
Genocidas 
 

1939 m. prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Karą pradėjo nacistinė Vokietija. Ji juto, kad buvo 

nuskriausta, kad prarado daug žemių per Pirmojo pasaulinio karo paliaubas. Nors Vokietija pasirašė slaptą 

sutartį su Tarybų sąjunga (Molotovo-Ribentropo paktą)1, jos per karą buvo priešininkės. Užėmusi Lietuvą, 

Tarybų sąjunga, panašiai kaip caro valdžioje, vykdė rusifikaciją.  

 

Tarybų sąjunga 

 

Okupavę Lietuvą, sovietai žudė, deportavo, kankino ir persekiojo paprastus 

žmones. Jie norėjo, kad lietuviai išnyktų, kad Lietuvos žemėje galėtų apsigyventi 

rusai ir vadinti ją sava. Tokia veikla, kai norima išnaikinti kurią nors tautą, vadinama 

genocidu.  

Tarybų sąjungai tuo metu vadovavo Josifas Stalinas. Stalinui esant Tarybų 

Sąjungos valdžioje, buvo suplanuota išvežti 700,000 lietuvių (beveik 33% visų 

gyventojų) į Sibirą. 1941-ųjų birželio 14–18 d. sovietai pradėjo masinius Lietuvos 

gyventojų trėmimus. Apskritai per pirmąją (1940–1941 m.) okupaciją iš Lietuvos 

buvo ištremta, įkalinta arba sušaudyta apie 35 tūkst. žmonių. Iš Lietuvos daugiausia 

žmonių buvo ištremta į Altajaus kraštą, taip pat žmonės buvo tremiami į Novosibirsko sritį, Kazachstaną ir 

Komijos ASSR. Žmonės buvo suimti staigiai, be jokio perspėjimo, be jokio kaltinimo. Vyrai buvo atskirti nuo 

žmonų. Vaikai keliavo su motinom. Buvo tremiami ir seneliai, ir kūdikiai, ir skirtingo amžiaus žmonės. Jie 

buvo sugrūsti į prekinių traukinių vagonus ir taip sukimšti, kad buvo vietos tik stovėti. Daug žmonių mirė 

pakeliui į Sibirą. Jų lavonai buvo išmesti laukan, vietos 

nepažymėtos. Atvykę į Sibirą jie turėjo kirsti medžius. 

Nebuvo maisto, nebuvo namų, kur prisiglausti nuo šalčio, 

nebuvo šiltesnių rūbų. Šių nekaltų aukų neapsakomos kančios 

yra aprašytos įvairiose knygose, pvz., Elenos Juciūtės „Pėdos 

mirties zonoje“, Rozalijos Preibytės -Valiūnienės „Ir aš ten 

buvau“, Rūtos Šepetytės „Tarp pilkų debesų“, Matildos 

Strimaitytės-Mėlienės "Kryželiai Arktikoje” ir kt.  

1 Molotovo-Ribentropo paktas – Maskvoje 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašytas nacistinės Vokietijos ir SSRS paktas – nepuolimo sutartis bei 
slapti Vidurio ir Rytų Europos padalijimo protokolai. Paktą pasirašė šalių užsienio reikalų ministrai – Joachimas fon Ribentropas ir Viačeslavas 
Molotovas. Į SSRS įtakos sferą pateko Suomija, Estija, Latvija, rytų Lenkija ir dalis Rumunijos (Besarabija). Vokietijos įtakon pateko Lietuva ir 
vakarų Lenkija. 
 

Josifas Stalinas, Tarybų 
Sąjungos diktatorius  
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Per Antrąjį pasaulinį karą Tarybų Sąjungos didžiosios šalininkės 

buvo JAV, Anglija ir Prancūzija. Jos ir laimėjo karą. JAV prezidentas tuo 

metu buvo Franklin Delano Roosevelt, o Anglijai vadovavo Winston 

Churchill. Jie su Stalinu susitiko Jaltoje 1945 m. pasitarti dėl paliaubų. 

Nei Roosevelt, nei Churchill nereikalavo iš Stalino, kad jis pasitrauktų iš 

Pabaltijo valstybių. Jiems svarbiausia buvo, kaip sutvarkyti Vokietijos 

žemes. Taip 50 metų Lietuva liko Tarybų Sąjungos sudėtyje. Per visą tą 

laikotarpį JAV valdžia niekada nepripažino sovietų okupacijos teisėtumo 

ir rėmė lietuvių išeivių rezistenciją prieš sovietus.  

Per sovietų okupaciją iš Lietuvos buvo ištremta apie 150 

tūkstančių žmonių, nemažai jų žuvo tremtyje nuo bado ir nežmoniškų gyvenimo sąlygų. Manoma, kad dėl 50 

metų trukusios sovietinės okupacijos, trėmimų, egzekucijų, kalėjimų, rezistentų žudynių ir priverstinės 

emigracijos Lietuva neteko beveik milijono savo piliečių. Tai trečdalis Lietuvos gyventojų. 

KLAUSIMAI  

1. Kas yra genocidas? Kodėl galima sakyti, kad Lietuvoje sovietai vykdė genocidą?  

________________________________________________________________________________________ 

2. Kaip žmonės buvo vežami į Sibirą? Ką jie Sibire turėjo daryti? Koks ten buvo gyvenimas?  

________________________________________________________________________________________ 

3. Kas buvo Tarybų Sąjungos šalininkės Antrajame pasauliniame kare? Kai jos laimėjo, kodėl nereikalavo, 

kad sovietai pasitrauktų iš Pabaltijo kraštų? Kaip vadinosi konferencija, kurioje jos tarėsi apie paliaubas? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Kiek gyventojų Lietuva neteko nuo 1941 iki 1959 metų? Kaip? 

________________________________________________________________________________________ 
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