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„Iš kur atsirado tiek daug „so-
vietžmogių“? Ir kas iš esmės jie yra? 
Ar jų darbų „vedlys“ yra ideo logija?“ 
Taip klausė interneto komentuotojas, 
atsiliepdamas į mano straipsnį „Lie-
tuvos apokalipsė“ (graikišką žodį var-
tojau tik figūratyvine prasme, nuro-
dydama į galimą Lietuvos „pabaigą“ 
ir kartu ją lemiančią nebeslepiamą, 
išreikštą sisteminę vidinę ir išorinę 
ardą). Daugiausia neaiškumų skaity-
tojams kyla dėl sovietmečio ir apskri-
tai sovietinio mentaliteto, todėl tenka 
šį klausimą nagrinėti atskirai. Tačiau 
iš karto atsakau į klausimą dėl ideo-
logijos: taip, jų („sovietžmogių“) ved
lys yra ideologija. Plačiau šį reiškinį 
aptariau straipsnyje „Apie ideologijų 
prigimtį ir žalą“ Rašytojų sąjungos 
leidinio „Metai“ naujame gegužės
birželio numeryje. Kartu jaučiu įsipa-
reigojimą „Respublikos“ tribūnoje, 
sukurtoje tuo tikslu, pateikti alterna-
tyvią Tautos uždavinių ir tikslų pro-
gramą, nes gyvenimas yra platesnis 
ir gilesnis nei partijų programos bei 
ideologijos, o tai, kad alternatyvų be-
veik nesigirdi arba jos šalinamos kaip 
varžovės iš viešosios erdvės, rodo, jog 
šalies intelektinis pajėgumas silpsta. 
Ir silpsta ne idėjų buvimo, o jų įgyven-
dinimo ir atstovavimo prasme. Kad tai 
būtina daryti, rodo nuolatinis bandy-
mas keisti kertinius Lietuvos Konsti-
tucijos (LK) punktus pagal jai priešta-
raujančius politinių jėgų siekius arba 
aiškinti juos taip, kad atitiktų tų jėgų 
poreikius. Atkurti LK galias ir jų sau-
gomą subjektą  Tautą (naciją)  įkur-
dinti jai skirtoje vietoje, iš kurios ji 
išstumta kaip visateisė konstitucinių 
galių savininkė, prižiūrėti, kad partijos 
vykdytų LK nuostatas, yra pats svar-
biausias uždavinys. To nepadarius, 
„suverenu“ netrukus gali būti įrašytas 
„žmogus“, „pilietis“ ar koks kitas 
smulkus subjektas su nesąlygiškomis 
teisėmis be įsipareigojimų. Kai apta-
riant įvairių judėjimų ir organizacijų, 
siekiančių sugrąžinti lietuvių Tautai 
priklausančias teises, žlugimo prie-
žastis Romualdas Ozolas pasakė: 
„Kurk savo naratyvą“, tai buvo pasku-
tiniai jo žodžiai mirties patale ir pa-
tvirtinimas dėl bendramintiškumo 
(svarbiausia gairė  lietuvių Tautos ir 
jos savasties išlikimas), o kartu suvo-
kimo, kad kiekvienas mūsų, dirbančių 
proto baruose, gali ir privalo įdėti sa-
vą indėlį į Lietuvos kultūrą ir politiką. 
R.Ozolas buvo žmogus, kuris pirmiau-
sia buvo klasikinis mąstytojas ir prie-
šinosi bet kokiems šablonams, neap-
mąstytiems ir civilizaciniu požiūriu 
bergždiems projektams, juo labiau jei 
jie esti primesti svetimųjų ir veikiami 
priešiškų interesų. Todėl nevalia jo 
veiklos perdėm supolitinti, kaip yra 
mėginama daryti post mortem, o 
įžvelgti tą giją, kuri per Simoną Dau-
kantą, Žemaitę ir kitus lietuvių švie-
sulius atvingiuoja iki mūsų dienų, ka-
da tebėra neprarastas ryšys su esmi-
niais Tautą ir jos prasmingą buvimą 
pasaulyje kuriančiais tikslais.

Daugelis nebetiki, kad sovietinis 
palikimas yra esminis LK veikimo 
stabdys. Esą jau išaugo sovietmečio 
neregėjusi karta. Tačiau iš akių išlei-
džiamas faktas, kad desovietizacija 
Lietuvoje iš esmės neįvyko, o sovie-
tinės sanklodos diegėjai ir vykdytojai 
okupuotoje šalyje, atgavus Nepriklau-
somybę, perėmė valdžios svertus ir 
elgiasi pagal senus standartus, ruoš-
dami sau pamainą. Sovietų Sąjungoje 
nusikalstamą ideologiją formavo ir 
vykdė komunistų partija. Buvę komu-
nistai Lietuvoje, nors ir tapę social-
demokratais, išlaikė buvusią įtakos 
struktūrą, valdymo mechanizmų po-
būdį ir mentalitetą. Jei ir galima sa-
kyti, kad, veikiami naujų galios cent
rų, pirmiausia Vakarų liberaliosios 
demokratijos, sovietizmo paveldėtojai 
daug kur keičia veiklos kryptis ar iš-
kabas, švelnina retoriką, vis dėlto tam 
tikrą ideologinį stuburą ir gebėjimą 
organizuotai perimti bei perduoti kaip 
estafetę kadaise įgytus principus so-
cialdemokratams esant valdžioje 
įžvelgti nesunku. Todėl jie ir nėra so-
cialdemokratai tikrąja prasme. Kartu 
sovietmečio reliktai trukdo kurtis tik
rosioms dešiniosioms jėgoms, kurios 
taip pat yra veikiamos to paties pa-
veldo, tegu ir nesąmoningai, bet ne 
mažiau stipriai.

Komunizmo ideologija nuo pat at-
siradimo patyrė daug transformacijų. 
Jos istoriją palikime sovietologams, 
tačiau pasistenkime patyrinėti, kaip 
ir kodėl tikrovė priešinasi pastangai 
utopiją paversti rojumi žemėje, kada 
ji tampa antiutopija. Darome prielai-
dą, kad nesėkmė yra užkoduota pa-
čioje ideologijos prigimtyje. Gyventi 
pagal ideologijas yra iš esmės ydingas 
siekis, nes nė viena ideologija neap-
ima visos žmogaus egzistencijos, 
nors ir pretenduoja į visažinystę. 
Priešingai, joms gyvybiškai būtina ką 
nors ryžtingai pasmerkti, atmesti, lik
viduoti. Nė viena idėja netampa kūnu, 
jei nėra organiškai susijusi su natū-
raliais gamtos ir visuomenės dės-
niais. Suabsoliutintos ir įvairių režimų 
iki kraštutinumo privestos (tai yra 
mėginamos įgyvendinti paraidžiui) jos 
suardo natūralią bendruomenių raidą. 
Kita vertus, kone visos utopinės ideo
logijos, jei atmeta dvasinį sandą ir pa-
saulėžiūros centre įkurdina žmogų, 
siekia grįsti savo ideologemas nudva-
sintos gamtos pagrindu. Regis, že-
miško rojaus ištroškę ideologai taip 
pavargsta nuo savo paties proto, kuris 
geba tik konstruoti prieštaringas te-
zes, kad pasaulėžiūros pamatu padaro 
nesąmoningas galias. Tuomet sukles-
ti dia lektinis materializmas ir moky-
mas apie priešybių kovą kaip esminį 
vystymosi variklį, natūralios atrankos 
ir amžinos konkurencijos dėsnis pri-
taikomas sociumui, išlaisvinami ir 
mėginami naudinga linkme nukreipti 
pirmykščiai instinktai (judėjimas „at-
gal į gamtą“). Ideali komuna primena 
kažkokią pirmykštę bendruomenę, 
kurioje nežinia kaip veikia laisvės fak-
torius, nes niekas nėra apribotas įsipa-
reigojimais šeimai, klasei, valstybei  iš 
esmės nepavaldus nė vienam protin-

gam apribojimui, tačiau gerovė klesti, 
iš dangaus krintančios gėrybės pasie-
kiamos kiekvienam individui. Tokioje 
visuomenėje įvairovė ir istoriškai su-
siklosčiusios skirtys tarsi išnyksta, 
nes bet kas gali būti bet kuo. Kraštu-
tinis žmogaus gamtinių poreikių libe-
ralizavimas veda tiesiogiai į anarchiją, 
todėl neišvengiamas tokios „laisvės“ 
padarinys yra totalitarizmas. Galbūt 
permanentinės revoliucijos idėja ir 
reikalinga ne tik tam, kad beprotiš-
koms, neįgyvendinamoms utopijoms 
besipriešinanti tikrovė bent laikinai 
paklustų, žinia, tik per prievartą, bet 
ir todėl, kad būtų nuolat kuriamas re-
žimo precedentas, totalinės priežiū-
ros poreikis. Tam tikra prasme galima 
teigti, kad jokia ideologija, tarp jų ir 
komunizmas, gryna forma niekada 
neegzistavo. Bent jau sovietmečiu, 
nepaisant tikrų idealistų pastangų 
įgyvendinti svajones siekiant įveikti 
carinį atsilikimą (pavyzdžiui, kaime 
įtvirtinti tikrus „sovietus“, demokra-
tiškas tarybas), Rusijoje valdžią už-
grobę bolševikai gražius ketinimus 
pavertė realia antiutopija. Todėl tiks-
liau būtų vartoti terminą „bolševi-
kas“, o sąvoką „komunistas“ sieti su 
priklausomybe konkrečiai partijai, žo-
džius „sovietinis, sovietmetis“  su 
realiai egzistavusia valstybe (SSRS). 

O dabar pažvelkime, kokie bolševikų 
metodai ir mąstymas veši dabartinė-
je Lietuvoje. Pirmas ir ryškiausias 
bolševizmo paplitimo bet kurioje te-
ritorijoje požymis yra žemas pragy-
venimo lygis, skurdas ir badas, per-
manentinis deficitas. Nomenklatūra, 
pasibaigus kruvinai revoliucijos fazei, 
gyvena turtingai, o visi kiti yra dau-
gmaž „lygūs“ nepritekliuose. Šis 
keistas fenomenas, kai, „armijai išva-
duotojai“ įžengus koją į okupuotą te-
ritoriją staiga dingsta visos gėrybės, 
prasideda vagystės ir kriminaliniai 
nusikaltimai, yra aprašytas daugelyje 
šaltinių. Sunku pasakyti, ar tai yra są-
moningos politikos (kaip dirbtinai su-
kelto holodomoro atveju), ar neišma-
nymo padarinys. Veikiausiai ir viena, 
ir kita. Pasibaigus žiaurioms represi-
joms ir socializmui įžengus į „bran-
džiąją fazę“, masių reguliavimas per 
stygių vis tiek išliko švelnia forma: 
dirbtiniu deficito kūrimu ir pilkosios 
zonos formavimu. Kaip tik šis požy-
mis yra ryškus Lietuvoje, kuri, net 
būdama daugiau nei dešimtmetį Eu-
ropos Sąjungoje, kad ir kiek dirbtų, 
vis tiek nieko neuždirba ir, išskyrus 
nomenklatūrą, toliau gyvena pilkojo-
je skurdo zonoje. Socialdemokratai, 
kurie turėtų rūpintis žmonių gerove, 
tai daro vangiai, nes jų išmoktos pa-
mokos  kitokio sovietmečio laikų. 
Daugiau ar mažiau tai tinka ir kitoms 
partijoms. Žmonių, sovietmečiu iš-
mokusių kombinuoti, spekuliuoti ir 
įtvirtinusių kyšių sistemą, nė kiek 
nestebina šešėlinės ekonomikos ir 
korupcijos mastas. Darytina prielaida, 
kad tai yra sąmoningas žmonių laiky-
mas šešėlyje ir neleidimas prasigy-
venti doru darbu kaip bolševikinės 
strategijos tąsa (kai kuriais atvejais 
inertiška). Su šiuo aspektu tiesiogiai 

susijęs teismų korumpuotumas ir 
apskritai nepajėgumas išbristi iš kri-
minalinę patirtį palaikančių sluoksnių 
formavimosi.

Žmonių kontroliavimas panaudo-
jant saugumo struktūras ir jėgos pa-
dalinius (sekimas, kratos), viešumo 
varžymas ir valdžios veiksmų įslapti-
nimas, siekiant įbauginti ir valstybės 
aparatą naudoti saviems, partiniams, 
tikslams,  tokia būtų antroji bolše-
vizmo savybė. Tai buvo daroma sie-
kiant sunaikinti opoziciją, laisvą žodį 
ir komunizmo (valstybės) priešus. 
Skaitytojas gali pamėginti aptikti pa-
raleles, o mes tik pacituosime prezi-
dento Valdo Adamkaus mintį iš die-
noraščių „Pareigos, kurios nesibai-
gia“ (Vilnius, 2015): „Jau kuris laikas 
kalbantis telefonu kyla įtarimų, kad 
įsijungia kažkokia aparatūra ir klau-
somasi pokalbių. Todėl kai kada tyčia 
pašnekame toms nematomoms au-
sims“ (2012 metų gruodžio 6 diena). 
Prezidentas knygoje santūriai, bet ga-
na atvirai aprašo politikos eigą apgai-
lestaudamas, kad deginami tiltai su 
demokratinėmis šalimis ir griaunama 
tai, ką jis kūrė dešimt metų. Kitas 
bolševizmo požymis  nemokšiškumo 
propagavimas. Idėja, kad kiekviena 
virėja gali valdyti valstybę, yra savaip 
įdomi. Utopinio komunizmo realiza-
cijos atžvilgiu tai  tokios utopijos sa-
vireguliacijos triumfo metafora. Ta-
čiau Stalinas gerai žinojo, kad išsila-
vinusių žmonių šiurkščiais antihuma-
niškais metodais nepavaldysi, todėl 
išnaikino ištisus profesionalių ir gabių 
gyventojų sluoksnius. Mėgstama 
buožių (tai yra darbščių ir nagingų 
specialistų) nukenksminimo forma 
buvo ir kolektyvų vadovais skirti ne-
mokšas, turinčius tik menką partinį 
apmokymą. „Proletarui“, arba pačiam 
primityviausiam visuomenės nariui, 
buvo sudarytos idealios sąlygos val-
dyti. Kuriozais virtę prastų gaminių 
tiražavimas (ir kokybės ženklo išradi-
mas) bei gamtos „įvaldymo“ stebuk
lai, tokie kaip upių vagų keitimas ar 
visuotinės kukurūzų plantacijos, tapo 
sovietų folkloru. Lietuvoje šis parti-
nio nemokšos valdymas yra daugiau 
nei akivaizdus. Tai, kad neseniai tik 
iš ketvirto karto buvo vargais nega-
lais surasta švietimo ministrė, yra 
puikus valstybės nuvaldymo pavyz-
dys (taip pat klasikinis pavyzdys, kai 
kandidatą pristato darbo žmonėms 
atstovaujanti, šiuo atveju Darbo par-
tija, kurią įkūrė iš Rusijos atvykęs bu-
vęs suvirintojas). Sovietinis partinis 
mentalitetas reiškiasi beveik visose 
srityse, kai neišmanantys paskiriami 
svarbių ministerijų vadovais, tačiau 
kai tokie dalykai vyksta svarbiausioje 
strateginėje valstybės grandyje, švie-
time, kyla klausimas, ar kitą kartą 
švietimo ministru iš tikro netaps vi-
rėja ar šlavėja. Atvirkštinis procesas 
yra tas, kad aukštuosius mokslus bai-
gę žmonės Lietuvoje neranda kitokio 
darbo nei „virėjo ar šlavėjo“, o ir ap-
mokami panašiai kaip jie. Šioje vieto-
je tinka realistinės operos apie kasi-
ninkes „Geros dienos!“ kūrėjų paste-
bėjimas, kad bedarbės menotyrinin-
kės, dirbančios kasininke prekybos 
centre, personažas Vakarų šalyse kė-
lė nuostabą ir nesupratimą, kaip taip 
gali būti, bet buvo visiškai savas ir 
atspindintis realijas, pavyzdžiui, Mas-
kvos žiūrovams (kalbėta TV laidoje 
„Naktinis ekspresas“). Paralelių, kai 
akivaizdus senųjų sovietinių strate-
gijų panaudojimas taikantis net prie 

ES direktyvų, yra daug, ir tai būtų 
atskiros mokslinės studijos tema. 
Baigdama rašinį norėčiau atkreipti 
dėmesį į mažiausiai apčiuopiamas ir 
subtiliausias bolševizmo (o ir menše-
vizmo) sukniedytas ypatingas menta-
liteto grandis, kaip ilgalaikius ir itin 
grėsmingus pančius siekiant išsiva-
duoti iš vidinės okupacijos. Tai sovie-
tinių respublikų  imperialistinės ir 
vėliau stalininės Rusijos sateličių  
programa, sukurta specialiai joms, 
kad būtų išugdytas servilizmas vis-
kam, kas ateina iš Centro. Atsakomy-
bės perleidimas Centrui, bet kurių 
nurodymų tvirtinimas ir vykdymas 
net neskaičius ir juolab, ginkdie, kri-
tiškai neįvertinus  šitaip galima buvo 
lipdyti tinkamą molį: arba labai jauną 
pagal amžių, arba pamestinuką, nieko 
nežinantį apie savą istoriją ir kultūrą, 
arba palūžusį matant bolševikų vyk-
dytus žvėriškumus okupuotose teri-
torijose. Aklas paklusnumas, saky-
tum, teka bolševikų auklėtinių, kurie 
taip pat auklėja savo vaikus, gyslose. 
O šiais laikais dar ir pelningas (anais 
bent jau galėjai tikėtis išlikti gyvas), 
tad jokio vidinio pasipriešinimo ne-
jaučiantys partiniai „sovietžmogiai“ 
nė nesvarstę, nė nemirktelėję imasi 
vykdyti valstybinės kalbos naikini-
mo, eutanazijos (ne naujiena kai ku-
rių sovietų ideologų fantazijose), sek-
sualinių mažumų ir kitus aiškiai ne 
dešiniojo, o kairiojo ideologinio flan-
go Europoje reikalavimus, didžiai ar-
timus tikro čekisto dūšiai. Kartu sėk
mingai tęsia dabartiniam Rusijos re-
žimui palankias tradicijas, pavyzdžiui, 
išteisina žudikus omonininkus. Su-
gebėjimas šaltakraujiškai išnaudoti 
situaciją ir iš karto vilkėti kelis kai-
lius, meluoti ir neraudonuoti, o esant 
reikalui šaukti apie mitinio priešo ir 
šalintino varžovo „sutapusius intere-
sus“, kiekvienąkart iš reikiamos var-
pinės,  tai proletaro ainiui prilygsta 
didžiam sumanumui ir reikšmingai 
politikai... Kai gulaguose sunyko di-
džiausi kada nors žmonijos istorijoje 
matyti „liaudies universitetai“, tik
rieji, kad ir klystantys, idealistai atsi-
sveikino su galvomis ir jų vietą už-
ėmė kažkada keikti oportunistai, to-
liau gaminti „sovietžmogių“ nebe-
reikėjo, jie dauginosi patys, nes ne-
beturėjo mokytojų, sakančių tiesą 
apie tikrąją, savą ir svetimą kultūrą 
bei civilizaciją.

Žinoma, nėra viskas taip paprasta, 
juoda ir balta. Kaip jau teigėme, įvai-
rovė ir pažiūrų skirtumai pogrindyje 
išlieka net ir žiauriausių režimų lai-
kotarpiu. Kuo stipresnė kultūra ir sa-
vitas tautos charakteris, tuo greičiau 
po ideologijų maro šalis atsitiesia. 
Štai palyginimas vėl „iš kitos operos“, 
bet apie tą pačią problemiką. Ką tik 
Vilniaus festivalyje didžiausio ažiota-
žo sulaukė Pekino opera. Senasis ra-
finuotas scenos žanras pateikė siuže-
tą, tinkamą bet kuriai save gerbiančiai 
ideologijų nekamuojamai civilizacijai 
ir stebinančią žmogiškų jausmų bei 
troškimų bendrumu. Kai Kinijai gra-
sino priešas, o suktas diplomatas Van-
gas siūlė sutikti su jo sąlygomis ir 
eiti į kompromisus, Jangų dinastijos 
prosenelė pasisiūlė vadovauti mūšiui, 
imperatoriaus valia tapo maršale ir su 
visa moteriškų bei vyriškų jėgų ka-
riauna apgynė tėvynės garbę. Amžių 
išmintis bent scenoje įveikė komu-
nistinį Mao režimą. Yra apie ką pa-
mąstyti ir Lietuvos elitui, sugužėju-
siam į premjerą.
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 � Tai, kad neseniai tik iš ketvirto 
karto buvo vargais negalais surasta 
švietimo ministrė, yra puikus 
valstybės nuvaldymo pavyzdys


