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HOMO SOVIETICUS :  PILKO IR PLIKO ŽMOGAUS  
PORTRETO BRUOŽAI LAISVĖJANČIOS  
LIETUVOS SPAUDOJE

L AIMA VENCL AUSKIENĖ

Vytauto Didžiojo universitetas

SANTRAUKA. Sulig sava ir svetima įvardijimu ir pastarųjų (įkūnijamų sistemos, valstybės bei 
jos simbolių, vertybių ir kt.) atmetimu lietuviškoje 1988–1990 m. periodikoje svarstomas homo 
sovieticus klausimas: koks tas sovietinis žmogaus (Lietuvoje) ir jo mąstymas, suformuotas per 
pusšimtį gyvenimo SSRS metų. Egzistuojantys homo sovieticus konceptai nusako specifinį so-
vietinėje sistemoje gyvenančio žmogaus mąstymo būdą ir (ar) jos suformuotą ypatingą žmogaus 
tipą, kuriam priskiriami tokie bruožai kaip prisitaikėliškumas, pasyvumas, atsakomybės vengi-
mas, bejėgiškumo jausmas. Homo sovieticus priešpriešinamas propagandiniam naujojo tarybinio 
žmogaus projektui, jį pajuokia ir parodo realųjį produktą, tai paties sovietinio žmogaus gebėji-
mo prisitaikyti išdava. 
Homo sovieticus lietuviškoje periodikoje – ne marginalizuojamas ar demonizuojamas kitas, bet li-
gotas, sovietinės sistemos suluošintas aš, taisytina būsimo (tautinio) aš pusė. Sovietinis žmogus –  
nužmogintas, jo vertė redukuota iki atliekamos funkcijos ir įsiliejimo į kolektyvą – bevardę masę. 
Tapomas homo sovieticus portretas pilkas: mažytis sraigtelis didžiuliame mechanizme, įbauginta 
vidutinybė. Įpratęs paklusti galiai, jis valdžios bijo ir jos geidžia, bandydamas įgyvendinti šį troš-
kimą bemaž visose gyvenimo grandyse (valdžią noriai demonstruoja ir kasininkė, ir batų taisyklos 
darbuotojas). Bejėgiškumo (tai paklūstančio beasmenėms direktyvoms „sumurkdyto žmogaus“ 
psichologija) jausmą jis siekia įveikti kontroliuodamas, persiėmęs sistemos visapusės kontrolės 
principu: tenka kontroliuoti veiksmus – leidžiama sau daryti tik tai, kas galima („aukščiau bam-
bos neiššoksi“), žodžius ir mintis, kai geriausia taktika – tylėti ir pritapti. Homo sovieticus tapo-
mas ir plikas – deficitas buityje ir buitiškumas, lydimi elgetiškumo, apnuoginto pažeidžiamumo 
pojūčio. Sovietinio žmogaus vertybių sistema iškraipyta, daiktinių gėrybių trūkumas / troškimas 
lydimas moralinės erozijos („išsinešama“, kas „blogai padėta“, tvyro abejingumas, aiški atsako-
mybės stoka). Tai ir žmogus be tėvynės, „dvasinis emigrantas“, patyręs „dvasios genocidą“: nebė-
ra „gyvenimo po klevu“, o valstybė, kurioje gyvena, svetimas prievartos aparatas.
RAKTAŽODŽIAI: homo sovieticus, sovietinis žmogus, naujasis tarybinis žmogus, lietuviška pe-
riodika, 1988–1990 m., psichologinis portretas, sovietinis mąstymas.

ĮVADAS

1988–1990 m. Lietuvoje žymi staigius pokyčius viešojoje sferoje: siekiama „susigrą-
žinti“ istoriją, užpildyti atminties spragas (tiek individualiame, tiek kolektyviniame 



LAIMA VENCLAUSKIENĖ

144

lygmenyje), nuspalvinti baltąsias istorijos dėmes, skubama įvardyti sovietinio prie-
vartos aparato sukeltas kančias, nuoskaudas bei neteisybes ir atrandamus tapatu-
mus iš naujo atsiveriančiame pasaulyje. Tapatumams konstruoti paranki sava–sve-
tima priešstata, kur po iškentėto laikotarpio svetima – tarsi lengviau apčiuopiama, 
įvardijama ir nusakoma nei sava, nes pusšimtį metų it širi – kupranugario odos 
gabalas – mautas ant projektuojamo mankurto galvos. Atmetama svetima valstybė 
ir ją grindžianti santvarka, svetima kalba ir jos vartojimo principai, atsisakoma 
sovietinių simbolių ir švenčių, neigiamas oficialusis ideologinis diskursas, permąs-
toma vertybių sistema. Sykiu atsigręžiama į save: o kaipgi tas „naujasis tarybinis 
žmogus“? Ir šiandien savęs dar klausiame: ar neišgaravo sovietinis raugas, kiek jis 
paliko mumyse to lyg ir atmesto, nenorimo ir svetimo užkrato, paverčiančio tūlą 
lietuvį homo sovieticus? Galbūt tai, kas atrodė atmestina, nes svetima, visgi buvo 
sava, arčiau kūno kaip tas begalines kančias sukeliantis kupranugario sprando odos 
gabalas?

O ir toji „dvasios laisvė“, kurią išsaugoję kitados guodėmės, ir dėl kurios dabar suneri-
mome, – ar nebuvo ji tik įsikalbėta iliuzija? Gyvuliška baimė, savigynos instinktas, perse-
kiojimo manija ir nepasitikėjimas savimi, socialinis revanšizmas, puritoniškas moraliza-
vimas ir visuotinis įtarumas – tai vis daigai, sudygę iš „kumštin susigniaužusios“ dvasios. 
Pratęsiant Ričardą Gavelį, „iškanuoto žmogaus“ iškanuotoji laisvė. Mus neperskiriamai 
sieja ligota „homini lithuanici“ sąmonė, neišdildomai žymi groteskiškas išprievartauto 
gyvenimo tragizmas – iš nesenų laikų atsiviję ir tvirtai sukaustę neva savarankų dabarties 
protą.1

Kiek šis 1990 m. pradžioje sukurtas tekstas atliepia nūdienos diskusiją apie homo 
sovieticus palikimą Lietuvoje? Galbūt įterpę jį į dabarties svarstymus nė nepastebė-
tume daugiau nei 25 prabėgusių metų? Šiame tekste norima pažvelgti, koks homo 
sovieticus, sovietinio žmogaus, portretas buvo tapomas 1988–1990 m. lietuviškoje 
periodikoje, aptarti jo pagrindinius štrichus.

SOVIETINIS ŽMOGUS: HOMO SOVIETICUS ,  HOMOSOSAS ,  

MAŠINOS SRAIGTELIS,  VIENMATĖ L ĄSTELĖ

Homo sovieticus terminą išpopuliarinusio Aleksandro Zinovjevo teigimu, sovieti-
nis žmogus, dar kitaip homo sovieticus arba homososas, – tai prisitaikymo prie tam 
tikrų socialinių sąlygų produktas. Anot išsamiausią homo sovieticus charakteristiką 
lietuviškoje istoriografijoje pateikusios Nerijos Putinaitės, įgudimas prisitaikyti 
įdiegė visuomenėje tam tikrą galvojimo, veikimo ir vertinimo būdą, suformavo 

1 Pratarmė. Sietynas, t. 8. Vilnius, 1990, 6.
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mūsų aptariamą specifinį liaudies žmogaus tipą2. Michailas Helleris, parašęs be galo 
įtaigią sovietinio žmogaus formavimo – gigantiško naujos Homo sapiens rūšies 
sukūrimo eksperimento, žmogaus ir jo egzistencijos prasmės redukavimo iki sraig-
telio mašinoje – istoriją, sulygina SSRS su getu, kuriame jo gyventojams siekiama 
išugdyti ypatingas savybes, padedančias prisitaikyti prie gyvenimo jame3. Pasak 
Czesławo Miłoszo, liaudies demokratijos šalyse vyksta sąmoningas masinis vaidi-
nimas ir po ilgesnių pratybų taip susigyvenama su vaidmeniu, kad „sunku atskirti, 
kas sava, o kas prisiimta, ir sutuoktiniai lovoje kalbasi mitingo lozungais“4. Tačiau 
homo sovieticus nėra sovietinės propagandos, kūrusios naująjį tarybinį žmogų, pro-
duktas pagal Komunistų partijos propagandos apibrėžimą, o veikiau atvirkščiai – 
„kliaudingo kolonijinio mimezio“ produktas, kai būti sovietinamu, yra kategoriš-
kai būti ne sovietiniu5. 

Zinovjevas homo sovieticus paveikslą kuria ypač aistringai, jį ir myli, ir nekenčia, 
gerbia ir niekina, žavisi ir baisisi, o kitaip ir negali būti, juk tai – jis pats: 

Tai pati baisiausia žmonijos liga, nes ji prasiskverbia iki pat žmogiškosios būtybės esmės. 
<...> Homososas nėra degradacija. Atvirkščiai, jis – <...> superžmogus. Jis universalus. 
Jei reikia, pasiryžęs bet kokiai šunybei. Jei galima, pasiryžęs bet kokiam geram darbui. 
Nėra problemos, kurios neišspręstų. Jis naivus ir paprastas. Jis tuščias. Visur esantis ir 
visažinis. <...> Jis Niekas ir Viskas. Jis Dievas, apsimetantis Šėtonu. Jis Šėtonas, apsime-
tantis Dievu. Jis kiekviename žmoguje.6

Skirtingai nuo Miłoszo individo, pavergto totalitarinės valdžios, Zinovjevo homo 
sovieticus yra veikiau sąmonės būsena, pasiekta prisitaikant prie esančių sąlygų, 
tokiu plačiu mastu teišplitusi SSRS. Tai – aseksuali, universali, nepriklausoma nuo 
epochos ir politinių aplinkybių samprata7. „<...> ne kiekvienas SSRS pilietis yra 
homososas, ir ne kiekvienas homososas – SSRS pilietis <...>. Situacijų, kuriose žmo-
nės elgiasi kaip homososai, galima aptikti įvairiausiose epochose ir šalyse. Bet žmo-
gus, turintis daugiau ar mažiau visą homososo bruožų komplektą, kurie pasireiškia 

2 Putinaitė N. Nenutrūkusi styga. Prisitaikymas ir pasipriešinimas Sovietų Lietuvoje. Vilnius: Aidai, 2007, 8.
3 Геллер М. Машина и винтики. История формирования советского человека. Москва: МИК, 1994. 

Prieiga internete: <https://bookmate.com/reader/IvgSPwgV> [žiūrėta 2016 05 26]. Puslapiai nenumeruoti.
4 Miłosz Cz. Pavergtas protas. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995, 77.
5 Avižienis J. Learning to Curse in Russian: Mimicry in Siberian Exile. In Baltic Postcolonialism (On the 

Boundary of Two Worlds: Identity, Freedom, and Moral Imagination in the Baltics, vol. 6). Ed. V. Kelertas. 
Rodopi: Amsterdam and New York, 2006, 187.

6 Зиновьев А. Гомо советикус. Prieiga internete: <http://www.zinoviev.ru/ru/zinoviev/zinoviev-homo-
sovieticus.pdf> [žiūrėta 2016 05 26]. Puslapiai nenumeruoti.

7 Kania E. Homo sovieticus – “jednowymiarowy klient komunizmu”, czy “fenomen o wielu twarzach”? Prze-
gląd Politologiczny, nr. 3, 2012, 163. 
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sistemiškai, perduodami iš kartos į kartą ir yra masinis, tipiškas reiškinys – tai <...> 
žmogus, sukurtas gyvenimo komunistinės (socialistinės) visuomenėje sąlygų“8. 

Jozefui Tischneriui, įtraukusiam nagrinėjamą sampratą į viešąjį Lenkijos dis-
kursą 1990 m., homo sovieticus – tai tam tikra abstrakcija, kuri niekada ir niekur 
visapusiškai nesimaterializuoja, nors dalinis atitikmuo egzistuoja kiekvienoje visuo-
menėje, gana ilgą laiko tarpą patyrusioje komunistinį ideologizavimą; nors idealaus 
„sovietžmogio“ įsikūnijimo nėra, galime panaudoti jo idealų portretą ir klausti savęs, 
kiek esame į jį panašūs9. Homo sovieticus neturi valios, nuosavų minčių, net sielos –  
tai vienmatė „išterorizuota“ būtybė, kuriai neegzistuoja žmogiškosios būties verti-
kalioji dimensija, nes visa, kas svarbiausia – žemiškosios gėrybės10. Toks žmogus –  
tai ne tik komunizmo produktas, bet ir jo klientas, vartojęs tai, ką šis jam siūlęs: 
darbą, (fasadinį) dalyvavimą valdžioje (ar jo pojūtį) ir savo vertės pajutimą11. Jei 
naujasis tarybinis žmogus – sovietinės sistemos aspiracija ir propagandos projektas, 
tai homo sovieticus – paties sovietinio žmogaus pastangų, gebėjimo ir noro prisitai-
kyti išdava. 

Homo sovieticus gali būti suvokiamas ne tik kaip specifinė savimonės forma, bet ir 
kultūrinių elgesio formų ir socialinių praktikų visuma, kuriai būdingas antiinstitu-
cinis mąstymas („nugalėk sistemą, apeik įstatymus“), nepagarba įstatymams, žema 
darbo etika; šios „moralinės pagirios“ iš komunistinio periodo – ne statiška praei-
ties liekana, o dinamiškai išmokstama ir perimama moderniems kapitalistiniams 
santykiams būdingoje netolygiai pasiskirsčiusių galių aplinkumoje12. Homo sovieti-
cus, kaip ir terminai socialistinė dvasia ar socialistinis mentalitetas, nusako asmenybės 
sindromą, kuris nepaprastai atsparus permainoms: tai „siena mūsų galvose“, nors 
ta tikroji siena jau nugriauta. Šio sindromo komponentai – pasyvumas, atsako-
mybės vengimas, konformizmas ir oportunizmas, išmoktas bejėgiškumas, užsitęsęs 
infantilumas, parazitinis novatoriškumas ar primityvus egalitarizmas13. Jam taip pat 
priskiriamas masiškumas, gebėjimas prisitaikyti, hierarchiškumas, klasta, neužti-
krintumas, dalyvavimo kažkur jausmas, praeities vaizdinio neturėjimas14.

Homo sovieticus – tai ir baumaniškosios underclass sąvokos versija à la Polo-
naise, kur tokio žmogaus mąstyseną geriausiai nusako terminas „civilizacinė 

8 Зиновьев А. Ten pat.
9 Tischner J. Etyka solidarności oraz Homo sovieticus. Kraków: Znak, 2005, 141.
10 Kania E. Ten pat, 165.
11 Tischner J. Ten pat.
12 Garapich M. P. Homo Sovieticus Revisited – Anti-Institutionalism, Alcohol and Resistance Among Polish 

Homeless Men in London. International Migration, 2014, 52 (1), 101.
13 Sztompka P. Dilemmas of the Great Transition: A Tentative Catalogue. Cambridge, MA: Minda de Gunzburg 

Center for European Studies, Harvard University, 1991, 18. 
14 Švedas A. Asmenybės sovietmečio Lietuvos istorijos politikos lauke: elgsenos strategijos ir galimybės išlikti. 

Lietuvos istorijos studijos, t. 27, 2011, 94.
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nekompetencija“15. Taip homo sovieticus paverčiama parankia kliše žmonių grupei 
„orientalizuoti“, mat šie nusakomi kaip kiti, neprisitaikantys prie socialinio ir kt. 
gyvenimo pokyčių, apsunkinantys civilizuotos visuomenės dalies gyvenimą savo 
sovietinės mąstysenos palikimu – tai ne žmonės, turintys problemų, o žmonės, 
esantys ta problema16. 

PILKAS SOVIETINIS ŽMOGUS

MAŽ AS SRAIGTELIS NEGAILESTINGOJE VALST YBĖS MAŠINOJE 

Kas yra homo sovieticus 1988–1990 m. lietuviškoje periodikoje? Kiek jame sava 
ir svetima, artima ir kitoniška, kiek mes ir jie perskirti? Dvigubos moralės arba 
„šizoidinio totalitarinės visuomenės skilimo“ sąlygomis vystėsi ypatingas tarybinio 
žmogaus tipas: 

<...> buvo tiražuojamas žmogus kaip priemonė, kaip pigi neišranki darbo jėga, kaip 
veiksnys, nors ir žmogiškasis. Totalitarinėje visuomenėje iš žmogaus atimama teisė į 
subjektyvumą, individualumą, jis – negailestingos politinės sistemos varžtelis, kolek-
tyvo narys be jokios asmens laisvės ir atsakomybės. <...> Šį savitą socialinį-psichologinį 
žmogaus tipą mes vadiname Homo sovieticus. Jokiu būdu nenorim klijuoti šios etiketės 
visiems iš eilės. <...> Tačiau minėtas asmenybės tipas gana paplitęs – kiekvienas mūsų iš 
dalies esame Sistemos produktas.17

Iš sovietinio žmogaus atimtas „Laisvės, Tikėjimo, Tėvynės, Laimės sąvokų supra-
timas“, pasirinkimo galimybė, iš jo reikalaujama besąlygiško paklusnumo, todėl šis 
sutrinka, kai griūna kalinusios sienos, ir atsisako laisvės, o tai „jau liga, ir geriausia 
jos diagnozė – „Homo sovieticus“18. Liaudies demokratijose jaučiamas „nepapras-
tas tenykščio gyvenimo liūdesys“, apima pojūtis, kad „virsti mašina“, tvyro neįma-
nomas nusakyti visiškos žmogaus racionalizacijos siaubas, sako Miłoszas „Paverg-
tame prote“19. Šis psichologinės atmosferos vaizdavimas koreliuoja su kraupiu aklo  
racionalumo, išskaičiavimo, planavimo, technologijos ir galios organizavimo, racio- 
nalių sprendimų paieškos sprendžiant „žmogiškąją problemą“ paveikslą, nuta-
pytą Zygmunto Baumano „Modernybėje ir holokauste“20. Racionalizacija įgalina 

15 Woźniak W. From underclass to Homo sovieticus: Human constraints towards modernization. Praktyka 
Teoretyczna, vol. 3 (13), 2014, 180. 

16 Buchowski M. The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother. Anthro-
pological Quarterly, vol. 79, no. 3, 2006, 468.

17 Bistrickas R., Kočiūnas R. Homo sovieticus (keli štrichai psichologiniam portretui). Sietynas, t. 2. Vilnius, 
1988, 10.

18 Zuokas A. Homo sovietikus – kas tai? Homo sovieticus, 1989, gegužė, nr. 2, 1.
19 Miłosz Cz. Ten pat, 260.
20 Bauman Z. Modernity and the Holocaust. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1989.
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žmogų paversti funkcija, kurią šis atlieka, redukuoti iki statistinio skaičiuko, mažy-
čio sraigtelio gigantiškoje mašinoje:

„Žmogus – tai mažas sraigtelis valstybės mašinoje“. Gerai, jei jis tinkamai atlieka savo 
funkciją, o jei ne, tai nesunku jį pakeisti kitu. <...> tikslas – suformuoti tokį žmogų, 
kuriam kolektyvo interesai visada būtų aukščiau už asmeninius. <...> Kolektyvo nuo-
monė turi būti jo nuomonė. <...> „Naujas žmogus“ neturi turėti jokių kitų absoliučių 
vertybių, nes jos tik kliudytų kovoti su liaudies priešais. Jo pasaulyje neturi egzistuoti 
nieko absoliutaus, išskyrus beribį atsidavimą Vadui. Teisė, grožis, garbė, tiesa, sąžinė – 
tai kategorijos, kuriomis gali vadovautis tik menkystos, minkštaširdžiai. Tikslingumas, o 
ne dora turėjo būti vienintelis „naujo žmogaus“ orientyras.21

Gyvenimas tokioje visuomenėje – lyg karikatūroje, kurioje atsuktuvu sukamas 
varžtelis, o patį atsuktuvą rengiamasi sukti kitu atsuktuvu22 (1 pav.): viskas sukons-
truota ištisinės kontrolės ir kartotės (nuostatų ir prasmių formavimo priemonė – 
„liaudžiai įpročius, žinojimą apie pasaulį, net emocines reakcijas į vienus ar kitus 
dalykus diegė ideologijos režisieriai“23) principu. Individas čia – darbo jėga, sta-

21 Nekrašas E. Stalinizmo mįslė. Literatūra ir menas, 1988 gruodžio 24.
22 R. Stapulionio karikatūra. In Homo sovieticus-90 (Pabaltijo karikatūrų trienalė). Vilnius, 1990. Puslapiai 

nenumeruoti.
23 Putinaitė N. Ten pat, 130.

1 pav. R. Stapulionio karikatūra
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tistinė masė, trąšos kieno laukuose, o ne Vydūno „sau žmogus“24. Tai – dvasiškai 
užguitas asmuo, praradęs savo vertės pajautimą, „stagnacijos“ reproduktorius25. 

Žmogui, verčiamam „pasyviu sraigteliu, pastumdėliu, nebranginančiu savo 
duoto žodžio“, lieka du pasirinkimai: virsti autonominiu žmogumi – visiškai 
uždaru, nuo viešo gyvenimo atitrūkusiu, bet išsaugojusiu orumą ir minties sava-
rankiškumą, arba manipuliaciniu žmogumi, kuris visiškai atviras, atitinkantis viešo 
gyvenimo standartus, entuziastingai veikiantis be sąžinės priekaištų26. 

Kita vertus, du skirtingi tipažai egzistuoja ne tik socialiniame gyvenime, bet ir 
asmenybės lygmenyje: socialinis aš ir privatusis aš, gyvenantys visiškai nepažindami 
vienas kito („kai socialinis aš kasdien prisiima padidintus socialistinius įsiparei-
gojimus, privatusis aš kasdien juos klastoja; kai socialinis aš veržiasi į partiją dėl 
komunizmo idealų, privatusis aš siekia nomenklatūrinės karjeros ir vietos prie gėry-
bių lovio“27), o ši praraja perrėžia visą asmenybę – jos atmintį, mąstymą, socialinę 
savivoką, iškreipia elgesį, dorovę.

GY VENIMAS UŽ KONCL AGERIO VIELŲ :  GALIOS,  APLEISTUMO IR PASEKMIŲ BAIMĖ

Homo sovieticus „moralinis stuburas“ sulaužytas, jis stokoja atsakomybės, savaran-
kiškumo, kritiško mąstymo ir nuolat tikisi, jog kokia nors valdžia ar jėga patenkins 
jo – vienmatės ląstelės – poreikius. Sovietinis žmogus 15–20 metų paklusnus kaip 
smilgelė, kad per savo 50-mečio jubiliejų gautų butą28. Jis tikisi, kad netgi nepri-
klausomybė kaip kokie barščiai ant lėkštelės bus atnešti29 ar kaip banda visi bus 
nuginti į nepriklausomybę ir staiga taps laisvi30. 

<...> visus tuos praėjusius dešimtmečius gyvenome konclageryje <...> (kuriame) mus 
maitino, rengė, aprūpindavo butais ir kitais patogumais. Vienu žodžiu, tame koncla-
geryje mumis rūpinosi. <...> Baisu bus tuomet, kai visiškai susuks konclagerio vielas, 
kai mes atsidursime vieni (kiekvienas atskirai) prieš pasaulį ir jau niekad niekas mumis 
nesirūpins. <...> Atsiras ta tikroji nelygybė, kuri iš esmės mums nepažįstama.31

Konclagerį palikti baisu – būsi vienišas ir apleistas. Apie pastarąjį jausmą kalba 
Rasa Baločkaitė, klausdama, kiek gulago liko mumyse šiandien: apie apleistumo 
būseną, bare life, kai žmogiškumas yra atšaukiamas, o vienintelis argumentas yra 

24 Landsbergis V. Iš programinių Sąjūdžio pranešimų. Gimtasis kraštas, 1988 lapkričio 3–9.
25 Gaidamavičienė I. Dvasingumo ir tautiškumo vienovė. Kultūros barai, 1989, nr. 2, 2. 
26 Stoškus K. Koks kultūros persitvarkymas? Kultūros barai, 1988, nr. 10, 43.
27 Bistrickas R., Kočiūnas R. Ten pat, 11.
28 Atbudimo laikas beldžiasi į kiekvieno mūsų širdį. Kultūros barai, 1989, nr. 6, 22.
29 Jankauskas R. Abejingumo sindromas. Respublika, 1990 balandžio 4.
30 Laisvė kurti – laisvė gyventi. Nemunas, 1989, nr. 5, 44.
31 Kačanauskas Ž. Konclagerio ilgesys. Respublika, 1990 liepos 28.
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galia ir telieka pasikliauti savo paties fizine bei psichologine jėga, ir apie apleistumą, 
abandonment, pereinamuoju laikotarpiu, žlugus sovietinei sistemai32. Sovietinė sis-
tema sukūrė kažkokį niekieno, patį sau, tuščiomis rankomis žmogų, iš kurio atėmė 
praeitį, pažadėjo ateitį, bet ji tokia sunkiai įsivaizduojama33. Apleistumo būsena, 
kylanti dėl žmogaus vienišumo beprotiškai kolektyviniame pasaulyje, kur nėra 
jokios sienos tarp žmogaus ir visuomenės, jis niekada nelieka vienas, o jei žūva, 
„tai tikrai ne dėl aplinkinių abejingumo, o, deja, todėl, kad aplinkiniai pernelyg 
įdėmiai jį stebi“34. Homososas – kolektyvo narys, be galo besidomintis savo laipti-
nės kaimynų ir apskritai planetos gyventojų gyvenimu35, bet bendruomeniškumas 
tokių sovietinių individų visuomenėje mažai ką reiškia: jį pakeičia susvetimėjimas 
ir vien išorine prievarta palaikomas bendrumas36. Lageris – tai „mažoji zona“, o 
štai sovietinis pasaulis už lagerio sienų – „didžioji zona“37. Tūlas nomenklatūrinin-
kas karikatūroje vaizduojamas kraupiai panašus į „mažosios zonos“ gyventoją: po 
švarku, kurį šis atgrasus, piktai išsišiepęs, demoniškų akių tipas atlapojęs, matyti 
kūjo ir pjautuvo, penkiakampės žvaigždės tatuiruotė38 (2 pav.). 

„Brežnevinis laikotarpis ne mažiau žaizdotas ir tragiškas nei stalininis, mat buvo 
žlugdoma žmogaus individualybė, jis buvo paverčiamas įrankiu, nežymiu sraigte-
liu“ baisioje vidutinybės, kurios mąstymo kultas įsivyravo, mašinoje, kur vadovau-
jantysis – menkysta, o darbininkas – pelė, ieškanti būdų kaip išgyventi spąstuose, 
todėl be šeimininkiško požiūrio ir iniciatyvos.39 

Gulagas mumyse – tai ir nuolatinis, milžiniškas valdžios ir galios bijojimas ir 
troškimas vienu metu40. Pajutę „tvirkinančią valdžios galią, nužmogėjo ištisi visuo-
menės sluoksniai“:

Buvom beįprantą, kad taip ir turi būti: visur tave sutinka kaip potencialų priešą. Kuo 
oficialesnė įstaiga, tuo atšiauriau. Valdžią puikiausiai galima rodyti ir nesėdint aukštame 
poste. Štai seselė ligoninėje – šitoookia viršininkė! Nemėgink ginčytis su autoinspek-
torium. Jo argumentas: aš tau dar ne taip padarysiu! Kino kasininkė už pretenzijas 

32 Baločkaitė R. Apleistumo zona. Kiek tavyje gulago? Prieiga internete: <http://www.satenai.lt/2014/12/29/
apleistumo-zona-kiek-tavyje-gulago/> [žiūrėta 2016 05 26].

33 Įsiminti, suprasti ir veikti. Nemunas, 1988, nr. 4, 10.
34 Miłosz Cz. Ten pat, 264. 
35 Зиновьев A. Ten pat.
36 Putinaitė N. Ten pat, 117.
37 Геллер M. Ten pat.
38 A. Jonaičio karikatūra. In Homo sovieticus-90.
39 Dautartas V. Žaizdos mūsų kasdieninės. Literatūra ir menas, 1989 vasario 18.
40 Mažeikis G. Gulagas mumyse: šunžmonių ugdymas ir jų priežiūra. Prieiga internete: <http://www.delfi.lt/

news/ringas/abroad/g-mazeikis-gulagas-mumyse-sunzmoniu-ugdymas-ir-ju-prieziura.d?id=66988502> 
[žiūrėta 2016 05 26].
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nubaus tave prastesniu bilietu, pardavėja ar batų priėmėjas taisykloje aristokratiškai 
vis praeis pro šalį, kioskininkė apsimes kurčia ir rūpestingai taisinės toliau laikraščių 
kampučius.41

Pilką vidutinybę palaiko tai, kad „leidžiama sau tik tai, kas realiai įmanoma“42, 
mat „administracinė-komandinė sistema padarė viską, kad žmogus gerai žinotų 
savo grandinės ilgį, kurį žolės plotelį patartina rupšnoti, o kur – tabu“, todėl vienas 
akivaizdžiausių stagnacijos padarinių – pusiausmegenystė43. Pažvelkime į karika-
tūrą, kurioje pavaizduotos homo sovieticus smegenys: pusė jų atrodo kaip įprastas 
Homo sapiens fiziologinis galvos turinys, likusioji dalis – tai pusė penkiakampės 
žvaigždės, lyg kas iš tiesų būtų atlikęs kraupią, Frankenšteino eksperimento vertą 
transformaciją44 (3 pav.). 

41 Motiejūnas V. Septynios dienos. Literatūra ir menas, 1988 rugpjūčio 20.
42 Kuzmickas B. Kultūros nacionalumas ir visuomenės persitvarkymas. Kultūros barai, 1988, nr. 10, 3.
43 Musa politica: atviras pašnekesys. Nemunas, 1988, nr. 9, 16.
44 G. Stankevičiaus karikatūra. In Homo sovieticus-90.

3 pav. G. Stankevičiaus karikatūra2 pav. A. Jonaičio karikatūra
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Kol už jūrų marių kiti mylėjo, vaikus augino ir knygas rašė, tarybinė sistema vis revo-
liucionavo. Ir mūsų tėvai mylėjo vienas kitą, mylėjo mus. Tiesa, truputėlį kitaip. Ir mes 
užaugome, deja, taipogi kitoniški. Tarsi eksperimentiniai, galintys mylėti, bet dažniau 
išduoti, galintys padėti, bet dažniausiai praeinantys pro šalį, galintys pažadėti, bet ne 
kiekvieną kartą tęsintys pažadus.45

Iniciatyva laikoma išsišokimu, kitoniškumas – priešiškos ideologijas apraiška, 
kolektyvas čia – ne individualybių visuma, o pilka masė: puiki terpė tvyrančiai 
socialinei apatijai, baimei, baziniam nesaugumo jausmui, „šaligatvių nulio kom-
pleksui“46. Stalinizmo laikų baimė – „ką pamanys, ką pasakys, kaip supras, kaip 
perskaitys“ – vis dar gyva, nors „šiaudadvasių laikmetis“ lyg ir praėjo47. Baimė 
ir pilkos masės pojūtis apčiuopiami: chroniškas prekių stygius minias miestuose 
paverčia vienoda, pilka ir skurdžia mase, baimė „paralyžiuoja individus ir ver-
čia juos supanašėti visa kuo: gestais, drabužiais, veido išraiška ir kiek įmanoma 
priartėti prie bendro vardiklio. Miestus užpildo valdantiesiems labiausiai patin-
kantis rasės tipas: žemaūgiai, kvadratiniai vyrai ir trumpakojės moterys plačiais 
užpakaliais“48. Homo sovieticus – beveidžių žmonių sambūris po plevėsuojančia 

45 Jankauskas R. Ten pat.
46 Alternatyva technokratiniam pamišimui. Kultūros barai, 1988, nr. 11, 2.
47 Karčiauskas M. Išmintis, atminimas, valia. Literatūra ir menas, 1988 liepos 9.
48 Miłosz Cz. Ten pat, 89.

4 pav. R. Stapulionio karikatūra



153

HOMO SOVIETICUS :  PILKO IR PLIKO ŽMOGAUS PORTRETO BRUOŽAI LAISVĖJANČIOS LIETUVOS SPAUDOJE

vėliava, kurioje įvardyta ir nusakoma jų būtis – sovieticus49, ar tokių pat beveidžių 
minia, nešina paradiniais transparantais, kuriuose ir tėra ryškūs veido – įsitiki-
nimų, atminties, individualumo – bruožai, o juose užrašyti šūkiai – vienintelis 
tokių žmogystų galvų užpildas50 (4 pav.). 

SUMURKDY TO ŽMOGAUS  PSICHOLOGIJA 

Baimė ir nesaugumo jausmas kyla iš homo sovieticus suvokimo, kad jo veiksmai ir 
pažiūros, pasikeitus aplinkybėms, gali būti paskelbti antitarybiniais, ekstremisti-
niais ar nacionalistiniais, todėl sovietinis žmogus – tyli (tylėdamas pritaria, net jei 
norėtų nepritarti) ir vengia veikti (tik taip įmanoma išvengti klaidų ir nesėkmės), 
yra apatiškas, inertiškas ir priešiškas naujovėms51. Tai – gyvenimas sulig instruk-
cija Kukučiui, paleistam iš daboklės: „a) negalvojant / galvoti / ko nereikia /  
galvoti / b) nematant / matyti / ko nereikia / matyti / c) nesuprantant / suprasti /  
ko nereikia / suprasti“52. „Baimės ir stingulio chimera“ sukausto vidujai taip, 
kad „sunku išmesti iš kišenių vidinės cenzūros akmenis“53, net sveiku protu tapo 
įprasta vadinti tai, „kas normaliose visuomenėse vadinama savisaugos arba tiesiog 
baimės instinktu“54. 

Apie baimę šiame roko marše buvo kalbama ir dainuojama labai daug. „Mes bijom 
vėjo, šiaurės vėjo... Mes vis dar bijom... Mes bijom, bijom, bijom...“ – skambėjo 
„Bix“ dainose. „Siaubas mano brolis, siaubas man mama...“ – kaip niekad jausmingai 
užtraukė „Atsuktuvas“ Tauragėje įvykusiame džemseišine. Maršo metu mes susidūrėme 
su įvairiausiomis baimės apraiškomis. Jau buvo minėta, kad kai kurie miestai, sužinoję 
apie Sąjūdį, apskritai neįsileido Roko maršo. <...> A. Juozaitis kalbėjo: „Mes nebijome 
sau prisipažinti, jog dar visai neseniai buvo laikas, kai 10 bailių stojo prieš 1 drąsųjį.“55

Tai kontroliuojamas (sistema, išorinis faktorius) ir kontroliuojantis („dvasinė 
emigracija“, ketmano praktikavimas, nuolatinė vaidyba ir apsimetinėjimas, savi-
cenzūra, medinė sovietmečio kalba) žmogus. Sovietinė sistema siekia kontroliuoti 
jausmus, paversti juos sąlyginiais refleksais, kuriuos sužadina duodama signalą iš 
viršaus56. 

49 E. Unguraičio karikatūra. In Homo sovieticus-90.
50 R. Stapulionio karikatūra. In Homo sovieticus-90.
51 Bistrickas R., Kočiūnas R. Ten pat, 14.
52 Martinaitis M. Instrukcija Kukučiui, paleistam iš daboklės. Prieiga internete: <http://www.tekstai.lt/buvo/

tekstai/martinai/kukucio.htm#instrukcija> [žiūrėta 2016 05 26].
53 Gudaitis R. Mes – iš peršautų dainų krašto. Literatūra ir menas, 1988 birželio 11.
54 Juozaitis A. Naujas sveikas protas ir nauji žygiai. Atgimimas, 1988, nr. 13, 2.
55 Ivanauskaitė J. Ir šviesa, ir tiesa, mus žingsnius telydi. Nemunas, 1988, nr. 12, 24.
56 Геллер M. Ten pat.
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Mano karta buvo auklėjama tapti lakūnais-kosmonautais, tačiau nepraėjome medici-
ninės komisijos... Mūsų neauklėjo tapti respublikos prezidentais, karžygiais, pasaulio 
gyventojais. Mus išauklėjo bailiais ir vidutinybėmis – tik tokie išėjom... tokie kontro-
liuojami.57 

Homo sovieticus būdingas silpnavališkumas, kylantis iš įsitikinimo, kad tikrovė –  
gniuždanti, nenugalima, priešiška anoniminė jėga, o toks įsitikinimas skatina nepa-
sitikėti savo individualiomis jėgomis ir sprendimais58. 

<...> į Jūsų sąmonę negalėjo neprasiskverbti baimės sindromas ir scholastinės tiesos... 
Jūs atėjote iš šeimų, kur oficialusis cinizmo ir atsargumo kirminas pragraužė idealizmą, 
pasišventimą ir orumą, pakeisdamas juos daiktų ir malonumų kultu, įspūdžių aistra, 
socialinės hierarchijos taisyklių priėmimu ir pačiu niekingiausiu nusistatymu – prieš 
vėją nepapūsi.59

Tai – sumurkdyto, beteisio ir viskam abejingo žmogaus psichologija: „Darykite 
ką norite, vis tiek nuo manęs niekas nepriklauso“60. Bejėgiškumo jausmas, įsiti-
kinimas, kad jis negali nieko pakeisti savo paties, organizacijos, šalies gyvenime – 
„galima dalyvauti rinkimuose arba nedalyvauti, vis tiek balsavusių „už“ procentas 
bus 99,9“ – verčia atsisakyti aukštesnių tikslų ir taip užsitikrinti vidinį stabilumą, 
ramų gyvenimą, mat „homo sovieticus tik tada parankus totalitarinei valstybei, jei 
jis lindi savo kiaute ir netrukdo valdantiems valdyti, kalbantiems iš tribūnų – kal-
bėti, nieko neveikiantiems – nieko neveikti“61. 

<...> neapibrėžtumas, aptakumas, nepastovumas, visa ko daugiaprasmybė charakteri-
zuoja sovietų visuomenę, kuri sudaryta iš želė pavidalo vienetų ir visumoje yra želė pavi-
dalo darinys. Tai – chameleonų visuomenė.62 

PLIKAS HOMO SOVIETICUS

BĖDINA SOVIETŽMOGIO  BUITIS IR BŪTIS

Georgo Orwello totalitarinėje antiutopijoje skurdas – vienas iš galingų žmogaus 
auklėjimo ginklų, privaloma angsoco būties forma. Deficitas, apėmęs visas sovietinio 
žmogaus gyvenimo sritis, skatino kyšininkavimą ar vagystes, kurios kaip tokios net 
nesuvokiamos, mat žmogus, „išsinešantis“ (rus. nesun atitinka veiksmažodį „nešti“) iš 

57 Pamendėnas M. Apie lakūnų-kosmonautų kartą. Nemunas, 1988, nr. 7, 39.
58 Putinaitė N. Ten pat, 204–205.
59 Zalatorius A. Žvelgiu su pavydu ir nerimu. Gimtasis kraštas, 1988 rugsėjo 15–21.
60 Atbudimo laikas beldžiasi į kiekvieno mūsų širdį. Ten pat.
61 Bistrickas R., Kočiūnas R. Ten pat, 14.
62 Зиновьев A. Ten pat.
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darbo prekes, produktus ar bet ką, kas „blogai padėta“, ne vagis, tik negalintis jų jokioje 
valstybinėje parduotuvėje rasti ar nusipirkti63. Taip išmokstama „kombinuoti“, apeiti 
įstatymą, naudotis blato sistema, pasitelkti sovietinę išmonę kaip gyvenimo prak-
tiką, steigiančią šešėlines realybes totalinės atžvilgiu, įvairius stokojamos tikrovės –  
buitinės ir būties – pakaitalus, taip priartinamas nenormalus gyvenimas prie 
normalaus64. „Nuvyto įstatymas nevok – nes iš valstybės, kuri nebuvo žmonių 
valstybe, tartum galima vogti. Atseit, ji plėšia mus, mes atsiimam“65, tad vogti 
priprato visi, kas tik gali, nors dar gėda pavogti iš kito kišenės, o iš valstybės –  
jau ne66. Homo sovieticus nejaučia skirtumo tarp savo intereso ir bendrojo gėrio, 
todėl gali padegti katedrą, kad tą ugnį panaudotų išsikepti sau kiaušinienę67.

Homososas, išmokytas gyventi palyginti prastomis sąlygomis, yra pasiruošęs susi-
durti su sunkumais, nuolat tikisi, kad bus dar blogiau, ir paklūsta valdžios įsaky-
mams68. Homo sovieticus būvį, matyt, puikiai nusako „(iš)laukti“: jis laukia išsigel-
bėjimo, manos, pagal instrukcijas numatyto šviesesnio rytojaus, nors juo netiki, 
ir laukia eilėje – iš mažų vienodų žmogeliukų eilių į parduotuves suformuota ir 
penkiakampė žvaigždė69 (5 pav.). 

63 Геллер M. Ten pat.
64 Putinaitė N. Ten pat, 160–161.
65 LPS steigiamasis suvažiavimas: Vytauto Landsbergio kalba. Atgimimas, 1988, nr. 6, 4.
66 Mikertienė I. Kada nustosim vogti? Atgimimas, 1988, nr. 2, 6.
67 Tischner J. Ten pat, 145.
68 Зиновьев A. Ten pat. 
69 R. Damskio karikatūra. In Homo sovieticus-90.

5 pav. R. Damskio karikatūra
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Ne tik idealia, bet ir represyvine galia disponuojanti sistema, „perdirbinėdama“ nepa-
klusnųjį gyvenimą pagal ideologinius reikalavimus, gyvenimą padarė svetimą visam tam, 
kas idėjiška ir kas tą idėjiškumą realizuoja <...>. Socializmo kūrime dalyvauta kaip tarny-
boje – turi atidirbti kad gautum duoną, ir ne daugiau. Užtat galima, vogti, simuliuoti, 
kone iš visko tyčiotis ir šaipytis, tikru gyvenimu laikant tik tris dalykus: butą (namą), 
sodybinį sklypą (kolektyvinį sodą) ir kapus.70

Pasak Józefo Tischnerio, visos visuomenės, kuriose privatinės nuosavybės prin-
cipas pažeistas, yra pasmerktos tapti „vartotojiškomis visuomenėmis“: turėti buvo 
uždrausta, tad teliko vartoti, vartoti tai, ko neturėta – tai ir yra socialistinis varto-
jimas71. Sovietmečiu įgyti papročiai – netgi nomenklatūrą apsėdusi mintis rinkti 
tarsi skruzdėlėms po „mažiausią trupinį ir krauti viską į rūsį ar po lova, kol įvyks... 
tiesa sakant, kas įvyks? Tai potenciali vartotojų visuomenė <...>.“72 Sovietmečiu 
užaugusioji „prarastoji karta“ priebėgos savo „sužalotoms sieloms ieškojo mies-
čioniškoje buityje ar užjūrio daiktuose, destruktyvioje kūryboje ar desperatiškam 
nieko neveikime, alkoholyje ar narkotikuose“73.

Išmonė gelbsti vaduojantis iš stokos, bet savo būties ir buities elgetiškumo pojū-
tis lieka: viename iš „Homo sovieticus-90“ karikatūrų parodos darbų ideologijos 
bergždumą liudija iškelta ir kryptį rodanti Vladimiro Lenino skulptūros ranka, 
sudominanti tik aplink skraidančius paukščius, ir tuščios dviejų žmogystų kepurės, 
kurias šie laiko ištiesę paminklo apačioje74. Kitoje karikatūroje vargšas sovietinis 
žmogelis kaulėtais šonais vietoj figos lapelio laiko taloną, taip užsidengdamas savo 
„gėdą“75. Neretai karikatūrose homo sovieticus yra nuogas: jis bėga pasišokinėdamas 
su transparantu „Pirmyn!“ rankose į vieną pusę, o atgalios kiūtina be drabužių, 
nuogas, laikydamas transparantą „Atgal!“76; kitur pavaizduotas nuogas luošas žmo-
gėnas su antpečiais, kuriam ant pliko pilvo prisegtas medalis, o vietoj ramentų – 
raketos77, arba vilkintis vatinuku, apkabinėtu medaliais, bet be kelnių, o jo „gėdą“ 
tedengia medalis su penkiakampe žvaigžde78, arba aklas driskius su SSRS vėliava 
veda nuogalių, prisidengusių kūju ir pjautuvu lyg figos lapeliu, būrį79 (6 pav.). Kari-
katūrose sovietinis žmogus plikas, o tas plikumas nusakomas ne vienu jo sinonimu: 
menkas, prastas, neturtingas, vargšas, nepakankamas, skurdus, blankus, neraiškus, 

70 Ozolas R. Mūsų galia ir negalės. Literatūra ir menas, 1988 spalio 29.
71 Tischner J. Ten pat, 264–265.
72 Greimas A. J., Žukas S. Lietuva Pabaltijy. Istorijos ir kultūros bruožai. Vilnius: Baltos lankos, 1993, 155.
73 Ivanauskaitė J. Ten pat, 23.
74 A. Bunikio karikatūra. In Homo sovieticus-90.
75 A. Ambraso karikatūra. In Homo sovieticus-90.
76 A. Deltuvos karikatūra. In Homo sovieticus-90.
77 A. Unguraičio karikatūra. In Homo sovieticus-90.
78 H. Valujevičiaus karikatūra. In Homo sovieticus-90.
79 A. Liočo karikatūra. In Homo sovieticus-90.
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tuščias, negaliojantis, nepagražintas, neapsaugotas, varganas, skurstantis, nelaimin-
gas, pasigailėtinas, bėdinas ir t. t.

HOMO SOVIETICUS  DVASIOS SKURDAS IR MORALĖS EROZIJA

Sovietinis žmogus plikas dvasine prasme: dvasingumo mito – statistinių akmenėlių, 
kuriais „skaičiavome kultūros namus, teatrus, knygas, paveikslus, muzikos veikalus 
ir teigėme, kad tuo viską pasakome apie dvasinę kultūrą“ – jis pavergtas ir nuskur-
dintas labiau nei materialinės gerovės iliuzionistinių triukų80. Sovietinis žmogus 
randasi jo žvilgsnį ir ieškojimus atitraukiant nuo prasmės klausimų, materialistinės 
pasaulėžiūros suformuotas žmogus, pasinėręs į dermės su visuomene kasdienybę, 
vykstančių švenčių ar susikuriamų progų efektais bei emociniais stimulais užpil-
dantis prasmės stoką81. Sąjūdžiui privalu atkurti ne tik Lietuvos kultūrą – istorijos, 
tiesos ir tikėjimo siekius – gamtą, bet ir žmogų, jo dorą, valią ir protą82. Represy-
vioje sistemoje net „elementariam padorumui išsaugoti reikia titaniškų pastangų, 
sistema idealiai atsirenka bestuburius žmones, kurie lengvai suderina vergišką 
paklusnumą su teise savivaliauti duotos valdžios ribose“83. 

Pripratęs prie nurodymų iš viršaus žmogus nejučiom praranda blaivų protą ir 
objektyvumą, o direktyvinis auklėjimas nurodo kardinalią ar magistralinę liniją, 

80 Dvasios pasaulio anatomija. Literatūra ir menas, 1988 birželio 25. 
81 Putinaitė N. Sovietinės sekuliarios apeigos ir perkeistas žmogiškumas. Naujasis židinys–Aidai, 2014, nr. 3, 

31.
82 Iš programinių Sąjūdžio pranešimų: Romualdas Ozolas. Gimtasis kraštas, 1988, spalio 27 – lapkričio 2.
83 Kokio teisingumo mes siekiame? Kultūros barai, 1989, nr. 5, 2.

6 pav. A. Liočo karikatūra
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kuria ir privalai sekti be jokių nukrypimų84. Direktyvos – anoniminės, vyksta teisi-
nės ir moralinės atsakomybės erozija, nebelieka moralinių imperatyvų:

Baisiausias stalinizmo palikimas – individualios atsakomybės kaip moralinės kategorijos 
ir moralinio jausmo sunykimas. Valdanti viršūnė monopolizavo visų esminių gyvenimo 
klausimų sprendimą. Žemyn ėjo tik komandos, o ne paklausimai <...>. Išliko tik biu-
rokratinė atsakomybė, nukreiptą į viršų, bet ne į apačias, ne save patį. Svarbu tebuvo 
gražiai atsiskaityti aukštesnėms pakopoms, joms įtikti.85

Taip nyko mąstymo kultūra, kurios apraiškas „visuomet puoselėjo jokių didelių 
mokslų nebaigęs medžiotojas ar žemdirbys, darbininkas ar amatininkas“, ir nuo-
monių įvairovė, per kurią „išryškėja asmenybė, kuri tolo nuo savęs, savo būties 
išgyvenimo“, „vertybių sistemos piramidė grėsmingai pasviro, kai kas joje ir vieto-
mis susikeitė“86. Sovietinė prievartos mašina traiškė visus tiltus, jungiančius žmo-
nes, sudarančius jų tarpusavio santykių esmę, visuomenės audinį – šeima, religija, 
istorinė atmintis, kalba – vykdoma planinga visuomenės atomizacija, individo 
pasirinkti saitai keičiami jam parinktais, sistemos leidžiamais ryšiais. Žmogus lieka 
vienišas akistatoje su valdžios leviatanu ir išsigelbėti nuo gąsdinančios vienatvės gali 
tik tapdamas lašeliu toje „masėje“87.

Užaugome be per tūkstantmečius mūsų prosenelių ir senelių iškentėtų žodžių, į keturias 
evangelijas sudėto žmonijos patyrimo, be bendražmogiškų vertybių, dorovinių nuostatų 
sampratos. <...> Nebeturime namų, kuriuose būtų gimę, užaugę ir akis užmerkę tėvai... 
mūsų sąmonėje nebeliko tėviškės sampratos, gyvenimo po klevu. Nėra daiktų ir reiš-
kinių, į vieną branduolį jungiančių kelias giminės kartas.88

Buvusios vertybinės kategorijos moralės ir etikos srityje „direktyvine tvarka buvo 
apšauktos „liaudies opijumi“, sujaukta moralė, sugriautas pasitikėjimas. Vagystės 
tapo mūsų gyvenimo norma“, tėvų išdavystė tapo morozovišku didvyriškumu, 
„aktyviausiai buvo puoselėjimas alkoholizmas, sėjama neapykanta, abejingumas“89.

PRARASTA TĖVYNĖ IR SULUOŠINTA VISUOMENĖ 

Pasakojimas apie homo sovieticus įsipina į tautinį naratyvą, kuriame brutalią stali-
nizmo prievartą ir represijas, fizines kančias ir skurdą, anapilio nebūtį keitė ne tokia 

84 „Praeitis tau pasakys“... Pokario vaizdavimas lietuvių prozoje. Literatūra ir menas, 1988 gegužės 7.
85 Kubilius V. Kada tapsime atsakingi? Literatūra ir menas, 1988 spalio 7.
86 Dvasios pasaulio anatomija. Ten pat.
87 Геллер M. Ten pat.
88 Jankauskas R. Ten pat.
89 Istorinės tiesos diena: protesto mitingo Lietuvoje, Vilniuje, Vingio parke, 1988 m. rugpjūčio 23 d., prieš 

Vokietijos ir Tarybų Sąjungos nepuolimo sutarties (Ribentropo ir Molotovo pakto) pasirašymą 1939 m. 
rugpjūčio 23 d., stenograma. Atgimimas, 1988, nr. 1, 13.
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atvira prievarta, rafinuotesnis žmogiškojo „aš“ transformavimas, kaimo ir miesto 
svetimėjimas, alkoholizmas, vagystės ir blatas, deficitas, iniciatyvos ir atsakomybės 
numarinimas. „Dabar ne viduramžiai ir mus puola ne keli tūkstančiai kryžeivių, 
bet labai gerai ištreniruotas ir organizuotas biurokratinis aparatas“, žmogus – ne 
pilietis, jis tėra mašinos, vadinamos valstybe, sraigtelis90. Tai, kas atsitiko tautai, 
atsitiko ir žmogui: vykdytas tautos (dvasinis) genocidas ir žmogaus genocidas žmo-
guje91:

<...> vertinimai rūstūs – „dorovės erozija“, „nuosmukis“, „dorovinių vertybių krizė“, 
„devalvacija“, asmenybės dorovinė destrukcija“, <...> „geraširdiškumo deficitas“ <...>. 
Stagnacijos metais įbaugintas, susidvejinęs žmogus, savisaugos verčiamas, susikūrė 
„vidinį cenzorių“. Įpratęs bijoti valdininkų visagalybės, jų savivalės, žmogus pradėjo 
bijoti pats savęs: neduokdie ne taip pasakyti, prašauti pro šalį... Viduje save represavęs 
žmogus vengė bet kokios rizikos, daugybė asmenų savame krašte virto „dvasiniais emi-
grantais“, negalinčiais žodžiu ir veiksmu ginti, saugoti visuotinių vertybių.92

Beatodairiškas materialinės bazės planavimas, priverstinė kolektyvizacija, ideo- 
loginė monopolija su antireligine manija nuskurdino žmogaus vidinį pasaulį, tai 
suluošino visuomenę: „apie 40 milijonų alkoholikų, daugiau nei milijonas vaikų 
be tėvų. <...> Sunku žinoti, kiek yra kalinių ir kalėjimų“93. Sovietinė sistema yra 
atsakinga už tautos genocidą, kultūros genocidą, žmogaus genocidą žmoguje94.

Kaip propagandiniam tarybiniam žmogui smagu traukti „Мой адрес не дом 
и не улица,/ Мой адрес – Советский Союз!“, taip dažnai homo sovieticus lie-
tuviškame pasakojime – žmogus be tėvynės, išvietintas, deportuotas, emigravęs, 
„juk tėvynė baigėsi ten, kur prasidėjo baimė, prievarta, melas. <...> tėvynė, dorovės 
ribą peržengusi, pavirto vien valstybe – ne meilės, bet paklusnumo reikalaujančiu 
prievartos aparatu“, todėl gyvendamas tėvynėje gali beprotiškai jos ilgėtis ir tas 
neišsakytas ilgesys, iš jo kylantis blaškymasis, depresijon vedąs nerimas, yra daug 
šiurpesnis, tragiškesnis nei emigrantų nostalgija95. Kaip SSRS, anot Hellerio, na- 
cionalizavo laiką, jį įvaldė ir gyveno savo atskirą laiką penkmečiais, taip Lietuvoje 
laikas – svetimas, o ji – išmesta iš istorijos, arba istorija – kaip ir bare life žmogiš-
kumas – suspenduota. 

Su panašiais rifais, tik daug anksčiau už mus, matyt, bus susidūrusi „žemininkų“ karta, 
patyrusi tragizmą tos pastangos suskurti Tėvynę ten, kur jos nėra. Atėjo karta ne patyliu-
kais šnabždanti, o išrėkianti visą neviltį, nes neranda nieko, kas ramintų tą erčią, kurioje 

90 LPS steigiamasis suvažiavimas: Vytauto Petkevičiaus kalba. Atgimimas, 1988, nr. 6, 6.
91 Jackūnas Ž. Tradicija ir kultūros būtis. Kultūros barai, 1988, nr. 9, 2.
92 Žibaitis R. Dorovės atgimimo apmatas. Kultūros barai, 1988, nr. 12, 2–4.
93 LPS steigiamasis suvažiavimas: Roberto Pūkenio kalba. Atgimimas, 1988, nr. 6, 4. 
94 Jackūnas Ž. Ten pat.
95 Įsiminti, suprasti ir veikti. Ten pat, 9. 
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turėtų būti siela. <...> atsirado blausi galimybė pradėti krautis ton tuštumon vertus daly-
kus. <...> Nepriklausomos Lietuvos <...> gyvosios dvasios sklaida, rodos, nutolusi nuo 
mūsų ne penkiasdešimčia metų, o geru šimtmečiu, jei ne dar toliau.96

IŠVADOS

Lietuviškame pasakojime apie homo sovieticus 1988–1990 m. periodikoje sovietinis 
žmogus visų pirma yra nužmogintas: tai mažas varžtelis negailestingoje sistemos 
mašinoje, kurio vertė redukuota iki jo atliekamos funkcijos ir įsiliejimo į kolektyvą –  
pilką, bevardę masę, bandą. Homo sovieticus šiame pasakojime – ne marginali asme-
nybė ar demonizuojamas kitas, bet ligotas, sovietinės sistemos suluošintas aš, tam-
sioji, taisytina, atsikratytina būsimo – tautinio – aš pusė.

Homo sovieticus įpratęs paklusti galiai ir tik jai, nes moraliniai imperatyvai sunai-
kinti privalomų beasmenių direktyvų, pasekmių baimės. Įpratęs būti valdomas 
sovietinis žmogus pats nori valdyti ir turėti galią, bijo valdžios ir jos trokšta, bando 
ją įgyvendinti visose savo būties ir buities grandyse – nuo kasininkės ar bilietų kon-
trolieriaus iki aukščiausiųjų valdžios ešalonų. Homo sovieticus persiima sistemoje 
naudojamomis priemonėmis, elgiasi taip, kaip elgiamasi su juo pačiu. 

Įpratęs būti kontroliuojamas, jis ir pats imasi kontrolės, turinčios panaikinti 
bejėgiškumo jausmą. Kontroliuoti tenka daug ką: veiksmus – leidžiama sau daryti 
tai, kas galima, – žodžius, mintis – naudoti perkūnsargius. Tai – pilkos vidutinybės, 
beteisio, „sumurkdyto žmogaus“ psichologija, aukos ar įkalintojo mąstymas: ini- 
ciatyva laikoma išsišokimu, kitoniškumas – priešiškos ideologijos apraiška, geriau-
sia taktika – (pritariant) tylėti ir pritapti. Tokio žmogaus egzistencija – rezignuotas 
(iš)laukimas (apgultos tvirtovės mąstymas) ir nesvarbu, ar lauki manos iš dangaus, 
šviesaus rytojaus, kuriuo netiki, įsakymo, kurio nesiruoši vykdyti, ar deficitinės 
prekės eilėje.

Homo sovieticus patiriamas deficitas buityje ir socialistinei santvarkai būdingas 
savitas vartotojiškumas – tai sistemai (todėl ir žmogui) pavojingų prasmės paieškų 
pakeitimas saugiu ir apčiuopiamu buitiškumu, su nuolat išliekančiu elgetiškumo, 
plikumo (apnuoginto pažeidžiamumo) pojūčiu – tiek būties, tiek buities. Kultūra 
ir dvasiškumas matuojami jų daiktiškos išraiškos vienetais, tad sovietinis žmogus 
nustekentas dvasiškai, morališkai, o jo vertybių sistema išklypusi.

Lietuviškas pasakojimas apie homo sovieticus yra tautinio naratyvo dalis. Sovieti-
nis žmogus šiame patirtų kančių, žalos ir traumų pasakojime – be tėviškės (nebėra 
„gyvenimo po klevu“, amžius menančių atminties vietų) ir tėvynės (valstybė, 

96 Laisvė kurti – laisvė gyventi. Ten pat.
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kurioje jis gyvena, – svetimas prievartos aparatas), bet jo likimas atkartoja tiek vie-
nos, tiek kitos istorijos vingius: tautos tremtį atkartoja „vidinė emigracija“, „dvasios 
tremtiniai“, tautos genocidą – dvasios genocidas, „žmogaus genocidas žmoguje“, 
suluošinta tėviškė – suluošintas žmogus, sustojusi tautos istorija – suspenduotas 
žmogiškumas.
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Laima Venclauskienė

HOMO SOVIETICUS :  GLIMPSES OF BLEAK AND BARE HUMAN EXISTENCE  

IN THE PRESS OF A RE-AWAKENING LITHUANIA

SUMMARY. Homo sovieticus, a term employed to define certain traits of Soviet mentality as it 
had been shaped (in Lithuania) by 50 years of life in the USSR, was a subject that Lithuanian 
periodicals from 1988 to 1990 wrote about in the course of rejecting what was deemed alien 
to the nation as embodied in the socialist system, the state, its symbols, and its values. Exist-
ing homo sovieticus concepts denote the specific mentality of a person living under the Soviet 
system and/or a specific type of person formed by the system, with adaptability/conformism, 
passivity, avoidance of responsibility, and a sense of helplessness being the chief characteristics 
of this individual. Homo sovieticus is contrasted to, and used to satirize, the new Soviet man, 
demonstrating the true result of this propaganda project; and it is also an outcome of a person’s 
ability to conform.
Homo sovieticus in Lithuanian publications is not a marginalized or demonized other, but rather 
an ailing self mutilated by the Soviet system as well as a future (national) self in need of healing 
and re-adjustment. The Soviet human being is dehumanized, with his/her value being reduced 
to the function (s)he performs and to the level of assimilation into the collective, a nameless 
mass. In the periodicals, homo sovieticus is being portrayed as a little cog in the machine, an 
intimidated grey mediocrity. Accustomed to unquestioningly obey the Soviet power, (s)he is 
afraid of and hungry for power at the same time, trying to satisfy this aspiration in basically 
everything (s)he does (everyone, from cashier or shoe mender, seems to willingly demonstrate 
any power they have). Trying to control his/her sense of helplessness (it’s the psychology of a 
“shattered man” conforming to impersonal directives) (s)he adopts the system’s principle of 
absolute control: one must control one’s actions – you can only allow yourself what’s authorised 
(“don’t bite off more than you can chew”) – as well as one’s words and thoughts, with keeping 
silent and conforming being the best tactics. Homo sovieticus is also rendered “bare”: the lack of 
goods and the daily grind are accompanied by a sense of beggarhood and bare vulnerability. The 
value system of the Soviet human being is distorted, the yearning for hard-to-obtain basic goods 
is accompanied by moral erosion (“take what‘s placed badly”– i.e., steal; there’s the lingering at-
mosphere of indifference, the lack of responsibility). He or she has no homeland, is a “spiritual 
emigrant,” someone who’s experienced “spiritual genocide”: there no longer is a traditional “life 
under the maple tree,” and the state (s)he lives in is an utterly brutal apparatus. 
KEYWORDS: homo sovieticus, “Soviet man”, the “new Soviet man”, Lithuanian periodicals, 
1988–1990, psychological portrait, Soviet mentality.




