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jvadas 
„Jus4 galios geismas yra issvaistomas persekiojant zodzius, 
kraipant juos, formuojant, kankinant ir stengiantis parklupdyti."^ 

Aldous Huxley 

Visada yra sudetinga rasyti apie pirm^ji valstybes asmeni ir anali-
zuoti jo kalbas, pasisakymus tuomet, kai ir pats asmuo, ir jo kalbos 
bei tii kalbii sukeltos diskusijos visuomeneje, politikii reakcijos [ 
tas kalbas bei politines viso to, kas pasakyta, pasekmes vyksta 
dabar. Tenka susitaikyti ir su ta mintimi, kad reakcija bus ne vien 
dalykine, bet ir politiniii pozicijii israiskos galimybe tiems, kurie 
aktyviai veikia siandieniame Lietuvos politikos lauke. 

Kalbeti apie prezident? vercia nenykstantis autoritarizmo slei-
fas, besit^siantis paskui daugeli musii politikos veikejtt. Na, o 
D. Grybauskaites komunikavimo stilius labai daznai sukelia bu-
tent tokias asociacijas. Nesvarbu, kad Lietuvos Respublika yra 
demokratine ir konstituciskai apsaugota nuo galimii autoritariniii 
intenciju. Pakartosiu kolegos Gintauto Mazeikio zodzius: „Auto-
ritaras yra ne tas asmuo, kuris turi valdzi^, o tas, kuris isimtinai 
sieja j ^ s u savimi, bet ne su santvarka ir teise"^. Todel kalbeti apie 
galimas negatyvias prezidentinio kalbejimo Lietuvoje israiskas bei 
tendencijas yra butina. 

Dar vienos knygos apie prezident^ parasymo ideja, ties^^ sa-
kant, kilo ir is mano asmenines patirties, susijusios su reakcijomis 
i pirm%j^ knyg^, „Prezidente", kai daug kas is j ^ skaiciusituq (arba 
ne) ir vertinusiiyn issake kategorisk^ nuostat^ ir tvirtino, kad tai 
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ne tiek akademinis tyrimas^ kiek mano asmenines agresijos ak-
tas'', nesietinas su realia prezidentes elgsena bei jos pozicijomis 
politikos atzvilgiu. Anot E . Wittig-Marcinkeviciiites^ „Darosi su-
prantama ir tai, kodel tiek pats Adamkus, tiek jo „aplinka" (ypafi 
Lauras Bielinis) siandien ne maziau agresyviai negu kairieji puola 
prezident? Dali^ Grybauskait^, - per dvidesimt Lietuvos nepri-
klausomybes metq prezidento poste pirm^syk atsidure asmenybe, 
nepatogi sovietiniam elitui. Visos pagrindines iniciatyvos - (1) 
bandymas pakirsti „Gazprom" energetikos monopoly, tiek pleciant 
energetikos rink^,, tiek kitais budais, (2) vetuoti [statymai, kurie 
buvo palankQs korupcijai plisti, (3) atsakingos fiskalines politi
kos ir finansinio skaidrumo reikalavimas, (4) ypatingas demesys 
teisesaugai, grieztas nesitaikstymas su teisejq ir valdininkq. nes%-
ziningumu ar neatsakingumu, (5) daznesne asmenq, kurie uzima 
vadovq postus, rotacija, (6) bandymai uzkirsti keli^. neskaidriam ir 
neteisingam partiji^ finansavimui, kitaip tariant, „isdziovinti" pa-
grindinius sovietines nomenklaturos galiii saltinius, o ypac veiks-
mq visuma, galetq suvaidinti panasq praktinj, (nors ir ne moralini) 
vaidmeni, koki butq atlikusi desovietizacija. Ar tai padaryti pa-
vyks, priklausys nuo to, ar prezidente toliau nuosekliai laikysis 
pasirinkto kurso'"". Bet prezidentiniq D. Grybauskaites veiksmii 
pasekmes, kintanti situacija politikos lauke bei daugelio kritikq 
nuostatq kaita pacios prezidentes atzvilgiu greitai parode, kad daz-
ni negatyvus ar pozityVus^, akademizuoti ar tiesiog publicistiskai 
astriis mano pirmosios knygos apie D. Grybauskait^ vertinimai 
tera subtili pasleptos vertintojq politines pozicijos deklaravimo 
forma. Nesigincysiu, gal ir mane galima tuo apkaltinti, ko gero, 
net reikia, bet ir pirmoje knygoje, ir sioje, as noreciau buti supras-
tas teisingai - mano politine nuostata ir cia pateiktas tyrimas yra 
naturalus ir pagristi [vykin bei minties logika. Na, o del mano rais-
kos stiliaus tegul gincijasi naivieji. Taciau visus, pries skaitant dar 
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vien^ knyg^ apie prezident?, noreciau perspeti S. Kierkegaard'o 
zodziais: „Knyga - tai veidrodis: jei ij^zvilgteles bezdzione, var-
gu ar is jos pazvelgs apastalas.'"* 

Siandien yra akivaizdu, kad D. Grybauskaites prezidentavimo 
budas (elgesys politiniame lauke, savo pozicijii deklaravimo ma-
nieros, [vykiq vertinimai, kalbinis stilius bei kalbq turinys) tampa 
etalonu tam tikrai visuomenes daliai - kritikuoti grieztomis fraze-
mis politikus ir valdininkus, eksponuoti sunkiai tramdom^ rusty-
bq ir tyleti (kalba nera darbas) tada, kai laukiama aiskaus zodzio. 

Tokia jos saviprezentacija yra patogi ir priimtina daugeliui, lei-
dzia jiems papildyti jos [vaizdi savo sumodeliuotais pateisinimais 
ir isgalvojimais, taciau rnums sioje knygoje tampa svarbesnis klau-
simas - kas disciplinuoja D. Grybauskait?: atsakomybe, politines 
jegos, itakojantys asmenys, apsuptis, baimes, principal, ydingas 
politikos suvokimas, sis.tema ar politinis naivumas? Bet pirmiausia 
lieka neaisku, kaip tokiu budu komunikuodama su politine sistema 
Lietuvos Respublikos Prezidente realizuoja savo politiskum^? 

Darau prielaid^, kad j i nuosirdziai nori pakeisti situacija salyje, 
siekia realizuoti tokius gerus principus, kaip valdziii skaidrumas, 
korupcijos suvarzymas, politines veidmainystes sustabdymas ir 
1.1. Taciau sieksiu parodyti, kad D. Grybauskaite, nesuvokdama 
situacijos subtilumo ir veikdama nepolitiskai, is esmes [tvirtina 
autoritarines ir oligarchines valdzios idej^, visuomeneje, iskreip-
dama politikos suvokimq, ir ignoruodama partin^-politin^ sistem^ 
kaip deniokratijos duotyb?. 

Taciau giluminis sio darbo tikslas yra ne tik aprasyti valdzios 

ir galiq reiskimosi sistem^. Reiketq analizuoti ne tik tekstus, bet 
ir veiksiTius, sprendimus - reali^ politinio gyvenimo praktik^. Tai 
nebus ir prezidentes kornunikaciniii aktti refleksija, kur siekiama 
desifruoti politini komunikacini judesi kaip atskir^, savarankisk^^ 
galios si'bstancij^. Cia demesys skiriamas pacios prezidentes galios 
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vaizdiniii sistemai, isreikstai jos pasisakymais ar trumpomis rep-
likomis viesojoje erdveje, retais monologais, interviu ir didziuliais 
pagrindiniais tekstais-kalbejimais - inauguracine kalba bei meti-
niais pranesimais. 

Todel demesio objektas bus ne politikos praktika ir ne preziden
tinis kalbejimas kaip savarankiskas ir, reikia pripazinti, idomus 
reiskinys, o perejimo nuo D. Grybauskaites realios veiklos prezi
dentes poste ikalbin? jos saviraisk^^procedura. Perejimas is vienos 
paminetos busenos [ kit^ ir lemia D. Grybauskaites politines galios 
[vaizdzio ypatybes. Mums siuo atveju rupi ne prezidentes asme
nybe ar visa prezidentine institucija, bet jos asmens ir prezidentes 
vaizdinio, formuojamo ir besiformuojancio pagal istartus tekstus, 
analize, to vaizdinio raida, suvokimq apie save israiska kalbose ir 
jo kalbine israiska Lietuvos politineje sistemoje. 

Todel bandysime parodyti, kad kalba D. Grybauskaitei yra dau-
giau politikos realizavimo instrumentas, priemone, o ne metodas. 
Metodas privalo bQti reflektyvus, tureti strategini uztais^, o prie
mone sietina su praktika, siauru vienkartiniu uzdaviniu, nereika-
laujanciu privalomo pasekmiti numatymo ateiciai. Taigi pamatysi-
me, kad D. Grybauskaites kalbejimas tera nesisteminga kalbiniq 
priemoniii panaudojimo seka, pritaikyta atskiriems praktiniams, 
dazniausiai nepolitiniams, uzdaviniams. 

Prezidentes kalbos, o bendrai ir j i pati, mums tera tik ryskus 
pretekstas atkreipti demesi [ politines komunikacijos reiksm? po
litikos procesuose, politikq sprendimuose ir permanentiskai kin-
tanciose politines sistemos konsteliacijose. D. Grybauskaite tera 
tik viena is politines sistemos veikeji|, ryski ir priestaringa. 

Gali kilti klausimas, ar prezidente Lietuvoje yra politines reflek-
sijos objektas? Lietuvos prezidentas - tik is dalles, praktiskai sim-
boliskai yra vykdomosios valdzios dalis. Lyginant su tomis valsty-
beniis, kur prezidentas yra tiesiogiai susietas su vykdom^a valdzia, ^ 
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kur yra prezidentinis rezimas (o ne parlamentinis, kaip Lietuvoje, 
su tam tikromis papildomomis prezidento galimybemis [takoti vyk-
dom^^ valdzi^), musq prezidentas [keliamas i politinio aktyvumo 
(ne administracinio-ukinio) erdv?. Prezidentiniq respubliki^ kons-
titucijos prezidente ipareigoja daugiau administruoti ekonomiktj, ir 
uki, politik^ priskirdamos foniniam, pagalbiniam veiklos akcentui. 
Lietuvos Respublikos Prezidentes vaidmens ir prezidentinio pos-
to reiksmingumo reflektavime yra pastebimas atsainus poziuris [ 
politini jos veiklos aspekt̂ .̂ Daugiau nagrinejami jos charakterio 
bruozai, jos personalijos savybes, darbines veiklos chronologija bei 
pikantiskos gyvenimo detales. Daznai mes vertiname jos ekonomi-
nius ir finansinius gebejimus ir retai - politinius aktus (dazniausiai 
tai uzsienio politikos zingsniai bei } \ . 

MQsii tyrimo atveju prezidente yra pretekstas susim^styti ties 
klausimais: kaip reiskiama politine galia, kaip j i yra reprezentuoja-
ma kalboje ir per kalb^, kas yra adresatas, kada jis yra prezidento 
sakomos kalbos „klausymosi", „supratimo", „reagavimo i kalb^" 
stadijoje, ir kaip tai veikia politin? realyb^, kuri (as manau) yra ir 
prezidentinio kalbejimo pasekme. Politinis kalbejimas visais at-
vejais yra galii^ santykis: jo formavimas, palaikymas, primetimas 
kitam. Politikos objektas sioje monografijoje redukuojamas i po
litines sistemos lygmeni (politines institucijos ir santykis tarp J14 
del politines valdzios). Prezidento kalba sio santykio nuzymejimo 
metu, s^lygoja hierarchiniii priklausomybiq nuo prezidentes susi-
kurim^, per pritarim^/nepritarim^, vykdym^/nevykdym^^. 

Prezidento kalba, kada j i issakyta - atsiskiria ir atskiriama nuo 
politiko. Prezidente siuo atveju tampa savo kalbos fonu, konotatyvi-
niu akcentu. Issakyta kalba ima funkcionuoti savarankiskai, apaug-
dama komentarais, interpretacijomis, prielaidomis bei emocinemis 
dekoracijomis, visiskai realiomis ir politiskai veiksmingomis, kad 
jas ivardintume, kaip vien^is politikos reiskimosi budij,. Politiskai 
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reiksmingos lieka tik tos kalbos tendencijos, kuriomis prezidente 
pataiko [ vyraujancias nuotaikas, lukescius bei interesus. Tada kal
ba gyvuoja ilgiau. Kyla klausimas, kokioje terpeje j i islieka ilgiau ~ 
politikii, ziniasklaidos, verslo, valdininkq ar visuomenes? Terpe, 
kurioje prezidentes kalba issilaiko ilgesni \aika^, ir yra jos politines 
atramos pagrindas. Politika negincijamai yra lukesciii, kalbejimo 
apie lukescius bei nusivylimo del tureti^ lukesciii arena. 

Subjektyviai gali neegzistuoti politines pozicijos, asmuo gali 
j i i nesuprasti, arba jas ignoruoti. Galii gale jis gali vengti galvoti 
apie konkreci^^ valdzif)^, nenoreti ir bijoti veikti budamas valdzioje. 
Taciau objektyviai zvelgiant, politinis mjj^stymas, jei jis yra nors 
kazkiek nuoseklus ir principinis - jau yra politines pozicijos pra-
dzia. Prezidento „laisve" nuo politikos niekaip nesutelpa [ asme
nines pozicijos refleksija, j i neisvengiamai tampa politine, kai yra 
issakyta viesai. 

Bandymas susim^styti ties sia problema atveda prie tam tik-
ro bandymo jĉ _ susisteminti, prie funkciniii aspektti isryskinimo ir 
atskyrimo nuo ideologijos. Noreciau, kad skaitytojas atsikratytit 
minties surasti argumentti apie galimti^ prezidentes valdzios feno-
meno racionalumo pagrindim£|_ siame tekste. Jos valdzios iracio-
nalumas musq galvose yra [aug^s taip stipriai, kad net nebandysiu 
su tuo kovoti. Tirsiu ne prezidentines politines valdzios reiskini, o 
jo reiskimosi per Lietuvos Respublikos Prezidentes komunikacij^i, 
tekstus, kuriuos j i issako. 

Viesojoje nuomoneje yra susiformav?s stiprios prezidentines 
galios bei valdzios [vaizdis. Manau, privalome t^ prezidentin? val-
dz\\, vadinasi, isanalizuoti kaip idejcj,, kaip reiski-
ni, kaip funkcijc^^ ir kaip politiniii santykiii sistemj^. Naturalu, kad 
daug paprasciau tokî ĵ  analiz? atlikti pagal konkretii istorini pa-
vyzdi. Mums D. Grybauskaites prezidentavimas tampa ypac ido
mus, nes cia susilieja prezidento valdzios mitas, vyraujantis musij 
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visuomenes s^moneje, kai prezidentui priskiriamos funkcijos, 
paverciancios j i i galingt^ autokrat^, ir naujas, bet nusistovejusiai 
mitologijai adekvatus D. Grybauskaites prezidentavimo mitas. To 
pasekme - jos politine galia egzistuoja ir auga deka nenutylan-
cio visuomenes diskurso apie prezidentes gali^. Visuomene, kuri 
panirusi i mitologizuot^ politiniii vaizdinii^ reflektavime^, nustoja 
matyti realius procesus, o tai reiskia, kad j i pasitraukia ir is poli
tinio dalyvavimo bei realios politikos kritikos (kiekji tai galetq). 
Suprantama, zmones nera abejingi ir pasyvus politines valdzios ir 
politiniii santykitt atzvilgiu, jie tiesiog ikliuv? i mitologizuotii ste-
reotipii logik^ ir todel izengia i toki^ politiniq priklausomybiii bei 
vaizdiniii erdv§, kad realiai atsiduria politikos pakrastyje, ar net uz 
politikos r ibi i - „mano balsas nieko nereiskia", „ko as cia vienas 
galiu?", „ jas ten, Vilniuje, zinote, kd^ daryti", „prezidente -jega". 

Tyrinedamas nebandysiu laikytis kazkokiq diachroniskumo 
normii. Mc^stymas apie politin? kalb^, neturetn priklausyti nuo 
m^stymo apie sekas, chronologijas ar evoliucijas, nors galima butiĵ  
ir taip, taciau siuo atveju akcentas nukreipiamas i prezident? kaip 
politines galios reprezentacijos subjektc},. Tai bus D. Grybauskaites 
prezidentines komunikacijos dekonstrukcijos bandymas. Sis mano 
bandymas dekonstruoti prezidentini kalbejimo, komunikavim^, su 
visais imanomais politikos ir valstybes subjektais apibendrintai 
turetq buti suprastas kaip bandymas isblaivinti tii kalbii klausyto-
jus ir skaitytojus bei priversti juos pamatyti tose kalbose realty po-
litiniii galiu santyki ir intencijas. Pamatyti, kas tii kalbq sakytoja 
D. Grybauskaite yra sau ir mums bei kaip j i keiciasi sau ir mums, 
budama valdzios hierarchijos virsuneje ir veikdama. 

Nesirengiu cia atlikineti M. Foucault paskelbto diskursyvines 
policijos vaidmens, primesdamas negincijamas taisykles ir galuti-
nes nuostatas, vertinant ar klasifikuojant D. Grybauskaites kalbas. 
Nesiekiu apm^styti jos kalbij kaip politiniq reprezentacijti, raidos 
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