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Abstract 

The Great Return: 
The Gulag Survivor and the Soviet System 

Nanci Adler 

This book documents the basis for challenging traditional views 

on de-Stalinization in the Soviet Union. Rather than returning 

from the Gulag as heroes, ex-prisoners felt like second-class 

citizens. The Great Return describes the attempts by victims of 

Stalinist terror to readapt and resocialize into Soviet society, 

and the reciprocal struggle of Soviet society and the Soviet 

system to adapt to returnees. 

Former prisoners of the Stalinist Gulag, by virtue of their 

very presence and status, were a persistent reminder of the 

criminal nature of the Soviet system. The return of these 

alienated, institutionalized, survivors, each representing many 

more who had perished, was unsettling for them as individuals and 

traumatic for the body politic. 

Officials have regularly claimed that returning victims on 

the whole did not remain on the fringes of society, and that they 

were sometimes even received as heroes. According to this 

version, after prisoners were released, they applied for and 

received rehabilitation, and they looked for and found work. 

Evidence challenging this claim, however, has been presented by 

many former victims. Their "bottom-up" perspective describes 

conditions of rejection, feelings of being outcast, persecution 

in and out of prison, restricted movement and job opportunities, 

and inability to re-unite with families or to re-integrate into 

the work and social community. 

Rehabilitation constitutes an official admission of official 

crimes, but the government could not acknowledge the culpability 

of massive crimes on the part of the Soviet system itself. 

Consequently, rehabilitation was granted in the spirit of a 

'conditional pardon' -- an act of magnanimous forgiveness. The 

struggle over how to handle former victims and come to terms with 

what they represented started in the late forties and continued 
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through Gorbachev and the end of the Soviet Union. 

A number of ex-prisoners had to wait decades for exoneration 

and official recognition of their plight. In the course of these 

years, most of them had confrontations with the clashing 

rehabilitative and repressive forces of Soviet officialdom. 

Their thwarted efforts to attain a social and legal status equal 

to that of individuals who had not experienced incarceration led 

to an ongoing sense of injustice among many returnees. 

Through memory, memoir, extensive interviews, and official 

record and directive, this book examines how individual victims 

and the Soviet system survived after the Gulag-. The discussion 

follows a largely chronological format. After placing the Soviet 

returnee question in context, it then analyzes society's reaction 

to early returnees by presenting the experiences of those who 

were liberated into "exile" in Stalin's time (late forties and 

early fifties), since future attitudes toward ex-prisoners were 

partially shaped in these years. The reforms, policies and 

practices of the Office of the General Procuracy in the mid-

fifties serve to indicate the Soviet system's adaptation to 

repression, and form the basis for the following discussion. 

Diverse aspects of the return, such as camp culture, family 

reunion, and the psychological consequences of the Gulag are then 

examined in depth. There follows an analysis of the effects of 

Khrushchev's Secret Speech on the lives of prisoners and ex-

prisoners, as well as issues involving the housing, employment, 

status and rights of returnees, and the restoration of their 

confiscated property. The book then focusses on the enduring 

belief in the Communist Party among a number of ex-prisoners and 

the association between returnees and dissidents. In conclusion, 

this book examines the return of the returnee question in the 

eighties and nineties and reflects on the impact that these re-

emerging people and issues had on the failing Soviet system. 

Russia's ambivalent struggle to come to terms with its 

repressive and onerous past has been going on for nearly half a 

century. Up until Gorbachev, classified archives and silent 

witnesses hindered the process. But now we have access to people 

and materials that provide insight into the vicissitudes of this 
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struggle. These accounts and these materials are recorded and 

investigated in The Great Return. They reveal that the re-

assimilation and rehabilitation of political prisoners was a 

talisman for measuring how many (or rather how few) of its past 

errors the Soviet system could acknowledge, and in acknowledging 

these, make restitution and learn from its mistakes. From the 

top down and from the bottom up, ex-prisoners were either 

persecuted, ignored or, at best, merely tolerated because the 

Soviet government was reluctant to officially recognize who the 

criminals were and what the crime was. 
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Samenvatting 

De Grote Terugkeer: 
De Goelag overlevende en het sovjetsysteem 

Dit boek verschaft de grondslag voor een herziening van de 

veel voorkomende visie op het proces van destalinisatie in de 

Sovjetunie. In plaats van gezien te worden als helden na 

vrijlating uit de Goelag, voelden voormalige gevangenen zich 

eerder tweederangs burgers. De Grote Terugkeer beschrijft de 

inspanningen van de slachtoffers van de stalinistische terreur 

voor resocialisatie en wederaanpassing in de sovjet

maatschappij, alsmede de keerzijde: de worsteling van de 

sovjetmaatschappij en het politieke systeem om zich aan te 

passen aan de teruggekeerden. 

Voormalige gevangenen uit Stalins Goelag, vormden alleen 

al door hun aanwezigheid en status, een voortdurende 

herinnering aan de criminele aard van het Sovjetsysteem. De 

terugkeer van deze van de maatschappij vervreemde 

overlevenden, die 'ieder voor zich vele doden 

vertegenwoordigden, was een persoonlijke worsteling voor hen 

zelf maar evenzeer traumatisch voor het' politieke systeem. 

Van officiële zijde is vaak beweerd dat de Goelag-

slachtoffers na hun terugkeer niet aan de rand van de 

samenleving belandden en in een aantal gevallen zelfs als 

helden werden ingehaald. Volgens die lezing konden ex-

gevangenen zich na vrijlating aanmelden voor rehabilitatie en 

na verkrijging hiervan vervolgens werk zoeken en vinden. Maar 

door de voormalige slachtoffers zelf werd voldoende 

bewijsmateriaal aangedragen om het tegendeel te kunnen 

beweren. Hun perspectief van 'onderop' beschrijft 

omstandigheden van voortdurende afwijzing, het gevoel te 

worden beschouwd als 'outcast' . Na eerst te zijn dwarsgezeten 

in de gevangenis, stopte hun vervolging na vrijlating niet. 

Ook had men te maken met een sterk ingeperkte 

bewegingsvrijheid, alsmede een geringe kans op het vinden van 

een baan. Familiehereniging werd bemoeilijkt evenals 

herintegratie in de oude werksituatie -en sociale omgeving. 

Rehabilitatie betekent het officieel toegeven van 
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officiële misdaden, maar de regering kon moelijk schuld 

erkennen voor de massale misdaden gepleegd door het 

Sovjetsysteem zelf. Om die reden werd rehabilitatie vaak 

verleend in de vorm van een 'voorwaardelijke gratieverlening' 

-- een groots gebaar van vergeving. De worsteling over het 

vraagstuk hoe om te gaan met voormalige slachtoffers en hoe in 

het reine te komen met hetgeen zij vertegenwoordigden, begon 

in de late veertiger jaren en ging door onder het Gorbatsjov-

tijdperk tot aan het einde van de Sovjetunie. 

Grote aantallen ex-gevangenen moesten decennia lang 

wachten op de zuivering van hun naam en officiële erkenning 

van hun benarde situatie. Gedurende deze jaren kwamen velen 

in botsing met de elkaar tegenwerkende repressieve en voor 

rehabilitatie verantwoordelijke krachten binnen de Sovjet 

bureaucratie. Hun stelselmatig tegengewerkte inspanningen tot 

het verkrijgen van een sociale en wettelijke status, 

vergelijkbaar met die van personen die niet gevangen hadden 

gezeten, leidde bij de aanvragers tot een permanent gevoel 

onrechtvaardig te zijn behandeld. 

Dit boek onderzoekt aan de hand van mondelinge 

geschiedenis, memoires, uitgebreide interviews, officiële 

documenten en richtlijnen hoe individuele slachtoffers en het 

sovjetsysteem zelf overleefden na de Goelaq. Deze discussie 

is grotendeels chronologisch van opzet. Eerst wordt de 

'returnee'-kwestie in context geplaatst. Daarna volgt een 

analyse van de reactie vanuit de maatschappij op de eerste 

terugkeerders in de laat veertiger begin vijftiger jaren (de 

'verbannenen'). De latere houding ten opzichte van voormalige 

gevangenen vindt haar wortels in deze tijd. De hervormingen, 

de politiek en de praktijken van de Prokuratora in de mid 

vijftiger jaren, laten de aanpassing zien van het 

Sovjetsysteem aan repressie en vormen de basis voor de daarop 

volgende discussie. Diverse aspekten van de terugkeer, zoals 

kampcultuur, familiehereniging en de psychologische 

consequenties van de Goelag worden daarna uitgebreid 

behandeld. Eveneens volgt een analyse van de effecten van 

Chroesjtsjovs' 'Geheime Rede' op het lot van gevangenen en ex-
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gevangenen, alsmede een nadere beschouwing van de problemen 

rondom huisvesting, tewerkstelling, de status en rechten van 

de teruggekeerden, en teruggave van hun geconfisqueerde 

eigendommen. Het boek concentreert zich vervolgens op het 

aanhoudende geloof van vele ex-gevangenen in de Communistische 

Partij en op de relatie tussen teruggekeerden en dissidenten. 

Tenslotte bekijkt dit boek de terugkeer naar de 'returnee'-

kwestie in de tachtiger- en negentiger jaren en staat stil bij 

de impact die deze opnieuw te voorschijn komenden mensen en 

vraagstukken hadden op het falende Sovjetsysteem. 

Ruslands ambivalente worsteling te leren omgaan met het 

eigen repressieve en beschamende verleden is nu al bijna een 

halve eeuw aan de gang. Geclassificeerde archiefen en 

zwijgende getuigen verhinderden dit proces tot aan het 

Gorbatsjov-tijdperk. Maar nu hebben we toegang tot mensen en 

materialen die inzicht geven in de wederwaardigheden van deze 

worsteling. Deze getuigenissen en materialen zijn onderzocht 

en vastgelegd in De Grote Terugkeer. Zij onthullen in 

hoeverre de herassimilatie en rehabilitatie van politieke 

gevangenen een graadmeter was om vast te stellen hoeveel (of 

beter gezegd, hoe weinig) van zijn vroegere fouten het 

sovjetsysteem kon erkennen, en zodoende goedmaken en leren van 

zijn vergissingen. Van bovenaf en van onderop werden 

voormalige gevangenen vervolgd of genegeerd, of in het 

gunstigste geval net getolereerd, omdat de sovjetregering niet 

bereid was officieel te erkennen wie de misdadigers waren en 

wat de misdaad was. 
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