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rybiǐ (nuosavybơs), prarasta profesinơ karjera,
dažnai iširusi pirminơ šeima. Tai „pralaimơjĊ“, sơkmơs aplenkti žmonơs; jǐ gebơjimai apleisti, neugdomi. Marginalai neturi darbo ar namǐ aplinkos,
kurią jie kontroliuotǐ, darytǐ jai esminĊ Ƴtaką. Tai
žmonơs, kurie neturi ekonominio, kultǌrinio, socialinio, simbolinio kapitalo (prestižo, garbơs, orumo, statuso); ši samprata apima ir ankstesniǐ istoriniǐ laikotarpiǐ atstoves. Marginaliǐ sluoksniui priskyrơme moteris, kuriǐ prasta materialinơ padơtis,
bedarbes, našles ar išsiskyrusias, nuolat besikreipianþias socialinơs pagalbos. Jos sunkiai pragyvena iš savo ištekliǐ, suvokia tai ir šƳ nerimą
Ƴtraukia Ƴ savo išgyvenimus. Subjektyvus nepasitenkinimas gyvenimu, nerimas, prislơgtumo, nelaisvơs (pvz., tremtyje) ir bejơgiškumo jausena, kartais
asocialus elgesys buvo svarbǌs kriterijai priskiriant
jas prie marginaliǐ.
Žvelgiant demokratinơs visuomenơs nacionalinio saugumo (tai bǌklơ, kai apsaugojami svarbǌs
visuomenơs, asmenybơs, bendrijǐ interesai) požiǌriu,
svarbu pabrơžti, kad saugumas susijĊs su pilieþiǐ,
gyventojǐ kokybiško gyvenimo bǌdo garantija. Tai
reiškia išvengti išorơs ir vidaus grơsmiǐ, apginti
žmoniǐ teises, pašalinti veiksnius, trukdanþius jǐ
vystymuisi, garantuoti kiekvieno socialinio sluoksnio klestơjimą ir gyvavimą. Lietuvos nacionalinio
saugumo koncepcijoje [14] pažymima, kad „šiuolaikinơ saugumo užtikrinimo strategija turơtǐ labiausiai
remtis vidine tautos jơga ir nuostata, jog kiekvienas
Respublikos pilietis yra nacionalinio saugumo dalis
ir veikơjas“* [14: 134]. Kiekvienas socialinis sluoksnis ir grupơ turi dalyvauti gerinant šalies bǌklĊ, didinant valstybơs galimybes, plơtojant demokratiją.
Vidinio saugumo teorijoje pabrơžiama, kad svarbu
sukurti „tokƳ gyvenimo standartą ir tokƳ kiekvieno
žmogaus dalyvavimą visuomenơs gyvenime, kuriam
esant kiekvienam garantuojamos lygios startinơs
galimybơs. Šios galimybơs kaip tik lemia tokią
gyventojǐ kokybĊ, kai kiekvienas žmogus, kaip išsimokslinusi, kompetentinga ir atsakinga asmenybơ,
yra pasiruošĊs ne pagal Ƴsakymą, o iš vidinơs reikmơs ginti ne tik save patƳ, bet ir savo tautą, valstybingumą, teritoriją ir jos išteklius, nepriklausomybĊ,
demokratiją“ [14: 134]. Tai yra ir visuomenơs idealas, ateities vizija. J. Morkǌnienơ ir Z. Morkǌnas atkreipia dơmesƳ Ƴ šiuolaikiniǐ moterǐ bǌklĊ visuomenơje ir rašo, kad „dažnai nepripažƳstamas jǐ
mąstymo kǌrybiškumas, sugalvojamos pareigos, esą

Remdamasi stratifikacijos koncepcija, išskirianþia visuomenơje Ƴvairius socialinius sluoksnius,
straipsnio autorơ siekia atskleisti vieno jǐ – ankstesniǐ epochǐ ir šiuolaikiniǐ skurstanþiǐ moterǐ
bǌvƳ – jǐ gyvenimo sąlygas, sąmonơs nuostatas
(taikomos egzistencinơs sociologijos sąvokos).
Tyrinơtojai pripažƳsta (pvz., D. Bertaux,
[1: 36]), kad gyvenimo istorijǐ metodas leidžia
studijuoti socialinius reiškinius, nes šiose istorijose yra sukaupta žmoniǐ gyvenimo patirtis, Ƴvairǌs susidǌrimo su tikrove Ƴvykiai, taigi subjektui
pripažƳstama kompetencija, jam suteikiamas balsas. Kai kurios problemos buvo tirtos fenomenologiniu metodu, kai, užmezgus glaudǐ kontaktą su
apklausiamąja, jos ir tyrinơtojos Ƴžvalgomis atkurtas tiriamosios patyrimas, gyvensenos ir pojǌþiǐ turinys. R. Stankeviþienơ Ƴrodơ šio analizơs bǌdo veiksmingumą tyrinơjant kaltơs atleidimo patyrimą [25]. Kaip pažymi A. Mickǌnas ir D. Stewart
[16], socialiniai mokslai fenomeno tyrimǐ tradiciją
perơmơ iš E. Huserlio filosofijos (fenomenas – tai,
kas duota patyrimo; skiriama išorinis patyrimas ir
vidinis, kai apmąstydami suvokiame savo ir kitǐ
pojǌþius, siekius, norus); ypaþ svarbu suvokti ir
Ƴžvelgti reiškinio esmĊ. Tyrinơtojo uždavinys –
„sukelti“ apklausiamǐjǐ prisiminimus ir Ƴvairiǐ sąmonơs klodǐ vertinimus, orientacijas, požiǌrius,
subjektyvumą, padơti tarsi „išsivaduoti“ iš vaidmens (šiuo atveju – vargetos), pažvelgti Ƴ jƳ iš
šalies.
Straipsnio tikslas – atskleisti moterǐ marginaliǐ bǌties problemas, jǐ gyvensenos ir jausenos bruožus. Remdamasi istorine, etnografine
literatǌra, moterǐ pasakojimais, jǐ gyvenimo istorijǐ fragmentais, neformaliais interviu (kalbơtasi
su 15 respondenþiǐ), autorơ aprašo jǐ socialinĊ patirtƳ, išgyvenimus.
Marginalơs kaip socialinơ problema
Visuomenơ yra struktǌruota, nors ta bǌklơ
nơra griežtai aprašyta (kokia struktǌra, kokie gyvenimo stiliai egzistuoja). Dar vis neatsakyta Ƴ klausimus, kokie Ƴvairiǐ sluoksniǐ bruožai, kas jiems bǌdinga ir kaip formuojasi elitas, vidurinis sluoksnis,
vargingǐjǐ grupơs (kurioms gali bǌti bǌdingas ir
asocialumas). Vargetos – tai ypatinga, nesavarankiška, nors dabar nuolat gyvuojanti, neišnykstanti socialinơ grupơ su panašiu savo nariǐ pajamǐ lygmeniu, gyvenimo bǌdu, kasdienybơs kultǌra. Svarbus jǐ gyvensenos bruožas, išskiriantis iš kitǐ
socialiniǐ dariniǐ, – tai neturơjimas materialiniǐ gơ-
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Respondenþiǐ kalba netaisyta

Marginalǐ sluoksnio socialines problemas Ƴvairiais
istorijos tarpsniais analizuoja R. Praspaliauskienơ
veikale „Nereikalingi ir pavojingi: XVIII a. pabaigos–XIX a. pirmosios pusơs elgetos, valkatos ir
plơšikai Lietuvoje“. Autorơs tyrimo duomenimis,
tarp neturtingǐ, be pragyvenimo šaltinio to meto
benamiǐ žmoniǐ (kurie dažnai bǌdavo nesơslǌs,
valkatos, taigi pavojingi), moterǐ buvo apie 6%. Tai
dažniausiai po Ƴvairiǐ suiruþiǐ, karǐ netekusiǐ savo
bǌsto, šeimos, neremiamos bendruomenơs kaip „kitos“, turinþios nesantuokiniǐ vaikǐ moterys, elgetaujanþios su vaikais, kurie po motinǐ mirties tĊsdavo
tokƳ pat gyvenimo bǌdą. Valkatos Martyno Daugơlos
„motina buvo elgeta; jai mirus, Martynas liko su
elgetomis“, 15 m. valkata Simonas „gyveno iš išmaldos nuo vaikystơs. Su motina ơjo per kaimus elgetaudami, kol viename kaime motina mirơ“, bajoraitei
Kristinai Marijai Korskajai teko elgetauti po tơvǐ
mirties“ [20: 74–75]. Tai, kaip caro valdžia stengơsi
kontroliuoti elgetǐ elgseną, pažaboti valkatavimą,
valdžios bausmiǐ ir visuomenơs požiǌrius Ƴ marginalus (remdamasis M. Foucault‘o metodologinơmis
nuostatomis), tyrinơjo V. Sirutaviþius darbe „Nusikaltimai ir visuomenơ XIX a. Lietuvoje“ [23].
Žvelgiant istoriškai, beturþiai, vargetos dažnai
priklausơ nuo šeimos, Ƴgimtǐ bruožǐ, fizinơs sveikatos, nuo nelaimiǐ bendruomenơje – nederliaus,
karǐ, maro ir kt. epidemijǐ. Kaip visuomenơ su jais
elgơsi? Ʋvairiai. Kartais neturơdavo galiǐ Ƴ juos atsižvelgti, padơti arba atsirasdavo labdaringǐ organizacijǐ ir atskirǐ asmenǐ. Jau nuo XVI a. Lietuvos
Didžiojoje kunigaikštystơje žinomos prieglaudos, Ƴ
kurias galơjo patekti invalidai (pvz., minimi aklieji,
negalintys judơti), neturintys vaikǐ, artimǐjǐ, gyvenamosios aplinkos, turto. Tad valstybơ stengơsi suvaldyti marginališkumą – turơti žiniǐ ir priemoniǐ,
kaip tvarkytis su žmonơmis, kurie galơjo sukelti ir
didesnĊ grơsmĊ (plơšikai, vagys, valkatos). Vargšǐ
šelpimas, nakvynơs suteikimas nuo seno buvo kilmingǐjǐ sluoksniǐ, bažnyþios ir religiniǐ bendruomeniǐ rǌpestis. Pvz., kai kuriose Lietuvos Didžiosios kunigaikštystơs vietose jau XVI–XVII a. buvo
Ƴkurtos didikǐ Radvilǐ ir kitǐ remiamos prieglaudos,
slaugos ligoninơs vargšams [13]. Kaip rodo 1792 m.
Vilniaus šv. Nikodemo prieglaudos (špitolơs) varguoliǐ sąrašas, ten buvo 24 vargetos, iš jǐ 8 moterys;
dauguma invalidǐ fizine prasme: luošiai, neregintys,
našlơs ar nesusituokĊ. Pvz., Ieva Chartanaviþienơ paimta Ƴ prieglaudą „Ƴpareigojus gerbiamajai Vilniaus
prieglaudǐ komisijai. 70-ies metǐ iš Vilniaus vaivadijos, 10 metǐ kaip vargeta, iki šiol gyveno iš
išmaldos, akla, nedarbinga, katalikơ, našlơ, bevaikơ;
visus savo daiktus turi su savimi“. Kita prieglaudos
varguolơ Zofija Gerbaþiauskienơ, 1792 04 17 „paimta Ƴ Šv. Nikodemo prieglaudą Ƴpareigojus gerbiamajai Vilniaus prieglaudǐ komisijai. 56-eriǐ metǐ, iš
Vilniaus vaivadijos, 12 metǐ kaip vargeta, iki šiol
gyveno iš išmaldos, katalikơ, luošơ, gali siǌti ir

skirtingos nuo vyriškǐ pareigǐ; jǐ darbo kokybơ a
priori vertinama kaip žemesnơ; siǌloma nepagrƳsta
pirmenybơ vaikǐ auklơjime; formaliai pripažƳstama,
o realiai, tyliu susitarimu menkinamos jǐ teisơs ir
pan. Vadovaujamasi pasenusiomis pažiǌromis ir
stereotipišku vyrǐ ir moterǐ vaidmens supratimu,
teigiama, kad moterys apskritai neprivalo, negali ar
nenori dalyvauti visuomenơs gyvenime“ [14: 73].
Žvelgiant Ƴ praeities visuomenotyros, publicistikos, grožinơs literatǌros darbus matyti, kad skirta
nemažai dơmesio varguomenơs gyvenimui. Vargo,
bơdos patyrimas žmonơms yra bǌdingas nuo seno;
ankstesnơse bendruomenơse (pvz., tradicinio agrarinio tipo) valstieþiai dažnai kentơjo nuo nederliaus,
ligǐ, senatvơje vienišiems nebuvo jokiǐ socialiniǐ
garantijǐ, išskyrus šeimos ar bendruomenơs pagalbą.
Industrinio laikotarpio pradžioje daug vargšǐ susikaupdavo miestǐ erdvơje, jie kentơjo nuo blogǐ
darbo ir gyvenimo sąlygǐ. Šiais laikais, Ƴsitvirtinant
kapitalistiniams santykiams, galimi Ƴvairǌs tapimo
vargeta bǌdai, Ƴvairios socialinio „nusiritimo žemyn“
istorijos: šiuolaikinơje visuomenơje žmonơs patiria
nuolatinƳ socialinƳ, ekonominƳ, politinƳ, kultǌrinƳ
spaudimą, Ƴtampą, iškyla nemažai Ƴvairiǐ grơsmiǐ ir
pavojǐ (nedarbas, ligos, šeimos iširimas, turto praradimas, avarijos, artimǐjǐ žǌtis). Anot B. Buzano,
„saugumas nơra absoliutus jokiam individui: nedaugelis gali ilgai mơgautis gyvenimo paprastumu ir nuspơjamumu“ [4: 70]. Demokratinơje valstybơje skurdo mažinimas siejamas su tinkama socialine politika,
visuomenơs iniciatyvomis. Ʋ vargingus žmones, kurie pasižymi menkais materialiniais, socialiniais ir
kultǌriniais ištekliais (rodanþiais jǐ atsilikimą nuo
Ƴprasto, kitiems pilieþiams bǌdingo pragyvenimo
lygmens), krypsta Ƴvairiǐ ekspertǐ grupiǐ dơmesys –
kuriamos skurdo mažinimo strategijos [24]. Tyrinơtojai (pvz., Poverty in Rural Ireland. A Political
Economy Perspective, 1996 leidinio autoriai) pažymi, kad skurdas yra ne tik ekonominis reiškinys, bet
apima ir socialinius, ideologinius visuomenơs bruožus; skurdo iškankinti žmonơs išstumiami iš visuomenơs (tampa marginalais). Tad buvimas neturtơliu
reiškia tam tikrą socialinƳ statusą, kuris susijĊs 1) su
nustǌmimu iš svarbiausiǐ visuomenơs gyvenimo tơkmiǐ, 2) su materialinĊ paramą jiems teikianþiǐ institucijǐ kontrole. Kyla klausimas, kokiu lygiu varguomenei bǌdingas asocialus elgesys, kokie bǌdingiausi skurdžiǐ gyvavimo raiškos bruožai.
Varguolơs moterys tradicinơje visuomenơje
Svarbu nustatyti varguoliǐ gyvenimo ypatumus, jǐ, kaip visuomenơs pakrašþiǐ atstoviǐ, bǌklĊ
Ƴvairiomis socialinơmis-ekonominơmis ir socialinơmis-kultǌrinơmis sąlygomis. Apie marginalǐ skaiþiǐ
gana sunku sprĊsti, taþiau Ƴvairioje literatǌroje (ir
grožinơje, ir istorinơje, ir akademinơje) galima aptikti kiekybiniǐ parametrǐ, atspindinþiǐ jǐ bǌsenas,
požiǌrius Ƴ aplinką ir save Ƴvairiu istoriniu tarpsniu.
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pakeleiviǐ, vargšǐ nakvyniǐ vietos: „Vasarą, kai þia
atvyksta ypaþ daug maldininkǐ iš kaimo, tose naktinơse prieglaudose – tamsiuose pusrǌsiuose nuolat
susigrǌda daug vyrǐ ir moterǐ; þia purvini gultai, ant
jǐ permirkĊ skudurai, kur knibžda gyviai... Moterǐ
skyrius atrodo dar prasþiau, dar ankštesnis ir tvankesnis, nešvaresnis [negu vyrǐ]. Visi kampai užimti.
Seni, išvargĊ, biaurǌs veidai, patalpa kaip pragariškas urvas. O juk dabar vasara, daugelis benamiǐ
naktis praleidžia gryname ore, priemiesþiǐ kalvǐ
brǌzgynuose“ [2]. Nors apžvalgininkai miesto valdžią skatina Ƴrengti tvarkingesnes patalpas pavargơliams (kaip pavyzdƳ nurodydami Maskvą ir Peterburgą), taþiau tai tik ateities vizija. Nuskurdimo paslơpti neƳmanoma; vargas kaupiasi ir slepiasi prieglaudǐ rǌsiuose ir landynơse kaip moterǐ ir vyrǐ
sulaužytǐ gyvenimǐ ir išstǌmimo iš visuomenơs kaip
„kitokiǐ“ pasekmơ.
To meto Vilniuje trǌksta darbo vietǐ ir darbdaviǐ, yra daug neturtingǐ, neturinþiǐ pajamǐ ir kvalifikacijos gyventojǐ. ýia nuolat susidaro grupơs bedarbiǐ, apie kuriǐ kasdienybĊ rašoma: „ne kartą tie
vargšai, laukdami darbdavio po pusĊ dienos ir
daugiau be pastogơs ant lietaus ir šalþio... kiekvienas, kuris tik galơjo, kreipơsi prie visokiǐ tarpininkǐ... ir mokơjo jiems... by tik gautǐ darbo. Nơkur reikalingi lupimai nebuvo teip išsiplơtĊ, kaip
tame faktoriǐ ir kitokiǐ tarpininkǐ jieškojime darbininkams ir darbininkơms vietǐ ir užsiơmimǐ. Užtenka atsiminti tarnaiþiǐ padơjimas, kurios turơjo
jieškotis vietǐ per faktores arba tam tikrus tarpininkǐ
biurus. Buvo tad avys, kurias kirpo, kas tik norơjo“
[5]. Tad informacija apie darbo vietas moterims (ir
vyrams) sunkiai gaunama, iš to pelnosi lupikautojai.
Galima pastebơti ir skurdo feminizacijos reiškinƳ
(moterǐ valdomi namǐ ǌkiai yra skurdesni, jǐ vaikai
tĊsia vargingą gyvenimo bǌdą, atsiranda neturto
sąmonơ, adaptacija prie šios bơdos); tai bǌdinga
(nors ir kitu pavidalu bei lygmeniu) ir šiǐ laikǐ
visuomenei, ypaþ miestǐ [21].
Nors lơšǐ nuolat trǌksta, miesto valdžia supranta prastą žemǐjǐ sluoksniǐ bǌklĊ: „Vilniaus žinios“ 1905 m. sausio 1 d. rašo: „Dideliuose šalþiuose neturtơliams miesto valdyba paskyrơ 700
rub.; tie pinigai pavesti miesto neturtơliǐ globai“.
Varguomenơs poreikiai atsispindi urbanistinơje erdvơje, kur jiems konstruojamos vietos: „...yra
„pavargơliǐ globa“, ją pastatơ už 8 t. rub., Ƴrengơ
„Darbo gildĊ“ pranciškonǐ vienuolyne – prieglaudą
darbininkams ir darbininkơms ir tarnaitơms, jieškanþioms darbo ir vietos. Didžioji salơ – žemai šviesi...
buvo paskirta jieškantiems darbo vyrams... joje gali
sutilpti mažǐ mažiausia 250 ypatǐ... šaly yra neperdidelis kambarys jieškanþioms užsiơmimo moterims. Ant aukšto yra labai ardvi salơ jieškanþioms
vietǐ tarnaitơms,... toje salơje bus pastatyta 20 lovi
su priegalviais, ir ji išvien bus gyvenimu ir toms
moterims, kurioms teks truputƳ ilgiau laukti vietǐ…

verpti, ištekơjusi, vyras – toje paþioje prieglaudoje,
bevaikơ; visus savo daiktus turi su savimi“. Ʋ prieglaudą pakliǌdavo ir turinþios vaikǐ moterys. Kristina Ulþickienơ yra „55-eriǐ metǐ, iš Vydžiǐ, dveji
metai kaip vargeta, iki tol iš darbo gyveno, ligota,
nedarbinga, katalikơ, našlơ, turi dvi dukras ir sǌnǐ,
dukros Vilniuje, o apie sǌnǐ nežino, kur sukasi; visus daiktus turi su savimi“ [13: 510–511]. Matome,
kad paskyrimas Ƴ prieglaudą rodo tam tikrą socialinĊ
tvarką, socialinĊ apsaugą, taigi visuomenơs tvirtumą
Lietuvoje; visuomenơ diferencijuota – vieni gyvybingi, kuriantys materialines gơrybes, kiti – silpnieji,
reikalingi pagalbos. Tad marginalai buvo vienaip ar
kitaip tvarkomi, kontroliuojami, kai kurie buvo tapatinami su grơsme valstybei, juos buvo bandoma
sužiǌrơti, atskirti, globoti, pakeisti.
Moterǐ našlystơ buvo viena jǐ elgetavimo
priežasþiǐ. M. Katkus rašơ: „Kurpius susirgo ir numirơ. Šeimynos jo liko žmona ir auganti duktơ… dabar prisiơjo paþioms rǌpintis maistu, o prie to jos
nepratĊ. Taigi pamơgino verstis poterơliais ir tarbele.
Ʋơjusi pas kiekvieną ǌkininką trumpai paverkia,
skǐsdamasi savo našlaityste… Pagavus duonos
gabalơlƳ, tuoj pro duris. Ji sumanơ dar sudơti dukteriai pasogą. Pririnkusi pilnas tarbas, Šiauþienơ
nueina pas grytelninką, parduoda duoną ir skubina Ƴ
kitą kaimą… Duktơ jos Ƴnumauja pas grytelninką,
tarnauti neina ir, gindamos nuo nuobodulio, dirbinơja kvarbatkas“ [10: 137].
Moterys pasirinkdavo elgetavimą ir esant mažai darbingiems, nepajơgiems jǐ vyrams. Tai atsispindi M. Katkaus pateiktoje istorijoje: „Medsargis
neƳtiko ponui, tas jƳ išvarơ. Medsargis buvo bajoras.
Kur dơtis? Atơjo gyventi Ƴ kaimą, Ƴsiprašơ Ƴ grytelĊ.
ýia reikia dirbti tikrą darbą, o jis negali. Su juom
pati ir ketvertas mažǐ. Kentơ ji, kentơ ligi paskutinơs; toliau ir eina pati per žmones, prašydama
mielaširdystơs. Tarbelơ ne ant peþiǐ, kaip elgetǐ, bet
rankose; vedasi su savim dvejetą didesniǐ vaikǐ. Geri žmonơs jai duoda, neatsisako“ [10: 138].
Ypaþ sunki bǌdavo našlaiþiǐ padơtis: „Prie
kapǐ, šaly kelio, kiekvieną šeštadienƳ, sơdi dvi našlaiti. Viena iš jǐ, dar maža bǌdama… sơdơjo prie ugnies… besišildant užsidegơ jos drabužơliai. Nelaimơ
tą padarơ, kad mergelơ visą amžiǐ ligi mirties
negalơjo vaikšþioti“ [10: 139].
Pramoninio laikotarpio pradžios vargetǐ
pastangos
XX a. senǐ, neƳgaliǐ ir net skurdžiǐ žmoniǐ
bǌvis gerokai pakito: atsirado socialinơ globa, pagerơjo bendra visuomenơs bǌklơ, Ƴsisteigơ ne viena
socialinơ institucija, užsiimanti vargingǐjǐ sluoksniǐ
bǌklơs pagerinimu.
Skurdumo vaizdiniai istoriškai kinta, taþiau ir
kartojasi. XX a. pradžios Vilniuje šalia kitǐ luomǐ
yra ir visiškǐ vargšǐ, nuskurdusiǐ, valkataujanþiǐ.
Spaudoje aprašomos vargingos ir kraupios
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[5]. Tad kai kurios miesto vietos Ƴgauna naujǐ
reikšmiǐ: iš sakralizuotǐ keiþiasi Ƴ industrinĊ visuomenĊ atitinkantƳ darbininkiškǐ bruožǐ peizažą. Šios
patalpos – tai visuomeninơ erdvơ, kur kuriasi naujas
jau miestietơmis tapusiǐ moterǐ identiškumas. ýia
formuosis jǐ gyvenimo ir darbo patirtis, vaidmenys,
užsimegs nauji socialiniai ryšiai. Darbo drausmơ ir
nauja vieta nuo šiol socialiai reorganizuos jǐ gyvenseną – erdvĊ ir laiko paskirstymą. Moterys þia Ƴgyja
ir naują maitinimosi ne namie patirtƳ: „Žemai, šaly
didžiosios salơs, yra bufetas, kame galima gauti visai
pigiǐ užkandžiǐ ir arbatos. ýia jau yra virtuvơ“ [5].
Labdarybơ, solidarumas, savikontrolơ, Ƴsitraukimas Ƴ veiklą tampa svarbiais moterǐ bǌvƳ lemianþiais to meto visuomenơje veiksniais, kurie padeda
išbristi iš vargo ir skurdo.

gyvenimo sąlygǐ patogumus, jas priglausdavo ne
tiek namǐ pastogơ, kiek gamtinơ erdvơ. Marytơ M.
pasakoja: „ýia labai daug vietǐ primena Ƴvairius
išgyvenimus: bơgta, gulơta ant žemơs, bulvơse
gulơjau – stribai praơjo pro šalƳ (þiut nugara) 1945–
1947 m., nuo pat pradžiǐ, pats pirmas vežimas kada
buvo, mus vežơ, ir nuo to laiko mes turơjom
slapstytis. Slapstơmơs ir bơgom, ir šiaip ir taip, ir po
vieną, ir po du, ir visaip kaip, ir rikơse išmiegojom,
ir pušyne kur nors. Kad prievartautǐ, tai nepapuolơm. Kai teip, tai baisiai baisiai buvo. Gyvenom
da tąsyk namie, paskui iš tǐ namǐ jau visi išơjom, po
kaimynus slapstơmơs, kaimynai irgi bijodavo, kad
neateitume, kad nebǌtume, ir ant šieno kur nakvojom, visai nežinomi niekeno“. Pokario baisumai,
nuolatinis nerimas ugdơ baikšþias asmenybes. Marytơ M. tĊsia: „Vyrai yra stipresni, nervai jǐjǐ stipresni, gal irgi negali sakyt, kad vienodai. Kai mes
mergelkos buvom, sugebơdavom daug daugiau
orientuotis, tokie apơjimai visoki bǌdavo. Mano
sesuo yra vyresnơ, ta baisiai bijodavo, baisiai nerviška bǌdavo, ta bơgdavo. Aš mažesnơ buvau, Ƴ mane nelabai tie enkavedistai kreipdavo dơmesƳ, kaip aš
maža“.
Krašto užơmimas sukuria naują tikrovĊ, pakeiþia žmoniǐ veiklą, jǐ sąmonĊ ir vaidmenis. Kinta
žmoniǐ pasitikơjimas gyvenimu, vieni jǐ tampa
naujais aktyviais veikơjais, kiti – aukomis, marginalais.
83 m. Elena V. pasakoja apie Ƴvykius ir savo
išgyvenimus, dơl tơviškơs išdraskymo, šeimos nariǐ
išvežimo patirtą traumą: „Buvau išơjus jau iš namǐ
(ištekơjus), kai vežơ tơvus. Visai mano protas maišơsi, labai man buvo skaudu ir sunku. Buvo mǌsǐ
ten atskirai ǌkơ, ten Vitelis atskirai. TơvelƳ paơmơ iš
namǐ, jis buvo išvažiavĊs Ƴ malǌną. Kai parvažiavo,
rusai jau buvo apsupĊ. Nuo manĊs paơmơ Vituką ir
išvežơ pilku kostiumơliu tokiu, mamytơs austu. Išvežơ, kad buvo ne buožơs, bet sesuo buvo kalơjime,
pakliuvo, nes bendravo su partizanais. Mane ateidavo giminơs žiǌrơt, ba man labai trenkơ Ƴ galvą viskas. Juzơ ateidavo žiǌrơt – aš nemiegojau, labai bijojau, gyvenau su mergaitơm. Vienąkart taip negera
pasidarơ, norơjau jas Ƴmest Ƴ šulinƳ“. Respondentơs
atmintis fiksuoja subjektyvǐ trơmimǐ, išvežimǐ suvokimą, darnaus šeimos gyvavimo žlugimą, jos
nariǐ išsibarstymą, likimǐ išsiskyrimą. Nuo tol
šeima jau praranda bendrą pastogĊ, lieka neapdirbta
žemơ; praeities gyvenimą primins tik išlikusios
bendros nuostatos, pasidalyti daiktai ir prisiminimai.
Pokario Ƴvykai šiai moteriai susijĊ su broliǐ, seserǐ ir
tơvǐ ilgesiu, be to, jau sukurtos savos šeimos rǌpesþiais, naujos vietos paieška (kur glaustis, statytis
bǌstą, kaip išgyventi, išsimaitinti, išvengti teroro).
Kaip pažymi K. S. Pigrovas [25: 21], namǐ problema – tai klausimas apie žmogišką erdvĊ ir laiką,
apie žmogaus kelią, apie susitikimą su sava bǌtimi.
Tơviškơs vieta, nors ir išardyta, pakeista, visad lieka

Moterys – drausminơs santvarkos aukos
Moterys kaip valdymo objektas, nors reþiau
negu vyrai, bet irgi pakliǌdavo Ƴ valdžios prievartos
erdvĊ, nukentơdavo, tapdavo žiaurumo aukomis.
Tuo atveju jǐ gyvenimas bǌdavo kupinas pavojǐ, jos
patirdavo vargą, kai kurios žǌdavo ar joms atitekdavo nustumtǐjǐ vaidmenys. Pateiktuose moterǐ pasakojimuose atsispindi Ƴvykiǐ po Antrojo pasaulinio
karo fragmentai, politinơs prievartos aktai, išsakoma
ir kanþios, ir sunkǌs išgyvenimai. Labiau Ƴsitraukusios Ƴ ǌkio, vaikǐ auginimo reikalus, jos dažnai vis
dơlto neturơdavo teisơs išsilaisvinti iš kasdienơs rutinos, taþiau, anot V. Kavolio, „vyriškoje struktǌroje
yra tas begalinis ilgesys, noras kovoti, transcendencijos poreikis“ [11: 70]. Atrodo, kad moterǐ
„Ƴmestumas“ (M. Heidegerio terminas) Ƴ pasaulƳ,
buvimas Ƴvairiose situacijose paprastai bǌna švelnesnio pobǌdžio negu vyrǐ. Pokario metais dažnai
susipindavo totalitarinio režimo, vyrǐ ir moterǐ
skirtingǐ paskirþiǐ, pragyvenimo, šeimǐ nelaimiǐ
problemos.
Kaip rodo šios nepriklausomybơs metais
atskleisti karo ir pokario traumuojanþiǐ Ƴvykiǐ
atminties faktai, tuo žiauriu laikotarpiu daugelis moterǐ ir vyrǐ žuvo, patyrơ ištremtǐjǐ dalią. Iš žiniasklaidos, istorikǐ darbǐ, prisiminimǐ visuomenơ sužino apie to meto drausminơs tvarkos, sužlugždanþios asmenybĊ, gyvavimą. Moterǐ pasakojimuose
daug dơmesio skiriama nusavinimui, buities pokyþiams, šeimos nariǐ kanþioms ir išbandymams, kurie
užgriuvo kraštą Lietuvai praradus nepriklausomybĊ.
Širvintǐ gyventoja Irena V. prisimena, kaip ji tapo
vargeta: „Kai užơjo rusai, mǌsǐ namą tuojau atơmơ.
Po nacionalizacijos gal po savaitơs mes turơjom iš jo
išsikraustyti. Mǌsǐ kieme buvo svirnelis, tai ten
daiktus visus sudơjom. Ant lauko buvo virtuvơ, ten
visi ir glaudơmơs. Nacionalizuotame name ligoninĊ
norơjo padaryti, bet nespơjo“.
Moterǐ pasakojimuose atsispindi pokario patirtis: baimơ, bǌtinumas apleisti namus, slapstytis.
Merginos net negalơjo galvoti apie kokius nors
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nusižeminimas, kantrybơ, kruopštumas padơjo respondentei iškĊsti aplinkos išbandymus, kurti savo ir
dukros gyvenimą; kasdienybơs pastangos išơjo tik Ƴ
gera: „Namą statơm dar prie vyro, bet nebaigơm. Iš
karto tik paršiuką turơjom, dar kiek už pienelƳ gaudavom. Buvo ir geresniǐ žmoniǐ – dar katra iš kaimyniǐ duodavo po kokƳ kilogramą mơsos. Mama
padơdavo vaiką auginti, jei ne ji, nežinau, ką bǌþiau
dariusi; norơjau ir pasikart, norơjau ir vaiką nužudyt“. Jos religinơs nuostatos padơjo iškentơti, palaikơ dvasią.
83 m. Antanina Š. pasakoja apie šeimos materialinơs padơties pokyþius keiþiantis krašto užgrobơjams: „Kai užơjo rusai, visko buvo soþiai, bet
praơjo gerai. Paskui karas, užơjo vokieþiai. Prie
vokieþiǐ buvo gana sunkoka – reikơ žmonơms pyliavas atiduot per prievartą, labai jau save skriaudơ
žmonơs. Kad ir mums vaikams nelikdavo pieno, vis
tiek turơjo atiduot, kiek priklausơ. Na ir tas praơjo, ir
vơl užơmơ rusai, tada jau buvo sunkoka“. Jos atmintyje labiausiai Ƴstrigo jaunǐ Lietuvos vyrǐ naikinimas, jǐ žǌtys karo maišaty. Moterǐ bǌklĊ nulemdavo
jǐ šeimos nariǐ, vyrǐ padơtis: „Mes gyvenom kaime,
ten arti miškas nuo mano tơviškơs, labai daug buvo
jaunǐ vyrǐ, ir tokiǐ puikiǐ vyrǐ. Kiti vyrai išơjo Ƴ kariuomenĊ, Ƴ frontą, bet kaip mano brolis – negrƳžo.
Matyt, tada ir jis žuvo – buvo rusǐ armijoj. Kitas
mano brolis, vyriausias iš broliǐ, buvo kariuomenơj
prie Smetonos – puikus buvo vyras, labai gražiai
dainuodavo. Kai užơjo vokieþiai, prie jǐ tarnavo
Marjampolơj, gal jam reikơjo išeit tada, bet jis nieko
blogo nedarơ. Kai užơjo rusai, jis jau pasiliko namuose – sako, aš nieko blogo nedariau, bet jƳ rusai
areštavo todơl, kad jis prie vokieþiǐ tarnavo, tada
tokia buvo tvarka. Tai jis atbuvo 8 metus Sibire, tai
mums sukrơtimas buvo didelis; tą brolƳ labai mylơjom, buvo puikus vyras“.
Vyrǐ (broliǐ, tơvǐ, mylimǐjǐ) žǌtys, jǐ kankinimai ypaþ sukrơsdavo moteris, šeimǐ narius, pakeisdavo ǌkinƳ šeimǐ, krašto, paþiǐ moterǐ gyvenimą. Vyrai buvo pirmutinis taikinys, okupantams
užơmus kraštą, jǐ naikinimas arba grubus paơmimas
Ƴ kariautojǐ gretas turơjo neutralizuoti galimą pasipriešinimą. Moterǐ bǌklơ tuo laiku labai priklausơ
nuo šeimos vyrǐ – tơvǐ, broliǐ, vyrǐ. Moteris tĊsia
pasakojimą: „Tada daug nereikơjo, mano vyrą taip
pat suơmơ, kalơjo 8 metus. O jis vargšas toks – 4
metukǐ buvo, kai mama numirơ, našlaitis buvo,
buvo gimĊs Šiauliǐ gubernijos dvare. Šiaip jie
[Šemetos] iš didikǐ, bajorǐ, toks karininkas iš Smetonos laikǐ man taip sakơ. Toki senukai prie Pilviškiǐ jƳ augino, jis buvo labai gabus, kai mokơsi dar
pradinơj mokykloj, visur jo buvo vieni penketai,
labai knygas jis mylơjo, buvo toks užsidarĊs, labai
ramus. Karo metu jƳ išvežơ Ƴ kariuomenĊ, jis labai
aukšto ǌgio buvo. Jis rašydavo: mano mažytơ žmona. Ʋsidarbino Pilviškiuose, valsþiuje. Gimnazistai
ten buvo sudarĊ „Natango“ bǌrƳ, tai jis dar juos

žmogaus prisiminimuose, sapnuose, tad jai bǌdingas
belaikiškumas.
Sunkią dalią patyrusios Melanijos K. pasakojime atsispindi pokario ideologinơ ir politinơ padơtis,
žmogaus prievarta. Moteriai teko išgyventi ne vieneriǐ metǐ persekiojimus, patirti marginalơs bǌseną.
Ji pasakoja: „Pokary palaikiau ryšius su miškiniais,
už tai buvau suimta, atkentơjau. Paskui pradơjau ant
savĊs – ištekơjau, vyras buvo kalvis. Tada ir tơveliams padơdinơjau – karvutĊ užauginau. Bet tơvelis
neilgai gyveno – tik 3 metus prie žento pabuvo ir
mirơ. Mama pasiliko, bet ir man paskiau prasidơjo
sunkenybơs, kai vyras mirơ“. Respondentơ išgyveno
aukos, bendruomenơs atstumtosios vaidmenƳ. Kaip
rodo tyrimai, skirtingais laikotarpiais moterys patiria
Ƴvairiǐ prievartos aktǐ [28]. Šiuo atveju moteris
buvo žeminama psichologiškai, kaip neatitinkanti
Ƴsigalơjusios sovietinơs ideologijos nuostatǐ, be to,
kaip niekieno neginama marginalơ, neturinti vyro:
„Ir neapkĊsdavo manĊs žmonơs, ir visko buvo. Našlơ
lieki, tai paskutinơj vietoj. Tas, kur su vyrais, tai
žmonơs vertina kitaip, jos turi garbĊ, o tu lieki paskutinơ. Buvo sunku, nes Ƴ darbą nepriimdavo, net
kiaules šerti neleisdavo fermoj. Žmonơs sakydavo,
kad aš banditơ („bandicka kurva“, „broda – barzda“),
kad žmones užmušinơjau, žodžiu, paskutiniais
žodžiais mane vadindavo (ir tie, kur prie valdžios, ir
eiliniai)“. Moteris nustumiama Ƴ bendruomenơs pašalƳ, valdžios vyrai, vadovaudamiesi ideologiniais
kriterijais, jai draudžia netgi prastus darbus: „Šešuolơliǐ tarybinio ǌkio direktorius, kai aš kreipiausi
dơl darbo, mane išvarơ, sakơ, kad aš kilusi iš banditǐ
šeimos. Iš manĊs nuolat atiminơjo arus, negalơjau
karvơs laikyti. Leido dirbti tik laukininkystơje, taþiau
aš buvau nesveika (pastoviai sirgau, o ir dukra serganti buvo), tai vežimus krauti nepajơgiau. Kad
našlơ ir kad vaikas mažas, viršininkai nekreipdavo
dơmesio, nesudarydavo sąlygǐ lengvesnƳ darbą dirbti. Vienas ǌkio skyriaus valdytojas buvo kaip koks
tironas, tai, jei nebǌnu kokią dieną laukininkystơj, tai
atjoja su arkliu, pradeda rơkti, o jo tokia veido išraiška, kad baisu darosi. Atrodo, kad gali ir su bizǌnu suduoti, kaip baudžiavos laikais, turơjau teisintis“. Respondentơ savo bǌklĊ aiškina našlyste,
globơjo vyro neturơjimu. Tai atitinka patriarchalinơs
bendruomenơs situaciją ir nuostatas: Ƴ moterƳ
nežiǌrơti kaip Ƴ savarankišką, atsakingą bǌtybĊ. „Kitǐ moterǐ, kurios turơjo vyrus, taip šiurkšþiai nevarydavo Ƴ darbus. O þia – našlơ, ir niekaip negali pasiteisinti, kad pati ar mergaitơ serga, vis tiek turi eiti
dirbti sunkǐ darbą. Vyro nơra, galvos nơra, tai nieko
nơra. Ir dabar tas pats, jei lieki našle, tai esi paskutinơj vietoj (nors dabar valdžia daugiau vaikus
auginti padeda). Visada buvau tarsi paženklinta, mane kankindavo. Bet reikơjo tylơti, kad tik kaip nors
pragyvenþiau. Ir vơliau, kai jau priơmơ Ƴ lengvesnƳ
darbą, buvo skundas dơl manĊs apie mano praeitƳ,
bet viršininkas buvo geras, mane apgynơ“. Tik
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Paskui mane Ƴ Lukiškes Ƴ Vilniǐ išvežơ, tai nuo 10
valandos išvesdavo tardyti, bet ten jau taip žiauriai
nebuvo, daug atmeþiau savo bylos. Vienas tardytojas
mane šoko mušti, tai aš: „Tu neturi teisơs!“ Ten tardơ
2 mơnesius (tai buvo 1952 metais), paskui nuteisơ 25
metams, išvežơ Ƴ lagerƳ. Ten visko buvo, sunku buvo
dirbti, buvau be sveikatos. Bet pavyko iš ten išsisukti
po 3 metǐ. Paskiau gyvenom kaime – aš siǌdavau,
mama eidavo ubagauti. Bǌdavo, paubagaus, ir
parneša valgyti, žmonơs geri bǌdavo, duodavo“.
Tam tikras marginaliǐ sluoksnis susidarơ sugrƳžus tremtiniams Ƴ Lietuvą, kai grƳžĊ žmonơs
dažnai rasdavo išardytus, apgriuvusius, užimtus kitǐ
trobesius, dažnai paskiri ǌkiniai pastatai bǌdavo
nacionalizuoti, panaudojami kolǌkiǐ ar tarybiniǐ
ǌkiǐ reikalams. Adelơ B. pasakoja: „Iš Sibiro grƳžom, tai buvo tik du trobesiai, kitus tai þia Ƴ centrą
atvežơ (klơtis ir klojimą), o tiktai gyvenamas namas
ir vištininkas buvo likĊ. Paskui mus ten neƳleido pirmininkas Ƴ namus, ten gyveno šeima. Peržiemojom,
paskui pavasarƳ mus Ƴleido, atsipirkom tuos triobesius, kur buvo likĊ, ir gyvenam“.
Išvežimas Ƴ lagerius, tremtƳ buvo lemtingas
momentas daugeliui Lietuvos gyventojǐ. Jie tapo
visuomenơs pakrašþiǐ žmonơmis. Jǐ gyvenimo kelias pasidarơ visai kitoks negu laisvǐjǐ, likusiǐ
gimtinơje žmoniǐ. BiologinƳ ištremtǐ žmoniǐ gyvenimo ciklą ypaþ veikơ sunkus darbas, atšiaurios klimato sąlygos, prasta mityba. Moterys pavargo, mirtis daugeliui tapo neišvengiama: nebuvo darbo apsaugos, socialinio gyvenimo garantijǐ. Ištremtǐjǐ
gyvenimo tvarkymas atiduotas visiškai totalitarinio
režimo kontrolei. Jie prievarta nutolinami nuo savo
socialiniǐ vaidmenǐ, šalies, tautos, nors prieraišumą
visad išsaugodavo: laisvasis pasaulis jiems mažai
kuo galơjo padơti. Kaliniai ir ištremtaisiais paversti
laisvi Lietuvos žmonơs prarado savo teises, buvo
atblokšti nuo civilizuotos gyvensenos ligi vergovơs.
Tremtis apibrơžiama kaip „vienašališkas paskirǐ
asmenǐ ar jǐ grupiǐ atplơšimas iš gimtinơs ir perkơlimas laikinam ar nuolatiniam Ƴkurdinimui svetimame krašte“ [12: 436].
Karo ir pokario erdvơje žǌtys tampa beveik
Ƴprastu dalyku, nevertinama žmogaus gyvybơ, kǌnai
kenþia, jie naikinami. Reikơtǐ pritarti M. Foucaultui,
kad „Ƴ baudimo sistemas reikia žiǌrơti kaip Ƴ tam
tikros „kǌno politikos“ dalƳ: „... jǐ taikinys yra kǌnas
– kǌnas ir jǐ gyvybinơs jơgos, naudingas kǌnas ir
paklusnus kǌnas. Kǌnas, kurƳ galima paskirstyti ir
padaryti nuolankǐ“ [8: 34–35]. Liudytojas teigia:
„1948 m. buvau Adutiškio turguj. Prie stribǐ bǌstinơs gulơjo daugiau kaip dvidešimt partizanǐ, iš jǐ
šešios mergaitơs. Visi nuogi žiemą. Vaizdas baisus.
Rankos, kojos iškeltos. Viena moteris nebijodama
nusiplơšơ nuo galvos skarelĊ ir dar nosine, pirštinơm
mergaitơm nuogas vietas uždengơ“ [29: 12]. Tad pokario erdvơje nuolat kuriasi atvirybơs mirþiai situacijos, žmoniǐ psichikoje atsiranda „mirties sąmonơs“

gelbơjo: išdavơ tokius pažymơjimus antspauduotus
pasams. Bet vienas buhalteris jƳjƳ išdavơ. O mudu
buvom išgyvenĊ tik 7 mơnesius, kaip žiauru. Jau
gavom ten tokƳ kambarơlƳ išsinuomuot, pradơjom
gyvent, ateina vieną rytą ir sako: „Neišsigąsk, mane
areštavo“. Ateina tie du ankavedistai. Tai 8 metus
vơl draugavom toliau – rašơ, rašơ, o pateko Ƴ Vorkutą, labai baisi vieta. Tada jis nedavơ man nurimt,
rašơ“. Pasakodama apie vyrą, moteris pabrơžia našlaitystĊ, kilmĊ, gabumus ir tapatumą vyriškosioms
vertybơms (kariavimo, dalyvavimo pasipriešinimo
grupơje). Jo gyvenimas lageryje – tai ir kankinantis
darbas, ir viltis grƳžti pas žmoną, bendravimas laiškais. Sukurti šeimai bǌstą, kur galơtǐ bǌti kartu, tapo
abiejǐ viltimi: „Jisai vis rašơ, kad turơtume savo
kampą, namuką, jau þia buvo fundamentas. Tai jis
po truputƳ atsiǐsdavo pinigǐ, man toki protingi žmonơs patarơ, kad aš pirkþiau kokƳ seną pastatą ir perstatyt daug pigiau išeis. Aš vis ieškojau, ieškojau,
paskui dar po biskƳ atsiuntơ“. Respondentơ, kaip ir
daugelis tremtiniǐ ir kaliniǐ žmonǐ, šeimǐ nariǐ,
buvo tapusi savotiška marginale, valdžios atstumtąja: „Paskui aš Kazlǐ Rǌdoj negalơjau prisiregistruot, tik Jǌrơj buvau prisiregistravus, manĊs nieks
neregistravo, þia nepriơmơ, nes mat vyras 25 metus
nuteistas, o jis juk, varge, tik 8 išbuvo. Už antitarybinĊ veiklą duodavo tik 10 metǐ, kad ir nieko ten
nepadarei, bet atsieit jau nepatikimas“.
Šeimǐ išdraskymas okupuotoje šalyje ypaþ
paveikơ vaikus: jie kentơjo nuo nepritekliǐ, baimơs,
artimǐjǐ netekties, o tai sukeldavo ryškius brendimo
raidos sutrikimus. Našlaitơ savo gyvenimo kelyje
susidǌrơ ne tik su nepritekliumi, bet ir su politiniais
persekiojimais: „Tơvas mirơ, kai buvo du metai.
Mama viena augino, tad neprivalgiau, neapsirengdavau kaip reikiant. Ơjau pas turtingus kaimynus,
padơdavau jiems kulti, linus brukti, taip ir išsimaitinau. Kai sovietai mamą paơmơ Ƴ kalơjimą, tą vasarą, kol mama sugrƳžo, buvau pas tetą. Mamą suơmơ, nes užeidavo miškiniai, o kiti paskundơ. Už tai
ir seserƳ 7 metams nuteisơ, 6 metus tremties davơ“.
Jadvygą S. kankindavo dơl brolio. Ji patyrơ
traumą ne tik dơl nekalto brolio žǌties, bet ir pati
buvo neteisingai Ƴkalinta: „Mane visą laiką kvietơ Ƴ
Širvintus, Ƴ NGB, reikalavo, kad išduoþiau miškinius, bet aš visą laiką gindavau juos, sakiau, jog nežinau, kur brolis ir kiti randasi. Partizanai laikydavosi miške, valgyt patys žmonơs jiems nunešdavo,
žiemą darydavosi slơptuves po žeme. Kai brolƳ suơmơ, jƳ labai kankino, mušơ Širvintuose, jis nuo to ir
mirơ. Man buvo labai skaudu, nes jis buvo nekaltas,
jis buvo nuo mažens labai tikintis. Jis tupþiuku buvo
nuo mažens bažnyþioje, tai jis su zakristijonu, su
kunigu draugavo. O kunigą Ƴtarinơjo, tai mano brolƳ
suơmơ, vis klausinơjo: „Sakyk, ką tas kunigas galvoja?“ Kai sužinojau, kad mano brolƳ nužudơ, tai aš
apalpau, nuo taburetơs nukritau. Mane irgi Širvintuose uždarơ, kankino, aš nusižudyt norơjau.
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broliukǐ motina, kuri apie keturias paras sơdơjo
lauke prie tvoros. Buvo apsisiautusi skara, nekalbơjo, nevalgơ“ [15: 34]. Galima pasiremti egzistencialistǐ koncepcija, kad be paprastǐ situacijǐ, kuriǐ
žmogus gali išvengti arba kurias gali Ƴveikti, pereiti
iš vienos Ƴ kitą, esama ir tokiǐ, kurios prieš mus
„iškyla kaip neƳveikiama siena, Ƴ kurią atsitrenkĊ,
mes lyg atšokame ir sudǌžtame. Jos prieš mus visuomet iškyla ir mus riboja, ir žmogui tenka jas priimti
kaip savo lemties dalyką“ [7: 151]. Minơtus Ƴvykius
galima priskirti prie ribiniǐ situacijǐ, kurias sunku
reguliuoti, tenka tik išgyventi. Totalitarizmas kaip
politinơ sistema ir režimas, kuriam bǌdinga valdžios
(asmenybơs) kultas, žiauri žmoniǐ gyvenimo kontrolơ, žmogaus teisiǐ negerbimas, tik primityviǐ sociokultǌriniǐ formǐ Ƴteisinimas, moteris (kaip ir
vyrus) nužmogina, paverþia vargetomis, belaisvơmis. Ši valdymo forma yra visiška priešingybơ
atvirai demokratinei visuomenei, kur galimas visavertis moterǐ gyvenimas, kritinơ dvasia, kompromisinis Ƴvairiǐ interesǐ grupiǐ konfliktǐ išsprendimas.

sluoksnis (vaizdiniai, išgyvenimai). A. Matulkaitơ
knygoje „Igarkos tremtiniai“ pateikia prisiminimǐ
apie Ƴvairias situacijas, Ƴ kurias buvo pakliuvusios
moterys: „Motina gimdơ laive. Gimơ sesutơ, kuriai
nebuvo lemta augti. Mirơ trijǐ mơnesiǐ. Be jos dar
trys sesutơs palaidotos Igarkoje“ [15: 36]; „Kai
išlaipino Ƴ krantą (Igarkoje 1948 m.), pamaþiau ledǐ
krǌvas, o aš basa, su ta paþia palaidinuke ir tuo paþiu
sijonơliu, kuriais buvau apsivilkusi gegužơs 22 d.
rytą Lietuvoje, o þia kǌną ir sielą stingdo ledynai“
[15: 36]; „Gyvenome susispaudĊ po kelias šeimas
kambaryje. Ligos ir badas pirmiausia šlavơ vaikus ir
senelius. Kasdien išnešdavo po karstą iš barako.
Žmonơs krito kaip musơs. Visi dirbdavo po 12–14
valandǐ per parą. Dirbantiesiems duodavo nusipirkti
po 600 g duonos, o išlaikytiniams – 300 g“ [15: 47];
„Atvykus Ƴ tremties vietą, nuo bado, klimato
pasikeitimo ir nervinio streso susirgo mama ir
brolis... Ji buvo nuteista trims mơnesiams kalơti už
neišơjimą Ƴ darbą... Atskirta nuo vaikǐ, nuo sunkiai
serganþio sǌnaus, mama kalơjime išprotơjo ir visą
tremties laiką buvo gydoma psichiatrinơje ligoninơje“ [15: 49]; „Kartą, parơjus iš darbo, mama neberado vaikǐ. Jǐ pilnas roges iš mǌsǐ barako dieną
išvežơ Ƴ vaikǐ namus... Mama verkơ, vietos nerado“
[15: 49]; „Per pirmąsias Kalơdas dalis moterǐ iš
pirmojo lentǐ sandơliavimo skyriaus neišơjo Ƴ darbą.
Visos buvo nubaustos pinigine bauda – joms šešis
mơnesius išskaiþiuodavo po 20 proc. ir taip vargano
atlyginimo“ [15: 53]; „Perpildytuose barakuose nebuvo nei tvarkos, nei švaros. Visi pajơgesni dirbdavo
po 12 val., o grƳžus iš darbo jau rankos nekildavo
tvarkytis. Vandens atsiveždavome rogutơmis arba
atsitempdavome našþiais iš upơs už poros kilometrǐ,
ir tai tik gerti ar valgiui virti. Ʋvairǌs parazitai graužơ
ir suaugusius, ir vaikus. Nešvara, dvokas, ligos, mirtys“ [15: 54]; „Dvi seserys Urbanaviþiǌtơs paþios
laidojo tơvą sniege. Tą dieną jos neišơjo Ƴ darbą, už
tai buvo iškviestos Ƴ komendantǌrą ir uždarytos kalơjiman“ [15: 54]; „Parơjusi iš darbo, radau mirusią
tetą... ơjau prašyti, kad karstą sukaltǐ, kad arklƳ
duotǐ. Taip, net žvakơs nepadeginĊ ir išvežơm Ƴ kapines trise“ [15: 55]; „Teko dirbti Ƴvairius darbus:
medžius reide stumdyti, transporterius valyti, sniegą
nukasti nuo rietuviǐ, dirbti gervơs motoriste. Vyrai
gaudavo atlyginimą nuo išdirbio, kai kuriose brigadose jau iki 800 rb. Uždirbdavo, o aš per visą
tremties laiką daugiau 300 rb. taip ir neuždirbau. Ne
kartą prašiausi, kad pervestǐ Ƴ kitą darbą, bet iš rąstǐ
sandơlio neišleido, o þia geriau apmokamo darbo
moterims ir nebuvo. Algą dursþiau pinigais, gautais
už mezgimą, rankdarbius, rusơs prašydavo, kad joms
ką nors padaryþiau“ [15: 90]; „AtsigavĊ po pirmǐjǐ
tremties metǐ, mirusiuosius pradơjome laidoti pagal
katalikiškas tradicijas: su maldomis, giesmơmis, procesijomis ir didžiausia pagarba mirusiajam. Pasigaminome ir visą laidojimui reikalingą atributiką“ [15:
116]; „Išliko atmintyje nelaiminga ežere nušautǐ

Šiuolaikiniǐ vargetǐ bơdos
Vargo, skurdo ar bơdos patyrimas suvokiamas
kaip turintis priežastis, pradžią, savo eigą (sunkesnius ar lengvesnius tos eigos momentus). Marginalai
(lot. margo – kraštas) – vis labiau išryškơjanti šiuolaikinơs Lietuvos visuomenơs dalis, siejama su tam
tikro gyvenimo bǌdo bruožais (prasta materialine
bǌkle, socialinơmis bơdomis, reikalingi kitǐ pagalbos), kelianti susirǌpinimą ir net grơsmĊ kitiems. Jie
tapatinami su varginga gyvensena (kukliomis bǌsto
sąlygomis, menkomis pajamomis), jiems bǌdinga
ryški socialinơ atskirtis nuo vidurinơs klasơs ir elito.
Neturtơliai dažniau linkĊ nusikalsti, bendruomenơje
jie neturi prestižo (prasþiau vertinami ir gerbiami, su
jais nenorima bendrauti). Skiriasi kaimo ir miesto
varguoliǐ gyvensena.
Apsirǌpinimas technika, žemơs turơjimas
dabartiniu metu yra svarbiausi veiksniai, garantuojantys ǌkininkavimo sơkmĊ. Moterǐ liudijimu,
bloga materialinơ padơtis tǐ, kurios buvo nuošalyje
skirstant bendras gơrybes.
Marginalumo bǌseną sukelia negalơjimas paþiai ar šeimos nariǐ pagalba susidoroti su žemơs
ǌkio darbais. Ypaþ sunki padơtis vienišǐ moterǐ,
našliǐ. Magdelena M. iš Musninkǐ pasijuto visai
bejơgơ, neapginta ir nuskriausta: „Aš tai neturiu
jokios vilties – 3 ha žemơs su kastuvu kast yra labai
sunku. Nơ arklio, nơ traktoriaus – nieko neturiu, man
iš kolǌkio nieko nekliuvo. Visi pasidalino, o man
nieko neliko. Tas pasiơmơ, kas dirbo su traktoriumi,
kas turơjo arklƳ, tam ir liko. Aš buvau melžơja, man
nieko neliko. Uždirbdavau neblogai, šeimą išlaikydavau ir dar šiokias tokias santaupas turơjau; santaupas atơmơ, darbą atơmơ. Ir dar padarơ gydytojus
mokamus – gydytis tad nơra galimybiǐ. Pasơdi,
paverki, paverki. Kas iš to, kad išrašys vaistǐ
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traktoriǐ paremontuot, tai mašiną. Tai tu man paremontavai, tai aš tau suarsiu, tai taip ir sukasi visi.
Vienas moka tą, kitas – kitą darbą gali atlikti“.
Prieš kelerius metus atvykusi Ƴ GriškabǌdƳ šeima (4 vaikai) verþiasi sunkiai (jai tinka marginalơs
etiketơ), taþiau išgyvena. Moteris pasakoja: „Mus
labai parơmơ ši savivaldybơ, pradơjo vokieþiai mums
padơt, pradơjom gauti labdarą iš jǐ drabužais ir
maistu. Šitą namelƳ mes nuomuojam iš vienos moters, mokam po 15 Lt už mơnesƳ, nors neturim ir
šulinio, vandenƳ nešam iš kaimynǐ, iš krano. Lovǐ
turim, spintą turim, paklojimą gavom iš vokieþiǐ.
Vyras gauna laikinǐ darbǐ, dirba pas ǌkininkus.
Mano šeimai reiktǐ nors 700 Lt per mơnesƳ, o dabar
mǌsǐ šaltinis – tik 160 Lt pašalpǐ. Turim savo daržą
– bulviǐ, kopǌstǐ, burokǐ pasisodinam, savo turim.
Kokią uogą iš žmoniǐ gaunam ruošiam daržoves
žiemai, susitvarkom. Su dviraþiu važiuojam pasiuogaut, pasigrybaut“. Moteris aiškina savo neturto
priežastis: „Gal kada gyvenimas pagerơs, bet nelabai
aišku. Vyras irgi nieko nebaigĊs (tik 8 klases), dirbĊs
brigadoj, kursǐ jokiǐ nebaigĊs. Mes specialybiǐ jokiǐ neturim, žmonơs yra išsilavinĊ, o mes – ne,
neturim šaltiniǐ, iš kur užsidirbt pinigǐ. Bǌtume
išsilavinĊ, tai gyvenimas bǌtǐ kitoks, turơtume
darbą, turơtume pragyvenimo šaltinƳ. Mǌsǐ tơvai buvo biedni, tai ir mǌsǐ turbǌt likimas toks. Ką dabar
gali sugalvoti – mokytis jau neisi, vaikai, šeima, be
to, reikia turơt už ką važinơt, þia miestelyje nơra kur
mokytis suaugusiems“.
Taigi marginalumo (šiuo atveju – vargingumo,
nevisaverþio gyvenimo) priežastys – nedarbas, kvalifikacijos, išsilavinimo, socialiniǐ ryšiǐ neturơjimas,
nemokơjimas verstis.
Kaip pažymi respondentơs, bǌnant bedarbơmis
susiformavo su šia bǌsena susijusios nuostatos,
elgsenos, požiǌriai (dažnai tai laukimas, neapibrơžtumas, neskubotumas: „esu užsiregistravusi biržoj“,
„važiuosiu Ƴ Vilniǐ ieškoti darbo“, „tai dirbu, tai
nedirbu“, „nuolat vaikštau, klausinơju darbo“, „gyvenimas pagerơs, kai sukursiu šeimą“, „sơdžiu ir
laukiu, kas pasiǌlys darbą“ ir pan.). Jǐ mintys apie
ateitƳ skirtingos: tai ir pasitikơjimas savimi („esu
jauna, sieksiu šeimos, darbo“, „išgyvenam, nes pati
viską darau – verdu, lopau“, „verta gyventi dơl
vaikǐ“, „reikia gyventi, tikơt ateitimi“), pasikliovimas likimu („gyvenu, nes atơjau Ƴ šƳ pasaulƳ ir
gyva Ƴ žemĊ nelƳsi“), nusivylimas („sąlygos neleidžia
Ƴsikabinti, neƳsivaizduoju ateities“, „nusivylusi, nes
nơra darbo“, „sunku prasimušt, ypaþ kai nơra pradžioj kam padơt, esu našlaitơ“) ir pan. Asmens tapatumas, pakitus darbo padơþiai, patekus Ƴ krizinĊ bǌklĊ, konstruojamas naujai. Svarbi „aš“ vaizdo dalis
susijusi su naujǐ savo bruožǐ iškơlimu, naujǐ vaidmenǐ ieškojimu. Naujo savĊs Ƴsisąmoninimas reiškia
ir sprendimǐ, su kuo sutapti, Ƴ ką orientuotis, kurias
savo asmenybơs savybes plơtoti, priơmimą. Vidinơs
paieškos, asmens kǌrybiškumas, jo sąsajos su ap-

receptą, kad nơra už ką juos nusipirkt. Kokios gali
bǌti nuolaidos, kadangi nơ aš pensiją gaunu, nơ
invalidumą, reikia daryti operaciją“. Taigi moteris
yra auka, aplinkybơs ją palaužơ, ji pralaimơjo, ji
silpna fiziškai. Yra ypaþ sunkiǐ atvejǐ, kai išeitƳ rasti
kažin ar Ƴmanoma. Išsiskyrusi dơl vyro girtavimo
moteris pasakoja apie savo šeimos gyvenseną,
kasdienybĊ: „O dabar sergu, dirbt negaliu (turiu
stuburo išvaržą), be operacijos man invalidumo
neduoda, tai dirbt einu, verkiu, ir dirbu. O ką darysi?
Vaikai net du Ƴ mokyklą negali eiti. Pašalpos – kiek
ten. Koks mǌsǐ valgymas kaime – pienas ir bulvơs,
bulvơs ir pienas. Užderơjo bulvơs – tai sotus, o
neužderơjo – nei kur skǐstis, nei kur eit, nei ką daryt.
Pieno, sǌrio turime, o jei sviestą darysiu – tai duonos
neturơsiu už ką nusipirkti, nes Ƴ pieninĊ negalơsiu
pieno nešti. 2 karves turiu, tai maždaug 150 Lt
gaunam, žiǌrint, kada susiveršiuoja tos karvơs. Pajamǐ gal 300 Lt per mơnesƳ susidaro“. Moteris gyvena
praradusi pasitikơjimą kitais, patyrusi daug skriaudǐ.
Išeitis – netikrumo ir nerimo šalinimas, artimiausios
aplinkos kǌrimas, savĊs keitimas ir stiprinimas. Išgyvenama kanþia ir depresija yra natǌralus patirtos
traumos rezultatas, verþiantis ieškoti naujǐ galimybiǐ, kad bǌtǐ galima vơliau patirti sơkmĊ.
Šie ir panašǌs atvejai rodo žmoniǐ traumas po
radikaliǐ socialiniǐ ir ekonominiǐ reformǐ, jǐ pražǌtingą vaidmenƳ kai kuriems gyventojǐ sluoksniams ir grupơms, kriziǐ Ƴveikimo strategijos šalyje
nebuvimą ir pan.
Svarbi kaimuose ir miesteliuose gyvenanþiǐ
moterǐ problema – nedarbas. Onutơ B. teigia:
„Anksþiau aš dirbau karviǐ melžơja – iš viso 32
metǐ. Buvau patenkinta, kad aš einu Ƴ darbą, užsidirbdavau, buvau garantuota, kad aš valgysiu kažką
ir vaikus pamaitinsiu. Tada apie bedarbystĊ nieks
negalvojo“. Kernaviškơ bedarbơ apmąsto savo
bǌklĊ: „Aš sutinku dirbti bet kokƳ darbą, kad tik
išgyvent. Aš renku šiukšles, bet man nesvarbu, gơda
tegul bǌna tam, kuris meta tas šiukšles. Man siǌlo
mokytis siuvơja, bet reiktǐ važinơti, tai man netinka“. Apie kaimo marginalǐ skirtumus nuo miestieþiǐ respondentơ Kastancija B. kalba: „ýia tokiǐ
badaujanþiǐ nơra, vis vien gi gali išsiversti kaip nors.
Jei jau pamato, kad blogai, bơda prispaudžia, nueina
pas žmogǐ, padirba, tas sumoka (ar maistu duoda).
Nebent kai jau moteris ar vyras ligonis, invalidas,
negali pasikelt iš lovos, bet tada jam taip pat duoda
pensiją ar pašalpą; mieste blogiau“. Tad hipotetiškai
galime tvirtinti, jog kaimo marginalai tarsi „ištirpsta“ toje terpơje, jǐ bơdas „sugeria“ giminơ, bendruomenơ, kuri nežiǌri visiškai priešiškai Ƴ šƳ sluoksnƳ. Tarp žmoniǐ nuolat vyksta Ƴvairaus pobǌdžio
bendradarbiavimas: tarpusavio paslaugos kaime –
labai svarbus ǌkininkavimo ir žmoniǐ bendravimo
aspektas, jǐ išgyvenimo sąlyga. Moteris kalba:
„Žmonơs daugiausiai laiko skiria ǌkio darbams – tai
pas karvĊ leki, tai susiart, tai susiakơt, tai kažkam
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Vengdami pažeminimo, o gal ir gơdos, neturtơliai stengiasi nepakliǌti kitǐ dơmesin. Skurdžiai
besiverþianti moteris išsako savo požiǌrƳ Ƴ bendravimą: „Kaimynai geri, bet Ƴ šventes pas juos niekur
neinam, tik kai bǌna miestelyje Oninơs, metinơ
šventơ – tai ten dalyvaujam“. Jauþianti kaltĊ dơl
negalơjimo išsiveržti iš vargo keliǐ vaikǐ motina yra
taip nusistaþiusi: „Aš nebendrauju su neturtingom,
išgerianþiom šeimom, nenoriu, kad iš kelio visai
išklysþiau, nes bǌna taip; aš išvis su nieku nebendrauju, bǌnu su vaikais namuose. Ʋ parduotuvĊ ir –
namuose“. Suprasdama save kaip turinþią tam tikrą
žymĊ, dơl kurios aplinkiniai stereotipiškai ƳpratĊ ją
vertinti neigiamai, moteris, vengdama Ƴtampos ir
nerimo, nenori apskritai bendrauti.
Iš kai kuriǐ respondenþiǐ istorijǐ išryškơja ir
teoriniam, ir kasdieniam mąstymui bǌdingas nuo
seno susiskirstymas Ƴ turtingus ir vargšus. Turtingiesiems taip pat priskiriamos etiketơs, abejojama jǐ
moralinơmis normomis (turtǐ Ƴsigijimo bǌdǐ
teisơtumu). Moteris sako: „Kurie buvo kolǌky viršininkai, tai Ƴlindo ir dabar – Ƴ apylinkĊ ir visur.
Kokie namai dabar jǐ! „Bogatyriai“ jie“. Kaimo
moteris mąsto, kad giminơs nariǐ socialinơ padơtis,
materialinis bǌvis, laikui bơgant, vis kartojasi: „Mes
savo žemơs neturơjom visai – ir mama, ir tơvas buvo
biedni. Karta iš kartos eina biednumas – seneliai irgi
žemơs neturơjo, ir profesijos, mes su vyru taip pat.
Sǌnus paprasþiausiai dirbo melioracijoj. Svarbu, kad
bǌtǐ gyvent iš ko. Aš jauþiuosi neturtinga. Norơþiau
susitvarkyti namelƳ, bet nơra iš ko, viskas labai
brangu. Ir verslą negaliu steigti – nơra pinigǐ“. Tai
patvirtina ir kitǐ sociologǐ mintƳ, kad priklausymas
vienai ar kitai turtinei grupei yra daugiau ar mažiau
pastovus, tĊsiasi per kelias kartas [6]. „Dviejǐ treþiǐjǐ“ [18] ar „underclass’o“ [17] koncepcijos irgi
liudija, jog viena treþioji ar panaši visuomenơs dalis
(tai bedarbiai, tapatinami su vargšais) yra ilgam
išstumiama iš normalios gyvenimo aplinkos.
Gyvenimo istorijose išryškơja šeimǐ pragyvenimo šaltiniai ir aplinkybơs, kurios turơjo Ƴtakos
jos nariǐ prastai padơþiai susiformuoti, šeimǐ pobǌdis ir ypatumai. Tai daugiausia našliǐ ar išsiskyrusiǐ moterǐ šeimos, kurios gauna socialinĊ paramą.
Trijǐ vaikǐ motina kalba apie vyrǐ atskirtƳ, jǐ nutolimą: „Vyrui dabar labai didelơ laisvơ padaryta –
nedirba, alimentǐ nemoka, niekas jo Ƴ teismą nepatraukia. Eina per žmones, dirba ir geria sau, o vaikas
nueina pas jƳ, tai ir lito neduoda. Jo pinigai nepajamuoti, tai jis dirba, tai nedirba, o vaikui nieko
neduoda“.
Skurde gyvenanþiǐ šeimǐ nariai dažnai yra
susibǌrĊ – taip lengviau pragyventi. Vyresnio amžiaus moteris, atstovaujanti „didžiosios motinos“ tipui, kalba: „Aš esu pati svarbiausia šeimoj – visi (du
suaugĊ bedarbiai sǌnǌs, duktơ ir jos moksleivơs
dukros) kartu vedam ǌkƳ, maitinamơs. Vaikus išauginau, nejaugi aš juos išvarysiu, nors sǌnǌs ir

linka lemia prieštarǐ išnykimą, vidinio vientisumo
jausmo atsiradimą (E. Erikson’o, A. Giddens’o teorijos). Dažnokai naujas „aš“ yra dar nebrandus. Kai
kuriǐ kaimo vargšiǐ sąmonơje ypaþ ryškus beviltiškumas, atsisakymas paveikti savo likimą, iniciatyvos stoka, mąstymas, kad už jas turi atsakyti kiti.
Atrodo, jog joms bǌdingas ƳsišaknijĊs paternalistinis
požiǌris, kai vis ieškoma naujo „pono“ (darbdavio,
viršininko, vyro), galinþio pasiǌlyti naujas darbo,
gyvenimo sąlygas, garantuoti jǐ saugumą. Toks
mąstymas gali bǌti baudžiaviniǐ santykiǐ modelio
tąsa. 60-metơ Leokadija J., save priskirianti neturtingǐjǐ sluoksniui, darbą vertina ne pagal istorinƳ
laikotarpƳ, o pagal tai, koks (geras ar blogas) buvo
darbdavys ar viršininkas: „Mama prieš karą eidavo
pas žydus plaut rǌbus. Ir žiemą su vežimu važiuodavo plaut už malǌno, tai atvažiuodavo sušalĊ, tai
kitas žydas ir valgyt neduodavo. O buvo ir gerǐ – ir
karšto užvalgyt duoda, ir mums prikiša kašĊ maisto.
Ir prie kolǌkiǐ buvo visokiǐ: vienas fermǐ vedơjas
buvo labai blogas – algas labai mušơ, ir kontoroj
buvo jǐ šaika“.
Bendruomenơse žmonơs nuolat vertina vieni
kitus. Kaip nurodơ Ch. H. Cooley, „žmonơs Ƴsivaizduoja ne tik tai, kaip kiti mato juos ir jǐ veiksmus,
bet ir tai, kaip kiti vertina tą, ką mato, – pritardami
ar abejodami, ar priešiškai... „Aš“ sudaro daugiau ar
mažiau tikslus kitǐ vertinimǐ suvokimas. Vaizdiniai,
kuriuos žmonơs susidaro apie vienas kitą, yra svarǌs
visuomenơs faktai“ [3: 81]. Kai kuriems marginalǐ
tipams (benamiams, bedarbiams) visuomenơ „klijuoja“ etiketes (nevykơlis, dykinơtojas, nusmurgơlis,
alkoholikas, suskurdơlis, ubagas), kuriomis gali remtis ir socialinơs kontrolơs institucijos. Marginalơs
dažnai pažymimos stigma, nurodanþia tuos neigiamus bruožus, kurie atskiria jas nuo kitǐ (normaliǐ)
asmenǐ. Daugiavaikơ neturtinga moteris kalba: „Jauþiu, kad mus išskiria kiti žmonơs; ypaþ mokykloj
bǌna baisi nuoskauda, nes kiti tơvai daugiau vaikams
skiria. Pareina mergaitơ iš mokyklos, tai sako, kad ją
išskiria, nes kitos mergaitơs geriau apsirengĊ, o aš
neturiu iš ko. Ji dabar turi tik vieną draugĊ iš savo
amžiaus grupơs. SykƳ nuơjo pas klasơs draugĊ, tai jos
mama pasakơ, jog ji dingtǐ iš jǐ namǐ“. Dơl stigmos
poveikio žmogus gali susikurti tapatumą, kuris reiškia savĊs nuvertinimą, kitǐ atstǌmimą, norą užsiimti
gynyba, kuri skatina baimĊ, Ƴtemptą bendravimą,
izoliaciją [27: 103]. Varguolơ moteris sako: „Mes
patys jauþiam, kad esame kitoki, nors nieko nieks
nepasako, atrodo, bendraujam draugiškai“. Neturto
bǌsena, vaizdiniai ir pažeminimo žymơ gali bǌti
perimta iš ankstesniǐ kartǐ. Ona L. pasakoja: „Mama buvo ligota, vartojo vaistus, bet ją neišgydơ, ji
išprotơjo, tada gyvenimas pavirto pragaru, vơliau
mirơ. Skurdžiai gyvenom, jau tơtơ ir tǐ drabužiǐ
mums neƳpirkdavo, mokykloj ubagơm vadindavo.
Mokykla pirkdavo treningus, batukus, viską rengdavo, aš jauþiausi nuskriausta ir nustumta“.
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psichologinơs tarnybos, vyrǐ kriziǐ centrai šalyje
dar tik kuriasi.
Vietovơs, miesto erdvơs nuolat socialiai konstruojamos pagal kiekvieno meto visuomenơs poreikius, ideologines ir kultǌrines normas. Nepriklausomybơs metais atsirado ne tik turtingǐjǐ gyvenamǐjǐ
kvartalǐ, taþiau ir mažiau pastebimǐ vargetǐ vietǐ:
nakvyniǐ žymơs vasarą prie upiǐ, netgi po balkonais,
miškeliuose, nakvynơs namuose, žiemą – neapgyvendintuose sandơliukuose, šildymo vietose, rǌsiuose. Taigi žmonơs yra neaprǌpinti, kenþia neturơdami namǐ; kita vertus, jie yra arþiau gamtos, klajokliškumas siejasi su tǐ erdviǐ Ƴvertinimu, panaudojimu.
Toks gyvenimo bǌdas formuoja neprisirišimą,
pasikliovimą savo atsparumu, nepasimetimą, išeities
suradimą. Tai ribinơs situacijos modelis. AtsidǌrĊ
apleistose vietose, vargetos jauþiasi ir vieniši, ir savotiški tǐ erdviǐ valdovai, galintys kontroliuoti ir
stebơti aplinką, laisvi, nesusaistyti Ƴsipareigojimǐ,
nuobodžios kasdienybơs rutinos. Taþiau vis tiek šie
žmonơs nesijauþia laimingi, o lieka visuomenơs atstumtieji, „kitokie“.
Varguoliǐ padơtis miestuose skirtinga negu
kaimuose. Miestuose atsiranda vargšǐ užsiơmimǐ
vietos: ankstesniais metais ypaþ patrauklǌs (uždarbio
prasme) buvo Ƴvairiose vietose susikǌrĊ sąvartynai
(kur suveždavo daug nereikalingǐ daiktǐ iš bankrutuojanþiǐ Ƴmoniǐ, atliekǐ iš miestieþiǐ butǐ),
konteineriai. Vargetos – tai žmonơs, kurie gali pretenduoti ne Ƴ fasadines erdves, o Ƴ užkulisius, Ƴ Ƴơjimą
per vidinƳ kiemą, kuris dažnai yra apleistas, neišryškintas. Tad jǐ tapatumas siejasi su apleistumu,
netvarka, nors kartais tai sutampa su romantiniu
žvilgsniu. Šiuo atveju sutvarkymą tapatiname su užbaigtumu, lǌkesþiǐ išsipildymu. Bastymasis miesto
turguose, prie kaviniǐ, valgyklǐ dažnai yra laiko
praleidimas, smalsumo patenkinimas. Didžiǐjǐ
miestǐ marginalai (iš mǌsǐ apklaustǐ 111 Vilniaus,
Kauno, Klaipơdos gyventojǐ 68% sudarơ vyrai, 32%
– moterys) kasdien „eina po konteinerius“ (beveik
pusơ rausiasi ten ieškodami maisto, tinkamǐ parduoti
daiktǐ). Kai kurie vargetos ieško darbo (kartais ir
randa padienio), lankosi labdaros valgyklose,
bǌriuojasi, išgơrinơja.
Jǐ dvasinis patyrimas, išgyvenimai yra kitokio
pobǌdžio negu buržuazinio sluoksnio, stabilios gyvensenos žmogaus, jiems trǌksta tvarkingumo,
racionalumo. Tai priešprieša sutvarkytam, kartais
nuobodžiam gyvenimui, kur nơra rizikos. ýia galima
Ƴžvelgti kǌrybiškumo ir naujǐ patyrimǐ šaltinƳ. Tokiǐ alternatyviǐ gyvensenos bǌdǐ siekimas bǌdingas
kai kurioms grupơms visame pasaulyje. Buvimas
ribinơse situacijose – tai išsiskyrimas su sutuoktiniu,
tơvais, vaikais. Daugelio jǐ vaikai yra saugǌs: gyvena su tvarkingu sutuoktiniu ar seneliais, gauna
socialinĊ pašalpą.

išgeria; išsimiegu, kai jie blaivǌs. Kartais viskas
bǌna gerai, atneša ir kokƳ litą pas ǌkininką uždirbĊ“.
Nepasitenkinimas gyvenimu, nerimas dơl ištekliǐ, bejơgiškumo jausena yra svarbǌs marginalumo bruožai. Moteris pasakoja: „Didžiausias
stresas – kad nơra iš ko gyvent, turi galvot, kaip galą
su galu sudurt, turi stengtis, turi daryt kažką, viską
pati. Vyrą reikia pastumt, paragint“.
Negalơjimas savĊs tinkamai parodyti siejamas
su orumo pažeidimu. Daiktai yra tam tikros formos
komunikacija, rodanti gerovĊ ar vargingumą. Dơl savo bǌvio marginalai dažnai jauþia gơdą kaip reakciją
Ƴ galimą jǐ kritiką, nuvertinimą, pažeminimą.
Moterǐ santykiǐ su sutuoktiniais susiklostymas nulemia jǐ asmeninĊ laimĊ, pasitenkinimą
gyvenimu, vaikǐ ateitƳ. Visuomenơje gaji nuomonơ,
kad už vaikus atsakinga pirmiausia moteris. Moteris
iš Musninkǐ atskleidžia savo požiǌrƳ: „Vyrui dabar
labai didelơ laisvơ padaryta – nedirba, alimentǐ
nemoka, niekas jo Ƴ teismą nepatraukia. Eina per
žmones, dirba ir geria sau, o vaikas nueina pas jƳ, tai
ir lito neduoda. Vyrams dabar labai gerai, matyt,
viršininkai visi po antrą treþią žmoną turi, kad tơvo
nepriverþia vaiko išlaikyt. Jo pinigai nepajamuoti,
tai jis dirba, tai nedirba, o vaikui nieko neduoda“.
Išgyvenimai dơl vaikǐ yra patys giliausi, labiausiai moteris sukreþiantys. Išsiskyrusią moterƳ iš
Musninkǐ (kentơjo nuo smurtaujanþio vyro) ypaþ
žeidžia, kad jos vaiko prastesnơ negu jo draugǐ padơtis, ji negali jam garantuoti tinkamo Ƴvaizdžio:
„Žiǌrơkit, kurie vaikai su tơvu, su motina gyvena
kartu, kur tơvas normalus, jis ir dviratƳ, ir laikrodƳ
nieko nedirbdamas turi, o mano ir dirba, ir to neturi,
ir man tankiai prikiša. Man labai skaudu, bet ką aš
padarysiu. Aš vaikui sakau – jam tơvelis nupirko, o
tu jo neturi. Aš pati kalta, kad toks tơvelis, o ką
padarysi“. Moteris suvokia, kad turimi daiktai, apranga galơtǐ garantuoti jos vaikams didesnĊ pagarbą,
vertingumą ir bendraamžiǐ susidomơjimą. Geriau
aprǌpinusi vaikus, ji pati susilauktǐ didesnio palankumo ir pagarbos. Moteris tĊsia: „Pijokams yra labai
gerai – uždirbo, pragơrơ, o vaikas tegul verkia.
Kreipiausi, prašiausi, bet teisơja pasakơ: jei duos, tai
duos, jis gi niekur nedirba, aš jo nepriversiu Dabar
vyrai iš viso laisvĊ turi – jokios atsakomybơs; yra
vaikas ar nơra – jam tas pats. BuvĊs vyras gyvena
tơvǐ trioboj, turi sugyventinĊ, jinai jƳ išlaiko“. Taigi
vyras atsiriboja, žlunga kaip asmenybơ; taip elgdamasis jis teikia ne gơrƳ, bet blogƳ ir bendruomenei,
nes paneigia savo galimybes auginti ateities kartas,
suteikia kitiems skausmo, primeta skurdo kanþią,
vaikus priverþia rǌpintis kasdiene duona. Su girtaujanþiu sutuoktiniu moteris jauþia nuolatinĊ grơsmĊ savo ir vaikǐ materialinei ir psichologinei egzistencijai, tai yra ne vienkartinio nuogąsþio, o pastovios baimơs ir nerimo bǌsena. Deja, vyrǐ girtavimo
atvejams ir priežastims tirti per mažai dơmesio skiria
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jei varguoliai Ƴpranta burtis šalia, nes kenkia tǐ
Ƴstaigǐ prestižui.
Klaipơdiškơ Virginija S. pasakoja: „Centre,
Mažvydo alơjoje buvo „Baltijsko“ apleistas bendrabutis (dabar nugriautas), ten laikơsi daug žmoniǐ, ten
gyvenom apleistuose kambariukuose. Langai buvo
aptraukti celofano plơvele, vandenƳ iš „Carito“ nešdavomơs, kas kaip Ƴsiruošti sugebơdavo. Ten su
Algimantu atsitempơm seną sofą lovą išmestą,
paþiam bendrabuty valgƳ virơmơs ant laužo. Paskui
mǌsǐ dvylika gyvenom kitam name (dabar jau
aptvơrơ, daiktǐ ten dar liko nemažai). Ir tą – vsio,
išvaikơ mus visus. Kaip ten bebǌtǐ, svarbu, permiegoti, kad ant galvos dar nelytǐ. Dabar mes sandơliuke glaudžiamơs – nežinau, kiek ten gyvensim,
kadangi kaimynai nelabai nori, kad mes ten
gyventume – gal jie bijo kažko, – žmoniǐ Ƴvairiǐ
yra“. Taigi moteris nuolat bijo, jauþia gyvenanti
nelegaliai, ji nerimauja, kad gali bǌti išvaryta. Be to,
toks bǌstas nesudaro visaverþiǐ sąlygǐ: „Mǌsǐ visai
nesigirdi – mes anksti iš ryto išeinam, vơlai pareinam. Bet ten irgi – nei nusipraust, nei valgyt pasidaryt, nei išsiskalbti. Remontuoja jau nakvynơs namus, bet niekas nežino, ar ten leis kambariuke
gyventi šeimoms, kiek reikơs mokơti. Bet ten tokia
tvarka (žiemą jei neturi darbo) – turi mažiausiai iš
ryto 9 turi išeiti ir be 6–7 valandǐ vakaro negali
grƳžti, tai kur žmogui tampytis tiek valandǐ? ýia irgi
žmogui negyvenimas“. Moteris jauþia neteisybĊ,
nemato valdžios rǌpinimosi: „Tai kodơl valdžia
išleidžia šitokius pinigus visokioms priešrinkiminơms kampanijoms, visokioms proklamacijoms mơtyti, remdami visokius. Tai jǌs rupǌžơs, imkit ir pastatykit keletą barakǐ; po karo, kai viskas buvo sugriauta, ir tai žmonơs nesimơtydavo gatvơse (gal
žmonơs geresni buvo, vargo matĊ), bet vistiek statơ
tuos barakus, žmonơs turơjo vakare kur pareiti“.
Virginijos S. pasakojimas atskleidžia jos sluoksnio
žmoniǐ kasdieninƳ vargą, išstǌmimą iš visuomenơs:
„O dabar ką daryti? Ʋsivaizduokit, kai lyja, tu visas
vaikštai šlapias per dieną, tai gerai, kad turi kur
pareiti, o jei nežinai, kur galvą reikơs priglausti.
Dabar net Ƴ laiptinĊ neƳeisi, jos užsidarinơja. Jei kur
ir tykiai kai peliukas bǌni, vis tiek išvaro, svarbu,
kad nesudaužytǐ, bǌna, ir tie patys policininkai tą
patƳ padaro. Mums iš viso nebơr kur net nuo lietaus
pasislơpt, net nuo vơjo. Stoty nepasơdơsi, iš stoties iš
karto išvaro, tai kur žmogui per lietǐ dingti. Paskui
stebisi, kodơl žmonơs geria, kodơl vagia; kartais
vyrai specialiai kokƳ nusikaltimą iškreþia, kad galơtǐ
pailsơti bǌdami uždaryti“. Virginija su sugyventiniu
Algimantu pinigǐ gauna pardavĊ konteineriuose
rastus daiktus, be to, ji elgetauja; yra gavusi 100 doleriǐ, kai buvo lǌžusi koja. Eina ir prie Žemynos parduotuvơs. Apie valdžią kalba piktai: „Tegul pasirǌpina žmonơmis ir nusileidžia ant žemơs. Kol prieina
prie lovio, tai garsiai žviegia, po to – nutyla. Kas
man gali padơti materialiai, neturiu giminaiþiǐ. Vien

Kai kurios jǐ yra bastǌnơs, rizikuojanþios
Ƴspǌdžiǐ ieškotojos ir išgyvenimǐ kolekcionierơs.
Kita vertus, tai kuklaus, asketiško, drąsaus gyvenimo
bǌdo atstovơs, jǐ patyrimas yra ištekliǐ taupymo
pavyzdys. Jos atspindi archajiškas, nesuvaldytas
jơgas, vitališkumą, gali bǌti ir anarchijos, netvarkos,
ir kǌrybiškumo šaltiniai. Jǐ gyvenimo bǌdas atspindi
ir tam tikros laisvơs, judrumo, chaoso idơjas, tai
žmonơs, išsiveržĊ arba išstumti, nepaklusĊ racionalumo valdžiai. Jie priversti kurtis savarankiškai, nes
yra „kitokie“, dažnai nepageidaujami. Su aplinka
juos sieja beasmeniškas santykis, nes neaišku, kieno
daiktą ar maisto produktą jie pasiima iš konteinerio;
tai jau ne privati nuosavybơ, o visuomeniška, palikta
be savininko. Tarp buvusio savininko, susvetimơjusio su buvusiu savo daiktu, ir bastǌno yra tam tikras
atstumas. Tai palengvina pasisavinimą, nes nereikia
dơkoti, prašyti, aiškintis, parodyti savo asmenybĊ,
t. y. galima išvengti tokiǐ jausmǐ kaip gơda, atsiprašymas. Tuo vargetos skiriasi nuo elgetǐ, kuriǐ
santykis su aplinka yra tiesioginis, asmeniškesnis.
Kartais vargetos sulaukia ir asmeniškǐ kontaktǐ: jie
džiaugiasi, kai juos sustabdo atsitiktiniai praeiviai,
atkreipia dơmesƳ, vaišina, duoda pinigǐ ir pan.
Vargšai miesto ervơje sukuria savo draugiją ir
gyvuoja tam tikroje savo bendrijoje, kur yra savos
taisyklơs, normos, bendravimas ir pagalba. Jiems
paskirstoma miesto teritorija (kur eiti vieniems, o Ƴ
kuriuos konteinerius kitiems), draudžiama šiukšliǐ
dơžes išrausti netvarkingai, nustatoma tam tikra
pirmumo teisơ. Jie susidraugauja, sudaro partneriǐ
poras: vyras su vyru, moteris su vyru, padeda vieni
kitiems (gailisi savǐjǐ ir ligoniǐ, ypaþ neƳgaliǐjǐ, už
kuriuos jie jauþiasi stipresni). Dviem arba keliems
lengviau susiorganizuoti nakvynĊ (prie upơs, sandơliukuose, rǌsiuose, ten jie dalijasi daiktais, maistu).
Yra tam tikras tapatumas su erdve – viešąja ir
privaþia; jǐ bendravimas – neformalus. Retkarþiais
jie bendrauja su normaliu, viduriniu sluoksniu: broliais, seserimis, vaikais, mokslo ar buvusiais darbo
draugais. Susitikimas su jais – tai tarsi viešasis pasIrodymas, reprezentacija, nors to vengia, nes pažeidžiamas jǐ orumas. Tam tikrais ženklais, vaizdiniais
(besirausiantys konteineriuose, nešvariais drabužiais) jie atstovauja vargui, yra nesơkmơs, skurdo
simboliai. Visuomenơ retai žino jǐ nuomones, pvz.,
politines nuostatas, nes jie nebalsuoja (yra praradĊ
dokumentus, neturi pastovios gyvenamosios vietos).
Nakvynơs namai ne visada patenkina vargetas,
nes jie negeba laikytis nustatytos tvarkos (išgơrinơja,
laiku nepareina nakvoti). Be to, ten nuolat trǌksta
vietǐ. NeƳžeidžianti skurdžiǐ orumo yra Carito, visuomeniniǐ fondǐ teikiama labdara. Kai kuriǐ viešǐjǐ vietǐ (prie barǐ, aliniǐ, turgǐ) lankymas yra
dažnesnis, jie ten susitikinơja, telkiasi, bǌriuojasi.
Kai kuriǐ vietǐ (ypaþ oficialiǐ, prestižiniǐ Ƴstaigǐ)
darbuotojai ir lankytojai dažnai bǌna nepatenkinti,
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Suvokdamos save kaip turinþios stigmǐ, vengdamos neigiamo vertinimo, Ƴtarumo, vargetos stengiasi riboti bendravimą, užsidaryti tarp savo grupơs
žmoniǐ.
Tyrinơtojai ir socialiniai darbuotojai, nevyriausybinơs organizacijos turơtǐ sukurti išsamesnĊ
informacijos bazĊ apie paþiǐ vargingiausiǐ sluoksniǐ
sudơtƳ, jǐ socialinius parametrus.
Socialinơs tarnybos turi geriau išmanyti vargetǐ poreikius, ištirti jǐ patenkinimo galimybes. Atskirtos nuo bendruomeniǐ, neintegruotos Ƴ mažas
grupes varguolơs gali tapti ne tik neaktyvios, bet ir
priešiškos demokratinei pilietinei visuomenei.
Varguolơs turơtǐ bǌti remiamos ne vien materialiai (ypaþ aprǌpinant nakvyne), bet joms reikơtǐ
teikti ir psichologinơs reabilitacijos paslaugas,
Ƴtraukti jas Ƴ Ƴvairias užimtumo grupes.
Kentơjimas, skausmas, gơdos jausmas yra bǌdingos bendruomenơs pakrašþiǐ moterǐ egzistencijos bǌsenos. Nepilnos šeimos (kur jauþiamas motinos ir vaikǐ vieningumas) išsilaiko dơl asketiško
vartojimo, moterǐ pastangǐ.

Klaipơdos centre elgetǐ apie 20, dar vaikai (tai
negerai). Narkomanǐ nơra tarp valkatǐ, bet jie geria.
Mentai man purškơ Ƴ akis – tai kas tu per žmogus.
Buvau ir moterǐ partijoj, merijoj. Pasakơ – pas mus
tokiǐ nơra, jǌs pirmoji apie tai kalbat“. Ji yra komunikabili, drąsi, nuoširdi, teisybĊ sako Ƴ akis. Nemơgsta veidmainiǐ, turi humoro jausmą. Rǌpinasi ir
savo dvasiniu gyvenimu; eina Ƴ bažnyþią (nors ir
išgơrinơja), kartais ten išplauna grindis.
Kentơjimas, skausmas, pažeminimas ir gơda –
bendruomenơs pakrašþiǐ moterǐ bǌsenos. Pasak
šv. Augustino, kenþiama, nes neturima to, ko trokštama. Moterys kenþia dơl vaikǐ, kad šie neturi geresnio gyvenimo. Kanþios prasmơ susijusi su auka,
tai tam tikras moters sąmonơs išgryninimas; joms
sunku ką nors pakeisti (pabơgti nuo realybơs arba ją
Ƴveikti), tad turi pasiduoti likimui, priimti kanþią.
Remiantis V. Sezemanu, reakcija Ƴ kentơjimą rodo
šiuos aspektus: bejơgiškumą, protestą, psichinĊ
traumą [22: 228–266]. Kaip teigia C. D. Davidson,
marginaliǐ situacija priklauso nuo jǐ emocinio kapitalo [6: 85]. Šiuo atveju moterys susiduria su stipresnơs jơgos egzistavimu, turi jai paklusti. Negalơdamos apsiginti jos pajunta skaudžią realybĊ, nes,
pasak F. Nyþơs, gyvenimas yra galios valia: „Gyvenimas iš esmơs yra nusavinimas, žeidimas, svetimo
ir silpnesnio Ƴveikimas, priespauda, griežtumas, savo
formǐ primetimas…“ [19: 467].
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Išvados
Marginalơs – tai vis labiau išryškơjanti visuomenơs dalis, siejama su nedarbu, prasta materialine
bǌkle, kitomis socialinơmis bơdomis; jǐ vaizdiniai
visuomenei kelia susirǌpinimą.
Vargo, bơdos patyrimas žmonơms bǌdingas
nuo seno. Ankstesnơse visuomenơse, pvz., agrarinio
tipo bendruomenơse, žemesnieji sluoksniai ypaþ
dažnai kentơjo nuo bado, buvo neapsaugoti nuo ligǐ,
sunku buvo gauti pagalbą vienišiems ir seniems.
Jau ankstesniais amžiais Ƴ varguomenĊ buvo
atkreiptas dơmesys, teikiama Ƴvairi labdara.
Karo ir pokario laikmeþiu atsirado daug nukentơjusiǐ nuo drausminơs tvarkos moterǐ (praradusiǐ socialinius vaidmenis, šeimos narius, sveikatą):
dalis jǐ žuvo, kitos buvo ištremtos ar kentơjo nuo sovietinơs valdžios Lietuvoje.
Pakraštinơ jǐ padơtis visuomenơje, iniciatyvos
stoka rodo ƳsišaknijusƳ paternalistinƳ požiǌrƳ, kai vis
ieškoma naujo globơjo (darbdavio, viršininko, vyro),
galinþio pasiǌlyti naują darbą, gyvenimo sąlygas,
garantuoti saugumą.
Garantuotas darbas buvo svarbiausias sovietmeþio privalumas, taþiau susiformavo „išmoktas bejơgiškumas“, turơjĊs Ƴtakos susidaryti po socialiniǐekonominiǐ lǌžiǐ dabartiniam skurdžiǐ sluoksniui.
Bendruomenơs nuomone, buvimas marginalơmis reiškia neveiksmingą dalyvavimą darbo procese, vargingą šeimos bǌklĊ.
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The Marginalized Women: the Features
of the way of life
Summary
In the article using the concept of stratification, the
features of the social being of the marginalized (poor)
women in village’s and cities of Lithuania are analysed.
The authoress uses the information of the life stories method which is realised in sociology as the recognition of
competence of the subject; in the research some approaches
are outlined as interpretation, a phenomenological approach, the concepts of subjectivity and alienation.
The historical and sociological materials reveal the
factors and the content of the women’s poverty in different
periods. Some features of women‘s everyday of life (food
and eating, shelter, safe-house), their changing social roles,
identification and individual’s self-images in postwar
period are submitted for consideration. The author displays
the adaptation to the new hard social situations of poverty
and marginalization, the features of places in exile
communities, the order of the disciplinary society.
The research reveals that contemporary marginality
is related with people socio-economical situation (as
unemployed), poverty, their feelings and situation of
family (mostly living in incomplete families). Marginals
are women who themselves are in some distance; they are
unable to adapt to the new social situation after some
social and economic changes of society. The women’s
poverty careers began in relation with unemployment;
now they are missing material resources for life. Some of
them are as helpless victims of privatisation process in
village. In consciousness of some marginals is seatlede
such feeling as learned helplessness.
Improvement of women situation (obtaining of
social status, the spread of occupational activities) in
society is related with the constructing new forms of
membership in villge and city communities and with the
developing survival strategies. Now the communities offer
narrow network of relations and forms of social inclusion.
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