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DEDIKACIJA: Tiems, kurie keliauja ir kviečia keliauti 
Keliu.

Net Nežinau, kaip pradėti šį pasakojimą, šią istoriją ar tiesiog 
šį laišką. Jeigu atvirai, man neįdomu ir net neberūpi kas, kur 
ir kaip jį skaitys. Nes tai, ką čia surašiau, ji žino. Turbūt žino. 
Dėl to mažyčio mažyčio Turbūt ir užrašiau. 

Viskas prasidėjo nuo eilinės keliones. Nors ne, meluoju, 
kelionės nebūna eilinės. Jos būna kitokios, skirtingos, 
įsimenančios. Dvi su puse valandos riedant traukiniu! 
Pavyzdžiui: 

Gruodis – kupė su studentais, vaišinančiais vynu ir 
keliaujančiais pasitikti Naujųjų į pajūrį;

Sausis – (pati pati pirma jo diena) – merginų kabinimo 
girtuoju būdu ypatumai ir pavyzdinis tautiečių abejingumas;

Kovas – stoty sutiktas senas bendramintis. Ir kitas kolega 
vagone;

Balandis – šuo, bandantis prisijaukinti traukinį (arba 
atvirkščiai).

Taip. Žaviuosi kelionėmis, netikėtumais, o kartais net 
nuotykiais, kurie nutinka traukiniuose. Bet ši istorija ne apie 
tai. Tai istorija apie kelionę. Paskutinę kelionę traukiniu. Pas 
draugę tikrąja ir pirmąja šia žodžio prasme. Ne antrąja ar 
plačiąja, kuria jis dabar vartojamas. Bent taip maniau, kai 
tada sėdau į traukinį, važiuojantį į Vilnių...

Dabar jau suprantu, kad tos kelionės – tai tam tikra 
priklausomybės rūšis: vieni turi priklausomybę cigaretėms, 
kiti alkoholiui, treti apsipirkimui, o aš – kelionėms trau-
kiniais. Į Vilnių. Tai tapo savotišku ritualu – nuvažiuoti į 
Vilnių pakvėpuoti grynu oru! Taip, oru, bet ne biologiniu. 
Tuo kitu, emociniu oru, kurio prisisunkęs šis miestas. Taip, 
kaip pušyne apsvaigtu nuo tikrai gryno, biologinio oro, taip 
apsvaigstu, pasiduodu geroms emocijoms, kurios užklumpa 
mane tame mieste.

Emocijas (su)kelia žmonės, todėl ir tas miestas man gyvas 
ir svarbus dėl jame esančių žmonių. Gerų žmonių. Su vienu 
jų tą kartą sutarėm susitikti kavinėje. Vienoje iš tų daugelio, 
esančių Gedo gatvėj. Nes ji tądien lakstė iš meet‘o į meet‘ą, 
iš susitikimo į susitikimą, valstybine kalba kalbant. Visgi ji 
atėjo iš meet‘o. Tas žodis susitikimams – dalykiniams ar ne 
– nesvarbu – pridėdavo kažkokį kitokį atspalvį, suteikdavo 
savotiško, mistiško žavesio. 

Nors ir žinojau, kad su ja šįkart pavyks vos trumpai šnektelti, 
sutikau, nes tai tapo kažkokia Vilniaus (ap)lankymo ritualo 
sudėtine dalimi.

Dar važiuodamas traukiniu gavau jos  sms: ji ateis ne vi-
ena. Su drauge. Nes neišeina kitaip. Gal kiek ir nusivyliau, 
nes nebeišeis nė tą mažą mažytį pusvalandžiuką pasišnekėti 
taip, kaip buvau pratęs. Atvirai. Nuoširdžiai. Paprastai. 
Tiesiog žmogiškai. Taip, kaip labai norisi. Taip, kaip Labai 
reikia. Taip, kaip sunkiai būdavo gaunami mandarinai ar 
marinuoti žirneliai prieš du dešimtmečius (na tuos, raudonus 
dešimtmečius). 

Galop susitikom prie vyriausybės pastato. Oj! Aš vėl 
užmiršau, kad mes, lietuviai, tokie apolitiški ir nekenčiam 
visko, kas susiję su politika. Leiskite pasitaisyti:

Galop susitikom aikštėje. Kudirkos aikštėje, na, ten prie 
V... Ten, kur stovi paminklas LT himnui (pusė Vilniaus 
sako, kad vėliau stovės net jo autoriui. Vis dar nestovi. Bet 
sako – stovės!). Ir kaip visada apsikabinome. Dabar juk visi 
apsikabina. Juk taip gera apsikabinti! Jurga Ivanauskaitė 
taikliai pastebėjo, kad apsikabinę mes tarsi sustojame kristi, 
todėl taip gera (pa)būti glėbyje.

Tęsiant apsikabinimų temą... Pastebėjau, o gal labiau paju-
tau. Taip, labiau pajutau, kad apsikabinimų būna skirtingų, 
bent kelių rūšių. Kaip ir kritimų: į balą, ant šaligatvio, nuo 
dviračio, su guma nuo bokšto, su parašiutu. Taip ir apsika-
binimai būna ilgi, trumpi, svarbūs, tiesiog apsikabinimai, 
įsimenantys ir nelabai. Gal tai priklauso nuo to, kaip ilgai ir 
kaip greitai prieš tai kritai? Gal. Nežinau. Vienas žmogus, kurio 
gal ir būtų galima to paklausti, mums jau nebepasiekiamas. 
Jau kelintą kartą pajutau, kad ją apkabinęs nejaučiu to, ką 
jaučiu per tuo Svarbius, Jausmingus, Įsimenančius apkabi-
nimus. Tiesiog nejaučiu. Negana to, jie dar būna trumpi. O 
ji man juk tokia svarbi. Tai va, vėl apsikabinome: trumpai, 
neįsimenančiai, paprastai. Taip, kaip tave apkabina, kai tu gal 
labai ir nenori, bet apsikabini, kad neįžeistum ir neužgautum. 
Kai apsikabinimas yra tiesiog apsikabinimas, dviejų žmonių 
susilietimas be didesnių dvasinių ir emocinių išgyvenimų ar 

Vilniaus ap(si)kabinimas
pajautimų. Tiesiog rankos susipynusios per pečius kaip senas, 
negenėtas – taigi tikras, neapdirbtas, nepadirbtas – medis. 
Kažkaip naiviai ėmiau manyti, kad apkabinimas, tam kad 
būtų tikras, kad būtų stiprus, turi būti abipusis. Abipusiai 
stiprus. Abiems pusėms svarbus. Arba ji man, arba aš jai esam 
nevienodai svarbūs. O gal tik skiriasi mūsų apsikabinimo 
lūkesčiai? Tada to dar nežinojau. Tai buvo diena, kai artėjau 
prie tunelio, vedančio į Tiesą.

– Tai vis dėlto viena? – paklausiau, kai išsipynė mūsų 
medžio šakos.

– Ir taip, ir ne, – atsakė šyptelėjusi. – Ji, na, ta mano 
draugė, vėluos. Susitiksim su ja iškart kavinėje. Na, o kaip 
tu laikais?

Ji visada to paklausia. Aš visada to paklausiu. Taip ir 
pradedam mūsų pašnekesius, pokalbius. Atvirus tokius. 
Tikrus. Keista, kaip paprasti žodžiai nuoširdžiai ištarti vėl 
suspindi naujomis spalvomis, atspalviais, kurių ne(be)siti-
kėjai pajusti.

Prisėdę kavinėje, tiksliau rūsyje, kuriame įrengta kavinė, 
šnekėjom šnekėjom ir šnekėjom apie veiklas, planus apie... 
Mintys šuoliavo, lėkė, gynėsi ir lenkė viena kitą, kaip lietaus 
lašai lenktyniauja, kuris pirmas pasieks žemę, kuris pataikys į 
taikinio dešimtuką – nepridengtą praeivio galvą gatvėje. Ne, 
tądien nelijo. Juk sakiau, švietė saulė, pameni? Taip mums 
besišnekučiuojant prie mūsų priėjo mergina. Na, toji. Kurios 
laukėm. Draugė. Mano draugės draugė. Nepažįstamoji. Miela, 
nuoširdumu spinduliuojanti nepažįstamoji. Su šviesiai šviesiai 
žalsvu megztuku ir tokiu gražiu gražiu, ryškiai raudonu paka-
buku, o gal medalionu? Nežinau, bet nesuklydau. Tai buvo 
tikrai labai nuoširdi mergina. Tame paprastume slypėjo tiek 
gėrio, tiek šilumos, kaip toje vienetinėje raudonoje žarijoje, 
kurią ji nešiojo po kaklu.

Būna, kad susitinki žmogų, o atrodo, kad sutikai seną pa-
žįstamą, su kuriuo gali ir nori kalbėti kalbėti. Gali apie viską, 
bet kalbi apie tai, kas (ne)svarbu, kas neva (ne)reikšminga, 
apie tai, kas (ne)įdomu. Rodos, ji buvo iš tų. Su kuriais taip 
gera susipažinti. Taip gaila išsiskirti. Ir taip norisi vėl susi-
tikti. Taip buvo ir su ta draugės drauge, kuri įnešė šiek tiek 
giedros į mano mintis. Oi! Aš juk dar nepaminėjau jos vardo. 
Atsiprašau ir taisausi! Jos vardas – Giedrė. Mielas sutapimas, 
o gal likimas ar lemtis, kad ji pragiedrina nuotaiką. Greitai. 
Nejučiomis. Per kelias minutes. Tiesiog.

Taip ir šnekučiavomės, kol suskambo mano draugės – na, 
tos, pirmosios, telefonas. Supratau, kad tuoj teks skirtis. 
Šiandien ji lakstė ir lakstė po susitikimus, po Vilnių... Vel-
niškai pasiilgau ir aš tokio lakstymo. Kai skubi. Daug darai 
ir daug padarai. Jauti malonumą, to, ką darai, prasmę. Jauti, 
kaip tobulėji. JAUČIU, kaip velniškai man to trūksta. Tik 
su tokiais žmonėmis ir tarp tokių žmonių jaučiu prasmę. 
Gal tai įprotis? Tiesiog įprotis? Sutapimas? Ilgai tarp tokių 
pabuvęs pats toks tampi? Tapau? Gal, nežinau. Ir žinai ką? 
Net nenoriu žinoti, tiesiog vėl noriu jaustis taip: Gerai. 
Prasmingai. Maloniai. Pabėgti, atsitverti nuo monotonijos, 
rutinos. Uždrausti žodį, net ne žodį, o mintį ir jos prasmę, 
didžiąją ir kvailąją – REIKIA. Tiesiog ją išbraukti. Išbraukti 

žodį REIKIA iš gyvenimo. Pridėti daug daug didesnį prieš-
dėlį NE. NEreikia. Nebūtina. Pakeisti žodžiu PASIRINK, 
NUSPRĘSK, GALVOK!

Taip, kaip mažuose miesteliuose žmonės kartu pareina, 
parlydi draugus namo, taip vilniečiai palydi vieni kitus iki 
reikiamų stotelių, o kartais net lipa į tuos pačius autobusus, 
troleibusus, mikrobolidus (na, mikriukus. Juk suprantat...) ir 
važiuoja dalį maršruto kartu. Taip ir jos išėjo palydėti viena 
kitą, ta kita, vilnietiška žodžio palydėti prasme. Toliau viskas 
nutiko taip greitai, taip instinktyviai, taip organiškai...

Joms nuėjus nuo staliuko. Išėjus pro duris. Įsikniaubiau 
į vienintelę iš kažkur atsiradusią pagalvę. Staiga. Iš niekur 
Atsirado Giedrė. Jos juk išėjo!

– Kaip? Kaip suprasti? – paklausė ji apkabindama per pečius 
ir prisėsdama šalia. – Ji tau patinka?

Nurijau burnoje susikaupusį druskos ir vandens mišinį ir 
apgailėtinai pasakiau:

– Taip! Ji tokia gera! Ji toks nuostabus žmogus! O aš... Aš 
Toks apgailėtinas padaras...

Žinot, dabar jau nebepamenu, kas nutiko po to. TIK, o 
gal tiksliau NET aš taip ir nepasakiau, ką jaučiau... tiesiog 
nepasakiau. Bet tą dieną, kai turėjau grįžti atgal, ten, iš kur 
pabėgau, Ėmiau ir Numiriau. Ne, tikrai, numiriau! Ėmiau ir 
palindau po traukiniu. Gal todėl, kad bilietui pinigų ne(be)
užteko? Gal. Bet turbūt ne. Sunku, o net ir beprasmiška dabar 
ieškoti pa(si)teisinimo. 

Dabar man jau vienodai balta. Tame tunelyje...
Tiesiog Geros ir Blogos emocijos, jausmai ir išgyvenimai 

yra tokie skirtingi, nutolę vieni nuo kitų taip toli, kaip Mirtis 
nuo Gyvenimo (cha cha, kaip ironiška, o gal paradoksalu?!), 
kaip Diena nuo Nakties, kaip Liga nuo Sveikatos, bet kartu 
jos tokios panašios, tokios viena nuo kitos priklausomos, 
tokios artimos, tiesiog peraugančios, susiliečiančios viena 
su kita. Juk jos negali viena be kitos egzistuoti. Be vienos 
nebūtų antros. Viena (anksčiau ar vėliau) pakeičia kitą. Taip 
netolygiai judėdamos ratu ratu ratu... 

Taip ir aš.
Buvau (ne)laimingas, toks (ne)laimingas, kad nebenorėjau 

nė akimirkai pasijausti kitaip ir nusprendžiau baigti savo 
gyvenimo simfoniją garsiu garvežio signalo PPPPPPPYYY-
YYyyyyyyyyyyyyppppptttt.

Tokiu panašiu į tą ligoninėse širdies graffiti paišantį aparatėlį, 
kuris atsisveikindamas, tiksliau užbaigdamas kūrinį, sugroja 
tą patį, tik tylesnį Pyyyppt, tylesnį už tą, kuris skambėjo 
mums gimstant.

Tarp tų garsų ir gyvename. Tie garsai ir vadinami gyvenimu. 
O kodėl ne garsais? Kodėl ir Čia. NET Čia Žodis neatitinka 
Prasmės? Nežinau. Ir žinot ką? man ne(be)rūpi. Visiškai ne(be)
Rūpi. Mano garsas išseko, nutilo, jau baigėsi. Nuskambėjo 
paskutinis pyyypt. 

O tau? 
Kada tau (nu)skambės?
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Akmenė

Tomo Andrijausko fotografija

Utopinė pasakėlė prieš miegą:  r e v o l i u c i j a
Žvelgdami pro apdulkėjusį studentų bendrabučio langą 

matome daug nusiminusių, piktų, nelaimingų, susirūpinusių 
žmonių, skubančių į darželius, mokyklas, universitetus, darbą 
(jei tokį dar turi), darbo biržą... Dauguma pyksta tyliai, pa-
syviai, pasitaiko ir tokių, kurie savo nepasitenkinimą reiškia 
drąsesniais būdais (prisiminkime sausio mėnesio mitingą 
prie Seimo). 

Pasvarstykime, kodėl taip yra. Savaime suprantama, piliečiai 

yra nepatenkinti esama politine, ekonomine, socialine situa-
cija. Bet tam, kad kažkas pasikeistų, neužtenka vien tyliai ar 
garsiai burnoti ir keikti, – reikia imtis veiksmų. Pasklaidykime 
istorijos puslapius, pasidomėkime, kaip mūsų protėviai elgda-
vosi siekdami, kad valdžia išgirstų tautos balsą, ir pabandykime 
išpranašauti, kas galėtų vykti šiomis dienomis. 

O buvo taip...
Neatslūgus 1831 m. sukilimo nuotaikoms, okupuotos 

Lietuvos žmonės vis labiau nerimavo. Po 1861 m. vasario 19 
d. valstiečiai patys liovėsi ėję lažą, kai kur atvirai priešinosi 
baudžiavai.

Viename emigrantų laikraštyje 1856 m. pradžioje rašoma: 
„Sukilti galima, taigi sukilti reikia. O kad tai pavyktų, reikia, 
kad bajorai eitų išvien su liaudimi, kuri yra gausi, tačiau tyli, 
neveikli. Kaipgi liaudį įtraukus, pažadinus? 
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Gintautas Mažeikis

Keletą pastarųjų metų matome nuolatinę 
lietuviškojo ir pasaulinio liberalizmo meta-
morfozių, mutacijų ir deformacijų dramą, 
o gal net ir farsą. Tikrovės nepaaiškinsime 
vien tik kalbomis apie liberalizmo vardo 
„infliaciją“ ar bandymais „demaskuoti“ „neti-
kruosius“ liberalus ir išaukštinti „tikruosius“. 
Juk ir viena, ir kita taktika – vardo infliacijos 
kritika ir bandymas demaskuoti ir išvaikyti 
„eretikus“ – neatskleidžia liberalizmo me-
tamorfozių ir mutacijų funkcinės reikšmės. 
Vardo infliacijos kritikos ir netikrųjų herojų 
demaskavimo paprastai imamasi manant, 
kad tam tikra ideologija, jos pavidalai ar 
teiginiai yra savaime teisingi, amžini, moks-
liški, todėl kalti paklydėliai ir neapsišvietėliai. 
M.Horkheimeris ir T. Adorno „Apšvietos dia-
lektikoje“ pastebėjo, kad bet kokia ideologija 
save postuluoja kaip ant-istorinę, metafizinę. 
Todėl galima tik negatyvi, kritinė ideologijos 
istorija, kurią apčiuopsime aiškindami laiką 
ir ideologijos struktūrinius-simbolinius po-
kyčius, mutacijas. 

Atidžiau įsigilinę į liberalizmo partijų ir 
institutų, sąjūdžių ir organizacijų skelbia-
mus tekstus, pamatysime blaškymąsi tarp 
libertarizmo ir anarchizmo, individualizmo 
ir komunitarizmo ar net autoritarizmo, tarp 
ekonomizmo ir laisvo, emancipuoto intelek-
tualizmo teiginių ir simbolių. Šie svyravimai ir 
jų lemti pokyčiai bei liberalams skirti kritikos 
dūriai ypač padažnėjo, paaštrėjo po to, kai dvi 
liberalizmo vardus vartojančios partijos – li-
beraldemokratai bei socialliberalai – pabandė 
suspenduoti jų liberalizmą akcentuojančius 
vardus ir konotacijas. Pastaraisiais metais tą 
paaštrėjimą pagilino tai, kad Liberalų sąjūdis 
ir Liberalų ir centro sąjunga  prisijungė prie 
Konservatorių suburtos koalicijos ir palaikė 
mokesčių didinimą, valstybės aparato sti-
prinimą, individualios kritinės intelektualų 
raiškos mažinimą juos apmokestinant, kitus 
liberalų vizijų neatitinkančius sprendimus. 
Tiesiog nesuprantama, kur išgaravo visi 
ankstyvosios liberaliosios buržuazijos idealai: 
liberté, égalité, fraternité, kyla klausimas, ar šie 
idealai Lietuvoje kada nors buvo gyvi? Kur 
tie didieji literatūriniai tuos idealus išaukš-
tinę tekstai? Veikiausiai šiandien liberalizmo 
principus užgožė begaliniai pasiteisinimai dėl 
Realpolitik bei paskutiniuosius keletą metų 
vis labiau peršama „valstybinio“ sąmonin-
gumo, valstybininkų geopolitinių vizijų ir 
atsakomybių idėja, niekada neturėjusi nieko 
bendra ne tik su liberaliaisiais principais, bet ir 
su petit-bourgeois solidarumu. Galiausiai apie 
filosofines ir kultūrines liberalizmo šaknis, 
literatūrines ir poetines šio sąjūdžio plotmes 
prisiminta tik L. Donskiui ir E. Aleksandravi-
čiui bandant pateisinti lietuviško (V. Kavolio 
idėja) liberalizmo vardą populiarinant knygą  
„Lietuviškas liberalizmas“ bei L. Donskiui 
įsijungus į rinkiminę kampaniją Liberalų 
sąjūdžio gretose. 

Vis dėlto nesiūlau skubėti smerkti ar girti 
įvairių lietuviškų liberalų pasirinkimų, jų ge-

Liberalizmo metamorfozės, mutacijos ir deformacijos

bėjimo ar negebėjimo prisiminti savo idėjines, 
filosofines šaknis. Juk svarbu ne pamokslauti 
apie liberalizmo „tiesą“, o suvokti greitas ir 
keistas šio socialinio ir politinio mąstymo 
būdo metamorfozes, mutacijas, originalius 
proveržius ar egzistencines deformacijas. 
Prisimintina, kad žmogus, jo sąmonė bei 
jo kuriamos ir nuolatos reprodukuojamos 
simbolinės organizacijos išsiskleidžia tik laiko 
atžvilgiu, vadinasi, egzistenciškai reikšminga-
me kisme. Todėl nuolatinė Lietuvos liberalų 
kaita yra greičiau ne smerktinas, o pagirtinas, 
bent jau gyvybingas dalykas, karšta polemika 
ir debatais atveriantis naujus individuacijos, 
kūrybos ir kritikos horizontus. Juk mąstymas 
ir jo simbolinės reprezentacijos egzistuoja 
pirmiausiai ne erdvėje, o laike. Tik pamin-
klai yra išdėstyti erdvėje, gatvėse ir aikštėse, 
o paminklų interpretacijos, interpretacijų 
tvarka pasirodo apibrėžtu socialiniu-politiniu 
laiku ir priklauso įvairioms pasaulio reiškinių 
sferoms: tarptautinių santykių, socialinės 
ekonominės padėties, išsilavinimo ir kt. 
Simbolinės organizacijos yra gyvos ir joms 
keičiantis, ir jas suvokiant bei išskleidžiant, 
lygiai kaip knyga yra gyva tada, kai yra skai-
toma ir komentuojamas jos turinys, kitaip ji 
tėra specifinis daiktas. 

Literatūra ir mokslas yra pasiūlę daugelį 
modelių kismui aptarti, jie yra aktualūs ir 
lietuviškai tikrovei interpretuoti. Dažnai 
kalbama apie laiko sąlygojamas metamorfozes, 
pakeičiančias simbolines žmogaus tapatybes. 
Tokias transformacijas pateisina, įgalina 
ritualai, įstatymai, tabu. Dažnai simbolinę 
politinę metamorfozę aptiksime tarp kraštu-
tinybių. Prisiminkime kad ir Italijos, Vokie-
tijos prieškario komunistų virsmą fašistais. 
Kai jaunajam B. Musoliniui buvo suvaržytas 
karjeros kelias Italijos komunistų partijoje, 
nors V. Leninas jį ir buvo rekomendavęs kaip 
galimą lyderį, pastarasis greitai tapo pirmąja 
Europos fašizmo žvaigžde. Liberalizmo ir ypač 
libertarizmo antonimu yra laikomas autori-
tarizmas. Tačiau rusiškosios ir lietuviškosios 
liberalų-demokratų partijos pasižymėjo/

pasižymi ryškiais autoritarizmo bruožais. Vis 
dėlto metamorfozės, besiremiančios antoni-
mija, yra gana retas dalykas. Kur kas labiau 
paplitusios simpatijos nulemtos metamorfo-
zės. Čia, be abejonės, pamatysime socialinių 
įtampų laikotarpiais užgimstantį liberalizmo 
ir įvairiausių pavidalų anarchizmo flirtą – bent 
jau idėjiniu, filosofiniu pavidalu. Šiuo atveju 
net didžiausi libertarai ekonomistai ar libera-
liosios minties atstovai ne tik Vakaruose, bet ir 
Lietuvoje viešai ar tik užkulisiuose prisimena 
anarchistinio komunitarizmo principus ir 
taip pradeda plėtoti socialinę ar net kultūrinę 
valstybės kritiką. Vis dėlto Lietuvoje viešai 
dar nepriimta politikui ar kultūros veikėjui 
rodyti simpatijas anarchizmui – galbūt dėl to, 
kad Lietuvoje anarchizmas dar nesuvokiamas 
kaip turintis gilią idėjinę komunitarinių 
laisvių ir valstybės kritikos plotmę ir vis dar 
yra klaidingai asocijuojamas su socialistais ar 
net komunistais.

Žymiai dažniau už radikalias metamorfozes 
pasireiškia mutacijos: nepavykus visiškai sim-
bolinės tapatybės transformacijai, simbolinė 
organizacija įstringa tarpinėje kismo būsenoje, 
smarkiai besiskiriančioje nuo pradinės. Tačiau 
žodžiai mutacija, mutantas neturėtų gąsdinti, 
nes evoliucija yra sėkmingų ir klaidingų mu-
tacijų konkurencija ir gyvenimiška atranka. 
Kas nemutuoja – dažniausiai ir nesivysto. Kai 
nepavyksta patrauklios socialinės ir politinės 
metamorfozės, kai fašizmo ir komunizmo 
pabaisos nepavirsta demokratijos gražuolėmis, 
tada tenka susidurti su sėkmingais ar nesė-
kmingais ideologiniais mutantais. Ideologinės 
mutacijos prasideda arba dėl stipraus išorinio 
spaudimo keistis, arba dėl vidinių transfor-
macijų, esminių simbolinių komponentų 
pokyčių. Liberalų atveju pasireiškia abi – ir 
išorinės, ir vidinės – gana sparčių mutacijų 
priežastys. Paprastai mutacijos atsiranda, plin-
ta šalyse, kur kviečiama neskubėti, pagalvoti, 
eiti ne revoliuciniu, o evoliuciniu, t. y. ne 
metamorfozių, o reikšmingų pokyčių atrankos 
keliu. Simbolinėms organizacijoms mutacijos 
padeda išgyventi: kartais nacionalistai pri-

sitaiko prie socialistinio internacionalizmo 
ideologijos ir kuria nacionalkomunizmą, 
demokratai prisitaiko prie autoritarinio re-
žimo ir kuria specifinę demokratiją vienoje 
atskiroje šalyje (šiuolaikinė Rusija), liberalai 
susitaiko su valstybiniu ekonomikos regu-
liavimu, mokesčių didinimu ir laipsniškai 
virsta konservatyviaisiais liberalais. Ši vėlyvoji 
mutacija paaiškina liberalų dalyvavimą varžant 
liberaliąsias laisves Lietuvoje ir jų pasiteisini-
mus, jog tai daroma Valstybės interesų vardan. 
Tačiau socialinių-politinių pokyčių nereikėtų 
painioti su konformizmu. Konformizmo 
terminas rodo laikiną pritarimą, prisitaiky-
mą, bet ne savo paties simbolinių struktūrų 
pokyčius. Konformizmo kritika neatskleidžia 
išliekamų tapatybės mutacijų reikšmės. Vie-
nos Kafkos novelės herojus – kirminas nėra 
konformistas, lygiai kaip ir animaciniai ar 
kino X-menai-mutantai nėra susitaikėliai. 
Galite pasakyti, kad tai tik rašytojų ir pops-
cenaristų pramanai. Nevisai taip. Žmonija 
literatūros, kultūros kūriniais metaforiškai 
apmąsto savo pačios patirtis, o šių kūrinių 
populiarumas liudija pasirinktos metaforos 
atpažįstamumą, jos vartojamąją vertę. Taigi 
socialinė-politinė mutacija yra neatšaukiamas, 
simbolinę organizaciją esmingai keičiantis 
pokytis. Veikiausiai Lietuvoje užgimstantis 
konservatyviojo liberalizmo hibridas valsty-
biniu požiūriu yra sėkminga mutacija, gal net 
produktyvesnė nei patys konservatoriai, tačiau 
toks liberalizmo pokytis neabejotinai atveria 
horizontus ir kairiojo liberalizmo stiprėjimui 
ir raidai, o pastarasis negalės taikytis su per-
dėm dešiniuoju flirtu, ignoruodamas kitokias 
individo ir bendruomenės laisves.  

Atskirai reikėtų kalbėti apie nuolatines 
socialines ir politines deformacijas, kurios 
pasireiškia kintančiomis veiklomis, gyvenimo 
ritmikos, teiginių adekvatumo gyvenimui 
svyravimais ir pan. Vieni savo deformacijas, 
gyvenimo įlinkimus ar išgaubimus, ritmo 
pokyčius įvertina kaip natūralias socialinių 
pokyčių paveiktas laiko pasekmes, o kiti, 
priešingai, gina savo principus, pastovumą 
ir tampa neefektyvūs besikeičiančio pasaulio 
požiūriu. Laikas negydo tokių žmonių žaiz-
dų, jie nebemėgsta pasikeitusio, paklydusio 
pasaulio. Liberalų atveju tokie dažniausiai 
būna jų įsivaizduojamo A. Smito ir jo sukurto 
„mokslo“ apologetai. 

Kaip reikšmingą ir pozityvią liberalizmo 
deformaciją galima vertinti tai, kad Liberalio-
sios minties institutas parėmė „Lietuviškojo 
liberalizmo“ knygos leidimą, nors šioje kny-
goje nėra dar kartą dogmatiškai išaukštinama 
laissez-faire idėja, o kalbama apie laisvos 
kritikos ir kultūrinių tyrinėjimų, idėjinių 
alternatyvų ir valstybės kritikos svarbą. Taigi 
deformacija laikyčiau ir Laisvosios rinkos 
instituto bei Liberalios minties instituto 
gebėjimą nesusipriešinti, ir išsibasčiusios libe-
ralų įvairovės gebėjimą megzti dialogą. Galų 
gale tai ir liberaliems visuomenės kritikams 
atveria galimybes plėtoti viešuosius debatus, 
kuriuose bet jau kiekybiniu požiūriu vis dar 
dominuoja kur kas kairesni ar dešinesni ir jau 
gerokai įgudę visuomenės kritikai. 

Tomo Andrijausko fotografija

Apie kasmet Šiauliuose 
vykstantį medijų meno 
festivalį „Enter“ kalbasi 
jame dalyvavę medijų kri-
tikai Jurijus Dobriakovas 
ir Tomas Čiučelis. 

„Enter 7“ – septintasis 
medijų meno festivalis, vykęs 
balandžio 24–26 d. Šiaulių 
dailės galerijoje ir „Elnio“ 
fabrike.  Festivalio programą 
sudarė kelios dalys: „Enter 
teorija“ (konferencijos da-
lyviai: Jurijus Dobriakvas, 
Tautvydas Bajarkevičius, 
Tomas Čiučelis, Gintautas 
Mažeikis, Vytautas Michel-
kevičius, Asta Jurevičiūtė, 
Remigijus Venckus, Virginija 
Januškevičiūtė ir kt.), „Enter 
menas“ (Norvich School of 
Art and Design (Anglija) ir 
ŠU audiovizualinio meno 
katedros studentų projektas 
„Laboratorija“, personalinės 
Andriaus Grigalaičio ir Li-

Aktyvizmas kaip laboratorinis būvis
nos Miklaševičiūtės parodos), „Enter muzika“ 
(elektroninės muzikos festivalis „Inferno“), taip 
pat „Enter svečiai“ ir „Enter edukacija“. Medijų 
aktyvistus į festivalį subūrė ŠU dėstytojas, meno 
kritikas  Virginijus Kinčinaitis.

T. Č.: Ir vėl medijos. Vėl medijų menas ir 
vėl teorinė konferencija „apie medijas“. Daug 
įvairiausių rakursų, iš kurių žvelgiama į tai, 
kas, regisi, yra abstraktu, bet kas jau tampa 
savaime suprantama mūsų kasdienės patirties 
dalimi. Jau kelintą kartą dalyvaudamas pana-
šiame renginyje pastebiu simptomišką bruožą, 
kuriuo džiaugiasi dažnas medijų aktyvistas, bet 
peikia dažnas grynuolių ieškantis kritikas: tai 
akademizmo ir kūrybinių refleksijų samplai-
ka. Visų pirma ji pasireiškia tuo, kad tokių 
renginių dalyviai yra išties marga publika, 
turinti skirtingiausius interesus ir kriterijus. 
Pats „Enter“ festivalis tradiciškai dalinamas į 
dvi dalis, kuriomis bandoma apimti dvi raiš-
kos sritis – medijų kritiką (taip pat ir medijų 
tyrimo metodiką) ir meninę kūrybą, o po 
kiekvieno tokio festivalio visuomet atsiranda 
tiek teigiamų, tiek ir neigiamų tokios užmačios 
įvertinimų. Tačiau vargu ar galima ignoruoti 
svarbų faktą, jog aktyvizmas – nepriklausomai 

nuo to, ar panašios ambicijos patenkinamos, ar 
ne – gyvuoja visų pirma iniciatyvos skatinimo 
ir proceso vardan.

Taigi kyla labai daug įvairiausių klausimų, 
kuriuos vertėtų sistemingai aptarti. Norisi 
pradėti nuo pačios vietos specifikos – Šiauliai, 
mano manymu, yra tikrai ypatinga idėjų 
sklaidos ir eksperimentų vieta, ypač kai čia 
suvažiuoja išties marga publika. Man tai 
primena savotišką laboratorinį būvį, ekspe-
rimentavimą, ir kiekvienas eksperimentas, 
nepriklausomai nuo jo rezultatų, kaskart 
atskleidžia kažkokias konkrečias visos Lietu-
vos realijas. Manau, mes, festivalio dalyviai, 
tikrai pajutome tą daugiaplanį vyksmą. 
Žinoma, kitas klausimas – turinys. Bet gal 
apie tai vėliau?

J. D.: Mane, pirmą kartą dalyvavusį tiek 
konferencijoje, tiek festivalyje, apskritai 
nustebino tai, kad bemaž visi dalyviai ir 
žiūrovai taip rimtai priėmė teorinę dalį – at-
rodo, dažniau ši konferencijų dalis būna tarsi 
„privalomas“ elementas, kuris beveik niekam 
– ypač klausytojams – iš tikrųjų nuoširdžiai 
nėra įdomus. „Enter 7“ konferencijoje buvo 
įdomu ir kalbėti, ir klausytis. 
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Praėjo prezidento rinkimai, pasibaigė dar vienas pažadų 
dalijimo maratonas, kai kandidatai tikino, jog jie garantuos 
gerą gyvenimą eiliniam piliečiui, pažabos korupciją, sumažins 
biurokratų skaičių. Ar rinkdami Prezidentą Lietuvos piliečiai 
supranta, kokias konkrečias galias Prezidentui suteikia Kons-
titucija? Matydami optimizmo neteikiančią Lietuvos politinę 
kasdienybę ir smukusį Prezidento autoritetą, keliame klausimą: 
ar Lietuvai reikalingas Prezidentas? 

Pagal Konstituciją Lietuvos Prezidentas atlieka tokias svar-
biausias funkcijas: sprendžia pagrindinius užsienio politikos 
klausimus ir kartu su Vyriausybe vykdo užsienio politiką; 
pasirašo Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir teikia 
Seimui ratifikuoti; Seimo pritarimu skiria ir atleidžia Minis-
trą Pirmininką; nustatyta tvarka skiria ir atleidžia įstatymų 
numatytus valstybės pareigūnus; teikia Seimui Konstitucinio 
Teismo, Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo teisėjų ir 
pirmininkų kandidatūras, skiria apygardų ir apylinkių teismų 
teisėjus ir pirmininkus; suteikia aukščiausius karinius laips-
nius; įstatymo numatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos 
pilietybę; teikia malonę nuteistiesiems; skiria valstybinius 
apdovanojimus, pasirašo ir skelbia Seimo priimtus įstatymus 
arba grąžina juos Seimui (Lietuvos Respublikos Konstitucija, 
84 straipsnis). 

Taigi Prezidentas tik nedaugelį jam priskiriamų funkcijų 
gali atlikti savarankiškai, o likusioms reikalingas Seimo ir 
Vyriausybės pritarimas. Viena vertus, tai užkerta kelią galimai 
Prezidento savivalei. Vis dėlto faktai rodo, kad nėra konstruk-
tyvaus dialogo tarp atskirų valdžios institucijų – Prezidento, 
Seimo, Vyriausybės. Pasitaikydavo atvejų, kai į Prezidento 
nuomonę iš viso nebūdavo kreipiamas dėmesys, ignoruojant 
jo politines galias. Pastaraisiais metais buvo visiškai ignoruo-
jama Prezidento veto teisė (veto yra tik nuomonės reiškimas, 
o ne draudimas). Keletas 2008–2009 metų pavyzdžių: Seimo 
Žmogaus teisių komitetas nepritarė Prezidento veto Piliety-
bės įstatymui, Nuosavybės atkūrimo įstatymui bei Pensijoų 
sistemos reformos įstatymų pataisoms. 

Dar vienas Prezidento savarankiškumo ribojimo pavyzdys – 
tebesitęsianti Aukščiausiojo Teismo pirmininko ne/atleidimo 
istorija: Prezidentas V. Adamkus keturis kartus teikė dekretą 
dėl Aukščiausiojo Teismo pirmininko V. Greičiaus atleidimo, 
bet klausimas iki šiol neišspręstas. 

Nors Prezidentas turi teisę paleisti Seimą, tačiau tam reikia 
ryžto. Prezidentas V. Adamkus savo metiniame pranešime 
kalbėdamas apie raginimą paleisti buvusį Seimą, kurį sudarė 
mažumos koalicija, sakė: „Aš savo ruožtu laikiausi įstatymų 
nuostatos, kad tam būtina Seimo valia“. 

Teigiama, kad Prezidentui tenka svarbiausias vaidmuo 
užsienio politikoje, tačiau ir tuo galima suabejoti – iš tikrųjų 

Ar Lietuvai reikalingas Prezidentas?
užsienio politiką jis vykdo ne savarankiškai, o su Vyriausybės 
pritarimu. Jeigu šių institucijų požiūriai sutampa, vyksta 
produktyvus bendradarbiavimas, tačiau pozicijoms išsiskyrus 
gali strigti bet kokių svarbių sprendimų priėmimas. Efekty-
vus darbas nevyksta ir tada, kai atskirus politinius postus ar 
pozicijas užima skirtingų politinių jėgų atstovai, pavyzdžiui, 
Prezidentas prijaučia vienoms politinėms jėgoms (nors, 
remiantis Konstitucija, Prezidentas privalo sustabdyti savo 
veiklą politinėse partijose ir organizacijose), o parlamento 
daugumą turi kitos jėgos. 

Taigi Prezidentas turi labai menką sprendimų priėmimo 
galią, jo darbą nuolat dubliuoja Seimas ir Vyriausybė. Esant 
tokiai situacijai, Prezidento institucija darosi neveiksminga, 
o pats Prezidentas atrodo lyg marionetė Seimo ir Vyriausybės 
rankose. Be to, Prezidento užnugaryje esančių institucijų 
santykiai primena ne lygiateisį bendradarbiavimą, o nuolatinę 
kovą, ir visuomenėje įsigali nuomonė, kad Prezidentas nieko 
realiai negali padaryti. Taigi pasvarstykime, ką daryti, kad 
esama padėtis pasikeistų.  

Vienas iš galimų sprendimo variantų – didesnių galių su-
teikimas Prezidentui. Žinoma, tai nėra paprasta išeitis. Tektų 
pakeisti atitinkamus Konstitucijos straipsnius (t. y. – pačią 
Konstituciją), bet prieš tai reikėtų surengti referendumą, 
kuriame valstybės piliečiai, remdamiesi protu ir sąžine, 
apsispręstų, ar verta didinti Prezidento galias. Tam reikia 
surinkti ne mažiau negu 300 tūkstančių rinkėjų parašų arba 
suburti bent ketvirtadalį Seimo narių, savanoriškai sutinkan-
čių valstybės vadovui suteikti daugiau savarankiškumo, taip 
susimažinant savo galias. Bet kuriuo atveju toks sumanymas 
gali ir nepavykti. Tačiau galbūt šalies gyventojai, turėdami 
politiškai stipresnį Prezidentą, nebeabejotų šios institucijos 
reikalingumu. Jie žinotų, kad jų išrinktas asmuo gali ne tik 
kalbėti, bet ir veikti. Prezidento veto būtų ne rekomendacija, 
kurią Seimas visada gali atmesti, o realus politinis įrankis. 
Įsivaizduojame, kad Prezidentas tokiu atveju būtų ne dik-
tatorius (kaip būtų galima tikėtis), o vadovas, turintis svarų 
politinį autoritetą, privalantis ne tik reprezentuoti valstybę, 
bet ir jai dirbti. Bendradarbiavimas tarp Prezidento, Seimo 
ir Vyriausybės vyktų vadovaujantis  lygiateisiškumo ir kons-
truktyvaus darbo principais. 

Kitas galimas variantas – visiškai atsisakyti Prezidento 
institucijos. Jeigu Prezidento savarankiškumas minimalus, 
apsiribojantis tik malonės ir apdovanojimų teikimu, peršasi 
išvada, kad jo visiškai nereikia. Tokias funkcijas, be abejonės, 
puikiai sugebėtų atlikti kitos institucijos, pavyzdžiui, Seimas 
galėtų teikti apdovanojimus, o teismai – skirti malones. 

Atsisakius Prezidento, galima tikėtis apčiuopiamos nau-
dos. Pirmiausiai – finansinės: Prezidentui, jo patarėjams bei 

aptarnaujančiam personalui nebereikėtų mokėti  atlyginimų, 
nereikėtų pirkti lėktuvo, leisti pinigų rezidencijos išlaikymui, 
viešiesiems ryšiams, reklamai, Prezidento kelionėms po Lietuvą 
ir užsienį, skirti lėšų rinkimams organizuoti. Dabartinę pusiau 
parlamentinę – pusiau prezidentinę sistemą pakeistume į stiprią 
parlamentinę valstybę. Lietuvos užsienio politika užsiimtų 
parlamentas ir Užsienio reikalų ministras.   

Trečiasis variantas – konstitucinė monarchijos įkūrimas. 
Monarchas reprezentuos Lietuvą užsienyje, keliaus po pasaulį, 
gyvens išlaikomas valstybės, o realią valdžią turės Seimas ir 
vyriausybė, į kurių darbą monarchas negalės kištis. Beje, 
paveldimosios valdžios buvimas išvaduotų valstybės biudžetą 
nuo papildomų rinkimų organizavimo.  

Tai – keletas galimų problemos sprendimo variantų, keletas 
išeičių. Bet juk galima ir nieko nekeisti, viską palikti taip, kaip 
buvo. Šioje vietoje kiek nors nukrypkime nuo pagrindinio 
klausimo svarstymo ir prisiminkime, ką apie valstybės valdymą 
kalbėjo vienas didžiausių visų laikų filosofų Platonas. Platonas 
neatsiribojo nuo politinės veiklos, jo filosofija visada buvo 
orientuota į siekį suteikti žmonėms gero gyvenimo ir idealios 
politinės santvarkos modelį, kuris galėtų būti realiai įgyven-
dinamas. Tačiau kasdienybė, politikų ir politinių institucijų 
stebėjimas bei asmeninė patirtis (trys nesėkmingos kelionės 
į Sirakūzus veltui tikintis bent truputį pakeisti jų valdovą, 
suteikti šiam dorybės, o šaliai teisingumo ir laisvės) privertė 
Platoną padaryti išvadą, kad visos politinės santvarkos yra 
blogos ir kad idealios santvarkos negalima sukurti dėl žmonių 
ydingumo. Jeigu žmonės yra kupini ydų, siekia tik asmeninės 
naudos ir pasižymi kitomis blogybėmis, patekę į valdžią paisys 
savo, o ne kitų interesų. Todėl reikia sukurti tai, ko neveiktų 
žmonių savanaudiškumas, kas savo esme nepriklausytų nuo 
žmonių, bet veiktų juos. Tai gali būti įstatymai, kuriuos turi 
sukurti nedaugelis teisingų žmonių – filosofų, galinčių įžvelgti, 
kas teisinga ir reikalinga politikoje ir kitose srityse. Vadovau-
damasi šiais įstatymais, funkcionuotų valstybė, o visuomenė 
galėtų gerai gyventi. Taigi jau Platonas teigė, kad, norint 
sukurti kiek įmanoma geresnę valstybę, reikia ieškoti tikrai 
dorų ir sąžiningų žmonių bei vadovautis teisingais įstatymais. 
Ši filosofo mintis, be abejonės, tinka ir šiandieninei Lietuvai 
– politikams svarbiausi turėtų būti ne partiniai ar asmeniniai 
interesai, o valstybės ir jos piliečių gerovė.   

Galiausiai į klausimą: ar Lietuvai reikalingas Prezidentas? ne-
galima pateikti vienareikšmio atsakymo, kuris būtų absoliučiai 
teisingas, išspręstų visas problemas. Tikėkimės, kad atsakymo 
į šį klausimą sulauksime iš naujosios Lietuvos Prezidentės.

 Giedrė Gnedojutė, Jūratė Jasaitytė, Jūratė Stankutė,
 Ineta Voverytė, Jurgita Žymantaitė 

Tomo Andrijausko archyvo fotografija

Bajorai vis svyruoja, dvejoja ir baudžiavų gaila, ir bijo 
pavojaus, visur mato komunizmą, palieka viską spręsti di-
plomatams. Jau reikia ruoštis sukilimui, o jam reikia turėti 
pasiruošusių žmonių. Jeigu jų būtų buvę, tai rusų jungo nebūtų 
buvę nė 1848 m., nė 1855 m. Reikia mokytis karo meno. <...> 
Žmonių rastųsi, –  bet kaip pasiekti valstiečius, kurie tebekenčia 
po bajorų padu ir neša baudžiavos jungą?“. Ryžtingų žmonių 
vis dėl to atsirado, jie kovojo prieš carinės Rusijos represijas. 
Pralaimėjimas kainavo daug žmonių gyvybių, bet valstiečiai 
išsikovojo įvairių nuolaidų, sukilimas paspartino baudžiavos 
panaikinimą, skatino tautinį sąmoningumą.

Bene žymiausias Lietuvoje yra 1926 m. gruodžio 17 d. 
perversmas, kurio metu nuverstas prezidentas Kazys Grinius 
ir įvestas autoritarinis režimas. Perversmo metu visiškai pasi-
keitė politinių jėgų pusiausvyra – į valdžią atėjo tautininkai. 
Iki 1926 m. tai buvo nedidelė partija, kuri turėjo tik 2000 
narių. Tuo metu valstybėje buvo įtempta situacija, nes prieš 
tai buvusius rinkimus (1926 05 08–10) laimėjo kairiosios 
partijos (valstiečiai liaudininkai ir socialdemokratai), todėl 
ėmė sklisti kalbos, kad taip bolševikai ruošia dirvą perversmui. 
Žmonėms kėlė nerimą partijų vykdoma politika: nepagrįstas 
kariuomenės mažinimas, lietuviškų mokyklų uždarymas 
Vilniaus krašte, katalikų bažnyčios ir kunigų įtakos visuo-
menei mažinimas. Valdžia, nereaguodama į vyraujančias 
nepasitenkinimo nuotaikas, prarado žmonių pasitikėjimą. 
Karininkai pradėjo rengti perversmą, kurį palaikė Krikščionių 
demokratų partija ir Tautininkų sąjunga. Šią idėją aktyviai 
rėmė ir akademinis jaunimas. Pats perversmas truko tik pu-
santros valandos, bet buvo gerai organizuotas. Karininkai su 
studentais (ateitininkais ir neolituanais) užėmė Kauno paštą 
ir centrinę telefono-telegrafo stotį. Policija buvo paralyžiuo-
ta pėstininkų pulko, vyriausybei palankūs karininkai buvo 
izoliuoti. Svarbiausiuose į Kauną vedančiuose keliuose buvo 
pastatyti tankai ir šarvuočiai. Grupė karininkų nutraukė posė-
džiaujančių seimūnų darbą. Šis perversmas buvo vykdomas ir 
palaikomas tik kelių žmonių grupių, bet jis kardinaliai pakeitė 
šalies gyvenimą. Tautininkai su A. Smetona valdžioje išliko 
iki pat 1940 m., kai Lietuvą užėmė Rusija.  

Visais laikais geriausias būdas nuversti valdžią ir priversti 
išgirsti tautos balsą buvo revoliucija. Pabandykime įsivaizduo-
ti, kaip revoliucija vyktų šiandien ir koks būtų jos utopinis 
scenarijus.

Vieną gražią dieną galėtų būti taip...
Prisiminkime, kad jau išmintingasis Platonas pabrėžė, jog 

valstybę turi valdyti išmintingiausi – filosofai. Ar šiandien val-
džios vairą tikrai sukioja išminčiai? Pasvarstykim. Juk sakoma, 
kad rytas yra protingesnis už vakarą, bet mūsų „išmintingieji“ 

šitą taisyklę, matyt, pamiršo ir ignoruoja liaudies patirtį. Ga-
lime prisiminti ir kitą senolių posakį: skubos darbus velniai 
gaudo. Iki šiol tebegaudo ir dar ilgai, matyt, gaudys... 

Sparčiai blogėjant Lietuvos situacijai, kyla nedarbo lygis. 
Valstybė ne tik ima daugiau, nei duoda, bet apskritai viską 
atima. Žmonėms besirikiuojant eilėse prie psichologų (žinoma, 
tų, kurie teikia nemokamas paslaugas) kabinetų ir pradėjus 
klestėti butelių supirkimo verslui, tarp bedarbių filosofų 
pradeda sklandyti maištingos, ryžtingos idėjos – „nuogosios 
revoliucijos“ vizija. Šia idėja greitai užsikrečia nebežinantys 
kuo tikėti ir  ko  tikėtis  bedarbiai  ir  potencialūs  bedarbiai,  
t. y. studentai bei moksleiviai, o valdžia ir toliau itin sėkmingai 
vykdo savo politiką kodiniu pavadinimu nieko nematau, nieko 
negirdžiu ir nieko nežinau. Revoliucionieriai gyvena veiksmų, 
o ne kalbų dvasia, drąsina prisijungti ir kitus piliečius. Idėjos 
sklinda nemokamai – iš lūpų į lūpas. Prie revoliucijos idėjos, 
savaime suprantama, noriai prisijungia ir jėgos struktūros 
(kariuomenė ir policija) – juk juos valstybė taip „myli“. Vi-
suotinės krizės sąlygomis plinta sąmoningumo pandemija. 
Žmonės pagaliau supranta, kad jie yra valstybės šeimininkai 
ir kad jie patys atsakingi už savo gerovę.

Veiksmo plano pradžioje sąmoningieji revoliucijos, herojai 
užima strategiškai svarbius objektus: valdžios ponų ir damų 
pilis, valstybės galvų, galvelių/galūnėlių būstinę ir 141 plėšiko 
irštvą (aiškiname tiems, kurie nesuprato: Turniškes, Seimo 
viešbutį, prezidentūrą, parlamentą). „Atleidus iš darbo“ 
valdžios pareigūnus, skelbiama naujoji valstybės santvarka 
– monanarchija (monarchija + anarchija) – monarchija su 
šiuolaikinės anarchijos elementais. Šiuolaikinė anarchija re-
miasi amerikiečių lingvisto ir politinio aktyvisto N. Chomsky 
idėja, kad anarchizmas jau nebesiejamas su chaosu ar jokios 
tvarkos nebuvimu. Jo manymu, pirmiausia reikia kovoti už 
skaidrias valdžios institucijas ir palaipsniui jas naikinti, jei 
jos tampa nereikalingos. Svarbiausia, kad valstybės valdyme 
dalyvautų kuo daugiau žmonių.

Lietuvos tūkstantmečio proga renkamas karalius, kuriam 
skiriamas simbolinis valstybės atstovavimo užsienyje vaidmuo 
– juk šiuolaikinė valstybė negali izoliuotis nuo viso pasaulio. 
Karalius karaliaus 5 metus, o vėliau bus renkamas naujas. 

Visuomenės gyvavimo principai: teisingumas ir sąmo-
ningumas. Šių principų laikomasi visose gyvenimo srityse, 
o jų pradedama mokyti nuo pat mažų dienų. Mokytojauti 
leidžiama tik pašaukimą turintiems žmonėms, kurie sugeba 
padėti jaunajai kartai surasti savo pašaukimą, plėtoti savo 
gebėjimus. Žmonės tokioje visuomenėje veiks laisvai, sąmo-
ningai ir atsakingai, vadovaudamasis principu: esu atsakingas 
už save ir kitus ir nesielgsiu su kitu taip, kaip nenoriu, kad 
elgtųsi su manimi...

Šia utopija norėjome parodyti, kaip svarbu pagaliau suprasti, 
kad valdžia yra nevisagalė ir kad patys žmonės turi imtis atsa-
kingai rūpintis savo valstybe, nes valstybė – tai mes. Tereikia 
noro ir ryžto. Kaip pasakė Victoras Pauchetas: „Geriausias 
produktas yra tas, kurį žmogus pagamina savo noru“. Būkime 
sąmoningi. Labanakt. 

Monika Razulytė, Akvilė Barauskaitė, Agnė Daknytė, 
Aurelija Tamošiūnaitė, Jolanta Gaigalaitė 
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O tuo labiau buvo malonu, kad klausėsi ir 
auditorija. Deja, beveik nebuvo diskusijos tarp 
kalbėtojų ir auditorijos, tiesa, prie šio „vietinės 
kultūros ypatumo“ jau lyg ir pripratau. Bet 
apie kalbančiųjų ir klausančiųjų santykį gal 
irgi pasikalbėsime vėliau?

Kalbėdamas apie Šiaulių miestą kaip „na-
tūralią“ festivalio vyksmo aplinką, negaliu 
nepaminėti, kuo šis renginys, mano manymu, 
skirtųsi nuo analogiško renginio, vykstančio, 
tarkim, Vilniuje. Šiauliuose pajutau tai, ką 
būtų galima pavadinti „neprarastu nekal-
tumu“ ir nesuvaidintu susidomėjimu. Tai 
labai keista – negaliu tvirtinti, kad dalykai, 
kurie buvo „Enter“ programoje, taip pat 
smagiai atrodytų kur nors kitur (sakykim, 
„rimtesniame“ ar labiau įpareigojančiame 
kontekste), bet buvo smagu, kad žmonėms, 
atėjusiems į konferencijas, peržiūras ir parodų 
atidarymus, festivalis buvo svarbus ir lauktas 
įvykis. Vilniuje to jau beveik nebejaučiu, nors 
ir kokio aukšto lygio ir svarbos dalykai būtų 
pristatomi. Tas tavo terminas – „laboratorinis 
būvis“ – labai taiklus.

Kita vertus, man norisi ir šiek tiek apsidraus-
ti nuo pernelyg drąsių išvadų. Puikiai suvokiu, 
kad pamačiau tik kelias Šiaulių kultūrinio 
gyvenimo akimirkas – savotiško šio gyvenimo 
apogėjaus momentą, ir būtų labai lengva, 
remiantis šiuo patyrimu (argi būna kitaip, kai 
kitame mieste praleidi kelias įvykių, įspūdžių 
ir pažinčių pilnas dienas?), Šiaulius įsivaizduoti 
kaip idilišką, atvirą ir nesumeluoto entuziaz-
mo kupiną „kultūros kurortą“. Šis klausimas 
man yra labai įdomus: kas gi būtent lemia tą 
„Enter“ komforto ir demokratiškumo (kartu 
ir aktualumo) jausmą? Ir ar tas pats „turinys“, 
perkeltas į kitą vietą ir kitą kontekstą, būtų 
vis dar toks pat malonus? Juolab kad ir apie 
teorinę konferenciją vėliau galėjome išgirsti 
nevienareikšmiškų atsiliepimų: esą tai, kas 
buvo kalbėta, yra gana diletantiška, nuspė-
jama ir iš esmės tinkama tik šitam uždaram 
„aktyvistų-teoretikų“ ratui.

T. Č.: Nors ir apsidraudei paminėdamas, 
kad tavo vizitas „Enteryje“ buvo pirmas, o 
kultūrinė patirtis Šiauliuose trumpalaikė, bet 
vis dėlto suformulavai atsakymą: komfortas ir 
demokratiškumas neįmanomas be atvirumo – 
atvirumas ten jaučiamas tiek idėjų lygiu, tiek 
ir paprasčiausiai bendraujant. Galbūt „rimti“ 
kontekstai labiau įpareigoja reprezentuoti 
išbaigtas idėjas ir kūrinius, o ne kurti, todėl 
Šiauliuose vykstantį „Enter“ (kartu ir kitą 
festivalį – „Virus“) ir norisi pavadinti „labo-
ratorine“ platforma. Gal tai šiek tiek primena 
ir klasikinę „išvykimo į plenerą“ patirtį.

Pereinant prie teorinės konferencijos apie 
medijų kultūrą Lietuvoje, maga aptarti 
profesionalumo ir profaniškumo santykį. 
Manau, čia pravartu prisiminti Gintauto 
Mažeikio mintis apie multimodalumą ir 
multimoduliškumą (šios aptariamos sąvokos 
tik iš pažiūros taip mažai skiriasi!). Multimo-
dalumu vadinamas atskirų profesinių sričių 
sambūvis, kuriame egzistuoja aiški skirtis 
tarp jų, o kiekvienos iš jų specialistui yra 
priskiriamos tam tikros kompetencijos ribos, 
t. y. specialisto kompetencija tokiu atveju 
apsiriboja tik jo sritimi, o pasisakymai už jos 
ribų traktuojami jau kaip profaniškumas. 
Tuo tarpu multimoduliškumas Lietuvos 
akademiniame pasaulyje yra gana neįprastas 
ir neišnaudojamas būvis, „leidžiantis“ skir-
tingas disciplinas suvokti kaip modulius, 
kuriais galima operuoti neapsiribojant viena 
konkrečia profesine sritimi. Žinoma, tai 
anaiptol nereiškia, jog multimoduliškumas 
kėsinasi profesionalius dalykus atiduoti į 

mėgėjų rankas. Tiesiog pati medijų teorija 
reikalauja būtent multimoduliško mąstymo, 
todėl (čia jau bandau advokatauti atsakydamas 
į galimus kaltinimus įžvalgų neišbaigtumu) 
panašiose konferencijose įžvalgos apie medi-
jas neišvengiamai yra pasmerktos išsiplėsti 
daugelyje „kompetencijos zonų“.

Kitas aspektas – kaip suvokiama pati medijų 
kultūra. Apie tai konferencijoje bandėme 
diskutuoti su Vytautu Michelkevičiumi ir 
manau, kad šį pokalbį būtina pratęsti už 
konferencijos ribų. 

J. D.: Taip, Vytauto pranešimas vienintelis 
sukėlė diskusiją (tiesa, pirmiausia dėl to, kad 
vėliau klausimams ir prieštaravimams tiesiog 
neliko laiko), beje, ir į šią neilgą diskusiją įsi-
traukė tik kiti savo eilės laukiantys pranešėjai. 
Prisipažinsiu atvirai: man atrodo, kad bandant 
ieškoti medijų kultūros apraiškų Lietuvoje 
(taip pat neretai ir pristatant „importinį“ 
medijų meną ar medijų kultūrą), siekiama 
aptikti ir apibrėžti ne ką kitą, kaip medijų 
aktyvistų subkultūrą, t. y. gana siaurą ratą 
žmonių, kurie patys suvokia, kad jų veikla 
priklauso „medijų kultūrai“ ir kartais atvirai tai 
deklaruoja. Pusiau juokais tokį įsivaizduojamą 
tipišką šios subkultūros atstovą būtų galima 
apibūdinti taip: dizaineris-blogeris-socialinis 
aktyvistas-programuotojas-inžinierius-garso 
menininkas-teoretikas. Kai N&G Urbonai 
pradėjo medijų kultūrą iš Olandijos, Di-
džiosios Britanijos, Norvegijos ir t. t. impor-
tuoti į Lietuvą (taip pat ir 2004 m. Vilniuje 
organizuotos konferencijos „RAM6“ dėka), 
būtent toks buvo numanomas medijų kultūros 
atstovo „idealas“. Tačiau tokie prototipai pas 
mus plačiai neišplito, o gerai artikuliuotų 
„lokalių“ adaptacijų neatsirado. Nors čia 
vertėtų paklausti: galbūt su šiuo „skėtiniu“ 
„medijų kultūros“ terminu savo veiklos nei-
dentifikuoja net ir tie, kurie medijas naudoja 
labai sąmoningai ir tikslingai? Tuomet reikėtų 
konstatuoti, kad jie tiesiog nežino ar nenori 
prisipažinti priklausantys medijų kultūrai.

Bet kur kas svarbiau man atrodo tai, jog, 
kol yra abstrakčiai diskutuojama, kas yra ta 
(„profesionalioji“?) medijų kultūra ir kas 
jai atstovauja, tose srityse, kur medijos yra 
naudojamos praktiškai be refleksijos (t. y., 
dažniausiai ten, kur medijos vartojamos kaip 
masinės priemonės, o jų daromas tiesioginis 
poveikis yra masinis tikrąja to žodžio prasme), 
vyksta labai įdomūs ir nevienareikšmiški 
reiškiniai, dažnai nesulaukiantys deramo dė-
mesio iš „medijų aktyvistų“ stovyklos (galbūt 
„pasitarnavo“ ir painių vietinių lingvistinių 
realijų padiktuotas noras atskirti medijas nuo 
žiniasklaidos). Ar nebūtų pats laikas aktyviai 
užsiimti tuo, ką galėtume pavadinti „medijų 
folkloristika“ – t. y. galbūt užuot ieškoję 
hi-tech srities naujovių, turėtume pažiūrėti 
į tai, kaip jau beveik standartiniu tapusį 
„kasdienį“ medijų rinkinį vartoja žmonės, 
kurie tų priemonių neįvardina „medijomis“, 

ir, tuo labiau, savęs nesuvokia kaip medijų 
kultūros dalies. Tiesą sakant, toks būvis yra 
artimesnis socialinei ir kultūrinei realybei, 
kurioje mes gyvename (juk čia Lietuva, o 
ne, tarkim, Olandija). Be to, neretai mes ir 
patys panašiai elgiamės, painiodami medijas 
su pranešimais, regimybes su intencijomis ir 
t. t., nors kokiose nors konkrečiose srityse 
esame sąmoningi ir autoreflektyvūs. Galbūt jei 
pasikeistų vietinių medijų kultūros tyrinėtojų 
orientacija, diskusijos apie medijas taip pat 
taptų aktualesnės žymiai platesniam žmonių 
ratui. Beje, minėtas Gintautas Mažeikis ir jo 
interesų laukas, man atrodo, puikiai iliustruoja 
tai, apie ką čia kalbėjau.

T. Č.: Sutinku dėl „medijų folkloristikos“. 
Šis terminas (nors ir eskiziškas) nusako kritinę 
poziciją jau specifiškai įsisąmoninto turinio 
atžvilgiu – kalbu tiek apie socialinius tinklus, 
tiek apie skaitmeninę žiniasklaidą ir interneti-
nio komentavimo fenomeną, tiek apie medijų 
meno raiškos formas. Teorija ir kritika turėtų 
būti itin svarbios dabar, atsiradus daugybei 
technologinių XX a. inovacijų – galbūt atėjo 
laikas stabtelėti ir imtis refleksijos užduodant 
kone trivialius klausimus, pvz.: ką reiškia būti 
žmogumi medijuotose realybėse?

Kita vertus, apibrėžčių paieškos, jų legi-
timizavimas bei fiksavimas enciklopedijose 
gali būti ir labai slidus užsiėmimas, kadangi 
čia tyko formalizmo šmėkla – galima įvardyti 
reiškinį ir priskirti jį vienokiam ar kitokiam 
teoriniam modeliui, suvokti jo egzistavimą 
akademiniame kontekste, tačiau kaip elgtis 
su tais reiškiniais, kurie nepatenka į akademi-
nius diskursus, nors, nepaisant to, yra kone 
aktualiausi kasdienės būties palydovai? Štai 
čia kyla aktualumo klausimas: gal kai kurie 
kontekstai yra nepelnytai ignoruojami kaip 
mažiau aktualūs ir neverti kritinės analizės? 
Pavyzdžiui, kalbant apie lietuviškąją interneti-
nių komentarų „kultūrą“* paprastai apsiribo-
jama tik keletu kritinių rakursų: kalbininkų 
parypavimais dėl lietuvių kalbos marinimo ir 
publicistiškais samprotavimais apie, švelniai 
tariant, nerafinuotą lietuvių mentalitetą. Bet 
pasigilinus galima aptikti tai, kas rodo esmin-
gesnę ir beveik viešai neartikuliuojamą paties 
žmogaus santykio su medijomis problematiką, 
tam tikrus psichologinius elgesio virtualiose 
realybėse modelius ir polinkius. Be abejo, ši 
tema verta atskiro aptarimo.

Nebaigta mūsų diskusija su Vytautu Michel-
kevičiumi (ją būtinai reikės pratęsti) iš dalies 
susijusi su tavo minėtu „medijų importu“ ir su 
subkultūrų fenomenu. Ar „medijų aktyvistų“ 
subkultūra Lietuvoje (išskyrus kelias išimtis 
– pvz., tuos pačius N&G Urbonus) ir nėra 
vienintelė „medijų kultūra“? Konferencijoje 
išgirdęs Vytauto klausimą, „ar Lietuvoje yra 
medijų kultūra?“ išties nustebau: net nepaisant 
to, kad šiame klausime du terminai – „me-
dijos“ ir „kultūra“ – reikalauja patikslinimo, 
galima nujausti esant kažkokį neišsakytą 

kriterijų, kuris leidžia kultūrai „būti“ – kri-
terijų, kuris sukuria skirtį tarp oficialiosios ir 
neformaliosios kultūrų. Man norisi šį klausimą 
performuluoti: „kokia būtent medijų kultūra 
egzistuoja Lietuvoje?“

J. D.: Man atrodo, kad taip klausti būtų 
tikrai prasmingiau. Nors iš tiesų būčiau netgi 
labiau linkęs atsisakyti sąvokos „medijų kultū-
ra“ (kaip ir minėjai, atkaklus tokio apibrėžimo 
laikymasis gali įkyriai versti pačius teoretikus 
ir kritikus nuolat puristiškai bandyti vis iš 
naujo brėžti vieno ar kito reiškinio kontūrus 
ir taip dėl mažesnio „grynumo“ ar akademinio 
patrauklumo neišvengiamai palikti kažką „už 
borto“) ir paprasčiausiai klausčiau: „Kaip 
žmonės dalyvauja kitų žmonių medijuojamose 
realybėse ir kaip medijuoja savąsias?“ 

Kad pernelyg neišsiplėstume, galbūt sugrįž-
kime prie paties „Enter“ festivalio ir teoriją 
sugrąžinkime į praktiką. „Enter“ pavadintas 
„medijų meno festivaliu“ arba, detaliau, 
„skaitmeninių technologijų ir meno, virtu-
alių subkultūrų ir informacinės visuomenės 
tyrimų laboratorija“. Tokie apibūdinimai 
gali provokuoti įvairius klausimus, tačiau gal 
apsiribokime tuo, kaip šio festivalio dalyviai 
naudojo medijas. Koks tavo įspūdis? Ar tai, 
ką ten matėm, kaip nors susisiejo su tuo, kas 
buvo kalbėta konferencijos metu?

T. Č.: Iš tikrųjų kai kurie pranešimai ir 
vėliau eksponuoti darbai buvo artimi savo 
problematika. Turiu pasakyti, kad šiemet 
festivalio ekspozicijose vyravo kūnas – daugelis 
kūrinių buvo vienaip ar kitaip kvestionuo-
jantys, išryškinantys, neigiantys ar kitaip 
santykiaujantys su kūniškumu. Nemanau, kad 
tai – intencionalus siekis ar kuratorių indėlis, 
greičiau tai kažkokia savaiminė ir specifinė 
būtent šio festivalio tendencija. 

Noriu pridurti, kad teorinė „Enter“ konfe-
rencija – palyginti neformali ir visiems (tiek 
Lietuvos, tiek ir užsienio) medijų aktyvistams 
atvira platforma – suteikia sąlygas laisvesnėms 
diskusijoms ir atviresniam rūpimų klausimų 
aptarimui (tai nėra įprasta akademiškai re-
glamentuotuose renginiuose), todėl manau, 
jog šią aplinkybę būtina kuo labiau išnaudoti. 
Vieninteliai tikrai svarbūs reikalavimai yra tie, 
kuriuos iškeliame patys sau, todėl toks rengi-
nio formatas skatina dalyvauti ir pasisakyti, o 
ne kažko tikėtis ir klausyti.

J. D.: Sutinku – labai svarbu, kad panašios 
neakademinės platformos egzistuotų, išliktų 
ir evoliucionuotų. Tiesa, būtų įdomiau, jei 
diskusijose dalyvautų, tarkim, Lietuvoje gy-
venantys ir vietinėje/tarptautinėje kultūroje 
dalyvaujantys užsieniečiai, turintys ką apie visa 
tai pasakyti iš savo „varpinės“ – tada mažiau 
„virtume savose sultyse“. Taip pat tikiuosi, 
kad ilgainiui ir publika labiau pripras įsiterpti, 
klausti, prieštarauti ir komentuoti būtent ren-
ginio metu, o ne vėliau, naudojantis tapatybę 
maskuojančiais avatarais. Bet kuriuo atveju, 
dar susitiksime Šiauliuose ir kitur.

Aktyvizmas kaip laboratorinis būvis
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