
 

 

Ar Lietuva yra nepriklausoma Lietuvos TSR? 
 

Tezės: 

1. Didžiausią įtaką Lietuvos valstybės šimtmečio istorijoje turėjo sovietinis laikotarpis. Jis truko ilgai, 

formavo visuomenės vertybes, bendravimo kultūrą, politikos sampratą ir politinio veikimo būdus. 

Sovietmetis sukūrė „LTSR“, kuri, praradusi teisinį pagrindą, už naujų gyvenimo formų 

pesislepiantis palikimas lieka gyvybinga dabartinėje visuomenėje ir valstybėje.  

2. LTSR gyvybinga, nes iki galo nesuvokta. Visuomenėje ji veikia kaip nepasitikėjimas valstybe, 

žemas asmens savivertės lygis, nenoras imtis iniciatyvų ir pasyvaus bejėgiškumo išgyvenimas, 

agresija ir nesugebėjimas formuoti pasitikinčios bendrijos, nuolatinė kritika „valdžiai“ ir visus 

vienijančios stiprios ideologijos bei lyderio-mesijo ilgesys. Valdymo aparate ji reiškiasi 

patvaldiškais santykiais, administraciniu „tęstinumu“ tiems patiems žmonėms užėmus ir užimant 

iki šiol svarbius administracinius postus. Politikoje reiškiasi per konkrečioms vertybėms 

neįsipareigojančių politinių partijų programas. Kultūros elito elgsenoje LTSR pasirodo kaip 

valstybės privilegijų ilgesys, simbolinės valdžios troškulys ir (to negavus) radikalus 

susipriešinimas su politiniu elitu. LTSR veikia, kai politinę tautą sutapatiname su kultūriniu 

etnosu, o ES – su TSRS.  

3. LTSR tveria šiandien, nes nepripažįstama, kad režimas buvo ir „mūsų“. LTSR palaiko tai, kad 

sovietmetis Lietuvoje buvo ir yra suvokiamas kaip „okupacija“, o ne „totalitarinis režimas“. 

Okupacinis režimas matomas kaip „svetimųjų“, ne mūsų, ne lietuvių, kurtas ir palaikytas. Pokytis iš 

sovietinės į nepriklausomą Lietuvą išgyventas kaip svetimųjų „nusikratymas“, išsivadavimas iš 

„rusų“, tarsi savaime turėjęs vesti ir į išsivadavimą nuo totalitarizmo palikimo. LTSR dabartyje 

išliko kaip nesuvoktas „savųjų“ režimas.  

4. LTSR stipriai veikia mūsų istorinę savivoką ir tapatybę. LTSR lemia dabarties santykį su 

tarpukario Lietuva. Ši vertinama kaip tai, kas buvo iki LTSR, ką LTSR sugriovė, bet ko likučiai leido 

priešintis. Tarpukario Lietuva dėl LTSR vertinama kaip beveik besąlygiškai geras dalykas. Tai 

trukdo į ją pažiūrėti kitaip, ją suvokti naujai, nustatyti dabartinės Lietuvos santykį su ja. LTSR 

pasislėpė neatsakytuose praeities klausimuose, baimėje klausimus kelti ir aiškintis (kad ir apie 

lietuvių ir lenkų santykius), taip ji trukdo skleistis laisvai Lietuvai. 

 


