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(Naujosios) medijos ir kultūriniai mikropasauliai
Modestas Grigaliūnas

Miesto troleibuse neįkyriai žvelgiu į savo trumpalaikius 
bendrakeleivius: įlipančius, išlipančius, nuobodžiaujančius,  
miegančius, žyminčius bilietus, bendraujančius. Pastarųjų – 
tik dalis. Visi kiti keleiviai panirę į savo mintis, kurias – tai ir 
yra mūsų dienų ypatybė – didele dalimi lemia nesuvaldomas 
(naujųjų) medijų kišimasis į kiekvieno iš mūsų gyvenseną ir 
mąstymą. Mokiniai ir studentai – beveik visi – klausosi savo 
mėgstamos muzikos Mp3 grotuvais, neršia akimis mobiliojo 
telefono ekranus, stebi interaktyvias miesto reklamas. Važiuo-
jantys į darbą skaito laikraščius, o jų kelionės kaimynai vogčia 
taip pat bando peržvelgti aktualias naujienas.

Vos tik pajudėjus traukiniui, važiuojančiam iš Vilniaus į 
Klaipėdą, kiekvienas keleivis arba įninka į skaitomą knygą, 
arba įsijungia nešiojamą kompiuterį, arba užsideda Mp3 
grotuvo ausines, skambina mobiliuoju telefonu, išsitraukia 
kompiuterinį žaidimą. Visi pasineria į informacijos vandeny-
ną, kuriame kiekvienas gali rasti asmeninės erdvės – tai taip 
pat mūsų dienų ypatybė. Visiems skirta (vieša) informacija 
gali būti ir asmeninė, nes kiekvienas turi galimybę atsiriboti 
nuo jam neįdomios informacijos ir vartoti tik jam aktualią. 
Minkštose traukinio sėdynėse sėdima po du ir – neįtikėtina 
– laikui prastumti įsijungiami du kompiuteriai! Tris-keturias 
valandas trunkančios kelionės metu sukuriama nauja erdvė, 
iš kurios visi ten esantys visomis pastangomis stengiasi bent 
mintimis ištrūkti.

Kiekvienas paniręs į savo mintis, kurias diktuoja girdima 
muzika, skaitoma SMS žinutė. Kiekvienas, užsidaręs savajame 
kultūriniame mikropasaulyje, savo povyza rodo abejingumą tai 
realiai erdvei, į kurią yra įsiliejęs trumpam laikui, „nuo stotelės 
iki stotelės“, nuo miesto iki miesto. Kultūriniu mikropasauliu 
šiuo atveju vadinu atskiro asmens pomėgius, įpročius, skonį, 
stilių, mintis, problemas, nuotaikas, lūkesčius, socialinės 
komunikacijos ratą, darantį įtaką viešajai asmens elgsenai. 
Kažkas panašaus į J. Baudrillardo simuliakrų pasaulį, bet 
ne vien tai. Kiekvieno žmogaus elgesį (kartais neadekvatų) 
realiojoje erdvėje kuria grotuvų ir telefonų perduodama so-
ciokultūrinė informacija – vieni linguoja į girdimos muzikos 
taktą, kiti šypsosi, nors aplinkui nieko linksmo nevyksta. 
Tokios būsenos, atrodo, atspindi viešojoje erdvėje įsigalintį 
susvetimėjimą, kuris ir šiaip tokioje vietoje yra gana akivaizdus 
jau vien dėl didelės nepažįstamų žmonių koncentracijos, o 
šiandien dar yra stiprinamas naujųjų medijų. 

Ką čia minėti žmonės suvokia apie kelionės metu troleibuse 
ir traukinyje vykstančius įvykius? Keli iš jų sureaguoja į vietos 
atsisėsti prašantį žmogų? Žinoma, nereikėtų tirštinti spalvų 
– paprašiusiam ir vietą užleidžia, ir bilietą padeda pažymėti, 
tačiau šis atsakas į socialinės komunikacijos mezgimosi signalą 
yra automatiškas, nesuponuojantis jokios ilgesnės sąveikos, 
padiktuotas nebent viešo elgesio refleksų. Kodėl atsitiktinės 
socialinės komunikacijos aktai trunka taip trumpai, kodėl 
neužsimezga ilgesnis bendravimas? Žmonės tampa (gal ir 
visada buvo) abejingi tai socialinei realybei, kuri susikuria 
laikinai, situatyviai ir yra ribojama erdvės ir laiko. Visi yra 
sujungti socialinių ryšių, kiekvienas tylomis bendrauja daž-
niausiai ne su tais, kurie yra (sėdi / stovi) šalia, o su esančiais 
kitoje erdvėje arba su savimi. 

Čia įžvelgčiau socialinės komunikacijos pralaimėjimą prieš 
intrakomunikaciją – bendravimą su pačiu savimi, individualių 
minčių generavimą. Intrakomunikacija stipri tuo, kad vienam 
vieninteliam šio proceso dalyviui – atskiram individui – sutei-
kia galimybę mąstyti, apdoroti tik tokią informaciją, kuri yra 
aktuali jo vieno kultūriniam mikropasauliui, prasidedančiam 
minčių turiniu ir besibaigiančiam kad ir aprangos stiliumi. 
(Naujosios) medijos, leidžiančios informaciją vartoti, ją 
apdoroti ir pateikti savąją tokios informacijos interpretaciją 
bet kurioje vietoje ir bet kuriuo laiku, atskirus mikropasau-
lius tik dar labiau atitveria nuo realios situacijos, menkina 
naujų kultūrinių patirčių įsisavinimo galimybes ir didina 

susvetimėjimą.
Laikantis technopesimistinio požiūrio, darosi akivaizdu, 

kad (naujųjų) medijų plėtra tiek technologine, tiek socialine 
prasme viešosios erdvės nestiprina. Iš pirmo žvilgsnio gali 
pasirodyti, kad (naujosios) medijos sudaro galimybę realiu 
laiku stebėti aktualius visuomenės įvykius ar net dalyvauti 
juose, tačiau įtariu, kad iš tikrųjų šis technosocialinis padaras 
tik kuria daugybę mikropasaulių, kuriuose sukuosi aš, mano 
draugai, kaimynai, artimieji, mylimieji, taip pat ir jūs, jūsų 
kaimynai, draugai, priešai ir bendradarbiai. 

Šiame tekste vartodamas terminą „naujosios medijos“, žodį 
„naujosios“ kai kuriais atvejais esu linkęs skliausti dėl to, kad 
ne vien tik naujosios, bet ir įprastos medijos lemia aptariamų 
mikropasaulių formavimąsi, tik naujųjų medijų daroma 
įtaka padaro šį procesą itin akivaizdų. Kai kuriais atvejais 
esminis naujųjų medijų bruožas – galimybė pačiam kurti 
žinią ir transliuoti ją visuomenei – sukuria aktyvaus socialinio 
veiksmo iliuziją, nors, mano nuomone, tokia galimybė tik 
stiprina individualizmą, skatina vidinę asmens komunikaciją 
ir suponuoja daugybės mikropasaulių kūrimąsi. Kiekvienas 
iš mūsų, gyvendami savajame pasaulėlyje, siekiame įvairių 
tarpasmeninių kontaktų, kurie, tarpininkaujant šiuolaikinėms 
komunikacijos priemonėms, darosi vis mažiau artimi, silpnėja 
tokios komunikacijos saitai su viešąja erdve.

Įvairūs mokslo institutai ir Europos Komisijos institu-
cijos garsiai kalba apie būtinybę kurti ir stiprinti pilietinę 
visuomenę, nevyriausybinių organizacijų sektorių – tai už-
tikrintų viešosios erdvės stiprėjimą, visuomenės vystymąsi, 
humanistinį bendruomenių kooperavimąsi ir stiprėjimą. 
Taip pat būtina skatinti informacinių technologijų plėtrą bei 
prieinamumą atokiausiuose Lietuvos kampeliuose – viešosios 
erdvės kūrimo prielaidas. Ir vienas, ir kitas siekis, atrodo, yra 
tinkamai pagrįstas ir, logiškai mąstant, vienas kitą papildo, 
tačiau kartais darosi baugu, kad naujųjų komunikacinių 
technologijų integracija į mūsų kasdienį gyvenimą tik kuria 
galybes vienas su kitu ribotai sąveikaujančių mikropasaulių, 
beveik nesuvokiančių pasaulio, kuriame patys egzistuoja, so-
cialumo. Problema ta, kad šie mikropasauliai veikia kitokioje 
– virtualioje, kibererdvėje ir kuria, filosofo M. P. Paulausko 
žodžiais tariant, tinklažmogius (Homo Irretitus) bei tinklo-
bendruomenes, kurių darbo/poilsio vietos yra tinklavietės 
(LAN, intranet, extranet, internet / newsgroups, chat rooms, 

portals), idealai – tinklažina ir tinklavalda (geek, guru, high 
tech, hacker), o fobijos – tinklatarša bei tinklagriuva (computer 
virus, bug, spam, Y2K).1 Tinklas, nurodantis daugelio objektų 
sujungimą tarpusavio ryšiais, čia tampa ir tinklu-spąstais kie-
kvienam jo nariui: anonimiškais, įtraukiančiais, skatinančiais 
plėtoti tik jam aktualų mikropasaulėlį ir uždarančias nuo 
pilietinės, bendruomeninės viešosios erdvės. 

Vis dėlto nevertėtų susidaryti įspūdžio, kad intrakomuni-
kacija mikropasauliuose nužudė poreikį bendrauti socialiai. 
Kiekvienas iš minėtų traukinio ir troleibuso keleivių net ir 
labiausiai paniręs į savo kultūrinės informacijos apdorojimą, 
ieško senamadiškų tarpasmenių kontaktų: mobiliojo telefono 
ekrane surenka tekstą „Ką veiki? :)“ ir siunčia jį iš eilės 3, 5, n 
kontaktams, o po to džiaugsmingai krūpteli kiekvieną kartą 
pajutęs telefono vibravimą, reiškiantį, jog gautas atsakymas: 
„Valgau. :) Ką tu?“. Nuolat (naujųjų) medijų dėka gaunama 
asmeniškai aktuali informacija neatstoja žmogiško kontakto 
su kitu mikropasauliu kitame miesto gale. Mikropasaulių 
ribos kertasi, į kiekvieną asmeninę erdvę, asmenines mintis 
ir asmenines patirtis įsiveržia kitos asmeninės erdvės. Susve-
timėję žmonės būryje ieško komunikacinių kontaktų, bet 
dažnai ne viešų, ne atsitiktinių, o ypač tikslingai parinktų ir 
įgyvendintų komunikacinėmis technologijomis – tai anksčiau 
įvardijau kaip bendravimą tylomis. Bendravimas tylomis – 
dar vienas šiuolaikinėmis komunikacinėmis technologijomis 
paremtas procesas, ištraukiantis, išnešantis mus iš neįdomios 
viešosios erdvės ir padedantis išgyventi buvimą viešumoje. 
Išgyventi buvimą viešojoje erdvėje! Socialinis aktyvumas 
troleibuse, linksmai pavaizduotas visiems žinomame sename 
rusų filme „Operacija Y ir kiti Šuriko nuotykiai“ (Операция 
“Ы” и другие приключения Шурика, 1965), dabar atrodo 
kaip utopija. Šiame filme pilkasis Homos sovieticus kur kas 
labiau plėtoja viešąją erdvę nei šiuolaikinio Vakarų pasaulio 
individualistas. 

Ir aš pats, įsėdęs į traukinį, įlipęs į troleibusą ar išėjęs į gatvę 
skubu užsidėti ausines ir atsitverti nuo kitų savo saugiame 
mikropasaulyje. 

modestas.gr@gmail.com

1  http://www.infovi.vu.lt/index.php?option=com_content&ta
sk=view&id=88&Itemid=66

Tomo Andrijausko fotografija

„LT 1000“: kartu kuriame Lietuvos albumą
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Apie religiją atvirai

Aušra Aleksandravičiūtė

Religija. Dėl jos kyla karai, dėl jos žudosi 
žmonės, prisidengdami religija žmonės 
pateisina baisiausius dalykus, bet daugumai 
ji yra išsigelbėjimas ir vilties pranašas. Apie 
tai, kas yra religija šių dienų visuomenėje, 
kalbamės su  filosofijos mokslų daktaru, 
religijotyrininku Michaelu Strmiska. 
Michaelas šiuo metu  dirba  ir  gyvena  Mi-
dletowne, Niujorko valstijoje. Prieš trejus 
metus jis buvo apsistojęs Šiauliuose, dėstė 
Šiaulių universitete.

Žinau, kad gyvendamas Lietuvoje jūs 
labai domėjotės pagonybe. Ar galėtumėt 
pasakyti, kas jus konkrečiai domina?

Domėjausi, kaip žmonės save sieja su se-
naisiais dievais. Bet mano paieškos nebuvo 
labai sėkmingos, nes nekalbu lietuviškai.  
Man taip pat buvo įdomu, ar žmonės senąją 
Lietuvos religiją priima kaip kažką, kas yra 
tik lietuvių – kaip „Romuvos“ dalyviai, ar į 
šią religiją žvelgia universaliau, laiko tai priei-
nama kiekvienam, kuris tuo domisi. Vizitas 
Lietuvoje buvo išskirtinis – čia lankantis mirė 
mano motina, pamenu, buvo Vėlinės... Man 

buvo įdomu matyti degančias žvakes kapinėse 
ir prie katedros. 

Ar jūs pats, būdamas religijotyrininkas, 
laikotės kokių nors religinių pažiūrų? 

Neturiu jokių tvirtų dogmatinių įsitikini-
mų. Mano tikėjimas priklauso kategorijai „aš 
norėčiau, kad tai būtų tiesa“, o ne „aš žinau, 
kad tai tiesa“. Yra dalykų, kuriais norėčiau 
tikėti, nes jie man atrodo patrauklūs, tam 
tikros idėjos yra patrauklios ar logiškos, bet aš 
jaučiu, kad neturiu pakankamai įrodymų, kad 
galėčiau jomis patikėti. Aš norėčiau tikėti, kad 
visa realybė yra paremta nematoma dvasine 
jėga, aukštesne galia ar principais – kaip kad 
Tao ar Kinų religija, bet šiuo atveju negaliu 
galvoti apie Dievą kaip apie žmogišką būtybę. 
Kita vertus, neįtikėtina yra ir tai, kad tokia 
didinga esybė (dievybė) kreiptų mums daugiau 
dėmesio, nei kad mes skiriame skruzdėms ar 
musėms. Aš taip pat norėčiau tikėti, kad po 
mūsų mirties mes vis dar egzistuosime, bet jau 
kita forma, galbūt tai bus reinkarnacija, galbūt 
– visiškai kita egzistencijos sfera, kur mūsų jau 
laukia proseneliai. Tai yra mano filosofinis / 
teologinis požiūris. Vis dėlto psichologiškai 
yra lengviau dievybę įsivaizduoti mums pri-

imtiniausia – žmogiškojo pavidalo – forma. 
Tokiai asmenybei mes galime melstis, su ja 
galime kalbėtis, kai esame nuliūdę ir kai mums 
reikia išeiti iš „ribinių“ situacijų – pajausti 
ryšį. Aš taip pat manau, kad emociškai yra 
naudinga garbinti savo prosenelius, mirusius 
artimuosius, net jeigu mes ir nežinome, ar jie 
žino, kad mes apie juos galvojame. Toks mano 
psichologinis požiūris. Simboliai ir ritualai, 
kuriais galima dalintis grupėse ir kurie gali 
būti reprezentuojami dar didesnėse grupėse 
– tai yra vertybė.

Gimus vaikui, krikštu religija jam tarsi 
„primetama“, tai neturi nieko bendra su 
pasirinkimo laisve. O gal apie pasirinkimo 
laisvę šiuo atveju net neverta kalbėti?

Manau, tai priklauso nuo papročių ir kul-
tūrinio konteksto. Visuomenėje, kurioje su 
religija esi supažindinamas labai ankstyvame 
amžiuje ir kur, atsisakęs jos, būtum perse-
kiojamas, žeminamas, diskriminuojamas jos 
išpažinėjų, laisvės tikrai nėra. Bet gali būti ir 
laisvų visuomenių, kur niekas tavęs neverčia 
išpažinti tam tikros religijos, nėra bausmių 
už religijos atsisakymą ir prisijungimą prie 
kitos.

Ar jums neatrodo, kad religiją galėtume 
vertinti kaip vieną sėkmingiausių žmonijos  
projektų, sukurtą valdyti?

Tai tiesa. Religija kuria hierarchiją, organi-
zaciją,  reikalauja ištikimybės, o tokia parama 
visuomet yra naudinga valdžiai. 

Kaip religija siejasi su politika? Ar religija 
nėra per daug  politizuota?

Iš tiesų manau, kad religijai politika turi 
pernelyg didelę įtaką – tai būdinga ir JAV. 
Aiški bažnyčios ir politikos atskirtis būtų 
tinkamiausia, bet visada buvo ir bus sunku 
to pasiekti, nes dauguma žmonių tiesiog 
mėgsta maišyti religiją su politika. Geriausiu 
lyderiu žmonės laiko religingą politiką. Kai 
kurie ambicingi politikai religiją naudoja 
tarsi valiutą, su kurios pagalba galima įgyti 
daugiau galios ir populiarumo. Pagunda čia 
neišvengiama. 

Ar nemanote, kad viena iš žiauriausių 
religijų yra krikščionybė?

Krikščionybė yra atsakinga už labai daug 
žiaurių smurto ir netolerancijos atvejų, bet tą 

patį galima pasakyti ir apie kitas religijas. Vis 
dėlto manau, kad didžiausia atsakomybė už 
daugybę sukeltų masinių žudynių ir griovimų 
tenka krikščionybei ir islamui – keliant religi-
nius karus, buvo siekiama dominavimo. 

Kai kurie mokslininkai tvirtina, kad Jė-
zus yra literatūrinis ir astrologinis hibridas 
– egiptiečių Saulės dievo Horus plagiatas. 
Iš esmės tai griauna visą teologinį krikščio-
nybės pagrindą, kita vertus, mokslas jau 
seniai tai daro. Kaip jūs interpretuotumėte 
šią mokslo ir bažnyčios kovą? Juk negalima 
tvirtinti, kad tokios kovos nėra, tiesa? 

Konfliktas yra dėl skirtingų bažnyčių noro 
pavaizduoti Jėzų ir tikrų faktų, kurie, tiesą 
pasakius, yra labai menki. Aš manau, kad 
Jėzus, apie kurį dabar žinome, yra mitolo-
ginis bažnyčios padarinys, kuris per amžius 
buvo „šlifuojamas“, nes tikrų faktų yra 
labai mažai – gyveno vyrukas vardu Jėzus, 
kuris buvo nukryžiuotas. Tų faktų bažnyčiai 
užtenka tvirtinti, kad istorija apie Jėzų yra 
šimtaprocentinė tiesa, nors tai tėra perdėtas 
istorinių faktų išpūtimas. Horus, Ozyris ir 
kiti helenistinio periodo dievai ankstyvame 
krikščionybės periode mums rodo, kad anks-
tyvieji krikščionys buvo jų veikiami, galbūt 
sąmoningai, galbūt ne, bet tuometė kultūra 
buvo pilna jaunų, gražių dievų, kurie mirę 
prisikėlė po 3 dienų, pavyzdžiui, Dionisijus. 
Kadangi Jėzus turi šiokį tokį istorinį pagrin-
dą, tai leido bažnyčiai tvirtinti, kad jis nėra 
mitologinė figūra, kaip kad buvo Horus ar 
Dionisijus, bet analogiškumo nepaneigsi. 

Kaip jūs apskritai vertinate religiją šių 
dienų pasaulyje?

Ir teigiamai, ir neigiamai. Religija daugeliui 
žmonių suteikia viltį ir įkvėpimą, bet tuo pat 
metu ja bandoma pateisinti fanatizmą, neto-
leranciją, smurtą. Religija gali riboti žmones 
neleisdama jiems savarankiškai mąstyti, nes 
jie yra pernelyg priklausomi nuo religijos 
mokymo. Bet aš manau, kad religija gali būti 
ir kaip įrankis, galintis treniruoti, aštrinti 
protą ir charakterį, kaip, pavyzdžiui, Budistų 
meditacija. Religijos vertingumas priklauso 
nuo to, kaip ji yra naudojama. Kaip ir kalbant 
apie technologijas – jų vertė priklauso nuo to, 
ką ir kaip su jomis darai. 

Fotografija iš asmeninio archyvo
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Šiandien Lietuva – vyriausybė, bendruome-
nės, asmenys – permąsto besibaigiantį savo 
postsovietinės raidos dvidešimtmetį. Tai daryti 
dar labiau skatina visos šiandieninės ekono-
minės, socialinės ir dvasinės krizės, bandymai 
gaivinti kažką panašaus į Sąjūdį. Pastebima, 
kad daugelis postsovietinių reformų nebuvo 
iki galo įgyvendintos. Nepaisant to, kad ko-
munistinė ideologija buvo sukritikuota, išliko 
panašūs vadovavimo valstybei, administraci-
nės priklausomybės santykiai: savivaldybėms 
ir seniūnijoms taip ir nebuvo suteikta didesnė 
savivalda, NVO tebelieka išstumtos anapus 

Socialinės-politinės kritikos poreikiai ir pavojai
Gintautas Mažeikis bet kokios savivaldos, vyrauja vieninga švie-

timo sistema, vis dar labai didelis valstybės 
kišimasis į kultūros raidą, nėra suvoktas 
funkcinis pasaulio lietuvių bendruomenės ir 
Lietuvos valstybės santykis. Visa tai parodo 
vietinių iniciatyvų ir valstybės institucijas 
administruojančių asmenų kompetencijų 
neatitikimą, autoritarizmą, korupciją. Todėl, 
atrodytų, šalį reikėtų smarkiai kritikuoti už ne-
atliktus darbus, neįgyvendintas reformas. Tai 
nuolatos ir daroma. Todėl socialinė ir politinė 
kritika tapo vienu paklausiausių intelektualų 
užsiėmimų, kuris, beje, atitinka ir išaugusią 
tokios kritikos paklausą. O kritika savo ruožtu 
skatina naujas reformizmo bangas.  

Socialinė kritika šiandien dažnai vyksta 
keliomis kryptimis: demaskavimo, kai griau-
namos ideologijos; desubjektyvacijos, kai 
žmogus atskiriamas nuo ideologijų; deinsti-
tucionlizacijos, kai naikinamos ideologiją ir 
jos subjektą reprodukuojančios institucijos. 
Tačiau šios kritikos, įgalinančios ir pateisinan-
čios įvairiausias reformų strategijas, turi ne tik 
teigiamų, bet ir pavojingų bruožų. Pagaliau 
ne visados kriticizmas buvo paklausus: visuo-
menei nemažiau svarbios yra utopijų ir naujų 
ideologijų kūrimo, tikėjimo propagavimo, 
išaukštinimo ir pagyrimo funkcijos. 

Socialinė ir politinė kritika viešpatavimo 
pradeda siekti XVIII – Apšvietos – amžiu-

je. XIX – ideologijų – amžius parodė, kad 
efektyviausia žmogų paversti kokio nors 
didžiojo pasakojimo subjektu, ir tada jis pats 
niekieno neverčiamas paklūsta principams, 
utopijoms, aukojasi darbui ir didiesiems 
idealams. Tačiau XIX a. atrandamas ir ideo-
logijų priešnuodis: radikali ideologijų kritika, 
demaskavimas. Tokios kritikoss apogėjumi 
laikytina F. Nietzschės filosofija, atskleidusi 
visą kritikos ir kūrimo drąsos patosą. XX a. 
kartais vadinamas propagandos laikotarpiu, 
nes buvo surastos priemonės mobilizuoti 
mases ir jomis manipuliuoti, paversti minias 
grėsmingomis revoliucijų, karinių perversmų 
ir teroro priemonėmis. 

2007 m. startavęs visuomeninis projektas 
„LT 1000“ Lietuvos vardo tūkstantmečio 
proga pakvietė visus Lietuvos žmones kartu 
sukurti tokį albumą, kokio neturi nė viena 
pasaulio valstybė. Projekto rengėjai užsibrėžė 
įamžinti visus šalies žmones bei užsienyje 
gyvenančius tautiečius ir išleisti visų Lietuvos 
žmonių tūkstantmečio albumą. Svarbiausias 
projekto tikslas – Lietuvos vardo garsinimas 
pasaulyje.

Rekordinio dydžio vienetinį spalvotą Lie-
tuvos žmonių portretinių nuotraukų albumą 
kuria visi „LT 1000“ albumui nusifotografavę 
šalies gyventojai, taip pat lietuviai, išsibarstę 

po kitas valstybes. Kiekvienas, nusifoto-
grafavęs gauna specialiai Lietuvos vardo 
tūkstantmečiui sukurtą apyrankę. Apyrankės 
nemokamai ar su nuolaida leidžia dalyvauti 
projekto partnerių akcijose ir įvairiuose „LT 
1000“ renginiuose. 

Per beveik dvejus metus projekto „LT 
1000“ palapinės su jose besidarbuojančiais 
fotografais aplankė visą šalį, paįvairindamos 
įvairias miestų ir miestelių šventes – nuo „Jūros 
šventės“, „Šiaulių dienų“ iki „Zanavykų vasa-
ros“, svečiavosi mokyklose ir senelių namuose, 
prekybos centruose ir koncertų arenose. „LT 
1000“ komanda nepaliko nuošalyje ir užsie-
nyje gyvenančių lietuvių – projekto fotografus 

apgulė gausi Punsko lietuvių bendrija, knygai 
įsiamžino Vengrijos bei Latvijos lietuviai, 
žinią apie Lietuvos vardo tūkstantmetį skel-
bė „Misija Sibiras“ dalyviai, o keliaujantys 
žurnalistai Vytaras Radzevičius ir Martynas 
Starkus „LT 1000“ apyrankes nugabeno net 
iki Azijos bei Indijos.

Anot projekto organizatorių, albumui nusi-
fotografavo jau kas 170-tas lietuvis. „Projektas 
leidžia kiekvienam lietuviui paprastai ir kartu 
įdomia forma prisijungti prie bendros šventės, 
pasijusti tikru jos dalyviu. Būtent čia slypi 
jo sėkmės formulė“, – teigia projekto „LT 
1000“ vadovas Arūnas Balvočius. Jo teigimu, 
Lietuva visų pirma yra žmonės, o ne pastatai 

ar gamta, todėl Lietuvos žmonių portretų 
fotoalbumas gali išsamiau ir jautriau nei bet 
kas kitas išreikšti tautos dvasią. 

2009-ieji metai projektui „LT 1000“ 
– kulminaciniai. Projekto komanda šiais 
metais važinės po įvairius šalies kampelius, 
svečiuosis pagrindinėse užsienio lietuvių 
bendruomenėse. Gegužės mėnesį „LT 1000“ 
fotografų komanda lankysis visuose Lietuvos 
universitetuose ir kolegijose. 

Nelikte už kadro, rekordinio dydžio Lie-
tuvos žmonių portretinių nuotraukų albume 
„LT 1000“ gali būti ir Jūsų nuotrauka. 

www.lt1000.lt
Parengė Sigita Inčiūrienė

„LT 1000“: kartu kuriame Lietuvos albumą
Atkelta iš 1 psl.
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1987 m. Šiauliuose dailės ir muzikos 
studentai įkūrė maištingą roko grupę 
„BIX“, per neilgą laiką užkariavusią 
visos Lietuvos scenas. Grupė grojo 
energingą post punk roką su ska, Lotynų 
Amerikos muzikos ir funk elementais. 
Sauliaus „Samo“ Urbonavičiaus ir 
daugumos kitų grupės narių muzikinė 
veikla tęsiasi iki šiol. 

1991 m. Šiauliuose atsirado kita 
įdomi alternatyvios muzikos grupė 
„LYGIAILYJA“. Jos grojama muzika 
apibūdinama kaip ekstravagantiškas, 
intelektualus independent / post mo-
dern rokas. Šiauliečiai tapo tuomečio 
„Blogiausių grupių festivalio“ laure-
atais. 1994 metais „Bomba Records“ 
išleido debiutinę jų kasetę „Still Alive“ 
(Vis dar gyvi). Netrukus, „LYGIAILY-
JA“ vokalistui Martynui Juchnevičiui 
išvažiavus gyventi į Vengriją, grupė 
išsiskirstė. Martynas Budapešte dir-
ba animatoriumi, neseniai internete 
paskelbta apie jo muzikos projektą 
„MARTS“.

Buvęs „BIX“ klavišininkas Min-
daugas Špokauskas ir „LYGIAILYJA“ 
būgnininkas Donaldas Žvybas sukūrė 
grupę „SODA“, kurios veiklą neseniai 
atnaujino. Su Mindaugu ir Donaldu 
kalbėjomės prieš grupės „SODA“ kon-
certą Šiauliuose, kur jie pristatė ką tik 
išleistą pirmąją kompaktinę plokštelę 
„SODAI“.  

Donaldas: Iš tikrųjų CD gamyba prasi-
dėjo seniai – prieš trejus metus. Būtume 
žinoję, kad taip ilgai užtruksime, tai gal 
būtume nesiėmę, bet, kadangi pradėjom, tai, 
sakom, kažkaip nevyriška nepabaigti. 

Dėl ko verta klausytis jūsų muzikos?
Mindaugas: Dėl to, kad labai pigu, be 

to, disko viršelis iš ekologiško popieriaus – 
žodžiu, ekologiškas produktas. Ant viršelio 
kiaušinis nupieštas, galima pasikept, dar yra 
formelių sausainukams kepti. Gal tą kampą 
patarkavus per smulkią tarką, kuri skirta 
muskatiniams riešutams, gautumėt sodos 
– blynai geriau kiltų (juokiasi).

D.: O jeigu rimtai, tai čia yra 10 su-
brandintų originalių kūrinių. Mindaugas 
Špokauskas – autorius, aš – bendraautorius. 
Dainas įdainavo Čikagoje gyvenanti Asta 
Buračaitė. 

Kodėl pasivadinot „SODA“?
D.: Kai susikūrėm, buvo toks laikmetis, 

kai visi grojo roką, trūko šokių muzikos. 
Galvojom, kaip sujungti roką ir šokių mu-
ziką. Manėm, soda gali padėti tai padaryti, 
nes ji aktyviai reaguoja su skysčiais. Dėl to 
pasivadinom „SODA“. Bet paskui išsitrynė 
pradinė mintis kurti šokių, o ne kokią nors 
kitokią muziką. 

Kur ir kodėl pradėjote kartu groti?
M.: Labai seniai, kai dar buvo „LYGIAI-

LYJA“. Buvo visokių projektų, Šiauliai – 
mažas miestas, muzikantai draugiški, visi 
makaluodavomės kultūriniame gyvenime. 
Atėjo Nepriklausomybė, sakom: „darom“.

D.: Buvo „BIX“ ir „LYGIAILYJA“, pa-
galvojom, kodėl gi nepadarius trečios, kuri 
sujungtų dvi grupes.

Bet dabar gyvenat skirtinguose mies-

tuose. 
M.: Telepatija. Vienam tereikia pagalvoti, 

ir kitas puola daryti.
D.: Taigi dabar internetas yra, visokie skype 

ir pan. Mūsų vokalistė, pavyzdžiui, gyvena 
Čikagoje, bet dabar įmanoma viskas, netgi 
su visais tais emigravusiais lietuviais galima 
padaryti kažką bendra.

Bet internete juk negrojate, susitinkate 
gyvai?

M.: Internete grojom gyvai, Kaune 
1998 metais buvo  pirmas internetinis 
koncertas. 

D.: Tik niekas nežiūrėjo, buvo kažkoks 
neaiškus interneto puslapis (juokiasi).

M.: Vis tiek buvo svarbu, kad pirmi 
darom.

D.: Žinoma, šiaip tai problema, kad vienas 
– viename, kitas – kitame mieste. Bet už tai 
vienas kitam neleidžiam ateiti į studiją tik 
pasikalbėti, nieko neveikti, negroti. Kai su-
važiuojam, tai kažką darom. Turim ir namų 
darbus atlikti. Visi užimti, turim šeimas, 
darbus, savo gyvenimus, todėl į muziką 
nežiūrim taip – „viskas arba nieko“. 

M.: O šiaip kadangi Donaldas gyvena 
Vilniuj, aš – Palangoj, o Šiauliai yra vidury, 
tai čia ir susitikdavom.

D.: Koncertams susiradom šiaulietę voka-
listę – Kamilę Kielaitę, ji daug kam žinoma, 
dainavo, berods, konkurse „Dainų daina“. 
Esam jai dėkingi, kad sutiko mums padėti. 
Taip išėjo, kad albumą išleidom su Asta, o 
koncertuojam su Kamile.

Kas  jums svarbiausia jūsų muzikoje, 
muzikoje apskritai?

M.: Pokytis. Mūsų muzika keisis, nesto-
vėsim vietoj, toliau ieškosim. 

D.: Man svarbu atvirumas. Pasidarė 
svarbu daryti tai iš širdies. Man patiko 
Quinsi Jones pasakymas: „Kai kurdamas 
muziką pradedi galvoti apie pinigus, Dievas 

išeina iš namų.“ Tai labai jaučiasi dabarti-
nėje muzikoje – pirmiausiai galvojama apie 
pinigus, o paskui apie kūrinį. Todėl ji ir 
nelabai jaudina. 

M.: Reikia brangius drabužius rengtis, į 
koncertą atvažiuoti limuzinu. Užsineri kilpą 
ant kaklo, o paskui – krizė. 

Ar reikėjo taikytis prie vienas kito, ar 
lengvai radote bendrą kalbą? 

M.: Kad taip jau išėjo: turim idėjų, jas 
reikėjo įgyvendinti.

D.: Esam iš dviejų skirtingų stovyklų – 
vargonininkas ir būgnininkas, nelendam 
vienas į kito sferą. Kai pradėjom kažką 
daryti, matėm, kad limpa. 

Ar jūsų dainų žodžiai lietuviški?
M.: Šiaip lietuviški, tik kai kurios dainos 

su anglišku akcentu.
D.: 7 dainos lietuviškos, 3 angliškos.
Kuris iš jūsų poetas?
D.: Mindaugas.
M.: Aš tik rašiau žodžius, nesu poetas.
Mindaugai, „BIX“ koncertuoja, kodėl 

tu neprisijungi?
M.: Aš našlaitėlis, paliko mane „Bixai“, 

dar mažas buvau, pametė prie kažkokių 
durelių, raštelį parašė: „čia yra našlaitėlis“, 
ilgai bernavau, ganiau žąsis, ožius, avinus, 
karves, galų gale, kai pusbernis buvau, jau 
buvo visai gerai, jau galėdavau jaujoj miegot, 
lovoj, o anksčiau tai ant šieno su gyvuliukais: 
iš ryto atsikeldavau, išsispjaudydavau šiau-
dus, nagai juodi, gavriukas toks, pasamdai 
gavriuką už 20 litų per dieną, ir daro visus 
darbus – art, akėt viską moku, va mozoliai 
kokie (visi juokiamės).

Tą tekstą buvai paruošęs?
M.: O koks klausimas buvo?
Apie „BIX“.
M.: Tai kad buvo toks tarpas, niekas 

nevyko, taip ir „užsirišo“. Pasišneku su jais: 
labas, ką veikiat, per televiziją pamatau. 
Samienis Vilniuj kažkokioj prodiuserinėj 
kompanijoj dirba, juk reikia kažką valgyti. 
Aš tai pagalius oblium drožiu.

Ar jaučiat nostalgiją aniems laikams?
D.: Gal tik dėl paprastumo. Kažkada 

paklausiau „Bixų“ dainą „La bomba“: yra 
tos nostalgijos –studentavimas, bendrabučio 
gyvenimas, viskas taip paprasta. Kai nieko 
nėra, kažką sugalvoji, o kai aplinkui tų 
rūpesčių, daiktų pridaugėja, tada žmogus 
sunkiai randa save, mažiau yra laiko fanta-
zuoti, svajoti.

Šiauliai tada garsėjo kaip avangardinės 
muzikos centras.

M.: Išsiskirstė ta pirma banga. Neseniai 
man apie Šiaulius vienas  žmogus pasako-
jo: pasirodo, čia buvo Saulės orakulas. Tai 
buvo ir šventykla, stovėjo toj vietoj, kur 
dabar yra Petro ir Povilo bažnyčia. Mes savo 
istorijos visai nežinom. Pasak žinovų, buvo 
išnaikintas medis, o ant jo buvo lietuviški 
šaltiniai užrašyti. Ir ką gi – išnaikini, pakiši 
klastotę, ir visi džiaugiasi, tapatinasi: mes 
esam tie, kurie prieš tūkstantį metų buvo 

paminėti. Absurdas. Šiauliai ir buvo rakštis 
toj vadinamoj „subinėj“. Nė vienam mieste 
nieko panašaus nevyko. Kai čia atvažiavau 
stoti, ne tik man buvo toks įspūdis, kad čia 
taip nepatogu, lyg įlendi į kažkokius naujus 
marškinius – ir tokie jie ankšti ankšti, paskui 
preina kažkiek laiko, tas jausmas dingsta, 
atsiranda įdomių rezultatų. Nežinau, čia 
subjektyvūs dalykai. Bet tas Saulės orakulas 
vis tiek kažkurioj erdvėj yra ir veikia.

D.: O šiaip, sako, būna veiklos aktyvu-
mas, paskui nusileidimas. Aš manau, kad į 
Šiaulių muzikinę sceną tas aktyvumas dar 
sugrįš. Čia nemažai grupių, tarp Lietuvos 
žvaigždžių yra nemažai šiauliečių. 

Popžvaigždžių.
D.: Ką per televizorių matom, tą matom. 

Tai kad alternatyvios scenos Lietuvoje dabar 
kaip ir nėra. TV neįsileidžia alternatyvos. 
Kai atsiras toks poreikis – aš atsisėsiu prie 
televizoriaus ir nieko nematysiu, ir dar kokie 
100 tūkstančių įsijungs TV ir nieko nematys, 
tada mes paskambinsim ir pasakysim: ne, 
šitų programų prašom daugiau netransliuoti. 
Tai gal tada ir atsiras alternatyva. Taip manau 
(juokiasi). 

O jūs norite būti alternatyva?
D.: Iš tikrųjų aš tai gal ir nenoriu būt 

alternatyva. Taip jau yra – kol muzikinė 
veikla nepasiekia tam tikros kokybės, ji 
visada būna alternatyvi, ypač jei ta muzika 
nėra pavogta ar padaryta pagal kažkokius 
kanonus, šablonus ir pan. Jeigu kažko ieš-
kai, pradžioj gal ir nelabai viskas skamba, 
nelabai girdisi, nelabai galima suprasti, kas 
iš to išeis. Bet šiaip kitų šalių praktika rodo, 
kad tai, kas pas mus yra alternatyva, pas juos 
vadinama popmuzika. Pas mus popmuzikos 
supratimas siaurokas, o gal paveldėtas iš 
senų laikų, džniausiai siejama su tuo, kas 
transliuojama masinėmis komunikacijos 
priemonėmis – kas rodoma per TV, tai ir 
yra popmuzika.

Kokia jūsų publika? Kas gali klausytis 
jūsų muzikos, šokti pagal jūsų muziką?

M.: Kas dar ne visai užsiknisęs nuo mo-
kesčių, kas nori prablaškyti smegenis. 

D.: Nemanau, kad mūsų muzika skirta 
tik tiems, kuriems nėra 25, nes vyresniems 
arba per daug triukšmo, arba nėra melodijos. 
Manau, kad mūsų klausytojų ratas gana 
platus. Tik kol kas mažai kas mus žino. Iš 
naujo reikia vėl visiems priminti, kad esam. 
Dabar darysim poros mėnesių pertrauką – 
išvažiuoju į Londoną mokytis garso meno, 
tikiuosi, kad „SODAI“ tai bus tik į naudą. 
Vėl koncertuosim birželio pradžioje.

M.: „Trafalgaro“ aikštėj (abu juokiasi).
O su savo tikrąja vokaliste koncer-

tuosit?
M.: Asta, girdi, varyk čia!
D.: Liepos mėnesį žada atvažiuoti, manau, 

tikrai turėsim progos kartu pasirodyti.
M.: Galės tada ir į klausimus atsakinėt.

Kalbėjosi Sigita Inčiūrienė

SODA: muzika, kuri jaudina 

„SODOS“ archyvo fotografijos
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Saulius Jankauskas

Apie save... 

Gimiau 1969 11 23 Šiauliuose, čia ir užaugau. Baigiau 
tuometę 6-ąją vidurinę mokyklą. 
Įstojau į Kauno politechnikos institutą, civilinės ir pra-
moninės statybos inžinerijos specialybę. 
Buvau paimtas i sovietinę kariuomenę. Tarnavau Šiaurės 
laivyne. Dvi dienas ir dvi naktis (poliarinės dienos ir 
poliarinės naktys).

Grįžęs iš armijos dar 
mokinausi KPI, po to 
galvą susuko meilė. 
Išėjau akademinių atos-
togų. Turiu žmoną, o su 
ja du vaikus. Berniuką ir 
mergaitę.
Pats fotografuoju nuo 
6-os klasės. 
Spaudoje pradėjau 
dirbti nuo 2004 metų. 
Iš pradžių „Šiaulių nau-
jienose“, po to „Šiaulių 
krašte“. 
Kai Kubilius Lietuvon 
negailestingai pakvietė 
krizę, tada mane „Šiaulių 
krašte“ reorganizavo. 
Dabar esu laisvai samdo-
mas fotografas – fotogra-
fuoju ELTAi, „Respubli-
kai“, „Splius“, Žurnalų 
leidinių grupei ir t. t. 
Labiausiai mėgstu 
fotografuoti... viską. Kai 
nusibosta – paišau. 

Fotografijos iš ciklo „Va-
landėlė su aktoriumi“ 
(iš viršaus - Šiaulių dra-
mos teatro aktoriai): 
Juozas Bindokas, 
Dalius Jančiauskas, 
Rimantė Krilavičiūtė.

Masėms ir miniai pataikaujantys politikai 
masių mentalitetą įvairiai išaukštindavo, tikė-
damiesi įsivaizduojamo liaudies, klasės, tautos 
palaikymo. 

XX a. taip pat atrado ir propagandinio įtikinė-
jimo priešnuodžius – masių desubjektyvaciją ir 
deinstitucionalizaciją. Ryškus desubjektyvacijos 
pavyzdys yra Vakarų Vokietijos denacifikacijos 
politika po II Pasaulinio karo, užtrukusi bent 
keletą dešimtmečių ir siekusi panaikinti fašistinį 
tikėjimą, arijų mitus ir sekimą nacizmo idealais. 
Uždraudus viešą fašistinį diskursą ir griaunant 
tokio užslėpto diskurso galias, uždraudus 
nacistinių simbolių, idealų platinimą, pavyko 
pakeisti absoliučios Vakarų vokiečių daugumos 
politines tapatybes ir tikslus. O naujoji švieti-
mo ir žiniasklaidos politika šias demokratijos 
ir tolerancijos tendencijas sustiprino. Kitas 
desubjektyvacijos panaudojimo pavyzdys yra 
feministinė patriarchalinio diskurso kritika 
ir reikalavimas jį teisiškai persekioti bei viešai 
drausti. Panašios kritikos ir teisinių draudimų 
praktikos buvo naudojamos ir rasizmo, taip 
pat kai kuriais kolonializmo atvejais.  Desu-
bjektyvacijos procedūra reiškia ne tik specialius 
žodžio ir įsitikinimų laisvės apribojimus siekiant 
įgalinti kitokias laisves ir teises, bet ir laipsnišką 
asmenų, turinčių draudžiamus įsitikinimus, 
skaičiaus mažinimą. Vakarų Vokietijos ar femi-
nistinės reformos atvejais buvo  panaikinamas 
ne žmogus, o jo, kaip tam tikro teisėtų santykių 
subjekto, simbolinis atitikmuo. T. y. Petraitis 
nebuvo sunaikinamas kaip individas, tačiau 
uždraudžiamas Petraitis-patriarchalas, fašistas 
ar komunistas. Desubjektyvacijos tikslais nau-
dojamasi ne tik kritikos ir teisinių draudimų, 
bet ir bendruomeniškumo ir socializacijos, 
kryptingo įtikinėjimo ir edukacinio poveikio 
priemonėmis. Lygiagrečiai desubjektyvacijos 
veiksmui yra plėtojama nauja subjektyvacija: 
asmuo įtikinamas pripažinti toleranciją, demo-
kratinius idealus, naujos valstybės puoselėjamas 
vertybes. 

Keičiantis santvarkoms, desubjektyvacijos 
procedūros dažniausiai yra lydimos visuomenės 
deinstitucionalizacijos: griaunamos, naikina-
mos visos prieš tai veikusio institucijos ir – daž-
niausiai – kuriamos institucijos, pakeičiančios 
buvusias. Pavyzdžiui, po to, kai LDK buvo 
galutinai okupuota Rusijos imperijos, Rusijos 
valdžia sunaikino beveik visą jėzuitų, kitų 
vienuolynų ir atskirų bajorų sukurtą švietimo 
sistemą. Atitinkamai II Pasaulinio karo metu 
ir naciai, ir sovietai griovė tarpukario Lietuvos 
institucijas ir kūrė savas ideologijas, diskursus, 
ekonomiką, socialinius santykius ir švietimo 
sistemą prižiūrinčias įstaigas. 

Jei veikiančios institucijos nėra reformuo-
jamos, jos paprastai reprodukuoja iki tol 
egzistavusį subjektą – žmogų, jo įsitikinimus, 
vertybes, elgesio būdą, taip pat žmonių tar-
pusavio santykius, gamybos būdą ir t. t. 1990 
metais Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 
buvo pradėta, bet iki galo neįgyvendinta 
desubjektyvacija: komunistinio diskurso ir 
simbolikos kritika, nomenklatūrinių santykių 
demaskavimas, valdymo įvaizdžių rekonstruk-
cija. Lygiai taip pat tik iš dalies buvo vykdomas 
deinstitucionalizacijos procesas. Pavyzdžiui, net 
ir po visų reformų dabartinė Lietuvos Švietimo 
sistema vis dar turi tęstinumo sąsajas su sovietine 
švietimo sistema, todėl yra linkusi reprodukuoti 
administracijoms ir valstybei nuolankų pilietį, 
turintį standartizuotą, kontroliuojamą žinoji-
mą, dažniausiai – vienmačius žmones.

Tačiau neskubėkime nieko smerkti dėl to, kad 
šis nihilistinis demaskavimo, desubjektyvacijos, 
deinstitucionalizacijos projektas nebuvo iki galo 

įgyvendintas. Desubjektyvacija taip pat reiškia 
sankcionuojančių moralinių įsitikinimų, vidi-
nių gyvenimo imperatyvų griovimą. Intensyvią 
desubjektyvaciją išlaiko tik arba labai kūrybingi, 
turintys gilius vidinius įsitikinimus asmenys, 
kurių neveikia išorinė kritika, arba individai, 
turintys tvirtas šeimas, kitokias nei desubjek-
tyvacija tikėjimo formas (pavyzdžiui, krikš-
čioniškas), arba veiklioms bendruomenėms 
priklausantys žmonės. Tai panašu į gydymą 
chemoterapija: piktybinių auglių naikinimas 
yra kartu ir viso kūno marinimas, todėl labai 
svarbu, kad šis kūnas, ši santykių sistema ištvertų 
gydimo praktikas. Masinės desubjektyvacijos 
laikotarpiais absoliuti dauguma žmonių arba 
praranda gyvenimo motyvaciją, istorinio pro-
ceso suvokimą, viltį, tikėjimą, arba sužvėrėja. 
Juk viena svarbiausių ir dažniausiai taikomų 
desubjektyvacijos priemonių yra naujai sistemai 
nepalankių asmenų persekiojimas, represijos, 
kartais – teroras. Šių procedūrų sukeliamas siau-
bas destabilizuoja, griauna išorinius tikėjimus, 
pažadina žmogaus gyvūniškumą, jo  baimes, 
paklusimą arba griovimo, naikinimo polinkius. 
Visa kolonizacijos istorija, įskaitant ir Lietuvos 
kolonizaciją pokario laikotarpiu, yra susijusi su 
okupantų vykdomomis represijomis, teroru, 
gąsdinimu ir siaubo kėlimu ir tik po to įtiki-
nėjimu – elgesio būdo, vertybių, ideologinių 
įsitikinimų, atminties, moralės keitimu. Tačiau 
teroras ir su juo einanti propaganda ir mokymas 
nebūtų sėkmingi, jei viso to neįtvirtintų ir ne-
reprodukuotų nauja institucinė sistema.

Radikalus ir be išlygų vykstantis ideologijų 
demaskavimas atima iš žmonių, bendruomenių 
tikėjimą utopijomis, kurios pateisina istorinius 
procesus, nepriteklius, įkvepia žmones idėji-
niam gyvenimui ir solidarumui. Labai stipri 
visų ideologijų kritika ir atmetimas susvetimina 
individus, paverčia juos atomarinių vartotojų 
visuomene, kuri, lyginant su utopijomis tikin-
čiomis bendruomenėmis, dažnai yra bejėgė 
spręsti svarbesnius visuomeninius klausimus, 
neturi galių priimti radikalesnių sprendimų, 
neturi stiprios solidarizuojančios vizijos ar 
jos alternatyvų. Perdėm stiprus ir radikalus 
ideologijų demaskavimas, demitologizacija 
ir prietarų griovimas panaikina prasminius 
suvokimo horizontus, silpnina daugelio indi-
vidų apsisprendimą ir – svarbiausia – galimybę 
suprasti, kas vyksta. Galiausiai visuomenė be 
aukso amžiaus mito, be utopijų, be suverenų 
lūkesčių netenka politinio proceso aiškumo. 
Politinius procesus pakeičia kasdienės politikų 
rietenos ir kasdienių problemų sprendimas. O 
platesni istoriniai ir juos atitinkantys politiniai 
procesai pasidaro mažai besuvokiami. Tada 
ateina laikas kurtis stiprių tikėjimų ir vizijų tu-
rinčioms nacijoms, bendruomenėms ir išstumti 
nusilpusias generacijas. Taigi radikali desubjek-
tyvacija nėra vien išsilaisvinimas iš hegemoni-
nės ideologijos ar diskursyvios prievartos, bet 
tai kartu ir pretekstas naujoms represijoms, 
naujai prievartai ir manipuliacijai. Totalinė 
deinstitucionalizacija taip pat reiškia, kad prieš 
tai egzistavusi švietimo, kultūros, gamybos 
sistema nustos veikti, daugiau nereprodukuos 
kultūros, vertybių įsitikinimų, ekonominių 
sąlygų. Galiausiai perdėta desubjektyvacija ir 
deinstitucionalizacija padidina kriminalizaciją, 
sustiprina baimės sindromą, ezoterikos poreikį, 
naujųjų mesijų apraiškas.

Taigi nepaisant visos lietuviškos radikalios 
socialinės ir politinės kritikos bei naujojo 
reformizmo poreikių, pravartu apmąstyti ir 
negatyviąsias kritikos, pasireiškiančios ideologi-
jų ir tikėjimų demaskavimu, desubjektyvacija, 
deinstitualizacija, masinės desubjektyvacijos 
laikotarpiais, pasekmes. 

Socialinės-politinės kritikos 
poreikiai ir pavojai
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