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MASINIAI AREŠTAI IR KANKINIMAI 1944-1953 M. 

TARDYMAI IR KANKINIMAI. 1944-1953 m. Sovietų Sąjungos vidaus reikalų ir saugumo tarnybos 

sudar÷ organizuotą teroro vykdymo sistemą. Joje nieko netur÷jo būti daroma be leidimo. Kankinimo 

naudojimas tardymo metu buvo įslaptintas, negal÷jo likti joki ų dokumentų apie tai. Oficialiai 

kankinimai vadinti "fizinio poveikio priemon÷mis", "aktyviu tardymu" ir pan. Nors NKVD, NKGB 

ir kontržvalgybos "Smerš" tardymo skyrių (ir ne tik jų) darbuotojams kankinimai buvo įprastas 

tardymo metodas, bet tik vienas kitas atvejis iškildavo viešumon. Buvo vadinamieji nesankcionuoti 

ir sankcionuoti kankinimai. "Sankcionuoti" kankinimai - tai tie, kuriems buvo duodami MVD ar 

MGB vadovų leidimai, o "nesankcionuoti" - kankinimai be leidimų, jų taikyti nebuvo būtino 

reikalo. Jų griebdavosi tuomet, kai tardomasis būdavo suimtas oficialiai, tardymo nereik÷davo 

skubiai atlikti, o gaunama informacija netur÷jo didel÷s reikšm÷s kovojant su rezistencija. 

"Nesankcionuoti" kankinimai, kai būdavo išgaunama, saugumiečių manymu, bevert÷ informacija, 

MVD ir MGB buvo vertinami kaip nemok÷jimas dirbti, o už tai buvo baudžiami net teroro 

vykdymo sistemos darbuotojai. Štai būdingas atvejis. 1946 m. geguž÷s m÷n. karinis tribunolas 

nuteis÷ MVD Joniškio skyriaus darbuotojus I. Sulajevą (Sulaev) ir P. Isajevą (Isaev). Jie buvo 

nubausti ne už tai, kad 1946 m. kovo 13 d. tris valandas gumine lazda muš÷ tardomąjį Kuliavą, 

kuris kitą dieną mir÷, ir ne už tai, kad vert÷jo padedami gumine lazda muš÷ Geležiūtę 1: MVD 

darbuotojai buvo nubausti už tai, kad naudodami kankinimus nesudar÷ jokios bylos. 

Kas gi naudojosi MVD ir MGB ministrų ir jų pavaduotojų leidimais taikyti "fizinio poveikio 

priemones"? 1944 m.-1946 m. kovo 15 d. tokia instancija buvo NKVD “kovos su banditizmu 

skyrius. Iki 1946 m. kovo 15 d. šio skyriaus viršininkui pplk. B. Burylinui reik÷davo prašyti 

ministro arba jo pavaduotojo leidimo taikyti kankinimus ("aktyvaus tardymo priemones"). Skyrių 

reorganizavus į valdybą, valdybos viršininkas tapo ir ministro pavaduotoju, kuris tur÷jo teisę 

sankcionuoti kankinimų - "fizinio poveikio priemonių" - taikymą. Šias pareigas ÷jo gen. mjr. P. 

Kapralovas. Tie ginkluoto pasipriešinimo dalyviai, kurie patekdavo į šios valdybos tardytojų rankas, 

susidurdavo su 1-ojo skyriaus viršininku pplk. V. Vasiljevu (Vasil'ev), jo pavaduotojais M. 

Smirnovu (Smirnov) ir I. Glazunovu-Eismontu (Glazunov-Ejsmont) (visi trys buvo NKVD BB 

skyriaus viršininko pavaduotojai), 2-ojo skyriaus viršininko pavaduotoju A. Guliajevu (Guljaev) ir 

kitais enkav÷distais 2. 

Galima sakyti, kad nežmoniškų metodų griebdavosi visi teroro vykdytojai ir jų talkininkai. 

MVD kariuomen÷s karinis prokuroras S. Grimovičius (Grimovič) formaliai prižiūr÷jo tardymą, o iš 

tikrųjų vien raš÷ kaltinamuosius aktus "specialaus teismingumo" byloms. Kova su okupantais buvo 

                                                 
1 LVOA. F. 1771. Ap. 9. B. 269. L. 49. 
2 Ten pat. B. 264. L. 131. 



vadinama "t÷vyn÷s išdavimu, šnipin÷jimu, teroro aktų ir diversijų vykdymu". Nors "nagrin÷jant" 

daugumą "specialaus teismingumo" bylų nebuvo apsietita be tardomųjų mušimo ir kankinimo, vis 

d÷lto 1948 m. nepavyko baigti n÷ ketvirtadalio (1949 m. buvo nebaigta 10% jų, 1950 - 7,1%) 3. Nei 

LKP(b) CK, nei MVD ir MGB vadovyb÷s tokia pad÷tis nepatenkino. 1948-1950 m. aktyviai 

tebeveik÷ antisovietinio pasipriešinimo organizacijos, o MVD ir MGB darbuotojai buvo priversti 

v÷l tardyti tuos pačius tardomuosius. Bet totalitarinio režimo prievartos aparato veikla buvo taip 

sutvarkyta, kad tūkstančiai žmonių į kal÷jimus patekdavo vien d÷l neatsargiai ištarto žodžio, o 

būdavo tardomi kaip aktyviausi pasipriešinimo organizatoriai. MVD kariuomen÷s karinis 

prokurorars S. Grimovičius 1951 m. kovo 8 d. buvo priverstas pažym÷ti: "[...] daugelis 

"prisipažįstančių" parodymų [...] gauta naudojant fizinio poveikio priemones”4. Pus÷ 1951 m. 

suimtų žmonių iš pradžių buvo sulaikyti ir priversti "prisipažinti", o paskui pagal tuos 

"prisipažinimus" suimti, t. y. "prisipažįstančiųjų" parodymai atstodavo kitus įkalčius, ir kankinimus 

naudojusių MVD ir MGB darbuotojų lauk÷ paaukštinimas tarnyboje arba apdovanojimai. Kalinių 

skundai buvo atmetami kaip "šmeižikiški". Pagaliau retas kalinys išdrįsdavo skųstis, nes gal÷davo 

v÷l patekti į tų pačių tardytojų rankas "papildomam tardymui". Apie kankinimus tardant 

komunistin÷ Lietuvos SSR vadovyb÷ kuo puikiausiai žinojo, bet tik su÷mus L. Beriją 1953 m. 

vasarą A. Sniečkus lyg niekur nieko pasidom÷jo kai kuriomis kankinimų smulkmenomis. 1953 m. 

rugpjūčio 8 d. MVD pasienio kariuomen÷s karinis prokuroras justicijos plk. S. Grimovičius pateik÷ 

tokią informaciją: "Kaip LKP(b) CK žinoma, buvusioje SSRS valstyb÷s saugumo ministerijoje 

buvo specialūs nurodymai, kuriais reminatis kai kuriais atvejais tardant suimtus už valstybinius 

nusikaltimus žmones buvo leidžiama naudoti fizinio poveikio priemones. Remdamiesi šiais 

nurodymais, buvęs valstyb÷s saugumo ministras generolas majoras Kondakovas ir jo pavaduotojas 

plk. Počkajus tardymo darbuotojams duodavo leidimą suimtųjų atžvilgiu naudoti "aktyvaus tardymo 

priemones" 5. 

Tik 1953 m. sausio-kovo m÷n. valstyb÷s saugumo ministras ir jo pavaduotojas leido plk. 

Čelnakovui (Čelnakov), pplk. Marakuševui (Marakušev), plk. Jarockiui (Jarockij), plk. 

Pachomičevui (Pachomičev) ir jiems pavaldiems darbuotojams kankinti 7 suimtuosius: I. 

Prapuolenį, V. Česnauskaitę, K. Diržį, J. Cibulskį ir kt. Taip tardytojas K. Diržys kankintojams 

pasak÷, kad "jei jūs mane ir toliau mušite, tai aš pasakysiu, kad į organizaciją "Aušros t÷vūnija" 

užverbavau visus Panev÷žio miesto gyventojus" 6. Suimtas J. Cibulskis nurod÷, kad jį Panev÷žyje 

"muš÷ guminiu rimbu, o Vilniuje papulkininkis muš÷ gumine lazda"7. 

                                                 
3 Karinio prokuroro S. Grimovičiaus 1951 m. kovo 8 d. praneñimas // Ten pat. Ap. 108. B. 2. L. 192. 
4 Ten pat. L. 194. 
5 MVD pasienio kariuomen÷s karinio prokuroro S. Grimovičiaus 1953 m. rugpjūčio 8 d. raštas A. Sniečkui // LVOA, 
f.1771,ap. 133, b.57, l. 135, 136. 
6 Ten pat. l. 178 
7 Ten pat. 



Baigiant tardymo metodų aprašymą galima padaryti tokią išvadą: kankinimai pagal SSRS 

MVD ir MGB instrukcijas plačiai naudoti tardant kaltintus "valstybiniais nusikaltimais" žmones, t. 

y. už aktyvų ar pasyvų pasipriešinimą okupacinei valdžiai. Tardydami sulaikytus ir suimtus žmones, 

nežmoniškus metodus naudojo NKVD-MVD-MGB centrinių (dažniausiai BB, 2-N, Tardymo ir kt.) 

skyrių, apskričių (rajonų) ir valsčių skyrių darbuotojai, NKVD-MVD-MGB kariuomen÷s dalinių 

žvalgybos ir kontržvalgybos "Smerš" skyrių karininkai. Vykdydami įsakymus arba savo iniciatyva 

kankindavo ir milicininkai, MVD, MGB vert÷jai bei stribai (naikintojai, "liaudies gyn÷jai"). 

Be tardymo, buvo dar viena sovietinio saugumo veiklos "sritis" - sulaikytų ir suimtų žmonių 

bei jų šeimų pl÷šimas. Suimtųjų, kurie buvo kalinami pagal BK straipsnius, numatančius turto 

konfiskavimą, turtas būdavo areštuojamas. Kariniam tribunolui ar ypatingajam pasitarimui pri÷mus 

nuosprendį, šis turtas iš karto būdavo konfiskuojamas. Taip buvo nustatyta SSRS NKVD 

įsakymuose ir Sovietų Sąjungos baudžiamojo proceso kodekse. Okupauotoje Lietuvoje, ypač 1944-

1945 m., NKVD ir NKGB įved÷ kitas taisykles. Tūkstančiai žmonių buvo sulaikyta ir išsiųsta į 

NKVD filtravimo ir patikrinimo lagerius, dar daugiau žmonių suimta ir įkalinta GULAG-o 

lageriuose. Jų turtas atsidūr÷ NKVD ir NKGB žinioje, ir šių įstaigų darbuotojai jį (taip pat ir butus 

Vilniuje) paimdavo "laikinai naudoti". Net SSRS NKGB "A" skyriaus viršininkas gen. mjr. 

Gercovskis (Gercovskij) 1945 m. balandžio m÷n. tai pavadino grobstymu. Tur÷tas galvoje tik 

išsiųstųjų į filtravimo lagerius turto pl÷šimas. Šiaip jau n÷ vienas NKGB viršininkas neveng÷ 

pasinaudoti į jų rankas patekusių ir nužudytų žmonių turtu. Ir gen. mjr. Gercovskis iš Lietuvos SSR 

MGB gavo dovaną - "už kontrrevoliucinį nusikaltimą" sušaudytam žmogui priklausiusią 26 tomų 

enciklopediją italų kalba. Kal÷jimuose mirusių nukankintų ar sušaudytų žmonių turtą, kaip liksį be 

šeimininkų, pirmiausia pasidalydavo genocido vykdytojai. Tokiu atveju nereik÷davo pasisavinto 

turto maskuoti "laikinu naudojimu".  

KALöJIMAI IR KALINIMO SĄLYGOS.  

1944 m. liepos m÷n. prasid÷jus reokupacijai nedelsiant prasid÷jo nustatytų kategorijų (buvusių 

tarpukario Lietuvos politinių partijų narių, šaulių, policininkų, 1941 m. birželio sukilimo dalyvių, 

1941 m. birželio m÷n. išsivadavusių kalinių ir pan.) žmonių su÷mimai. Taip pat buvo atkuriama 

kal÷jimų ir vidaus kal÷jimų sistema. Per kelis m÷nesius buvo atkurta visa kal÷jimų sistema – 12 

bendrųjų kal÷jimų (Vilniuje du kal÷jimai, Kaune, Panev÷žyje, Šiauliuose, Marijampol÷je, 

Ukmerg÷je, Šilut÷je, Raseiniuose, Utenoje, Telšiuose ir Švenčionyse po vieną kal÷jimą; Taurag÷s 

kal÷jimas buvo sugriautas pačioje Vokietijos-Sovietų Sąjungos karo pradžioje ir nebeatkurtas). Jie 

tapo integralia Sovietų Sąjungoos kal÷jimų sistemos dalimu, kurioje 1945 m. buvo 5 specialiosios 

paskirties, 494 bendrieji ir 2 centriniai vidaus kal÷jimai, 2 kal÷jimai-ligonin÷s8. Kal÷jimų skaičius 

Lietuvoje keit÷si nežymiai: nuo 1945 m. kovo m÷n. nebeveik÷ antrasis Vilniaus kal÷jimas, bet nuo 



1945 m. birželio m÷n. prad÷jo veikti Klaip÷dos kal÷jimas; nuo 1946 m. geguž÷s m÷n. uždarytas 

Telšių kal÷jimas, nuo 1948 m. liepos m÷n. – Ukmerg÷s kal÷jimas, nuo 1952 m. balandžio m÷n. – 

Raseinių kal÷jimas. Visi kal÷jimai buvo vadinami kardomaisiais (arba “sledstvennyje”- tardymo , 

rus.k.). Visi kal÷jimai buvo Vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM)  Kal÷jimų skyriaus žinioje. 

Jis buvo atsakigas už tvarką kal÷jimuose, kalinių laikymo sąlygas, aprūpinimą maistu ir pan.9 1953 

m. kal÷jimuose dirbo 1457 darbuotojai (740 rusų, 586 lietuviai, 131 – kitų tautybių).  

Tuo pat metu buvo kuriamas slaptų vidaus kal÷jimų tinklas. NKVD (MVD) ir MGB 

bendruosiuose bei vidaus kal÷jimuose kalinių laikymo sąlygos buvo ypatingai sunkios. Stengiantis 

nusl÷pti, kad suimti žmon÷s yra slapta kankinami, vidaus kal÷jimai buvo įrengiami NKVD (MVD) 

ir MGB skyrių rūsiuose. Nuo 1945 m. sausio 1 d. kal÷jimuose oficialiai buvo 6790, o vidaus 

kal÷jimuose - 1290 (1949 m. vasario 20 d. duomenimis) vietų10. Nepriklausomos Lietuvos laikais 

statytuose kal÷jimuose didindant sąlyginį vietų skaičių ar kitaip prastinant kalinių laikymo sąlygas, 

buvo siekiama fiziškai ir psichiškai palaužti kalinius. Lietuvoje NKVD ir NKGB įkalintiems 

žmon÷ms sudarytos sąlygos buvo sunkesn÷s net palyginti su Sovietų Sąjungos kal÷jimais. 12 

Lietuvos kal÷jimų sudar÷ tik mažą visų kal÷jimų dalį, bet čia mirdavo, žūdavo ar būdavo 

nukankinama santykinai daugiau žmonių. 1945 m. visos Sovietų Sąjungos kal÷jimuose mir÷ 6834 

kaliniai 11, o visoje Lietuvoje - 490 kalinių. Epidemijos, psichin÷s ligos, savižudyb÷s tapo gana 

įprastos. Kiek žmonių žuvo didžiuosiuose kal÷jimuose 1946-1947 m., n÷ra tiksliai žinoma. 1944-

1945 ir 1948-1952 m. bendruosiuose kal÷jimuose mir÷ ar žuvo 718 kalinių (KGB archyve išliko 

765 mirusių kalinių bylos). Mirusiojo artimieji gaudavo mirties liudijimą, o apie palaidojimo vietą 

jiems nepranešdavo. Manoma, kad Vilniaus kal÷jimuose mirę kaliniai buvo vežami į Antakalnio 

kapinių patvorį: "[...] laidojimai prasid÷jo po karo. Viskas buvo daroma slapta ir tamsoje. Dengtos 

mašinos atvažiuodavo nuo Šilo gatv÷s naktį, dar prieš šviesą. [...] Lavonus laidodavo be karstų, 

duobes užkasdavo nuteistieji [...]" 12. MVD ir MGB aukos tur÷jo dingti be p÷dsakų. 

Kiek kalinių žuvo vidaus kal÷jimuose, visiškai nežinoma, bet kur aukos buvo kalinamos, tardomos 

ir kankinamos, vietos gyventojai gerai žinojo. Tokius vidaus kal÷jimus, kaip Taurag÷s Šubartin÷, 

pereidavo tūkstančiai žmonių. Vien 1944-1945 m. buvo sulaikyta ir suimta 133 tūkst. žmonių. Vieni 

būdavo sulaikomi ir tardomi kelias dienas ar m÷nesius, kiti taip ir neišvysdavo laisv÷s. 

                                                                                                                                                                  
8 1945 m. birželio m÷n. pažyma apie SSRS NKVD veikiančius kal÷jimus // RFVA. F. 9413. Ap. 1. B. 62. L. 37. 
9 1953 m. I ketvirčiopažyma apie Lietuvos SSR Kal÷jimų skyriaus ir kardomųjų kal÷jimų darbą, LYA, f. K-1, ap. 10, b. 
159, l. 143. 
10 LSSR MGB Kal÷jimų skyriaus viršininko pplk. Zinovjevo (Zinov'ev) 1949 m. vasario 21 d. pažyma, LYA, f. K-1, 
ap.10, b. 83, l. 49. 
11 MVD Kal÷jimų skyriaus sanitarijos skyriaus viršininko medicinos tarnybos plk. Dostovalovo 1946 m. geguž÷s 17 d. 
pažyma // Ten pat. B. 73. L. 130. 
12 Liutkevičien÷ I. Vilniaus Antakalnio kapin÷s: ar bus atskleista politinių kalinių laidojimo paslaptis? // Lietuvos rytas. 
1992. Balandžio 14. 



Art÷jant Sovietų Sąjungos-Vokietijos karo pabaigai, dvylikoje kal÷jimų kalinių buvo 

daugiausia per visus 1944-1953 m. - 16 591 13 (1945 m. vasario 1 d. duomenys). Priklausomai nuo 

karinių baudžiamųjų operacijų rezultatų piln÷jo ir regioniniai kal÷jimai. Į vieno kalinio vietą buvo 

sugrūdama po 3, 6, 9, arba 13 žmonių. 

Okupuotose Baltijos valstyb÷se Sovietų Sąjungos vykdyta žmonių naikinimo politika buvo 

beveik vienoda, tik Lietuvoje įvyko itin daug karinių baudžiamųjų operacijų, areštų ir tr÷mimų. Tą 

patį galima pasakyti net palyginus su tokiu regionu kaip Vakarų Ukraina, kurioje antisovietinis 

pasipriešinimas buvo ypač smarkus. 

AREŠTŲ PADARINIAI. Negalutiniais duomenimis, 1944-1952 m. MVD su÷m÷ (be rezistencijos 

dalyvių, jų r÷m÷jų ir kitų, apkaltintų kontrrevoliucine ar antisovietine veikla) dar apie 80 tūkst. 

žmonių 14. Bendras NKVD-MVD-MGB suimtų žmonių ( ir v÷liau išsiųstų į lagerius arba paleistų, 

1952 m. gruodžio 1 d. kal÷jusių kal÷jimuose, mirusių, nukankintų ar sušaudytų) skaičius būtų apie 

186 tūkst. 

Genocido vykdymo grandinę baigdavo specialūs teismai: kariniai tribunolai ir ypatingieji 

pasitarimai. 1944-1953 m. NKVD kariuomen÷s kariniai tribunolai nuosprendžius paskelb÷ ne 

mažiau kaip 29 052 žmon÷ms (16 763 bylos), o NKVD-MVD ir MGB ypatingieji pasitarimai - ne 

mažiau kaip 15 887 žmon÷ms (9 892 bylos). Dauguma buvo baudžiama pagal Rusijos SFSR BK 58 

straipsnio pirmąją dalį ("t÷vyn÷s išdavimas"). Vien tik 1945 m. 468 politiniams kaliniams buvo 

paskirtos mirties bausm÷s. Pirmasis Maskvos į Lietuvą atsiųstas M. Suslovas tuo nepasitenkino. Jo 

nuomone, "atsižvelgiant į politinę pad÷tį, šios baudžiamosios politikos [...] anaiptol negalima laikyti 

griežta - greičiau atvirkščiai" 15. 

Politinių kalinių žudymas buvo vienas iš lietuvių fizinio naikinimo būdų. Lietuvos 

kal÷jimuose jau 1944 m. rugs÷jo 1 d. buvo 31 mirtininkas, 1945 m. sausio 20 d. - 331. Būtent tada 

buvo prad÷ta šaudyti dideles pasmerktųjų grupes. Nuosprendžius vykd÷ "specialioji grup÷". NKGB 

Vilniaus vidaus kal÷jimo rūsyje, specialioje kameroje, šaudyta tik po vieną mirtininką. Dažniausiai 

buvo žudoma šūviu į galvą (pakaušį). Antruoju - "kontroliniu" - šūviu jau gulinti auka būdavo 

visiškai pribaigiama. Vienas iš budelių buvo 1944 m. liepos m÷n. iš Kurgano srities atsiųstas ir 

NKGB vidaus kal÷jimo viršininku paskirtas V. Dolgirevas (Dolgirev)16. Sušaudytų kalinių lavonai 

buvo vežami į NKVD žinioje buvusį Tuskul÷nų dvarą dešiniajame Neries krante. Čia dvylikos 

                                                 
13 Dar keli tūkstančiai žmonių buvo laikomi vidaus kal÷jimuose. Nors tikslus tokių kalinių skaičius nežinomas, bet 
vidutiniškai jų būdavo 25% didžiųjų kal÷jimų kalinių. Žr.: SSRS NKVD kal÷jimų kalinių skaičiaus 1945 m. suvestin÷ // 
RFVA. F. 9413. Ap. 1. B. 63. L. 27-28. 
14 1944-1946 m. liepos 1 d. MVD su÷m÷ 11 102 žmones, iš jų 1254 - už mobilizacijos vengimą ir dezertravimą; 1947 
m. su÷m÷ apie 19 187 žmones, 1948 m. - 18 228, 1949 m. – 14 670, 1950 m. - 14 136, 1951 m. - 12 764. Tai neišsamūs 
duomenys, apimantys tik patrauktus baudžiamojon atsakomyb÷n arba nuteistus (pagal kriminalinius straipsnius) 
žmones. Žr.: LVOA, f. 1771, ap. 108, b. 21, l. 125. Mjr. Lysenkos 1946 m. liepos 5 d. pažyma, LYA, f. K-1, ap.3, b. 
217, l. 79. 
15 M. Suslovo 1946 m. pranešimas G. Malenkovui // Ten pat. B. 24. L. 8. 



sekcijų garaže sušaudyti žmon÷s ir buvo užkasami. Į vieną duobę (4x2 m. dydžio, 4 m. gylio) buvo 

sumestos net 154, į kitą - 89, į trečią - 48 enkav÷distų aukos 17. Iš viso buvo su šaudyta apie 760 

žm., tarp kurių trečdalis buvo pokario lietuvių rezistencijos dalyviai ir r÷m÷jai. 

1947 m. geguž÷s 26 d. Sovietų Sąjungoje panaikinus mirties bausmę, trejus metus kaliniai 

nebuvo šaudomi, bet 1950 m. v÷l buvo imta fiziškai naikinti "kontrrevoliucionierius" nelaukiant, 

kol tai padarys lageriai. Nuo sausio 12 d. "t÷vyn÷s išdavikai, šnipai ir diversantai" v÷l buvo 

šaudomi. 1950 m. spalio-1953 m. birželio m÷n. Lietuvoje mirties bausm÷ buvo paskirta ne mažiau 

kaip 250 žmonių 18. Nuo 1952 m. rugpjūčio m÷n. pasmerkti sušaudyti kaliniai buvo vežami į 

Maskvos Butyrkų kal÷jimą. Čia 1954 m. lapkričio 26 d. buvo sušaudytas visos Lietuvos partizanų 

vadas, LLKS Tarybos prezidiumo pirmininkas, partizanų generolas J. Žemaitis. Žinoma viena 

sušaudytųjų užkasimo vieta - Tuskul÷nai (Vilniuje), bet kiek tokių vietų buvo iš viso - nežinia. 

NKVD ir MGB-KGB stropiai serg÷jo šią paslaptį. Už sušaudytų žmonių užkasimo vietų priežiūrą 

buvo atskingas Lietuvos SSR MGB "A" skyriaus viršininkas. Atsiradus KGB, tai per÷jo KGB 

Archyvinio apskaitos skyriaus viršininko žinion. 

GULAGO LAGERIAI. Kasmet tūkstančiai ir dešimtys tūkstančių kalinių iš Lietuvos buvo siunčiami 

į GULAG-o lagerius. Kaliniai buvo vežami etapais - iš kal÷jimo į kal÷jimą arba tiesiai į numatytą 

lagerį. Didžiausi etapai buvo 1945 m.: vasario 1-10 d. buvo išvežti 2603 kaliniai, vasario 10-20 d. - 

2503, birželio 20-30 d. - 2552, rugpjūčio 1-10 d. - 2528, lapkričio 20-30 d. - 2436 kaliniai. Iš 

viso1945-1952 m. buvo 54 etapai, tuomet iš Lietuvos buvo išvežta 100 ir daugiau kalinių. Etapus 

lyd÷jo sargybos ir kriminalinių nusikalt÷lių patyčios bei pl÷šikavimas. "Realiais šeimininkais kai 

kuriuose kal÷jimuose kol kas yra ne administracija, o įkalinti recidyvistai" 19, - pripažino ir vienas iš 

SSRS MVD Kal÷jimų skyriaus vadovų plk. Iljinas (Il'in ). Viską išgyvenusių politinių kalinių 

liudijimu, kriminalinių nusikalt÷lių siaut÷jimai buvo sąmoningai skatinami ir nukreipiami prieš 

politinius kalinius. Buvęs kalinys A. Stabingis prisimena: "Išvesti iš kal÷jimo kiemo, staugiančių 

šunų lydimi, apstoti sargybinių su paruoštais šauti ginklais[...] pajud÷jome [...] geležinkelio stoties 

link. [...] Geležinkelio stotyje buvome suklupdyti ant kelių prieilgo sąstato gyvulinių vagonų. 

Paskui pagal skaitomą sąrašą mus sugrūdo po 40 žmonių į vagonus [...]. Kaip v÷liau sužinojome, 

kituose vagonuose žmon÷s buvo žiauriai apipl÷šti, nes juose buvo po 3-4 rusų banditus, kurie 

atimdavo iš lietuvių daiktus, turimą maistą. Daiktus per langelį atiduodavo sargybiniams, kurie juos 

iškeisdavo į samagoną su gyventojais ir jo dalį duodavo kriminaliniams kaliniams [...]" 20. Kito 

buvusio kalinio A. Statkevičiaus liudijimu, "kas dieną sargybiniai, į÷ję į vagoną, mušdavo 

                                                                                                                                                                  
16 Simanaitis E. Vilniaus budelis profesionalas // Tremtinys. 1995. Nr. 3. 
17 1994 m. iš viso garaže rastos 32 duob÷s, kuriose buvo 593 sušaudytų žmonių palaikai. Žr.: Urbanavičius V. 
Tuskul÷nai... P. 38-39, 46. 
18 Gaškait÷ N. Lietuvos okupacija: su÷mimai ir kal÷jimai // Lietuvos aidas. 1994. Birželio 17. 
19 LSSR MVD kal÷jimų darbuotojų 1950 m. rugs÷jo 5-7 d. pasitarimo protokolas // Ten pat. B. 105. L. 75. 
20 Stabingis A. Tryliktas vagonas. P. 7, 11. 



medin÷mis "šl÷gomis". Kriminaliniai vagone pl÷šikavo: išrengdavo žmones, atimdavo drabužius ir 

gaunamą maistą" 21. Tokios vežimo tvarkos aprašymo jokiuose NKVD (MVD) dokumentuose 

neaptiktume. Gerai parengtos instrukcijos sl÷p÷ enkav÷distų ir jiems "socialiai artimų" kriminalinių 

nusikalt÷lių nusikaltimus. 

1945 m. iš Lietuvos išvežti sulaikyti ir suimti žmon÷s pateko į dvejopus lagerius - SSRS 

NKVD specialiuosius patikrinimo ir filtravimo lagerius ir GULAG-o lagerius. Pirmuosiuose buvo 

laikomi per karines baudžiamąsias operacijas, gaudynes arba pagal sąrašus sulaikyti žmon÷s. Jiems 

bylos nebuvo sudaromos, kaip nemokama darbo j÷ga jie dirbdavo specialiose NKVD statybose, 

šachtose. Jeigu likdavo gyvi, po 1 ar 3 metų juos paleisdavo. 1945 m. į tokius lagerius iš Lietuvos 

buvo išsiųsti 6487 žmon÷s. Dažniausiai buvo vežami į Jelgavo (Latvijoje) PFL Nr. 266 (PFL - 

patikrinimo ir filtravimo lageris), Medvežja Goros (Karilijoje) PFL Nr. 0313, Bresto (Gudijoje) 

PFL Nr. 284 22, Archangelsko ir Kalinino (dab. Tver÷s) sritis ir kt. Į GULAG-o lagerius taip pat 

buvo siunčiami žmon÷s, kuriems bylos nebuvo sudarytos, bet oficialiai jie jau buvo priskirti 

suimtųjų kategorijai. Tai buvo per karines baudžiamąsias operacijas suimtų kaimų gyventojai, 

kuriuos įtardavo remiant rezistenciją. Jie negal÷jo suteikti enkav÷distams jokių žinių apie 

pasipriešinimo jud÷jimo dalyvius. Kad sumaž÷tų Lietuvoje laikomų kalinių (ir jų pab÷gimo 

galimyb÷s) ir būtų galima pasinaudoti jų darbo j÷ga, tokie kaliniai "byloms sudaryti" buvo 

siunčiami į GULG-o lagerius. Anksčiau ar v÷liau šiuo kalinius lagerių "operatyviniai čekistiniai 

skyriai" ištardydavo, o SSRS MVD ar MGB Ypatingasis pasitarimas jiems paskirdavo po 10 ar 25 

metus. 

Kiek 1944-1952 m. iš Lietuvos kal÷jimų į GULAG-o lagerius buvo išvežta žmonių, matyti 

iš toliau pateikiamos lentel÷s. 

 

Į GULAG-o lagerius išvežtų kalinių skaičius 

 

Metai Išvežta kalinių 

1944 1 338 

1945 32 661 

1946 16 182 

1947 19 324 

1948 20 837 

1949 14 948 

1950 12 948 

                                                 
21 Statkevičius A. Okupantų ir kolaborantų valdomoje Lietuvoje // Laisv÷s kovų archyvas. 1992 Nr. 5. P. 106. 
22 Grunskis E. Lietuvos gyventojų deportacijos... P. 9. 



1951 12 763 

1952 12 332 

Iš viso: 142 579 

 

Lentel÷ sudaryta remiantis: 1944-1952 m. SSRS MVD kal÷jimų kalinių suvestin÷s // RFVA, 

f. 9413, ap. 1, b. 58, l. 104-284; b. 63, l. 3-284; b. 71, l. 1-284; b. 90, l. 1-185; b. 100, l. 1-188; b. 

118, l. 1-327. 

 

Dalis šių kalinių pateko į Lietuvoje įsteigtą GULAG-o filialą - Vilniaus lagerio skyrių Nr. 1 

[jis buvo suskirstytas į lagerio punktus (LP - lagernyj punkt (rus.)): Rasų lageris LP-1, 

Danilevičiaus ir Gudų gatv÷se įsikūręs moterų lageris LP-2, Rieš÷je įsikūręs žem÷s ūkio lageris 

"Liubovo LP-3"], Pravieniškių lagerį (lagerio skyrius Nr. 2), Šilut÷s (Macikų) lagerį (lagerio 

skyrius Nr.3 ir Rusn÷s LP-5), Klaip÷dos ir Akmen÷s pataisos darbų kolonijas (Nr.4 ir 9), Vilniaus 

persiuntimo kal÷jimą (į lagerius siunčiamų kalinių sutelkimo vieta) ir kal÷jimo ligoninę. Šie lageriai 

ir kolonijos Lietuvoje buvo įsteigti 1944-1951 m. 

Oficialiai šie lageriai buvo skirti kriminaliniams nusikalt÷liams, bet, kaip matyti, į juos 

patekdavo ir nubaustų už "kontrrevoliucinius nusikaltimus" žmonių, kiti buvo teisti už 

vadinamuosius buitinius nusikaltimus, valstybinių mokesčių nemok÷jimą, pyliavų nevykdymą. Tarp 

kalinių buvo daug moterų - 2026 (1952 m. balandžio 1 d. duomenys). Išskirtinis buvo Šilut÷s 

lageris, kuriame 1946-1952 m. kal÷jo 1000-3000 kalinių. Šioje nedidel÷je 160x180 m. teritorijoje 

tilpo visi sovietinio lagerio atributai: barakai, sanitarijos dalis, karceris ("izoliatorius") ir kt. 

Nedidelis lageris pamažu virto didele mirtį nešančia GULAG-o dalimi. Už trijų metrų aukščio 

dviejų eilių spygliuotos vielos tvoros (tarp tvorų - spiral÷ "Bruno") nuo bado, ligų, sunkaus darbo 

mir÷ šimtai žmonių. 

Visi be išimties susidurdavo su NKVD (MVD) ir MGB tardytojais. Sovietin÷je teroro 

vykdymo sistemoje itin daug d÷mesio buvo skiriama suimtų žmonių tardymui. Tardymo metodų 

arsenale kankinimai buvo pagrindinis metodas, kuriuo sovietiniai saugumiečiai ne tik išgaudavo 

reikalingų žinių kryptingai prievartai vykdyti, bet ir moraliai palauždavo tardomuosius. 

Vidaus reikalų ir valstyb÷s saugumo organų sistema visą laiką buvo komunistinio teroro 

vykdymo patikimu įrankiu. Kiekvienas NKVD ir MGB-KGB darbuotojas buvo pasirašęs atitinkamą 

įsipareigojimą saugoti paslaptį: "Aš, žemiau pasirašęs, būdamas tarnyboje, arba atleista iš tarnybos, 

įsipareigoju saugoti griežčiausioje paslaptyje visas žinias ir duomenis apie NKVD ir jo organų 



darbą, jokiomis priemon÷mis neskelbti ir nieko nepasakoti net savo artimiausiems giminaičiams ir 

draugams [...]" 23.  

IŠVADOS: 
1. Teroro laikotarpis. Tai trečiasis neteis÷tų areštų Lietuvos teritorijoje laikotarpis – prasidedantis 

reokupacijos pradžioje, nuo 1944 m. liepos 13 d. (įžengus į Lietuvos teritoriją raudonajai 

armijai, o paskui ją - represinių struktūrų suformuotoms operatyvin÷ms grup÷ms ir vidaus 

kariuomen÷s bei fronto užnugario apsaugos ir pasienio apsaugos daliniams) ir tesęsis iki 1953 

m. imtinai.  

2. Represijų kriterijų nustatymas. Buvo suformuluoti nauji represijų vykdymo prioritetai, kurie 

keit÷si įtakojami vykstančio karo ir vidaus politikos. Pirmu laikotarpiu: 1944 m. liepos- 1945 m. 

spalio m÷n. areštai buvo nukreipti prieš žmones apkaltintus kolaboravimu su vokiečiais 

(daugiausia lietuvius, taip rusus, baltarusius), dalyvavimu pasipriešinime orientuotame į 

ikikarinių valstybių atkūrimą (lietuvius ir lenkus); Antru laikotarpiu: 1945 m. spalio m÷n.–1948 

m. balandžio m÷n. – areštai nukreipiami pirmiausia prieš lietuviškojo pasipriešinimo dalyvius 

bei politiškai nepatikimus asmenis (buvusių ikikarinių politinių, kultūrinių organizacijų); Trečiu 

laikotarpiu: 1948 m. geguž÷s–1953 m. geguž÷s m÷n.– areštai pirmiausia nukreipiami prieš 

lietuviškojo pasipriešinimo dalyvius, taip pat orientuojamasi į žmonių socialinę kilmę ir buvusią 

pad÷tį bei profesinę ar politinę veiklą. Šiuo laikotarpiu savo masiškumu areštai vietą užleidžia 

tr÷mimams. 1944-1953 m. buvo suimti ir kalinti 186 000 žm. Daugiau kaip pus÷ buvo politiniai 

kaliniai kaltinti pagal 58 straipsnį. politinių kalinių buvo kalinami nesilaikant net sovietinio 

baudžiamojo-procesinio kodekso nuostatų: kalinami nepareiškus jokio kaltinimo, nepratęsus 

su÷mimo ir tardymo terminų. 

3. Sovietinių institucijų vieta organizuojant terorą. Sovietinei teroro politikai vykdyti sukurta 

visai visiškai naujos struktūros, tur÷jusios daugiau išorinį panašumą su prieškarin÷mis. 1944-

1953 m. Sovietų Sąjungos vidaus reikalų ir saugumo tarnybos sudar÷ vieningą teroro vykdymo 

sistemą. Buvo vadojamasi karo meto sąlygomis veikusiais ypatingais įstatymais. Atkurtos visos 

teroro vykdymo grandys- specialiūs teismai ir neteismin÷s struktūros (ypatingieji pasitarimai.  

4. Kitos prievartos formos (kankinimai). Daugiausia politiniai kaliniai patirdavo “būtinų tardymo 

veiksmų”, t.y. poveikį. Kankinimai buvo sankcionuojami ir NKVD-MVD-MGB vadovų lygyje. 

Kankinimais išgauti ar patvirtinti parodymai tapdavo pagrindine kaltinamąja medžiaga. 

5. Suimtųjų turto nusavinimas. Suimtųjų asmeninis priklausęs turtas kaip taisykl÷ buvo 

konfiskuojamas. Bet ši priemon÷ pirmiausia buvo nukreipta prieš politinių kalinių artimuosius, 

kurių kilnojamas ir nekilnojamas turtas (namai, žem÷, gyvuliai ir t.t.) taip pat buvo 

                                                 
23 NKVD darbuotojo 1944 m. rugpjūčio 4 d. įsipareigojimas // Žr.: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro archyvas. 



konfiskuojami. Ypač plačiai ši priemon÷ naudota pirmuoju laikotarpiu, vykstant Antrajam 

pasauliniam karui. 

6. Nuosprendžiai ir jų vykdymas. 1944-1952 m. į Sovietų Sąjungos GULAG’o lagerius buvo 

išvežta 142 579 žm. Tik 1944-1945 m. laikotarpiu išvežtųjų daugumą sudar÷ tardomieji. V÷liau 

– buvo išvežami paskelbus nuosprendžius. Nuosprendžius politiniams kaliniams daugiausia 

skelb÷ vidaus kariuomen÷s karo tribunolai ir ypatingasis pasitarimas. Pagal SSRS Aukščiausios 

Tarybos prezidiumo 1948 m. vasario 21 d. įsaką, visą paskirtą laisv÷s at÷mimo bausmę iškal÷ję 

politiniai kaliniai tur÷jo būti apgyvendinti tremtyje MGB priežiūroje tam tikrose Sibiro ir 

šiaurin÷se teritorijose.  

7. Kalinių sud÷tis. Tarp 1944-1953 m. Lietuvoje įkalintų politinių kalinių buvo visų tautinių 

grupių atstovai, bet daugiausia vyravo lietuviai apie 94 % (ir  apie 5 % lenkai, 0,5 % žydai). 

Tarp suimtų ir įkalintų žmonių buvo visų socialinių ir profesinių sluoksnių atstovai. Tarp suimtų 

ir Lietuvoje kalintų asmenų taip pat daugiausia buvo ūkininkai, tarnautojai (apie 10 %) ir 

darbininkai.  

8. Kokybiniai pokyčiai Lietuvos visuomen÷je. 1944-1953 m. neteis÷ti su÷mimai ir išvežimai į 

lagerius pagilino Lietuvos visuomen÷s 1940-1944 m. patirtus nuostolius:  

a) Baig÷ naikinti nepriklausomoje Lietuvoje ugdytus profesinių sluoksnių atstovus 

(politikus, mokytojus, karininkus, policininkus ir pan.), o tuos kurie išgyveno – 

nustūm÷ į socialinio ir visuomeninio gyvenimo paribį; 

b) sunaikino didžiąją dalį ginkluoto ir neginkluoto pasipriešinimo dalyvių ir sudar÷ 

sąlygas įgyvendinti ir pagilinti sovietines ūkines bei politines reformas ir akcijas; 

c) sukūr÷ visuomen÷je įtarumo ir baim÷s atmosferą, kuri neišnyko pasibaigus 

masinio teroro laikotarpiui. 


