NIJOLö MASLAUSKIENö
LIETUVOS KOMUNISTŲ PARTIJOS ARCHYVAS
LIETUVAI PEREINANT IŠ TOTALITARIZMO Į DEMOKRATIJĄ

Šiandieninę žmoniją vienija universalių humanistinių ir demokratinių vertybių
sistema. Demokratija laiduoja visuomen÷s atvirumą ir atsinaujinimą. Vienas
svarbiausių atviros demokratin÷s visuomen÷s brandos rodiklių yra atvirumas praeičiai,
kuris yra atvirumo dabarčiai ir ateičiai pagrindas. Demokratija užtikrina praeities
paveldo išsaugojimą ir komunikavimą. Ji palaiko ir skatina atvirumą praeičiai, o
atvirumas praeičiai puosel÷ja ir skatina demokratiją. Šiuolaikin÷s demokratin÷s
sistemos užtikrina pri÷jimą prie praeities paveldo ir jo komunikavimą. Jų politika
archyvų srityje paremta demokratiniais principais ir archyvų misijos suvokimu.
Šiandien archyvai yra nepakeičiamos kultūros dalis, užtikrinanti žmonijos atminties,
tapatyb÷s ir patirties išlikimą. Tokiomis nuostatomis grindžiama ir Europos pri÷jimo
prie archyvų politika.
Tačiau XX a. pasaulis buvo suskaidytas į globalias sistemas, paremtas
skirtingais principais. Lietuva ir kitos Rytų bei Vidurio Europos šalys patyr÷ dviejų
totalitarinių valstybių – nacistin÷s Vokietijos ir komunistin÷s Tarybų Sąjungos –
okupaciją, komunistin÷s sistemos įsigal÷jimą ir beveik pusę amžiaus trukusį jos
viešpatavimą. Šiose šalyse valdanti komunistų partija kontroliavo praeities paveldo
komunikavimą, siekdama stiprinti partijos diktatūros ir totalitarinio režimo
ideologinius pagrindus. Atminties institucijos buvo pajungtos partijos politikai ir
ideologijai, įtraukos į jos ideologinį aparatą. Šio aparato dalis buvo komunistų
partijos istorijos tyrimo centrai ir partijos archyvai.
1990 m. Tarybų Sąjungoje veik÷ 164 partiniai archyvai, kuriuose buvo
saugoma beveik 72 mln. bylų1. Lietuvoje Partinis archyvas2 buvo įsteigtas 1946 m.
geguž÷s 17 d. buvo kaip Partijos istorijos instituto prie Lietuvos komunistų partijos
Centro komiteto struktūrinis padalinys3. 1990 m. archyve buvo beveik 700 tūkst.
bylų4. Jame buvo saugomi Lietuvos komunistų partijos ir su komunistiniu jud÷jimu
1

Э. А. Купча, Основные этапы создания и развития архивного фонда КПСС. In Вопросы
ьетодики работы партийных архивов. Москва: ИМЛ при ЦК КПСС, 1989, c. 29–30. Centriniame
partiniame archyve buvo saugoma 1,5 mln., o respublikų, sričių, kraštų partiniuose archyvuose – 70
mln. Bylų.
2
Nuo 1946 05 17 iki 1952 10 14 – Partijos istorijos institutas prie LKP (b) CK – Markso Engelso
Lenino instituto prie VKP (b) CK filialas, nuo 1952 10 14 iki 1953 5m. – Partijos istorijos institutas
prie LKP CK – Markso Engelso Lenino instituto prie TSKP CK filialas, nuo 1953 m. iki 1956 04 13 –
Partijos istorijos institutas prie LKP CK – Markso Engelso Lenino Stalino instituto prie TSKP CK
filialas, nuo 1956 04 13 iki 1990 02 19 – Partijos istorijos institutas prie LKP CK – Marksizmo
leninizmo instituto prie TSKP CK filialas, nuo 1990 02 19 iki 1990 03 26 – LKP institutas prie LKP
(savarankiškos) CK.
3
Nuo 1946 05 17 iki 1952 10 14 – Partijos istorijos institutas prie LKP (b) CK – Markso Engelso
Lenino instituto prie VKP (b) CK filialas, nuo 1952 10 14 iki 1953 5m. – Partijos istorijos institutas
prie LKP CK – Markso Engelso Lenino instituto prie TSKP CK filialas, nuo 1953 m. iki 1956 04 13 –
Partijos istorijos institutas prie LKP CK – Markso Engelso Lenino Stalino instituto prie TSKP CK
filialas, nuo 1956 04 13 iki 1990 02 19 – Partijos istorijos institutas prie LKP CK – Marksizmo
leninizmo instituto prie TSKP CK filialas, nuo 1990 02 19 iki 1990 03 26 – LKP institutas prie LKP
(savarankiškos) CK.
4
PII prie LKP CK mokslinio darbo ataskaita už 1989 metus. Lietuvos ypatingasis archyvas (toliau –
LYA), f. 3377, ap. 60, b. 62, l. 36; PII prie LKP CK partinio archyvo pasas 1990 m. sausio 1 d. Ten
pat, b. 79, l. 28. 1990 01 01 arhyve buvo 7377 dokumentų fondai (6217 LKP, 1051 – LLKJS
organizacijų ir įstaigų, 109 – įvairių asmenų, socialdemokratinio jud÷jimo ir kitų organizacijų bei
įstaigų), kuriuose saugotos 694482 bylos, tarp jų – 608040 komunistų partijos, 76298 komjaunimo ir
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Lietuvoje susiję dokumentai nuo XIX a. pabaigos iki 1990 m. Dokumentai buvo
TSKP nuosavyb÷, sudar÷ TSKP archyvų fondo dalį ir buvo išskirti iš Lietuvos
archyvų fondo5. Archyvas priklaus÷ TSKP archyvų sistemai ir buvo pavaldus
Centriniam partiniam archyvui.
TSKP politika archyvų srityje buvo paremta totalitarin÷s sistemos principais ir
valdančios komunistų partijos interesais. Lietuvoje ji buvo orientuota į okupacinio
režimo ideologinius uždavinius palaikyti okupacin÷s valdžios legitimumo įvaizdį bei
kovoti su tautos atminties ir jos politin÷s sąmon÷s raiškos formomis 6. Kontroliuojant
dokumentų komunikavimą buvo m÷ginta deformuoti tautos atmintį ir pakeisti jos
tapatybę. Partiniai archyvai buvo uždara, ypatingų apribojimų sistema7. Pri÷jimas
prie jų buvo grindžiamas partiniu kriterijumi: teisę naudotis dokumentais tur÷jo tik
TSKP nariai. Didžioji dokumentų dalis buvo įslaptinta ir neprieinama. Archyvai
prival÷jo cenzūruoti skaitytojų užrašus.
Prasid÷jus Michailo Gorbačiovo pertvarkai, Lietuvoje ÷m÷ bręsti palankios
sąlygos tautinio atgimimo ir demokratizacijos procesams. Visuomen÷s laisv÷jimas
skatino istorin÷s atminties atkūrimą. Istorin÷s tiesos paieškos išsipl÷t÷ 1988 m.
birželio 3 d. įsikūrus Lietuvos persitvarkymo sąjūdžiui – demokratinio tautinio
atgimimo ir nacionalinio pasipriešinimo jud÷jimu. Istorija tapo atgimimo ideologijos
dalis, tautin÷s savimon÷s ir pilietiškumo ugdymo priemon÷. Atgimimo jud÷jime ÷mus
vyrauti nepriklausomyb÷s siekiams, istorin÷ atmintis ir teisingumas tapo
valstybingumo atkūrimo dalimi ir priemone.
Istorin÷s tiesos paieškos skatino dokumentų sklaidą, pl÷t÷ archyvų atvirumo
prielaidas ir suteik÷ Partiniam archyvui impulsą atsinaujinti. 1988–1989 m. archyvas
išpl÷t÷ dokumentų prieinamumo ribas ir paviešinti istorinę informaciją bei
dokumentus apie visuomen÷je angažuotus istorijos klausimus, susijus su totalitarinio
režimo įvertinimu ir valstybingumo atkūrimu8. Į mokslinę ir viešąją apyvartą buvo
įvestas didelis, iki tol neprieinamas dokumentų kompleksas, kuris išpl÷t÷ istorijos
žinojimo ribas. 1988–1989 m. Partinio archyvo ir Lietuvos centrinio valstybinio
archyvo dokumentai pad÷jo suformuoti požiūrį į Molotovo–Ribbentropo paktą ir 1940
m. Lietuvos okupaciją kaip į tarptautinį totalitarinių režimų nusikaltimą. Dokumentai
pad÷jo atskleisti sovietinio totalitarinio režimo politiką Lietuvoje, suvokti Lietuvos
netektis sovietmečiu, įvardinti ir įvertini totalitarinio režimo nusikaltimus. Jie taip pat
paskatino Lietuvos komunistų partijos atvirumą savo praeičiai9, suteik÷ impulsą
partijai pripažinti istorinę atsakomybę už praeities nusikaltimus10, tapo stimulu jos
id÷jinei evoliucijai nuo komunistin÷s link socialdemokratin÷s ideologijos11. Partinio
archyvo dokumentų komunikavimas 1988–1989 m. pad÷jo suformuoti požiūrį į
10144 kituose fonduose.
5
Положение об архивном фонде КПСС, Москва: ИМЛ при ЦК КПСС, 1967, с. 1–2.
6
Lietuvos suvereniteto atkūrimas 1988–1991 metais. Vilnius: Diemedžio leidykla, 2000, p. 41–42.
7
Положение об архивном фонде КПСС, с. 8; Правила работы партийных архивов обкомов,
крайкомов, инcтитутов истории партии – филиалов ИМЛ при ЦК КПСС, Москва: ИМЛ при
ЦК КПСС, 1980, с. 64–69.
8
PII prie LKP CK partinio archyvo ataskaita apie darbą 1989 metais. LYA, f. 3377, ap. 60, b. 79, l. 8–
9; PII prie LKP CK mokslinio darbo ataskaita už 1989 metaus. Ten pat, b. 62, l. 29
9
A. Mikoliūnas. Vienintel÷ nekintanti vertyb÷. Pokalbis su LKP Vilniaus miesto Lenino rajono
komiteto pirmąja sekretore J.Gagiliene. Vakarin÷s naujienos, 1989, kovo 24, p. 3; A. Mikoliūnas. Kaip
statyti, ką griauti. Vakarin÷s naujienos, 1989, balandžio 26, p. 1; A. Mikoliūnas. Lemtingų apmąstymų
laikas. Pokalbis partijos miesto komitete LKP statuso pakeitimo klausimu. Vakarin÷s naujienos, 1989,
birželio 22, p. 1, 4; V. Martinkus. Kalt÷ d÷l „mažesn÷s blogyb÷s“. Tiesa, 1989, birželio 22, nr. 144, p.
2; K. Greblikas. Dabar arba niekad. Valstiečių laikraštis, 1989, birželio 29, p. 3 ir kt. Lietuvos
suvereniteto atkūrimas 1988–1991 metais. V., 2000, p. 214–216.
10
Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavimo pareiškimas „D÷l Lietuvos komunistų praeities klaidų ir
padarytų nusikaltimų“. LYA, f. 1771, ap. 272, b. 1, l. 227–228.
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sovietin÷s priklausomyb÷s metų patirtį, kuris tapo Lietuvos ir kitų totalitarizmą
patyrusių Europos šalių patyrimo dalimi. Lietuvai vaduojantis iš sovietin÷s
priklausomyb÷s, archyvo dokumentų viešinimas tapo tautin÷s savimon÷s ir
pilietiškumo ugdymo priemone.
Partinio archyvo dokumentų sklaida taip pat keit÷ visuomen÷s požiūrį į
archyvo misiją. Buvo suvokta šių dokumentų ypatinga reikšm÷ sovietinę priespaudą
patyrusios visuomen÷s atminties išsaugojimui ir archyvo vaidmuo tautin÷s savimon÷s
ir tapatumo išlikimui. öm÷ formuotis nuomon÷, kad archyvas negali priklausyti vienai
politinei partijai ir turi būti prieinamas visai visuomenei be ypatingų apribojimų12.
1989 m. Partinis archyvas nutar÷ laipsniškai reorganizuotis į Lietuvos
valstyb÷s archyvų sistemos įstaigą13. Buvo numatyta iš pradžių atsiskirti nuo TSKP
archyvų sistemos, o v÷liau – panaikinti pavaldumą Lietuvos komunistų partijai. Toks
veiksmų planas buvo pasirinktas atsižvelgus į bendro demokratizacijos proceso
vyksmą Lietuvoje ir pokyčius Lietuvos komunistų partijoje. 1990 m. vasario 19 d.
LKP centro komiteto sprendimu archyvas iš÷jo iš TSKP archyvų sistemos14, o 1990
m. kovo 26 d. buvo reorganizuotas į LKP archyvą prie LKP CK15. Pertvarkytas
archyvas iš karto panaikino iki šiol buvusius pri÷jimo prie dokumentų ribojimus ir
pripažino teisę susipažinti su dokumentais visiems vartotojams16. Užtikrinant pri÷jimą
prie dokumentų, buvo paspartintas jų išslaptinimas, kuris buvo prad÷tas dar 1989 m.17
TSKP vadovyb÷ nepripažino archyvo reorganizavimo: ji pareišk÷ turtines
pretenzijas ir suteik÷ savo teritorinei organizacijai Lietuvoje – LKP (TSKP platforma)
– teisę disponuoti archyvu18. Realizuojant šias pretenzijas į turtą, TSRS vidaus
kariuomen÷ kovo 30 d. už÷m÷ archyvą19. Kariuomen÷s buvimas archyve suk÷l÷
visuomen÷s susirūpinimą dokumentų išlikimu ir skatino priimti politinius sprendimus
d÷l jų išsaugojimo Lietuvai20. TSRS karinio spaudimo sąlygomis Lietuvos komunistų
11

Lietuvos komunistų partijos XX suvažiavimo 1989 m. gruodžio 19–23 d. protokolas. LYA, f. 1771,
ap. 272, b. 1, l. 266–291. LKP neeiliniame XX suvažiavime 1989 m. gruodžio 19–23 d. partija
atsiskyr÷ nuo TSKP ir reorganizavosi į savarankišką socialdemokratin÷s orientacijos partiją.
12
PII prie LKP CK partinio archyvo pasitarimo 1990 m. vasario 6 d. protokolas. LYA, f. 3377, ap. 62,
b. 111, l. 35–40.
13
PII prie LKP CK pirmin÷s partin÷s organizacijos susirinkimo 1990 m. sausio 8 d. protokolas. LYA, f.
5353, ap. 3, b. 32, l. 1–3.
14
LKP CK plenumo 1990 m. vasario 19 d. protokolo Nr. 3 nutarimas „D÷l Partijos istorijos instituto
prie LKP CK–Marksizmo leninizmo instituto prie TSKP CK filialo pertvarkymo“. LYA, f.17633, ap. 1,
b. 6, l. 68.
15
LKP CK IV plenumo 1990 m. kovo 26 d. protokolas. LYA, f. 17633, ap. 1, b. 7, l. 82–83.
16
PII prie LKP CK partinio archyvo pasitarimo 1990 m. vasario 6 d. protokolas. LYA, f. 3377, ap. 62,
b. 111, l. 35–40; Laikinos PII prie LKP CK partinio archyvo darbo taisykl÷s. 1990 m. LYA, f. 3377,
ap. 62, b. 115, l. 1–28.
17
PII prie LKP CK ir LSSR VRM ekspertin÷s patikrinimo komisijos 1989 m. birželio 21 d. aktas d÷l
dokumento išslaptinimo. LYA, f. 17632, ap. 1, b. 12, l. 25. PII prie LKP CK komisijos archyvo
dokumentams išslaptinti 1990 m. vasario 2 d. aktas. LYA, f. 3377, ap. 62, b. 120, l. 2.
18
TSRS Ministrų Tarybos 1990 m. kovo 28 d. nutarimas d÷l priemonių TSKP turtui apsaugoti Lietuvos
TSR teritorijoje. LYA, f. 17632, ap. 1, b. 12, l. 130.
19
J. Čaplikas. 1990–1991 metų kai kurie svarbesni įvykiai archyvo istorijoje. LYA, f. 17632, ap.1, b.
12, l. 15.
20
Lietuvos MA Istorijos instituto skyriaus ir LKP archyvo darbuotojų susirinkimo 1990 m. balandžio 2
d. protokolas. LYA, f. 5353, ap 3, b. 32, l. 37–39; Atgimimas. 1990, balandžio 4–11, nr. 14, p. 3;
Respublika. 1990, balandžio 4, nr. 73, p. 2; Tiesa. 1990, balandžio 5, nr. 79, p. 1; Vakarin÷s naujienos.
1990, balandžio 13, nr. 86, p. 4; A. Liekis. LKP ir „naktiniai“. Respublika. 1990, balandžio 4, nr. 73, p.
3; S. Vegelevičius. Ar pirmą kartą įrengiamos kareivin÷s Lietuvos archyvuose?. Lietuvos rytas, 1990,
balandžio 24, nr. 82; Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s ir
valstybinių archyvų darbuotojų 1990 m. balandžio 2 d. pareiškimas. LYA, f. 17632, ap. 1, b. 12, l. 189–
190; J.Čaplikas. Ne naikinkim, bet saugokim. Lietuvos aidas. 1990, liepos 31, nr. 49, p. 2; M.
Bairaševskis. Man kelia pasipiktinimą. Vakarin÷s naujienos. 1990, balandžio 13, nr. 80, p. 2 D.
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partija nebegal÷jo užtikrinti archyvo saugumo ir linko perduoti archyvą valstyb÷s
nuosavyb÷n21. 1990 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto
biuras panaikino LKP archyvo žinybinį statusą ir perdav÷ jį valstyb÷s žinion22. Tą
pačią dieną Lietuvos Respublikos valdžios institucijos nutar÷ priimti LKP archyvą,
kaip nacionalinį turtą, turintį svarbią istorinę, kultūrinę ir mokslinę vertę, Lietuvos
Respublikos nuosavyb÷n ir įjungti jį į Lietuvos Respublikos valstybinių archyvų
sistemą23. TSRS valdžia nepripažino šių sprendimų ir sudar÷ kliūtis jiems įgyvendinti.
Rugpjūčio 22 d. į archyvą buvo įvestos papildomos TSRS vidaus kariuomen÷s
paj÷gos, o sekančią dieną jis buvo užblokuotas. Archyvo blokada tęs÷si ištisus metus.
Suvalstybinus archyvą buvo įgyvendintas visuomen÷s lūkestis užtikrinti jo
dokumentų išsaugojimą ir prieinamumą. Buvo išpl÷stos archyvo saugomo
dokumentinio paveldo komunikavimo prielaidos. Lietuvos valstybinį archyvų fondą
papild÷ dokumentai, turintys išskirtinę reikšmę totalitarizmą patyrusios tautos
atminčiai ir bendražmogiškam istoriniam patyrimui. Suvalstybinus archyvą pasibaig÷
jo per÷jimas iš partin÷s į valstybinę archyvų sistemą ir prasid÷jo integravimas į
pastarąją.
LKP archyvo integravimo į Lietuvos valstybinių archyvų sistemą problemos
LKP archyvo integravimo procesas buvo susijęs Lietuvos valstybingumo
įtvirtinimu ir demokratijos pl÷tra. Lietuvai pereinant iš totalitarin÷s į demokratinę
sistemą, buvo formuojama ir įgyvendinama su demokratijos principais suderinta
politika archyvų srityje. Integruojant archyvą, teko spręsti įvairias teisines ir praktines
problemas. Vienos iš jų buvo susijusios su valstyb÷ archyvų politikos ir archyvų
reformos įgyvendinimu, kitos – su LKP archyvo per÷jimo iš partinių į valstybinių
archyvų sistemą ypatumais.
1990–1991 m. didžiausias iššūkis archyvo integravimui buvo konfrontavimas su
TSRS valdžia, trukdžiusia įgyventi Lietuvos valstyb÷s institucijų sprendimus d÷l
archyvo. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷ siek÷ pašalinti šią kliūtį derybose su
Maskva, tačiau šios pastangos nebuvo efektyvios24. Tik žlugus 1991 m. rugpjūčio
pučui Maskvoje, TSRS kariuomen÷ buvo išvesta iš archyvo ir rugpjūčio 23 d.
archyvas buvo priimtas į valstyb÷s nuosavybę, o jo dokumentai – į Lietuvos valstybinį
dokumentų fondą25.
Blažyt÷. K÷sinasi į istorijos šaltinius. Tiesa. 1990, rugpjūčio 18, nr. 174–175, p. 4.
21
V. Griškonien÷. Archyvai – visos Lietuvos nuosavyb÷. Tiesa. 1990, rugpjūčio 23, nr. 178, p. 4; LKP
CK plenumo pos÷džio 1990 m. rugs÷jo 29 d. protokolas Nr. 6. LYA, f. 17633, ap. 1, b. 11, l. 7, 36–37,
83–84; LKP CK plenumo pos÷džio 1990 m. lapkričio 14 d. protokolas Nr. 8. LYA, f. 17633, ap. 1, b.
13, l. 62; LKP neeilinio suvažiavimo 1990 m. gruodžio 8–9 d. protokolas. LYA, f. 17633, ap. 1, b. 1, l.
35–36..
22
LKP CK biuro pos÷džio 1990 m. rugpjūčio 22 d. protokolas Nr. 16. LYA, f. 17633, ap. 1, b. 46, l. 1–
2.
23
Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1990 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas „D÷l
buvusio Lietuvos Komunistų partijos archyvo“. Lietuvos aidas. 1990, rugpjūčio 24, nr. 67, p. 1;
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1990 m. rugpjūčio 22 d. potvarkis Nr. 217p. LYA, f. 17632, ap. 1, b.
12, l. 81.
24
Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininko 1990 m. rugs÷jo m÷n. rašto TRS Prezidentui,
TSKP CK generaliniam sekretoriui M. Gorbačiovui projektas. LYA, f. 17632, ap. 1, b. 12, l. 96–97;
TSRS Prezidento tarybos nario G. Revenko ir SSKP CK sekretoriaus A. Girenko 1990 m. spalio m÷n.
laiškas Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos Pirmininkui. LYA, f. 17632, ap. 1, b. 12, l. 98–99;
Spaudos konferencija Lietuvos Respublikos Aukščiausioje Taryboje. Tiesa. 1991, kovo 27; Žingsnis
žengtas. Tiesa. 1991, balandžio 4.
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LKP archyvas buvo įjungtas į valstybinių archyvų struktūrą 1991 m. sausio 3
d. kaip Lietuvos valstybinis visuomen÷s organizacijų archyvas 26. Keičiant Lietuvos
valstybinių archyvų sistemos sandarą, archyvas nuo 2001 m. sausio 1 d. buvo
reorganizuotas į Lietuvos ypatingojo archyvo struktūrinį padalinį.
LKP archyvo integravimas į Lietuvos valstybinių archyvų sistemą vyko
sud÷tingu Lietuvos archyvų reformos laikotarpiu. 1990 m. vasarą buvo prad÷tos rengti
Lietuvos valstyb÷s politikos archyvų srityje ir archyvų reformos gair÷s, atitinkančios
visuomen÷s per÷jimo į demokratiją uždavinius. Rudenį prad÷ti svartyti archyvų
koncepcijos metmenys. Dalyvavimas šiuose svarstymuose pad÷jo LKP archyvui
įsijungti į valstybinių archyvų bendruomenę ir pritapti prie jos 27.
1990–1992 m. ir v÷liau viešoje erdv÷je gyvai diskutuota d÷l totalitarinio
režimo dokumentinio paveldo. Buvo suvokta ypatinga jo reikšm÷ sovietmečio
palikimui įvertinti ir įveikti. Taip pat išryšk÷jo pereinamojo laikotarpio visuomen÷s
poreikiai ir lūkesčiai. Lietuvai pereinant iš totalitarin÷s į demokratinę sistemą buvo
aktualu detaliai žinoti okupacinio režimo poveikį visuomenei, įprasminti tautos
netektis, įvertinti totalitarizmą ir jo nusikaltimus. Pereinamuoju laikotarpiu taip pat
buvo svarbu paskleisti pasauliui Lietuvos ir kitų totalitarizmą išgyvenusių šalių patirtį
ir praturtinti bendražmogišką patyrimą. Sovietin÷s priklausomyb÷s metų patirčiai tirti
ir paviešinti reik÷jo be ypatingų apribojimų prieiti prie istorin÷s informacijos šaltinių.
Pereinamojo laikotarpio situacija iššauk÷ kai kuriuos politinius sprendimus. 1992–
2006 m. buvo priimti įstatymai, įtvirtinę Lietuvos komunistų partijos, KGB, VRM,
kai kurių kitų struktūrų dokumentų priklausomybę nacionalinio dokumentų fondo
ypatingajai daliai28, o 2006 m. buvo priimtos įstatymo pataisos, nustačiusios, kad
pri÷jimas prie šių ypatingosios dalie dokumentų n÷ra ribojamas. Pastarasis politinis
sprendimas labai išpl÷t÷ pri÷jimo prie LKP dokumentų galimybes. .
1990–1992 m. ir v÷liau įgyvendinant Lietuvos valstyb÷s politiką archyvų
srityje, valstybinių archyvų sistemai kilo problemų, susijusių su teisin÷s baz÷s
keitimu. Naujų teis÷s aktų rengimas užtruko, tod÷l archyvai kurį laiką veik÷ pagal
normas, paveldas iš sovietmečio29. Tai stabd÷ jų atsinaujinimą ir komplikavo LKP
archyvo integravimą. Tokiomis sąlygomis LKP archyvas kurį laiką veik÷ pagal jame
susiklosčiusią praktiką.
Integruojant buvusį LKP archyvą į Lietuvos valstybinių archyvų sistemą,
reik÷jo pertvarkyti TSKP archyvų sistemai būdingą veiklos praktiką. Ši problema
buvo aktuali visai Lietuvos archyvų sistemai, per÷musiai sovietinį palikimą. 1991–
1992 m. valstybiniai archyvai, taip pat buvęs LKP archyvas, laipsniškai keit÷ iš
praeities paveld÷tą praktiką pagal naujų archyvų veiklą reglamentuojančių teis÷s aktų
reikalavimus. Nesant tokių reikalavimų, buvo naujoms sąlygoms pritaikomas
paveld÷tas patyrimas, arba formuojama nauja praktika. Naujos praktikos kūrimą
25

Lietuvos archyvų generalin÷s direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s generalinio
direktoriaus 1991 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 67. LYA, f. 17632, ap. 1, b. 4, l. 1–2.
26
Lietuvos archyvų generalin÷s direkcijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1991 m. sausio 3 d.
įsakymas Nr. 3 „D÷l partinio archyvo veiklos klausimų“. LYA, f. 17632, ap. 1, b. 4, l. 1.
27
LKP archyvo pasiūlymai d÷l Lietuvos archyvų reformos. LYA, f. 3377, ap. 62 , b.195, l. 1–8;
Lietuvos valstybinio visuomen÷s organizacijų archyvo darbuotojų pasitarimo 1991 m. vasario 19 d.
protokolas. LYA, f. 17632, ap. 1, b. 2, l. 3–4.
28
Lietuvos Respublikos įstatymas „D÷l ypatingos reikšm÷s archyvų išsaugojimo“. Valstyb÷s žinios.
1992, nr. 33 1011. Lietuvos Respublikos įstatymas „D÷l Lietuvos Respublikos įstatymo „D÷l ypatingos
reikšm÷s archyvų išsaugojimo“ pakeitimo“. Valstyb÷s žinios. 1993, nr. 20 490; Lietuvos Respublikos
dokumentų ir archyvų įstatymo 1, 2, 3, 14, 20 straipsnių papildymo ir pakeitimo bei įstatymo
papildymo priedu įstatymas. Valstyb÷s žinios. 2007, nr. 4 154.
29
Lietuvos archyvų generalin÷s direkcijos 1991 m. kovo 20 d. įsakymas. LYA, f. 17632, ap. 1, b. 4, l.
35.
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skatino naujos veiklos sritys, informacinių technologijų pl÷tra, archyvų sistemos
modernizavimas, o ypač – žinių visuomen÷s raida. Visgi kai kurie iš praeities
paveld÷ti Lietuvos archyvistų profesin÷s veiklos standartai buvo efektyvūs, vertingi ir
universalūs. Dar 1990–1992 m. buvo konstatuota, kad archyvai yra sukaupę geros
praktikos patirtį, kuri vertinga ne tik pereinamuoju laikotarpiu, bet ir ateityje, pl÷tojant
archyvų sistemą.
Per pirmąjį nepriklausomos Lietuvos dešimtmetį buvo išspręsta daugelis LKP
archyvo integravimo į Lietuvos valstybinių archyvų sistemą problemų. Buvo sukaupta
archyvo per÷jimo iš TSKP į Lietuvos valstybinių archyvų sistemą patirtis, kuri
išryškino Lietuvos vadavimosi iš sovietin÷s priklausomyb÷ ir per÷jimas į demokratiją
veiksnių įtaką šiam procesui.
Vykstant M. Gorbačiovo reformoms, pertvarka įvairiai paliet÷ TSKP
archyvus. Šie archyvai keit÷si tiek ir taip, kiek ir kaip keit÷si kraštų, kuriuose jie
veik÷, visuomen÷. TSKP archyvų sistemos žlugimas buvo totalitarizmo žlugimo
Tarybų Sąjungoje dalis. Lietuva buvo pirmoji šalis išsivadavusi iš TSRS
priklausomyb÷s ir totalitarizmo. LKP archyvas buvo pirmasis archyvas, iš÷jęs iš
TSKP archyvų sistemos.
xxx
Šiandieniniame pasaulyje demokratijos pl÷tra ir žinių visuomen÷s vystymasis
sukelia naujus iššūkius atminties institucijoms. Šiandien archyvai yra dokumentinio
paveldo ir visuomen÷s atminties saugotojai, individualios ir bendražmogiškos
istorin÷s patirties skleid÷jai, kurie dalyvauja praeičiai atviros pilietin÷s visuomen÷s
kūrime, prisideda prie istorin÷s sąmon÷s ir pilietin÷s savimon÷s ugdymo.
Komunistinio totalitarinio režimo politinių ir represinių struktūrų – LKP,
KGB, VRM – dokumentų komunikavimas yra veiksnys, formuojantis universalų
požiūrį į totalitarizmą ir plečiantis žinojimą apie sovietin÷s Lietuvos istoriją. Tai
padeda atskleisti Lietuvos istorijos proceso sud÷tingumą ir prisideda prie istorin÷s
sąmon÷s ugdymo. Šių dokumentų reikšm÷ istoriniam pažinimui ir istorinei patirčiai
skatina pl÷toti jų viešinimą, pl÷sti prieigą prie jų.
Šiuo metu į mokslinę, politinę ir viešą apyvartą įtraukta nemažai LKP
dokumentų. Dokumentai plačiai panaudojami Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos tyrimo centro tiriamojoje ir edukacin÷je veikloje, turi praktinę reikšmę
atkuriant nukent÷jusiųjų nuo okupacinių režimų teises. Plečiant Tarptautin÷s
komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti
veiklą, Lietuvos komunistų partijos ir kitų totalitarinio režimo struktūrų dokumentai
įgijo išskirtinę reikšmę šios komisijos vertinimams ir išvadoms. Jie buvo įvesti į
Europos šalių mokslinę ir politinę apyvartą, panaudoti komisijai formuojant Europos
šalių viešą nuomonę d÷l totalitarizmo ir jo nusikaltimų įvertinimo.
Vystantis žinių visuomenei, auga jos poreikis informacijai, žinioms ir
dokumentams. Tai ypač skatina pl÷sti prieigą prie LKP dokumentų. Tokiai veiklai
vystyti prielaida sudaro informacinių ir komunikacinių technologijų pl÷tra. Lietuvos
ypatingojo archyvo saugomi LKP ir kiti dokumentai skelbiami Lietuvos valstybinių
archyvų sistemos interneto svetain÷je, viešinami kitose interneto svetain÷se30. Tačiau
30

Prieiga

per

internetą:

<http://www.archyvai.lt/exhibitions/parodusarasas.htm>,

<http://www.genocid.lt/centras/lt/148/c/>,
<http://www.komisija.lt/lt/body.php?&m=1183458712>,
&m=1190823881>,

<http://www.genocid.lt/centras/lt/1151/a/.>,
<http://www.komisija.lt/lt/body.php?
<http://www.kgbdocuments.eu/>,

<http://www.kgbveikla.lt/01_struktura/struktura.htm >.
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tokią pl÷trą varžo materialinių, technologinių ir žmoniškųjų išteklių stoka archyve.
Šiandien LKP dokumentai dar n÷ra pristatyti europeanos puslapyje, neturi vietos
laborhistory portale, jų n÷ra HOPE duomenų baz÷je. LKP dokumentų buvimas šiuose
tinkluose praturtintų Europos dokumentinį paveldą ir bendražmogišką istorinį
patyrimą.
Šiandienines Lietuvos tapatyb÷ paremta istorine atmintimi, kurios svarbią dalį
sudaro sovietin÷s priklausomyb÷s laikotarpio patirtis. Šios patirties žinojimas ir šiai
patirčiai svarbios informacijos ir dokumentų sklaida turi universalią reikšmę, nes
padeda žmonijai suvokti nedemokratinių režimų esmę, įvardinti ir įvertinti
totalitarizmo nusikaltimus, suprasti demokratinių vertybių, kuriomis paremta
šiandienin÷ Lietuva ir pasaulis, universalumą ir prasmingumą. Totalitarizmą
patyrusios Lietuvos dokumentinis paveldas praturtina žmonijos istorijos ir kultūros
palikimo lobyną, praplečia jos istorinę patirtį ir stiprina šiandienin÷s civilizacijos
vertybių sistemą, paremtą fundamentaliais demokratijos ir humanizmo principais.
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