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GYVIEJI ARCHYVAI

KGB veikla Varënoje
Lietuvos gyventojø genocido ir rezistencijos tyrimo centras (LGGRTC) nuo
2011 metø geguþës pradëjo skelbti (www.kgbveikla.lt) Lietuvos ypatingajame archyve saugomus dokumentus, liudijanèius apie sovietinës represinës ástaigos Valstybës saugumo komiteto (rus. KGB) - veiklà Lietuvoje. Ástatymu KGB yra
pripaþinta nusikalstama organizacija, vykdþiusi karo nusikaltimus, genocidà,
represijas, terorà ir politiná persekiojimà Sovietø socialistiniø respublikø sàjungos (SSRS) okupuotoje Lietuvos Respublikoje. Nemaþai dokumentø yra pavieðinta ir apie Lietuvos sovietinës socialistinës respublikos (LSSR) KGB Varënos padalinio, uoliai vykdþiusio jam priskirtas funkcijas, veiklà...
LSSR KGB
ir komunistø partija –
sovietinio okupacinio
reþimo Lietuvoje
garantai
Viena svarbiausiø sovietinio okupacinio reþimo atramø Lietuvoje buvo SSSR
KGB padalinys. 1940-1954
metais jis vadinosi NKVD,
NKGB, MGB ir MVD.
1954 metø pavasará Lietuvos SSR MVD dalies pagrindu buvo ásteigtas Valstybës saugumo komitetas prie
Lietuvos SSR Ministrø Tarybos, kuris nuo 1978 metø
rudens veikë kaip Lietuvos
SSR valstybës saugumo komitetas (KGB). Savo veiklà
Lietuvoje KGB nutraukë
1991 m. spalá, nors Lietuvos
Respublikos Aukðèiausioji
Taryba dar 1991 m. rugpjûèio 22 dienà paskelbë, kad
SSRS KGB padalinio veikla Lietuvoje nutraukiama.
LSSR KGB buvo sàjunginio ir respublikinio pavaldumo institucija, atskaitinga
SSRS KGB ir Lietuvos komunistø partijos Centro komitetui (priklausë pagrindinei LKP CK nomenklatûrai). Ðio padalinio veiklà
reglamentavo SSRS KGB
ásakymai, SSKP CK ir LKP
CK nutarimai.
Nuo 1954 iki 1991 metø
LSSR KGB turëjo septynis
vadovus ir beveik visi jie buvo lietuviai: Kazimieras
Liaudis (1954-1959), Alfonsas Randakevièius (19591967), Juozas Petkevièius
(1967-1987; jis, beje, raðytojo Vytauto Petkevièiaus brolis), Eduardas Eismuntas
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(1987-1990), Romualdas
Marcinkus (1990-1991), rusakalbis Stanislavas Caplinas (1991) ir Anzelmas Armonas (1991 08). Tai buvo
LKP CK atrinkti partiniai
veikëjai.
KGB vadovybë (KGB vadovas turëjo tris pavaduotojus) padëjo Lietuvos komunistø partijos Centro komitetui kontroliuoti Lietuvos
politiná ir visuomeniná gyvenimà. Respublikinio rango
KGB vadovai buvo áraðomi
á LKP CK nomenklatûrà, o
KGB rajoniniø skyriø virðininkai – á vietinæ, rajoninæ
nomenklatûrà. Tai reiðkë,
kad komunistø partijos vadovybei nomenklatûrinë sistema leido tiesiogiai bendrauti su KGB padaliniø vadovais, o juos átraukiant á
partines institucijas (komitetus) – daryti átakà kadrø
politikai ir gauti reikalingà
informacijà bei naudotis
KGB átakos svertais.
Pagrindinës Lietuvos SSR
KGB funkcijos, nulemtos
politiniø partijos uþdaviniø,
buvo uþsienio þvalgyba ir
kontrþvalgyba, t. y. uþsienio
specialiøjø tarnybø veiklos
ðalyje neutralizavimas, bei
kova su antisovietinëmis apraiðkomis visuomenëje.

Valstybingumo siekiø
ir tautinës savimonës
slopinimas
Sovietinë valdþia, KGB ir
kitø institucijø padedama,
siekë sunaikinti nepriklausomoje Lietuvoje ugdytas
vertybes ir formuotà pasaulëþiûrà, uþgniauþti tautiðkumà ir pilietiðkumà. Ji visaip

stengësi kenkti disidentiniam, þmogaus teisiø gynimo ar kraðtotyros judëjimams 7-8 deðimtmetyje, nes
jø veikla nesiderino su komunistinëmis internacionalizmo, tautø draugystës koncepcijomis. Pertvarkos laikotarpiu KGB jau kovojo ne
su atskiromis organizacijomis ar asmenimis, bet su visa tauta, kuri siekë valstybingumo atkûrimo.
KGB ypatingà dëmesá
skyrë toms visuomenës grupëms, kurios, jo manymu,
këlë reþimui tikrà ar tariamà grësmæ, simbolizavo nepriklausomà Lietuvà, kovojo su þmogaus teisiø ir laisviø paþeidinëjimais. Ateizmà propaguojanti sovietinë
valdþia pirmiausia siekë
neutralizuoti Katalikø baþnyèià, sumaþinti jos poveiká
þmonëms. Nors KGB ir kitø represiniø struktûrø taikytos priemonës prieð Baþnyèià kito, bet tikslai buvo
tie patys – palauþti kunigø,
nesitaikstanèiø su tikëjimo
iðpaþinimo suvarþymais, pasiprieðinimà, nutraukti ryðius su Vatikanu, perimti
Baþnyèios valdymo kontrolæ ir susilpninti jos átakà visuomenei. Aðtuntajame deðimtmetyje iðëjus pirmajam
„Lietuvos Katalikø Baþnyèios Kronikos“ numeriui ir
ásteigus Tikinèiøjø teisëms
ginti katalikø komitetà, prasidëjo naujas religinio antisovietinio judëjimo etapas.
Buvo metamos didelës pajëgos siekiant sutrukdyti
platinti sovietø valdþiai nepalankià informacijà, bet
kratos, perspëjimai, baudos,
teismai ir net paslaptingos
mirtys nedavë lauktø rezultatø. Panaðiø metodø KGB
ëmësi ir prieð kitas religines
bendruomenes.
Ypaè atidþiai valdþia ir
KGB stebëjo ið tremties vietø gráþusius tremtinius ir politinius kalinius, jie buvo
persekiojami, diskriminuojami. KGB domino jø tikra
ar tariama veikla prieð valdþià, nes politiniai kaliniai ir
tremtiniai laikyti pavojingiausia ir nepaklusniausia
valdþiai visuomenës grupe.
Buvo stebimos jø susibûrimo vietos, tarpusavio santykiai.
Dar viena visuomenës
grupë, kuri buvo KGB akiratyje, – jaunimas. Jo kontrolei ir ideologiniam „auklëjimui“ per mokyklà, spaudà, jaunimo organizacijas
valdþia ir KGB taip pat skyrë daug dëmesio. Ðis dëmesys ypaè sustiprëjo po 1972
metø Romo Kalantos susideginimo vykusiø neramumø.
Sovietinë valdþia mëgino
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kenkti ir á Vakarus pasitraukusiø lietuviø iðeiviø politinei veiklai, o kontaktams su
iðeivija padaþnëjus, KGB
vykdë savo slaptà veiklà Vakaruose. Nemaþai KGB laiko uþëmë anoniminiø dokumentø, laiðkø ir lapeliø platintojø ar sovietinës atributikos naikintojø paieðka.

Ideologinë cenzûra
Geleþinë uþdanga leido
kontroliuoti ne tik þmoniø
judëjimà, bet ir informacijos
sklaidà okupuotoje Lietuvoje.
LSSR KGB kiðosi á kultûros ir mokslo sritis, kurios
buvo svarbios kaip visuomenës pasaulëþiûros formavimo priemonë. Mokslininkai
ir menininkai buvo visuomenës elitas, jø nuomonë
buvo svarbi þmonëms, todël
valdþia stengësi juos iðnaudoti savo tikslams. LSSR
KGB akylai stebëjo, kad
meno kûriniai ir moksliniai
darbai atitiktø komunistinës
ideologijos postulatus ir darytø visuomenei teigiamà, t.
y. reþimui naudingà, átakà.

Valdþia taip pat stengësi visuomenæ „apsaugoti“ nuo
Vakarø ir nepriklausomos
Lietuvos veikëjø tariamai
negatyvios átakos. Naujoji
inteligentijos karta privalëjo bûti lojali sovietø valdþiai.
Neátikusius valdþiai menininkus ir mokslininkus
KGB bandë „auklëti“ profilaktika, ákalinimais, karjeros þlugdymu – tokios buvo
KGB taikomos priemonës.
KGB ir Glavlitas kontroliavo, kad á Lietuvà nepatektø „ideologiðkai prieðiðka ir
kenksminga“ literatûra. Iðeivijos spauda, iðskyrus palankià sovietø valdþiai, Lietuvoje buvo uþdrausta, konfiskuota literatûra atsidurdavo specialiuose fonduose,
kurie bûdavo prieinami tik
nedidelei þmoniø grupelei.
Ðaltojo karo metu vykusi
konkurencija karo, technologijø ir mokslo srityse, poreikis slëpti informacijà dar
labiau sustiprino KGB kaip
cenzoriaus vaidmená. Viena
ið svarbiausiø kontrþvalgybos padaliniø funkcijø buvo
garantuoti dokumentø, ga-

Ðá puslapá remia Spaudos, radijo ir televizijos rëmimo fondas

miniø ir darbø slaptumà
strategiðkai svarbiose, t. y.
reþiminëse, ámonëse. Joms
buvo leista spausdinti tik
oficialià informacijà apie jubiliejus, rinkimus á liaudies
tarybas, uþuojautas.
LSSR KGB, kaip ir LKP
CK, sunkiai priëmë pertvarkà ir realiø pokyèiø jø veiksmuose iki pat 1989 metø nebuvo matyti. Tebesitæsë
prievarta prieð 1989 m. rugsëjo 28 d. mitinguotojus,
kompromitavimo akcijos
spaudoje, pasiprieðinimo
dalyviø persekiojimas, ðmeiþimas ir terorizavimas, KGB
planai ir veiksmai prieð Sàjûdá, Lietuvos laisvës lygà,
buvusius politinius kalinius,
siekius reabilituoti stalinistines aukas ir pokario kovas.
KGB veikla, nukreipta
prieð Lietuvos valstybæ iki
pat 1991 metø, rodo buvus
ðià represinæ institucijà svarbiausiu Lietuvos valstybingumo prieðu.
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