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Adaptacija istoriniø lûþiø sàlygomis:
sovietmeèio pradþia ir pabaiga Panemunëlio
þmoniø autobiografiniuose pasakojimuose
Irena Ðutinienë
Socialiniø tyrimø institutas

Vyresniajai Lietuvos þmoniø kartai teko iðgyventi ne vienà istoriná lûþá, ávy-
kius, ið esmës pakeitusius tiek ðalies, tiek beveik kiekvieno þmogaus gyvenimà.
Tokie áprastinæ tvarkà radikaliai griaunantys ávykiai istoriografijoje ávardijami kaip
istoriniai ávykiai ir daþniausiai nagrinëjami politiniø, ekonominiø, socialiniø struk-
tûrø lygiu, atsietai nuo kasdienio þmoniø gyvenimo, nors kaip tik tokie ávykiai
giliai, ið esmës paveikia individualius daugybës þmoniø likimus. Ðiame straipsnyje
siekiama aptarti kai kuriuos socialinius bei kultûrinius radikaliø visuomenës po-
kyèiø aspektus mikrolygmeniu – jø raiðkos konkreèiø þmoniø kasdienybëje ir men-
talitete aspektu: nagrinëjami vyresniosios kartos þmoniø adaptacijos sovietinio to-
talitarinio reþimo ásigalëjimo ir jo þlugimo lûþiuose bruoþai, kuriuos leidþia atskleisti
kultûrinës traumos ir kolektyvinës atminties sàvokos. Sovietmeèio pradþios ir pa-
baigos ávykiai ir jø padariniai nagrinëjami juos iðgyvenusiø þmoniø poþiûriu, ana-
lizuojant jø autobiografinius pasakojimus. Autobiografinis pasakojimas visuomet
„tëra tekstas, ne pats gyvenimas“1, todël stengtasi atsiþvelgti á pasakojimo ypatybes.
Kita vertus, pasakojimai traktuoti ir „realistiðkai“ – ne kaip visiškai laisvai sukonst-
ruoti, o kaip nusakantys, nors ir priklausomai nuo dabarties bei ateities perspek-
tyvø, realià pasakotojø patirtá: pasak D. Bertaux, „pasakojimas yra realiø ávykiø funk-
cija ir pasakotojas stengiasi atskleisti tuos ávykius“2. Todël autobiografiniuose
pasakojimuose atsispindi ir þmoniø laikysena socialiniø lûþiø metu, ir tø laiko-
tarpiø interpretacija dabarties poþiûriu.

Siekëme atskleisti du þmoniø santykio su keturiasdeðimtaisiais prasidëjusia
ávykiø seka aspektus: 1) þmoniø santykio su sovietine totalitarine sistema, adapta-
cijos joje ypatybes bei adaptacijos 1990-aisiais metais atkurtoje Lietuvos valstybëje
bruoþus; 2) dabartinëje kolektyvinëje vyresniosios kartos atmintyje vyraujanèios ðio
laikotarpio interpretacijos ypatumus. Pirmasis problemø laukas tiriamas analizuojant
pasakojimuose atsispindinèius þmoniø gyvenimus, o atminties strategija atskleidþia-
ma tiriant naratyviná pasakojimø aspektà – kreipiamas dëmesys á tai, kaip þmonës
prisimena sovietiná laikotarpá ir kaip apie já pasakoja. Tyrimo objektas buvo vyresnioji
karta – valsèiaus þmonës, iðgyvenæ visà sovietiná laikotarpá. Socialiniø ir psicholo-
giniø teorijø sàvokomis nusakomi daugiau ar maþiau universalûs reiðkiniø aspektai;
jø taikymai konkreèiø visuomeniø ir situacijø tyrimams padeda tiek patikrinti bei
patikslinti paèias teorijas, sàvokas ir jø galiojimo ribas, tiek paaiðkinti konkreèiø
visuomeniø reiðkinius. Todël èia aptariami Panemunëlio þmoniø socialinës ir psicho-
loginës adaptacijos sovietinëje sistemoje
ir jai þlugus bruoþai yra ið dalies bû-
dingi tiek panaðaus istorinio likimo (Lie-
tuvos, Latvijos, Estijos) visuomenëms (tai
rodo kai kuriø rezultatø panaðumas á

1 Roos J. P. Reality or Nothing: False and Repres-
sed Memories and Autobiography, M. Chamber-
lain et al. (ed.), Trauma and Life Story. Memory
and Narrative, 2, 2000, p. 9.

2 Ten pat, p. 9.
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Estijoje atliktø tyrimø rezultatus3), tiek, didesniu laipsniu, panašià socialinæ-demo-
grafinæ padëtá uþimantiems Lietuvos þmonëms – vyresniosios kartos Lietuvos mies-
teliø ir kaimø gyventojams. Kita vertus, kaip ir visuose kokybiniuose (o ypaè lokalios
bendruomenës) tyrimuose, ðiame tyrime nëra atspindëti visi socialiniai kontekstai ir
geografiniø vietoviø tipai (didþiøjø miestø, iðsilavinimo, profesijø, amþiaus ir pan.),
tad nëra atskleidþiami ir visi bruoþai bei jø paplitimo mastai, todël rezultatø negalima
apibendrinti visoms Lietuvos gyventojø grupëms. Rezultatø unikalumo ir apibendri-
namumo laipsná gali patikslinti tyrimai kitose vietovëse, socialiniuose kontekstuose
ir ðalyse, taip pat kiekybiniai ðiø reiðkiniø tyrimai.

Adaptacijos totalitarinëje visuomenëje problematika tiriama daugelio posocia-
listiniø ðaliø sociologijoje, bet artimesnius Lietuvos kontekstams jos aspektus atspindi
posovietiniø Baltijos valstybiø – Lietuvos, Latvijos, Estijos tyrimai. Adaptacijos so-
cialiniø lûþiø sàlygomis problematika tirta vengrø, lenkø (P. Sztompka), taip pat estø
sociologø ir antropologø (A. Aarelaid-Tart, A. Kannike, I. Belobrovceva, A. Chaèia-
turjan ir kt.). P. Sztompka nagrinëjo adaptacijà posocialistinëse ðalyse4; estø socio-
logai ir antropologai – sovietmeèio mentaliteto, adaptacijos, kasdienybës, kolektyvinës
atminties aspektus5. Tarp Lietuvoje atliktø sovietmeèio tyrimø adaptacijos radikaliø
socialiniø lûþiø sàlygomis problematika nëra tirta; artimiausi ðiai problematikai yra
istorikø ir antropologø atlikti sovietmeèio kasdienybës tyrimai (D. Marcinkevièienës
moterø kasdienybës, K. Antanaièio sovietinës nomenklatûros ir kt.). Tarp ðiø tyrimø
ypaè produktyvûs yra lenkø ir estø sociologø tyrimai, atlikti taikant kultûrinës trau-
mos sàvokà. Todël iðgyvenusios sovietmetá Panemunëlio þmoniø kartos adaptacija
sovietinëje sistemoje ir jai þlugus èia taip pat bandoma analizuoti, remiantis ðia
samprata (P. Sztompka, J. Alexander, R. Eyerman, A. Neal, B. H. Stamm ir kt.) ir
posocialistiniø bei posovietiniø visuomeniø analizei pritaikytomis jos interpretacijo-
mis (P. Sztompka, A. Aarelaid-Tart).

Šia sàvoka sociologijoje neretai aiðkinami staigiai ið esmës keièianèiø ligtolinæ
visuomenës sandarà ávykiø socialiniai padariniai. Trauma laikomas staigus ir gilus
áprastos psichologinës, socialinës, kul-
tûrinës bûsenos ar tvarkos paþeidimas,
nenormalumas (pirmuoju atveju kalba-
ma apie psichologines traumas, aptar-
tas dar Z. Freudo, kitais – socialiniø
mokslø tyrinëjamas sociokultûrines trau-
mas). Ilgalaikiai neigiami esminiø visuo-
menës pokyèiø padariniai aptariami to-
kiomis sàvokomis kaip istorinë trauma
(pokolonijinës psichologijos tradicijoje),
traumos padariniai kartoms, kultûrinë
trauma ir pan. Kultûrinës traumos sà-
vokà ávairûs autoriai supranta nevieno-
dai. Gana iðsami yra B. H. Stammo ir
kitø samprata, iðvystyta pokolonializmo
diskurse; joje kultûrinë trauma suvokia-
ma kaip procesas, kuriame reiðkiasi il-

3 Aarelaid-Tar t A. Double Mental Standards in the
Baltic Countries – Three Generations; Humphrey R.,
Mi l le r R., Zdravomyslova E. (eds.) Biographical
Research in Eastern Europe, Newcastle, Ashgate Pub-
lishing, 2003.

4 Sz tompka P. Êóëüòóðíàÿ òðàâìà â ïîñòêîììó-
íèñòè÷åñêîì îáùåñòâå, Ñîöèîëîãè÷åñêèå èññëåäîâà-
íèÿ, 2, 2001, p. 3–12; Sz tompka P. The trau-
ma of Social Change: A Case of Postcommunist
Societies, in: J. C. Alexander et all. (eds.) Cul-
tural Trauma and Collective Identity, Berkeley, Los
Angeles and London: University of California Press,
2004, p. 155–195.

5 Aarelaid-Tar t A. Estonian inclined communists
as marginals; Humphrey R., Mil l er R., Zdra -
vomyslova E. (eds.) Biographical Research in Eastern
Europe, Newcastle, Ashgate Publishing, 2003, p. 71–
99; Aa re l a i d-Ta r t  A. Èñòîðè÷åñêîå ðàçâèòèå
êóëüòóðíîé òðàâìû: îïûò Ýñòîíèè; Chaè i a tur -
jan A. (sud.) Äèàëîã êóëüòóð II, Tallin, Tallin Uni-
versity, 2007, p. 51–88; Kannike A. Ïîâñåäíåâ-
íàÿ æèçíü è êóëüòóðíûé êîíòèíóèòåò â ñîâåòñêîé
Ýñòîíèè ir kt.
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galaikiai praeityje buvusio ávykio (kolonizavimas) psichologiniai, socialiniai, ekono-
miniai, kultûriniai padariniai.

„Kultûrinë trauma tai daugiau negu fizinis þmoniø, nuosavybës, krað-
tovaizdþio sunaikinimas, kaip gali nutikti per karus ar etninius „va-
lymus“. Ji tiesiogiai ar netiesiogiai griauna tai, kas sudaro kultûrà,
esminius, bet paþeidþiamus jos elementus: kûno/erdvës praktikas, re-
ligijà, istorijà, kalbà, valstybës organizacijà, ekonomikà“6.

Istorinë-kultûrinë trauma, praradus ankstesnæ stabilià sociokultûrinæ sistemà, reiškiasi
tokiais poþymiais: a) visuotinis socialinës sistemos ir ðeimos þlugimo, suirimo po-
jûtis; b) egzistencinë depresija dël þlugimo, prarasto stabilumo; c) svyravimas tarp
prarastø vertybiø ir praeities kartø kanèiø pripaþinimo ir pagundos priimti uþka-
riautojø vertybes; d) nuolatinë egzistencinë baimë ir átampa, pasireiðkianti destruk-
tyviu elgesiu; e) pakartotinis kolonijinës traumos patyrimas per stereotipus, rasizmà;
f) negalimybë iðvengti egzistencinës baimës, skausmo arba já áveikti7 (R. Eyerman ir
kitø nusakomas kaip traumos nepamirðtamumas).

P. Sztompka, R. Eyerman apibûdina kultûrinæ traumà kaip susijusià su staigiø
socialiniø pokyèiø neigiamomis pasekmëmis ir jø kolektyviniu suvokimu8, atkreipdami
dëmesá á socialiniø ir kultûriniø traumø kolektyvinius diskursus; tokius diskursus ir
atspindi ðiame straipsnyje nagrinëjami þmoniø autobiografiniuose pasakojimuose at-
sispindintys sovietmeèio mentaliteto bruoþai ir dabartiniai sovietmeèio kolektyvinës
atminties bruoþai, kurie apima ir trauminius sovietmeèio pabaigos lûþio aspektus.

Sovietinë okupacija ir kiti karo bei pokario ávykiai bei represijos Panemunëlyje,
kaip ir visoje Lietuvoje, buvo suvokti kaip radikaliai sugriovæ ligtolinæ tvarkà ávykiai,
tad neigiami jø socialiniai efektai nemaþa dalimi gali bûti aptariami kolektyvinës
traumos sàvoka, o þmoniø reakcija á ðiuos ávykius – kaip sociokultûrinës traumos
áveikimo ir reagavimo á jà bûdai. Estø sociologë A. Aarelaid-Tart iðskiria keturias
gyvenimo sritis, kuriose empiriniu lygiu galima stebëti sociokultûrinës traumos ávei-
kimo sklaidà ásigalint sovietinei sistemai: 1) „dvigubos sàmonës“ formavimasis; 2) vieðo
socialinio aktyvumo atkûrimas naujomis sàlygomis; 3) kultûriniø tradicijø tæstinumo
sunkumai, sutrikimai; 4) kasdienio gyvenimo (namø, ðeimos gyvenimo) atkûrimas9.
Panemunëlio gyventojø vyresniosios kartos autobiografiniuose pasakojimuose atsi-
spindinèius jø adaptacijos sovietinëje sistemoje ypatumus ið dalies aptarsime kaip
kultûrinës-istorinës traumos poþymius ir
jø áveikimo strategijà.

Sovietinë okupacija, nors ne ið kar-
to, suardë ne tik beveik visas áprastines
socialinës, politinës, ekonominës orga-
nizacijos formas, bet ir kultûrà bei kas-
dienio gyvenimo rutinas. Þmonëms rei-
këjo iðlaikyti tapatumo tæstinumà, iðgy-
venti ir adaptuotis traumuojanèiø ávykiø
sàlygomis. Tirtai vyriausiøjø Panemu-
nëlio þmoniø kartai teko patirti lûþius

6 Stamm B. H., St amm H. E., Hunda l l  A. C.,
Highson-Smith C. Considering a Theory of Cul-
tural Trauma and Loss, Journal of Loss and Trau-
ma, 9, 2004, p. 94.

7 Ten pat, p. 95.
8 Sz tompka P. Cultural trauma: the other face of
social change, European Journal of Social Theory, 2000,
3(4), p. 449–466.

9 Aarela id-Ta rt  A. Double Mental Standards in
the Baltic Countries – Three Generations. Humpf-
rey R., Mi l l e r R., Zdra vomysl ova E. (eds.),
Biographical Research in Eastern Europe, Newcastle,
Ashgate Publishing, 2003, p. 214.
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ir adaptuotis net du kartus – ásigalint sovietinei okupacinei sistemai ir jai þlugus.
Ðias tapatumo tæstinumo, socialinio-kultûrinio gyvenimo formø praradimø ir tam
tikro jø restruktûrizavimo trajektorijas ir atspindi þmoniø autobiografiniai pasako-
jimai. Jie padeda suteikti tam tikrà tvarkà suirusiam pasaulëvaizdþiui, atkurti þmo-
niø santyká su socialine aplinka, todël traumuojantys ávykiai, sugriauti lûkesèiai
generuoja pasakojimus10. Nemaþa dalis apklaustøjø, dabar pensininkø, taip pat yra
paraðæ prisiminimø. Jie raðyti jau atkûrus nepriklausomybæ, iðgyvenus visà soviet-
metá, ir daugiausia jø paraðyta bûtent apie traumuojanèius okupacijø ávykius.

Èia analizuojami penkiolikos vyresniosios kartos Panemunëlio valsèiaus gy-
ventojø autobiografiniai pasakojimai, papasakoti ir autorës uþrašyti 2002 m. vasarà
„Versmës“ leidyklos ekspedicijos metu. Siekiant uþtikrinti anonimiškumà, pasakotojø
vardai tekste pakeisti.

Adaptacijos pradþia: iðgyvenimo strategija
sugriovimø akivaizdoje
Socialinë adaptacija èia suprantama kaip individo lûkesèiø derinimas su jo

galimybëmis ir visuomenës ar socialinës aplinkos lûkesèiais bei reikalavimais. Ke-
turiasdeðimtaisiais prasidëjusiø ávykiø virtinë radikaliai sugriovë iki okupacijos bu-
vusià socialinæ aplinkà, visuomenës tvarkà, ir þmonëms teko ne tik bandyti ið naujo
suvokti besikeièianèius visuomenës reikalavimus ir derinti su jais savo siekius, bet
ir tai daryti ekstremaliomis – kovos dël iðgyvenimo – sàlygomis.

Keturiasdeðimtøjø okupacija uþklupo pasakotojus ávairiose situacijose ir gyve-
nimo ciklo laikotarpiuose, vieni tuo laikotarpiu patyrë paèius radikaliausius traumuo-
janèius ávykius – tremtá, represijas, artimøjø netektis, kiti tai matë paþástamø ir ma-
þiau paþástamø gyvenimuose. Istoriniame ir socialiniame laike buvo daugybë ávykiø,
bet ðie laikai ne visuomet sutampa su asmeniniu laiku, socialiai reikðmingi ávykiai
ne visø þmoniø gyvenimus palietë vienodai.

Daugelá apklaustøjø okupacija uþklupo jø ankstyvoje jaunystëje ar paauglystëje,
bebaigianèius mokyklà ar kitaip planavusius savo ateitá dar ikitotalitarinëje visuome-
nëje ir remiantis jos vertybëmis jaunuolius, sugriaudama jø planus. Simboliðkas yra
pasakojimas buvusios gimnazistës, kurià okupacija uþklupo atestatø áteikimo dienà.

„Keturiasdešimt pirmaisiais, kai buvo trëmimas, að èia nebuvau. Baigiau gimnazijà ir birþelio
15-àjà per atestatø áteikimà áþygiavo Raudonoji armija, tai vëliau susirinkom tø atestatø
paimti. Kai gavom atestatus, nuvaþiavom keturios á Ukmergæ, á mokytojø kursus. Að buvau
galvojus stoti á Þemës ûkio akademijà, bet dabar stengëmës bet kur, paskui ástosim, kur
norësim“ (Elena, gim. 1924 m.).

Pasakojimai rodo, kad þmonës ið pradþiø suvokë kitimus kaip laikinus ir
tiesiog atidëjo ankstesnius planus, bet dar nebandë atsisakyti senosios vertybiø sis-
temos, jà keisti ar slëpti. Taèiau tolesni ávykiai vis labiau ardë tæstinumà, ankstesnë
patirtis tapo vis maþiau pritaikoma, o
planuoti ateitá pasidarë neámanoma. To-
dël jau tada pradëjo formuotis bejëgið-
kumo jausena ir laikysena, kurià vëliau

10Rosenthal  G. German War Memories: Narrabi-
lity and the Biographical and Social Functions of
Remembering, Oral History, Autumn, 1991, p. 34.
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átvirtino þiaurûs traumuojantys ávykiai karo ir pokario metais. Kad iðgyventø, dau-
gumas þmoniø turëjo laikytis nesikiðimo, pasyvaus prisitaikymo prie aplinkybiø po-
zicijos. Ið dabarties perspektyvos pasakotojai, penkis deðimtmeèius iðgyvenæ sovie-
tinëje sistemoje, tokià laikysenà nusako kaip savaime suprantamà, ji jiems nekelia
jokiø svarstymo vertø konfliktø. Tai rodo, kad ði laikysena sovietmeèiu ásitvirtino,
tapo normalia.

Bejëgiðkumo, „istorijos blaðkomø“ objektø laikysenà skatino jau pati okupacijos
pradþia savo netikëtumu. Netikëtumo, nesusigaudymo, neþinojimo motyvà paþymi
visi. Visi konstatuoja patirties, þiniø bei lûkesèiø ir tikrovës neatitikimà. Sovietine
okupacija nusivylë ir tikëjæ miglotai þinomomis komunizmo idëjomis, ir beþemiai bei
neturtingi, ir turtingesni þmonës. Rami, rutiniðka kasdienybës laiko tëkmë ir tvarka,
kurioje þmonës galëjo orientuotis ir planuoti bei lemti savo gyvenimus, buvo suardyta,
todël pasakojimuose apie ðá laikotarpá vyrauja M. Bachtino nusakytas ávykiø, „nuo-
tykiø“ laikas – kaip pasakose, ðiame laike smulkmenos, atsitiktinumai, sutapimai
lëmë þmoniø gyvenimà ir išgyvenimà, likimus11. Pasakojimai rodo, kad net daugelá
sàlygiðkai laisvø sprendimø (iðëjimà partizanauti karo metu ar pokariu, profesijø
pasirinkimà ir pan.) tuo metu lëmë aplinkybës. Pasirinkimai kartais turëdavo labai
maþai alternatyvø, ið kuriø tik viena ar kelios leisdavo iðgyventi. Ir pasirinktos, ir
nulemtos aplinkybiø biografijø trajektorijos buvo labai ávairios.

„Kaip rusai uþëjo, mums mokesèius uþdëjo malûnan, vokieèiai paskui mum gràþino do-
kumentus, kad malûnas mûsø. Mes toj politikoj nieko nesupratom apie rusus. Tëvas tai
tarnavo armijoj Rusijoj, tai jis þinojo apie juos. Mes, pacanai, kur ten þinosim. Buoþës
rusams buvom, nes malûnà turëjom. O kad skolos, tai nesvarbu. Baltaraiðèiai mus – tëvà
ir brolius – buvo uþdaræ sklepe. Jie mus suëmë, ir bernas buvo tarp jø, kur pas mus
bernavo, baltaraiðèiø vadas Þiobišky, Kirstukas toks, obliu vadindavom. Buvo gerai pa-
þástamas, tai nuëjo motina, kojas iðbuèiavo. Rytà ateina tas vadas: „Lauk ið sklepo”. Bûtø
mum suðaudæ irgi. Nuo vienos valdþios teko kentëti, nuo kitos irgi, prie Smetonos buvom
„komunistai“, tëvas baþnyèion neidavo, atëjo rusai – esam buoþës, atëjo vokieèiai – vël
komunistai. Tai ir gyvenom kaip ant adatø. Po karo, kai miðkiniø nebuvo, iðnaikino, tapo
ramiau“ (Juozas, gim. 1922 m.).

„Tëveliai beþemiai, svetimà þemæ nuomodavo, senelis puodþius, moèiutë verpdavo. Vëliau
40 ha nuomodavo du broliai ir versdavos tuo. Keturiasdeðimtais baigiau ðeðias klases, po
to dar vienà gimnazijos klasæ ir 1941 m. birþelio 22 iðtrëmë. Tëvelis buvo ðaulys. Ir dar
ðauliø bûrio vadas. Na, já áskundë“ (Genovaitë, gim. 1926 m.).

„Keturiasdeðimtais metais vienintelis mûsø klasës moksleivis Kazimieras pasveikino tarybinæ
armijà. Direktorius sako, að bûè jam nedavæs atestato. Gerai, kad neþinojo, o tai pats bût
buvæs kalëjiman uþdarytas. Gimnazijoj Kazimieras buvo šaulys, o paskui jam taip atrodë“
(Elena, gim. 1924 m.).

Apie naujàjá reþimà, pasakotojø
nuomone, maþai þinojo ir aktyviai prita-
rusieji, stojusieji á komjaunimà ir kitaip

11Skultans V. Testimony of Lives. Narrative and Me-
mory in Post-Soviet Latvia, London–New York, Rout-
ledge, 1998, p. 86.
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bendradarbiavæ su juo þmonës; jø veikla keturiasdeðimtaisiais ir beprasmës þûtys vo-
kieèiø okupacijos laikais – irgi neprognozuojamø, nepriklausomø nuo jø valios þmoniø
veiksmø padariniø pavyzdys.

„Kareiviai neagresyvûs buvo, paprasti tokie. Paskui jau atsirado tokiø, kurie valdþion stojo,
að tada nedirbau Panemunëly, bet buvo, kad komjauniman stojo, o paskui, kai vokieèiai uþëjo,
suðaudë komjaunuolius. Kas tie durniai vaikëzai, Ðepka ið kaimo, Antaniukas toks, stojo, o
paskui suðaudë juos. Nieko jie nedarë, nieko“ (Elena, gim. 1924 m.).

Karo ir pokario ávykiai dar labiau átvirtino þmoniø subjektiðkumo – galimybiø
ir noro lemti savo likimus – praradimà ir bejëgiðkumo jausenà. Beveik visi pasako-
jimuose minimi patirti ar stebëti ávykiai – priverstiniai darbai Vokietijoje, holokaustas,
fronto ávykiai, suþeidimai, þûtys – turi traumuojantá aspektà, þmoniø veiksmø rezul-
tatai daþniausiai buvo nuo jø nepriklausomi. Visuose pasakojimuose yra epizodø,
liudijanèiø netikëtø aplinkybiø nulemtus skaudþius biografinius padarinius.

„Bet matai, kaip ir sumaištis tokia buvo. Nesuprato þmonës. O èia po karo, kai paëmë mano
brolá, kiek jie su draugais rado ðautuvø, durneliai, susirinko ir kavojo brolis klojime. Be
reikalo. Mes net neþinojom, tëvas dëmesio nekreipë. Negalvojo. O kaip dël to nukentëjo“
(Bronë, gim. 1925 m.).

„Priespauda vokieèiø nebuvo lengvesnë në kiek, svarbiausia, tuos þydus. Tuoj pradëjo varinët
þydus ir, sakau, tie þmonës susiprieðino prieð karà. Vieni sako, ai, ten rusai išveþë dëdes,
jo gimines, að einu uþ dëdæ kerðyt. Suprieðino þmones. Jei rusai nebût veþæ, gal bût laimëjæ
karà lengviau“ (Elena, gim. 1924 m.).

„Vokieèiai mane buvo iðveþæ Rusijon, vermachto darbams. Arklius ganyt, malkas kapot,
zemliankas kast, beveik basas vaikðtinëjau ðaltyje. Keturiasdeðimt antrais metais buvau iðveþ-
tas, keturiasdeðimt treèiais pabëgom. Sugráþau á namus. Paskui susirišau su Þemaitës vardo
partizanø bûriu, paskiau ryðininku buvau, paskui iðëjau partizanaut, vokieèiai pradëjo visur
sekiot, nusibodo, kad sekioja, tai iðëjau. Su tais ryðininkais ir iðëjau miðkan. Kariavom, kol
iðlaisvino vël rusai“ (Juozas, gim. 1922 m.).

„1942 mane išveþë darbam, man buvo devyniolika metø. Leipcige liejykloj dirbom. Maðinø
blokus liejom. Supratau biðki vokiðkai, bet man kalbët nelabai reikëjo. Keturiasdeðimt ketvirtais
gráþau, paleido, sveikata nekokia buvo. Atvaþiavau, pasislapsèiau Utenoj, 1944 m. uþëjo
rusai, rugpjûèio mënesá Rokiðkio rajonà išvadavo. Dirbau prie geleþinkelio, tai triskart gavau
broniruotæ, kad neimtø á armijà. Lapkrièio mënesá paëmë ir iðveþë á Brianskà. Paskui Berlyno
frontan. Veþë per Varðuvà, Varšuva buvo labai sugriauta. Vien griuvësiai. Berlynas trim
þiedais buvo apsuptas. Keturiasdeðimt penktøjø balandþio 16 dienà mane sunkiai suþeidë,
o mûsø pulkas inëjo Berlynan. Po suþeidimo gydþiaus dviejos ligoninës Vokietijoj, po to
Lenkijoje ir ið ten mane demobilizavo, davë antrà grupæ, o kitus ruoðë komisijon, bût reikëjæ
vaþiuot japonø frontan. Kai Amerika numetë bombà, nebereikëjo. Jau buvo laivan susodinti“
(Steponas, gim. 1921 m.).
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Pokará daugumas þmoniø (iðskyrus tremtinius ar Gulago kalinius, kuriø sun-
kumai neretai truko ilgiau) mini kaip sunkiausià savo gyvenimo laikotarpá, jis atrodo
baisesnis net palyginus su karu (anot p. Vlado, „... po karo tai jau visiems sunkiausias“).
Pokará nusako tokios pasakojimø temos, kaip rezistencijos kovø þiaurumai ir netektys,
represijos, ðeimø iðardymai, nuolatinë egzistencinë baimë, pavojai, sugriovimai, skur-
das, badas, susijæs ir su karo netektimis, ir su kolûkiø kûrimu.

„Nei paskutinis, nei pirmutinis šitas karas. Pokaris buvo labai þiaurus. Karas tai karas, karas
praëjo, gal kelias dienas èia buvo, o pokaris buvo þiaurus. Daugiausia šitie iš Amerikos –
ateisim, išvaduosim, o visà jaunimà iðnaikino. <...> Mûsø kaimo, Vainiø, ið kariuomenës
gal tik du negráþo, o katrie miðkan, në vienas negráþo. Að tuo metu ëjau Salø mokyklon,
ten tokia koplytëlë, tai vos ne kasnakt þuvusius atveþdavo, baisus dalykas“ (Andrius,
gim. 1924 m.).

„Aš buvau sulaikytas 45 metais Rokišky, tai pragaras, negaliu apsakyt, kaip kankino þmones.
Sumušti þmonës, kraujuoti. <...> Kitas brolis nëjo armijon, pasitraukë á miðkà. Keturiasdešimt
penktaisiais legalizavosi ir lyg tai nieko nebuvo, o keturiasdešimt devintaisiais uþ ausø ir
tenais... Po to buvau partizanø ryðininku. Vëliau lageris.

Man tai dabar laikai geriausi. Sunkiausi tai sovietmeèio. Po karo tai jau visiems
sunkiausias laikas. Kaip uþëjo, pradëjo draskyti, þemes dalinti, ûkininkai nepatenkinti. Mes
kai buvom neturtingi, pusbrolis toksai, Henrikas, tai sako, basi esat, imkit mûsø dvylika
hektarø þemës ir dirbkit. Mes taip þemës ir neëmëm, nors, kaip sako, labai brangi ta þemë.
Ið nieko neëmëm, pragyvenom ir taip“ (Vladas, gim. 1927 m.).

„Kada jau nuteisë, daugeliui po dvideðimt penkerius metus, ir gaila buvo Lietuvos, ir gy-
venimo, tik apsivedþiau ir turëjau palikti savo numylëtinæ. Tiek laiko praëjo veltui. <...>
Þmona kolûkyje dirbo, buvo susirgusi, ið pergyvenimo turbût, nervais. Negalëjo, visà skau-
dëjo, gulëjo. Paskui stojo èia linø fabrikan. Kai gráþau, tai jau dirbo èia linø fabrike. Kada
gráþau, niekas nepriregistravo mûsø ir niekas nedavë dokumentø, kol darbo negausi“ (Vladas,
gim. 1927 m.).

Be represijø, kaip kolektyvinë trauma suvoktas ir turto atëmimas, kurá baigë
kolektyvizacija.

„Ûkininkai nekentë sovietø, kad prievolës, o miðkiniams kiek kas galëjo, padëjo“ (Vladas,
gim. 1927 m.).

„Stalinas nors turtà atëmë, gyvybæ paliko, o Hitleris ir turtà, ir gyvybæ. Þydai daugiau
nukentëjo...“ (Juozas, gim. 1922 m.).

Toliau cituojama pasakotoja, buvusi mokytoja, teigia, kad áprastinës tvarkos,
normø ir vertybiø suirimas leidþia pasireikðti netikëtoms, kartais ne paèioms geriau-
sioms, þmoniø savybëms. Ji sako ir tomis aplinkybëmis buvus vietos pasirinkimui
ir smerkia þydšaudþius ar stribus kaip sàmoningai pasirinkusius bûti þmogþudþiais.
Ji nepritaria nuomonei (leidþianèiai „normaliai“ visuomenës daliai atsiriboti nuo
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atsakomybës), kad þydšaudþiais tapdavo tik nusikaltëliai, socialinio paribio þmonës.
Ið pasakojimo taip pat matome, kad tuo metu ne visi iðdrásdavo vieðai smerkti þydšau-
dþius, vyravo baimës ir nesikiðimo, nutylëjimo laikysena.

„Man tai atrodo, gal èia iðryðkëja þmogaus prigimtis. Gal kad jam tokia situacija nebût
atëjus, gal jis bût pragyvenæs gyvenimà ir bût normalus visiðkai þmogus. O kai atëjo jam
toks laikas, na pavyzdþiui, þydus šaudyt, na, argi kiekvienà gali privaryt prievarta. Ðaudë
ne vokieèiai, daugiausia mûsiðkiai. Iðryðkëjo tas þvëriðkumas. Vienà tai þinau. Kartà Rokiðky
maèiau neðësi su draugu tø þydø, matyt, drabuþiø ar ko ryðulius ant nugaros. Graþus vyras,
mum net patikdavo, kai buvom gimnazistës, ir labai graþiai dainuodavo. Þmogus kaip
þmogus, namus statë, visiðkai normalus. O kai uþëjo vokieèiai, jis irgi iðëjo ðituo baltaraiðèiu
ir nesakë, kad ðaudë, bet visi þinojo. Kartà pas kaimynus, þiûriu, sëdi su vokiðka uniforma
ir kaimynai vaiðina já. Ir man sako, sësk. Sakë, Vilniaus krašte dirba, eini per miškà, randi
pasislëpusià þydaukà – nuðauni. Su tokiu pasigërëjimu kalba, pats pasakoja. Sako, dabar man
siûlo darbà Skapišky nuovados viršininku. Aš sakau, þinai, Petrai, Skapišky nuovadoj mums
þmogþudþiø nereik, tu ten neik. Ta moteris, kaimynë, pas kuriuos buvo, iðsigando, sako, kaip
tu ðitaip. Sakau, pasakiau teisybæ“ (Elena, gim. 1924 m.).

Pokario kaip visiems sunkiausio laiko ávardijimas didele dalimi gali atspin-
dëti kultûrinës traumos – ankstesnio gyvenimo struktûrø praradimo – lemtà trau-
minio streso išgyvenimà. Karo sugriovimus ir netektis papildë kultûrinë trauma –
áprastiniø normø, ideologijø, vertybiø, religijos, istorijos, ekonomikos, kasdienio gy-
venimo praktikø tæstinumo suardymas, silpnëjantys ðeimyniniai ryðiai, priverstiniai
persikëlimai ir kt. Kultûrinæ traumà ðiuo atveju apsunkino karo ir represijø smurtas,
daugelis þmoniø dël kultûrinës traumos patyrë ir psichologines traumas. Þmonës
juto didesnæ ar maþesnæ grësmæ gyvybei, nuolatinæ egzistencinæ baimæ. Nors dar
ne visa ankstesnë kultûra buvo prarasta, taèiau daugiau ar maþiau buvo sugriautos
pagrindinës gyvenimo sritys. Kova dël iðgyvenimo formavo prisitaikymo prie ap-
linkybiø, nesikiðimo laikysenà.

Adaptacijos sociokultûrinës traumos
sàlygomis mechanizmai: „susidvejinimas“
ir neformaliosios gyvenimo sferos svarba
Sovietinë sistema tiriamai þmoniø kartai buvo ne tik netikëta ir prievartinë, bet

ir svetima, nepaþástama. Naujoji sistema paskelbë negaliojanèia, nelegalia ir net nu-
sikalstama beveik visà ligtolinæ þmoniø patirtá, jø gyvenimo pasaulá: vertybes, ide-
ologijà, paproèius ir tradicijas, tikëjimà, kasdienybës formas. Kultûrine prasme naujoji
doktrina paskelbë „tikruoju“ tà pasaulio vaizdà, kuris, kaip svetimas, þmonëms iki
tol buvo ne pasaulis, o savas pasaulis jiems turëjo virsti svetimuoju. Savas pasaulis se-
miotikoje aprašomas kaip atpaþástamas, diskretiðkas, individualizuotas, „tikriniø var-
dø“, vienaskaitos pasaulis, o svetimas arba
jø pasaulis yra neryškus, neþinomas, nu-
sakomas abstrakèiomis daugiskaitinëmis
formomis12.

12Aarela id-Ta rt  A. Double Mental Standards in
the Baltic Countries–Three Generations, Humpf-
rey R., Mi l l e r R., Zdra vomysl ova E. (eds.),
Biographical Research in Eastern Europe, Newcastle,
Ashgate Publishing, 2003, p. 217.
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„Entuziazmo didelio dël rusø niekas nerodë, nelabai apie tà Rusijà ir þinojo. Domavosi, kada
jie ðventes ðvenèia, ar penktadiená, ar sekmadiená“ (Elena, gim. 1924 m.).

Vienam pasakotojui (jam tada buvo 15 metø) okupacijos pradþia asocijuojasi su
tokiu modalumu kaip kvapas13, kuris jam yra lyg ir nusivylimo komunizmu metafora,
nors anksèiau ir þavëjosi miglotai þinomomis jo idëjomis. Tikëjimà ðiomis idëjomis
iðsklaidë tikrovë ne tik su nemaloniais kvapais, bet ir þiauriais represijø ávykiais.

„Aš baisiai laukiau komunizmo. Kadangi mano pusbrolis, jis daug vyresnis uþ mane, ëjo
gimnazijon Rokiðkin, jis daug pasakojo apie komunizmà. Mes buvom beveik beþemiai, ne-
turtingi, o jo tëvai valdë 50 ha.

Bet kaip atëjo, að kaþkaip kvapà labai pajutau. Ne namuose buvau, Kamajuose pas
krikðto tëvà, rytà ateinu, smirdi kaþkas prakaitu, šutu tokiu, þiauriu daiktu. Þiûriu, keliu
vaþiuoja su maðinom. Kai gráþau namo, pilni grioviai guli tø kareivëliø. Jie, pasirodo, guli
grioviuose, kad pailsëtø. Tai netrukus pajutom spaudimà, ëmë spausti, giminaièius pradëjo
veþti, tremti, pas mane kai kurie tarp miðkø pasislëpë. Kaip uþëjo vokieèiai, jau nereikëjo
slëptis. Tadu ir supykau su komunizmu, kiek mylëjau, tiek pradëjau nebekæsti. Në vienas
ir brolis á komjaunimà nestojo, nedalyvavom“ (Vladas, gim. 1927 m.).

Tirtoji þmoniø karta ðá dviejø gyvenimo pasauliø susidûrimà ir sukeitimà vie-
tomis iðgyveno ávairiai, bet visi turëjo sàmoningai ar nesàmoningai tà problemà spræs-
ti ir pasirinkti vienokià ar kitokià adaptacijos strategijà ir veiksmus. Daugumas pa-
sirinko prisitaikymo ir nedalyvavimo, kiek leido aplinkybës, laikysenà.

„Iðgyvent, niekam nekliûti daugiausia reikëjo. Atsargesni þmonës buvo per visà sovietmetá.
Dabar tai jau laisviau kalba, nebijo“ (Marija, gim. 1926 m.).

Pokario laikotarpiu senosios kultûros konfigûracijos iðpaþinëjai (jos esmæ ga-
lima nusakyti lojalumu ikiokupacinei sistemai, kurioje „teisingas“, tikras pasaulis yra
nepriklausoma Lietuva su jos vertybëmis, ideologija ir gyvenimo formomis; jà reikia
siekti vël atkurti) dar turëjo (ar tikëjo turá) galimybæ pasiprieðinti. Tai buvo þmonës,
kurie sàmoningai pasirinko dalyvavimà rezistencinëje kovoje. Pasakotojø  nuomone
(jie ávardijami kaip patriotai arba pasirinkæ ðá kelià „ið idëjos“), tokiø buvo nedaug.

„Buvo gal ir patriotø, bet... Jø maþiau, nepatriotø daugiau buvo“ (Steponas, gim. 1921 m.).

„Katrie þydus ðaudë, po karo iðëjo miðkan,
katrie nenorëjo eit rusø kariuomenën, kiti
gal ið idëjos, bet maþai tokiø buvo, gal tie,
kur vadovavo, karininkai, o kiti nuotykiø
ieðkot, grynai va, juokas. Kiti iðëjo liaudies
gynëjais, kad atleido nuo rusø kariuomenës,
ir paskui tie patys liaudies gynëjai ðaudë
tuos, kurie miðki, o miðkiniai pagavæ ðaudë
liaudies gynëjus. Susiprieðino patys lietu-

13Tokiomis pat „neðvaros“, „blogo kvapo“, „nekul-
tûringumo“ ir panaðiomis kategorijomis okupa-
cinës sovietinës armijos kariai nusakomi ir estø
bei latviø kolektyvinëje atmintyje. (Þr.: Koresa -
ar E. The Remembrance Culture of the Second
World War in Estonia as Presented in Post-So-
viet Life Stories: On the Logic of Comparison
Between the Soviet and the Nazi Occuoations;
Mihkelev A. (ed.) We have something in common:
The Baltic memory, Tallin, 2007, p. 35–59.)
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viai su lietuviais. Kad parodyt, kaip jie gyvena draugiðkai, Robliuos ateina pas mane du
miðkiniai ir sako, va, sugavom liaudies gynëjà. Visi trys ið Robliø, vienas liaudies gynëjas,
kiti miðke, ir visi draugai, tai ateina pas mokytojà pasirodyt, kad jie draugiški, kad visi
šitaip gyventume, kad neþudykim vieni kitø. Kaip nors pralaukim ðità laikà ir išgyvenkim“
(Elena, gim. 1924 m.).

Pastarajame pasakojimo sakinyje aiškiai suformuluotas poþiûris, vyraujantis
daugumos pasakotojø to laikotarpio vertinimuose: teigiamai vertinama ir laikoma
racionalia tik ta strategija, kuri leido þmonëms iðgyventi, neþudant kitø; ideologinis
uþsiangaþavimas laikomas nesvarbiu.

Bejëgiðkumo prieð okupacinës valdþios galià jausena, kurioje vienintelë racio-
nali laikysena – nesiprieðinti – suformuluota ir buvusios tremtinës pasakojime; ji
nepritaria tik bendradarbiavimui su okupantu.

„Partizanai durneliai, tie lietuviukai. Rusai ðaukë kariuomenën. Tuoj ateis amerikonas ir
iðlaisvins, kalbëjo, tai jie ëjo miðkan. <...> Katrie miðke, jie visi rokuoja, kam èia reikia ruso.
Nu tai jeigu atëjo, tai kà tu, dieve. Be ginklo, ar šautuviuku – kà tu padarysi prieð ka-
riuomenæ. Jis atëjo ir jø valdþia. Tiktai tiek, kad mûsø daug lietuviø kiðës. Rusas, atvaþiavæs
ið Rusijos, að jum pasakysiu, veþë mus Rusijon. Tai buvo daug lietuviø, kurie padëjo rusam“
(Bronë, gim. 1925 m.).

Pasakotojø vertinimai visø pirma atspindi jø dabarties poþiûrius, tad matome,
kad stalininiu laikotarpiu susiformavusi prisitaikymo ir nesikiðimo laikysena èia stip-
riai ásitvirtino sovietmeèiu.

Kad iðgyventø pereinamuoju laikotarpiu, susidûrus dviem kultûrø konfigûra-
cijoms, þmonës turëjo tarp jø laviruoti. Taèiau ðis dviejø sistemø susidûrimas vis
labiau evoliucionavo á didesná ar maþesná vieðojo ir nevieðojo gyvenimo susidveji-
nimà, kuris šios kartos màstyme dar reiðkësi kaip daugiau ar maþiau konfliktiðkas
minëtø dviejø konfigûracijø (senosios ir oficialiosios) ir lojalumø joms abiem deri-
nimas. Þmonës pasakojimuose tiesiogiai ávardija daug strategijø, kurios padëjo la-
viruoti ávairiose situacijose – tiesioginis bendravimas su abiejø sistemø atstovais („liaudies
gynëjais“ ir rezistentais ir pan.), ne per didelis lojalumas në vienai sistemai – „dirbti
nebûtinai labai nuoðirdþiai“, „neturëti ginklo“, nedalyvauti represijose ir pan.

„Po karo buvau paèiam valsèiuj, èia miðkø nebuvo. Buvo pavojinga, ryte atsikeli, tai ten
nuþudë, tai ten. Kalbëdavo visaip. Visokiø buvo. Naðlënø punkte pasakojo, apskaita buvo, o
draugø buvo virðuj, paskui sakë, bet að neþinojau, man nieko. Að likau gyvas ir sveikas, ir
neturëjau ginklo. Kas turëdavo, ið to paimdavo ginklalá ir arba paleidþia, arba gatavai... Mûsø
kaime išþudë visà šeimà... Miškiniai sudegino visà šeimà. Svarbiausia tai ginklo neturëti.

Matydavos, kuris nuoširdþiai dirba, kuris ne. Að pasakysiu taip, reikia nebût labai
saldþiam, tai ir galva bus ant peèiø. Að esu gavæs tokiø raðteliø, kaip dirbai, taip ir dirbk,
o jei pakrypsi, tai bus viskas. Stebëjo. Gerai, kad ginklo neturëjau. Reikia dirbti teisingai,
nebûtinai labai nuoðirdþiai. Man sunkiausia buvo po karo. Sunkûs ir pavojingi metai. Turi
laviruoti“ (Steponas, gim. 1921 m.).
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„Man nieks nieko nedarë, nei að miðkiniams, nei man miðkiniai, nedalyvavau nei iðveþime,
nei suðaudyme, KGB nepriklausiau, niekur. Reikëjo skøsti, bet neskundþiau në vieno. Buvo
tokiø, kur skøsdavo, tai tuos ðaudydavo. <...> Þmonës man geri buvo, að jiems geras buvau.
Keturiasdeðimt pirmais metais skundë vokieèiams komjaunuolius davatkos, rinko paraðus, kad
tas toks, tas toks. Pamaèiau, kad renka paraðus, ir nuëjau“ (Juozas, gim. 1922 m., pokario
apylinkës pirmininkas).

„Tas þmogus, kur áskundë, taip ir pasakë: „Va ir pamatys, kur baltosios meðkos“. O dëdë
sako, kà, tu atkerðijai vaikam ir motinai su vaikais. Bet tas prieð vokieèiam uþeinant išvaþiavo
á Rusijà. Jis bijojo, ne mum vienus, ir daugiau áskundë þmoniø“ (Bronë, gim. 1925 m.).

Tad oficialioji sovietinë doktrina buvo ásisavinama drauge su neávardinta norma,
leidþianèia privaèiame ir praktiniame gyvenime ja nesiremti ir pagal galimybæ mani-
puliuoti. Þmonës aiðkiai matë naujosios sistemos diegiamø doktrinø neatitikimà jø
patirèiai ir realybei ir jau tada formavosi „dviguba moralë“ ir mokëjimas manipuliuoti
oficialiojo gyvenimo taisyklëmis. Elgesá neoficialiose situacijose grindë vienokios, ofi-
cialøjá – imituojamos kitokios normos. Áteisinta „dviguba moralë“ tampa pagrindine
totalitarinës sistemos kasdienybæ reguliuojanèia norma14. Vëlesniu laikotarpiu lojalumo
naujajai sistemai demonstravimas buvo jau ne iðgyvenimo, bet dalyvavimo vieðajame
gyvenime, tam tikros socialinës padëties ágijimo sàlyga. Bet prisitaikymas prie bet kokios
ideologinës sistemos, siekiant pragmatiniø tikslø, iðliko vyraujanèia elgesio norma. Lo-
jalumas vienokioms ar kitokioms vertybëms bei ideologijoms pasakojimuose laikomas
nesvarbiu ar maþiau svarbiu uþ „praktinæ“ naudà ir kalbant apie vëlesná laikotarpá,
kai ðis lojalumas jau nebuvo siejamas su iðgyvenimo, išlikimo klausimais. Šios „su-
sidvejinimà“ áteisinanèios pragmatinio prisitaikymo normos vyravimas lemia ir tam
tikrà vertybiná reliatyvizmà ar net cinizmà, kai abi vertybiø konfigûracijos  – „tikroji“,
„sava“ ir „svetimoji“, sovietinë – traktuojamos kaip lygiavertës (tai rodo þemiau ci-
tuojamas teiginys apie lojalumà ir daugelis kitø pasakojimø motyvø). Kolaboravimo
ir lojalumo sovietinei sistemai klausimai pasakojimuose ið esmës nekeliami ir nesvars-
tomi, o svarbiausia vertybe, kalbant tiek apie sovietmetá, tiek apie dabartá, laikomi
patikimi neformalûs socialiniai ryðiai – „þmogus su þmogum“.

„Lojalumas... kaip èia pasakius, lojalus ir taip, ir taip gali bûti. Þmogus su þmogum – að
sau prieðø neturëjau, niekam nenorëjau blogo“ (Steponas, gim. 1921 m.).

Kai kurie pasakotojai toká didelá pragmatinio prisitaikymo laipsná laiko bûdin-
ga ðiø kraðtø savybe, palyginus, pavyzdþiui, su Þemaitija.

„Þemaitijoj toks medis, ràstas gulëjo ir buvo iðraðyta juodais daþais: „Stalinu arsim, Hitleriu
akësim, bolðevikais laukus krësim“, ir kol að ten dirbau, tas uþraðas stovëjo. Þemaièiam niekas
netiko, jie tokie tiesûs. Atsimenu – paskolas raðëm, ten niekas nesiraðë uþ paskolas, o atvaþia-
vau èia – visi pasiraðë. Èia ne tokio tvirto
bûdo mûsø aukðtaièiai. Patiklesni bet kokiai
valdþiai“ (Elena, gim. 1924 m.).

14Zdravomyslova E., Voronkov V. The Infor-
mal Public in Soviet Society: Double Morality at
Work, Social Research, 2002, Vol. 69, No. 1, p. 58.
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Analogiðkø tyrimø duomenys taip pat rodo, kad, lyginant su kitomis tirtomis
Lietuvos vietovëmis (pavyzdþiui, Griðkabûdþiu, Rumðiðkëmis, Papile), Panemunëlio
vyresniosios kartos þmoniø pasakojimuose kiek didesnë vertë teikiama pragmatiðkam
prisitaikymui, maþesnë – vertybiniam ir ideologiniam uþsiangaþavimui15. Bet esama,
nors nedaug, ir kitokiø poþiûriø.

„Dvejinantis“ oficialiajam ir neformaliam gyvenimui tampa ypaè svarbûs ne-
instituciniai neformaliø socialiniø ryðiø tinklai, socialinis kapitalas.

„Ðis kapitalas, R. Putnamo apibrëþiamas kaip ryšiai tarp þmoniø –
socialiniai tinklai ir ið jø kylanèios abipusës normos ir pasitikëjimas
bei patikimumas“16, tapo labai svarbus jau okupacijos, karo, po-
kario laikotarpiu.

Dalis galios, vieðpataujant „svetimai“ sistemai, persikelia á neformalius þmoniø ryðius.
Pasakojimuose yra daugybë liudijimø, kad bûtent paþintys, giminystës ryðiai

ir pan. padëjo daugeliui þmoniø iðvengti represijø ir mirties, jais þmonës kliaudavosi
ávairiose gyvenimo situacijose.

„Labai geri þmonës buvo, kaip tik stribeliai organizuoja veþimà, tai sako, tu nenakvok
namuose, ið jø nemaþa stribø buvo, tai þinodavo. To skrebo moèia atëjo pas mamà ir sako:
mergaitës namie nelaikyk. Dar tëtë buvo nesubuoþintas ir dar tëtë namie tada buvo. Ir mane
taip iðëmë ið kalëjimo. Aèiû tëtei, kad jis nedurnas buvo ir mokëjo prieit. Nëjo per ðituos,
atsipraðant, skarmalius, o ëjo in naèialnikø“ (Bronë, gim. 1925 m.).

„Tëtis buvo baigæs dvi klases gimnazijos, tai po karo raðydavo þmonëms dokumentus. Vals-
èiaus pirmininkas buvo Stukas, po to Vaikutis, tëtë irgi dirbo valsèiuje. Iðgerdavo vaikð-
èiodamas, sûnus buvo banditas tos ðeimos, kur nakvojo iðgëræs, tai vienoj lovoj su juo miegojo.
Tëtë þmonëms buvo geras. Mane siøsdavo áspëti, kad veð. Sakydavo, vaikas, kad lakstai, tai
nieko“ (Aldona, gim. 1936 m.).

„Geri þmonës, draugai labiausiai padëjo lageryje iðtvert, Slapðinskas ið Ukmergës, buvæs
Lietuvos saugumo tarnautojas, jis kavoliu dirbo ir mane paëmë, nei að mokëjau dirbti, kad
suvargæs lietuvis paëmë, paskui darþoviø sandëlin, naktinën pamainon bulves, morkas per-
rinkti. Jo dëka daugiau nei pusantrø metø iðgyvenau“ (Vladas, gim. 1927 m.).

Kita vertus, bûtent ðiuo represijø ir teroro laikotarpiu ásigali baimë, nesaugu-
mas, maþëja þmoniø savitarpio pasitikëjimas, sistemai bandant kontroliuoti vis di-
desnæ privataus gyvenimo dalá (þmonëms atsidûrus skirtingose kovojanèiose pusëse,
skundþiant ir išduodant, formuojantis,
þmoniø þodþiais tariant, „skundikø ir
ðnipø“ tinklui ir pan.).

„Tada negali þmogum tikët, kai tokie da-
lykai darosi“ (Elena, gim. 1924 m.).

15Ðutin ienë I. Sovietinio laikotarpio atminties bruo-
þai þmoniø autobiografiniuose pasakojimuose; So-
cialinë atmintis: minëjimai ir uþmarštys, sud. I. Ðu-
t in i enë , Vilnius, 2003, p. 42–47.

16Matonytë I. Socialinis kapitalas: nuo moksliniø
tyrimø perspektyvø prie empiriniø pastebëjimø,
Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2004, Nr. 1, p. 23.
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„Prie Stalino tik kà pikta turës, paskøs, ir vaþiuoji, kur baltos meðkos. Labai reikëjo saugotis“
(Juozas, gim. 1922 m.).

Nutrûksta ir tradiciðkai apibûdinanèios socialiná kapitalà organizuotos socia-
liniø ryðiø formos. Socialinis kapitalas kaip nevieði „ðeðëlinës ekonomikos“ bei ki-
tokios nevieðos savitarpio paramos – „blato“ tinklai, kiti neoficialiems tikslams nau-
doti daugiau ar maþiau organizuoti sàjûdþiai (gamtosaugos, kraðtotyros ir pan.),
kontrkultûros, disidentø ir pan. formuosis vëliau, po stalinizmo17. Tad socialinio
kapitalo padëtis aptariamuoju laikotarpiu buvo dvilypë: represijø ir baimës atmosfe-
roje maþëjant pasitikëjimui, kartu iðliko ir didëjo neformaliø socialiniø ryðiø ir ne-
formalios, nevieðos gyvenimo sferos vaidmuo. Ne visas vieðasis gyvenimas sovietinëje
sistemoje buvo reguliuojamas oficialiøjø elgesio normø, daugelis neoficialiø elgsenos
formø reiðkësi ir „pusiau vieðoje“ sferoje – neformaliame kaimynø, bendradarbiø ir
kt. bendravime, tad vieðoji ir privaèioji sferos buvo susipynusios. Taèiau oficialioji –
kontroliuojama reþimo institucijø – sritis aiðkiai nuo jø atsiskiriama. Ðiuo laikotarpiu
viena svarbiausiø vieðàjá ir privatø gyvenimà lemianèiø vertybiø tampa þmogaus
patikimumas, pasakotojø daþniausiai nusakomas þodþiais „geras þmogus“. Kai ku-
rios pasakotojams svarbios „gero þmogaus“ savybës nusakytos jau anksèiau cituo-
tuose pasakojimuose – pagalba þmonëms, nepaisant oficialiø vaidmens ar uþimamos
padëties visuomenëje reikalavimø, neskundimas, neuolus kolaboravimas. Toks bet
kokios veiklos apribojimas nuo „oficialiojo“ jos aspekto leidþia pasakojimø autoriams
pateisinti ir bet koká kolaboravimà su reþimu (išskyrus dalyvavimà represijose).

„Jei þmogus geras, prie ko èia partija, tegu jis bûna mëlynas ar baltas“ (Aldona, gim. 1936 m.).

„Niekas nieko nepriekaištauja tiems, kas gerai sugyveno su þmonëm“ (Andrius, gim. 1924 m.).

„Að kietos nuomonës. Man visuomet buvo svarbu þmogus. Virðininkas buvo rusas, ir stengësi
padëti gráþtantiems miškiniams. Jisai þmogus, jis norëjo þmonëm gero. CK dirbo lietuviai,
bet jei nebûtø lietuviai, bûtø rusai. Bûtø miðkiniai nuðovæ rusà, bûtø blogiau. Kai Mitkinas
buvo sekretorius, visi kalbëjo rusiðkai, kai jis dalyvaudavo. Svarbiausia, ne kuo dirbo, bet
kaip jis dirbo, koks jisai þmogus buvo. <...> Jei prie vokieèiø visi bûtø vokieèiai, prie rusø
rusai, bûtø blogiau“ (Steponas, gim. 1921 m.).

„Bet rajone buvo vykdomojo pirmininkas paprastesnis, þmonës buvo paprastesni. Pakalbësi,
ir bus rezultatas. Paskambina, kam reikia, ir reikalas bus sutvarkytas. O dabar kitaip“ (Elena,
gim. 1924 m.).

Pasakojimai rodo, kad neoficialieji ryšiai ir „geri þmonës“, kurie jais naudo-
damiesi spræsdavo þmoniø problemas („paskambina, kam reikia“) sovietinëje realy-
bëje galëjo turëti net didesnæ galià negu oficialios institucijos. Ypaè ðià neformalià
su sistema bendradarbiavusiø þmoniø
pagalbà kitiems pabrëþia sovietmeèiu uþ-
ëmæ kiek aukðtesnes socialines pozicijas
þmonës. Galbût, iðryðkindami bendradar-

17Zdravomyslova E., Voronkov V. The Infor-
mal Public in Soviet Society: Double Morality at
Work, Social Research, 2002, Vol. 69, No. 1, p. 57.
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biavimo su sovietinëmis institucijomis dvilypumà, šie þmonës taip áprasmina ið da-
barties vertybiniø pozicijø savo to meto laikysenà.

Kovoje dël iðgyvenimo susiformavusi prisitaikymo ir „dvigubos moralës“ nor-
ma bei laikysena buvo svarbus gynybos ir adaptacijos mechanizmas, sovietinei sis-
temai sukeitus vietomis savàjá ir svetimàjá pasaulius.

Privaèioje ir „privaèiai vieðoje“, maþiau kontroliuojamoje neformalaus bendra-
vimo sferoje iðliko ir senosios kultûros elementø. Pagrindinë iðlikusi tradicinë sritis
kaimo þmonëms buvo religija ir su ja susijusios kultûros tradicijos bei paproèiai:
daugumas þmoniø neatsisakë nei baþnyèios lankymo, nei religiniø ðvenèiø bei re-
liginiø privataus gyvenimo ritualø ir paproèiø (krikðto, vedybø, laidotuviø ir pan.).
Religija ir kai kurios religinës tradicijos ðiai kartai buvo tokia svarbi sritis, kad
sovietinë sistema jà tik apardë, bet nesugriovë, þmonës iðlaikë jø tæstinumà. Vieðas
ðiø paproèiø laikymasis buvo nelojalumo sovietinei sistemai þenklas, bet jø daþnai
neatsisakydavo net aktyviau su ja bendradarbiavæ þmonës (jie ðià veiklà labiau slëpë).

„Jei auklëjo tëvai, galëjai ir tais laikais iðlikti tikintis, buvo kai kurie, ateistinis auklëjimas,
bet ne visi. Pasakydavo man, kas eina baþnyèion, bet ne visi. Sekretoriai – jie irgi nelabai
buvo ateistai dideli“ (Steponas, gim. 1921 m.).

„Að ir vaikus vesdavau á baþnyèià, tas direktorius <...> labai bardavo, ir kiti, ne kartà vaikas
gráþo apsiverkæs. Jis sakydavo, mes turim motinos klausyt, ne ko kito. O vyras tai ðitaip,
kalbindavo ir partijon, ir komjauniman, tai jis pasakë, niekas tokiø ástatymø nepaiso, ne-
paisysiu ir að. Niekas neprivertë, kas gali uþdrausti eit baþnyèion“ (Stasë, gim. 1927 m.).

Pusiau vieða sfera buvo ne tik ðeima, kaimynø santykiai, bet ir neformalûs
ryðiai darbo kolektyvuose, kuriuos sovietinëje sistemoje norëta paversti totalitarinës
kontrolës institutais.

„Savo tarpe kalbëjom kaip norëjom, direktorius per susirinkimà, aiðku, kalbëdavo kitaip. Jis
agitatorius buvo. Sakau, jei pasakysit, kad prie Lietuvos þmonës iðmoko gerti, o ne dabar,
prieisiu ir trenksiu. Tai juokësi. Man graþu buvo visà laikà konfrontuot su valdþia. Jauèiau
malonumà. O kiti bijojo. Net kolûkio pirmininke siûlë, gal tyèia, norëdami suþlugdyti“
(Elena, gim. 1924 m.).

Tad susidvejinimo mechanizmas leido iðlikti, nors apardytiems ir ávairiø þmo-
niø gyvenime pasireiðkiantiems nevienodu laipsniu, ikitotalitarinës kultûros tradicijø,
vertybiø, kolektyvinës atminties elementams. Be to, „dvigubos moralës“ norma dau-
geliui net aktyviau negu vidutiniðkai bendradarbiavusiø su sovietine sistema þmoniø
leido visiðkai nesusitapatinti su jos taisyklëmis ir reikalavimais, juos „apeiti“ ir paþei-
dinëti per neformalius socialinius ryšius. Pavyzdþiui, aktyviai propagavæs sovietinæ
ideologijà mokyklos direktorius charakteristikoje nuslepia moksleivio kilmæ ið trem-
tiniø ðeimos, panaðiai elgiasi partinës organizacijos pirmininkas ir pan.

„Direktorius neraðë charakteristikoj, ir sûnus autobiografijoj neraðë, kad tëvai tremtiniai“
(Genovaitë, gim. 1926 m.).
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„Padëjau vienam besislapstanèiam, pakalbëjau su saugumo virðininku. Bet jis tuo tarpu gavo
kitur dokumentus. Tai tas virðininkas, rusas, sako, na ir gerai, kad gavo. Nuo þmogaus priklausë,
reiðkia. Pas mus buvo partorgas, vieno berniuko brolis buvo pasitraukæs á Vakarus. Tai charakte-
ristikoj paraðë, kad brolis tarnauja tarybinëj armijoj, o visa ðeima santvarkai lojali. Lietuvos ru-
sas buvo. Pamelavo, bet norëdamas gero. Man visada pasitaikë geri þmonës“ (Elena, gim. 1924 m.).

Daugumai þmoniø „susidvejinimas“ padëjo áveikti sociokultûrinës traumos dël
senosios kultûros ir gyvenimo formø praradimø sukeltà átampà. Kita vertus, yra
poþymiø, leidþianèiø manyti, kad ðie praradimai ir jø sukelta kultûrinë trauma dau-
geliu atvejø buvo tiesiog iðstumti ir nutylëti net privaèioje sferoje. Tai rodo nesau-
gumo, egzistencinës baimës, destruktyvaus elgesio poþymiø iðlikimas per visà soviet-
metá, atsispindintis kai kuriuose pasakojimuose. Minimi tokie átampos ir destruktyvaus
elgesio poþymiai, kaip „sunkûs, nenusistovëjæ“ laikai, nesàþiningumas, tinginystë,
girtuokliavimas, vogimas, „prisiplakëliø“ neveiklumas, neproduktyvus darbas ir pan.
Sovietinis gyvenimas ávardijamas kaip „nenormalus“, palyginus su „normaliu“ gy-
venimu prieðkario respublikoje. Ðie sovietmeèiu susiformavæ bruoþai pasireiðkë ir po
sovietinës sistemos suirimo.

„Sunkiausias pokario metas, kolektyvizacija sunkus laikas. Þmonës dirbt nenorëjo, grobstë,
dirba, nieko negauna, klaiku. Ateina metai atsiskaityti, po puskilogramá gauna ir viso gero.
<...> Á gera nieko, bendrai paëmus, nepasikeitë. Kiti labai gerai gyvena, ten valdininkai,
verslininkai, o paprastiem þmonëm tai nieko – neturi darbo. Kolûky kas dirbo, kas tinginiavo.
Jie nebesiorientuoja, kaip pradëti imtis ko nors. Ðitie, katrie dar gabesni, dar ásistvërë, kurie
vaikðèiojo prisiplakæ, tiem krachas. <... > Niekas ir nebeina samdiniu. Þmones atpratino dirbti.
<...> Þmonës pradëjo girtuokliauti labiau... Dabar ëmë þmonës þemes, èiupo, o nedirba, drybso
lovoj“ (Andrius, gim. 1924 m.).

„Dabar kiekvienas þmogus bût turëjæs traktoriø ir bût kaip karaliai gyvenæ, bût reikëjæ ir
dirbt maþiau, kad ne tarybø valdþia. Pijokø nebût, tinginiø buvæ, ir vagiø, kaip dabar
prasigëræ þmonës sëdi. Dirbt nenori, kad vogt, pijokaut. <...> Kurie brigadininkais ar fermoj
dirbo, taigi jie vogë kiek nori, gërë kiek nori, ir niekas nekainavo“ (Bronë, gim. 1925 m.).

„Daugumas geria ið nevilties, neranda darbo. Mûsø jaunimas per penkiasdeðimt metø áprato,
kad jis jau baigia mokslus ir þino, kad dirbs“ (Elena, gim. 1924 m.).

„Kaip sëdavo kolûkiuos – ant juoko – tik pakraðèius. Èia nelabai gerai. Brigadininkas ið
to paèio kaimo, jis nukentës. Kai likvidavos kolûkiai, irgi teisybës nebuvo. Þmonës, kurie
daugiau dirbo, maþiau gavo arba beveik nieko negavo. Moterys melþdavo rankom. O kai
dalinos, kas valdþioje, tie ir gavo. Pirmininko draugai gavo technikà, kiti ne. Kaip norëjo,
taip ir skirstë. <...> Jei bût Smetona buvæs iki ðio laiko, bûtø kitaip. Tada þmonës stengësi.
Þmonës pasidavë átakai vëliau. Kad jiem bûtø nurodoma. Kai nebenurodoma, nieko ir nedaro.
Paþintys turëjo átakos“ (Steponas, gim. 1921 m.).

Þemiau pateikiamame pokariu buvusio kolûkio pirmininko pasakojime ávardinta
sovietinio laikotarpio kaip neiðspræstos sociokultûrinës traumos jausena: palyginus su
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ikisovietinës visuomenës ramiu, „normaliu“ gyvenimu, ávardijama sovietmeèio átampos,
neramumo (egzistencinës baimës) bûsena, nesàþiningumas ir tingëjimas kaip sàþiningo
darbo „prie Smetonos“ prieðprieða. Tad sovietinë „kultûra“ neatliko kultûros funkcijø –
reguliuoti ir uþtikrinti ramià visø þmoniø gyvenimo srièiø tëkmæ, produktyvià veiklà.

„Kad gerø laikø nebuvo, kad bûtø bendrai paëmus nusistovëjæ. Prie Smetonos, bûdavo, sunkiai
gyvena, bet sësliai – kaime, bûdavo, dainuoja, ramiai gyveno, jei pijokas rëkdams perëjo,
ir viskas, vël ramu. O dabar, kolûkiai kai buvo, baudþiavos laikai, neduok Dieve, kas dabar
gimë, nematë, kaip buvo anksèiau, tai gal galvoja, kad taip ir turëjo bût, o kad matë, kaip
gyveno saviestnai, dirbo savo laukuose, veþës viskà... Jie jau nebeprisiðlifavá, nebemoka. Jauni
katras liks, didelë atranka bus. Linø fabrike 300 þmoniø buvo; buvo bezdelnikø, prisiplakëkiø,
bet vis kaþkiek gaudavo, ið vieno darbo á kità“ (Andrius, gim. 1924 m.).

Tad kartai, kuri ekstremaliomis aplinkybëmis turëjo derinti savàjà ir svetimàjà
vertybiø konfigûracijas ir gyvenimo formas, adaptuotis padëjo tokie mechanizmai,
kaip „dviguba moralë“ – dvigubos mentaliteto ir elgsenos normos, socialinis kapi-
talas – neformalûs socialiniai ryðiai ir pan. Respondentai beveik neuþsimena apie
galimus sàmoningai iðgyvenamus dviejø vertybiø sistemø konfliktus dël kolaboravi-
mo, nors ðioje kartoje nedaugelis tikëjo sovietine ideologija; bet pasakojimuose yra
poþymiø, rodanèiø nutylëtus, neiðspræstus vertybiø ir normø konfliktus. Pasakojimai
leidþia manyti, kad „susidvejinimas“ ir kiti adaptacijos svetimoje totalitarinëje sis-
temoje mechanizmai galutinai neiðsprendë ðios kartos traumø, sukeltø prievartinio
senosios kultûros ir gyvenimo formø praradimo, o tik privertë jas nutylëti, neigti,
pragmatiðkai prisitaikyti prie aplinkybiø.

Socialinio aktyvumo vieðajame gyvenime
atkûrimas: aplinkybës ir strategijos
Atkuriant ir formuojant dalyvavimà viešajame gyvenime stalininiu laikotarpiu

svarbus pagrindas buvo lojalumas sovietinei sistemai ir socialinë kilmë. Lojalumo
þenklai – tarnyba sovietinëje armijoje bei suþeidimai fronte, dalyvavimas ar pagalba
tarybiniams partizanams, ástojimas á komjaunimà ar komunistø partijà, buvimas „liaudies
gynëju“ ir pan. Daugumas, iðskyrus aktyviausius, rinkosi minimalaus lojalumo lai-
kysenà. Daþnai vieno ðeimos nario lojalumas ar nelojalumas lemdavo ir kitø ðeimos
nariø padëtá – represijas ir stigmatizacijà  arba, atvirkðèiai, karjeros galimybes.

Þmonës pastebi, kad lojalumas daþnai nesutapdavo su reikiamu toms parei-
goms uþimti išsilavinimu, kompetencija.

„Viena po karo tik keturis skyrius baigusi tuoj stojo komjauniman, iš komjaunimo jà pastatë
krautuvën. Gal ana sugebanti ir su keturiais skyriais“ (Bronë, gim. 1925 m.).

Ðtai bûdinga pokario laikø karjeros trajektorija. Turintis lojalumo þenklà þmo-
gus – buvæs tarybinis partizanas – pokariu skiriamas ávairioms atsakingoms parei-
goms neatsiþvelgiant á iðsilavinimà ir kompetencijà. Nepanorëjæs aktyviai ásitraukti
á partinæ ideologinæ veiklà (á partijà ástojo tik 1954 m.) vëliau pasirenka labiau ati-
tinkantá jo kompetencijà darbà.
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„Kariavom, kol iðlaisvino vël rusai. Rusai iðlaisvino, tai paskui Panemunio valsèiuj dirbau
komsorgu. Paskui ið komsorgø perkëlë mane á Klaipëdos kraðtà, Pagëgius. Iki 1947 metø,
kol likvidavos valsèius, tada dirbau apylinkës sekretorium, apylinkës pirmininku. Dirbau
kolûkio pirmininku, paskui pasidarë tarybinis ûkis, dirbau brigadininku La÷ksargiø. Direk-
toriø rusà pasodino, buvo geras þmogus, tai parašiau pareiškimà ir atvaþiavau pas tëvà
Panemunëlin. Buvau buitinio pirmininku, ir èia pas tëvà iki šiolei“ (Juozas, gim. 1922 m.).

Kitam þmogui sàlyga uþimti aukðtesnes pareigas buvo tarnyba sovietinëje ar-
mijoje ir ástojimas á komjaunimà. Bet vëlesniu laikotarpiu irgi pritrûkstama iðsilavinimo.

„Keturiasdeðimt septintaisiais gráþau ið kariuomenës. Nebuvau nei su tais, nei su tais su-
siriðæs. Slapstëmës pavieniui, nors buvau susitikæs su partizanais <...> Gráþæs gyvenau su
tëvais. Paskiau reikëjo dirbti, kolûkius organizavo, tai visi kur katras. Aðei buvau pradëjæs
skaitykloj dirbti, paskiau stojau komjauniman, paskiau komsorgu dirbau. <...> Paskiau raj-
koman dirbau instruktorium, paskui skyrë mane kolûkio pirmininku. Kolûky padirbau metus,
vagystë didelë ávyko, reikia atsiskaityt valstybei ir þmonëm: katrie griebë – prisigriebë, katras
nebegauna nieko, po pusæ kilogramo. Tai daugiau nebeiðrinko manæs. Paskiau „Atþalônan“
dirbau, šešerius metus pirmininku, tai ir – atsirado mokytesni, baigæ aukðtuosius. Tada
fabrike linø dirbau, dvideðimt vienerius metus. Toks ir gyvenimas – atëjo senatvë, gaunu
pensijà, tai dabar nebër geresnio gyvenimo, kaip pensininko. Gyvenimo jau pavakarys“
(Andrius, gim. 1924 m.).

Abu pasakojimai taip pat atspindi stalininio laikotarpio vieðojo gyvenimo ir
ekonomikos suirutæ, pasireiðkianèià nuolatine vadovø kaita ir nekompetencija, nena-
ðiu darbu ir pan.

Lojalumas sistemai tapo nuoseklios karjeros priemone tik labai ideologiškai
aktyviems, daugiau negu vidutiniškai bendradarbiavusiems su sovietine sistema þmo-
nëms. Bet greta lojalumo vëlesniu laikotarpiu reikëjo ir iðsilavinimo, kompetencijos,
svarbus veiksnys buvo ir neformalûs ryðiai. Neformalûs socialiniai ryðiai kartais
padëdavo ásitvirtinti ir represuotiems bei kitaip persekiotiems þmonëms.

„Kada aš maþabausmis ir nusikaltæs nepilnametis, leido mane á Lietuvà, o brolio neleido á
Lietuvà, apsistojo Latvijoje. Bet èia buvo mano toks paþástamas statyboje ir jis iðraðydavo
paþymëjimus labai lengvai, kad dirba. Dar paraðë juokingà toká dalykà, kad að dirbau, dar
kai lageryje buvau, Pandëlio rajone statybose. Ir nesusekë milicija. Spravkëj [paþymoje] taigi
nër paleidimo datos. Tada gavau paþymëjimà ir dirbau Pandëlio rajone kolûkio statybose
ketverius metus“ (Vladas, gim. 1927 m.).

Vienas svarbiausiø lojalumo naujajai sovietinei vertybiø sistemai þenklø tiek
jos institucijø, tiek þmoniø akyse buvo ástojimas á komunistø partijà, komjaunimà.
Labiausiai pastebimi senosios ir naujosios sistemø susidûrimai postalininiu laiko-
tarpiu reiðkësi bûtent þmoniø santykyje su ðiais lojalumo vienai ar kitai sistemai
þenklais – ið vienos pusës, religingumu ir baþnyèios lankymu bei senøjø paproèiø
laikymusi, ið kitos – stojimu á komunistø partijà. Partinæ priklausomybæ daugumas
þmoniø vertino tik kaip prisitaikymo, siekiant pragmatiniø tikslø, þenklà.
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„Á partijà mes ir ástojom finansø skyriuj. Mes vadinom ne partija, bet „duonos kortelë“.
Jei nestosi – nieko nepasieksi, nedirbsi, nieko nebus“ (Steponas, gim. 1921 m.).

„Daugumoj stojo á partijà dël tarnybos, dël darbo, nors prievartos nebuvo, bet tam tikras
spaudimas buvo“ (Andrius, gim. 1924 m.).

Bet daugumas nesiekusiø aukðtesniø pozicijø þmoniø rinkosi minimalaus lo-
jalumo kelià. Netgi kai kurie uþëmæ aukðtesnes pareigas þmonës stengësi bûti mi-
nimaliai lojalûs ir ne visuomet ástodavo á komunistø partijà. Pavyzdþiui, pokario
laikø apylinkës sekretorius, vëliau kolûkio pirmininkas, dirbo ðá darbà nebûdamas
partijos nariu; ðiam þmogui pakankamas lojalumo „kapitalas“ tuo metu buvo jo kaip
tarybinio partizano nuopelnai.

„Á partijà ástojau tik 1954 metais. Man politika Stalino nepatiko, prievolës, soclenktynës“
(Juozas, gim. 1922 m.).

Kai kurie pedagogai taip pat á partijà ástojo gerokai vëliau – kai daugumas
jau patikëjo negráþtamu sovietinës sistemos ásitvirtinimu ir daugiau ar maþiau joje
adaptavosi. Abi èia cituojamos 1963 metais ástojusios á komunistø partijà pedagogës
nelengvai adaptavosi sovietinëje sistemoje, turëjo didesniø ar maþesniø susidûrimø
su ja, vienai neretai kildavo konfliktø dël vieðajame gyvenime jos kartais atstovautø
senøjø vertybiø (tiesos, sàþiningumo ir pan.), kitai trukdë adaptuotis jos socialinë
kilmë ir taip pat daugiau ar maþiau išpaþástamos senosios vertybës. Pasakojimai
rodo, kad pedagogams, norint bûti kuo maþiau lojaliems, tekdavo nuolat iðsisukinëti
nuo partiniø institucijø spaudimo.

„Iš pradþiø buvo, kad buoþës, paskiau tai ne. Vëliau ástojom á partijà, tai jau nebevadino
buoþëm, bet jau 1963-iaisiais, o po karo tai prikiðdavo. Tada, kai jau ástojom, buvom ir
liaudies ðvietimo pirmûnai, ir nusipelnæ mokytojai“ (Marija, gim. 1926 m.).

„Vëliau mokykloje buvo inspektorius, bet að pasakiau mokykloj istorijà taip, kaip þinojau. Sako,
ji iðsireiðkë antitarybiðkai mokiniams. Sakau, ar gali bût istorija tarybinë ar antitarybinë, tai
mokslas apie praeitá, jis turi bût tikslus. Ir sakau, nebenoriu að su ta istorija susidëti, ir atsisakiau
dirbti. <...> Kai klausë, kodël nestoji komjauniman, rajone, sakau, per sena. Kartà iðvadino
partijos sekretorius rajone prie visø mokytojø burþuazine nacionaliste. <...> Mûsø daug moky-
tojø kalbino á partijà, kas stojo, kas ne. Sako, stok partijon, Kaèinskienë, mokyklos sekretorë, sako,
partiniø nër mokykloj – direktorius, dar keli. Sakau, neblogai bûtø man partijon, þinoèiau, kà
jûs èia kalbat slaptai, laiškus skaitot. Na, bet raskit kità toká durniø, að vis juokais, ir paskui
randa kitø. Sakau, na ir gerai, dabar protingi nebestoja, tenka ieðkoti durniø. <...> Charakteristi-
kà gal jau jie paraðë, na ir mes su Sasnauskiene stojom partijon, ðeðiasdeðimt treèiais metais gal,
neatsimenu. Sakau, dabar jau að tikrai nebebijosiu nieko sakyt, kaip sau nori“ (Elena, gim. 1924 m.).

Þemiau pateikiamas pasakojimas atspindi ir vieðojo bei „pusiau vieðojo“ gy-
venimo normø ir elgsenos skirtingumà, ir minimalø lojalumà, kurio laikësi daugumas
nesiekianèiø aukðtø socialiniø pozicijø þmoniø.
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„Tuo laiku buvo tokia valdþia ir jiem reikëjo bût komunistais. Að dirbau prie linø markø,
pirðtas buvo uþtvinkæs, gulëjau lovoj, atëjo meistras su sekretorium ir visà dienà išsëdëjo,
sakë, tu mum labai tinkama kandidatë, stok á partijà. Sakau, ar duosit lengvesná darbà. Darbo
lengvesnio neþadëjo, ne specialistë, septynias klases baigus. Tai sakiau, ne, kam reikia, kad
ten mane nagrinëtø. Að gi në karto neiðtariau savo nuomonës, jeigu reikia, prabalsuoji ir
viskas“ (Aldona, gim. 1936 m.).

Bendradarbiavimà su sistema – stojimà á partijà – daugumas pasakotojø dabar
laiko savaime suprantamu, nekvestionuojamu socialinio aktyvumo sovietmeèio vie-
ðajame gyvenime þenklu.

„Dabar daug priekaištauja, kad Brazauskas komunistas. Tai jeigu jis buvo valdþioj, kaip
jis nebus komunistas. Taipgi nebûna“ (Aldona, gim. 1936 m.).

Vis dëlto politinis lojalumas buvo nors ir ne vienintelë, bet bûtina sàlyga uþimti
bent kiek aukštesnei socialinei pozicijai. Sunkiausia adaptuotis sovietinëje sistemoje
buvo persekiotiems þmonëms – buvusiems tremtiniams, politiniams kaliniams, ki-
tiems átariamiems nelojalumu þmonëms: jie buvo stumiami ið aktyvaus socialinio
gyvenimo, neregistruojami, nepriimami á darbà, neleidþiama studijuoti ir pan. Bet
daug kas priklausë nuo minëtø neformaliø socialiniø ryðiø. Taèiau ir su jø pagalba
sistemos „prieðais“ paskelbti þmonës tegalëjo uþimti þemas pozicijas. Ðiø þmoniø
gyvenimas buvo sudëtingas – jie patyrë daug traumø ne tik tremtyje ar lageriuose,
bet ir Lietuvoje, kur jautësi „paþenklinti“, nei jie, nei jø ðeimos negalëjo jaustis saugûs.
Jø „nepatikimumas“ kartais bûdavo prikiðamas ne tik oficialiose, bet ir neformaliose
situacijose.

„Man sunkiausia, kai aš visà jaunystæ praleidau Rusijoj, oi kiek mes ten ir ðalom, ir vargom,
darbø sunkiø dirbom, mane kiek kartø suþeidë, kojà, aká, að tik viena akim dabar matau.
Bet kà padarysi, kà padarysi. Atleisk, Viešpatie, nes jie neþinojo, kà daro. Kà ten pradësi
kerðyti, nesàmonë. Kas mum veþë, jau anam pasauly. Dievas nuteis. <...> Daug kas pasa-
kydavo mum, ai, jûs bagoti buvot. Ir anksèiau visa Stotis þinojo, kad aš „blogas þmogus“.
Visas kraðtas èia komunistø pilna. Rusø èia daugiau buvo, jie visi biðki uþ komunistus. Bûna
rusø labai gerø. <...> Mano brolis niekur neástojo, ið visur iðmesdavo, susekdavo pagal
pavardæ, viena tokia pavardë rajone buvo. Tada pradþios mokyklos mokytoju rusø kaime
ástojo. Bet jis taip nemëgo to darbo, taip nemëgo, sakydavo, jei bût buvæs geras laikas,
nedirbèiau“ (Bronë, gim. 1925 m.).

Kitos tremtinës pasakojimas irgi trumpai nusako ir tremties vargus, ir sunkià
adaptacijà sugráþus. Adaptacijos rezultatas daþniausiai tegalëjo bûti „pralaimëtojo“ –
„prastos darbininkës“ – pozicija.

„Dvidešimt šeši hektarai buvo, mokesèius sumokëjom, pyliavas atidavëm. <...> O vienà dienà
atëjo ðitie visi, nakties laiku, prikëlë dviem valandom ir iðveþë. Brolis turëjo paslëpæs ðautuvà.
Já á kalëjimà, o mus visus išveþë uþ þemæ ir ðautuvà. Brolá nuteisë atskirai 25 metams. Tik
kai atvaþiavom, suþinojom, uþ kà – buvom buoþës. Brolis gráþo ið Magadano. Mes gráþom
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penkiasdešimt devintais ar aštuntais. Dabar tai jauni viskà þino, mes dar buvom durneliai.
Uþlipdavom ant kalnø, tai pamatysim Lietuvà, durni buvom, svajojom sugráþti. Buvom po
komendantu, kai sugráþom. Sesuo mirë, suparalyþiuota, tëvelis irgi mirë, penkiasdeðimt tre-
èiais. Palaidojom ten. Sesers palaikus devyniasdeðimtaisiais parsiveþëm, o tëvelio kapo ne-
radom. Atsiveþëm tik þemës trupuèiukà, ir viskas.

Gráþom – nugi pasikeitæ kaþkaip. Betgi Dieve, kai að atëjau ðiton savo jau gryèion,
tvartas iðdraskytas, didelis molinis tvartas, klëtelë suirus. Mes su vyru buvom susitvarkæ,
viskà susipirkom. Èia gyventa be grindø, langai gal dujej tiktai, langus uþsakëm, dëjom
vëliau su vyru. Bet manæs nepriregistravo, tai iðvaþiavau á Rygà, dirbau kurorte. Bet po
kiek laiko leido sugráþti, tai turëjau savo gryèià atsipirkti, 500 rubliø turëjau sumokëti. Ëjau
á kolûká prasta darbininke, o paskui karves melþiau“ (Veronika, gim. 1922 m.).

Dar sunkesnes daugelá metø trukusiø represijø peripetijas atskleidþia þemiau
pateikiamo tremtinës pasakojimo fragmentai. Ið pasakojimo paaiðkëja, kad sunkiose
tremties situacijose adaptuotis ir tam tikra prasme laimëti, be kitø motyvø, ypaè
padëjo bendruomeniðkumas ir darbðtumas – vertybës, kurias pasakotojai, kaip ma-
tëme, laiko bûdingomis ikitotalitarinei sistemai ir apgailestauja dël jø praradimo so-
vietmeèiu.

„Paskiau po ðeðiø metø, kai jau karas pasibaigë, pradëjo þmonës vaþiuot Lietuvon. Dëdë
buvo likæs Lietuvoj, atsiøsdavo rubliø, gaudavom laiðkus. Sugalvojom ir mes vaþiuot Lie-
tuvon. Komendantas þinojo, sako, vaþiuokit, aš nieko prieš, Roþkovas toks buvo, geras þmogus,
rusas. Sesuo pirma išvaþiavo rudená, pas dëdæ apsigyveno, pavasará ir mes. Prisistatëm be
dokumentø, valdþia sako, gyvenkit, kol pareikalaus jûsø. Po metø atvaþiavo, sako, nebegalim
laukt, antràkart tremiam. Keturiasdeðimt septintø balandþio mënesá iðtrëmë vël.

Tëvelis tik po savaitës suþinojo, kad mus iðtrëmë. Pats nuvaþiavo á Rokiðká, prisistatë,
kad mum pasivyt. Já iðtrëmë á lagerá Irkutsko srity, jis ten po metø mirë, mes tik gráþæ suþinojom.

O mum iðkëlë vël á tà paèià vietà. Mes galvojom, kad mum kalëjimas gresia. Labai
ilgai, dvi savaites negalëjo paimt, pavasaris, keletà ðeimø mum paliko tuðèiose kamerose, mai-
tinkis, kaip nori. Vëliau mum apdovanojo, ir seserá, ir mane uþ plëðinius, Altajaus kraðte tuo
metu buvo plëðiniai. Sesuo tada jau buvo vedus, apsivedë su lietuviu, ir tà ðvogriø apdovanojo
su medaliu. Ir tada jau galëjom gráþti, gavus apdovanojimà buvo galima gráþti, bet mes
neturëjom pasø. Po to mum iðdavë pasus, po Stalino leido. Man atsiuntë raðtà, kad galiu
vaþiuot, o ðvogriui nedavë leidimo, jis pagal daugiaþemiø dokumentus buvo veþtas, tai mes
su mama gráþom penkiasdešimt aštuntais metais, antràkart, birþelio treèià. Buvom nusipirkæ
ten namelá tam rajono mieste, að viskà palikau ir gráþau tik su mama“ (Genovaitë, gim. 1926 m.).

Represuotøjø gyvenimo aplinkybës turëjo toká pranaðumà, kad, bûdami tremtyje
ar lageriuose, jie nesistengë susitapatinti, suderinti savo lûkesèius ir vertybes su svetima
socialine aplinka, juos skriaudusios svetimos sistemos reikalavimais. Todël represuotieji
þmonës labiau negu gyvenæ Lietuvoje liko iðtikimi senosioms, ypaè patriotizmo, na-
cionalizmo vertybëms; tam padëjo ir tai, kad jie gyveno sunkiomis sàlygomis bendra-
minèiø bûryje tarp svetimøjø (tai sutelkdavo bendrijà), ir tai, kad gráþus jø uþimta
daþniausiai þema socialinë padëtis nereikalaudavo aktyviai demonstruoti lojalumà.
Apie senøjø vertybiø puoselëjimà tremtyse ir lageriuose kalba visi pasakotojai.
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„Kai Stalinas mirë, rusës rauda, jiem gi ðventos dvasios ápûtë, o mum tai juokas, ðokom,
dþiaugëmës, mum grasino“ (Bronë, gim. 1925 m.).

„Mes visi suveidavom, mes dainuodavom, ðokdavom, sukûrëm tokius vaidinimus, iðvertëm
á rusø kalbà, vaþiuodavom á kultûros namus. Pirmininkas toks, Roþkovas, labai lietuvius
mylëjo, sakë, uþ vienà lietuvá keturis rusus duoèiau. <...> Viena mokytoja, jà tik vedusià
atskyrë nuo vyro, kaip vadovë buvo. Tai vaidindavom, ðokdavom, tai tos rusës èiastuðkas
dainavo ir ðoko, o mes, bûdavo, miðke dirbam, dirbam ir davaj ðokt. Vienoj vietoj paðokam
ir, kad nematyt, kad iðtrypta, kiton vieton persikeliam. Labai Lietuvà mylëjom, melsdavomës
per geguþá, birþelá, pas mus jau toks bûdavo kambarys, tai geguþinës pamaldos, vakarais
roþanèiø, vis praðydavom, kad gràþink mum á Lietuvà. Tikëjomës, kad jau gráþt. O kai
antràkart veþë, jau nesitikëjom, kad gráðim, dar vienuolika metø teko iðbût“ (Genovaitë,
gim. 1926 m.).

Pasakojimai leidþia manyti, kad daugeliu atvejø ne tik represuotøjø uþimama
þema socialinë pozicija nereikalavo aktyviai demonstruoti lojalumà, bet ir atvirkðèiai,
jø labiau iðsaugota senoji pasaulëþiûra ir maþesniu laipsniu ásisavinta pragmatinio
prisitaikymo norma tam tikrose situacijose neleisdavo aktyviau kolaboruoti su sis-
tema, kuri jiems atrodë svetimesnë negu sëkmingiau besiadaptavusiems þmonëms.

„Ið mano broliø, draugø në vieno partijoj nebuvo, to tai jau ne. <...> Kad Sovietø Sàjunga
sugrius, nemanëm, bet mûsø bendraminèiai ir dainose, visaip dainuodavom: kraujo rûmai
tau sugrius, pakratysi baðmakus – èia apie Stalinà. <...> Man siûlë tûkstantá rubliø, kad
Rusijoje pasilikèiau, galvojau visaip, bet kai paklausë, kur vaþiuosiu, tai automatiðkai ðirdis
pasakë, kad Litovskaja SSR, Rokiðkio raj., Panemunëlis“ (Vladas, gim. 1927 m.).

Didesnë negu kitø iðtikimybë „senosioms, tikrosioms“ vertybëms (arba maþes-
nis negu labiau prisitaikiusiøjø tø vertybiø „pamirðimas“, iðstûmimas), be kitø pro-
blemø, këlë konfliktiðkas situacijas ir represuotøjø ðeimose. Ðiose ðeimose toks loja-
lumo þenklas kaip stojimas á komjaunimà ar komunistø partijà nebuvo savaime
suprantamas, jis keldavo ir vidiniø vertybiniø konfliktø kitaip mokykloje indoktri-
nuojamiems vaikams, ir tëvø bei vaikø konfliktø.

„Vyresnioji tai niekur nestojo, nei pionierë buvo, nei komjaunuolë. Tarybiniais laikais sa-
kiau – niekur nestok, nei pionieriuos, nei komjauniman. Ir nestojo. O jaunesnioji tai ne. Sako,
mama, kai jûsø daug þemës buvo, tai jum gerai, o ðitie biednieji tai kaip sunkiai gyveno.
Nieko jie nesunkiai. Ateis pas þmogø, padirbs dienà, tai gauna 5 litus arba centnerá rugiø.
Jeigu þmogus tvarkingas, jis gyveno gerai. Prie mûsø vienas 1 ha turëjo, jis gelþkely dirbo,
ji šeimininkaudavo, vaikus išmokino.

Mergaitë maþoji ásipraðë á pionierius gal penktoj klasëj, atëjo mokytojø mergaitë (jos
tëvas raudonas buvo, ir dabar toks), norëjo á ekskursijà vaþiuoti. Eik, sakau, raðykis, kad
tokia durna. Á pionierius ásiraðë, paskui á komjaunimà ástojo. Dabar toji duktë visai kitaip
kalba. Mes su tëvu aiðkindavom, kai paaugo, ir tëvas kalëjime buvæs, viskà. <...> Maþoji
visai pakeitë nuomonæ. Dabar jau taip nekenèia ðitø komunistø“ (Bronë, gim. 1925 m.).
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Ðis pavyzdys taip pat rodo, kad vieniems tos paèios ðeimos vaikams didesnæ
átakà darë tëvø pasaulëþiûra, kitiems – sovietinis ðvietimas. Atkûrus nepriklausomy-
bæ, minëtos ðeimos vaikai aktyviai parëmë tëvø vertybes (galbût ið dalies dël to, kad
nuo vaikystës jas þinojo).

Kartais aukštesnes socialines pozicijas uþimdavo ir þmonës, turëjæ tam tikrø
biografijos „dëmiø“; jiems uþimti toms pozicijoms reikëjo atitinkamø sàlygø. Bendra-
darbiauti su sovietine sistema ir demonstruoti lojalumà jie daþniausiai turëdavo uo-
liau negu vidutiniðkai. Aukðtesnes pareigas ðvietimo ástaigoje ëjæs p. Jonas á ðias
pareigas buvo paskirtas dar Stalino laikais, praëjus keleriems metams po gráþimo iš
lagerio, kuriame buvo nelabai ilgai. Uþimti Ðvietimo skyriaus darbuotojo, vëliau mo-
kyklos direktoriaus pareigas jam padëjo ið dalies socialinis kapitalas – neformalûs
ryðiai, ið dalies aktyvus lojalumo sistemai demonstravimas: jis ástojo á komunistø
partijà, aktyviai propagavo jos ideologijà ir vykdë ideologiniø institucijø nurodymus.
Eidamas tokias pareigas, p. Jonas buvo priverstas neigti ar slëpti dalá savo gyve-
nimo – lagerio ir panašià patirtá – net tarp artimai já paþinojusiø þmoniø, taip pat
labiau uþ kitus kontroliuoti savo elgesá vieðose situacijose ir susitapatinti su „sve-
timàja“ sovietiniø vertybiø konfigûracija. Ðis adaptacijos variantas – didelis politinis-
ideologinis aktyvumas, vidinës patirties, vertybiø ir iðorinio elgesio neatitikimas (po-
sovietinis laikotarpis parodë, kad ikisovietinës ðio þmogaus patirties atmintis išliko
ir buvo svarbi), dalies savo gyvenimo neigimas savo ruoþtu galëjo kelti ir tam tikrø
konfliktø su aplinka, ir psichologinæ átampà. Tai turi didelæ átakà tiek individo, tiek
jo ðeimos gyvenimui. Tad ir ðios kartos „nugalëtojø“ adaptacijos variantai daþnai
buvo psichologiðkai sudëtingi. Galbût neatsitiktinai nesëkmingai susiklostë ðio þmo-
gaus vaikø gyvenimai. Vokietijoje ir kitose ðalyse atlikti tyrimai parodë, kad nutylëta
skaudi praeitis ir patirtis turi didelæ átakà tarpasmeniniams ryðiams ir veikia net
treèios bei ketvirtos kartos þmoniø gyvenimus18.

Tad þmoniø pasakojimai rodo, kad adaptacija sovietinëje sistemoje, prasidë-
jusi þiauriomis smurto ir represijø sàlygomis, buvo nelengva ir kainavo nemaþai
praradimø ir nelaimiø ne tik sistemos persekiotiems ar uþëmusiems þemesnes po-
zicijas vyriausiosios Panemunëlio þmoniø kartos „pralaimëtojams“. Kai kuriems
„nugalëtojams“, uþëmusiems aukðtesnes socialines pozicijas, ði adaptacija taip pat
nebuvo lengva: kildavo psichologinë átampa, vidiniai konfliktai, nutylëjimai, lavi-
ravimas, svarbiø þmogiðkøjø vertybiø, artimesniø ir tolimesniø socialiniø ryðiø pra-
radimas ir pan.

Tapatumø tæstinumas atkurtoje valstybëje
ir stalininio laikotarpio ávykiø kolektyvinës
atminties bruoþai
Vyresniosios kartos Panemunëlio þmonëms teko iðgyventi dar vienà istoriná

lûþá – sovietinës sistemos þlugimà ir nepriklausomybës atkûrimà. Po sunkios, kar-
tais trukusios deðimtmeèius, sëkmingos ar maþiau sëkmingos adaptacijos sovietinëje
sistemoje jiems teko vël adaptuotis pasikeitusioje visuomenëje. Jau minëta, kad vi-
suomenës mastu sovietiniame gyveni-
me galima áþiûrëti nemaþai neiðspræs-
tos kultûrinës traumos poþymiø (besi-

18Schwann G. The Healing Value of Truth–telling,
Social Research, 1998, Vol. 65, No. 4.
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reiðkianèiø tokiais neretai neásisàmonintais traumos poþymiais, kaip egzistencinës
baimës, destruktyvaus elgesio paplitimas, „susidvejinimas“ ir pan.). Ðios visuome-
nës „kultûra“ netenkino daugelio poreikiø, kuriuos paprastai tenkina kultûra, –
atsakyti á esminius egzistencinius klausimus, uþtikrinti normatyvinius ir instrumen-
tinius þmoniø veiklos pagrindus. Tad nevisiðkai áveiktos kultûrinës traumos sàly-
gomis sovietmeèio pabaigos ir nepriklausomybës atkûrimo pokyèiai (kurie, nepai-
sant pritarimo jiems, dël savo radikalumo neiðvengiamai sukëlë didesná ar maþesná
stresà) daliai þmoniø galëjo bûti „trauma traumoje“ – naujas taip galutinai ir ne-
ávykusios adaptacijos rezultatø sugriovimas.

Kadangi tirtoji þmoniø karta daugiau ar maþiau prisiminë ikitotalitarinës sis-
temos vertybes, kurias aktualino ir siekë realizuoti tautinis atgimimas (siekiant ne-
priklausomybës tarpukario Lietuva daþnai buvo ideologinis mitas ir modelis; siekta
„sugráþti“ á praeitá, atkuriant keturiasdeðimtaisiais nutrûkusià istorijà19), tai, reaguo-
dami á pokyèius, jie rëmësi jau turëta patirtimi. Todël daugumas mini, kad nepri-
klausomybës sàjûdá sutiko dþiaugsmingai, jam pritarë. Ðiai kartai tai buvo gráþimas
prie kadaise buvusios savos, vëliau, pagal adaptacijos sovietinëje sistemoje variantà,
arba pamirðtos, iðstumtos, arba puoselëtos ir lauktos vertybiø konfigûracijos. Daugelis
mini teigiamas nepriklausomybës atkûrimo emocijas, dþiaugsmà, dalyvavimà nepri-
klausomybës sàjûdþio veiksmuose. Daþniau jas mini labiau konfliktavæ su sovietine
sistema – buvæ politiniai kaliniai, tremtiniai ir kiti maþiau „prisitaikæ“ þmonës. Pa-
sakojimuose ávardijami ir atgimimo kaip senøjø vertybiø gráþimo („kaip prie Sme-
tonos“), ir nusivylimo, susidûrus su neigiamais pokyèiø padariniais, motyvai.

„Kurie buvo daugiau Lietuvos patriotai, tiesiog negalëjom susitikæ kalbët, verksmas, daugiau
nieko. Að tada jau buvau menkos sveikatos, niekur negalëjau dalyvauti, nemaèiau, per te-
levizoriø tik ðeðëliai, verkiu atsisëdæs ir tiek, daugiau nieko. <...> Beveik pusë buvo prieðingi
nepriklausomybei, pusë uþ. Vaþiavom á nepriklausomybës kelià, mano giminaièiø daug vaþia-
vo. Kurie prieð, daugiausia dël savo gero gyvenimo“ (Vladas, buvæs politinis kalinys,
gim. 1927 m.).

„Kada prasidëjo èia ðita „zaverucha“, uþëmë Vilniø, Spaudos rûmus, man net aðaros riedëjo,
labai pergyvenau, gaila buvo, labai domëjausi. Að tikëjausi, kad bus kitaip, geriau viskas,
kaip sakydavo tëtë, kaip prie Smetonos... O dabar matai, kas gavos“ (Veronika, buvusi
tremtinë, gim. 1922 m.).

„Panemunëly buvo labai didelis pakilimas. Að jau pensijoj buvau, tai sëdëjau ir jokio darbo
nedirbau, að klausiausi per radijà, þiûrëjau per TV, per susirinkimà, ir man aðaros riedëjo,
kaþkaip buvo labai entuziazmas, pakilimas. O paskui po kiek blëso tas entuziazmas, kai
pradëjo þmonës darbo nebeturët, ir visa, o dabar tai daugumas pasijuokia, kad gerai gyvenam.
Mes tai nebadaujam, bet vaikai kai kuriø tai vos nebadauja“ (Elena, gim. 1924 m.).

„Dþiaugës þmonës – ir vëliava, ir katedra. Da-
bar tai jau nebe tas, jau blogiau. Kaime darbo
neieðkok, nëra“ (Marija, gim. 1926 m.).

19Gaidys V., Tur e iky të D., Ðut in i e në I. Isto-
rinë lietuviø atmintis, Filosofija, sociologija, 1991,
Nr. 1(4).
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„Pasako dabar, kai Sàjûdis buvo, mes uþ Landsbergá dëjom pastangas visas, tai daug kas
pasakydavo mum, ai, jûs bagoti buvot. Bet dabar jau lygûs, visi þemës gavo...“ (Bronë,
buvusi tremtinë, gim. 1925 m.).

Adaptuodamiesi intensyviø socialiniø pokyèiø sàlygomis, þmonës turi sude-
rinti savo tapatybæ, asmeninæ patirtá su pasikeitusia visuomene. Sovietmeèiu, kaip
matëme, ðis derinimas vyko labai sunkiomis, traumuojanèiomis kovos dël iðgyvenimo
aplinkybëmis. Atsikurianèios demokratijos sàlygomis þmonës nepatyrë prievartos, bet
asmenybës integralumui svarbu iðlaikyti tam tikrà tapatybës tæstinumà, surasti savo
vietà dabartyje, kuo maþiau paneigiant savo ankstesnájá „að“, todël þmonëms teko
suderinti savo „sovietinæ“ tapatybæ su dabartine. Kaip raðë W. Fischeris-Rosenthalis,
kai ávykius ir katastrofas þmonës suvokia kaip griaunanèius ligtolinio jø gyvenimo
pagrindus, jie perkuria savo biografijas, kad surastø naujà praktinæ orientacijà ir
iðgyventø20. Tokio naujo interpretavimo þenklø galima pastebëti ir aptariamuose au-
tobiografiniuose pasakojimuose. Ryðkiausiai pasikeitë dviejø þmoniø grupiø gyveni-
mai: labiausiai susitapatinusiø su sovietine sistema bei anksèiau dël politinio ne-
lojalumo iðstumtø ið aktyvaus gyvenimo.

Iðlaikyti savo tapatybës tæstinumà buvo lengviau maþiau susijusiems su so-
vietmeèio ideologine konfigûracija þmonëms, ypaè buvusiems sovietinës visuomenës
pakraðèiuose. Jiems pasaulis „atsistojo á savo vietas“, kartais net privaèiame gyvenime
slëpta patirtis ir pasaulëþiûra buvo vieðai pripaþinta ir ávertinta, todël daugiau ne-
reikëjo „dvejintis“. O labiau susitapatinusiems su sistema þmonëms buvo sunkiau
suderinti savo dabartiná ir ankstesnájá „að“.

Ásitvirtinti ir adaptuotis naujoje socialiai aktyvioje vieðojo gyvenimo pozicijoje
(darbo, visuomeninio aktyvumo) daugumai apklaustøjø jau nereikëjo: jie buvo pen-
sininkai arba netoli ðio amþiaus, tad ðioje pozicijoje jie ir turëjo adaptuotis pasikei-
tusioje visuomenëje. Pasakotojai paþymi tam tikrà šios pozicijos pranašumà prieð
turinèius adaptuotis aktyvioje sferoje jaunesnius þmones:

„<...> tai dabar nebër geresnio gyvenimo, kaip pensininko“ (Andrius, gim. 1924 m.).

Bet iðtvërusiems karo ir pokario sunkumus ir daþniausiai sunkiai išmokusiems
gyventi anoje sistemoje þmonëms adaptuotis ið naujo nëra lengva net santykinai
maþiau pastangø reikalaujanèioje pensininko pozicijoje. Daugelyje pasakojimø reið-
kiamas didesnis ar maþesnis nusivylimas dabartimi. Nusivylimà ið dalies lëmë ir
idealizuotomis vertybëmis grásti per dideli lûkesèiai, bûdingi visam Tautinio atgimimo
sàjûdþiui (bet ðie idealizuoti mitai buvo svarbûs mobilizuojant þmones nepriklauso-
mybës atkûrimo veiksmams). Ypaè neigiamai dabarties sunkumus vertina þmonës,
kuriems senosios ikisovietinës vertybës jau buvo nereikðmingos, pamirðtos ir kurie
vadovavosi pragmatinio prisitaikymo normomis. Ðtai tokio poþiûrio pavyzdys (pa-
sakojimo autorë trumpiau uþ kitus gyveno ikisovietinëje visuomenëje, tëvas – pokario
aktyvistas).

„Dabar tai man viskas blogai. Prie sovietø
uþdirbau maþai, 110 rubliø, bet að iðlaiky-

20Fi scher-Rosentha l W. The Problem with Iden-
tity: Biography as Solution to Some (Post)-mo-
dernist Dilemmas, Comenius, 1995, No. 3, p. 260.
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davau ðeimà, uþ butà sumokëdavau ir dar likdavo keli litai. O vyro algà 70 rubliø dëdavom
ant knygutës, labai norëjom maðinà nusipirkti. O dabar ið trijø ðimtø uþ butà sumoku ir
badaujam dviese. Man tada buvo tûkstantá kartø geriau, ir darbø buvo. O dabar jaunas,
trisdeðimt penkeriø metø vyras turi eiti á kaimà uþdarbiauti“ (Aldona, gim. 1936 m.).

Pasakojimø ypatumai rodo, kad susitapatinimo su sovietiniu reþimu laipsnis
bei tapatybës tæstinumo pasikeitusioje visuomenëje atkûrimo strategija ið dalies le-
mia ir kolektyvinës atminties bruoþus, tai, kaip þmonës prisimena ir vertina tiek
sovietiná, tiek ikisovietiná laikotarpá bei dabartá. Maþiau susitapatinæ su sovietmeèio
ideologija ir normomis þmonës geriau vertina dabartá ir ikisovietiná laikotarpá, blo-
giau – sovietiná, ðias normas labiau ásisavinæ þmonës geriau vertina sovietmetá,
blogiau – dabartá.

„Man tai dabar laikai geriausi. Sunkiausi tai sovietmeèio. Po karo tai jau visiems sunkiausi.
Prieð karà gyveno neblogai þmonës. Pandëlio rajone paþástamas kriauèius, Jonas, vyno fabrike
80–100 litø gaudavo per mënesá, karvæ uþ mënesá geriausià gali pirkti jau, tai buvo ðis
tas. Dviratá turëjo“ (Vladas, gim. 1927 m., buvæs politinis kalinys).

„Per Sàjûdá að gyvenau Rokiðkyje. Mano draugë atëjus pasakojo, kad sûnus iðvaþiavo prie
tø rûmø saugoti, ji verkë, skundësi, po keliø dienø suþinojom, kad Vilniuj perversmas vyko,
ðturmavo tuos rûmus, televizijà, kad yra þuvusiø, kiti kad ðimtai, kiti, kad vienetai. Bet
neþinau, dabar laisva Lietuva gal ir gerai, mano manymu, bet tik man ji nieko gero nedavë.
Að prie ruso gyvenau daug geriau, daug maþiau uþdirbom, o ëjom kur norëjom, að aplankiau
Èekoslovakijà su kelionlapiu, ið „kombikormo“ man davë kaip geriausiai darbuotojai, viena
ið Rokiðkio vaþiavau. O dabar að á Daugpilá negaliu nuvaþiuot, ásivaizduojat, nebevaþiuoja
traukiniai. Uþmûrijo mûsø stotá, èia blogiau kaip po karo“ (Aldona, gim. 1936 m.).

Þmoniø tapatumo atkûrimo strategijos ryðys su kolektyvine atmintimi ypaè
ryðkus vertinant traumuojanèius praeities ávykius, kurie kelia kaltës, skriaudos, at-
sakomybës ir panaðius klausimus. Tai okupacijos, karo, pokario, kolaboravimo verti-
nimai. Kolektyvinë atmintis – daugiau ar maþiau suderintas bendras grupës pasa-
kojimas apie praeitá – susiformuoja kasdienëje þmoniø komunikacijoje ið individualiø
atminèiø ir pasakojimø. Kebliø, nemaloniø, neretai nesiderinanèiø su teigiamais ko-
lektyviniais ir individualiais tapatumais ávykiø atþvilgiu visuomenës atmintyje ir
elgsenoje daþniausiai susiklosto kelios strategijos: 1) kolektyvinë amnezija, kai keb-
lesni momentai „pamirðtami“ ir vieðajame diskurse apie juos vengiama kalbëti; 2) kaltës
uþ þudynes, pralaimëjimus ir kitas blogybes perkëlimas pavienëms þmoniø grupëms
ir tø grupiø demonizavimas (pavyzdþiui, „burþuazija“, „komunistai“, „naciai“); 3) at-
sakomybës, kanèiø reliatyvizavimas („visi kentëjo“ „visi kolaborantai“ ir pan.); 4) vik-
timizacija, kai nukentëjusi grupë ar visuomenë suvokiama kaip auka; 5) diskusija
ir nuolatinis atminties permàstymas21. Pas-
taroji strategija produktyviausia, nes lei-
dþia siekti visuomenës sutarimo ir pra-
eityje buvusioms prieðiðkoms grupëms
kurti bendrà ateitá.

21Turnbr idge J. E., Ashworth G. J. Dissonant He-
ritage. The Management of the Past as a Resource in
Conflict, Chichester, John Wiley and Sons, 1996,
p. 106–112.
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Galima pasakyti, kad nemaþa dalis aktyviau bendradarbiavusiø su sovietine
sistema þmoniø savo autobiografiniuose pasakojimuose pasirinko nutylëjimo, „am-
nezijos“ strategijà. Pavyzdþiui, aktyviai propagavæs sovietinæ ideologijà Panemunëlio
pedagogas raðtu iðdëstytoje autobiografijoje neproporcingai iðryðkina net nereikðmin-
gus momentus, atitinkanèius dabarties vertybes, bet beveik nutyli keturiasdeðimt ak-
tyviausiø gyvenimo metø. Ðeðiø puslapiø tekste apie ðá laikotarpá, kai autorius dirbo
pedagogu, tik pusë puslapio skirta pasakojimui apie autoriaus gyvenimà, kità dalá
sudaro mintys apie mokytojo darbà, pedagoginiai apmàstymai, mokyklos laimëjimø
apraðymas. Greta patirtá atspindinèio apraðymo áterpiama argumentacija, kurioje lyg
ir bandoma teisinti sovietiná reþimà: kalbama apie „kilnià ideologijà ir purvinus jos
neðëjø darbus”, stalinizmas apibûdinamas prieðtaringai, kaip „sunkiai suprantama
máslë” ir pan.

Minima autobiografija atskleidþia pototalitarinëje visuomenëje greièiausiai ne-
retà atvejá, kai autobiografijos „perraðymas” esminiø istoriniø permainø situacijoje
nepadeda atkurti integralaus asmenybës tapatumo (didelë dalis gyvenimo patirties
neigiama, uþuot permàsèius ir naujai áprasminus). Tokia biografijos versija negali nei
padëti atkurti integralø tapatumà, nei já apibûdinti. Psichologai teigia, kad

„nutylëjimas reiðkia atsisakymà kelti sau klausimus, sàþinës, laisvos
valios ir atsakomybës neigimà. Vertindami þmogaus elgesá kaip „sunkiø
aplinkybiø“ rezultatà, mes neigiame, kad jis yra atsakingas subjektas“22.

Dar nuosekliau „amnezijos“ strategijos laikosi  þmonës, kurie galëjo bûti dau-
giau ar maþiau susijæ su represinëmis struktûromis: buvæ „stribai“, pokario aktyvistai,
ið dalies jø ðeimø nariai. Tai patvirtina ir kiti tyrime uþfiksuoti atvejai, tarp jø ir
neávykæs autobiografinis interviu su buvusiu „liaudies gynëju”; pavyko pasikalbëti
tik su jo þmona, kuri, trumpai pasakodama savo gyvenimo istorijà, pabrëþtinai kalbëjo
tik apie kità, vëlesná savo vyro darbà pokario laikais, praleisdama „liaudies gynëjo”
laikotarpá. Be to, ji sakësi pasakojusi apie praeitá tik todël, kad vyro nebuvo namie,
nes jis ne tik su niekuo nesikalbàs apie bet kokià savo praeitá, bet draudþiàs ir jai
kalbëti apie savàjà. Pateikiamoje šios moters pasakojimo ištraukoje matome, kad ðis
laikotarpis neigiamas, apie já atsisakoma kalbëti net ðeimoje:

„Dieve gink, jokiø pavardþiø nereikia. <..> Kas èia þino, kokie laikai vël ateis. Kai pra-
gyvenom ðitokiø visokiø baisybiø, tai dabar visko bijom. <...> Nei vaikai klausia, nei aš
kà sakau, ir aš neþinau nieko... Neþinau, su niekuo apie praeitá nëra kalbos, apie tai neðnekam“
(Stasë, gim. 1927 m.).

Ðis buvæs „liaudies gynëjas“ ne tik nebando permàstyti praeities ávykiø pras-
mës, bet savo patirtá neigia ir vengia bet kokiø aplinkybiø, kurios jà primintø. Aptarti
pavyzdþiai rodytø, kad dalis aktyviau kolaboravusiø su sovietiniu reþimu þmoniø
dar nepasirengæ apmàstyti sovietinæ praeitá kaip laisvi ir atsakingi þmonës ir apie
tai atvirai diskutuoti.

Maþiau nutylëjimø ir praeities nei-
gimo pasakojimuose tø þmoniø, kurie ak-

22Schwann G. The Healing Value of Truth–telling,
Social Research, 1998, Vol. 65, No. 4, p. 727.



27

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. SOCIOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. PANEMUNËLIS

©  VðÁ „Versmës“ leidykla, Lietuvos lokaliniai tyrimai, ISSN 2029-0799
Interneto svetainës www.llt.lt. pastaba: Ðis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio nuoraðas
patvirtintas notaro 2010 06 21, internete nuolat skelbiamas nuo 2010 06 21.

tyviau bendradarbiavo su sovietine sistema seniai, pokariu (ir nelabai uoliai), o vëliau
gyveno palyginti depolitizuotà gyvenimà, neuþëmë aukðtesniø pozicijø: tai kai kurie
buvæ pokario aktyvistai, kolûkiø pirmininkai, minëtas buvæs „tarybinis partizanas“,
teigiantis, kad „mano sàþinë ðvari yra“, pedagogai, ástojæ á partijà gana vëlai ir maþai
susitapatinæ su sovietinëmis vertybëmis, ir pan. Bet kolaboravimo problema, mora-
liniai jo aspektai pasakojimuose nesvarstomi, jis traktuojamas kaip savaime supran-
tama praktika. Tai vertybinio reliatyvizmo pozicija, pagal kurià abi visuomenës trak-
tuojamos instrumentiðkai, në vienos nevertinant kaip geresnës.

Praeityje nevienodai su sovietiniu reþimu susijæ þmonës, pasakodami apie oku-
pacijà, karà, pokará ir kitus visuomenei svarbius ávykius, vartoja ir skirtingà retorikà.
Uþëmæ aukðtesnes pozicijas þmonës kur kas daþniau vartoja sovietinæ retorikà ir
ávykiø interpretacijas. Pavyzdþiui, 1944-taisiais rusai išvadavo (buvæs apylinkës pirmi-
ninkas, buvæs tarybinis partizanas); pokario partizanai vadinami „banditais“ arba
neutraliau – „miðkiniais“, „stribai“ – „liaudies gynëjais“ ir pan. Vertinant minëtus
ávykius, ðiø þmoniø atmintyje vyrauja vertybiø, kaltës ir atsakomybës reliatyvizavimo
strategija. Nors rezistencija daugumos vyresniosios kartos Panemunëlio þmoniø at-
mintyje vertinama kaip beprasmë, smerkiama jà skatinusi „Amerika“, bet tik daugiau
susitapatinæ su sovietiniu reþimu þmonës patriotinius ðio pasirinkimo motyvus ver-
tina ne geriau negu kitus, nulemtus aplinkybiø (kariuomenës vengimo ir pan.). Pas-
taruoju atveju matome vertybiná reliatyvizmà. Vienpusiðkas, idealizuotas ir herojizuo-
tas pokario rezistencijos vertinimas nepriimtinas beveik visiems pasakotojams,
prisimenantiems ávairias pokario peripetijas ir ávairius jose dalyvavusius þmones.

„Kiti iðëjo liaudies gynëjais, kad atleido nuo rusø kariuomenës, ir paskui tie patys liaudies
gynëjai ðaudë tuos, kurie miðki, o miðkiniai pagavæ ðaudë liaudies gynëjus. Susiprieðino patys
lietuviai su lietuviais. Kad parodyt, kaip jie gyvena draugiðkai, Robliuos ateina pas mane
du miðkiniai, sako, va, sugavom liaudies gynëjà. <...> Vokieèiø okupacijos metais irgi buvo
partizanai. Jie kenkë frontui ir nieko nedarë þmonëm, gal tik valgyt kartais papraðydavo.
O ðitie kur miðkiniai, tai, kai pastatë paminklà Notigalëj þuvusiems partizanams, sakau klasës
draugui,  Leonai, kai kuriø pavardes reikia iðbraukt. <...> Pas kaimynus Robliuose sudegino
liaudies gynëjai klojimà, po kuriuo buvo bunkeris. Aš nuëjau, ðeimininkë kad verkia. Sako,
að verkiu ne dël to, kad sudegino, o kad tas liaudies gynëjas galëjo taip pasakyti. Sako,
motin, eik dabar sûnaus taukø pasidaþyt, kur mes sudeginom, sûnø atseit bunkery. Sakau,
að já paþástu, bet tu neverk, Juozas gyvas (jis tuo laiku buvo iðëjæs), o tam Vladui Dievas
atlygins ar likimas. Jis turëjo du sûnus ir dvideðimties metø abudu jo sûnûs þuvo. Po
daugelio metø Dievas atlygino“ (Elena, gim. 1924 m.).

Bet daugiau susitapatinæ su sovietinio mentaliteto normomis pasakotojai daug
labiau negu kiti pabrëþia neigiamas rezistencijos puses, taip iðreikðdami reliatyvi-
zuojantá poþiûrá – („visi vienodi“). Ðie þmonës ypaè pabrëþia pragmatinius partizanø
dalyvavimo rezistencijoje motyvus ir jø ar jiems priskiriamus nusikaltimus.

„Mano nuomone, jie buvo banditai ir liks banditai iki grabo lentai. Kiek jie pridirbæ blogybiø,
kiek jie iðþudë þmoniø. Buvo Viktoras su Nastazija, turëjo sûnø, já iðsivadino á kaimà ir
þiauriai nuþudë. Ten buvo banditø darbas ir niekas man neápûs, kad èia buvo partizanai,
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didvyriai, kokie jie didvyriai, jei nekaltus þmones þudë. O kad stribai þudytø, negirdëjau“
(Aldona, gim. 1936 m., tëvas pokariu dirbo valsèiuje).

Greta reliatyvizavimo, šie þmonës sovietinës praeities atþvilgiu kartais siûlo
laikytis ir amnezijos strategijos.

„Manau, kad reikia kuo ðvelniau, jei dabar aiðkintis praeitá. Nebûtinai reikia. Buvo tai buvo
viskas, jau negráð tas dalykas“ (Steponas, gim. 1921 m.).

O nukentëjusiems nuo sovietinio reþimo þmonëms labai svarbi represijø atmin-
tis. Kai kurie patys raðo prisiminimus, kad nebûtø pamirðta skaudi patirtis. Jø pa-
sakojimø retorika taip pat skiriasi: vartojama  partizanai, stribai, sovietai ir pan. Jie
nepritaria ir reliatyvizavimo strategijai („visi vienodi“), pripaþindami ir nepragma-
tinius dalyvavimo pokario rezistencijoje motyvus.

„Didþioji dalis galëjo bût dël armijos miðke. Buvo ir tokiø, kurie ne dël armijos, kuriem
nereikëjo á armijà, ið dûðios stojo. <...> Sakyèiau, kad bûtinai reikia þinoti, jaunimas nieko
neþino“ (Vladas, gim. 1927 m.).

„Apie tremtá tai reikia labai daug raðyti, nes daug iðveþë, ir estø veþë, ir ðitø latviø, mum
kai nuveþë Karagunan, net vokieèiø buvo. Tai va, ðiandien iðsiunèiau laiðkà á „Valstieèiø
laikraðtá“, viskà, kaip buvo þmoniø prikiðti ðuliniai suraðiau ir savo kalëjimà surašiau“
(Bronë, gim. 1925 m.).

Apibendrinant galima pasakyti, kad vyriausiàjà Panemunëlio þmoniø kartà,
kuri augo dar laisvos visuomenës vertybiø ir politinio, ekonominio ir socialinio sta-
bilumo atmosferoje, kultûrinë trauma paveikë labai stipriai: jai teko labai sunkiai
derinti ikisovietinæ patirtá su jà griaunanèia vëlesne traumø, neaiðkumo, susidûrimø
su svetimomis vertybëmis patirtimi; bet kartu kaip tik ði karta parodë didelá atkak-
lumà ir išradingumà, dramatiðkai kintanèioje visuomenëje ieðkodama stabilumo, kul-
tûrinës adaptacijos mechanizmø; vienu pagrindiniø ðiø mechanizmø sandø tapo
prisitaikymas, nesikiðimas, privaèioje sferoje kurá laikà išlaikant lojalumà senosioms
vertybëms, bet buvo ir bebaimio senøjø vertybiø gynimo, ir fanatiðko naujøjø vertybiø
priëmimo pavyzdþiø. Adaptacija sovietinëje sistemoje buvo nelengva tiek sëkmingai,
tiek maþiau sëkmingai besiadaptavusiems þmonëms. Adaptuotis ðiai kartai padëjo
tokie mechanizmai kaip „dviguba moralë“ – dvigubos mentaliteto ir elgsenos normos,
neformalûs socialiniai ryðiai ir pan. Ekstremalios kovos dël iðgyvenimo aplinkybës,
„dvigubos moralës“ normø ásisavinimas suformavo pragmatiðkesná mentalitetà ir di-
desná vertybiná reliatyvizmà tiems þmonëms, kurie daugiau tapatinosi su sovietine
sistema ir uþëmë joje aukðtesnes pozicijas. Jø adaptacija ir tapatumo tæstinumo ið-
laikymas po antrojo socialinio lûþio – atkûrus nepriklausomybæ – buvo problemið-
kesnis. Ne taip sëkmingai adaptavæsi sovietinëje visuomenëje ir iðstumti á jos „pa-
ribius“ þmonës liko iðtikimesni senosioms vertybëms ir iðgyvendavo ryðkesnius vertybinius
konfliktus tais atvejais, kai tekdavo demonstruoti lojalumà sistemai. Bet atkûrus ne-
priklausomybæ, jiems buvo lengviau adaptuotis ir iðlaikyti tapatybës tæstinumà.
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Þmoniø adaptacijos sovietinëje sistemoje ir sovietinio mentaliteto normø ásisa-
vinimo laipsnis turi átakos praeities ir dabarties interpretacijoms tiek autobiografijose,
tiek kolektyvinëje ávykiø atmintyje.

Kultûros lygmeniu sovietinës visuomenës kasdienybëje galima pastebëti neið-
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