ir Alytaus rinkiminėje apygardoje buvo išrinktas marionetinio Liaudies Seimo deputatu.     

Remdamasis išlikusia statistika istorikas Dr. Liudas Truska teigia, kad Alytaus apygardoje 

(teritorija: Alytaus, Seinų ir Trakų apskritys) gyveno apie 180 tūkst. rinkėjų (tikslūs rinkėjų 

sąrašai nebuvo sudaryti). Čia buvo iškelti 9 kandidatai. Pagal Rinkimų įstatymo 3 str., vienas 

liaudies atstovas turėjo būti keliamas 35 tūkst. rinkėjų, todėl tiekai kandidatų apygardoje turėjo 

gyventi dvigubai daugiau, bent 315 tūkst., gyventojų.  

Tuo tarpu net neskaidri rinkimų komisijų aritmetika rodo menką balsadėžėse rastų balsavimo 

lapelių skaičių: už šioje apygardoje kandidatavusį Balčiūną – 89,3 tūkst. biuletenių, už T. 

Tamulevičių 87,7 tūkst., už P. Cvirką – 76,2 tūkst., už P. Pakarklį - 82,2 tūkst., t.y. mažiau nei 

50% hipotetinių rinkėjų balsų. (Liudas Truska, Lietuva 1938-1953, Kaunas, Šviesa, 1995, p. 

67, cit. iš LVVOA, F. 1771, Ap. 1, B 110). 

1940 m. liepos 17 d. P. Cvirka įstojo į LKP, įgydamas dvigubas – aukščiausias administracinės 

ir politinės šalies valdymo galias. 

Lietuvos ir kitų okupuotų Baltijos valstybių aneksijos įforminimo kombinacija buvo suderinta 

liepos 17-ąją. Po kelių dienų iš Lietuvos komunistų buvo sudaryta komisija Liaudies Seimo 

darbui organizuoti. http://www.archyvai.lt/exhibitions/okupac/pratarme.htm 

2. Aukščiausio Rango Okupacinės Valdžios Pareigūnas: Liaudies Seimo Prezidiumo 

sekretorius, keturių Lietuvos valstybingumą „de jure“ panaikinančių Liaudies 

Seimo Deklaracijų signataras, po Lietuvos aneksijos – LSSR Aukščiausios 

Tarybos Prezidiumo narys (1940 m. liepa/rugpjūtis) 

http://www.archyvai.lt/exhibitions/okupac/pratarme.htm
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1940 m. liepos 21 d., pirmąją neskaidrių rinkimų pagrindu suformuoto Liaudies Seimo darbo 

dieną P. Cvirka buvo išrinktas jo Prezidiumo seretoriumi: 

„Deputatas Gedvilas išrinktas pirmu pirmininko pavaduotoju (plojimai). Antru pirmininko 

pavaduotoju siūlomas deputatas Grigalavičius (plojimai). Kas už deputatą Grigalavičių, prašau 

pakelti rankas. Kas prieš? Nėra. Antruoju pirmininko pavaduotoju išrinktas deputatas 

Grigalavičius. (Plojimai). Pirmu [Prezidiumo] sekretoriumi siūlomas deputatas Venclova. 

(Plojimai). Kas už jį, prašau pakelti rankas. Kas prieš? Nėra. Pirmu sekretoriumi išrinktas 

deputatas Venclova. (Plojimai). Antruoju [Prezidiumo] sekretoriumi siūlomas deputatas 

Cvirka. (Plojimai). Kas už deputatą Cvirką, prašau pakelti rankas. Kas prieš? Išrinktas 

deputatas Cvirka (Plojimai). Išrinktuosius į Prezidiumą prašau užimti savo vietas. (Prezidiumo 

nariai sėdasi į savo vietas, deputatai ploja)“. (Стенограммы Народного Сейма, Издание 

Верховного совета Литовской ССР, 1940, p. 19.)   

Tą pat dieną buvo svarstomas Lietuvos santvarkos klausimas ir priimta DEKLARACIJA 

APIE VALSTYBĖS SANTVARKĄ: „Liaudies Seimas, išreikšdamas vieningą Lietuvos 

laisvosios darbo liaudies valią, skelbia, kad Lietuvoje įvedama Sovietų santvarka“. Šiuo 

Liaudies Seimo nutarimu nacionalinis lietuvių tautos valstybingumas įgijo socialistinį pobūdį, 

o proletariato diktatūra – Sovietų valdžios formą“. (Lietuvos liaudies Seimas, Stenogramos ir 

medžiaga, V., Mintis, 1985, p. 13). 

Šią ir kitas tris deklaracijas iš pagrindų pakeitusias valstybės struktūrą, jos valdymo, 

nuosavybės formas, pasirašė trys Liaudies Seimo Prezidiumo nariai (Prezidiumo pirmininkas 

Liudas Adomauskas, LKP laikraščių leidėjas ir redaktorius, pirmasis vicepirmininkas Mečys 

Gedvilas, LKP narys nuo 1934 m. antrasis vicepirmininkas, žr. Pav. 1, Juozas Grigalavičius, 

LKP narys nuo 1933 m.) ir du Liaudies Seimo Prezidiumo sekretoriai: Petras Cvirka ir 

Antanas Venclova.  

Liepos 21 d. Liaudies Seimo Prezidiumo sekretorius P. Cvirka pasakė kalbą, kurioje jau matyti 

tolesnio Lietuvos inkorporavimo į SSSR scenarijus: “Liaudies atstovai! Pačią pirmąją dieną, 

kai tik Lietuvos liaudis, padedant herojiškai Raudonajai Armijai, nubloškė nuo savo kūno 

siurbėlišką smetoninę priespaudos, paniekinimo ir darbo žmonių išnaudotojų valdymą, iš 

plačiausių Lietuvos dirbančiųjų masių pakilo nepaprasta džiaugsmo ir dėkingumo banga 

Sovietų Sąjungai, jos išmintingai, taikingai politikai, nešančiai tautoms išsilaisvinimą. Pačią 

pirmąją dieną pakilusi ir stojusi ant kojų, Lietuvos darbo liaudis, buvusi žaislu ne tik savo 

pavergėjų rankose, bet ir svetimųjų imperialistinių valstybių pastumdėle, ėmė galingai ir 

nesulaikomai reikšti savo teisingą reikalavimą: Lietuva turi įeiti į Sovietų Socialistinių 

Respublikų šeimą. Nors ir persekiojamą, kalinamą, klaidinamą, apstatytą cenzorių, šnipų 

gaujomis, Lietuvos darbo liaudį visuomet pasiekė tiesa apie tą šalį, kur seniai panaikinta mažos 

išnaudotojų-kapitalistų saujelės teisė apvaginėti ir engti milijonus dorų darbo žmonių. 

Lietuvos darbo liaudį visuomet pasiekė tiesa apie didžiąją Sovietų Sąjungą, kur seniai 
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pašalinta nacionalinė ir rasinė neapykanta tarp tautų ir žmonių, valdančiųjų skleista tikslu 

išardyti tautų ir darbo žmonių vienybę – tokią neparankią, grėsmingą kapitalistų interesams. 

Draugai atstovai! Tiek šiandien, tiek įvairiais istoriniais žmonijos laikais, viešpataujant 

uzurpatoriams, privilegijuotiesiems, kapitalistams, mes matėme ir matome vieną vaizdą: tauta 

siundoma prieš tautą, valstybė prieš valstybę, rasė – prieš rasę. Šimtmečiais tęsėsi nekaltų 

žmonių skerdynės, šimtmečiais liejamas milijonų kraujas dėl savanaudžių saujelės interesų. 

Stipresniųjų, klastingųjų pavergiamos, apiplėšiamos ir nuteriojamos silpnesnės tautos bei 

valstybės. Tiek vakar, tiek šiandien per Europą, Aziją, Afriką keliauja krauju, badu ir mirtimi 

alsuojanti, viską naikinanti karo šmėkla. Sugriaunamas žmonių gyvenimas, naikinamos 

šimtmečiais kurtosios kultūros vertybės. Viena valstybė pavergia kitą, atimdama teisę 

nugalėtajai laisvai gyventi, kalbėti savąja kalba, puoselėti savuosius kultūros žiedus. Visai ką 

kita mes matome galingoje Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungoje. Nuo pat pirmosios 

Sovietinės valdžios įsteigimo dienos Rusijoje įvairios tautos laisvu noru ėmė dėtis į bendrą 

laisvų respublikų sąjungą. Jos dėjosi todėl, kad nenorėjo būti vienos paliktos grobikiškiems 

imperialistams. Jos dėjosi todėl, kad išvien, vienoje galingoje, broliškoje tautų šeimoje galėtų 

dirbti, gyventi ir spirtis prieš imperialistų kolonizatorių bandas. Nedidelis laiko tarpas parodė, 

kad geniali Lenino ir Stalino partijos politika ne tik pašalino iš SSSR tautų tarpusavio 

neapykantą, rasines rietenas, ne tik visiems laikams pašalino tarpusavio karus, tautas 

išlaisvino iš amžius besitęsusių feodalų ir kapitalistų grobuoniškų nagų, ne tik joms suteikė 

galimybę aukštai pakelti dirbančiųjų gerbūvį, bet ir kultūros srityje visos tos tautos, įėjusios į 

Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungą, susilaukė rūpestingos priežiūros, stropaus tautinių 

kultūros formų puoselėjimo. Daugelis caro Rusijos plotuose gyvenusių tautų, tuomet 

neturėjusių ne tik savo mokyklų, kultūrinių įstaigų, dargi rašto, šiandien turi savo gimtąja 

kalba knygų, laikraščių, šiandien jos nusėtos mokyklų, universitetų, skaityklų, teatrų tinklu, kur 

gimtąja kalba plečiamas mokslas, švietimas. Netgi tokios SSSR tautos, kurias susidėjo vos keli 

šimtai žmonių, kurios neturėjo net savo vardo, kurios carizmo buvo paliktos išmirti, išnykti, 

šiandien, pakilusios iš amžių priespaudos, susilaukė tikrojo atgimimo, tikrojo savos, tautinės, 

kultūros klestėjimo. Lietuvos Sovietų Socialistinė Respublika visiško savo saugumo, visiško 

savo tautinės kultūros klestėjimo tegali susilaukti tik įėjusi į bendrą laisvųjų Sovietinių 

Socialistinių Respublikų Sąjungą. Tegyvuoja Sovietų Lietuva – naujas lygiateisis Sovietų 

Socialistinių Respublikų Sąjungos narys! (Ovacijos) Tegyvuoja tautų išlaisvintojas, visų 

pasaulio dirbančiųjų širdis ir protas – draugas Stalinas! (Nepaprastos ovacijos). (Petras 

Cvirka, Raštai, XI t., VGLL, vyriausias redaktorius A.Venclova, 1953, p. 59-61) 

Po šios ir kelių kitų Liaudies Seimo deputatų kalbų buvo priimta LIETUVOS ĮSTOJIMO Į 

SOVIETŲ SOCIALISTINIŲ RESPUBLIKŲ SĄJUNGOS SUDĖTĮ DEKLARCIJA, 

kurią pasirašė M. Gedvilas, L. Adomauskas, J. Grigalavičius, A. Venclova ir P. Cvirka.  

Antrąją Liaudies Seimo darbo dieną, liepos 22 d., Liaudies Seimas svarstė žemės 

nacionalizavimą ir priėmė DEKLARACIJĄ, PASKELBIANČIĄ ŽEMĘ VISOS TAUTOS 
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NUOSAVYBE, T.Y. VALSTYBĖS NUOSAVYBE, kuri turėjo padėti „socialistinės žemės 

ūkio kooperacijos pagrindus“. Ją taip pat pasirašė M. Gedvilas, L. Adomauskas, J. 

Grigalavičius, A. Venclova ir P. Cvirka.      

Liepos 23 d. Liaudies Seimas priėmė BANKŲ IR STAMBIOSIOS PRAMONĖS 

NACIONALIZACIJOS DEKLARACIJA, „kuria nutarta nacionalizuoti stambiąją pramonę, 

transportą ir stambiąją prekybą, siekiant panaikinti buržuazijos šeimininkavimą Lietuvos 

ekonomikoje ir visą krašto ūkinį gyvenimą sutelkti Sovietų valdžios rankose (...) buvo 

sudarytos juridinės prielaidos socialistiniam gamybos būdui ir socialistiniams visuomenės 

santykiams sukurti“. Ją pasirašė M. Gedvilas, L. Adomauskas, J. Grigalavičius, A. Venclova 

ir P. Cvirka. (Lietuvos liaudies Seimas, Stenogramos ir medžiaga, V., Mintis, 1985, p. 96-97). 

Taigi, keturias epochinės reikšmės Liaudies Seimo deklaracijas, iš pagrindų 

pakeičiančias valstybės santvarką ir panaikinančias jos suverenumą, pasirašė penki 

Liaudies Seimo Prezidiumo pareigūnai, jų tarpe ir P. Cvirka.   

 

Pav. 3 Lietuvos žinios, 1940 m. liepos 25 d. 

Liaudies Seime buvo perskaityti ir tokie visų penkių Liaudies Seimo Prezidiumo narių 

pasirašyti pranešimai Latvijos ir Estijos parlamentams, cituojame pastarąjį: „Estijos Valstybės 

Dūmai. Lietuvos Liaudies Seimas priėmė istorinį sprendimą paskelbti Lietuvą Sovietų 

Socialistine Respublika ir, įstojus į Didžiąją Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungą, 

nuoširdžiai sveikina Estijos Valstybės Dūmą, priėmusią tokį pat istorinį sprendimą. 

Nusikalstamą mūsų tautos gyvybiniams interesams ir priešiška SSSR buvo buržuazinių 

Lietuvos ir Estijos vyriausybių politika, o jų kuriami blokai tenkino antisovietinių 

imperialistinių valstybių užgaidas. Tik dabar, naujomis sąlygomis, draugiškoje SSSR tautų 

šeimoje, Lietuvos ir Estijos tautos gaus galimybę tikrai broliškai bendradarbiauti nacionalinės 

Lenino-Stalino politikos pagrindu. Tegyvuoja draugiška SSSR tautų šeima! Tegyvuoja Estijos 

Sovietų Socialistinė Respublika! (Plojimai). Lietuvos Liaudies Seimo Prezidiumas: 
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Adomauskas, Gedvilas, Grigalavičius, Venclova, Cvirka“. (Стенограммы Народного Сейма, 

Издание Верховного совета Литовской ССР  p. 111.)   

3. Įgaliotosios komisijos, galutinai įforminusios Lietuvos aneksiją narys 

Baigdamas savo darbą, liepos 23 d. Liaudies Seimas sudarė dvidešimties asmenų Įgaliotąją 

komisiją ir pavedė jai įteikti SSSR Aukščiausiajai Tarybai deklaraciją dėl „Sovietų Lietuvos 

įstojimo į Sovietų Sąjungą“. P. Cvirka buvo tos komisijos narys. Įgaliotajai komisija buvo 

pavesta vykti į Maskvą ir „prašyti“ SSSR Aukščiausiąją Sovietą priimti Lietuvą į SSSR 

tryliktąja respublika.  

Liaudies Seimo deklaracijos ir Įgaliotosios komisijos veikla buvo neteisėtos Lietuvos 

konstitucinės ir tarptautinės teisės požiūriu, primestos Lietuvai okupacinės valdžios, 

nelegalios, neatitiko ir neišreiškė lietuvių tautos valios. Jos buvo Lietuvos okupacijos ir 

pajungimo Sovietų Sąjungai padarinys, įforminęs Lietuvos okupaciją bei aneksiją ir nutraukęs 

valstybės suverenių galių vykdymą teroro ir represijų metu. Marionetiniai parlamentai trijose 

Baltijos valstybėse elgėsi vienodai. 

1940 m. rugpjūčio 3 d. LIETUVOS ĮSTOJIMO Į SOVIETŲ SOCIALISTINIŲ 

RESPUBLIKŲ SĄJUNGOS SUDĖTĮ DEKLARCIJA Maskvoje buvo įteikta SSSR 

Aukščiausiajai Tarybai jos septintosios sesijos metu. 

Pastaroji apsvarsčiusi Lietuvos Liaudies Seimo Įgaliotosios komisijos įteiktą LIETUVOS 

ĮSTOJIMO Į SOVIETŲ SOCIALISTINIŲ RESPUBLIKŲ SĄJUNGOS SUDĖTĮ 

DEKLARCIJĄ, parengė nutarimą „Patenkinti Lietuvos Seimo prašymą ir priimti Lietuvos 

Sovietų Socialistinę Respubliką į Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungą lygiateise 

sąjungine Sovietų Socialistine Respublika“, kuris buvo priimtas vienbalsiai.   

Lietuvos aneksavimo procesas baigėsi 1940 m. rugpjūčio 3 d. SSSR Aukščiausiajai Tarybai 

priėmus galutinį Lietuvos aneksijos įforminimo aktą – įstatymą dėl LSSR priėmimo į SSSR. 

Tą pačią dieną SSSR Aukščiausioji Taryba priėmė analogiškus įstatymus ir dėl kitų dviejų 

okupuotų Baltijos valstybių – Latvijos ir Estijos, nors pastarųjų prezidentai nebuvo išvykę iš 

šalies.  

Lietuvoje aneksijos įteisinimo farsas vyko toliau. 1940 m. rugpjūčio 24 d. prasidėjusi Lietuvos 

Liaudies Seimo Nepaprastoji sesija apsvarstė Įgaliotosios komisijos pranešimą apie SSSR 

Aukščiausiosios Tarybos nutarimą priimti Lietuvos Sovietų Socialistinę Respubliką į SSSR.  

Šios sesijos rugpjūčio 25 d. posėdyje apsvarstyta ir priimta LSSR Konstitucija ir nutarimas 

paskelbti sąjunginės LSSR Liaudies Seimą sąjunginės Lietuvos Sovietų Socialistinės 

Respublikos laikinąja Aukščiausiąja Taryba.  

Šiame posėdyje P. Cvirka pasakė kalbą: “Draugai atstovai! Šiandien Liaudies Seimas 

atsistojo prieš milžiniškos reikšmės sprendimą visai Lietuvos Sovietų Socialistinei Respublikai, 
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visai Lietuvos Sovietų darbo liaudžiai, kai jis susirinko svarstyti ir priimti naujos Lietuvos 

Sovietų Socialistinės Respublikos Konstitucijos, laiduojančios visiems mūsų laisvos 

socialistinės respublikos piliečiams teisę darbui, teisę mokslui, teisę poilsiui, teisę į 

aprūpinimui senatvėje, - vienas giliai prasmingas, brangus veidas, susijęs su didžiuliais 

Lietuvos liaudies paskutinių mėnesių laimėjimais, iškyla mūsų akyse, užviešpatauja mūsų 

protuose ir širdyse, išsiveržia pro mūsų lūpas kaip pergalės šauksmas. Tas vardas – Stalinas. 

(Plojimas) Visi socializmo laimėjimai yra įtvirtinti SSSR Konstitucijoje, toje Konstitucijoje, 

kurios įkvėpėjas ir kūrėjas yra didysis Stalinas. Stalino Konstitucijos saulė, sukaupianti visą 

šilimą dirbančiųjų žemei, laukams ir pasėliams, skleidžianti visą gaivinančią jėgą kovotojams 

kapitalistiniuose kraštuose, - šiandien nušvito ir socialistinei Lietuvai (Plojimas) Tegyvuoja 

Lietuvos Sovietų Socialistinė Respublika“. (Plojimas) Sovietų Sąjunga ir jos herojiškoji 

Raudonoji Armija, vadovaujama Stalino, išvadavo Lietuvos liaudį iš smetoninės baudžiavos. 

(Plojimas) Kiekvienas naujas laisvos Lietuvos liaudies kultūrinis polėkis nuo šiandien yra 

susijęs su Stalino vardu. (Plojimas) „Jo gyvenimo istorija, - rašo Anri Barbiusas apie Staliną, 

- tai nepertraukiama pergalių grandis viršum nepertraukiamos baisių sunkumų eilės. Nebuvo 

tokių metų, pradedant 1917 metais, kad jis neįvykdytų kokių žygių, kurie bet ką būtų išgarsinę 

amžiams. Tai – geležinis žmogus. Jo vardas teikia mums jo vaizdą: Stalinas – plienas. 

(Plojimas) Jis nepalaužiamas ir lankstus kaip plienas. Jo jėga – tai jo nepalyginamai sveikas 

protas, jo pažinimo platumas, nepaprasta vidinė sąranka, aistra aiškumui, nepermaldaujamas 

nuoseklumas, greitumas, tvirtumas ir sprendimų jėga, nuolatinis rūpestis žmonių atranka 

(Plojimas) Stalino asmenyje visos Sovietų Sąjungos tautos, visų kapitalistinių kraštų dirbantieji 

regi savo vadą, savo vilčių ir siekimų paskatinimą, savo kovos vėliavą ir savo ateities kelius. 

(Plojimas) Visų kraštų dirbantieji žino, kas kiekvienas Stalino ištartas žodis – 193 milijonų 

Sovietų liaudies žodis, kad kiekvienas jo žodis palydimas žygių, tokių žygių, kurie sutvirtina 

socializmo Tėvynę ir pakeičia jėgų santykį tarp socializmo ir kapitalizmo socializmo naudai. 

Stalino asmenyje SSSR tautos regi įsikūnijusią savo meilę Tėvynei, meilę atkakliam, 

prasmingam darbui. Laimingos socializmo Tėvynės tautos po Lenino-Stalino vėliava 

iškovojusias neaprėpiamas galimybes pareikšti savo sugebėjimus ir talentus, savo gimtomis 

kalbomis kuria padavimus, dainas ir legendas apie mylimą draugą, vadą ir tėvą – apie didįjį 

Staliną. (Plojimas) Dainuodamas apie Staliną, Donbaso angliakasys, Gruzijos vynuogių 

rinkėjas, Kazachstano piemuo, Karelijos miškų kirtėjas, Azerbaidžano žibalo versmių sunkėjas 

ir išvaduotos Lietuvos valstietis – dainuoja savo pergales, savo džiaugsmą, savo laimę. 

(Plojimas) Stalino vardas Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungoje – į naujas ir naujas 

pergales kviečiantis šūkis, naujų ir naujų socializmo pastangų ir kovų šūkis, tikrojo vyriškumo 

simbolis. (Plojimas) Su Stalinu širdyse, su mintimi apie Staliną buvo iškasti kanalai, 

sujungusieji pietų ir šiaurės jūras, smėlio dykumą pavertusieji žydinčiu sodu. Su Stalino vardu 

papaniniečiai [sovietiniai Arktikos tyrinėtojai] įvykdė savo istoriškąjį žygį ir Socializmo šalies 

laivams pralaužė didyjį Šiaurės ledynų kelią. Su godomis apie Staliną, staliniškąjį 

rūpestingumą, Stalino globą ir šilimą jausdami, laukų ir dirbtuvių stachanoviečiai pateikia 
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savo Tėvynei vis naujus aukšto gamybinio darbo pavyzdžius, tuo būdu pagreitindami mūsų 

didžiosios Tėvynės perėjimą į galutinį visų dirbančiųjų tikslą – į komunizmą (Plojimas) Ir mes, 

Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos Liaudies Seimo įgaliotieji delegatai, nuvykę š 

Maskvą prašyti SSSR Aukščiausiąją Sovietą ir draugą Staliną priimti mūsų socialistinę 

respubliką didžiojon socializmo tautų šeimon, turėjome retą laimę stovėti greta Stalino, jausti 

jo didžiosios širdies plakimą drauge su mūsų išlaisvintosios liaudies širdies plakimu. Mes 

matėme jį – socializmo pergalių vėliavą, žmogų išlaisvinusį tautas, „žmogų su mokslininko 

galva, darbininko veidu, apsirengusį paprasto kareivio drabužiais“. Ir, susidūrę su Stalino 

žvilgsniu, pajutome, kad nuo šiolei Sovietų Socialistinė Lietuva amžiams susijungė su 

gausingomis Sovietų Sąjungos tautomis bendram socialistiniam darbui, pajutome, kas Stalinas 

savo rūpestinga mokytojo ir vado globa patikrino mūsų tėvams, motinoms ir vaikams sotų, 

šviesų, laimingą gyvenimą. Mes matome ne tik upes ir jūras, Stalino genijaus sujungtas 

kanalais, - po SSSR Aukščiausiosios Sovietos rūmų skliautais mes matėme Stalino sujungtas 

tautas į vieną brolišką darbo žmonių šeimą. Didžiojo Stalino, demokratiškiausios pasaulyje 

Konstitucijos kūrėjo, vedama ir globojama, Stalino įstatymų saugojama, Lietuvos Sovietų 

Socialistinė Respublika patikrins sau laisvą kultūrinį ir ekonominį klestėjimą, laisvą ir šviesią 

didžiulių galimybių ateitį. (Plojimas) Tegyvuoja Lietuvos Sovietų Socialistinė Respublika! 

(Plojimas) Tegyvuoja viso pasaulio darbo žmonių mylimas draugas ir vadas, socialistinės 

Konstitucijos kūrėjas, didysis Stalinas! (Ovacijos, „valio“ šauksmai). (Petras Cvirka, Raštai, 

XI t., Valstybinė grožinės literatūros leidykla, vyriausias redaktorius A.Venclova, 1953, p. 66-

70) 

4. LSSR Aukščiausios Tarybos vienuolikos asmenų Prezidiumo narys (1940 

rugpjūtis – 1947 m. vasaris) ir LSSR Aukščiausios Tarybos deputatas (1947 m. 

vasaris – gegužė)  

Lietuvos Sovietų Socialistinės Respublikos laikinąja Aukščiausiąja Tarybos pirmoje savo 

sesijoje 1940 m. rugpjūčio 25-26 d., remdamasi LSSR Konstitucija, išrinko LSSR 

Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Pirmininką (Justą Paleckį), du pirmininko pavaduotojus 

(Karolį Didžiulį-Grosmaną ir Domą Rocių) ir vienuolikos narių LSSR Aukščiausios 

Tarybos Prezidiumą, kurio nariu vienbalsiai buvo išrinktas ir P. Cvirka. (Lietuvos 

liaudies Seimas, Stenogramos ir medžiaga, V., Mintis, 1985, p. 200, 207 ir 221). 

P. Cvirkos įgaliojimai formaliai nebuvo atšaukti iki 1947 m. rinkimų, kuomet jis vėl Ukmergės 

rinkiminėje apygardoje buvo išrinktas LSSR Aukščiausios Tarybos deputatu. Taigi, 

aukščiausio rango sovietinės valdžios pareigūnu P. Cvirka buvo nuo sovietinės okupacijos 

pradžios iki savo mirties.  
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Pav. 5 Petras Cvirka gyvenime ir kūryboje, Karolis Račkauskas-Vairas, VGLL, 1953 

5. Ekspertinė išvada ir atsakymas į Komisijos klausimą 

Šiame dokumente ir anksčiau Centro pateiktose pažymose išvardytus faktus sulyginome su 

aukščiau dviejuose apibrėžimuose pateiktomis kolaboranto veiksmų ypatybėmis (žr. pateiktą 

lentelę) 

Pagalba okupantų tikslams 

Sąmoninga Dalyvavimas rinkiminėje kampanijoje teroro sąlygomis, pagalba 

rinkimų Agitacijos ir propagandos skyriui (Agitpropui), 

propagandiniai Raudonąją armiją, Sovietų Sąjungą ir SSSR LKP 

 
      √ 
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CK sekretorių Josifą Staliną šlovinantys publicistikos 

straipsniai:  

„Galas provokacijai!“ (Lietuvos žinios, 1940, birželio 17 d.), 

„Raudonoji Armija!“ (Lietuvos aidas, 1940, birželio 19 d.), 

„Lietuvos liaudis apie Raudonąją Armiją“ (Lietuvos aidas, 1940, 

birželio 21 d.), „Išlaisvintas žmogus“ (Lietuvos aidas, 1940, 

liepos 3 d.), „Liaudies valia per Liaudies seimą“ (Lietuvos aidas, 

1940, liepos 6 d.), „Taip liaudis balsavo“ (Darbo Lietuva, 1940, 

liepos 17 d.), „Kodėl mes norim dėtis į Tarybų Sąjungą“ (Darbo 

Lietuva, 1940, liepos 19 d.), „Į Kremlių, pas Staliną“ (Tiesa, 

1940, liepos 30 d.). 

Reikšminga Keturių Liaudies Seimo deklaracijų, pakeitusių Lietuvos 

valstybės valdymo modelį, valdymo formą, nuosavybės ir 

politinio valdymo struktūrą signataras (kartu su M. Gedvilu, L. 

Adomausku, J. Grigalavičiumi, A. Venclova),  

Įgaliotosios komisijos narys, šalies Konstitucijos pakeitimo 

rėmėjas; Liaudies Seimo Prezidiumo sekretorius,  

Vienuolikos asmenų LSSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 

narys  

       
    
      √ 

Savanoriška Nuo trečiojo dešimtmečio pradžios P. Cvirka buvo aktyvus 

pogrindinės LKP rėmėjas:  

o Pogrindinė komunistų partija nuo penktojo numerio 

finansiškai rėmė žurnalą „Trečiasis frontas“ (1930-

31m.), kuriame dirbo ir P. Cvirka,  

o P.Cvirka bendradarbiavo ir  LKP narės bei A. Sniečkaus 

patikėtinės kultūros reikalams Mihalinos Navikaitės-

Meškauskienės LKP pavedimu įkurtame ir 

finansuojamame prokomunistiniame žurnale 

„Literatūra“ (1936 m.),  

Nuo 1938 m. P. Cvirka skelbė propagandinius SSSR 

šlovinančius straipsnius, Lietuvos okupaciją įvardydamas kaip 

„išvadavimą“, 

Iki pat mirties daugybėje publicistikos straipsnių P. Cvirka 

žavėjosi J. Stalinu, sovietų valdžia ir, pagal užimamas pareigas, 

vertė taip elgtis kitus.  

       
      
 
 
     √ 

 

Išanalizavęs visus trijose pažymose išdėstytus istorinius faktus bei jų aplinkybes ir jų istorinį 

kontekstą į Komisijos klausimą, ar remiantis turimais archyviniais šaltiniais bei įvertinant 

istorinį kontekstą, galima teigti, kad Petras Cvirka 1940-1947 m. savo politinėje-visuomeninėje 

veikloje aktyviai kolaboravo su okupacinės sovietinės valdžios struktūromis, ir įvertinti, ar jo 

kolaboravimas sukėlė pasekmes Lietuvos valstybės bei jos piliečių likimui? 

Centras atsako teigiamai:  

Taip, Petras Cvirka savo politinėje-visuomeninėje veikloje aktyviai kolaboravo su okupacinės 

sovietinės valdžios struktūromis, o jo kolaboravimas sukėlė didelių ir žalingų pasekmių 

Lietuvos valstybės ir jos piliečių likimui.  
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