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NASTAZIJA  K A I R I tJ K S T Y T i

1956-1959 METU REPATRIACUA
IS LIETUVOS SOVIETU SOCIALISTINES RESPUBLIKOS

I LENKIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

1.  |vadas

Antrasis pasaulinis karas bei su juo susij? ivairis, ypa6 valstybiniu sienu, paki-
timai paliko kai kuriu §aliu gyventojus uZ ju valstybiu ribu. Taip atsitiko su Lenkijos

gyventojais Rytuose, kai 1920-1939 in. Lenkijos okupuoti Vakaru Ukrainos, Vaka-
ru Baltarusijos ir Rytu Lietuvos etniniu Zemiu plotai 1939 in. SSRS buvo perduoti
Ukrainos SSR, Baltarusijos SSR ir Lietuvai. §iose Zemese nuo seno gyveno lenku,
kuriu skai6iu  1920-1939 in.  didino lenku kolonistai bei lenky  administracijos ir
bazny6ios vykdomas vietiniu gyventoju nutautinimas.  1939 09 01  lenku duomeni-
mis, §iose Lenkijos okupuotose Zem6se buvo daugiau kaip 13,2 mln. Zmoniu, i§ ju
5,3 mln. IenkuL. Nelenku §altiniai nurodo daug mazesni lenku skai6iu - 2,3 mln.2
1942 in. vokie6iu atlikto gyventoju sura§ymo Ziniomis, Rytu Lietuvoje, tiksliau sa-
kant, buvusioje lenky okupuotos teritorijos dalyje, buvo uzrafyta 570,3 ttikst. Zmo-
niu,  i§ ju  245,3  ttikst.  Ienku3.

Pagal SSRS, taip pat Ukrainos SSR, Baltarusijos SSR ir Lietuvos SSR susita-
rimus  su  Lenkija,  1944-1947 in. vyko  lenky bei buvusiu  Lenkijos  pilie6iu dydu
repatriacija. Jos metu i Lenkija atvyko daugiau kaip 1,5 mln. Zmoniu: 787,8 ttikst.
i§  Ukrainos  SSR,  274,2  ttikst.  i§  Baltarusijos  SSR,  178,0  ttikst.  i§  Lietuvos  SSR4.

1  8.     BbejlbropcrcHfi,    3HaqeHHe   IIojlbcKHx   BocToqHHx   npoBHHHillfi   ;|jlH   nojlbcrcofi

pecny6jml¢H, Li.cfwvor visztomc#Gf ongfl!#!.z¢c!}.xp flrckywzs (toliau -LPIoid), f. 17541, ap. 1, b. 74,I. 29, 35.
2 Die  T4blker des  Ostraumes,  Berlin,  1942, S.  8.

3 N.   Kairidk§tyt6,   Vilniaus kra§to gyventojai (1942 in. geguzes 27 d. sura§ymo duomenimis),

Rytu Lietuva.. Istorija, kulthra, kalba, Vilnjlus, L992, p.1T].
4  Poiska,  1944-1955, WairsRENIa, T966, s. T]2.
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Lietuviu duomenimis, repatriavo 171 158 asmenys: 168 822 lenkai, 2284 Zydai ir 52
kitu tautybiu asmenys5. Taigi pasibaigus repatriacijai SSRS liko nemazai lenku. Ju
nei§vykimo priezas6iu btita ivairiu,  daznai nepriklausiusiu nuo pa6iu lenky noro.
Tod6l  daugelis  lenky  ir  toliau  ie§kojo  galimybiu  i§vykti  i§  SSRS  i  Lenkijos  LR,
kurioje gyveno ju §eimos nariu bei artimu Zmoniu. Pastangos baig6si tuo, kad 1956
in. Ienkai, taip pat buvusieji 1920-1939 in. Lenkijos pilie6iai dydai galejo repatri-

juoti i Lenkijos LR.
1956-1959 in. repatriacija i§ Lietuvos SSR i Lenkijos LR iki §iol n6ra tyrineta.

Sovietme6iu Si tyrin6jima trukd6 archyvin6s mediiagos islaptinimas. Be to, sovieti-
n6 cenztira neleido skelbti duomenu apie gyventoju jud6jima, nesvarbu, kokia for-
rna Sis jud6jimas vyktu. Tod6l iki §iol spaudoje t6ra paskelbta  1957 03 25  SSRS ir
Lenkijos vyriausybiu susitarimas ,,Del tolesnes lenku tautyb6s asmenu repatriacijos
terminu ir tvarkos" bei kai kuriu duomenu apie  1956-1959 in. repatriantu pilie-
tybes keitina6.

Lenku istoriografija gausesn6:  L. Kosifiskis, M.  Latuchas ir kiti yra tyrinej? ir
rage  apie  1956-1959  in.  repatriacija,  ta6iau ji  nagrin6jama  kaip  repatriacija  i§
SSRS  apskritai,  nei§skiriant  i§  5io  proceso  Lietuvos  SSR7.

Mediiaga  straipsniui  autor6  rinko  Lietuvos  centriniame  valstybes,  Lietuvos
visuomenes  organizaciju,  Lietuvos ypatingojo,  Vidaus  reikalu  ministerijos  Infor-
matikos  specfondu  poskyrio  archyvuose bei §ios  ministerijos  Migracijos  departa-
mente.  1944-1947 in. repatriacijos archyviniai dokumentai yra sukaupti ir apima
visus  su  §ia  repatriacija  susijusius  klausimus,  bet  to  n6ra  apie  1956-1959  in.
repatriacija.  Iivardintuose  archyvuose  yra  saugomi  tik  atskiri  dokumentai,  ir jie
neatspindi arba tik fragmenti§kai atspindi kai kuriuos repatriacijos klausimus. Be
to,  rinkti mediiaga Lietuvos  VRM archyve trukde kai kuriu bylu  apyra5u  nebu-
vimas.  Nepataisoma  Zala  1956-1959  in.  repatriacijos  istorijai  padar6  tai,  kad
septintojo  de§imtme6io  viduryje  buvo  sunaikinta  nemaza  dalis  Lietuvos  VRM
archyviniu  bylu.  Be  6,3  ttikst.  repatriantu  asmens  bylu,  buvo  sunaikinti  dar  36
tomai bylu (neskai5iuojant 1957 in. bylu, nes ju skai6ius nenurodytas). Tose bylose
buvo sukaupta SSRS VRM ir Lietuvos SSR VRM susira§inejimo mediiaga8.

5  Zinios apie i§vykusius i Lenkija pilie6ius ir j.u isvezta gyva inventoriu,  Lz.cfrovos cc#fw.#!.s v¢/dybG#

4zrckyv¢s (toliau -Lcbzz4), f. R-141, ap. 6, b. 348, I.  197.
6 P.   Mi§kinis,   Lietuvos ir Lenkijos santykiu raida po 11 pasaulinio karo,  L!.cfwvos SSR mods/Lf

ahademijos darbai. A serija  (tohi+an - MADA), 1970, t. 1, p. 71, 72.
7 L.  Kosifiski,   Migracja ludno,Sci w Polsce w latach 1950-1960, WzusziNIa.,1968., M .  LaLtuch,

Repatriacja ludno§ci polskiej  1955-1960, Wa;rszaNIaL, T961.
8 1965 08 18 ekspertu komisijos atrinktu bylu sunaikinimo aktas, Lz.c/ztvos v!.d¢ws rc!.k&/xp in;.#isfeHj.ob'

MI.grcoc!}.or drp&rf&mc#fo eJ.#¢m¢sz.s ¢nckyva!S (toliau -MDE4), be fondo, apyra§o, b. 52407, lapai nenu-
meruoti.
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Naudodamasi anks6iau iivardintu archyvu mediiaga, autor6 siek6 atskleisti SSRS
ir Lenkijos derybu procesa d6l repatriacijos atnaujinimo, parodyti SSRS ir Lietuvos
SSR vidaus reikalu istaigu veikla, organizuojant bei vykdant repatriacija, apibtidinti
repatriacijos eiga bei iftykstan6ius Zmones.

2.  SSRS  ir Lenkijos  LR derybos  del  repatriacijos

Nors po Stalino mirties (1953 in.) totalitarinis rezimas SSRS suiveln6jo, bet §ios
§alies Zmoniu  isvykimas  i uzsieni,  net i socialistines bei liaudies respublikas,  prie
kuriu  priklaus6  ir  Lenkija,  buvo  smarkiai  suvardytas.  1952-1959  metais  tik  417
asmenu gavo vizas isvykti i§ LSSR i Lenkijos LR9, nors pageidavusi".u i§vykti i §ia
§ali buvo ttikstan6iai lenku, taip pat nemazai dydu. §iu Zmoniu norus 16me daugelis

priezas6iu: vieni sieke gyventi su esan6iais Lenkijoje artimaisiais, kitus viliojo lais-
vesnis, demokrati§kesnis §ios §alies gyvenimas, palyginus su SSRS, treti, ypa6 dydai,
tikejosi per Lenkija i§vykti i kitas pasaulio §alis (Izraeli, JAV).

SSRS  lenky  pastangos  i§vykti  i Lenkijos LR buvo priezastis  Lenkijos LR vy-
riausybei vesti derybas d6l repatriacijos atnaujinimo. Derybos, matyt, nebuvo leng-
vos,  nes  tik  1955  12  15  SSRS  MT pri6m6  slapta nutarima  „D6l  sovietu  pilie6iu,
nepasinaudojusiu  evakuacijos  teise pagal  1945  07  06  sovietu-lenku  susitarima,  i5-

vykino pastoviai gyventi i Lenkija tvarkos"]°. Nutarime nurodyta, kad lenkai, norin-
tys repatrijuoti i Lenkija, nuo  1956 01  01  gali paduoti prafymus ir iki  1956  12 31  i
ja repatrijuoti]].  §io nutarimo pri6mimu nesibaig6 Lenkijos LR vyriausybes dery-
bos. Lenkija ir toliau siek6 i§sidereti kuo palankesniu repatriacijos salygu, o ypa6
ilgesnio jos  termino.  1956  11  18  ivyko  lenky  repatriacijai  reik§mingas  SSRS  de-
legacijos, kurioje buvo ne tik SSRS vyriausybes, bet ir SSKP CK atstovu, ir Lenkijos
LR vyriausybin6s delegacijos, taip pat Lenkijos jungtin6s darbo partijos CK atstovu
pasitarimas. §ios delegacijos pasira§6 bendra parei§kima. Jame i§destyti principai,
kuriais prival6jo remtis atitinkami SSRS valdzios organai, teikdami pagalba repat-
rijuojantiems i Lenkija lenkams, turintiems §eimos nariu Lenkijoje bei asmenims,
nepasinaudojusiems repatriacijos teise pagal 1945 07 06 sovietu-lenky susitarima.
Be to, sovietu delegacija pazad6jo lenkams, kad d6l repatriacijos SSRS AT Prezi-
diumas perzitires nuteistvy.u lenku prie5laikinio paleidimo i§ ikalinimo vietu klausi-

9 1959 04 25 Lietuvos SSR vidaus reikalu ministro A. Gailevi6iaus slapta pazyma LKP CK sekretoriui

A.  Snie6kui,  LM04  f.  16895,  ap.  2,  b.  344,  I.  162.
10  1963  05  25  aktas, L!.cfwvor }p¢f!.#gersi.a cznckyv4zs  (toliau -   Lrz4), f.  K-1,  ap.  6, b.  762, I.  2.

11  Ten  pat.
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rna arba §iu asmenu likima perduos spr?sti pa6iai lenky valdziai. Abieju 5aliu de-
legacijos susitar6 artimiausiu metu pasiralyti susitarima d6l repatriacijos tvarkos ir

jos terminul2.
1957  03  01  SSRS  MT  i§leido  slapta  nutarima  „D6l  tolesn6s  lenku  tautyb6s

asmenu repatriacijos twarkos ir teminu susitarimo tarp Sovietu Socialistiniu Res-
publiku  Say.ungos  ir Lenkijos  Liaudies  Respublikos pasira§ymo".  Nutarime  nuro-
dyta, kad SSRS vyriausybe pritare Lenkijos LR pasidlymui pasiralyti §i susitarima
ir  ipareigojo  SSRS  uzsienio  reikalu  ministerija,  kad  §i  apie  tai  informuotu  Len-
kijos  LR vyriausybe]3.  Prie min6to  SSRS  MT nutarimo buvo prid6tas  susitarimo

projektas. Derybu metu SSRS delegacijai vyriausyb6 suteike teise daryti jame ati-
tinkamu pakeitimu bei papildymu.

Pasira§ant susitarima SSRS delegacijai vadovavo SSRS vidaus reikalu ministras
N. Dudorovas. I ja buvo pakviesti Ukrainos SSR, Baltarusijos SSR ir Lietuvos SSR
atstovai, kadangi i5 §iu respubliku nemazai lenku, taip pat ir dydu, buvusiu iki 1939
09  17 Lenkijos pilie6iais, tur6jo teis? repatrijuoti.

Per  derybas,  kurios  vyko  Maskvoje,  Lenkijos  LR  delegacija  sieke,  kad  btitu
prat?sti numatyti susitarimo projekte repatriacijos terminai, ir jai pavyko susitar-
ti.  Tai  rodo  1957  03  20  SSRS  MT  nutarimas  ,,Del  1957  03  01  SSRS  Ministru
Tarybos  nutarimo  dalies  pakeitimo]4.  Pagal  1957  03  20  nutarima  asmenys  pra§y-
mus  d6l repatriacijos gal6jo pateikti ne  iki  1957  12 01, kaip buvo  numatyta  1957
03  01  SSRS  MT nutarime,  o  iki  1958  10 01,  repatrijuoti - ne  iki  1957  12 31,  o
iki  1958  12 31.  1958 06 05  SSRS  MT dar karta Siuos  terminus prates6:  pratymu

pri6mima -iki 1959 01 01, o repatriacija -iki 1959 03 31. Ta6iau d6l objektyviu
priezas6iu ne visi repatriantai susp6jo iki  1959 03 31  i§vykti i Lenkijos LR. Tod6l
isimties  tvarka jiems  i§vykti  buvo  leista  iki  1959  09  01.  Taigi  ir  i§  Lietuvos  SSR
i§vykstantys i Lenkijos LR galejo naudotis ilga, daugiau kaip 3,5 metu besitesian-
Cia,  repatriacija.

1957 03 25 delegaciju vadovai pasira§6  17 straipsniu susitarima, i§ kuriu trijuo-
se  buvo  nurodoma,  kaip  i§ai§kinti  asmenis,  turin6ius  teise  repatrijuoti.  Pvz.,  I
straipsnis  skelb6,  kad  repatrijuoti  turi  teise  lenkai,  iki  1939  09  17  buve  Lenkijos

pilie6iai bei vaikai iki 16 metu, kurie tuo metu irgi buvo Lenkijos pilie6iai, nors jie

`2 8arcotto@ame]ibcm8o  COP  u  meac@yuapo@Itbue  omltowettua  no  6onpocam  epam@attcm6a:

(C6opHHR),   MocKBa,   1964,   c.   74.
t3 1957 03 01 SSRS Ministru Tarybos nutarimas „Del tolesnes lenku tautyb6s asmenu repatriacijos

terminu  ir  tvarkos  susitarimo  tarp  Sovietu  Socialistiniu  Respubliku  Sap.ungos  ir  Lenkijos  Liaudies
Respublikos  pasira§ymo",  LCLZ4,  f.  R-754,  ap.  14,  b.  81,  I.  91,  92.

]4  1957  03  20  SSRS  Ministru Tarybos nutarimas  „D61  1957 in.  kovo  1  d.  SSRS  Ministru Tarybos

nutarimo  dalies  pakeitimo",  ten  pat,  I.  104.
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ir  neturi  giminiu  Lenkijoje,  bet  del ju  i§vykimo  tarpininkauja  lenku  valdzia.  IV
straipsnis skelbe, kad gali repatrijuoti neturej? Lenkijos pilietyb6s nelenky tautyb6s
asmenys, jeigu jie yra lenko, turin6io teise repatrijuoti, §eimos nariai ir veda bendra
tiki.  XIV  straipsniu  suteikta  teis6  repatrijuoti dydams,  buvusiems  iki  1939  09  17
Lenkijos pilie6iams.  Pagal §io susitarimo XV straipsni i§ SSRS i Lenkija negal6jo
i§vykti lenky  tautyb6s  asmenys,  kurie i  SSRS  atvyko  i§  Lenkijos per  1944-1947
metu repatriacija]5.

3. Pasiruo§imas repatriacijai

Pirmajai,  t.y.  1944-1947 in.  repatriacijai,  i Lenkija vykdyti buvo  ikurtos  spe-
cialios  istaigos.  Antraja repatriacija pravesti  SSRS  MT paved6  SSRS vidaus  rei-
kalu ministerijai.  Pastaroji organizavo ir vykd6  5i darba per jai pavaldzias  sap.un-

giniu  respubliku  bei  kitu  teritoriniu-administraciniu  Vidaus  reikalu  ministerijos
padaliniu  istaigas.  Tod6l  ir  Lietuvos  SSR  vidaus  reikalu  ministerija,  vykdydama
lenku bei dydu repatriacija, vadovavosi SSRS vidaus reikalu ministro nurodymais,
isakymais,  instrukcijomis  ir  nuolatos  atsiskaitydavo jam  uZ  atlikta  darba.

Vidaus  reikalu  istaigu  darba vykdant repatriacija  galima  suskirstyti  i  2  dalis.
Pirmoji  §io  darbo  dalis - paruo§iamoji,  kuria  sudare  ivairiu  dokumentu,  regu-
liuojan6iu  repatriacijos  tvarka,  rengimas.  Antroji - praktinis  repatriacijos  vyk-
dymas.

lvairius dokumentus ruos6 SSRS vidaus reikalu ministerija. Remdamasis SSRS
MT nutarimais, SSRS vidaus reikalu ministras leido isakymus. Ypa6 svarbtis  repat-
riacijai buvo  1955  12 24,  1956 07 31  ir  1957 04  15  isakymai bei prie  1955  12 24  ir
1957  04  15  isakymu  pridetos  instrukcijos.  Min6tais  dokumentais  vidaus  reikalu
ministras nustat6 repatriacijos eiga, repatriantu dokumentu priemimo, perzitir6ji-
mo, apiforminimo tvarka, ja atitinkamai kei6iant ar papildant.

1955  12 24 N. Dudorovas isake rajonu, miestu milicijos skyriams nuo 1956 01 01

prad6ti priimin6ti i§  asmenu pradymus del repatriacijos ir ja iki  1956  12 31  ivyk-
dyti.  Prie isakymo esan6ioje instrukcijoje  ,,D6l sovietiniu pilie6iu,  nepasinaudoju-
siu  repatriacijos  teise  pagal  SSRS-Lenkijos  susitarima,  iivaziavimo  pastoviam
gyvenimui i Lenkija apiforminimo tvarkos" nurodyta, kad prasymus gali del repat-
riacijos pateikti asmenys nuo 16 metu amziaus (1957 04 15 instrukcijoje - nuo  18

]5  Susitarimas tarp Sovietu Socialistiniu Respubliku Say.ungos ir Lenkijos Liaudies Respublikos vy-

riausybiu „Del tolesn6s lenku tautybes asmenu repatriacijos terminu ir tvarkos ", Lrz4,  f. K-17, ap. 6,
b.  762,I.  107,108,112.
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metu)L6. Be to, norin6iu repatrijuoti tevu vaikai, esantys 14 ir daugiau metu, priva-
lejo pateikti ra§tu sutikima repatrijuoti i Lenkija. Instrukcijoje iivardinti dokumen-
tai, kuriuos parei§kejas tur6jo prideti prie pra§ymo. Taigi asmens noras repatrijuoti
turejo  btiti  irodomas  dokumentais,  ar jis  tarn  turi  teise.  Pirmosios  repatriacijos
metu tokios kontroles norintiems repatrijuoti nebuvo, nes per ja, ypa6 pirmaisiais
metais,  nora  repatrijuoti  galima buvo  pareik§ti net  ir Zodiiu,  nepateikiant jokiu
dokumentu.

SSRS vidaus reikalu ministras keite bei papilde ankstesnius nurodymus, isaky-
mus  del  repatriacijos terminu,  dokumentu  apiforminimo tvarkos  ir kitais klausi-
mais.  Pakeitimu  ir papildymu  priezastys buvo  ivairios.  Vienas ju  leme  sovietu-
lenku derybu rezultatai, kitas - praktinis repatriacijos darbas ir jo trikumai. Ypa6
daug pakeitimu  ir papildymu padaryta  1957 04  15  SSRS vidaus  reikalu  ministro
isakyme ,,Del tarpininkavimo, perzitirejimo, apiforminimo dokumentu tvarkos len-
ku tautyb6s asmenims, repatrijuojantiems i§ SSRS i Lenkija pagal 1957 03 25 susita-
rima". §iuo isakymu buvo panaikinti  1955  12 24 ir 1956 07 31  isakymai.  1957 04  15
vidaus reikalu ministro isakymas skelbe naujus repatriacijos terminus,  nurodytus
1957 03 20 SSRS MT nutarime. Prie isakymo esanti instrukcija nustate konkre6ius
dokumentu pateikimo, perzitirejimo, apiforminimo teminus]7, kuriu anks6iau ne-
buvo. Todel laikas nuo dokumentu pateikimo iki galutinio ju apiforminimo daznai
ilgokai uztrukdavo, del to buvo nepatenkintu gyventoju, jie ra§6 skundus.

1957  04  15  instrukcija  nemazai  pakeit6  bei  papild6  1955  12  24  instrukcijos
teiginiu. Kad repatriacija vyktu grei6iau, buvo nustatyti dokumentu tvarkymo kon-
krettis  terminai.  Pvz.,  rajonu,  miestu  milicijos  skyriai  i§  norin6iu  repatrijuoti  as-
menu  gautus  dokumentus  privalejo  perzitireti  per  viena  pare  ir  i§siusti  juos  i
atitinkamu milicijos valdybu pasu ir registracijos skyrius. Valstybes saugumo istai-

gos per  15  dienu privalejo patikrinti dokumentus ir su i§vadomis i§siusti istaigai,
atsiuntusiai  minetus  dokumentus.  §i  instrukcija nustat6,  kad leidimai  repatrijuo-
jantiems i Lenkija galioja 3 m6nesius nuo ju i§davimo dienos. Joje buvo nurodyti
repatriantu  atleidimo  i§  darbo, ju  turto  likvidavimo  ir  kiti  klausimai]8.

Lietuvos  SSR  vidaus  reikalu  ministras  irgi  paskelb6  keleta  dokumentu  del
repatriacijos.  Tai  isakymai,  nurodymai,  susije  daugiausia  su  repatriacijos  darbo
trikumais, ju §alinimu.

]6 „Del sovietiniu pilie6iu, nepasinaudojusiu repatriacijos teise pagal  1945  07 06 SSRS-Lenkijos

susitarima i§vaziavimui pastoviam gyvenimui i Lenkija, apiforminimo tvarkos" instrukcijos i§trauka, ten
pat, I.  87.

]7 „Del taxpininkavimo, perzitiiejimo ir apiforminimo dokumentu tvarkos lenku tautybes asmenims,

repatrijuojantiems i§ SSRS i Lenkija pagal  1957 03  25 susitarima"  (instrukcijos i§trauka), ten pat, I. 98.
]8  Ten  pat,  I.  102,  103,  104.
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Prakti§kai milicijos pareigdnai priimdavo asmenu pratymus ir kitus dokumen-
tus,  reikalingus leidimams, vadinamiesiems paliudijimams,  repatrijuoti i Lenkija.
Ypatingas  demesys buvo  skiriamas i§ai§kinti  asmenis,  norin6ius neteis`etai repat-
rijuoti.

4.  Priemones  neteisetai  asmenu repatriacijai  sutrukdyti

Praejus keliems repatriacijos menesiams, paai§kejo, kad yra asmenu, neteisetai
repatriavusiu  i§  SSRS  i  Lenkijos  LR.  Todel  buvo  pareikalauta  i5  besirtipinan6iu
repatriacijos  reikalais Vidaus  reikalu ministerijos  istaigu  atidziau tikrinti  asmenu
dokumentus, ypa6 i§duodant leidimus repatrijuoti. 1956 07 31 SSRS vidaus reikalu
ministras N. Dudorovas slaptu isakymu nurod6 sap.unginiu respubliky vidaus reikalu
ministrams,  kra§tu,  sri6iu  milicijos  valdybu  vir§ininkams  asmeni§kai  kontroliuoti
repatriacija, pagreitinti asmenu dokumentu apiforminima, kartu vengiant bet ko-
kios  §iame  darbe  sumai§ties.  Be  to,  buvo  pareikalauta  per  3  m6nesius  i§ai§kinti
visus sovietinius pilie6ius, turin6ius giminiu Lenkijojet9.

Repatriacija   suk616   nauju   rtipes6iu   ir  valstyb6s   saugumo   darbuotojams.
1957  05  08  Valstybes  saugumo  komitetas  prie  SSRS  MT  pri6m6  atitinkamus
nurodymus repatriantu klausimais.  Pagal juos valstyb6s saugumo  darbuotojai pa-

pildomai  prival6jo  imtis  priemoniu,  kad  i  Lenkija  nei§vyktu  asmenys,  kurie  turi
teise  repatrijuoti,  bet  yra  antisovietiniu  pazitiru.  Taigi  saugumie6iai  kruop§6iau
6m6si tikrinti informacija apie fiktyvias vedybas, falsifikuotus dokumentus ir pan.
Sis  tikrinimas tesdavosi kartais gana ilgai,  nes daznai saugumie6iai nesilaikydavo
1957 04  15  SSRS vidaus reikalu ministro N.  Dudorovo instrukcijoje nurodyto  15
dienu tikrinimo termino. Antai 1958  10 08 Lietuvos SSR valstyb6s saugumo istai-
gose d6l repatriacijos i Lenkijos LR buvo 335 Zmoniu dokumentai, kuriu 15 dienu
patikrinimo laikas buvo pasibaig?s2°. Kartais §ie terminu pazeidimai nepriklausyda-
vo nuo valstybes saugumo darbuotoju, ypa6 tuo atveju, kai asmenu dokumentai su
patikrinimo medziaga bddavo siun6iami i Maskva atitinkamoms valstybes saugumo
istaigoms, kad §ios patvirtintu Lietuvos SSR saugumie6iu iivadas.

Lietuvos  SSR  vidaus  reikalu  ministras  Alfonsas  Gailevi6ius  taip  pat  em6si
priemoniu  del  neteiseto  asmenu  repatriavimo  i§ai§kinimo,  repatriavimo  tvar-
kos  laikymosi  sugrieztinimo.   1957  04  02  jis  i§leido  isakyma  del  komisijos  su-
darymo  dokumentinei  revizijai  Lietuvos  SSR  VRM  centriniame  valstybiniame

]9  1956 07 31  SSRS vidaus reikalu ministro  N.  Dudorovo  slapto  isakymo  i§trauka,  ten pat,  I.  94.
20  1963  05  25  aktas,  ten  pat,  I.  5.
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archyve  atlikti.  Komisijos  tikslas  -  i§ai§kinti  archyviniu  padymu  d6l  Lenkijos

pilietybes  isdavimo  pazeidimus2].  Sis  patikrinimas  buvo  susijes  su  baudziamaja
byla,  i§kelta  archyvo  darbuotojams  uZ  fiktyviu  padymu  i5davin6jima.   Per  tris
savaites  komisija  patikrino  656  repatriavusiu  asmenu  bylu  dokumentus  ir  rado
408  pazymas,  kuriose  nurodant  Lenkijos  pilietybe  bdta vienokiu  ar  kitokiu  pa-
Zeidimu22.

1957  in.  vasara  Lietuvos  SSR  Auk§6iausiajame  Teisme  buvo  nagrinejama  4
Centrinio valstybinio  archyvo  darbuotoju ir 8 dydu baudiiamoji byla.  1957 08 08
kaltinamiesiems  paskelbtas  teisminis  nuosprendis.  Teisiamosioms  ¢eslavai  Kon-
6ititei  ir  Valerijai  Skun6ikaitei,  buvusioms  §io  archyvo  saugyklu  darbuotojoms,
uZ  fiktyviu  pazymu  apie  Lenkijos  pilietybe  i§ra§in6jima  ir  ky§iu  emima,  buvo

paskirtos  didziausios bausm6s - po 2 in.  kal6jimo.  UZ  aplaiduma darbe  i5duo-
dant  pazymas  bei  uZ  fiktyviu  padymu  pasira§inejima  bausm6s  paskirtos  buvu-
siam archyvo vir5ininkui Henrikui Deksniui,  Socialistines revoliucijos ir socializ-
mo  skyriaus  ved6jai  Elenai  Ra6elytei.  Buvo  i5ai§kinta  ir  daugiau  archyvo  dar-
buotoju, susijusiu su fiktyviu padymu apie Lenkijos pilietybe i§davimu, bet pasta-
riesiems, jau  nesant  Lietuvos  SSR  (vieni buvo  repatriave  i  Lenkijos  LR,  kiti -
i5vyk?  nezinoma  kryptimi),  baudziamosios  bylos  nebuvo  i§keltos.  UZ  klastojima
duomenu  apie  save  bei  ky§iu  davima,  norint  gauti  fiktyvia  padyma  apie  Lenki-

jos  pilietybe,  Lietuvos  SSR  Auk§6iausiajame  Teisme  taip  pat  buvo  teisiami  dy-
dai:  Anna  Babus-Kor5iatova,  Judita  Fi§er-Joffe,  Leja  Karklinien6,  Pinkus  Kar-
klin,  Chana  Ognec-Zalomaniene,  Boris  Britanskij,  Izrailis Jasvin,  Anna  Kalner-
pilmaster23.

Kai kurie Lietuvos SSR gyventojai, ypa6 dydai, pateikdavo apie Lenkijos pilie-

tybe padymas, gautas Baltarusijos SSR. Jos dazniausiai btidavo irgi fiktyvios. D61 to
Lietuvos SSR VRM kreip6si i Baltarusijos SSR vidaus reikalu ministerijos vadovus,

jog tokiu pazymu nebtitu i§davin6jama. Kad patektu i Lenkijos LR, Zmon6s naudo-
josi ivairiais btidais. Nors repatrijuojan6iu.u dokumentu tikrinimo ir apiforminimo

2]   1957 04 02 Lietuvos  SSR vidaus reikalu ministro A.  Gailevi6iaus  isakymas Nr.  176  „D6l suda-

rymo  komisijos  dokumentinei  revizijai  atlikti  Lietuvos  SSR  vidaus  reikalu  ministerijos  centriniame
vt+isrtyb.rhizLrne  aLltryve,  Lieturos  vidaus  reikaly  ministerijos  lnformatihos  tarnybos  specfondy  poskyl.io
a!rcdyv¢s  (toliau  -  ITSFIA),  f.  141,  ap.  1,  b.  293,  I.  87.

22  1957  04  27  revizijos  patikrinimo  aktas  apie  Lenkijos  pilietybe  irodan6iu  padymu,  i`§duodamu

Lietuvos SSR vidaus reikalu ministerijos centriniame valstybiniame archyve, asmenims,  repatrijuojan-
tiems i Lenkijos LR, pagristuma,  Lz.crztvas 4wdsYCYz.&ws!.o/.a  rc!.LTmo ¢nckyt;¢s  (toliau - ZrdzH), f.  1,  ap.  3,
b.  2-56/57,  t.  4,  I.  10.

23 1957 08 08 Lietuvos SSR Auk§6iausiojo Teismo baudiiamu.u bylu kolegijos kaltinamoji i§vada, ten

pat'  I.  534.
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kontrole buvo kaskart vis grieztesn6, bet ir v61iau pavykdavo patekti i Lenkija as-
menims,  neturintiems  teises  repatrijuoti.  Lietuvis  Antanas  Surau6ius  prisimena:
Paleistas i§ lagerio Intoje ir ten paliktas ,,na vie6noje pasielienije", meginau pasi-

naudoti antra repatriacija i Lenkija, kuri tada jau buvo prieangis i laisvqu.i pasauli.
Nors mano tevai, gyven? okupuotame Vilniaus kra§te, iki  1939 in. buvo Lenkijos
pilie6iai, man, lietuviui, repatriacijos teise pasinaudoti buvo labai sunku. Pagaliau
po treju metu pastangr ir suktu priemoniu pasiseke. Lenkijoje atsidtiriau 1959 in.
vasara"24.

1956-1959 in. repatriantai nebuvo pamir§ti ir praejus keleriems metams po ju
i§vykimo i Lenkijos LR - v6lei prad6tos kilnoti ju asmens bylos ir perziririnejami
dokumentai. Lietuvos archyvuose nepavyko rasti informacijos, kas paskatino 1963
02 27 Valstybes saugumo komiteto prie Lietuvos SSR MT pirmininka Alfonsa Ran-
dakevi6iu ir Lietuvos SSR vie§osios tvarkos apsaugos ministra Alfonsa Gailevi6iu
priimti slapta isakyma del komisijos sudarymo repatriantu bylu dokumentinei revi-
Zijai  at|ikti25.

§i komisija dirbo keleta m6nesiu ir patikrino  17,2 ttikst. bylu. Tikrinimo metu
buvo sudaryti vardiniai repatriantu sara§ai, kuriu bylose dokumentai rode, kad §ie
asmenys  repatriavo  i Lenkijos  LR  neteisetai.  Zemiau  spausdinamoje  1  lenteleje
pateikti tikrintoju rasti pazeidimai.

1  lentele.  Asmens  bylu  paskirstymas  pagal  repatriacijos  nurodymu pazeidimus26

Bylu                                                         Pazeidimo pobtidis bei turinys
skai6ius

46         Asmenys,  kuriems  anks6iau neleista  i.€vykti  i vakaru  §alis,  daugiausia  i  lzraeli

29        RItu  tautybiu  asmenys,  netureje  teises repatrijuoti

58        Nera  dokumento  apie  Lenkijos pilietybe  iki  1939  0917

20         Fiktyvios padymos  apie  Lenkijos  pilietybe

185         Nenurodyta,  kokiu  §altiniu  remiantis  i§duotos  padymos  apie  Lenkijos pilietyb?

25         Pazymas apie Lenkijos pilietyb? i§dave atskiri asmenys (DZDT VK sekretoriai, notarai ir kt.)

150         Santuokos  su  lenkais  ar  Zydais,  turin6iais  teise  repatrijuoti,  sudarytos  pries  pat  dokumentu
iteikima repatrijuoti

19         SSKp nariai,  i§vyke  i Lenkijos  LR,  nesant  kitu §eimos nariu  sutikimo  del  repatriacijos

61        §eimu nariai,  i.tryk?  i Lenkijos  LR,  nesant  kitu  §eimos nariu sutikimo  del repatriacijos

59        Asmenys,  kuriems  atimta teise  repatrijuoti  del fiktyviu  dokumentu

24  A.   Surau6ius,    Kazio  Rakrino likimas,  Li.cfrovos ¢idab`,   1996,  gruodzio  5,  p.12.
25  1963  05  25  aktas, LX4,  f.  K-1,  ap.  6,  b.  762,  I.  1.
26 Priimtu leidimu del repatriacijos i Lenkija pagristumo patikrinimo mediiaga, ten pat,I.115-202.
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1 lenteleje nurodyta 552 asmenu vardiniai bylu sara§ai, kuriuose rasta vienokiu
ar kitokiu pazeidimu.  Kadangi tai buvo daugiausia ne pavieniu asmenu,  o §eimu
bylos, tod6l pagal 1963 in. revizijos duomenis galima teigti, kad neteis6tai i§ Lietu-
vos SSR i Lenkijos LR repatriavo apie 0,3-0,5% visu repatriantu.

5. Repatriacijos eiga ir jos ypatybes

1956 in. kovo m6nesi miestu, rajonu milicijos skyriai pradejo priimineti Lietu-
vos SSR gyventoju pra§ymus d6l repatriacijos.  Vilniaus miesto gyventojams buvo
suteikta galimyb6 tokius pralymus su kitais dokumentais pateikti tiesiogiai i Lietu-
vos SSR VRM Milicijos valdybos Pasu ir registracijos skyriu.

Norin6iu repatrijuoti i Lenkijos LR asmenu nuolat daugejo, nors apie §ia repat-
riacija informacijos vie§oje spaudoje nebuvo. Repatriacijos klausimais priimti doku-
mentai taip pat buvo slapti. Ta6iau Zmon6s apie ja Zinojo i§ ivairiu,  daugiausia i§
Lenkijos, §altiniu.

Iki  1956  12  01  buvo  gauta  5007  asmenu  pra§ymai  leisti  repatrijuoti27.  Juos

pateik6  gyventojai  i§  48  Lietuvos  SSR  rajonu  ir miestu.  Norin6iuju  repatrijuoti
pasiskirstymas pagal rajonus ir miestus buvo labai nevienodas. Tai rodo 2 lentel6s
duomenys.

2   lentel6.  Pra§ytoju del  repatriacijos  i Lenkijos  LR pasiskirstymas
kai  kuriuose  miestuose  ir rajonuose  1956  in.  gruodzio  1  d.28

Eil.  Nr.                Miesto,  rajono  pavadinimas                             Pra§ytoju  skai€ius

Vilniaus  miestas
Vilniaus  rajonas

yaujosios  Vilnios  rajonas
Sal6ininku  rajonas
Nemen6ines  rajonas
Traku  rajonas
Pabrades  rajonas
Drik5to  rajonas
Druskininku  miestas
§irvintu  rajonas
Vaienos  rajonas
Kauno  miestas

27   1956  12  01  pazyma  apie  pateiktus  pra§ymus  d6l  repatriacijos  i  Lenkijos  LR,  LJ.cJwt;a.s  vj.d¢iiL`'

re!.ka!/ap  mz.7Iisfen}.or   MDEA,  be  fondo  ir  apyra5o,  b.  112,  t.  3,  I.  1.
28  Ten  Pat.
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Norin6iu repatrijuoti daugiausia buvo Vilniuje (38%). Ir velesniais repatriacijos
metais Vilnius i§siskyr6 i§ kitu regionu ne tik didziausiu norin6iu, bet ir repatriavu-
siu Zmoniu skai6iumi.  1959 0101  duomenimis,  11433 Vilniaus miesto  gyventojai
buvo gave leidimus repatrijuoti i Lenkija29.

Dvylikos  Lietuvos  SSR  miestu  ir  rajonu  prafytojai  sudare  88%  visu  norin6iu
repatrijuoti, kitiems 36 rajonams bei miestams teko tik 12%.

Gaus6jant norin6iu repatrijuoti asmenu, pletesi ir vietoviu geografija.  1957 in.

pavasari Lietuvos SSR buvo 60 miestu ir rajonu, kuriuose gyveno Zmoniu, para§iu-
sin pratymus  d6l i§vykimo  i  Lenkija3°.  Ta6iau  daugiau kaip tre6dalyje  rajonu  bei
miestu norin6iu repatrijuoti buvo tik po 14 Zmones; dauguma tokiu Zmoniu tel-
k6si Vilniuje ir Rytu Lietuvos rajonuose, nes juose gyveno daugiausia lenku, buvu-
siu  iki  1939  09  17  Lenkijos pilie6iais.

1956-1959  in.  Lietuvos  SSR  VRM  Milicijos  valdybos  Pasu  ir  registracijos
skyrius  gavo  53  291  asmens pra§ymus repatrijuoti i Lenkijos  LR3];  52 226  asme-
nu  pradymai  buvo  patenkinti32.  Pastarasis  skai6ius  nevisi§kai  sutampa  su  kituose
dokumentuose  pateiktais  duomenimis,   pagal  kuriuos   1956  in.   Ieidimus   gavo
5171  asmuo  ir  1945  ju  nepilname6iai  vaikai.  1957  in.  -  atitinkamai  15  636  ir
8327,  1958  in.  -  10  969  ir  5353,  iki  1959  03  01  -  3176  ir  133233.  §ie  skai6iai
rodo,  kad  buvo  isduota  34  952    leidimai  asmenims,  turintiems  16  957  vaikus.
Taigi  pagal  Siuos  duomenis  teis?   repatrijuoti  tur6jo   i§  viso  51   909   asmenys.
1959  01  01  i§duotu  asmenims  leidimu  repatrijuoti  bei  asmenu,  kuriu  dokumen-
tai  nebuvo  visi§kai  apiforminti,  pasiskirstymo  Lietuvos  SSR  duomenys  nurodyti
3   lentel6je.

§i lentel6 atspindi ne tik asmenu, igijusiu teis? repatrijuoti skai6iu, bet ir doku-
mentu perzitir6jimo eiga, kuri 166iausiai vyko perzifirint Vilniaus miesto gyventoju
dokumentus.  Leidimu  Zmon6s  laukdavo  labai  nevienodai.  Vieniems  §iu  leidimu
tekdavo laukti keleta dienu, kitiems - keleta m6nesiu, o tretiems - uzsit?sdavo

29  1959  01  06  padyma,  LM04,  f.  16895,  ap.  2,  b.  344,  I.  163.

30  1957  03  14  paai§kinamasis  ra§tas  apie  SSRS  pilie6iu,  nepasinaudojusiu  1945  07  06  sovietu-

lenku  susitarimu,  repatriacija  pastoviam  gyvenimui  i  Lenkijos  Liaudies  Respublika  ,  Lz.cfwvos  vz.d¢ws
I.eikalu  ministerijos  ITSFRA,  i.141,  a;p.1, b.198,1.  4].

3t  1960 09 23 visi§kai slaptas Lietuvos SSR vidaus reikalu ministro A.  Gailevi6iaus paai§kinama-

sis  ra§tas  Lietuvos  SSR  Ministru  Tarybos  pirmininkui  M.  §umauskui,  LCK4,  f.  R-754,  ap.  13,
b.  693'  I.   1.

32  1959  04 25  Lietuvos SSR vidaus reikalu ministro A.  Gailevi6iaus padyma  LKP  CK sekretoriui

A.  Snie6kui,  LMOL4,  f.  16895,  ap.  2,  b.  344,  I.  152.
33  1959  04  02  Zinios  apie  asmenis,  gavusius  leidimus  1956,  1957,  1958  metais  ir  iki  1959  03  01

repatrijuoti i§ SSRS i Lenkijos Liaudies Respublika, taip pat i`ivykusius i Lenkijos LR, ten pat, I.  165.

284



3   lentele.    I§duotu  leidimu repatrijuoti  bei jL!  laukian€iu asmenu  pasiskirstymas
Lietuvos  SSR  1959  o|  oi34

Eil.  Nr.    Vietoves  pavadinimas                  I§duota  leidimu                 Asmenys,  kuriu  bylos  perzitirimos

1.              Vilniaus  miestas
2.              Sal6ininkii  rajonas
3.             Vilniaus  rajonas
4.             Nemen5in6s  rajonas
5.             Naujosios  vilnios  rajonas
6.            Traku  rajonas
7.              Ei.5i`€kiu  rajonas
8.             Pabrad6s  rajonas
9.             Sven6ioniu  rajonas

10.              §irvintu  rajonas
11.             Varenos  rajonas
12.              Dtik§to  rajonas
13.              §ven6ioneliu  rajonas
14.             Kauno  miestas
15.              Ignalinos  rajonas
16.              RIti  miestai  ir rajonai

metus ir net ilgiau. Tai priklaus6, kaip buvo vykdomas asmens, pateikusio pra§yma
repatrijuoti, patikrinimas. Grei6iausiai repatrijuoti galimyb? turejo ry§ium su repat-
riacija i§ ikalinimo vietu paleisti asmenys.  1957 09 03 Lietuvos SSR vidaus reikalu
ministras A. Gailevi6ius Vilniaus, Kauno milicijos valdybu, miestu, rajono milicijos
skyriu vir§ininkams rage: ,,I§duotas pazymas, paleidiiant §iuos asmenis i§ ikalinimo
vietu, skaityti kaip patvirtinan6ius dokumentus, suteikian6ius jiems teis? i§vykti (re-

patrijuoti) i Lenkijos Liaudies Respublika.
Miestu,  rajonu  milicijos  skyriu  vir§ininkams  imtis  visu  priemoniu,  kad  §iems

asmenims  kreipiantis  ir  tarpininkaujant  nedelsiant  btitu  apiformintos  asmenines
bylos i§vykti pagal 1957 metu SSRS vidaus reikalu ministerijos isakyma Nr. 0272"35

(1955  12 24 isakymas. -IV.K.).
Buvo Zmoniu, kuriu viltys repatrijuoti i Lenkija nei§sipilde. Lietuvos SSR vidaus

reikalu ministerijos organai neleido i§vykti 1337 asmenims, i§ ju 957 suaugusiems
ir  380 vaiky36.  Vieniems  §iu Zmoniu  leidimu nei§dav6  del reikalingu  repatriacijai
dokumentu stokos, kitiems, remiantis valstybes saugumo iivadomis ir kt.

34   1959  01  06  pazyma,  ten  pat,  I.  163.

35  1959  07  03  Lietuvos  SSR vidaus  reikalu  ministro  A.  Gailevi6iaus  nurodymas  Kauno,  Vilniaus

milicijos valdybu, rajonu, miestu milicijos skyriu vir§ininkams, Lz.cf«vas vi.dczur rt7z.A'cz/zf mi.»i.sJerzj.os /7lsFf24,
f.  t43t' [agp6o2'o9.230;'a:.i§L9n8;masis  ra§tas ...,  LCL4,  f.  R-754,  ap.  13,  b.  6939  I.  1.
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Repatriacija prasidejo  1956  in.  pavasari.  Nepavyko  rasti  Lietuvos  archyvuose
duomenu, kada konkre6iai ir i§ kur i§vyko pirmieji repatriantai. Duomenu nerasta
ir apie velesniu metu repatriantu i§vykimo pasiskirstyma pagal vieta, laika. Todel
apie repatriacijos  eiga tenka spresti pagal i§duotus leidimus, kurie ja atspindi su
atitinkamais, ta6iau nedideliais nukrypimais, nes gavusiu leidimus ir jais nepasinau-
dojusiu  asmenu  skirtumas buvo  nedidelis.  Nerepatrijavo  tik 3513  asmenys  (2554
suaugusieji ir 959 vaikai)37, o tai sudare tik 6,5% visu gavusiu leidimus repatrijuoti.
Be to, repatriacijos metu 89 Zmones, tureje leidimus, mire.

Per  1956-1959  in.  repatriacija i5  Lietuvos  SSR i Lenkijos  LR  i§vyko 48  352
Zmones:  32  666  suaugusieji  ir  15  686  vaikai38.  Daugiausia  Zmoniu,  kaip  rodo
isduotu  leidimu  skai6ius,  i§vyko  1957  metais.

Siems  repatriantams  skirtingai  negu  1944-1947  in.  nebuvo  organizuoti  spe-
cialtis traukiniu e§elonai. Remiantis kai kuriu archyviniu dokumentu duomenimis,

galima teigti, kad vieni repatriantai i Lenkijos LR i§ Lietuvos SSR vyko lektuvais
i§  Vilniaus,  kiti -  traukiniais  per  Bresto  pasienio  punkta.

Repatriacijos  metu  i§ry§kejo  nevienodas  lenky pozitiris  i repatriacija.  Dauge-
lis lenku pasisak6 uZ repatriacija, bet buvo ir tokiu, kurie siek6, kad kuo maziau
lenku  repatrijuotu.  Toki  Lietuvos  SSR  lenku  pozidri  formavo  Lenkijos  ir  kitu
§aliu lenku skleidziama propaganda apie btisima Vilniaus kra§to prijungima prie
Lenkijos.  Lietuvos  SSR valstyb6s  saugumo  darbuotojai  sek6  §i  procesa  ir  fiksa-
vo  §io  prie§inimosi  faktus.  Stai  keletas  i§  ju:  1957  in.  vasario  menesi  Paluknio
bazny6ios  klebonas  Vaclovas  Verikas  Zmon6ms  kalb6jo,  kad  ne  ilgiau  kaip  per
du  metus  Zemes,  kuriose  gyvena  lenkai,  vel  atiteks  Lenkijai  ir,  vadinasi,  i§va-
Ziuoti  visiems  lenkams  patriotams  negalima,  nes  kilus  karui  Cia  bus  reikalingi

patikimi  Zmones.  1958  in.  vasara  grizusi  i§  Lenkijos  LR  Sal6ininky  gyventoja
gydytoja  G.  Ce§ko  nurode,  kad  ji  i  Lenkija  nerepatrijuos,  nes  ja  draugai  i§
Vilniaus  agitavo  pasilikti  ir  remti  lenku  tautybes  gyventojus.  Taip  pat  ja  nere-

patrijuoti ikalbinejo  ir kolegos  i§  Lenkijos.  Vilniaus  rajono,  Gei§i§kiu  apylinkes,
Zilenu  kaimo  gyventojas  Matusevi6ius  kalbejo:  ,,Mes  privalome  btiti  Cia,   kad
padetume  len]qu  valdziai    i§varyti  i§  §iu   rajonu  lietuvius   ir  rusus"39.   §i  lenku
agitacija,  palyginus  su  1944-1947  in.  ivykiais,  buvo  daug  silpnesne.  Nepavyko
rasti  duomenu,  o  gal ju  ir  n6ra,  kick lenku,  paveikti  §ios  agitacijos,  nepasinau-
dojo  galimybe  repatrijuoti.

37  Ten  Pat.
38 Ten Pat.
39  Del darbo  tarp lenky tautyb6s gyventoju  LMOL4,  f.  16895,  ap.  2,  b.  344,  I.  54-55.
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Lietuvos  SSR  saugumie6iai bei  milicijos pareigdnai sieke Zinoti,  kodel lenkai
atsisak6 repatrijuoti i Lenkija. Tai rodo  1957  12 23 Lietuvos SSR VRM Milicijos
valdybos nurodymas visu Lietuvos SSR miestu,  rajonu DZDT komitetu milicijos
istaigu  vir§ininkams.  Jame  ra§oma,  kad  kreipiantis  del  pasu  ir  priralymo  pagal
gyvenamay.a vieta asmenims, atsisakiusiems repatriacijos i Lenkijos LR, reikalauti i§
ju ra§tu i§destyti motyvus,  del kuriu jie atsisake repatrijuoti4°.

5. Thumpas repatriantv i Lenkija apibndinimas

Skurdi  archyvine  medziaga neleidzia pateikti pla6ios  informacijos  apie  repat-
riantus, nors panaudojant kai kuriuos §alutinius duomenis galima nusakyti viena ar
kita repatriantams bndinga pozymi.

1956-1959  in.  i  Lenkija  repatriavusieji Zmon6s  pagal  amziu pasiskirst6:  32,7
tdkst. buvo vyresni kaip 18 metu ir 15,7 ttikst. vaikai iki 18 metu amziaus4]. Pasta-
rieji sudar6 viena tre6dali visu repatriantu. Pagal lyti tarp repatriantu (neiskaitant
vaiky) dauguma sudar6 moterys.  Iki 1959 04 25 buvo repatriave 28,9 ttikst. suau-

8usiu Zmoniu,  i§ ju  10 ttikst. vyru ir  18,9 ttikst.  moteru42.
Pagal gyvenamap.a vieta taxp repatriantu vyravo miestie6iai. Tarp 32,7 tdkst. su-

augusivy.u repatriantu buvo  12,9 ttikst. i§ kaimo ir  19,8 ttikst. i§ miesto43.  Pastarie-
siems priklaus6 beveik visi dydu tautybes asmenys. Pagal i§duotus leidimus daugiau-
sia norin6iu repatrijuoti gyveno Vilniaus mieste ir Rytu Lietuvos rajonuose, kurie
iki  1939  10  10 priklaus6 Lenkijos valstybei.

Tautiniu pozitiriu repatriantu dauguma sudare lenkai. Ju buvo 27 99544 tarp 32,7
ttikst. suaugusiu.u repatriantu, arba 86%. Sis skai6ius btitu dar didesnis, jeigu iskai-

tytume vaikus, t.y. asmenis iki 18 metu amziaus, nes lenku §eimos buvo gausesn6s
uZ kitu tautybiu §eimas. Vardiniuose repatriantu sara§uose, kuriuos Lietuvos SSR
VR  ministerija  repatriacijos  metu  nuolat  siuntin6davo  i  SSRS  vidaus  reikalu  ir
uzsienio reikalu ministerijas, yra irafyta nemazai lenky tautybes repatriantu lietu-
vi§komis  pavard6mis,  kaip  Banelis,  Doveika,  Duda,  Gaizutis,  Fflipaitis,   Juodel6,

40  1957  12 23  Lietuvos  SSR vidaus  reikalu  ministerijvos  Milicijos valdybos vir§ininko  pavaduotojo

J.  Jureno  ra§tas visiems  Lietuvos  SSR miestu,  rajonu  DZDT komitetu milicijos  istaigu vir§ininkams,
Lietuvos vidaus  reikaly ministerijos  ITSFRA,  i.141, a;p.1, b. SOL,I. 34].

4`  1960  09  23  paai§kinamasis  ra§tas ...,  LCLZ4,  f.  R-754,  ap.  13,  b.  693,  I.  1.

42  1959  04  25  padyma ...,  LroL4,  f.  16895,  b.  344,  I.  152.

43  1960 09 23 paai§kinamasis ra5tas ..., Lcr4,  f. R-754, ap.  13, b. 693, I. 2.
44 Ten Pat.
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Katinas,  Kerulis,  Morktinas,  Molis, Nevulis,  Staniulis,  Stundys ir kt.45 Daugiausia
§ios pavard6s ra§omos be lietuvi§ku galtiniu, o prie ju nelietuvi§ki vardai Jan, Josif,
Franc ir t.t. §iandien sunku pasakyti apie 5iu Zmoniu tautybe. Gal i§ tikruju jie buvo
lenkai,  prarade  savo  t6vu bei  seneliu  tautin?  prigimti,  bet  tarp ju  buvo  ir tokiu,
kuriems lenku tautyb6 buvo dingstis repatrijuoti.

Tarp  repatriantu  i§siskyr6  dydu  tautin6  grup6,  kuria  sudare  3336  (neiskaitant
vaiky) §ios tautyb6s asmenys. Kitu tautybiu repatriantai: 518 lietuviu, 422 baltaru-
siai, 329 rusai ir 66 nenurodytu tautybiu asmenys46. Mtisu dienomis glaudzius rysius
su Lietuva palaiko  1956-1959 in. repatriantai lietuviai: Antanas Surau6ius, daili-
ninkas Stasys Eidrigevi6ius ir kt.

Socialin6  pad6tis  repatriantu  (be  vaiku)  buvo  tokia:  9,5  ttikst.  darbininku,
9,6 ttikst.  koltikie6iu, 3,4 ttikst.  tarnautoju,  9,9 ttikst.  i§laikytiniu ir 0,3  ttikst.  pen-
sininku47. Sis pasiskirstymas rodo, kad didiiausia repatriantu dali sudar6 darbingo
amziaus Zmon6s.

Lietuvos  archyvuose  mazai  rasta  medziagos  apie  repatriantu  i§sivezta  bei

palikta  turta.  Per  1944-1947  in.  repatriacija  buvo  galima  i§sivezti  iki  2  t  rna-
terialiniu  vertybiu,  joms  iivezti  buvo  sudarytos  palankios  salygos,  kokiu  nebu-
vo  per  1956-1959  in.  repatriacija.  Pagal  1956 03 25  SSRS-Lenkijos  susitari-
rna  repatriantai  galejo  i§sivezti  materialiniu  vertybiu,  reikalingu  ju  asmeniniam
naudojimui  bei  darbui.  Kokios  materialines  vertyb6s  buvo  i5veztos,  duomenu
nerasta.

Asmenys,  gav? leidima  repatrijuoti,  galejo  i§parduoti turima turta.  Buta, jei-

gu jis  nebuvo  privatus,  privalejo  perduoti vietin6s valdzios  istaigoms.  Kai  kurie
archyviniai dokumentai pateikia duomenu apie palikta turta: nuo  1956 08 01  iki
1957  07  01  i§  Vilniaus  miesto  repatriav?  i  Lenkija  asmenys  paliko  1485  butus,
i§ ju  254  priva6ius,  61  Zinybini  ir  1170 valstybiniu.  Netrukus  §ie  butai  buvo  ap-

gyvendinti:  i  166  butus  atkeltos  §eimos  i§  avariniu  namu,  57  -  skirti  atsargos
karininkams, 28 - ,,Astorijos" vie§butyje gyvenantiems reemigrantams, 37 - dar-
bo  ir  karo  invalidams,  65  - jauniems  specialistams  ir  t.t.48  Iki  1957  05  01  i§
Nemen6in6s  rajono  i§vyko  628  Zmon6s,  palike  8 butus  ir  89  namus,  i§  kuriu  86
buvo parduoti pavieniams  asmenims,  3 - koltikiams.  Taip pat  koltikiams  ir so-

45  1956-1959 in. repatriantu vardiniai sara§ai, L!.cfwvas vj.d¢ws rcz.ke/Lf m!.;7!.£fcr!J.os A4DE4,  be fondo

ir apyraso, b.  112,  t.  2,1.  7-363.
46  1960 09 23 paai§kinamasis ra§tas ...,  LCL4,  f.  R-754, ap.  13, b.  693, I.  2.

47 Ten Pat.

48 1957 06 01 Zinios apie butu, paliktu pilie6iu, i.5vykusiu i Lenkijos LR, paskirstyma Vilniaus mieste,

LCVA, f. R-754, ap. 4, b. 2760, I. 95.
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vietiniams  tikiams  §io  rajono  i§vykstantieji  pardav6  110  gyvuliu49.  §ie  pavyzdziai
t6ra tik nedidel6 repatriantu palikto turto dalis.

Svarbus  repatriantams buvo pilietyb6s klausimas.  Jie iki i§vykimo buvo  SSRS

pilie6iai. Per 1956-1959 in. repatriacija, palyginus su 1944-1947 in. repatriacija,
pilietyb6s pakeitimas buvo supaprastintas. Pagal 1957 03 25 SSRS-Lenkijos susi-
tarima  repatrijuojantys  lenky  tautybes  asmenys  nuo  i5vykimo  momento  i§  SSRS
buvo pripazistami neteke SSRS pilietybes ir tape Lenkijos pilie6iais. Taigi susitari-
mas buvo laikomas kaip optacija. Kitokia pilietyb6s pakeitimo tvarka buvo nelenky
tautybes  asmenims.  Susitarimas  skelb6,  kad jie  pagal  savo  nora  galejo  i§saugoti
SSRS pilietyb? ar priimti Lenkijos pilietyb?. Apie tai privalejo pareik§ti dokumen-
tuose d6l repatriacijos. Nuo §iu dokumentu pateikimo ju pilietybes klausimas buvo
sprendziamas taip, kaip ir lenku tautybes asmenu, t.y. nuo i§vykimo i§ SSRS mo-
mento  jie  tapo  Lenkijos  pilie6iais5°.  244  asmenys,  repatriave  i  Lenkija,  pasiliko
ssRs pilietybe51.

Dalis repatriantu Lenkijos LR nerado to, ko tikejosi. Del to daugejo ju pralymu
leisti  grizti  i  SSRS.  Nor6dama  spresti  §iu  Zmoniu  grizimo  klausima,  1959  11  12
SSRS MT pri6m6 nutarima ,,D6l asmenu, repatriavusiuju i§ SSRS i Lenkija pagal
1957  in.  kovo  25  d.  sovietu-lenku  susitarima,  pra§ymu  leisti  sugrizti  i  Sovietu
Say.unga"52. Nutarime buvo iivardintas rusu, ukrainie6iu, baltarusiu tautybes asme-
nu grizimas, i§d6styta grizimo tvarka. Be to, nurodyta, kad Zmoniu grizimas neturi
btiti gausus, ypa6 ribota leisti grizti asmenims, neturintiems SSRS giminiu, taip pat
nedarbingiems, senyvo amziaus arba ligotiems Zmonems53.

§iuo nutarimu pasinaudojo ir lietuviu bei lenky tautybes asmenys ir i§ Lenkijos
LR sugrizo i Lietuvos SSR. Ta6iau 1955-1961 in. i§ Lenkijos i Lietuvos SSR grizo
tik 28 ivairiu tautybiu asmenys54. Toki nedideli ju skai6iu leme grizimo suvardymai.

Per  1956-1959  in.  repatriacija  i  Lenkijos  LR  i§vyko  nemazai  lenky  i§  Rytu
Lietuvos,  o ypa6 Vilniaus miesto.  Ta6iau minetoje Lietuvos  dalyje lenky  skai6ius
nedaug tepakito, nes repatriacijos metu i Vilniu ir kaimyninius rajonus atvyko daug
lenku  i§  SSRS, ypa6 Baltarusijos  SSR.  1959 in.  gyventoju  sura5ymo  duomenimis,

49 1957 03 20 Zinios apie pilie6iu, i§vykusiu i Lenkijos Liaudies Respublika, parduota turta ir paliktus

butus, ten pat, b.  2757, I. 356.
50  P.   Mi§kinis,   min.  veik.,  p.  72.

r=5]  1960 09 23 paai§kinamasis ra§tas ..., Lcbz4,  f.  R-754,  ap.  13, b.  693, I.  2.

5219591112 SSRS Ministru Tarybos nutarimas ,,D6l asmenu, repatriaunsiuju iL5 SSRS i Lenkija pagal

1957 in. kovo 25  d. sovietu-lenky susitarima, pradymu leisti sugrizti i SSRS``, ten pat, ap.  14, b. 94, I.
61-62.

53 Ten Pat.

54 Padyma apie grizusius i§ uzsienio  1955-1961  metais pilie6ius, ten pat,  ap.  4, b. 5349, I.  10.
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Vilniaus mieste buvo 47,2 tdkst., o Ei§i§kiu, Nemen6in6s, Sal6ininku, Vilniaus  ra-

jonuose -113,4 ttikst.  Ienku55.  Jie sudar6 70% visu Lietuvos SSR lenku.

Iivados

Gyvenan6iu Sovietu Sap.ungoje lenky bei dydu, buvusiu iki  1939 in.  rugs6jo  17 d.
Lenkijos pilie6iais, siekimas i§vykti i§ SSRS  i Lenkijos LR skatino pastarosios vy-
riausyb? pradeti derybas del repatriacijos atnaujinimo.

Derybos d6l repatriacijos tarp ssRs ir Lenkijos LR vyko keleta metu, o      1957
03 25 buvo pasiralytas §iu valstybiu susitarimas „D6l tolesn6s lenky tautybes asme-
nu repatriacijos terminu ir tvarkos". Siuo susitarimu derybos nesibaige, nes Lenki-
jos LR vyriausyb6 repatriacijos metu derejosi su SSRS d6l palankesniu repatriacijos
salygu, jos terminu prat?simo ir kitais klausimais.

Skirtingai nuo penktojo de§imtme6io repatriacijos,  1956-1959 in. repatriacija
vykd6  ne  specialiai  sukurtos  istaigos,  o  SSRS  vidaus  reikalu  ministerija.  1956-
1959 in.  repatriacija nebuvo vie§a. Apie ja nebuvo ra§oma spaudoje,  o d6l repat-
riacijos  priimti  dokumentai  daugiausia  buvo  slapti.

Lenky  ir kitu  asmenu  repatriacija  i§  Lietuvos  SSR  i Lenkijos  LR  buvo visos
SSRS  lenku  repatriacijos  sud6tine  dalis.

SSRS  vidaus  reikalu  ministerija  ir  jai  pavaldzios  administracines-teritorin6s
istaigos atliko paruo§iamgu.i darba: buvo parengta ivairiu dokumentu, reguliuojan-
6iu  repatriacijos  tvarkc|,  terminus  ir  kitus  klausimus.

Vidaus  reikalu,  taip  pat valstyb6s  saugumo  istaigu  pareigtinai  sieke  i§ai§kinti
asmenis, ketinusius neteis6tai repatrijuoti i Lenkija. Buvo nubausta asmenu, i§da-
vusiu fiktyviu padymu apie Lenkijos pilietyb? bei pateikusiu neteisingu duomenu
apie  save.  Net  1963  in.  buvo  tikrinamos  repatriantu bylos,  tiriant ju  repatriacijos
teisetuma.

1956-1959  in.  i§  SSRS  i  Lenkija repatriavo  daugiau  kaip  250  ttikst.  Zmoniu,
i§  ju  48,3  ttikst.  i§  Lietuvos  SSR.  Diduma  repatriantu  (86%)  i§  Lietuvos  SSR
sudar6  lenku  tautybes  asmenys,  daugiausia  i5  Vilniaus  miesto  ir  gretimu  vieto-
viu,  tiksliau  sakant,   teritorijos,  kuri   1920-1939  in.  buvo  Lenkijos  okupuota.
Ta5iau  lenku  i§vykimas  tik nedymiai  sumazino  lenku  skai6iu  §iose  vietov6se,  nes
repatriacijos  metu  vyko  ir  aktyvi  lenku  imigracija  i§  SSRS,  ypa6  i§  Baltarusijos
SSR.

55 1959 metu visasajunginio gyventoju suradymo duomenys (Lietuvos TSR miestai ir rajonai), HmoGzt

6cecoio3Ttoit  nepenu,cu  Hace]ieltua  1959  eo@a  ( eopo@a  u  paitot[bL  Jlumo8cicoit  COP ). BITI[NIroc,
1962,  c.   102,   104,   106.
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Summary

NASTAZIJA  KAIRI0KSTYTE

REPATRIATION  0F THE RESIDENTS  OF LITHUANIAN  SSR
INTO THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC IN  1956-1959

World War 11 changed the state border of Poland. It lost almost all ethnical Ukrainian, Byelorussian
and  Lithuanian  lands that were  occupied  by  it  in  1920-1939.  Over  13,2 mln.  people  resided  in  the
mentioned lands in 1939. One quarter of them were represented by Poles or locals who adopted Polish
nationality. During the repatriation of 1944-1947 over 1,2 mln. of Poles and people of other nationa-
lities left these lands for Poland. However, due to different reasons many persons of Polish nationality
did not take the opportunity of repatriation. After the  repatriation the chances to go to  Poland were
considerably reduced. The wish of Polish to leave the USSR for Poland encouraged the latter to negotiate
About the renovation of repatriation.

The negotiations between the USSR and Poland ended in an agreement enabling Poles to repatriate
to Poland since 1956. The agreement between the governments of the USSR and Polish People's Repub-
lic was concluded in Mart 25,  1957. It contained the terms and order of further repatriation of Polish.
In conformity with the mentioned   agreement the  right to repatriate was of ferred not only to  Polish
citizens till September 17, 1939 but also to the members of their families, irrespective of their nationality,
and Jews who were citizens of Poland till September 17,  1939.

The dead line of repatriation was repeatedly extended, and this process lasted till September of 1959.
The Mini.stry of Internal Affairs of the USSR was in charge of repatriation. Following the decision,

orders and instruc`tions pa`ssed by the minister of internal affairs of the USSR the Ministry of Internal
Affairs of the Lithuanian SSR also drew up the documents for those who repatriated to Poland.

In  1956-1959 about 48,4 thous. people repatriated from the Lithuanian SSR to Poland including
32,7 thous. adults and 15,7 thous. children aged under eighteen. The nationality of the adult persons was
the following: 28,0 thous. Poles, 3,3 thous. Jews, 0,5 thous. Lithuanians, 0,4 thous. Byelorussians, etc. The
main parvt of repatriated people (over two quarters) was represented by the residents from Vilnius city,
Vilnius, Salcininkai, Naujoji Vilnia, Nemen6ine, Ei§i§kes, Pabrade, Trakai districts.

The law was violated not once in the course of repatriation: excession of time limits in clrawing up
documents, insufficient inspection of documents, etc. For this reason many persons, mostly Jewish, repat-
riated to the Polish People's Republic illegally. The number of such persons is unknown, but it could
approximately  be  0,5%  from  the  total number of repatriates.
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