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Boso autoritetas, arba: Rož�ms ne�sakysi (67)

Boso puota Gintaro muziejuje, “Lietuvos” kino teatro privatizacija,
nam� griovimo akcija rom� tabore, Šnipiški� gyventoj� atsisakymas
užleisti viet� dangoraižiams – kas sieja šiuos ir panašius pastarojo
meto �vykius? Verslo santyki� ir politini� ekonomini� proces�
pažanga vis dažniau susiduria su RIBOTOS VIETOS problema. Tarsi
kai kam b�t� pasidar� per ankšta ir vis sunkiau b�ti savo vietoje,
nenust�mus kito.

Už Lietuv�, arba Kam Bosas - autoritetas?

Jei reik�t� vaizdžiai nusakyti šiandien besiklostan�i� atmosfer�, – kaip �ia neprisiminsi
visuomeninio transporto sovietiniais laikais. Ir nors šiais laikais kieti vyrukai troleibusais
nebevažin�ja, panašu, kad jie vis dažniau susiduria su problemomis d�l kit� nenoro UŽLEISTI
JIEMS VIET�.

Jei ekonomikos užduotis yra ribot� ištekli� paskirstymas, tai akivaizdu, kad šiandien itin ribotu
“ištekliumi” tampa viešosios erdv�s liku�iai.
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 Oficial�s lyderiai, kad tapt�
tuo, kas “yra”, turi veikti pagal
“priimtas” normas. Jei veiksmai,
kuriais realizuojamas
autoritetas, pernelyg kertasi su
pa�iu autoritetu, tai jie ir
(su)žlugdys autoritet�. Rus�
žargonu autoritetas reiškia vyro
lyties organ�. Jei per anksti
pernelyg perkaista, “autoritetas”
gali ir išsekti.

Karolis Klimka:

Antai “Lietuvos” kino teatras tapo main� objektu sud�tingose m�s� bos� “transakcijose”, kuriomis
siekta vienas kitam atsilyginti už tarpusavio param�. Neužleisti “VP Market” paskutinio kino teatro
miesto centre, rodos, net nepadoru.

Po A. Boso puotos Gintaro muziejuje šio veik�jo pavard� (neatitaisomai) virto bendriniu vardu. Ir
nors šiuo atveju viešoji erdv� buvo užimta tik laikinai, visos incidento aplinkyb�s puikiai iliustruoja
min�t�j� konfrontacij�.

Pam�ginkime �sivaizduoti ramaus b�do pensinink	, – pavadinkime j� Rože, – kuri atsisako
paklusti bos� �sakymams užleisti viet� baliui…

(Rož�ms ne�sakysi: “politikas gim� ne pa�iu geriausiu laiku: rožynas taip ir nepražydo”…(“Lietuvos
žinios”, 2005-06-13))

Protesto autoritetas

1955 m. gruodžio 1 d. Montgomerio mieste Alabamos
Valstijoje (JAV) romi vidutinio amžiaus moteris Rosa Parks,
vykdama autobusu iš darbo namo, atsisak� užleisti viet�
kitam keleiviui. Ji buvo areštuota. Tai suk�l� masin� 12
m�nesi� trukus� (!) autobus� boikot�, o ilgas teism� procesas
baig�si Aukš�iausiojo teismo nutartimi, kad segregacija
viešajame transporte yra nekonstituciška praktika. Rosa buvo
juodaod�. Vieta, � kuri� ji atsis�do tame autobuse, buvo
“rezervuota” baltiesiems. Ji atsisak� užleisti viet� baltajam
(savo “bosui”). Taip prasid�jo desegregacija ir kilo pilietini�
teisi� s�j�dis.

Rosa nebuvo “charizmatin�” lyder� – “bos�” kokiu nors atžvilgiu. Kaip ji gal�jo tapti tokio
autoritetingo akto “autore”? Ji apib�dinama kaip kukli ger� manier� moteris (tikra priešingyb�,
pavyzdžiui, A. Boso žmonai, kuri “s�d�jo balta skryb�le pasidabinusi”). Paprastai mums peršamas
lyderio �vaizdis, sumodeliuotas, akivaizdu, pagal “boso” etalon�: ryžtingas, stiprus, vyriškas,
turtingas. Tokius bosai nori matyti save. Tod�l visai tik�tina, kad kitokius lyderius ir veiksmo
formas jie link	 pražiopsoti - tad gali susigriebti per v�lai.

Kaip atskirti protesto lyder	/–�? Jos/jo žodžiai turi magijos. Daugyb� moter� ir vyr� iki Rosos
kartojo “Ne!” atsakydami � “teis�tus” reikalavimus užleisti viet�. Rosos “Ne!” buvo kitoks (kad ir
koks kuklus ir paprastas). Šis “Ne” tapo revoliucijos pradžia.

“Magišk�” gali� bos� komandoms teikia j� “statusas” – pad�tis visuomen�je, galia, turtas. “Magija
veikia, kai žodžiai tariami “tam tikro” asmens, turin�io “tam tikrus” �galiojimus. Pavyzdžiui,
Brazausko ar Uspaskicho kalb�jimas atrodo “autoritetingas”, nepaisant gausi� gramatikos ir
logikos klaid� bei tam tikro nešvankumo. (Kitas geras pavyzdys – kaip DELFI skaitytojai savo
komentaruose autorius vertina pagal j� “žinomum�” ir “status�”…)

Ta�iau jau pati toki� �galiojim� suklastojimo galimyb� (plg.: politik� aukštojo mokslo diplomai) arba
galimyb� pasinaudoti svetima �taka (plg.: Smailyt�) leidžia galvoti, kad gal ir oficiali�j� galios gest�
efektas yra toks pat apgaulingas, kaip ir apgauling�.

Pavyzdžiui, nepaisant oficialaus Boso statuso, galima manyti, kad jo “pageidavim�” galia ir
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autoritetas (uždaryti muziej�, aptverti teritorij�, išvaikyti lankytojus) t�ra apgaulingas efektas. Tod�
gali atsirasti žmoni�, kuri� nepaveiks (nebeveiks) ta “magija”.

Paklusnumo �pro�iai link	 nykti. Automatinis komandavimo-vykdymo mechanizmas ima trikti.
Statuso magija remiasi �pro�iu - ta�iau net giliausiai �sodintos socialin�s normos yra neatsparios
transformacijai. Rož�s ne visada pražysta pagal �sakym�.

Rož�ms ne�sakysi

Rosos Parks žodži� magijos ne�manoma paaiškinti jos instituciniu statusu, galia ar turto
autoritetu. Yra �manomi žodžiai (ir) aktai, kurie, nors nesiremia oficiali� norm� ar �galiojim�
autoritetu, gali “sau leisti” peržengti �sišaknijusias normas. B�na protest�, kuriais reikalaujama
“normalizuoti” pad�t� (pvz., pakelti atlyginimus); ta�iau protestu gali b�ti siekiama pakeisti pat�
norm� režim�.

Ta�iau “neoficialaus” lyderio žodži� ir veiksm� magijos neverta romantizuoti. 
ia ir v�l susiduriame
su valdan�iosios politin�s klas�s diktuojama samprata: veiksmo subjektas kaip pats sau ponas.
Šis �vaizdis ignoruoja interaktyvi�, kolektyvin	 ir istoriškai s�lygojam� efektyvaus veiksmo prigimt�.

Rosa savo veiksmu pareikalavo teis�s, � kuri� pretenduoti ji “netur�jo teis�s”. Šiuo aktu ji �kv�p�
proces�, nuvertus� �sišaknijusius teis�tumo kodus. Ta�iau panašiai kaip charizmatini� lyderi�, jos
autoritetas priklaus� nuo “palaikymo komandos”. Ji buvo pasirinkta iš daugelio kit� kandida�i�.
Galima sakyti, jos veiksmo autoritetas buvo jo paskatinto s�j�džio REZULTATAS, o ne atvirkš�iai.

Panašiai ir oficial�s lyderiai, kad tapt� tuo, kas “yra”, turi veikti pagal “priimtas” normas. Jei
veiksmai, kuriais realizuojamas autoritetas, pernelyg kertasi su pa�iu autoritetu, tai jie ir
(su)žlugdys autoritet�. Rus� žargonu autoritetas reiškia vyro lyties organ�. Jei per anksti pernelyg
perkaista, “autoritetas” gali ir išsekti.

Griežtai draudžiama DELFI paskelbt� informacij� panaudoti kitose interneto svetain�se, tradicin�se žiniasklaidos
priemon�se ar kitur arba platinti m�s� medžiag� kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, b�tina nurodyti
DELFI kaip šaltin�.
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