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Tijdens wandelingen door de straten van steden in Oost-Europa komen bij mij
vaak herinneringen op aan mijn jeugd onder het Sovjetregime. Die herinneringen
hebben doorgaans weinig te maken met de grote historische drama’s waarover
boeken en films worden gemaakt. Voor mij en vele anderen van mijn generatie
kan een lege, door onkruid overwoekerde plek waar ooit een standbeeld van Lenin
stond, nostalgische herinneringen oproepen aan een romantisch afspraakje of aan
het bekende grapje dat Lenins uitgestrekte arm niet alleen naar een ‘mooie toe‐
komst’, maar ook naar de naastliggende kroeg wees. Voor anderen belichaamt
hetzelfde standbeeld het absolute kwaad en roept het associaties op met persoon‐
lijk leed, familieleed, geweld, wegvoering naar Siberische kampen of executies
achter de dikke muren van KGB-instellingen.
De verhalen van betrokkenen en nabestaanden worden nog altijd verteld en de
emoties zijn vaak nog heftig. Niet iedereen die de veranderingen in het stedelijk
landschap ziet, is het eens met de besluitvorming van de heersende politieke elite.
Monumenten zijn meer dan manifestaties van de heersende nationale identiteit.
Ze zijn verbonden aan levenssituaties, rituelen en persoonlijke ervaringen en niet
alleen aan de representatie van het ‘collectieve geheugen’ in de media. ‘It is not
just the identity of a place that is important, but also the identity that a person or
a group has with that place’ (Relph, 1976: 45). Bepaalde monumenten of plaatsen
in de stad kunnen verschillende betekenissen hebben voor verschillende mensen,
afhankelijk van de bedoelingen en omstandigheden van de betrokkenen. Proces‐
sen waarbinnen tegenstrijdige herinneringen aan en de symbolische interpreta‐
ties van dezelfde historische gebeurtenissen tot politieke turbulentie kunnen
leiden en/of ingrijpende consequenties voor de huidige maatschappij kunnen heb‐
ben, noem ik hier ‘geheugenoorlogen’.
De media bieden vaak versimpelde of selectieve zwart-witbeelden van de ‘identi‐
teit’ van een plaats of een monument. Persoonlijke herinneringen en ervaringen
zijn veel complexer en vaak in tegenspraak met dergelijke mediarepresentaties.
De relatie tussen geschiedenis, collectief geheugen en persoonlijke herinneringen
is een centraal punt van discussie onder historici en sociale wetenschappers die
zich met transitional justice bezighouden.

Vraagstelling en onderzoeksmethoden

Er bestaat een discrepantie tussen persoonlijke en collectieve herinneringen.
Volgens de Franse socioloog Maurice Halbwachs bestaat er geen individueel
geheugen: ieder geheugen wordt ‘gemedieerd’ door de verhalen en beelden van
media, nationale feesten, monumenten en andere symbolen (Halbwachs, 1991).
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Andere wetenschappers spreken hem tegen met het argument dat het zoge‐
noemde ‘collectieve geheugen’ een mythe is, niet meer dan een opsomming van
diverse individuele persoonlijke verhalen (Gedi & Etam, 1996; Kansteiner, 2002).
Er is geen duidelijke consensus over het begrip ‘collectief geheugen’ met zijn vele
dilemma’s en paradoxen. De beroemde uitspraak van Pierre Nora in zijn Les Lieux
de Mémoire ‘we speak so much of memory because there is so little left’ (Nora,
1989) brengt ons tot de vraag of het geheugen überhaupt een bron van kennis
over de geschiedenis kan zijn. Daar komt bij dat in veel postsocialistische landen
veranderingen in symbolen, het verplaatsen of vernietigen van monumenten van
belangrijke Sovjetleiders en het hernoemen van straten naar presovjet- of zelfs
antisovjethelden, een continu proces is. Historische figuren worden geprezen of
gestigmatiseerd, gerehabiliteerd of belasterd en hun reputatie is voortdurend
onderwerp van manipulatie in de politieke strijd.
Ik focus op twee casestudies: een Litouws beeldenpark en musea gewijd aan de
Sovjetgeschiedenis in Georgië. Deze twee voormalige Sovjetrepublieken hebben
een vergelijkbaar verleden, maar toch bestaat er een groot verschil waar het gaat
om hun collectieve herinneringen aan de Sovjetjaren. Hoe veranderen in Litou‐
wen en Georgië de betekenissen van symbolen en helden in het proces van het
herdefiniëren van de geschiedenis? Wat is het lot van de gevallen helden en voor‐
malige idolen wanneer ze vanuit een bepaalde context worden verplaatst naar een
andere sociaal-politieke werkelijkheid? En waar leiden deze geheugenoorlogen
toe?
Dit artikel is gebaseerd op data verkregen tijdens veldwerkonderzoeken in Litou‐
wen in 2017 en 2018. De onderzoeksmethoden bestonden uit open interviews en
observaties op verschillende locaties (in Grūto Park en in Vilnius) en een analyse
van lokale Russisch- en Engelstalige mediaberichten en literatuur met betrekking
tot Georgië. De bevindingen worden afgezet tegen andere wetenschappelijke
bronnen.

Grūto Parkas – levende herinneringen of disneyficatie van het
Sovjetverleden?

Toen Litouwen zich in 1990 onafhankelijk van de Sovjet-Unie verklaarde, werden
vele standbeelden van leiders en prominente communistische figuren omverge‐
haald. Dit was onderdeel van het proces van transitional justice, waarin historische
gebeurtenissen op een specifieke sociaal-politieke manier worden geduid (Brants,
2013). In dat politieke moment, waarop verhitte geschillen en hevige emoties
over de symbolische waarde van deze monumenten hoog opliepen, was er nauwe‐
lijks aandacht voor wat er later met de beelden moest gebeuren. In andere postso‐
cialistische landen werden Sovjetmonumenten vernietigd, gestolen of raakten
‘dakloos’. In het Albanese Tirana zag ik standbeelden van Lenin, Marx en Dzerz‐
jinski, half afgedekt met vuilniszakken, achter verlaten gebouwen verstopt, waar
ze ’s nachts gezelschap kregen van echte daklozen en bedelaars. In Estland wer‐
den sommige monumenten in de achtertuin van het Historisch Museum gedumpt
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(Martinez, 2017: 105). Elders werden echter parken ingericht waar de ‘gevallen
helden’ inmiddels een heuse toeristische attractie zijn geworden.
Een van deze parken is het Litouwse Grūto Parkas, genoemd naar het nabijgele‐
gen dorp Grutas, 125 km van Vilnius en 8 km van Druskininkai. Officieel werd
het in 2000 op 1 april geopend – wat door sommigen als een grap werd gezien –
maar de oorsprong van het park ligt verder terug in de geschiedenis. Na de onaf‐
hankelijkheidsverklaring van Litouwen begon de massale verwijdering van sym‐
bolen die verwezen naar de Sovjetperiode. Straatnamen werden veranderd, de
geschiedenisboeken herschreven en de beelden van Sovjetleiders en Litouwse
communisten van hun sokkel getrokken. Niemand wist echter waar die beelden
naartoe moesten.

In 1998 schreef het Litouwse ministerie van Cultuur een aanbesteding uit voor
potentiële investeerders, waarop vier inzendingen binnenkwamen. De keuze viel
op het voorstel van de zakenman Viliumas Malinauskas, een voormalige worstel‐
kampioen in het zwaargewicht en exporteur van paddenstoelen. Zijn vader werd
in 1948 naar Siberië gedeporteerd als ‘vijandelijk element’, in het bezit van pri‐
vaat eigendom. Deze bezittingen werden later door de Sovjets gecollectiviseerd.
Hij was een van de 132.000 Litouwers, in meerderheid vrouwen en kinderen, die
tussen 1940 en 1953 naar Siberië of Centraal-Azië zijn afgevoerd. Viliumas was
toen zeven jaar oud en zag zijn vader pas na vijftien jaar terug.
Malinauskas stelde voor om de enorme ‘monumenten van onderdrukking’ gratis
naar Grūto Park te vervoeren en daar zijn privécollectie Sovjetparafernalia in te
richten1 (Smiedt, 2010). Zo ontstond een unieke verzameling, inclusief werken
van bekende Sovjetbeeldhouwers van het socialistische realisme, waaronder een
beeld van de Litouwse socialistische leider Vincas Mickevicius Kapsukas, dat vroe‐

1 Voor het opzetten van dit omstreden project ontvingen Grūto Park en oprichter Malinauskas in
2001 de Ig (Ignobel) Nobelprijs voor de Vrede in Harvard’s Sanders Theatre (Smiedt, 2010).
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ger in de hoofdstad Vilnius stond. Kapsukas staat naast de allergrootste commu‐
nistische leider Vladimir Iljitsj Lenin, die hem met geheven vinger instructies
geeft. Er staan tientallen bustes van Marx, Lenin, Engels, Dzerzjinski, Litouwse
revolutionairen en Sovjetpartizanen – twintig hectaren bos vol Sovjetbeelden.2

Naast elk standbeeld hangt een bord met een foto waarop is te zien waar het
beeld vroeger stond: in het centrum van de stad, in een openbaar park of voor een
belangrijk ministerie van de Communistische Partij.
Vandaag de dag is het een van de belangrijkste toeristische attracties van Litou‐
wen. Op de officiële site wordt het doel van het park als volgt omschreven: ‘…
Litouwers en bezoekers die naar ons land komen, maar ook toekomstige genera‐
ties de gelegenheid bieden de naakte Sovjetideologie te zien die de geest van onze
natie vele decennia heeft onderdrukt en gekwetst.’3 Aanvankelijk heette het park
‘Stalin World’ en was Malinauskas van plan om er een goelag na te bouwen, waar
de bezoekers in veewagons zouden worden vervoerd onder de waakzame blikken
van bewakers in wachttorens. Dit leidde echter tot hevige discussies over de bana‐
lisering van het verleden en de disneyficatie van menselijk leed en uiteindelijk
werd besloten om de neutrale naam Grūto Park (Grūto Parkas) te gebruiken en de
goelagattractie te schrappen.
De oprichting van het park ging gepaard met hevige controverses en politieke
strijd over het bestaansrecht van zo’n park. Velen waren van mening dat het de
herinneringen zou schaden aan de meer dan 250.000 Litouwers die door de Sov‐
jets zijn vermoord, gemarteld of gedeporteerd. Vooral het feit dat het park was
gepland in het Grutas Woud, waar Litouwse partizanen jaren tegen het Rode
Leger vochten, leidde tot grote woede, vooral onder Litouwse nationalisten
(Wight, 2009). De oprichting van het park in deze context zou neerkomen op de
trivialisering en ‘toeristificatie’ van onderdrukking.
Over deze vorm van toerisme is de laatste decennia veel geschreven. In dit ver‐
band worden termen gebruikt als ‘dark tourism’ (Lennon & Foley, 2000), ‘thana‐
tourism’, een symbolische ontmoeting met de dood (Seaton, 1996), ‘grief tourism’
(Seaton , 2002) of ‘morbid tourism’ (Blom, 2000). Al deze termen refereren aan het
vrijwillig bezoeken van plaatsen die met dood, leed of rampen worden geassoci‐
eerd (Isaac & Budryte-Ausiejiene, 2015). Andere wetenschappers, vooral degenen
die zich met heritage studies bezighouden, lenen termen uit het conceptuele kader
van Arjun Appadurai, zoals heritagescape (Garden, 2006), memoriascape (Carr,
2011) of memoryscape (Levy & Sznaidar, 2002). ‘A heritage site is a complex social
space constructed by the interaction and perceptions of individuals who visit the
site’ (Garden, 2006: 397). In het Grūto Park worden de Sovjetmonumenten
onderdeel van het proces van de sociale constructie van subjectieve identiteiten,
zowel collectief als individueel.
Voor veel Litouwers die de deportaties en executies nog hebben meegemaakt, is
het Grūto Park een toonbeeld van slechte smaak dat de gruwelen van de periode

2 Malinauskas is inmiddels verwikkeld in een juridisch conflict met de Litouwse copyrightorganisa‐
tie, die namens zeven Litouwse kunstenaars (de makers van verschillende standbeelden) aan‐
spraak maakt op 6% van de jaarlijkse opbrengst van het park.

3 www. grutoparkas. lt.
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bagatelliseert. Het park geniet niettemin een ruime bekendheid en trekt dui‐
zenden toeristen uit de hele wereld. De groepen buitenlandse toeristen lopen de
meeste beelden snel voorbij, omdat de bijbehorende namen hun niet bekend
voorkomen. Ze poseren wel naast beelden van Lenin en Stalin en kopen mag‐
neetjes met Sovjetslogans of wodkaglazen met Lenins foto in de souvenirwinkel.
De standbeelden zijn makkelijk bereikbaar en veel bezoekers maken foto’s terwijl
ze poseren op de schoenen van Lenin of in omhelzing met Stalin. Het feit dat de
grote helden van weleer nu gewoon op de ‘begane grond’ staan, heeft een bijzon‐
dere symbolische betekenis: ze staan niet langer ‘above and over’ de gewone man
(Stewart, 1984: 89).
Om beschuldigingen van het bagatelliseren en disneyficeren van onderdrukking
tegen te spreken, wordt gewezen op de educatieve waarde van het project: het
moet dienen als een historische les voor jongere generaties (Isaac & Budryte-
Ausiejiene, 2015: 406). Op de officiële website wordt daarom ook benadrukt dat
het park ‘de absurditeit en brutaliteit van het Sovjetsysteem symboliseert’ (www.
grutoparkas. lt). Vanuit educatief perspectief kan men het park dus beschouwen
als een noodzakelijk kwaad.
Maar voor velen die de Sovjettijd in Litouwen of in andere Sovjetrepublieken heb‐
ben meegemaakt, wekt het Grūto Park vooral gevoelens van ‘Sovjetnostalgie’ op.
Speciaal voor deze laatste categorie bezoekers worden ook positieve, sentimentele
symbolen vertoond, zoals Misjka Olympiiski, de mascotte van de Olympische Spe‐
len van 1980. Herinneringen aan de sluitingsceremonie van deze spelen, waarbij
een enorme Misjka een afscheidstraan liet vallen boven het olympisch stadion in
Moskou, worden nog steeds met tederheid opgehaald. De Misjka’s in de vitrines
van een van de kleine musea in het park versterken de positieve herinneringen
aan een tijdperk waarin gratis onderwijs, gratis medische zorg, volledige werkgele‐
genheid en respect voor ouderen en veteranen nog bestond. In deze context
wordt het park beleefd als een oase van de goede oude tijd en als een plaats waar
historische monumenten en symbolen van de vernietiging worden gered.
Vandaag de dag zijn symbolen van het communisme in Litouwen verboden. Om
die reden heeft Malinauskas het Grūto Park uitgebreid met een kleine dierentuin,
een kinderspeeltuin en een restaurant waar serveersters met rode pionerskyi-das
de bezoekers voorzien van typische Sovjetgerechten zoals borsjtsj (bietensoep),
blini (soort pannenkoek) en seliodka pod shuboi (‘haring in bontjas’). Sovjetskoe
champanskoe, de onvermijdelijke bruisende feestdrank, is daarbij eveneens onmis‐
baar.
Observaties en gesprekken met bezoekers van het Grūto Park leveren tegenstrij‐
dige narratieven op, vaak beladen met heftige emoties en levendige herinnerin‐
gen.4 In 2015 publiceerden Isaac en Budryte-Ausiejiene een studie gebaseerd op
de analyse van 379 in het museumboek achtergelaten commentaren (2015). De
ervaringen van de bezoekers liepen uiteen van extreem ongemak en onaange‐
name gevoelens tot bewondering en vreugde, afhankelijk van iemands persoon‐
lijke achtergrond en familiegeschiedenis.

4 Persoonlijke communicatie met respondenten in 2016 en 2018.
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Wat gebeurt er hier met de geschiedenis? Het is duidelijk dat de persoonlijke ver‐
halen van mensen die de tijd nog hebben meegemaakt waarin deze standbeelden
symbool stonden voor heroïsche daden, afwijken van wat boeken en films ons
vandaag de dag leren en vooral van wat de buitenlandse bezoekers weten. In het
Grūto Park zijn deze uitingen van heroïsme en trots gerecontextualiseerd. Het
gaat hier echter niet alleen om een ‘ontmaskering’ van de Sovjetleiders die het
Litouwse volk onderdrukten, maar ook om een constructie van nostalgie naar
bepaalde positieve aspecten van het leven onder de Sovjets.
Grūto Parkas is een voorbeeld van het feit dat het collectieve geheugen een rela‐
tief concept is, vooral in het proces van transitional justice, waarbij uiteenlopende
versies van historische gebeurtenissen met elkaar in botsing komen. Het is ener‐
zijds een vorm van herdenking van de gruwelen van de Sovjetonderdrukking,
maar anderzijds ook een plaats van ‘Sovjetnostalgie’ naar het dagelijks leven in de
Litouwse Sovjet Socialistische Republiek.
Er is nog een derde aspect aan deze verzameling: in Grūto Parkas wordt, naast de
geschiedenis, ook de kunst van het socialistisch realisme bewaard. Net als kunst‐
stukken van andere stromingen hebben de ‘gevallen helden’, behalve een politieke
of ideologische, ook een artistieke betekenis.

De ‘folk devil’ van Georgië

De ontmanteling van monumenten van Stalin heeft een langere geschiedenis dan
die van alle andere Sovjethelden. Sinds zijn dood in 1953 en vooral na de toe‐
spraak van Nikita Chroesjtsjov op het XXste congres van de CPSU over Stalins
misdaden tegen de mensheid, zijn de monumenten van de ‘Rode Tsaar’ in
verschillende landen neergehaald. In 1961 werd Stalin verwijderd uit het Lenin
Mausoleum op het Rode Plein, hoewel er in 1970 nog wel een buste van hem
naast het Kremlin werd geplaatst. De herinneringen aan Stalin zijn meestal
gekoppeld aan politieke zuiveringen, hongersnood, de deportatie van diverse vol‐
keren en de goelag. Naar schatting zijn er tijdens zijn bewind rond de zes miljoen
burgers vermoord en stierven nog eens zes miljoen mensen van de honger als
gevolg van zijn desastreuze landbouwbeleid. Stalin staat bekend als een van de
meest verschrikkelijke ‘folk devils’ in de geschiedenis van de mensheid. Maar niet
overal … Sommige surveys laten zien dat veel jonge Russen geloven dat Stalin
meer goed dan kwaad heeft gedaan en dat ze vandaag de dag op hem zouden
stemmen (e.g. Mendelson & Gerber, 2005). In 2013 beschouwde 68% van de
Georgiërs Stalin als een wijze leider (De Waal et al., 2013).
De verschillen in attitude ten opzichte van Stalin zijn enorm. Aan de ene kant
wordt hij gezien als een ‘rebel’ die vocht tegen het koloniale tsaristische regime,
als een typische ‘sociale bandiet’, die onder de schuilnamen ‘Soso’ en ‘Koba’ als
bankovervaller, afperser en kidnapper opereerde, door het regime werd opgepakt
en zeven keer werd veroordeeld, waarna hij vijf keer wist te ontsnappen. De acti‐
viteiten van veel revolutionaire leiders lijken sprekend op die van sociale bandie‐
ten uit voorgaande eeuwen, zoals smokkel, gewapende overvallen op treinen en
postkantoren en vervalsingen. Stalin zelf was betrokken bij diverse roofoverval‐
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len, waaronder de bekende bankroof in Tbilisi in 1907. In de Sovjetpropaganda
werden deze criminele activiteiten hoog geprezen en kregen eufemistische bena‐
mingen: roof was ‘onteigening’ en de ideologische rechtvaardiging was dat deze
misdaden werden gepleegd in naam van het Moederland en de Communistische
Partij, die een duidelijk onderscheid maakte tussen ‘gewone’ misdaad en de ille‐
gale handelingen van de communisten (Siegel, 2005: 53, 54). Het romantische
beeld van Stalin, de Georgische Robin Hood, staat tegenover het beeld van Stalin
als een bloeddorstige dictator en de moordenaar van miljoenen mensen. Daar‐
naast wordt hij ook gezien als de man die het nazisme en fascisme in Europa ver‐
sloeg en daarmee de levens van miljoenen Europeanen heeft gered.
Sommigen hebben een positief beeld van Stalin, maar zien hem niet als een natio‐
nale held, anderen beoordelen hem negatief of zijn onverschillig, maar Stalin zal
voor altijd de beroemdste zoon van Georgië blijven, een symbool van het natio‐
nale karakter van het land (Gugushvili, Kabachnik & Kirvalidze, 2017). Net als de
Litouwers en burgers van andere post-Sovjetrepublieken beschouwen veel Geor‐
giërs het Sovjettijdperk niet als een ‘hel’, maar eerder als een tijd van ontberingen
in een periode waarin grote economische en culturele prestaties werden verricht.
Net als vroeger komen oudere Georgiërs tegenwoordig op verschillende plaatsen
bij elkaar om de verjaardag van hun beroemdste landgenoot te vieren.
In het Georgische Gori, de geboortestad van Stalin, een provinciaals stadje dat
inmiddels is uitgegroeid tot een toeristische attractie, stond vanaf 1952 een
standbeeld van Stalin op het plein voor het gemeentehuis. Op 25 juni 2010 werd
dat beeld ’s nachts zonder enige waarschuwing of publiek debat verwijderd,
ondanks hevige protesten van de lokale bevolking. Het monument werd in een
opslagruimte gezet met de belofte dat het later naast het Stalin-museum zou
worden teruggeplaatst (Kanachnik, 2018). De verwijdering van het beeld was
onderdeel van het beleid van de nieuwe regering om Georgië te ontdoen van Rus‐
sische en Sovjetsymbolen. Na de Rozenrevolutie van 2003 waarin Micheil Saa‐
kashvili en zijn Verenigde Nationale Beweging aan de macht kwamen, gaf de rege‐
ring opdracht om het monument van Stalin in Gori te verwijderen, omdat het
symbool stond voor het onvermogen van Georgië om met het verleden te breken.
Ook werden verschillende monumenten uit de Tweede Wereldoorlog vernietigd,
zoals die in Tbilisi en Kutaisi, en de naam van het Stalin-museum werd veranderd
in Museum van het Stalinisme. Volgens diverse wetenschappers waren deze
maatregelen in tegenspraak met het collectieve geheugen en de sentimenten van
een groot deel van de bevolking van Georgië (Gotfredsen, 2013; Martinez, 2017).
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Het Stalin-museum in Gori werd tussen 1951 en 1956 onder supervisie van
Lavrenti Beria, het hoofd van de geheime politie (NKVD), gebouwd op de plek
waar Stalin (geboren als Josef Dzjoegasjvili) in 1878 ter wereld kwam. In de tijd
van Gorbatsjovs hervormingen was het museum gesloten en het werd pas aan het
eind van de jaren 1990 heropend, nadat de lokale autoriteiten de toeristische
waarde van het museum hadden ingezien (Martinez, 2017: 108). Tijdens observa‐
ties van rondleidingen in het Stalin-museum in Gori ontdekte Krzysztan twee
tegenstrijdige representaties van Stalin als leider: één voor de Russisch sprekende
bezoekers, waarin vooral nostalgische en positieve herinneringen doorklonken,
en één voor de buitenlanders, waarin een negatief beeld van de ‘gevallen held’
werd gepresenteerd, zoals het officiële beleid ook voorschrijft (Krzysztan, 2016).
Volgens de oudere inwoners van Gori is hun stad onlosmakelijk verbonden met
Stalin en met nostalgie naar de Sovjettijd (Gotfredsen, 2014: 248). ‘Stalin
becomes more oddity than father figure, more commodity than hero, whereby the
cult of personality is transmuted into a material and symbolic resource for local
communities’ (Ferreira, 2016: 210). De geheugenpolitiek met betrekking tot Sta‐
lin heeft daarmee een geheel nieuwe betekenis gekregen: Stalin is een brand
geworden en kan door de lokale autoriteiten worden ingezet voor economische
doeleinden (Krzysztan, 2016). Hij is daarmee niet langer een ‘nationale held’,
maar eerder een ‘lokale held’ en onderdeel van de discussie over de nationale
identiteit van Georgië en de herdenking van het Sovjetverleden.
Het is echter niet vanzelfsprekend in de Georgische samenleving dat de monu‐
menten van het totalitarisme simpelweg worden verwijderd. Jakashvili wijst hier
op een andere dimensie van de botsende discoursen in de stedelijke context van
Georgië. Na de Rozenrevolutie probeerde de Verenigde Nationale Beweging de
grijze, donkere omgeving van het socialistisch realisme, geërfd van de Sovjets, te
vervangen door een meer kleurrijke en levendige omgeving (onder andere door
het plaatsen van een flikkerende tv-toren in Tbilisi). Maar de nieuwe kleuren van
de gebouwen en de moderne abstracte constructies worden door velen bekriti‐
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seerd vanwege hun kinderachtige, niet-serieuze uitstraling en als een ‘bevlieging
van de president’ (Jakashvili, 2016: 9).
Aan de andere kant worden er pogingen gedaan om bestaande monumenten van
Stalin te bewaren of om nieuwe op te richten. In Ateni, niet ver van Gori, werd
een buste van Stalin neergezet om de 71ste verjaardag van de overwinning van
het Sovjetleger op nazi-Duitsland te vieren. Nog geen dag later werd het door
onbekenden besmeurd met rode verf, waarna het plaatselijke gezag besloot om de
buste weer te laten verwijderen (www. netsweek. com, 5/11/2016). Eerder werd
een ander Stalinmonument vernield in Telavi, 110 kilometer van Gori (www. rferl.
org, 31/12/2013). In 2012 werd daarentegen in het Georgische dorp Alvina juist
een nieuw monument van Stalin onthuld, als politiek protest tegen president Saa‐
kashvili, die een verbod had aangekondigd op Sovjetmonumenten. Vooral in de
Kakheti-regio zijn Stalins standbeelden nog vaak intact (bijv. in Zemo Alvani)
(Kabachnik, 2018: 267).
Met de veranderingen in de politieke werkelijkheid ontstaat er zo een ‘slagveld’
van interpretaties van het verleden, wordt de geschiedenis opnieuw gepresen‐
teerd (Gotfredsen, 2013) en het collectieve geheugen heroverwogen en gemanipu‐
leerd. In de woorden van Vitaly Komar, een bekende dissidente kunstenaar in de
Sovjettijd: ‘Bolsheviks topple czar monuments, Stalin erases old Bolsheviks,
Khrushchev tears down Stalin, Brezhnev tears down Khrushchev… No differ‐
ence… In most cases, there weren’t passionate crowds doing tearing down – it
was cool hands of officials, by bureaucratic fiat’ (Komar quoted in Levinson, 1998:
14).

Geheugenoorlogen

Op 9 mei 2018 keek ik in Vilnius op mijn hotelkamer naar de Russische tv en zag
beelden van president Poetin, die breed glimlachend meeliep met een colonne
veteranen, in aanwezigheid van zijn collega’s uit Israël en Servië en honderddui‐
zend anderen. Het Rode Plein in Moskou was versierd met bloemen en rode vlag‐
gen en er klonken patriottische liedjes uit de Tweede Wereldoorlog. In het cen‐
trum van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen, was het echter muisstil: de 9 mei-
herdenking van de overwinning van het Rode Leger op nazi-Duitsland wordt daar
sinds de onafhankelijkheidsverklaring van Litouwen niet meer gevierd. Het
Litouwse ‘collectieve geheugen’ met betrekking tot deze feestdag, die in Litouwen
onder het Sovjetregime generaties lang werd gevierd, wordt vandaag de dag niet
meer bepaald door de overwinning van het Rode Leger, maar door de ‘invasie’ en
bezetting van de Baltische staten door datzelfde leger. De 9 mei-viering wordt
daarom officieel beschouwd als een belediging van de collectieve herinneringen
van de Litouwers aan het leed ten gevolge van deze bezetting en het verlies van
onafhankelijkheid en nationale identiteit. In het Russische collectieve geheugen is
Litouwen daarentegen rechtstreeks verbonden met de strijd tegen de nazi’s tij‐
dens de Grote Patriottische Oorlog, zoals de Tweede Wereldoorlog in Rusland
wordt genoemd. De strijd tegen de gemeenschappelijke vijand is volgens de Russi‐
sche versie door het hele Sovjetvolk gewonnen (Onken, 2007). De 9de mei verte‐
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genwoordigt daarmee een symbolische botsing tussen het collectieve geheugen
van twee volkeren met betrekking tot dezelfde historische gebeurtenis: een
‘geheugenoorlog’.
Gotfredsen beschrijft de 9 mei-viering in Gori (in 2011) als een echte tweestrijd
over de interpretatie van het verleden. Volgens de auteur waren er op die dag
twee evenementen. Ten eerste was er een officieel, door de gemeente georgani‐
seerd feest van de Georgische identiteit en heroïek, dat werd gevierd met poëzie,
zang en dans. Het Sovjetverleden werd niet genoemd, noch in positieve noch in
negatieve zin. De tweede, kleinschalige viering was georganiseerd door de plaatse‐
lijke afdeling van de Georgische Communistische Partij in samenwerking met de
Stalin Vereniging en werd gehouden tegenover het geboortehuis van Stalin, met
de duidelijke boodschap dat deze dag in het teken stond van de overwinning van
het Sovjetleger onder leiding van Stalin en niet van Georgische historische hel‐
den, zoals de andere bijeenkomst probeerde te benadrukken (Gotfredsen, 2014:
246).
De term ‘memory wars’, of ‘geheugenoorlogen’, verwijst naar betwiste processen
van het herinneren en definiëren van gebeurtenissen uit het verleden, waarbij
deze ‘historical events are invariably utilized to legitimize ongoing political con‐
flicts, and changing readings of history in one country generate fierce responses
in others’ (Rutten, Fedor & Zvereva, 2013: 2). Het herinneren gaat vaak gepaard
met rouw over degenen die geleden hebben onder onrecht in het verleden en
betreft een proces van het betekenis geven aan de dood van geliefden en het eigen
leven in een veranderde context.
Monumenten zijn markers van het geheugen. Hun fysieke transformatie weer‐
spiegelt de strijd tussen politieke elites met als inzet het ‘symbolische kapitaal’
dat deze monumenten vertegenwoordigen (Bourdieu, 1977). Door standbeelden
in de openbare ruimte te plaatsen worden volkshelden gedefinieerd, maar door ze
te vernietigen vindt er een herdefinitie van geschiedenis en identiteit plaats.
Hierdoor kunnen conflicten ontstaan over monumenten en de plaats waar ze
staan (Forest & Johnson, 2002: 526). Veranderingen in de ‘commemorative city-
text’ zijn indicatief voor politieke controle over ruimte en symbolen (Palonen,
2008: 219). ‘Through the act of naming and replacing political symbols, people
are engaged in political acts that invest objects and sites with positive and nega‐
tive connotations… It aims at the creation or representation of public values and
thereby the construction of a collective subjectivity’ (ibid.: 220). Of, zoals Halb‐
wachs stelt, geschiedenis en geheugen zijn twee tegenovergestelde manieren om
het verleden te benaderen (Hutton, 1988: 312). Volgens Halbwachs zijn indivi‐
duele herinneringen te vaag en incompleet; het geheugen selecteert beelden van
het verleden die het beste bij het heden passen (ibid.: 314).
De interpretatie van de geschiedenis is een ‘slagveld’ waar niet alleen generaties
politici met elkaar strijden, maar ook de verschillende etnische groepen die na het
uiteenvallen van de Sovjet-Unie aan kracht en zelfvertrouwen gewonnen hebben
en sindsdien hun culturele en geografische onafhankelijkheid opeisen. Het
oprichten van nieuwe monumenten en het afbreken van de oude socialistische
symbolen is deel geworden van het proces van de sociale constructie van nieuwe
waarden en de vernietiging van oude waarden.
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De gevallen idolen eisen echter opnieuw hun plaats op in het discours over hun
eigen historische betekenis en het gebruik van de publieke ruimte, zoals het con‐
flict in Gori rond het standbeeld van Stalin en de heftige ruzies over het Litouwse
Grūto Parkas laten zien. Een voorbeeld waarbij antikolonialistische of anti-Russi‐
sche sentimenten juist geen rol lijken te spelen is het conflict rond de restauratie
van het beeld van Feliks Dzerzjinski (‘IJzeren Feliks’), de oprichter van de Cheka
(voorloper van de NKVD en de KGB), op zijn oude plaats buiten de beruchte Loe‐
byanka-gevangenis in Moskou, waar duizenden Sovjetburgers zijn gemarteld en
vermoord. In 1998 stemde de Russische Doema in met het plan om het monu‐
ment te herstellen in het kader van aangekondigde maatregelen om historisch
erfgoed te bewaren en ook als symbool van de strijd tegen de misdaad. In 2002
werd Dzerzjinski door de burgemeester van Moskou geprezen om zijn goede
daden, zoals het oprichten van weeshuizen. Hij werd daarin gesteund door
diverse politieke partijen, maar aangevallen door mensenrechtenactivisten zoals
de leden van Memorial, die hem herinnerden aan het aantal wezen waarvoor
Dzerzjinski persoonlijk verantwoordelijk was (Adler, 2005). De organisatie
beschuldigde de burgemeester van een ‘selectief geheugen’.
In 2003 werd in Sint-Petersburg in het Museum van de Politieke Geschiedenis
van Rusland een permanente tentoonstelling geopend met de ironische titel ‘Spa‐
sibo, tovarisj Stalin’ (Bedankt, kameraad Stalin), waar het publiek documentatie
kan zien van de politieke onderdrukking tussen 1917 en 1953.
De geheugenoorlogen gaan nog steeds door en betreffen niet langer alleen poli‐
tieke leiders of oorlogshelden. In 2015 werden vier beeldengroepen in de stijl van
het socialistisch realisme van de Groene Brug in Vilnius verwijderd. Het ging in
dit geval echter niet om standbeelden van al dan niet gehate leiders, maar om
afbeeldingen van gewone Sovjetburgers die de vier klassen van de socialistische
maatschappij vertegenwoordigden: arbeiders, boeren, studenten en soldaten. De
officiële reden was dat deze beelden de Sovjetideologie vertegenwoordigden. Wat
opvalt is dat deze actie niet plaatsvond in de jaren 1990, toen de emoties hoog
opliepen en er een gevoel van overwinning heerste, maar pas 25 jaar later, toen
vele inwoners van Litouwen inmiddels een vorm van ‘Sovjetnostalgie’ hadden
ontwikkeld. Omdat het verloop van de strijd om de betekenis van de geschiedenis
in de publieke ruimte wordt bepaald door de machtsverhoudingen binnen de poli‐
tieke en economische elites, blijft dit deel van de bevolking uitgesloten van deel‐
name aan het herdenkingsproces (Forest & Johnson, 2002: 525).

Tot slot

In dit artikel heb ik de volgende vraag centraal gesteld: hoe veranderen in Litou‐
wen en Georgië de betekenissen van symbolen en helden in het proces van het
herdefiniëren van de geschiedenis en wat is het lot van de gevallen helden?
De verplaatsing of onttakeling van de monumenten van Sovjethelden komt neer
op een vervanging van de ene mythe door de andere. De herdenking van histori‐
sche gebeurtenissen is onderwerp geworden van strijd en manipulatie met als
inzet politieke macht. Net als andere historische perioden is het Sovjettijdperk
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onderwerp van uiteenlopende interpretaties, variërend van nostalgie tot ontken‐
ning, afhankelijk van de culturele, etnische en sociaal-economische context
waarin deze herinneringen plaatsvinden.
Sinds het midden van de jaren 1990 zijn Litouwen en Georgië voor een groot deel
‘gezuiverd’ van verwijzingen naar de socialistische episode in hun geschiedenis.
Het stedelijke landschap in deze voormalige Sovjetrepublieken wordt anno 2018
gedomineerd door billboards van Coca Cola, Sony en Calvin Klein, symbolen van
de transitie naar het kapitalisme. Aan de andere kant worden vergeten helden,
zoals ridders uit veel vroegere tijden, naar voren geschoven om het nationale
karakter van beide landen en volken te onderstrepen, maar met hen kan slechts
een klein deel van de bevolking zich identificeren.
Voor vele mensen die de Sovjettijd hebben meegemaakt, zijn deze figuren niet
relevant. De Sovjetlevensstijl is voor hen nog steeds de beste, meest ideale manier
van leven: ‘Wie zei dat we niet goed hebben geleefd?’ (Lankauskas, 2006: 36)
Herinneringen aan het socialistische verleden zijn kortom veel complexer dan wat
het concept van het collectieve geheugen kan omvatten, ‘… they operate at the
intersection of the biographical and the ideological, of the individual and the col‐
lectivist, of longing with nostalgia and loathing with disdain’ (ibid.). Er bestaan
diverse vormen van nostalgie naar de Sovjettijd en er bestaat niet één waarheid
over dat verleden. In Georgië lijkt de politieke elite het nationale karakter te wil‐
len bepalen, terwijl in Litouwen een private ondernemer de geschiedenis commer‐
cialiseert. In de hierboven besproken voorbeelden zien we aanzienlijke verschillen
waar het gaat om wie het laatste woord heeft over wat het verleden in deze tijd
nog te zeggen heeft.
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