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Solovkų salose 1420 m. įkurtas stačiatikių 

vyrų vienuolynas. Iki Petro I laikų 

vienuolynas buvo stambiausias Maskvos 

valstybėje žemvaldys. 1669-1676 m. 

vyriausybinė kariuomenė laikė apgulusi 

vienuolyną, nes vienuolynas sukilo, 

nepritaręs  Nikono bažnytinei reformai



Iki XIX a. pabaigos vienuolynas buvo taip 
pat politinis ir religinis kalėjimas. Buvo 
kamerų 1,4 metro ilgio, 1 metro pločio ir 1 
metro aukščio. Maži langeliai buvo skirti tik 
maistui paduoti. 

1842 m. pastatytas atskiras trijų aukštų 
namas kalėjimui. Ypatingai svarbūs 
nusikaltėliai laikyti pusrūsyje kamerose be 
gultų ir langų.



Solovkuose



Solovkuose, 2009 m. nuotrauka



Solovkų vienuolynas



Solovkų vienuolynas



Solovkuose



Pagal padėtį visuomenėje žymiausias 
Solovkų kalinys buvo grafas Piotras 
Tolstojus, Petro I laikų diplomatas, 
žvalgybininkas, labai svarbaus Rusijos 
istorijos tyrinėjimams dienoraščio autorius. 
Jo energingos veiklos dėka Petro I sūnus 
Aleksejus susektas besislapstantis  
užsienyje, grąžintas ir paties tėvo 
rankomis nukankintas kaip reformų 
priešininkas. 



Grafas Piotras 

Tolstojus, 

garsios rašytojų 

– Levo 

Tolstojaus ir 

Aleksejaus 

Tolstojaus –

giminės 

pradininkas



Paskutinis Zaporožės Sečės atamanas 

Piotras Kalnyševskis 26 metus praleido 2 

metrų ilgio ir 1 metro pločio kameroje. 

Būdamas 110 metų, sulaukė caro 

malonės, bet atsisakė išvykti iš kalėjimo ir 

po 2 metų mirė. Vėliau jis paskelbtas Rusų 

stačiatikių bažnyčios šventuoju.



Piotras 

Kalnyševskis

(1691-1803), 

paskutinis 

Zaporožės 

Sečės 

atamanas



1812 m. į kalėjimą uždarytas religinis 

nusikaltėlis Semionas Šubinas, kalėjęs 63 

metus. 

1920 m. garsus bolševikų veikėjas 

Michailas Kedrovas iniciavo vienuolyno 

likvidavimą. Čia įkurta pirmoji ypatingos 

paskirties stovykla.



Michailas 

Kedrovas

(1878-1941)

(sušaudytas)



1990 m. Rusų stačiatikių bažnyčios 

Švenčiausiasis Sinodas nusprendė atkurti 

Solovkų vienuolyną. 1992 m. vienuolyno 

paminklų kompleksas įrašytas į Pasaulinio 

paveldo sąrašą.



Solovkuose



1995 m. Peterburgo mokslinio tyrimo 

centro “Memorialas” direktorius 

Veniaminas Jofė Federalinės saugumo 

tarnybos Regioninės valdybos archyve 

Archangelske rado 1937 m. spalio 27 –

lapkričio 4 d. Sandarmocho miške 

(Karelijos respublika, Medvėžegorsko 

rajonas, netoli Onegos ežero) sušaudytų 

9500 žmonių sąrašus



Karelijos pelkės



Sandarmochas



Masinio palaidojimo duobės surastos 1997 

m. Paaiškėjo, kad čia 10 hektarų plote guli 

58 tautybių žmonių palaikai. Tarp jų yra 

kelių šimtų ukrainiečių mokslininkų, 

kultūros ir politikos veikėjų, dvasininkų 

palaikai. Dėl to Sandarmochas dabar 

vadinamas  “Ukrainiečių Galgota”.  



Ukrainiečių rašytoja ir visuomenės veikėja 

Oksana Zabužko teigia, kad 1937 m. 

nukirsta ukrainiečių tautos galva, o 20 

paskutiniųjų metų  konvulsijose trūkčioja 

kūnas be galvos. Nauja galva neišaugo, 

nes tokio masto figūrų Ukrainoje dabar 

nėra. Sušaudymas Sadarmocho miške –

tai praraja ukrainiečių tautos kelyje.



Oksana Zabužko 

gimė 1960 m. 

Lucke



Sandarmocho kankiniai – tai daugiausia 

specialiųjų gyvenviečių gyventojai ir 

Solovkų ypatingosios paskirties

stovyklos kaliniai, o taip pat aplinkinių 

kaimų gyventojai. Iš viso rasti 236 masiniai 

kapai. Nustatyta, kad čia sušaudyti 1111 

taip vadinamojo “Solovcų etapo” kalinių. 



1937 m. spalio 27 d. Solovcų kaliniai suvaryti į 

baržas, kurių pėdsakai buvo dingę ir ilgai 

manyta, kad kaliniai nuskandinti Baltojoje jūroje. 

Sandarmocho miške kalinius šaudė Vidaus 

reikalų komisariato kapitonas Michailas 

Matvejevas. Du jo talkininkai vėliau nubausti 

mirtimi už žiaurų elgesį su pasmerktaisiais, o 

pats Medvedevas gavo vertingą dovaną ir 

kelialapį į sanatoriją,  mirė sulaukęs 81 metų. 



Solovkų etapo 

aukos



Solovkų stovyklą nuo antitarybinių elementų valė 

Vidaus reikalų komisariato Leningrado srities 

valdybos Ypatingoji trijulė:

Valdybos viršininkas Leonidas Zakovskis

(latvis Henrichas Štubis, sušaudytas, apkaltinus 

nacionalistinės latvių organizacijos kūrimu), 

pavaduotojas Vladimiras Garinas ir Leningrado 

srities prokuroras Borisas Pozernas (vokietis) 



Leonidas Zakovskis

(1894-1938), 

sušaudytas, 

reabilituotas nebuvo



Borisas Pozernas

(1882-1939), 

sušaudytas, 1957 m. 

reabilituotas



Sandarmocho kapinės



















“Čia nuo 1937 m. spalio 27 iki lapkričio 4 d. buvo 

sušaudyti 1111 Solovecų kalėjimo kaliniai”









2004 m. Sandarmocho miške pastatytas 

granitinis kazokų kryžius su užrašu 

“Nužudytiems Ukrainos sūnums”.

2010 m. birželio 4 d. Sandarmoche lankėsi 

Maskvos ir Visos Rusios patriarchas 

Kirillas, meldėsi už nekaltai nužudytus.



Patriarchas Kirillas, 

gim. 1946 m. 


