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Lietuvos kriminologų asociacijos konferencija, 2019 balandžio 5 d.

ISTORINIAI LŪŽIAI
1940 - pirmoji sovietų okupacija
1941-1944 nacių okupacija
1944-1991 antroji sovietų okupacija
1944-1953 ginkluotas partizaninis pasipriešinimas
1940-1953: 33% Lietuvos gyventojų nužudyti, patyrė politines
represijas arba emigravo (iš viso apie 1,2 mln. žmonių)
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Savižudybių rodikliai Lietuvoje (vyrų ir moterų)
1930-1939 m. ir 1960-2015 m.
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Vyrai

Moterys

2000 metai. Mokslinis tyrimas

Sovietų ir nacių represijų Lietuvoje psichologiniai
padariniai

• Vilniaus universitetas, Klinikinės psichologijos katedra
• Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras
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Represuotųjų potrauminiai simptomai, p<0.01
Gailienė, Kazlauskas, 2004; Kazlauskas, 2006
• Prisiminimų proveržiai - 48%
• Košmariški sapnai - 33%
• Įtampa - 26%
• Sunku kvėpuoti - 26%
• Pažeminimo jausmas - 24%
• Nesuvaldomas verksmas - 23%
Itin bloga būklė sovietinio Afganistano karo (1979-1989) veteranų: 30% PTSS
(tik 2% palyginamojoje gr.)
Domanskaitė-Gota et al. 2014

MES NEŽINOJOM!
Tremtinių vaikai.....
• Sužinojau labai vėlai, mama slėpė. Parodydavo nuotraukas ir sakydavo, kad kada
nors papasakos iš kur jos. Aš nesupratau, kodėl tokios gražios mamos nuotraukos
ir neaišku iš kur. Smulkmenas sužinojau tik prasidėjus Atgimimui.

• Sužinojau būdama paauglė – išgirdau, kaip, atėjus į svečius draugams, tėvai
patylom dalinosi išgyventu siaubu. Išgirdusi ne viską supratau, bet tai buvo
pradinis suvokimas, kad tėvai buvo kalėjime, o po to tremtyje.
I. Vaskelienė, 2012

2019-04-14

REPRESUOTŲJŲ VAIKAI APIE TĖVUS

• Manau, kad jie gyvena su dideliais, neužgyjančiais randais savo širdyse ir, kad ir
kiek metų bepraeitų, randai lieka tokie pat gilūs...
• Represijos labai paveikė mamą, kuri grįžo iš lagerio po 8-rių metų. Aš net
neįsivaizduoju, kaip galima jaunai moteriai, mamai, iš kurios atimtas vaikas, kurios
nušautas vyras, visa tai ištverti. Ji ištvėrė tai labai sunkiai. Grįžo silpnos sveikatos,
labai jautri.

Traumavimo paradoksai...
Tremtinių vaikai...
• Manau, kad represijos labai paveikė mano Tėvų, kaip asmenybių, brendimą. Juos
užgrūdino, suteikė drąsos ir padarė jautrius kitų nelaimei. Įskiepijo labai tvirtas
moralines vertybes.
• Aš iš jų tegaliu pasimokyti dvasinės stiprybės. [...] Manau, kad esu žmogus,
nekeičiantis savo nuomonės dėl materialinės gerovės, taip pat esu atviras ir tiesus
žmogus; iš kiekvienos sunkesnės padėties bandau rasti išeitį, neverkšlenti. Kaip
pavyzdys man yra tėvai...
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Tarpgeneracinis atsparumo perdavimas
• Represijų istorija šeimoje prognozuoja geresnę vaikų ir vaikaičių
psichologinę savijautą (E. Mažulytė, 2017)
• Represuotų tėvų psichologinis atsparumas koreliuoja su jų suaugusių
vaikų atsparumu (Kazlauskas et al., 2017)
• Politinių represijų patirtis šeimoje kaip apsauginis veiksnys
(Kazlauskas, Želvienė, 2015)

ŽMONĖS PO LŪŽIŲ
Liudijimai:
Po 1953 metų – tremtinių: žmonės labai pasikeitę-įgąsdinti, užsisklendę, įtarūs
Po 1990 metų – emigrantų: žmonės čia kitokie, daugiau nepasitikėjimo,
veidmainystės, nepakantumo kitokiems, žodžio nesilaikymo
„NUSKLEMBTAS PROTAS“ (Petras Dirgėla, 2016)
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Gyvenimas Lietuvoje po nepriklausomybės
atkūrimo n=361

Bieliauskaitė et al., 2015

Vertina teigiamai

Vertina neigiamai

n=121
amžius 58 m.

n=112
amžius 59 m.

nukentėję nuo sovietinių represijų
(patys ar šeima)

nenukentėję nuo represijų

Blogiausia psichologinė savijauta yra žmonių, kurie į klausimus
apie šeimos istoriją ir šeimos represijas atsako „nežinau“
Bieliauskaitė et al. 2015

Ilgalaikės psichoterapijos eigoje išryškėja, jog sudėtingiausia
integruoti traumines patirtis tiems, kurių šeimos istorijos yra
neaiškios ir supainiotos
Gudaitė, 2016

...Panašu, kad specifiniai asmenybės ypatumai yra “normalus”
atsakas į represinį režimą....
B.Huppertz, 2015
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Kultūrinių kompleksų teorija
„Kultūriniai kompleksai“

Sveikas kultūrinis tapatumas

Supaprastinti požiūriai
Stiprūs iracionalūs jausmai
Nuolatinė parengtis kovai su
priešais

Realistiški vertinimai
Suvokiamas savo unikalumas
Prieštaringumų priėmimas
Sugyvenimas su kitomis
socialinėmis ir kultūrinėmis
grupėmis

Jau kalbame ne vien apie kitų šalių ir okupacijų mums
sukeltas traumines patirtis ir kančias. Kalbame ne vien
apie savo pasipriešinimą ir kitus dalykus, kuriais galime
didžiuotis. Palengva, net jei išgyvendami tam tikrą
bendruomenės įtampą, imame kalbėti apie kančias, kurias
esame sukėlę kitoms tautoms ar žmonėms, apie prisitaikymą
ir kolaboravimą su svetimais režimais.
T. Daugirdas, 2018
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

