
 

 

 



DAR KARTĄ PO GULAGO ŠALĮ 

 

Prieš pradėdami versti šio leidinio puslapius, vardan tiesos privalome šiek tiek sugrįţti į palyginti 

netolimą praeitį. 

1995 m. į skaitytojų, besidominčių tragiška mūsų Tėvynės praeitimi, rankas pateko leidinys 

„Tremties ir kalinimo vietos“. Tai vienas solidţiausių darbų apie mūsų tautos vaikų likimus sov. 

imperijos gniauţtuose. Paţymėtini leidinio pradţioje gerb. S. Buchavecko ir ypač A. Stasiškio 

įvadiniai straipsniai, glaustai ir gana tiksliai apibūdinantys tremtinių ir polit. kalinių moralines ir 

fizines kančias neaprėpiamoje smurto ir prievartos imperijos lagerių (konc. stovyklų) karalystėje – 

„GULAGo salyne“. „Mūsų upėmis turės nutekėti daug vandens, kol tauta atsipeikės ir, ţvelgdama 

iš tolo, pajėgs kiek objektyviau įvertinti penkių bolševikinio genocido dešimtmečių nelaimės mastą 

ir įtaką Lietuvos istorijai“. (rašyt. E. Ignatavičius, „Tremties ir kalinimo vietos“, psl.6). 

Leidinio iniciatorė ir autorė Aldona Juodvalkytė-Suščenkienė, ruošdama leidinį, sugebėjo 

sutelkti apie 500 buvusių polit. kalinių ir tremtinių. Vytautas Pupelis, šio darbo autorius, tolimojo 

Magadano krašto politinis kalinys 1949-1956 metais, buvo vienas uolesnių talkininkų. Tada visi 

tikėjome, kad nebus apsiribota vienu vieninteliu tomu, kad šis pradėtas darbas bus tęsiamas toliau. 

Juk tai buvo tik didelio darbo pradţia. Deja, pirmuoju leidinio tomu viskas ir uţsibaigė. Apie 

prieţastis, dėl ko taip įvyko, galime tik spėlioti. 

Tačiau Vytautas, pradėjęs rinkti duomenys apie Tolimųjų Rytų kalinimo vietas, nesustojo. Ir 

dabar turime šių pastangų rezultatą. Šiame jo darbe minimi lageriai ir tremties po kalinimo vietos 

išsklaidytos apytiksliai septintoje dalyje visos buvusios sov. imperijos: 3,2 mln. kv. km teritorijoje 

(plotas beveik 3 kartus didesnis uţ Prancūziją ir Vokietiją kartu paėmus). Tai Kolymos, Indigirkos ir 

Janos upių baseinai, tai Magadano sritis, Čiukčija ir rytinės Jakutijos septyni administraciniai 

rajonai. Maţdaug per dvidešimtį metų pastangų autoriui šiame milţiniškame plote pavyko įvardinti 

ir pakankamai tiksliai nustatyti apie 260 kalinimo vietų, kurių kiekvienoje nuolat būdavo kalinama 

nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių kalinių. Dėl to aplankyta daugybė ten savo tragišką lemtį 

sutikusių tautiečių ir daug valandų sėdėta prie tų vietovių ţemėlapių. Kadangi dėl sunkių buities ir 

gamtos sąlygų iki praeito šimtmečio penktojo dešimtmečio lagerių kontingento mirtingumas buvo 

gana didelis, kalinių skaičius būdavo nuolat papildomas. Taip veikė sovietinis ţmonių naikinimo 

konvejeris. Kiek paminėtuose lageriuose vienu metu buvo kalinių – galima nusakyti tik apytiksliai. 

Jei viename lageryje vidutiniškai būdavo apie 1500 kalinių, gautume apie 400.000. O kiek ţmonių 

likimų šiuo konvejeriu „prasisuko“ nuo sovietinės imperijos pradţios? Juk lageriai buvo 

neatskiriama sovietinių vadų naujai kuriamos „laimingos ir šviesios ateities“ dalis. Niekas jau nebe 

suskaičiuos, kiek likimų, praėjusių pro sovietinio pragaro vartus, sugrįţo į gyvenimą, kiek liko 

kasyklų griuvėsiuose ir kiek išmestų vietoje pabėgių tiesiamose geleţinkelio atšakose ar atšiaurioje 

tolimojo krašto taigoje, kur pagal lagerininkų dainos ţodţius „dvylika mėnesių ţiema, likusieji – 

vasara“. Aišku, kad paminėti visų minimos teritorijos lagerių dėl suprantamų prieţasčių leidinio 

autorius neturėjo galimybės.Taip pat neįmanoma pasakyti, kiek jis priartėjo prie buvusios tikrosios 

realybės – tikrojo lagerių skaičiaus minimoje teritorijoje. 

Skaitytojui, kuris norėtų prisiliesti prie pasmerktųjų likimo ir kančių, derėtų bent mintyse 

uţkaltame sausakimšame gyvuliniame vagone, daţniausiai tarp recidyvistų ir vagių iš vakarinių 

Archangelsko ar šiaurinių Uralo sričių, ilgas savaites prasikankinti iki Vladivostoko ir kitų Japonų 

jūros uostų, iš kurių kaliniai buvo gabenami į Kolymos lagerius tik jūra. Sausumos kelio nebuvo. 

Krovininių laivų triumuose kelionė, esant normalioms oro sąlygoms, į Magadano lagerius per 

Japonų ir Ochotsko jūras uţtrukdavo iki savaitės. Tie, kurie buvo paskirti į Čiukčiją, į Jakutiją 

(Kolymos, Indigirkos ir Janos upių baseinai) buvo laivais gabenami per Ramųjį Vandenyną, 

Beringo jūrą, Beringo sąsiaurį, Rytų Sibiro jūras. Kelionė uţtrukdavo iki 6 savaičių ir ilgiau. Po to, 

kai Nachodkos uoste 1945 m. birţelio mėnesį sprogo sprogmenimis (ir kaliniais) pakrautas laivas ir 

uostas tapo netinkamas naudojimui, kalinių srautas į lagerius vyko per Vanino uostą. Kiek kalinių 

tokių perveţimų („etapų“) metu pasiekdavo numatytą paskyrimo vietą, kiek atsidurdavo vandenyno 

bangose, dabar vargu nors apytiksliai pasakytų ir buvę visagaliai imperijos „didybės“ sargai: ČK – 

GPU – NKVD – KGB. 

Lageriai, kaip kitaminčių – sovietine terminologija „liaudies priešų“ – izoliavimo ir naikinimo 

vietos, buvo neatskiriama sovietinės sistemos dalis. Jiems pradţią davė „didţiojo revoliucijos 



genijaus“ Lenino 1918.09.02 dekretas. Pirmieji 1928-siais pagarsėjo Solovkų lageriai su 22.000 

kalinių. Paskui ši darbo vergų ir mirties armija pastoviai didėjo: 1930 m. – 71000, 1934 m. – 

685.000, 1937-1938 m. (po „didţiojo valymo“) – apie 2.000.000. Iki 1947 m. šis skaičius išsilaikė 

maţdaug toks pat pastovus. Po karo – 1949-1952 m. – buvo pasiektas 2.500.000 lageriuose 

kalėjusių ţmonių skaičius. Po Stalino mirties šis skaičius pamaţu maţėjo. Lietuvių iki 1941 m. sov. 

lageriuose buvo apie 1000, po 1941 m. okupacijos – virš 7000 (iš jų išgyveno apie 13 proc.). Po 

karo šis skaičius sparčiai didėjo: 1946 m. buvo apie 16.000 kalinių, 1948 m. – 20.000, 1951 m. – 

43.000, 1953 m. – 47.000. Lageriuose ţuvo apie 16.000 tautiečių. Didţiausias ţuvusių skaičius 

buvo Primorės (Chabarovsko kraštas) ir Magadano lageriuose (apie 27 proc.). (A. Anušauskas. 

Lageriai. Visuotinė Lietuvių Enciklopedija, 11 t., 413-415 p.). 

Internete (http://www.bz/policy/Russian/) galima susipaţinti su šokiruojančiais duomenimis, 

pateiktais 2008.03.13, kaip Magadano srities konc. stovykloje Budugyčiag („Mirties slėnis“) buvo 

gydytojų atliekami eksperimentai su paveiktomis radiacijos kalinių smegenimis. „Sovietinė valdţia, 

apkaltinusi nacistinę Vokietiją genocidu, labai slaptai valstybiniame lygmenyje vykdė ne maţiau 

pasibaisėtiną programą. Pagal susitarimą su SSKP(b) lageriuose specialios hitlerinės brigados buvo 

apmokamos ir atliko šioje srityje bandymus“. (psl. 1). Tai patvirtino ir rašytojas A. Solţenycinas, 

prieš ištrėmimą iš Rusijos turėjęs galimybės susipaţinti su KGB archyvine medţiaga. 

Dvi didţiausios XX amţiaus raudonojo ir rudojo fašizmo citadelės – komunistinė SSRS ir 

nacistinė Vokietija – savų ir svetimų piliečių naikinimo poţiūriu elgėsi maţdaug identiškai: virš 

nacistinių lagerių, iš kurių teritorijose esančių krematoriumų rūkdavo deginamų aukų dūmai, vartų 

„puikuodavosi“ uţrašai „Darbas jus išlaisvins“, virš sovietinių lagerių vartų, pro kuriuos praėję savo 

tragiškus likimus sutiko milijonai nekaltų aukų, – „Darbas – garbės, kilnumo ir didvyriškumo 

laidas“ ir pan. O visur tvyrojo paţeminimas, nuţmoginimas ir mirtis. Sovietiniai ideologai 

nesidrovėjo lagerių pavadinimų tapatinti su savųjų didvyrių vardais. Ir šio leidinio autorius kentėjo 

Matrosovo vardo lageryje. Sovietinis didvyris Matrosovas karo metais pagal sov. ţiniasklaidą savo 

kūnu pridengė vokiečių kulkosvaidį, kad likusieji gyvi verţtųsi pirmyn. Bet kas galėtų pasakyti, kas 

Matrosovo vardu buvo mėginama pridengti lageriuose? Nejaugi pasmerktieji – „liaudies priešai“? O 

gal purvinos imperijos sargų ir vadų sąţinės bei jų kruvinos rankos? 

Pasaulyje visada, o ypač praėjusiame šimtmetyje, vyko nuolatinė kova tarp amţinojo Gėrio ir 

didţiosios Niekšybės. Daţnai susidarydavo toks įspūdis, kad pro Niekšybę nelieka jokios Gėrio 

prošvaistės. Tačiau dvi didţiosios paėjusio amţiaus Niekšybės nuo pasaulio ţemėlapio išnyko daug 

greičiau, negu to buvo galima tikėtis: vienai – rudajam fašizmui – nereikėjo nė dviejų dešimtmečių, 

antroji – raudonasis fašizmas – po septynių savo „triumfo“ dešimtmečių pasilaidojo pati. Nereikėjo 

samdytis nė duobkasio. Prisiminkime: didţiosios praeities pasaulio galybės egzistuodavo šimtus 

metų. Tačiau ar galime šiandien tvirtinti, kad panaši Niekšybė, apie kurią čia kalbama, jau 

negrįţtama praeitis? To, deja, patvirtinti kol kas negali niekas. 

Baigdamas savo nerišlias mintis, viliuosi, kad šis daug pastangų pareikalavęs gerb. V. Pupelio 

darbas „Juodąją komunizmo knygą“ papildys dar vienu puslapiu. 

 

2011.03.15   Juozas Karsoka, 

    buvęs Kraslago (Rešotų) ir Karlago kalinys 1947-1956 m. 

 



MAGADANO KONCENTRCIJOS STOVYKLOS MAGADANO SRITYJE,  

ČIUKČIŲ NACIONALINĖJE APYGARDOJE IR JAKUTIJOJE 

 

ĮVADAS 

 

20 a. pradţioje SSRS tolimuose rytuose buvo aptikti gausūs ţemės turtų, ypatingai aukso, 

ištekliai. Siekdami juos panaudoti, SSRS politiniai organai 1931.11.13 nutarė įsteigti ūkinę-politinę 

organizaciją – trestą „DALSTROJ“, kuris buvo įpareigotas tiesti kelius ir vykdyti ţemės turtų 

paiešką bei jų eksploataciją. Tresto pirmuoju vadovu buvo paskirtas E. Berzin, kuriam buvo pavaldi 

ir Kolymos krašto represinė organizacija OGPU (Jungtinė Valstybinė Politinė Valdyba). Darbų 

vykdymui OGPU buvo nutarta panaudoti pačią pigiausią darbo jėgą – kalinius, kurių SSRS niekada 

netrūko. 1932.04.01 SSRS OGPU įsakymu Nr. 287/s buvo įkurta SEVVOSTLAG-o (Šiaurės Rytų 

Koncentracijos Stovyklos) valdyba, tiesiogiai pavaldi Dalstrojaus viršininkui ir tuo pačiu SSRS 

Centro Komitetui per SSRS OGPU. 

 

 

Magadano sritis ţiemą 

Sevvostlag valdyba pradţioje įkurta gyvenvietėje Srednekan. Nuo 1937 m. – prie Nagajevo 

įlankos, vėliau Magadano mieste. 

Nuo 1938 m. Dalstrojus buvo perduotas įsteigtam komisariatui NKVD (Vidaus Reikalų Liaudies 

Komisariatas). 

Dalstrojaus valdos nuolat plėtėsi, todėl buvo steigiamos teritorinės kelių statybos ir naudingų 

iškasenų eksploatacijos valdybos, kurios buvo pavaldţios vyr. valdybai Magadane. 

1935 m. įkurtos Šiaurės (su centru gyv. Jagodnyj) ir Pietų (centras gyv. Orotukan) valdybos. 

Vėliau buvo įkurtos Vakarų (gyv. Susuman), Tenkos (gyv. Ust-Omčiug), Pietvakarių (gyv. 

Seimčian), Čiai-Urinskoje (gyv. Neksikan), Omsukčiano (gyv. Omsukčian), Indigirkos (gyv. Ust-

Nera), Čiaun-Čiukotskoje (gyv. Pevek), Janos (gyv. Deputatskij) ir Čiukotstroilago (gyv. Egvekinot, 

Kryţiaus įlankoje) valdybos. Magadane buvo įsteigtas didelis kalinių persiuntimo punktas, kuriame, 

pakeliui į konc. stovyklas, pabuvojo dauguma Dalstrojaus 

kalinių. Kai kurios konc. stovyklos ir lageriniai punktai 

periferijoje buvo tiesiogiai pavaldūs vyr. valdybai Magadane. 

1950 m. Dalstrojaus ţinioje buvo konc. stovyklos esančios 

Magadano srities zonoje, Čiukčių Nacionalinėje Apygardoje ir 

rytinės Jakutijos septyniuose administraciniuose rajonuose. Tai 

iš viso 3,2 mln. kv. km plotas, kuris prilygo septintadaliui visos 

SSRS ploto. Dalstrojaus veiklos pradţia buvo Kolymos upės 

baseino zonoje, dėl to vėliau visoms Dalstrojaus valdoms 

 

1920 m. Pirmas namas Magadane 



prigijo KOLYMOS vardas. 

Kadangi Kolymos su Sibiru nesiejo jokie sausumos keliai, iš rytų ir šiaurės buvo ilgam 

uţšąlantys uostai, visas kraštas buvo įvardijamas kaip sala. Vykstantys iš Magadano į Vladivostoką 

ar kitas Sibiro vietas buvo laikomi vykstančiais į ţemyną. Yra sukurta daugybė dainų apie Kolymą, 

tokių kaip, pavyzdţiui, „Kolyma nuostabi planeta, kur birţelis dar ne vasara, o liepa jau ne vasara“. 

 

Dalstrojaus valdos 

Pagrindinis susisiekimas su Kolyma buvo laivais jūromis iš Vladivostoko ir Nachodkos uostų. 

Vėliau buvo sudarytos sąlygos skrydţiams, tiesiamas toli graţu nepatikima Kolymos trasa (kelias) 

sausuma iš Jakutijos. Ji buvo uţbaigta tik 2008 metais. 

Į Magadaną kaliniai, įvairi įranga ir medţiagos buvo 

gabenami jūriniais laivais. Kalinius gabeno laivų 

triumuose, kuriuose buvo įrengti kelių aukštų gultai. Tam 

tikslui buvo skirti keli laivai, kurie galėjo vienu metu 

kartu su kroviniu gabenti iki 6 tūks. kalinių. Ţinomi šeši 

laivai, kurie buvo su specialiai įrengtais triumais kalinių 

perveţimui: „Dţurma“, „Jagoda“ (paskui pervadintas 

„Dalstroj“), „Kulu“, „Sovetskaja Latvija“, „Feliks 

Dzerţinskij“ ir „Nogin“. Apie kelionės sąlygas dabar daug 

rašoma buvusių kalinių prisiminimuose ir dokumentinėse medţiagose. Nuo troškulio, maisto ir 

gryno oro stokos ne visi kaliniai pasiekdavo kelionės pabaigą.  

1931 m. iš laivu „Sučian“ gabentų dvejų šimtų kalinių Magadaną pasiekė vos ketvirtadalis. Tai 

toli graţu ne vienintelis toks atvejis. Lavonus paprastai išmesdavo uţ borto į jūrą. 

1946 m. birţelio 24 d. Nachodkos uoste prie Japonų jūros netoli Vladivostoko sprogo laivas 

„Dalstroj“. Jame jau buvo pakrauti sprogmenys Kolymos šachtoms ir tuo metu į laivo triumus buvo 

įkeliami kaliniai. Sprogimo metu buvo pilnai suardyti uosto įrenginiai, o kiek ţuvo ţmonių, ir kokių 

tautybių, vargu ar bus įmanoma kada nors suţinoti.  

1944 m. buvo baigtas tiesti geleţinkelis iki Vanino uosto prie Japonų jūros Totorių sąsiaurio. 

Vanine (Port Vanino) pradėtas kurti didelis, pavaldus Dalstrojaus valdybai, kalinių persiuntimo 

punktas. Po sprogimo Nachodkos uoste beveik visi kaliniai į Kolymos ir Čiukčijos konc. stovyklas 

buvo gabenami per Vanino uostą. 1949 m. Vanino persiuntimo punkte buvo 17 tvoromis atitvertų 

vyrų ir moterų zonų po kelis tūkstančius kalinių. Tikslus skaičius kalinių, pabuvojusių Vanino 

tranzitinėse zonose nėra ţinomas, bet teigiama, kad jų buvo ne maţiau kaip 2 mil. Vanino 

persiuntimo punkto represinė valdţia skatino chaosą. Kriminaliniam zonų elementui buvo leidţiama 

plėšikauti ir net ţudyti. 1949 metais iš Lietuvos ir Vakarų Ukrainos geleţinkeliu atgabentas politinių 

kalinių etapas buvo suvarytas į vagių zoną, kur buvo bandyta juos apiplėšti. Vagys gavo labai 

 

 



skaudų atsaką, politiniai kaliniai buvo pervesti į kitą – ramesnę zoną. Atgarsis apie politinių kalinių 

vienybę greit pasklido iki Magadano. Tai turėjo reikšmės politinių kalinių gyvenimui konc. stovyklų 

zonose ateityje. Vagys ir plėšikai gerbė tik jėgą, engė silpnesnius. Kai kuriomis ţiniomis 1949 

metais Kolymon buvo atgabenta apie 70 tūkst. kalinių, jų tarpe 8 tūkst. lietuvių. Teigiama, kad iki 

karo su Vokietija Kolymon buvo atgabenti 3 laivai lenkų kariškių. Ţinoma, kad 1941 m. su vienu 

lenkų belaisvių kariškių etapu Kolymon pateko lietuviai Kazimieras Šileika ir Senvaitis. 

Į Magadaną laivai plaukdavo per Japonų ir Ochotsko jūras, aplenkdami Sachalino salą iš pietų. 

Kelionė trukdavo 5-7 paras, o siaučiant audroms – dar ilgiau. Kelionė į Čiukčijos Peveko uostą 

trukdavo 35 paras ir ilgiau. Laivai plaukdavo per Japonų jūrą, Ramųjį vandenyną, Beringo jūrą ir 

Beringo sąsiaurį, Čiukčių ir Rytų Sibiro jūras. Dar ilgiau reikėjo plaukti iki Kolymos, Indigirkos, 

Janos upių ţiočių. Jūriniai laivai ten turėjo galimybę įplaukti į vandeningų upių ţemupius ir 

nugabenti kalinius į ten esančias kasyklas.  

 

 

Vargo keliai jūromis. 

Dėl trumpo navigacinio periodo, audrų, ledynų ir kitų nenumatytų kliūčių laivai daţnai 

neturėdavo galimybės laikytis numatyto grafiko ir šiaurėje, įstrigę visiems metams, uţsilikdavo 

upių uostuose, nes upes ledas sukaustydavo gerokai ankščiau nei jūras.  

Kaip jau minėta, Dalstrojaus valdyba milţiniškame plote turėjo neribotą valdţią tiek pramonėje, 

tiek konc. stovyklose. Vietinių administracinių organų „rinkimai“ Magadano mieste prasidėjo 

1947 m., o visoje Magadano srityje – tik 1953 m. „Išrinktoji“ vietinė valdţia buvo visiškai pavaldi 

Dalstrojaus centrui ir, net jei būtų panorėjusi, negalėjo pakeisti labai sunkios kalinių buities konc. 

stovyklose. 

1948.03.16 buvo išleistas bendras SSRS MVD (Vidaus Reikalų Ministerijos), MGB (Valstybės 

Saugumo Ministerijos) ir Generalinės Prokuratūros įsakymas įsteigti ypatingo reţimo konc. 

stovyklas, kuriose būtų laikomi tik politiniai kaliniai. Tų pačių metų geguţės 10 d. Kolymoje, 

Sevvostlago zonoje buvo įsteigta „BERLAG“ („Kranto lageris“) valdyba ypatingo reţimo 

koncentracijos stovykloms. Berlago ţinion buvo perduota dalis Sevvostlago konc. stovyklų. Į tas 

stovyklas buvo suveţami politiniai kaliniai, o iš jų iškeliami kriminaliniai. 

Tautiniu atţvilgiu Berlago konc. stovyklose daugiausia kalinių buvo iš Ukrainos. Daug kalinių 

buvo iš Kaukazo, Vid. Azijos respublikų, Pabaltijo valstybių. Politinių kalinių – lietuvių buvo apie 

10 procentų. Rusų kalinių tarpe buvo ţymių disidentų, mokslininkų, kariškių, bet daug buvo 

neturėjusių jokio ryšio su politika. Pvz., buvo tokių, kurie vogė kolchoze arbūzus ir buvo apkaltinti 

sabotaţu prieš valstybę. Tokie daţnai tikėjo, kad valstybėje visas smurtas buvo daromas neţinant 

Stalinui. Mes jiems buvome valstybės priešai. Jie nesivarţė bendrauti su konc. stovyklų valdţia, 

gaudavo lengvesnius darbus. 

Kolymos konc. stovyklose buvo nemaţai įvairių uţsienio šalių įkalintų ţmonių, bet daugiausia jų 



buvo iš Kinijos, Japonijos, Korėjos ir Lenkijos. Apie jų likimą maţai ţinoma. Kolymiečiai liudijo, 

kad karo metu Burchalos konc. stovyklos filiale „Bokovoj“ buvo apie 10 tūks. lenkų kariškių. Iki 

pokario gyvų neliko. Kai kurios šachtos karo metu buvo laikinai uţdarytos, tuo laiku nebuvo ten ir 

kalinių. Po karo konc. stovyklos prie šachtų vėl pradėjo veikti. Kaliniai senoje Dneprovskio 

ikikarinėje šachtoje aptiko kelis šimtus lenkų kariškių lavonų, kurie ten karo metu, uţsprogdinus 

šachtos išėjimus buvo palikti praţūčiai. Apie 1950 m. kalinius uţsieniečius iškelė į atskiras zonas. 

Ţinoma, kad arti Magadano buvo 3,5 tūks. japonų kalinių zona, stovyklos kodinis numeris 855-D. 

 
 

 

 

Virš konc. stovyklos vartų –  

Stalino šūkis: 

 „DARBAS – GARBĖS, 

DIDVYRIŠKUMO,  

ŠLOVĖS, REIKALAS“.  

Tai buvo taikoma  

badu marinamiems kaliniams. 

 

 
 

Visos konc. stovyklos ir lageriniai punktai turėjo savo kodinius numerius, bet paprastai ir 

stovyklos, ir punktai buvo įvardijami pagal gyvenvietės, šachtos ir kitus tipinius pavadinimus. 

Visų Kolymos kalinių likimas buvo nepavydėtinas. Knygoje „Partijos auksas“ Igoris Buničius 

rašo, kad per 1933-34 m. ţiemą Kolymoje liko gyvas kas 50-tas kalinys. Panaši padėtis buvo ir 

sekančią ţiemą. Knygoje teigiama, kad iki 1936 m. Kolymoje ţuvo per 600 tūks. ţmonių. 

Caro laikais Sibire katorgoje buvusiems dekabristams kasiterito rūdynuose buvo privaloma 

kalinio dienos norma surinkti 3 pūdus (48 kg.) rūdos. Sovietiniais laikais, 1938 m. kalinio dienos 

norma buvo 12800 kg. Kas galėjo pakelti tokį darbo krūvį, išsekę kaliniai krito kaip lapai rudenį. 

Vernon–Kress (Dement) mokslinėje praktinėje konferencijoje buvo pranešta, kad Kolymoje ir 

Čiukčijoje pabuvojo per 2 mil. kalinių.Tiek būtent kalinių bylų buvo Magadano saugumo archyvų 

duomenimis. Karo metu ir pokariu kasmet ţūdavo 100-150 tūkst. kalinių. Konferencijoje buvo 

teigiama, kad per visus GULAGO-o valdymo metus Dalstrojaus zonoje galėjo ţūti per 1 mil. 

ţmonių. Maţa vilties, kad kada nors tikri aukų skaičiai bus ţinomi visuomenei. Dar iki šiol 

nepanaikintas 1955.08.24 KGB įsakymas Nr. 108, kuris visiems Gulago dokumentams uţdėjo kodą 

„Visiškai slaptai“. 

1937-38 m. Magadane veikė SEVVOSTLAG viršininko S. N. Garanino siunčiama trijulė ( taip 

vadinama TROIKA), kuri spręsdavo kalinių likimą, gyventi ar mirti. Į konc. stovyklas vaţiuodavo 

trys ţemesnio rango kariškiai. Jie ir nutardavo kuriuos kalinius reikia likviduoti. Naikindavo 

daţniausiai politinius kalinius ir paliegusius, jau netinkamus darbui. Sušaudydavo ir vieną kitą vagį. 

Asmeniškai pats „Sevvostlago“ viršininkas Garaninas atvaţiavęs į konc. stovyklą liepdavo sustatyti 

prieš jį „nepaklusnius“ kalinius ir pats juos pistoletu šaudydavo. Pavaduotojai jam uţtaisinėjo 

ginklus. Nepaklusniu galėjo būti įvardijamas ir išsekęs, jau nepajėgiantis eiti į darbą kalinys. 

Antrojo pasaulinio karo metu kaliniai iš konc. stovyklų zonų nebuvo išleidţiami iki karo 

pabaigos, neţiūrint į tai, kad bausmės laikas jau buvo pasibaigęs. 

Laikraščio „Nezavisimaja Gazeta“ korespondento Sviatoslavo Timčenko, dirbusio 1979 m. 

korespondentu Magadane skaičiavimu, Kolymoje ţuvo apie 1,12 mil. kalinių. Badas nepakeliamas 

darbas paglemţdavo vis naujas aukas. Negalėjo kalinys atsilaikyti prieš tokį smurtą, jei jis, marintas 

badu nesvėrė ir 50 kg. 

Ţiemos metu kalinių lavonus paprastai kraudavo į krūvas uţ konc. stovyklos vartų. Trumpu 

vasaros laikotarpiu lavonus gabendavo į vadinamąsias „kapines“, kur lavonus apkraudavo skalda ir 

samanomis. Kai kur lavonus sumesdavo į senas apleistas šachtas, kurias buvo nesunku uţversti. 

Tiesiant Jakutijoje kelią į Magadano sritį, lavonus kraudavo į tiesiamo kelio ruoţe pasitaikančias 

lomas. Uţvertus skalda lavonai amţiams liko kaip vienas iš nutiesto kelio pagrindo komponentų.  



 

 

Kalinių kapinės. 

 

Kas jis? 

 

Gal didţiausios kalinių kapinės buvo prie Butugyčiago konc. stovyklos, kur buvo kasama ir 

apdorojama urano rūda. Uţdarius kasyklas ir panaikinus konc. stovyklą kalinių kapinės buvo 

sunaikintos buldozeriais. Tai Kolymoj buvo ne vienintelės sunaikintos kapinės. 

Berlago konc. stovyklose buvo ypatingas reţimas, labai ribotas susirašinėjimas su artimaisiais, 

labai prastas maistas, 12 val. pamaininis darbas, neskaitant kelionės iki darbo vietos ir atgal. 

Kaliniai privalėjo nešioti prisiūtus, ant kepurių, nugaros ir kelio, numerius. Tai buvo lyg 

inventoriaus numeris, kaip ant stalų ir kėdţių. Kalinių patikrinimų metu šaukdavo numeriais, vardai 

ir pavardės neegzistavo. Nušautą, ar ţuvusį šachtoj kalinį nurašyti buvo visai paprasta, nereikėjo 

jokios komisijos. Nurašant kėdę ar stalą – sudėtingesnės procedūros. Kalinį nušovęs kareivėlis dar 

atostogų gaudavo. Vis tik Berlago kalinių vidinis gyvenimas ir santykiai tarp kalinių labai skyrėsi 

nuo kalinių tarpusavio santykių konc. stovyklose, kur zonose vyravo kriminaliniai elementai. Ten 

darbo, reţimo sąlygos buvo lengvesnės, bet daugelis kalinių stovyklų stovyklose buvo vagių 

engiami. Konc. stovyklų valdţia į tai ţiūrėjo pro pirštus ir atatrodė kad tai daryti buvo skatinama. 

Būdavo atimamas net skurdus dienos duonos 

davinys. Berlago zonose kalinių tarpusavio 

santykiai buvo visai kitokie. Dėl duonos 

davinio kiekvienas galėjo būti ramus. Ten 

visi buvo kaip broliai, pasiruošę vienas kitam 

kuo nors padėti, kad ir geru ţodţiu. 

Tas jausmas likimo broliams ir sesėms 

išliko amţiams. Nebus įmanoma kada nors 

pamiršti pirmų Šv. Kūčių vakaro 1949 metais 

Matrosovo konc. stovykloje. Visi barako 

lietuviai susėdo, prieš save pasidėję kad ir 

kiek per dieną apkramtytą duonos davinį – 

paikę, sukalbėjo maldą, tyliai pagiedojo 

„Marija, Marija“ ir Lietuvos Himną, palinkėjo viens kitam stiprybės, prisiminė artimuosius. Sunku 

būtų nusakyti kiek tas vakaras suteikė visiems jėgų ir vilties, bet visi išsiskyrėme šviesesniais 

veidais ir Dievo valia sustiprėjusia širdyse viltimi, kad privalome išgyventi. 

Bėglių iš konc. stovyklų Kolymoje buvo nedaug, dėl labai didelių atstumų iki Sibiro geleţinkelių 

ir kitų kelių. Pabėgimai, kaip taisyklė, būdavo nesėkmingi. Pagautus bėglius daţniausiai nušaudavo 

vietoje. Kareiviams pakakdavo pargabenti nušautų bėglių nukirstus delnus su pirštų atspaudais.  

Čiukčijos kalinių tarpe sklido gandai, kad iš Čiukčijos buvęs pabėgimas per Beringo sąsiaurį į 

Aliaską. Atrodo, kad tai galėjo būti tik graţi svajonė. Nuo Čiukčijos konc. stovyklų iki Beringo 

sąsiaurio tiesiu keliu – 1000 km. Turint skurdţius maisto išteklius ir aprangą, nesant pakeliui 

gyvenviečių, turint omeny labai ir labai atšiaurų klimatą, kalnus ir pasienio sargybą, vargu ar tai 

būtų įmanoma. Be to, nerandama jokių tokių pabėgimų patvirtinimo uţsienio spaudoje. 

1991 m. spalio 22 d. „Lietuvos Aidas“, remdamasis gauta iš Sovietų Sąjungos medţiaga, rašė 

apie Čiukčijoje esančią aukštumą „1843 m“. Prie tos aukštumos (kalno), buvo pastatyti geri barakai 

kaliniams, buitis ten buvo ţymiai geresnė. Buvo rašoma, kad 1954 ar 1955 metais ten buvo 

susprogdintos dvi nedidelio galingumo vandenilinės bombos, kurių viena buvo antţeminė. Ir viskas, 

 

Pakeliui į konc. stovyklą. 



kas toje zonoje buvo gyva, tapo eksperimento aukomis. 

1990 m. rugpjūtį į Čiukčių Nacionalinę Apygardą buvo nuvykusi radiologinė ekspedicija, kurios 

uţduotis buvo nustatyti šio regiono radiacinį lygį. 1991 m. ekspedicijos ataskaita buvo atspausdinta 

ţurnale „Vrač“ Nr. 3. Nenurodant prieţasties, ekspedicijai nebuvo leista patekti į sprogdinimų 

epicentrą. Tačiau ekspedicijos sudarytas gama ir alfa spindulių pasiskirstymo ţemėlapis šiame 

rajone įrodo, kad padidinto radioaktyvumo Čiukčijoje prieţastis – būtent vandenilinių bombų 

sprogdinimai. Ar sprogdinimų aukų tarpe buvo kalinių lietuvių, galima tik spėlioti. Dabar, po 50 

metų, internete yra daug medţiagos apie Čiukčijos gyventojų ligas, kurias sukelia apygardoje 

padidintas radioaktyvumas. 

Kalinių vaikų klausimas visoje SSRS buvo analogiškas. Dar 1936-38 m. tėvų, represuotų uţ 

„tėvynės išdavimą“ 12 metų ir vyresni vaikai buvo 

„teisiami“ kartu su tėvais. Konc. stovyklose kalinės 

motinos įkalintos su naujagimiais, privalėjo dirbti ir 

vaikus pamatydavo tik vakarais. Kai vaikeliams 

sukakdavo trys metukai, juos iš motinų atimdavo ir 

išveţdavo į vaikų vaikų namus joms neţinomoje vietoje, 

kur jie gaudavo kitus vardus ir pavardes. Tėvams juos 

kada nors susirasti praktiškai buvo neįmanoma. 

Internete atsiranda vis daugiau duomenų apie 

represinius valdţios veiksmus vadinamųjų „Gulago 

vaikų“ atţvilgiu. Rašoma, kad iki 1938 m. rugpjūčio 4 d. 

iš represuotų tėvų buvo atimti 17335 vaikai ir ţadėta iki 

metų pabaigos atimti dar 5000. 1939 m. kovo 21 d. Berija 

pranešė Molotovui, kad tuo metu konc. stovyklose, kartu su motinomis buvo 4500 maţų vaikų. 

Vienas Dievas teţino, kiek per tuos metus maţų lietuvaičių papuolė į vaikų namus ir dabar gyvena 

svetimais vardais ir pavardėmis... 

Skirtinguose Magadano srities rajonuose klimatas buvo skirtingas. Pietinėje dalyje prie Ochotsko 

jūros oras drėgnas, vyravo vėjai, daţnai siausdavo pūgos. Vėjas ten siausdavo iki 100 dienų per 

metus. Temperatūra kartais siekdavo minus 30 laipsnių ir daugiau. 

Į šiaurę nuo Magadano klimatas buvo grynai ţieminis ir, esant ypač ţemoms oro temperatūroms, 

pūgos siausdavo rečiau. Ilgos ţiemos metu temperatūra minus 40-50 laipsnių buvo įprasta, o 

atskirom dienom siekdavo minus 60 ir daugiau laipsnių. Rekordinė oro temperatūra Magadano 

srityje uţfiksuota minus 67 laipsniai.  

Kaliniams išduodamos pirštinės, numegztos iš vatos pluošto ir nepadengtos jokia medţiaga, nuo 

šalčio buvo menka apsauga. Veido, rankų ir kojų nušalimai ir kiti apšalimai buvo labai daţnas 

reiškinys. 

Čiukčija yra gerokai šiauriau Magadano. Šiaurinę jos dalį skalauja Rytų Sibiro ir Čiukčių jūros, 

rytinę dalį – Beringo jūra. Zonose, arčiau jūrų klimatas kiek minkštesnis su sniego pūgom. Ten 

vidutinė ţiemos temperatūra buvo apie minus 30-35 laipsnius. Toliau nuo jūrų klimatas buvo 

sausesnis – ţemyninis, bet ten temperatūra buvo gerokai ţemesnė – 50 laipsnių, o neretai siekdavo 

minus 60 ir daugiau laipsnių. 

Rytinės Jakutijos šiaurinę dalį skalauja Rytų Sibiro ir Laptevų jūros. Ten klimatas buvo panašus 

kaip šiaurinėje Čiukčijoje. Toliau nuo jūrų klimatas buvo labai sausas, vyravo labai ţemos 

temperatūros. Oimiakono rajonas yra kaip vienas šalčio polių pasaulyje. Ten yra uţfiksuota net 

minus 72,2 laipsnių temperatūra. 

Visur, kur buvo Dalstrojaus konc. stovyklos, vyravo amţinas įšalas. Magadano srityje įšalas 

siekė iki 500 m., Jakutijoje vietomis iki 1500 m. 

Temperatūra giluminėse šachtose buvo minus 1-3 laipsniai ţemiau nulio ir tai buvo tikras 

komfortas palyginus su temperatūra išorėje. Kaliniai, norėdami išvengti stiprių šalčių, nevengė 

dirbti poţemyje, nors ten buvo gausu kenksmingų dulkių, kurios vėliau ne vienam ateity sutrumpino 

gyvenimą.  

Medicininis patarnavimas konc. stovyklose buvo labai labai primityvus. Zonose buvo 

ambulatorijos, kai kur med. punktai su keliomis lovomis. Medikamentų praktiškai nebuvo, 

„gydytojomis“ daţniausiai dirbo sargybos karininkų ţmonos, kurioms buvo nebūtinas aukštesnis 
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medicininis išsilavinimas. Iki suėmimo laisvėje buvę gydytojai 

zonų ambulatorijose dirbo sanitarais. Jie buvo beteisiai sergančių 

kalinių atţvilgiu. Matrosovo konc. stovykloje ambulatorijos 

vedėja buvo felčerė, o sanitaru toje ambulatorijoje dirbo kalinys, 

buvęs SSRS Medicinos Mokslų Akademijos tikrasis narys. Jam 

tai buvo privilegijuotas darbas, nes nereikėjo dirbti sunkių darbų 

šachtose. Ambulatorijos vedėja turėjo teisę kalinį ligonį atleisti 

nuo darbo vienai dienai, jei ligonio temperatūra buvo aukštesnė 

nei 38 laipsniai. 

Centrinė kalinių ligoninė buvo Jagodno rajone Debino 

gyvenvietėje. Ji dar buvo vadinama „Levyj Bereg“. Patekti į 

centrinę ligoninę buvo beveik neišsprendţiama problema. Iš 

Matrosovo konc. stovyklos per kelerius metus, pradedant 

1949 m., į toli esančią centrinę ligoninę nebuvo išgabentas nė 

vienas sunkus ligonis. Kalinį siunčiant į ligoninę, būtų reikėję 

pasirūpinti transportu su sargyba, apiforminti atitinkamus 

dokumentus. Tai vietinei valdţiai buvo per daug sudėtinga ir nereikalinga – kaliniai „sėkmingai“ 

mirdavo zonose, o nurašyti juos iš gyvųjų tarpo buvo labai paprasta.  

Po Stalino mirties reţimas konc. stovyklose pradėjo lengvėti. 1955 m. išleido į laisvę kalinius, 

kurie buvo suimti dar nesulaukę 18 metų. 

1956 m. jau nemaţai kalinių turėjo teisę išeiti uţ stovyklos zonos ribų be sargybos, pradėjo 

mokėti nors ir maţus pinigus uţ darbą. Pradėjo dirbti komisijos, kurios perţiūrinėjo kalinių bylas. 

Kaliniai masiškai buvo leidţiami į laisvę.  

Daug konc. stovyklų panaikino, nes labai sumaţėjo kalinių. Likę nelaisvėje kaliniai buvo 

koncentruojami tam tikslui skirtose zonose. Dalis politkalinių buvo išgabenta į ţemyną, į Sibire ir 

Vid. Azijoje esančias konc. stovyklas. 

Komisijų sprendimu paleisti iš konc. stovyklų kaliniai turėjo teisę išvykti iš Kolymos su 

galimybe vykti namo – ten, kur jie buvo suimti. Deja, marionetinė Lietuvos komunistinė valdţia 

savo raštais reikalavo, kad buvę kaliniai nebūtų nukreipiami į Lietuvos SSR ribas, visomis 

priemonėmis tai trukdė. Daug buvusių kalinių įsikūrė kaimyninėje Latvijoje, Baltarusijoje. Nemaţai 

buvusių kalinių uţsiliko Rusijoje, iki geresnių laikų. 

1989 m. buvusių Kolymos politkalinių Mindaugo Bloznelio, Algirdo Čiurlio, Stasio 

Dambrausko, Elvyros Pliupelytės ir kitų, daugumoje kauniečių, pastangomis buvo organizuotas 

buvusių kolymiečių suvaţiavimas Rumšiškėse. Po pamaldų Rumšiškių baţnyčioje visi patraukė į 

Rumšiškių muziejaus Klojimo teatrą. Kiek buvo jaudinančių susitikimų! Viskas, kas buvo primiršta, 

uţkonservuota sąmonėje atgijo iš naujo. Kiek šypsenų, dţiaugsmo ašarų... 

Buvo nutarta įkurti Kolymos politinių kalinių bendriją. Jos pirmininku buvo išrinktas Mindaugas 

Bloznelis. Nuo to laiko kasmet pirmą šeštadienį po atmintinos Birţelio 14 dienos Rumšiškės 

pasitinka vis retėjančias Kolymos kalinių gretas.  

Esam labai dėkingi Rumšiškių Kultūros Centro direkcijai, kuri visados maloniai suteikdavo ir 

suteikia pastogę mūsų suvaţiavimo dalyviams, Liaudies Buities Muziejaus direkcijai, kad galime 

pasimelsti muziejaus baţnytėlėje. 

Bendrijos pastangomis baţnytėlės šventoriuje buvo pastatytas graţus koplytstulpis Kolymos 

politkalinių kankiniams atminti, išleistas kolymiečių eilių rinkinys. Dabar, aktyviai įsijungus 

buvusių Kolymos kalinių atţaloms, yra internete atidarytas Kolymos Bendrijos puslapis, kuriame 

galima rasti buvusių kalinių prisiminimus, sudarinėjamas buvusių Kolymos kalinių sąrašas. 

Renkant medţiagą apie Kolymos konc. stovyklas ir stovyklose pabuvojusius lietuvius kalinius, 

teko pavaţinėti po visą šalį, pakalbinti išlikusius tų dienų liudininkus, susirašinėti laiškais. Daugelis 

kalinių tvirtino, kad iki 1948-ųjų metų polit. kaliniai stovyklų zonose buvo laikomi kartu su 

kriminaliniais kaliniais ir daţnai buvo kilnojami iš vienos konc. stovyklos į kitas. Tuo metu visose 

konc. stovyklose buvo politinių kalinių ir tuo pačiu kalinių lietuvių. Polit. kalinių tarpe buvo ţymiai 

daugiau išsilavinusių ţmonių, kurie buvo reikalingi valdant kasyklų techniką. 
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Buvusių Kolymos kalinių šeimoje Magadane gimusio Tadaušo Paţarausko tapytas 

Kolymos prisiminimų paveikslas. 

Buvo bandyta bendradarbiauti su Rusijos „Memorial“ skyriais, bet nauda buvo nedidelė. Jie 

bevelija patys kapstytis savo šalies šiukšlyne. Atskirų tautų likimai Gulage ten iš esmės 

nenagrinėjami. Vis tik internete atsiranda nemaţai medţiagos apie Kolymos ir kitų Sibiro vietų 

konc. stovyklas. 

Magadano ţydų bendruomenė internete patalpino Magadano srities konc. stovyklų ţemėlapius. 

Nors jų ţemėlapiai nurodo ne visas buvusias konc. stovyklas, bet jie labai padėjo nustatant stovyklų 

vietas. Ţydų bendruomenė ţadėjo paruošti ir Čiukčijoje bei Jakutijoje buvusių konc. stovyklų 

ţemėlapius, bet dėl neţinomų prieţasčių jų dar nėra. Pavyko gauti JAV išleistų Magadano srities, 

Čiukčijos ir rytinės Jakutijos ţemėlapių komplektus. 

Vis daugiau medţiagos apie Gulagą atsiranda internete, rašomos prisiminimų knygos, dalinai 

atsiveria archyvai. Tik vargu ar bus įmanoma kada nors pilnai susipaţinti su Rusijoje išlikusiais 

dokumentais. Visas Pabaltijo tautas siaubė ir raudonasis, ir rudasis fašizmai, bet pasaulis pasmerkė 

tik rudąjį. 

2001 m. rugpjūčio 18 – rugsėjo 5 dienomis įvyko lietuvių ekspedicija į Magadano sritį. Jos metu 

buvo surinkta nemaţai foto ir dokumentinės medţiagos. Ekspedicijos dalyviai Rimantas Dijokas ir 

Algis Vyšniūnas, pasitelkę Magadane gyvenančius lietuvius, apvaţiavo dalį konc. stovyklų su 

kalinių kapinėmis, lankėsi vietiniuose muziejuose, Magadano centriniame Gulago archyve. 

Ekspedicijos dalyviai parašė išsamią ataskaitą. 

Šiuo metu buvusių kalinių atţalos vėl ruošiasi ekspedicijai savo tėvų kančios keliais Kolymoje. 

Dieve jiems padėk! 

Esu dėkingas Aldonai Juodvalkytei-Suščenkienei, Rimantui Dijokui, Juozui Karsokai, Antanui 

Jankauskui, Sigitui Ţilioniui, Algiui Kibirkščiui, Antaninai Valeikienei, sūnui Robertui Pupeliui, 

anūkei Rūtai Pupelytei ir daugeliui buvusių Kolymos kalinių, kurie pasidalino savo prisiminimais 

renkant ir ruošiant medţiagą apie Kolymos konc. stovyklas ir juose kalėjusius lietuvius. Lietuvos 

gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras iš savo archyvų papildė Kolymoje kalėjusių 

lietuvių sąrašą. Centro Atminimų programų skyriaus vyriausioji specialistė Violeta Ţivotkevičiūtė 

padėjo tinkamai įforminti visą rašinį. Aišku, tai neatskleis visos Kolymos Gulago istorijos, reikia 

tikėtis, laikui bėgant, bus ţinoma gerokai daugiau. 

Esu dėkingas Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovybei ir 

darbuotojams uţ darbą redaguojant ir ruošiant leidybai šį leidinį.  

 

Vytautas Pupelis, 

Buvęs Berijos ir Matrosovo konc. stovyklų kalinys. 

 



 

 

 

 

MAGADANAS. PAMINKLAS „KAUKĖ“. 

1996-06-12 ši skulptūra Kolymos kankiniams buvo pastatyta Magadano kalinių persiuntimo punkto vietoje. 

Skulptūros kūrėjai – skulptorius Ernst Neizvestnyj ir architektas Kamil Kozaev. 

 

 

 

Knygos tęsinys: Magadano miesto ir jo apylinkių koncentracijos stovyklos. 

http://www.kolyma.lt/knygos/Pupelis-Lietuviai-Kolymos-koncentracijos-stovyklose-2.pdf

