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Čia pateikiamoje prisitaikymo ir pasipriešinimo strategijų so

vietmečiu analizėje daugiau dėmesio skiriu prisitaikymui. Prisitai
kymas iki šiol pasirodžiusiose Lietuvos sovietinės epochos studi
jose lieka tarsi „neutraliu trečiuoju", įsiterpusiu tarp kolaboravimo

ir pasipriešinimo. Mūsų visuomenė Šiandien prisitaikymą ir ko
laboravimą vertina kaip gėdingiausią Lietuvos istorijos momentą.

Neseniai atliktoje gyventojų apklausoje į klausimą, ko iš savo ša
lies praeities lietuviams reikėtų labiausiai gėdytis, daugiausiai ap
klaustųjų pasirinko atsakymą: „kolaboravimo su okupantais, išda

vysčių, prisitaikymo"1.

Ko labiau mus išmokė sovietmetis: priešintis ar prisitaikyti? Kokių
prisitaikymo įgūdžių buvome priversti įgyti, o gal juos sąmoningai
tobulinome? Kokį palikimą paveldėjome mes, antrą dešimtmetį gyve
nantieji nepriklausomoje Lietuvoje? Ar sovietinė tikrovė, ją lydėjusi
stoka, baimė, moraliniai kompromisai yra tolima ir nebeperregima

praeitis? Tai klausimai, į kuriuos ir mėginama atsakyti šioje studijoje.
Anuomet prisitaikiusieji yra daug blyškesni personažai nei pasi

priešinimo didvyriai ar aktyvūs režimo talkininkai. Tačiau prisitaiky
mas buvo ne tiek atskirų asmenybių sąmoningai pasirinkta pozicija,

kiek pats sovietinio gyvenimo pavidalas, persmelkęs daugelį veikimo

sričių, galvojimo ir rinkimosi būdų. Prisitaikymas reiškėsi kasdienio,

1 Pagal tyrimą „Lietuvos gyventojų kolektyvinės atminties kaitos tendencijos ir veiks
niai. Lietuvos istorijos reprezentacijų populiarumas", (VDU Socialinės antropolo
gijos centro projektas, viena autorių Irena Šutinienė). 25% buvo linkę manyti, kad
reikėtų gėdytis kolaboravimo, išdavysčių, prisitaikymo, kiek mažiau - „dalyvavimo
holokauste", trečioje vietoje (12%) liko „patriotizmo stoka". Nors tyrimo apibend
rinime nebuvo aiškiai nurodytos atsakymų sąsajos, tačiau veikiausiai „patriotizmo
stoka" Čia koreliavo su „prisitaikymu ir išdavystėmis". Žr. Irena Šutinienė, „Socialinė
atmintis ir lietuvių tautinė tapatybė", in: Lietuvos etnologija, (atiduota spausdinti),
5 diagrama.
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įvykių, atlikti mokslinį istorinį tyrimą. Mano dėmesys čia nukreip
tas į įvykius, kuriuos galėtume pavadinti „moraliniais", kuriančiais

žmogaus gyvenimo istoriją, nutinkančiais konkrečių politinių, vi
suomeninių ir kultūrinių fenomenų kontekste. Pati studija vadintina

fenomenologiniu konkrečių sovietinės savimonės profilių aprašymu.

Ji siekia atskleisti liaudinį ar masinį mentalitetą, kultūrinę, moralinę
ir visuomeninę savivoką, sąlygojančią konkretaus individo sprendi

mus ir pasirinkimus. Į prisitaikymo strategijas žvelgiama kaip į tam

tikrus argumentavimo ir moralinio veiksmų vertinimo būdus, esteti

nius vaizdinius, kuriais buvo (ir yra) siekiama toleruoti sovietinę ti

krovę ir šitai pateisinti savo ir kitų žmonių akyse. Todėl dar tiksliau
nusakant studijos pobūdį, ją galima pavadinti sovietinio prisitaikymo
(ir pasipriešinimo) moralės fenomenologija. Iki šiol nepavyko aptikti
išsamaus veikalo, sovietmetį aptariančio būtent šiuo aspektu.

Pasirinkto metodo specifika leido pasitelkti įvairiausius šaltinius.

Tai lietuviškų sovietinių romanų ir kino filmų siužetai, istorikų bei
kitų sričių mokslininkų tyrimai, atsiminimai ir dienoraščiai. Pastaruo

ju metu Lietuvoje pasirodo vis daugiau įžvalgų apie sovietinę tikrovę,
konkrečių jos aspektų analizių. Taip pat pradėti leisti įvairių buvusių
„tarybinių veikėjų" memuarai ir jaunystės ar brandos metų apmąsty

mai. Lygia greta publikuojami juos atsveriantys arba koreguojantys

ano meto dokumentai ir nuo režimo nukentėjusiųjų dienoraščiai. Ats

kirai paminėtinas vertingų dokumentų rinkinys „Lietuvos kultūra so

vietinės ideologijos nelaisvėje".

Pradiniai tekstai, davę peno šios studijos apmąstymams buvo po

kario partizanų, Juozo Lukšos-Daumanto „Partizanai" ir Liongino

Baliukevičiaus-Dzūko dienoraščiai. Ypač gilūs ir šiuolaikiškai aktua
lūs partizano Dzūko dienoraštyje atskleisti asmeniniai išgyvenimai ir
svarstymai apie Lietuvos situaciją. Moralinius pasipriešinimo ir prisi

taikymo aspektus ir jų ribas padėjo pamatyti Kęstučio Girniaus, Arūno
Streikaus tyrimai bei Vytauto Kubiliaus sovietinės lietuvių literatūros
ir kūrėjų būklės analizės.

nenutrūkusį styga

buitinio egzistavimo papročiais ir įpročiais. Jis kilo iš patogumo ir
saugumo siekio, o ne iš įtikėjimo sovietiniais idealais ir noro gyventi
pagal tikslus, kuriuos formulavo komunistinė ideologija.

Neabejotina, kad prisitaikymas tam tikru mastu buvo būtinas, no

rint išgyventi. Tačiau žvelgiant iš moralės pozicijų, gebėjimo gerai
prisitaikyti prie esamos situacijos nedera vertinti kaip dorybės ar mo

ralinio nuopelno. Įgudimas prisitaikyti įdiegė visuomenėje tam tikrą
galvojimo, veikimo ir vertinimo būdą, suformavo specifinį liaudies

žmogaus tipą, populiariai vadinamą homo sovieticus. Prisitaikymo

strategijų suformuoti bendro gyvenimo įpročiai keičiasi daug lėčiau
nei teisinės ar politinės formos. Šių įpročių susidūrimas su demokrati

nio gyvenimo tikrenybėmis sukūrė įtampas, kurias išgyvena posovie

tinė visuomenė.

Kritiškai žvelgdami į sovietmetį, jo šiandien neturėtume vertinti
kaip mums prarasto laiko, iš tautos ir žmogaus gyvenimo išbrauktų

metų. Kunigas pranciškonas Julius Sasnauskas pastebi, kad vienas

lietuvių bruožų esąs poreikis prisitaikyti, kylantis iŠ inercijos, nenoro
prisiminti ir siekio nieko nejudinti: „Viską daryti dėl išgyvenimo ir iš
likimo, mėginti prisiderinti. Praeities žaizdos tampa nebereikalingos.

Kartais tai gražu ir krikščioniška, kartais - ne."2 „Užmiršti" sovietme

tį, o ne jį prisiminti kaip priekaištą mūsų sąžinei reikštų, kad penkias
dešimt gyvenimo metų išbraukiami iš tautos ir asmeninių biografijų.
Sovietmečio patirties vertę galime sukurti šiandien, jei sugebėsime

suvokti ir įvertinti tai, kokie buvome anuomet ir kokie esame šian

dien. Nacių koncentracijos stovykloje prieš pat karo pabaigą nužu

dytas protestantų kunigas Dietrichas Bonhoefferis nacistinio valdymo

patirtį buvo linkęs suvokti kaip visuomenės ir žmogaus išmėginimą,
skatindamas klausti, kaip j į atlaikome, ko iš jo galime pasimokyti atei
ties gyvenimui, kad būtume geresni ir išmintingesni.

Šioje studijoje nesiekiau tiksliai atkurti socialinių bei kultūrinių

2  Vladimiro Lauciaus interviu su Juliumi Sasnausku „Lietuvių bruožas - prisitaikyti ir
užmiršti", in: Veidas, 2007-06-14, p. 16.
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bei vidinių paskatų apmąstyti sovietmečio palikimą. Be to, VDR so
vietinė patirtis neabejotinai skyrėsi nuo lietuviškosios. Stalinizacija ten
nebuvo tiesioginė, nepasižymėjo brutaliu teroru, visuomenės ir ekono

minės struktūros buvo pertvarkomos laipsniškai. Be to, Rytų Vokieti

ja nebuvo tiesiogiai valdoma iš Maskvos. Vietinė komunistų valdžia
buvo marionetinė, tačiau autonomiška, turėjo daugiau laisvės tvarkytis

pati. Tad Vokietijoje apie komunistinį režimą kalbama pirmiausia ne
kaip apie svetimųjų „primestą", bet kaip apie savųjų „priimtąjį" ir gy
ventoj ų palaikytą. Vokiečiai griežtai kelia moralinį klausimą apie savo
alsukomybę dėl didelio kolaborantų ir pritarusiųjų skaičiaus, garan-
luvusio sklandų režimo funkcionavimą. Buvusios VDR gyventojams

lenką įsijungti į viešus svarstymus apie atsakomybę ir kaltę kuriant
„suvą", tegul ir švelnesnį už stalininį, bet vis dėlto totalitarinį režimą.

Šie ir kiti aspektai lemia vokiškosios patirties ir jos refleksijos

apimčių skirtumą nuo lietuviškosios. Pirma, lietuviai į sovietų valdžią
žiūrėjo kaip į „okupantų" valdžią į valdžios institucijas ir saugumo
tarnybas - kaip į „svetimos" šalies galios instrumentus. Tokia nuostata

Nukūrė ypatingą galimos savivokos kontekstą. Viena vertus, bendra

darbiavimą su atitinkamomis tarnybomis linkstama traktuoti kaip „ko

laboravimą". Kita vertus, į šį kolaboravimą žiūrima ne kaip į paslaugas

totalitarinei valstybei, o pirmiausia kaip solidarumą su „okupantu".

Sovietinės lietuviškosios patirties autorefleksijoje daug silpnesni So
vietų Sąjungos kaip „totalitarinės" valstybės nei kaip „svetimos" vals

tybės, okupantės suvokimo akcentai. Menkai teįsisąmoninama, jog

totalitarizmo patirtis ir vienoks ar kitoks prisitaikymas prie jos buvo
bendra praktika visoje Sovietų Sąjungoje ir satelitinėse šalyse.

Aktyvus „prisitaikymas" Lietuvoje dažniausiai vertinamas ne

kuip kolaboravimas su totalitariniu režimu, o kaip tarnavimas „sve

timiems". Šiuo būdu žvelgiant į praeitį, vieninteliai kaltieji būtų ak
tyvūs prisitaikėliai, kuriuos atribojus nuo tautos tarsi išsispręstų ir

sovietinio „blogo" palikimo klausimas. Tačiau lietuvių tauta penkias

dešimt metų gyveno pirmiausia totalitarinio režimo, siekusio pakeisti

10

N^NUTRŪKUSĮ STYGA

Vertingos buvo užsienio tyrinėtojų studijos, skirtos stalininiam ir
postalininiam SSRS ir Vokietijos Demokratinės Respublikos (toliau
VDR) socialiniam ir politiniam gyvenimui. Vieną atraminių minčių
pateikė Boriso Groyso knyga apie komunistinės valstybės estetinę

prigimtį „Stalino meninis kūrinys". Didelį įspūdį paliko olandų hi
drologo Franko Westermanno veikalas apie didžiųjų Rusijos kanalų
statybą. Anne'os White įžvalgos apie destalinizaciją ir kultūros namų

steigimą padėjo plačiau suvokti kultūros reikšmę sovietizuojant mases

ir specifinį tuometinės kultūros „masiškumą".

Daugiausia moralinio-vertybinio pobūdžio studijų pavyko aptikti
apie VDR gyvenimą. Tokio išsamaus „socialistinės" patirties vertini

mo veikiausiai nebuvo atlikta jokioje kitoje pokomunistinėje šalyje,
ką ir kalbėti apie Rusiją. Tai aiškintina keliais veiksniais. Pirma, nie
kur kitur nebuvo tokios situacijos, kai vakarietiškos patirties šalis su

sijungia su socializmą išgyvenusia šalimi į vieną valstybę (ar veikiau
ją prisijungia) ir daro didžiulį poveikį pokomunistinės dalies piliečių
savivokai. Tiesa, visos Rytų Europos valstybės turėjo savo politinę ir

disidentinę emigraciją, tačiau niekur ji taip nepaveikė visuomenės kaip
Rytų Vokietijoje. Antra, socialistinio gyvenimo refleksiją veikiausiai
skatino siekis susivienyti ne tik teritoriškai bei Vakarų Vokietijos pi
liečių ir politikų noras suprasti „socialistinę" tikrovę ir jos suformuotą

galvoseną. Juolab kad Vokietija ilgą laiką stengėsi apmąstyti nacisti
nio laikotarpio priežastis ir patirtis. Sovietinė visuomenė tokiuose ap

mąstymuose neretai šmėkšteli kaip vienas iš totalitarinės visuomenės
ir pasaulėžiūros variantų. Trečia, žlugus režimui buvo paviešinti Štazi

sukaupti dokumentai. Palyginti su buvusių SSRS respublikų archy
vuose sukaupta medžiaga, jie yra pilni, kruopščiai sutvarkyti, juose

mažiau klastočių ir dezinformacijos. Archyvų atvėrimas Vokietijoje
buvo impulsas diskusijoms ir apmąstymams apie VDR visuomenės

elito bendradarbiavimą su slaptosiomis tarnybomis ir apie pasiprieši

nimą bei opozicijos atsiradimo sąlygas rytinėje Vokietijos dalyje.
Iš SSRS gniaužtų ištrūkusi Lietuva neturėjo tokių stiprių išorinių
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Pirmame skyriuje „Sovietinio rojaus iškreiptas žavesys" apibrėžiau

moralinius, egzistencinius ir socialinius tikrovės kontūrus. Sovietinis

gyvenimas čia aptariamas kaip „nenormalus", t. y. aukštyn kojomis

ttpverčiantis vertybinius ar prigimtinius orientyrus. Jis remiasi tvarka,
kurią slruktūruoja estetiniai rojaus, tobulo gyvenimo ženklai. Žmonių

veiksmus čia lemia ne siekiamas gėris, o tikslo patrauklumas ir ža

vingumas. Antrame skyriuje „Sovietinės laimės lietuviškoji paraštė"

kalbama apie lietuviškojo sovietinio pasakojimo ar mito specifiką
„naujos Lietuvos" įprasminimo būdus, lietuviškos sovietinės savimo

nės ypatumus. Aptinkama, kad „ramaus gyvenimo" tikslas lietuviams

buvęs pirmasis prisitaikymo prie naujos tikrovės kelrodis.

Pokario Lietuvoje dominavo Lietuvos „atstatymo", normalizavimo

ir modernizavimo, „naujojo žmogaus" įsitvirtinimo vaizdiniai. „Iš

monės" strategijos ar „netikėjimas" sovietinės propagandos tiesomis

susliprėjo sovietmečio pabaigoje, kai negarsiai, bet ryžtingai ėmė by
loti egzistencijos beprasmybės pajauta. Tuomet atsirado pasakojimų,

siekiančių naujai įprasminti ir pateisinti sovietinį būvį. Vėlesnės prisi
laikymo strategijos neskelbė naujojo pasaulio kūrimo. Jos tiesiog de
klaravo esamo pasaulio būtinumą ir neišvengiamumą. Jos nepuoselėjo

vilčių apie šviesią ateitį ir nekalbėjo apie kovingą daug aukų pareika
lavusią praeitį. Jos skatino susitaikyti su lėkšta, egzistencijos prigimtį
užmiršusią dabartimi, mėginant susikurti tariamos laisvės nišas. Tre

čiame skyriuje „Tiesos ieškotojas: prisitaikymas per maištą" atsklei
džiama, kad maištavimas prieš tam tikrus sovietinės tikrovės pavidalus

buvo integrali oficialiosios ideologijos dalis. Maištaujančio herojaus
nepasitenkinimas reiškė ne pasipriešinimą o siekį prisitaikyti, aptin
kant asmeniškai prasmingus tarnavimo sovietinei tikrovei būdus.

Ketvirtame skyriuje „Sovietinė tikrovė kaip likimas" aptaria
ma prisitaikymo strategija kyla iš galvojimo, kad ši tikrovė esanti
neatšaukiama ir nepakeičiama kaip likimas. Toks manymas sufor

mavo pasyviai sentimentalų santykį su kitais žmonėmis ir politine

tvarka. Penktame skyriuje „Išmonė kaip sovietinės kasdienybės stra-

nenutrūkusį styga

žmogų ir visuomenę sąlygomis. Ši patirtis — tiesiogiai ar netiesiogiai,

o labiausiai todėl, kad nėra įsisąmoninta - veikia mūsų gyvenimus ir

šiandien. Mėginant išsiaiškinti sovietinio „palikimo" esmę, iš tiesų
nebūtų esminio skirtumo, jei sovietinis režimo šaknys glūdėtų Vilniu
je, o ne Maskvoje.

Žvilgsnio, nukreipto iš pradžių į sovietinės valstybės valdymo „to-

talumą", o tik po to - į „svetimumą", kryptis išlaisvina iš vienpusės ir

neproduktyvios lietuvio autorefleksijos kaip okupanto „aukos" (tarsi

lietuviai patys nebūtų daugiau ar mažiau priėmę totalitarinio režimo
taisyklių). Įmanoma, kad kitaip susiklosčius istorinėms aplinkybėms
lietuvių tauta būtų pajėgusi pati susikurti „savą" socialistinį totalita
rinį režimą t. y. savesnį ir priimtinesnį už rusišką sovietinį. Kai kurie

diskusijos dėl „savo" ir „svetimo", „okupanto" ir „aukos" momentai,

kartkartėmis išryškėjantis jų retorinis kontekstas skatina manyti, kad
šiandien turbūt neturėtume problemų, jei Lietuvoje būtų gyvavusi
„sava" totalitarinė valstybė, nepriklausoma nuo Sovietų Sąjungos.

Studijoje siekiau rekonstruoti prasminius modelius, kuriais buvo

pateikiamos ir įsavinamos sovietinės vertybės. Skiriami du Lietuvos

sovietinės patirties laikotarpiai ^ iki ir po „atšilimo". Jie susiję su skir

tingomis vertybėmis ir oficialiai toleruojamomis žmogaus laisvės ribo

mis. Knygoje atskleidžiau sovietinės tikrovės įprasminimo modelius,

kurie kūrė bendrą pasaulėžiūrinio gyvenimo estetiką, persipindami ar
vis iš naujo atgimdami. Iš moralinės pozicijos aptariant prisitaikymo
strategijas sovietų Lietuvoje tenka atkreipti dėmesį į keletą dalykų:
bendrąjį komunistinį mitą jo lietuviškąjį variantą, prisitaikymo stra
tegijas ir jų moralinius bei visuomeninius pateisinimo būdus. Ramaus

gyvenimo siekis, maištas, sovietinės tikrovės kaip neišvengiamo liki

mo priėmimas, praktinių išmonių, padedančių patogiai įsikurti, įvaldy
mas yra skirtingų lygių ir skirtingos aprėpties prisitaikymo strategijos,
kurias pavyko aptikti anuometinio gyvenimo fenomenuose. Jų analizė

yra prasminga dar ir todėl, kad dalis jų neretai klaidingai vaizduoja
mos kaip pasipriešinimas.



būdą ir visuomenės moralines nuostatas, kurias galima pavadinti po

sovietinėmis. Sovietinio palikimo vertinimas atveria kelią Lietuvos

nepriklausomybės ir mūsų dabartinio gyvenimo prasmei suprasti. Ti

kiuosi, kad ši sovietinio gyvenimo būdo fenomenologija dėl tų pačių
dalykų bus įdomi ir skaitytojams.

Knygai atsirasti tiesiogiai ir netiesiogiai padėjo daug žmonių, jų
idėjos, Lietuvoje vykstantys kultūriniai ir intelektiniai ginčai. Pati pir
moji užuomazga veikiausiai buvo 1994 m. studijuojant VU Filosofijos
fakultete parašytas referatas apie revoliucijos struktūrą. Referatas dės-

lylojui Aleksandrui Dobryninui paliko tam tikrą įspūdį. Po kiek laiko
susitikęs gatvėje, jis vėl priminė šią temą kuri man tuomet atrodė ne
reikšminga, palyginus su „didžiųjų" filosofijos problemų svarstymu.

Sis primygtinumas greta kitų priežasčių veikiausiai mane ir paskatino

vėliau kartkartėmis grįžti prie šios temos apmąstymų ir juos galiausiai
apibendrinti pateikiamoje studijoje.

Dėkoju „Aidų" leidyklos direktoriui Vytautui Ališauskui, įpiršu-
sium mintį, kad pasipriešinimo ir prisitaikymo sovietmečiu problema
gali būti svarbi dabartinei Lietuvos visuomenei. Labai dėkoju bičiu
liams, kurie, sužinoję apie mano tyrinėjamą temą, nuoširdžiai reiškė

susidomėjimą. Dėkoju LR Kultūros ministerijai, taupiai parėmusiai
knygos leidimą KAAD fondui, taip pat Marburgo universiteto profe
soriui Werneriui Starkui, padėjusiam atrasti kelius prie totalitarinių re
žimų vokiškųjų studijų bei sovietinės sistemos kultūrinių tyrimų. Ačiū
Apvaizdai, kad suteikė galimybę gyventi tokiu epochų lūžio metu, kai
blogą visuomeninę ir politinę tvarką keičia geresnė.
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tegija" apibrėžiama prisitaikymo strategija yra susijusi su siekiu susi
kurti estetine, moraline ir buitine prasme kuo patogesnę egzistenciją.

Ji šioje studijoje įvardijama kaip „išmonės" strategija ir apima tokius
buitinės tikrovės pavidalus kaip blatas ar ryšiai ir savitą kūrybinės
veiklos atmainą - ezopinį kalbėjimą.

Dabartinės Lietuvos visuomenei sovietinės prisitaikymo strategi

jos nėra kokia nors istorinė ar pasaulėžiūrinė atgyvena. Sovietmečiu

įdiegtoji vertybių sistema akimirksniu išnykti negalėjo. Egzistencijos
norma buvo tapęs melo painiojimas su tiesa, ribos tarp politiškumo ir

visuomeniškumo ištrynimas, susitaikymas su gyvenimo dvilypumu.

Tad net ir dingus išoriniams stimulams ir centralizuotai pasaulėžiū

rinei indoktrinacijai, išliko tie patys vertybiniai orientyrai, tikslai ir
idealai. Jais remdamiesi žmonės šiandien suvokia save, savo santykį

su kitais žmonėmis ir pasauliu, sprendžia kasdienes problemas. Tai

aptariama šeštame skyriuje „Prisitaikymo palikimas".

Skyriuje „Būdai pateisinti prisitaikymą" kalbama, kad sovietme
čiu gyvenę žmonės išmoko pateisinti sovietinį gyvenimo būdą konfor
mizmą, dalinę tiesą ir dalinį moralumą kaip „normalaus" gyvenimo

bruožus. Iš sovietmečio paveldėjome vertybines ašis, lemiančias su

vokimą kas yra gera ir bloga, sava ir svetima. Neatsiriboję nuo šių

vertybinių atramų mes nepajėgsime tinkamai įvertinti mūsų tautos ir

visuomenės sovietinės biografijos, nesugebėsime pripažinti moralinės

atsakomybes ir kaltės dėl prisitaikymo bei kolaboravimo. Kuo geres

nis sovietinio paveldo supratimas gali būti vienas kelių, mėginant iš jo
išsivaduoti. Atsisakę sovietinės moralės pajėgsime tinkamai įvertinti
šiandien sąmoningai ar inertiškai formuojamas nuomones apie sovie

tinių kolaborantų „priešinimąsi". Galiausiai paskutiniame skyriuje
„Pasipriešinimo prasmės" mėginama klausti, ką moraline prasme reiš

kė priešintis sovietmečiu, kokių pasipriešinimo kelrodžių bei atramų
galima aptikti. Taip pat svarstoma, ką šiandien reikštų „pasipriešinti".

Studijoje išdėstytas mintis plėtoti pirmiausia skatino siekis iden
tifikuoti ne tiek sovietinę, kiek dabartinę tikrovę, specifinį galvojimo


