
Vorkuta, 1954–1955 me-
tai. 3-ioji (priekyje) ir 4-oji 
šachtos. Iš valstybinės 
programos „Atsiminimų apie 
tremties ir kalinimo vietas, 
laisvės kovų dalyvių rinkimas 
1999–2001 m.“

VORKUTOS SUKILIMAS
1953 m. liepos vid.–rugpjūčio 1 d.

1954.XII.15 iš Vorkutlago Stasio Ruškio į Zimą (Irkutsko sr.) žmonai Onai Ruškienei siųsto atviruko 
abi pusės. Iš valstybinės programos „Atsiminimų apie tremties ir kalinimo vietas, laisvės kovų dalyvių 
rinkimas 1999–2001 m.“

Vorkuta,
apie 1955 metus. 
Lagerio apsaugos 
bokštelis Iš valsty-
binės programos 
„Atsiminimų apie 
tremties ir kalinimo 
vietas, laisvės kovų 
dalyvių rinkimas 
1999–2001 m.“

Paminklas-koplyčia Lietuvos piliečiams, 1940–1956 m. kalėjusiems ir žuvusiems Vorkutos 
lageriuose, atminti. Bendras paminklo-koplyčios ir įrašo jame vaizdas. Rusija, Komijos 
ASSR, Vorkuta. Vorkutlago akmens anglių kasyklos Nr. 29 lagerio kapinės. Aut. skulptorius 
V. Vildžiūnas ir architektas Rimantas Dičius. Atidengtas 1992 m. rugpjūčio 30 d. Algirdo 
Blažio nuotr., 1992 m. (pateikė Rimvydas Racėnas)

Vorkutlago akmens anglių ka-
syklos Nr. 29 lagerio kapinės. 
Stovi Vytas Korotiejus (kairėje) 
ir Juozas Rukštelis, 1956 m. 

Komijos krašto šiaurės rytuose, už Šiaurės poliarinio rato, Vorkutos miesto 
apylinkėse 1948–1957 m. veikęs Rečlago lageris priklausė Vorkutos lagerių grupei. 
1953 m. vasaros įvykiai Rečlage istorijoje žinomi Vorkutos sukilimo vardu.

Pirmieji lageriai šioje teritorijoje atsirado jau 1939 m. Aplink Vorkutą įsteigtose 
anglių gavybos šachtose pagrindiniai darbininkai buvo GULAG’o kaliniai. Lietu-
viai Vorkutlage kalinti nuo 1940 m., tačiau beveik visi pirmieji kaliniai mirė nuo 
bado, šalčio, ligų, žuvo šachtose. Ypač daug Lietuvos politinių kalinių šiuose lage-
riuose įkalinta 1948–1949 m. Didžiąją jų dalį sudarė antisovietinio pasipriešinimo 
dalyviai. Tuo metu po 600–1200 lietuvių kalėjo visuose Vorkutos lagerių punktuo-
se. 1947 m. ši koncentracijos stovyklų grupė turėjo jau apie 50 lagerių punktų, o 
1948 m. rugpjūčio 8 d. SSRS MVD įsakymu Komijoje įsteigtas ypatingasis lageris 
Nr. 6 – Rečlagas, skirtas 25 tūkst. kalinių. Šis lageris turėjo 17 skyrių. 

Dėl nepakeliamo darbo krūvio, sunkių gyvenimo sąlygų ir prižiūrėtojų savi-
valės Vorkutlago kaliniai sukildavo. Didesni sukilimai vyko jau 1942 ir 1948 m., 
tačiau visi jie buvo numalšinti. 

6-ajame dešimtmetyje kalinimo sąlygos Rečlage mažai kuo skyrėsi nuo sąlygų 
4-ajame ir 5-ajame dešimtmečiuose. Daug kalinių gyvybių užgesdavo ne tik dėl ne-
pakeliamų kalinimo sąlygų, bet ir dėl griūčių šachtose. Didesni neramumai Rečlage 
prasidėjo po Stalino mirties. Jau 1953 m. birželio mėnesį vienoje iš Rečlago šachtų 
kaliniai pareiškė nekasią anglių tol, kol bus pradėtos teikti amnestijos. 1953 m. lie-
pos 22–23 d. į darbą šachtose atsisakė išeiti apie 3000 kalinių. Liepos 24 d., siekiant 
užkirsti kelią didesniems neramumams, buvo paskelbtas lagerio administracinės 
valdžios pareiškimas apie kaliniams suteikiamas lengvatas – žadėta įvesti 9 valandų 
darbo dieną, panaikinti kalinių numeraciją, neberiboti pasimatymų ir susirašinė-
jimo su artimaisiais. Tačiau kaliniai minėtais pažadais nepatikėjo, ir liepos 25 d. 
streikavo jau 8700 kalinių.

Tolesni įvykiai vystėsi labai sparčiai. Rečlago sukilimas organizuotumu ir ma-
siškumu išsiskyrė 10-ojo lagerio skyriaus akmens anglių kasykloje Nr. 29 ir Ajač 
Jagos lagerio anglių kasyklose Nr. 12, 14 ir 16. Ajač Jaga ir 10-asis lagerio skyrius 
buvo išdėstyti skirtingose Vorkutos upės pusėse. 10-asis skyrius buvo dešiniajame 
upės krante, o Ajač Jaga – kairiajame.

Liepos mėnesio viduryje buvo organizuotas kalinių komitetas, kurio daugumą 
sudarė vakarų ukrainiečiai. Pasak įvykių liudininko politinio kalinio Juozo Butri-
mo, komitete buvo ir lietuvis Stasys Ignatavičius. Komiteto nurodymu buvo suda-
rytos apsaugos grupės, kurių viena svarbiausių užduočių – kontroliuoti kasyklų 
būklę, kad neužgriūtų kasiniai, neužpiltų vanduo. Anglių kasyklos Nr. 12 kontrolė 
buvo pavesta Henriko Malinausko vadovaujamai apsaugos grupei, o Nr. 16 – Vlado 
Arlausko. Kaliniai į darbą nėjo 15 parų. 

Liepos 26 d. 3-iojo lagerio skyriaus kaliniai užėmė izoliatorių ir išlaisvino iš jo 
77 asmenis. Per izoliatoriaus puolimą žuvo vienas kalinys iš Vakarų Ukrainos. Ki-
tos dienos rytą sargybinis be jokios priežasties nušovė prie barako sėdėjusį Vytautą 
Maknevičių. Kalinių komitetas lietuvių iniciatyva organizavo iškilmingas abiejų 
žuvusių kalinių laidotuves. Situacija lageryje buvo labai įtempta, todėl jau paskuti-
nėmis liepos mėnesio dienomis į Vorkutą atvyko SSRS MVD komisija. Išklausiusi 
kalinių skundus, komisija jokių konkrečių atsakymų nedavė, tik pažadėjo kalinių 
iškeltas problemas apsvarstyti ministerijoje. Kitą naktį po komisijos išvykimo visi 
kalinių komiteto nariai, tarp jų ir Stasys Ignatavičius, iš Ajač Jagos zonos buvo su-
imti ir išvežti. Nepaisant tvyrojusios įtampos, kaliniams pavyko išvengti kariuome-
nės įsikišimo ir kraujo praliejimo.

Kitame Vorkutos upės krante įvykiai klostėsi dramatiškiau. Akmens anglių ka-
sykloje Nr. 29 streiko komiteto organizacinį darbą atliko lenkai. Lietuviams šioje 
kasykloje atstovavo nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kapitonas Afanasijus 
Kazanas. 

Liepos 30 d., kada į Vorkutą atvykusios SSRS MVD komisijos darbas buvo 
pačiame įkarštyje, 10-ojo lagerio skyriaus kaliniai atsisakė leistis į akmens anglių 
kasyklą. Liepos 31 d. per vietinį lagerio radiją kaliniams buvo pasiūlyta nutraukti 
„neramumus“ ir visiems pro sargybos vartus išeiti iš gyvenamosios zonos. 

Rugpjūčio 1 d. apie 400 kalinių 10-ojo lagerio skyriaus gyvenamojoje zonoje 
suorganizavo akliną užkardą. Buvo duotas įsakymas šaudyti į kalinius. MVD su-
vestinėje, nusiųstoje į Maskvą, nurodyta, kad žuvo 53 ir buvo sužeisti 123 kaliniai. 
Tarp žuvusiųjų buvo 10 lietuvių. Vienas iš jų – minėtas kapitonas A. Kazanas. Įvy-
kių liudininkai nurodo kitokį žuvusiųjų skaičių: vieni – 60, kiti – 70. Be to, daug 
kalinių dėl patirtų sužalojimų mirė ligoninėje. Algirdas Šerėnas knygoje „Vorkutos 
mirties lageriai“ rašo, kad 1953 m. rugpjūčio 1 d. žuvo 66, buvo sužeisti 134 žmo-
nės. Visi žuvusieji užkasti bendroje duobėje netoli kasyklos Nr. 29 buvusioje Jur Šor 
gyvenvietėje.

Sukilimas, nors ir numalšintas, atnešė tam tikrų pokyčių pačiame lageryje. 
Buvo pastatytos patalpos, skirtos pasimatymams su artimaisiais, atšauktas riboji-
mas susirašinėti. 1953 m. atšauktas nurodymas nešioti politiniams kaliniams nu-
merius ant drabužių.

Parengė Ramona Staveckaitė-Notari
ir Dalia Butkutė


