
Siūlome skaitytojams baltarusių portale Re-
form.by publikuotą Aleksandro Otroščenkovo 
interviu su Lenkijos ekspertu Jerzy Targalskiu. 
Targalskis pasakoja apie tai, kaip mato Balta-
rusijos ateitį, valdžios kaitos galimybes šioje 
šalyje, Kremliaus įtaką Aleksandro Lukašenkos 
likimui ir Baltarusijos raidos perspektyvoms. 
 
Interviu vertimas į lietuvių kalbą publikuojamas 
RESC analitiniame biuletenyje gavus Reform.by 
redakcijos sutikimą. 
 
Jerzy Targalskis – antikomunistinio judėjimo 
dalyvis, žurnalistas, istorikas, humanitarinių 
mokslų daktaras. Darbų, skirtų politinių 
santvarkų transformacijoms ir specialiųjų tar-
nybų vaidmeniui šiuose procesuose, autorius. 
Jis – liustracijos ir dekomunizacijos dabartinėje 
Lenkijoje nuoseklus šalininkas. 
 
– Ar galima lyginti tai, kas šiandien vyksta 

Baltarusijoje, su praėjusio amžiaus aštuntojo 
ir devintojo dešimtmečių įvykiais Lenkijoje, 
kuriuose jūs dalyvavote? 
– Ne. Tai skirtingi procesai. Pirmiausia buvo 
kitas priešas. Antra vertus, opozicinis judėjimas 
– turiu galvoje „Solidarumą” – veikė palyginti 
palankiomis aplinkybėmis, nes vyko kova val-
džios elituose. Vyko kova dėl tuomečio vadovo 
Gereko pakeitimo. Tai buvo tuometės sistemos 
savireguliacijos elementas – užbėgti už akių 
opozicijos veksmams ir pakeisti partijos va-
dovybę. 
 
Baltarusijoje situacija – visai kita. Čia kalbame 
ne apie partijos vadovybės kaitą, o diktatūros 
nuvertimą. Tai veikiau lygintina su SSRS byrė-
jimo periodu. Baltarusija buvo ta respublika, 
kuri išgyvemo gilią, absoliučią sovietizaciją. 
Todėl prireikė dar trijų dešimtmečių ir kartų 
kaitos, kad joje įvyktų tai, kas kitose šalyse įvy-
ko perestrojkos metais. 
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– Savo tekstuose ir interviu jūs daug kalbate 
apie specialiųjų tarnybų agentus 
„Solidarumo” vadovybėje, agentą Boleką 
(teigiama, kad Bolekas – „Solidarumo” lyde-
rio Lecho Wałęsos agentūrinis slapyvardis – 
Reform.by). Ar specialiosios tarnybos kont-
roliuoja Baltarusijos kandidatų veiklą? 
 
– Esminis skirtumas tas, kad Bolekui-Wałęsai 
pirmiausia buvo sugalvotas saugiklio vaidmuo, 
kuris turėjo užtikrinti partinės vadovybės kaitą 
nekeičiant pačios sistemos. Prasidės masinės 
akcijos, pasikeis vadovybė. Nauja vadovybė 
turės visuomenės palaikymą. T.y. nepasitenkini-
mas virs maištu, neperžengiančiu tų ribų, ana-
pus kurių jis taptų pavojingas visai sistemai. Tai 
maištas prieš partinę vadovybę, bet ne komuniz-
mą kaip tokį. 
 
Kalbant apie Baltarusiją, manau, jog dalį opozi-
cijos lyderių iškėlė Maskva – tam, kad nauja 
vadovybė po Lukašenkos režimo žlugimo taip 
pat būtų orientuota į Rusiją. T.y. kalbame kaip 
tik ne apie sistemos išsaugojimą, o pakeitimą – 
nuverčiant diktatūrą, pakeičiant ją dekoratyvine 
demokratija kitų posovietinių ir pokomunistinių 
valstybių pavyzdžiu bei išlaikant prorusišką 
vadovybę. Man atrodo, kad sumanyta buvo taip. 
O kaip bus iš tikro – kitas klausimas. 
 
– Kažkas gali pasisukti ne taip? 
 
– Esant tokio masto ir gylio procesams visada ir 
viskas vykstas ne taip, kaip sumąsto tie, kurie 
juos valdo. Kaip jau sakiau, „Solidarumas” irgi 
buvo sumanytas kaip sistemos vidaus reguliavi-
mas ir visuomenės palaikomo vadovybės keiti-
mo instrumentas. Tačiau rezultatas buvo visai 
kitoks. Maišto nepavyko suvaldyti, ir jis gerokai 
peržengė tas ribas, kurios jam buvo numatytos. 
Tie, kurie šį procesą sumanė, labai greitai nebe-
galėjo jo kontroliuoti. Jau „Solidarumo” kūri-
mas vyko ne su komunistinio režimo parama, o 
priešinantis šiam režimui. Nes nepasitenkinimas 
komunistiniu režimu buvo toks masinis, jog 
visuomenės organizavimasis perėjo į kokybiš-
kai naują lygį – atsirado realią grėsmę kėlusi 
opozicija, ir valdžiai teko įvesti karinę padėtį, 
kad sukontroliuotų situaciją. 
 
– Jūs kalbate apie tai, kad opozicijos kandi-
datus iškėlė Maskva. Iš tikro visi trys top 
kandidatai turi ryšių su Rusija. Tačiau ar 
jums neatrodo, kad visa tai – per grubu? Jei 
Maskvos agentu tampa rusiško banko Balta-
rusijoje vadovas, tai primena anekdotą apie 
Štirlicą, kuris vaikšto po Berlyną su raudo-
narmiečių budionovke ir parašiutu. 

– O Baltarusijoje bendradarbiavimas su Rusija 
ir nėra kažin koks diskvalifikuojantis veiksnys. 
Kaip jau minėjau, tikslas – sisteminės permai-
nos, o jos neįmanomos, kol valdžioje yra Luka-
šenka. Aš nesakau, kad Babarika – Rusijos a-
gentas. Taip, šis žmogus susijęs su Rusija, bet 
tai jam nė kiek netrukdo oponuoti Lukašenkai. 
Tai du skirtingi dalykai. Esminis klausimas – 
kas bus po Lukašenkos: ar Baltarusija išliks 
Rusijos vasale, ar taps santykinai savarankiška 
valstybe. Tai daug svarbiau nei kandidatų asme-
nybės. Tačiau kol kas mes dar nepasiekėme šio 
etapo. Kalbu ne tik apie Babariką, bet ir apie 
Cepkalą. Ir apie Cichanouskį, kuris šiandien 
kalėjime, bet jau suvaidino savo vaidmenį ža-
dindamas visuomenę. Mes tai žinome, tačiau 
nežinome, ką jis pats galvoja apie šį savo vaid-
menį ir kokį jį mato ateityje. Bet jis greičiausiai 
atvyko į Baltarusiją su pinigais iš Rusijos, jis 
susijęs su Krymo imperininkais. Rusijos opo-
nentai neturi savo biografijose tokių faktų. Man 
atrodo logiška, kad savo veiklą jis pradėjo ne 
kaip Lukašenkos politinis oponentas ir tik nuro-
dė sistemos trūkumus bei permainų būtinybę. 
Vis dėlto manau, kad ne jis, o būtent Babarika, 
kuris susijęs su Rusijos nomenklatūra, svarsto-
mas kaip politinė alternatyva Lukašenkai. 
Svarstomas! Kokį jis pats mato savo vaidmenį r 
koks tas vaidmuo iš tikro bus – tai jau kitas eta-
pas. 
 
– Jūs kalbate apie Maskvos vaidmenį. Ar 
Baltarusijos specialiosiose tarnybose yra ko-
kia nors jėga, kuri galėtų žaisti savo žaidimą 
– kitokį nei vien protestų malšinimas? 
 
– Nėra jokių Baltarusijos specialiųjų tarnybų. 
Yra Lukašenkos tarnautojai. Kai Lukašenkos 
režimas pradės byrėti – o jis jau pradėjo, – tada, 
kai prasidės dezintegracijos etapas, kiekvienas 
ims ieškoti asmeninio gelbėjimosi kelių. Žino-
ma, yra dalis žmonių, kuri liks su juo iki galo, 
bet tie, kurie protingesni, prisidės prie stovyk-
los, garantuosiančios jiems privilegijų išsaugoji-
mą. 
 
– Net ir tam, kad pereitų į kitą stovyklą, 
jiems reikia turėti ryžto. Jiems jo pakaks? 
 
– Jiems nereikia ryžto. Jie turi jėgos. Taip, pro-
testai – labai masiniai, bet vis tiek visuomenė 
neturi pakankamai jėgų, kad nušluotų visą tą 
valdantįjį elitą. Tam tikru momentu šis elitas 
ims eižėti, ir dalis jo pereis į opozicijos pusę. 
Tada jau prasidės skirstymasis į prorusišką ir 
provakarietišką opoziciją. O kol kas mes išgy-
vename vieningos antilukašenkinės opozicijos 
etapą. Nepasakysiu nieko nauja teigdamas, jog 



daug kas priklauso nuo Rusijos. Tačiau Rusija 
kaip tik suinteresuota, kad pasipriešinimas Lu-
kašenkai netruktų per ilgai ir jis pasitrauktų kuo 
greičiau. Nes kuo ilgiau tęsis pasipriešinimas, 
tuo stipresnė ir savarankiškesnė taps visuome-
nė. Tuo daugiau ji sutelks jėgų, ir tada jau sieks 
ne dekoratyvinės, o tikros demokratijos. Nes 
esant dekoratyvinei demokratijai irgi veiks par-
tijos, bus žodžio laisvė, parlamentas, bet kerti-
nius postus užims „savi žmonės”. Kuo ilgiau 
tęsis priešprieša, tuo didesnė tikimybė, kad 
šiuos postus užims tikrieji visuomenės lyderiai, 
ir tokia demokratija jau nebūtų dekoratyvinė. 
 
– Kaip šis procesas, jūsų manymu, apibrėž-
tas laiko atžvilgiu? 
 
– Manau, labai tikėtina, kad iki šių metų pabai-
gos Lukašenka pasitrauks. Žinoma, tai priklau-
sys nuo pasipriešinimo stiprumo. Jei jis silps, tai 
Lukašenka trauksis tyliau ir ilgiau. Juk Rusijoje 
taip pat ne viskas gerai. Yra toks dalykas, kaip 
idėjos perdavimas. Ir jei pasipriešinimas augs, 
tai gali tapti grėsmingu pavyzdžiu Rusijai. Tuo-
met Putinui tektų siųsti Bortnikovą, kad šis pa-
ragintų Lukašenką susitvarkyti. Tai vestų prie 
dekoratyvinės demokratijos sukūrimo ta pras-
me, kad nebūtų diktatūros, bet valdantysis elitas 
išsisaugotų visuomenės informavimo priemo-
nes, verslą, turėtų savo politines partijas, etc. 
Opozicija taip pat skiltų į grupes. Dalis opozici-
jos tartų: „Puiku, diktatūros nebėra! Palaikyki-
me ryšius su Rusija ir vykdykime privatizavi-
mą!” Būtų ir tų, kurie pasakytų: „Ne, nepakanka 
nuversti Lukašenką. Reikia judėti toliau. Reikia 
sukurti tikrą pliuralizmą, vystyti ekonomiką, 
neleisti nomenklatūrai dar kartą visko išvogti.” 
Tuomet prasidės kitas etapas, kuris bus daug 
ilgesnis ir nenuspėjamesnis. Man atrodo, kad jis 
bus daug svarbesnis nei tai, kas vyksta dabar. 
Nors, žinoma, visa tai įmanoma tik po Lukašen-
kos pasitraukimo. Kol jis bus, Baltarusija pus ir 
eižės, o žmonės vis aktyviau iš jos bėgs. 
 
Dėl paties Lukašenkos – tai jau nebeįdomu. Ar-
ba jis sėdės Maskove, arba – kalėjime. Nors, 
žinoma, visiems būtų geresnė išeitis, jei jis nuk-
ristų nuo laiptų, nei kuo nors susirgtų ar pasp-
ringtų raguoliu. Manau, tai tiktų visiems, ir pir-
miausia – jo šalininkams. Jie tada galėtų labai 
lengvai peršokti į kitą stovyklą. Patikėkite, jūs 
nustebsite, kai pamatysite, kaip dabartiniai luka-
šenkininkai virs pačiais ugningiausiais demok-
ratais ir užims kertinius postus naujoje vyriau-
sybėje. 
 
– Jūs sakote, kad Rusija nori Lukašenkos 
pasitraukimo. Tačiau galbūt verta tiesiog 

nustoti jį gelbėti? Kam visi tie kreditai ir 
propagandininkų desantai? 
 
– Viskas ne taip paprasta. Kreditas tik sustiprina 
Kremliaus gniaužtus ant Lukašenkos gerklės ir 
padeda šiam padengti jo skolą „Gazpromui”. 
Tas pat sakytina apie propagandininkus. Visa 
tai – simbolinė ir, be to, ekonomiškai naudinga 
parama. Putinas negali leisti baltarusiams gra-
žiai ir vaizdingai atsikratyti Lukašenkos. Jam 
nereikia, kad rusams šautų į galvą, jog tokį da-
lyką galima iškrėsti Rusijoje. Tai – problema. 
Rusija atsidūrė sunkaus pasirinkimo akivaizdo-
je. Leisti baltarusiams nuversti Lukašenką – 
vadinasi, parodyti pavyzdį rusams. Padėti Luka-
šenkai – vadinasi, pasidaryti savo nelaimei ant-
rąją Ukrainą. Tai sustiprintų baltarusių tautinę 
savivoką, kuri jau buvo praktiškai sunaikinta, ir, 
kaip ir Ukrainoje, sustiprintų antirusiškas nuo-
taikas, paaštrintų antagonizmą. Maža to, tai nie-
kaip neišspręstų problemos – kad jau parodytas 
pavyzdys, jog galima mesti iššūkį režimui ir su 
juo kovoti. Kažkuria prasme Rusija yra aklavie-
tėje. Vienintelė išeitis – Lukašenkos pasitrauki-
mas, bet tik toks, kad tai neatrodytų kaip revo-
liucijos pergalė ir sėkmės istorija. Matyt, jiems 
būtų priimtina, jei Lukašenka paskirtų Babariką 
premjeru, o tada – greičiausiai susirgtų. 
 
– T.y. kad būtų ne taip, kaip Ukrainoje, o 
kaip Armėnijoje? 
 
– Būtent. Tai sudėtingas ir kažkuria prasme – 
neišsprendžiamas uždavinys. Apskritimo kvad-
ratūra. Nes tai ne paprasta revoliuucija, o epo-
chų kaita. Kaip perestrojkos laikais. Štai sako-
me – Babarika, Cichanouskis. Bet galbūt naujo-
joje Baltarusijoje ir jų nebus. Nes opozicija Bal-
tarusijoje, kaip ir SSRS, buvo sunaikinta. O kai 
opozicija sunaikinta, kaip galima į ją infiltruoti 
agentus? Tam, kad infiltruotumėte į ją agentus, 
reikia, kad ji egzistuotų. Tai gan patogu atlikti, 
kai opozicijoje yra, tarkime, penki tūkst. žmo-
nių. O kai opozicijoje – 500 tūkst., jos nebeįma-
noma kontroliuoti, kad ir kiek turėtumėte agen-
tų. Nes atsiranda naujų tikrų lyderių, kurie dar 
neužverbuoti. Senieji pasitraukia į antrą planą. 
Šie nauji žmonės ir kelia didžiausią grėsmę. 
Kaip antai, tarkime, streikų komitetų lyderiai, 
prieš kuriuos nesurinkta jokio kompromato. 
 
Maža to, iškyla agento valdomumo klausimas. 
Žmogus gali būti agentu, bet, jei vykdys visus 
nurodymus pažodžiui, tai labai greitai praras 
pasitikėjimą, ir jo įtaka bus lygi nuliui. 
 
– Dar prieš keletą metų opozicijos akcijų 
priešakyje buvo provakarietiški politikai. Ar 



naujomis aplinkybėmis jiems liks vietos? 
 
– Taip, jau sakiau, kad šiandien protestuojan-
čiuosius vienija pasipriešinimas Lukašenkai. 
Vėliau judėjimas dalinsis pagal orientacijas. Ir 
atsiras vietos įvairių pažiūrų politikams, bet tik 
tuo atveju, jei jie žengs koja kojon su laiku ir 
dalyvaus revoliucijoje, permainose. O jei sėdės 
namuose ir lauks, kol juos prisimins ir pakvies, 
tai jie bus pamiršti. 
 
Šiandien galima teigti, kad simbolis, apie kurį 
gali telktis provakarietiška opozicija, yra Cicha-
nouskaja. Šalia jos yra tokie žmonės, kaip 
Latuška. Žinoma, į šią krypti, kaip ir kitas, 
Maskva stengiasi infiltruoti savo žmones. Neži-
nia, kokį vaidmenį galiausiai suvaidins Cicha-
nouskaja. Ateityje ji gali ir susikompromituoti, 
ir suvaidinti labai teigiamą vaidmenį. Šiuo mo-
mentu ji – gan stipri simbolinė lyderė. Ji atpa-
žįstama ir kaip lygi su lygiais kalbasi su Vakarų 
lyderiais. Žinoma, Rusija šito bijo ir tikrai ant 
jos nestatys. Kaip tik atvirkščiai. Jie stengsis ją 
kontroliuoti ar mažinti jos įtaką. Jiems svarbes-
nis žmogus – Babarika, kuris turi galimybių 
tapti prezidentu arba premjeru, kai išeis iš kalė-
jimo. Labai daug priklauso nuo šių žmonių ir to, 

kaip jie elgsis. Jie gali vaidinti saugiklio vaid-
menį, kaip Wałęsa-Bolekas. Savo laiku Lenki-
joje jis padėjo neutralizuoti visus išties pavojin-
gus režimui žmones ir sukurti sąlygas, kad būtų 
išsaugotos komunistų privilegijos ir įtaka likvi-
davus patį komunizmą. Ir visuomenė priėmė šį 
kompromisą, tiksliau – melą, kaip nepriklauso-
mos Lenkijos kūrimo pagrindą. Ir net praėjus 
dešimtmečiams mes jaučiame padarinius. 
 
– Baltarusijos tai irgi laukia? 
 
– Nežinau. Galbūt bus net blogiau, bet nebūti-
nai. Juk yra lenkų patirtis. Mūsų problema buvo 
tai, kad turėjome ganėtinai gausią opoziciją. Ir 
komunizmas, kol nežlugo, išnaudojo paskuti-
nius metus savo oponentų atrankai. Ta opozici-
jos dalis, kurią kontroliavo specialiosios tarny-
bos, užsitikrino dominuojančią padėtį. Tam bu-
vo pasinaudota karine padėtimi, ir tai truko ne 
mėnesius, o ištisus metus – beveik devynersius 
metus. Bet dabar – kiti laikai, ir Baltarusijoje 
viskas vyksta per greitai. Baltarusių ir rusų spe-
cialiosios tarnybos tiesiog neturės laiko priso-
tinti savo agentų visą opoziciją. Yra variantų. 
Lukašenkos režimo griūtis – ne pabaiga, o tik 
pradžia. Baltarusijos galimybių lango atsivėri-



mas. Jei bus krypstama į artimų santykių su Ru-
sija išlaikymą, tai blogiau, nei yra dabar, žino-
ma, nebus. Tiesiog todėl, kad blogiau būti nebe-
gali. Tačiau realią sisteminę transformaciją Bal-
tarusijoje tai sulėtins. Rusija – tai klasikinė 
kleptokratija, kuri, tęsdama carinę tradiciją, sa-
vo kontroliuojamas teritorijas traktuoja kaip 
apiplėštiną resursą. Ir toks požiūris automatiš-
kai, kaip vėžys, veikia bet kurią į Rusiją besio-
rientuojančią šalį. Tačiau Baltarusija turės gai-
mybę atsiplėšti nu Rusijos, ir tai sukurs sąlygas 
normaliai ekonomikai ir sveikai politinei siste-
mai. Bet tai – daina apie ateitį. Visa tai neįvyks 
kartu su Lukašenkos žlugimu. 
 
– Tačiau šiandien tarp politikos lyderių nėra 
tokių, kurie kalbėtų apie orientavimąsi į Va-
karus. 
 
– Taip, ir Lukašenka visus 26 savo valdymo 
metus šito siekė. Juk represijos ir malšinimas 
prasidėjo ne 2020 m. rugpjūčio 9 d. ar 2010-ųjų 
gruodį. Tai tęsėsi visą jo valdymo laikotarpį. Ir 
reikia pasakyti, kad baltarusių tautą iš esmės 
visada jį palaikė, manydama, kad be jo bus blo-
giau. 
 
Tam tikrą neigiamą vaidmenį suvaidino Ukrai-
nos pavyzdys. Štai įvyko provakarietiška revo-
liucija, ir ką? Oligarchai kaip plėšė šalį, taip ir 
toliau ją plėšia. Žinoma, tai nekorektiškas pa-
vyzdys. Baltarusijoje nėra oligarchų. Yra tik 
vienas oligarchas, kuris prižiūri, kad kiti nevog-
tų, nes tik jis turi teisę tai daryti. Dar vienas nei-
giamas Ukrainos pavyzdžio elementas yra tai, 
kad revoluucija veda prie karo. Tačiau ir šitai 
Baltarusijai netaikytina. Pirmiausia Rusija 
Donbase pralaimėjo. Nes agresijos tikslas buvo 
ne kai kurių teritorijų šalies pakraštyje užgrobi-
mas, o valdžios Kijeve pakeitimas. Tai neįvyko. 
Maža to, tai nuteikė priešiškai Rusijos atžvilgiu 
didelę visuomenės dalį, kuri iki tol dairėsi į Ru-
siją. Baltarusija pernelyg nedidelė ir kompaktiš-
ka, kad joje galima būtų pasinaudoti separatiz-
mo korta. Be to, rusai žino, kad toks įsikišimas 
ves prie neapykantos Rusijos atžvilgiu. O tai 
nėra jų tikslas. 
 
Tačiau tokių Ukrainos pavyzdžio sukeltų bai-
mių būta. Ir jos darė įtaką žmonėms. Žmonės 
nėra akli. Jie matė visus trūkumus, tačiau karo 
nebuvo, kaip kaimyninėje šalyje. Dabar padėtis 
pakito. Pasikeitė karta, ir jauniems žmonėms 
neužtenka, kad viso labo nebūtų blogiau. Jie 
nori, kad būtų geriau. Ir argumentas „kad tik 
karo nebūtų” jų neįtikina. 
 
– Panašu, jog kažkas pakito ir valdžioje. Ka-

žin kodėl Lukašenka ir kai kurie ministrai – 
vidaus reikalų, užsienio reikalų – ėmė vado-
vauti savo pavaldiniams per video kreipimu-
sis ir spaudos konferencijas. Įsakymai jau 
nelabai veikia, tenka pereiti prie kreipimųsi 
ir bauginimo? 
 
– Žinoma, ši nedidelė vadovaujančiųjų grupė 
labai bijo, kad jėgos struktūros ims byrėti. Ki 
Lenkijoje buvo karinė padėtis, karininkus ir 
administratorius irgi gąsdino tuo, kad ateis 
„Solidarumas” ir visus sušaudys. Jie stengiasi 
pristabdyti valstybės aparato irimo procesą. Bet 
tai neišvengiama. Valdininkai ir jėgos struktūrų 
atstovai mato, kad, nepaisant visų represijų ir 
žudymų, demonstracijos tampa gausesnės. Ži-
noma, jie pradeda galvoti: „O kas laukia 
mūsų?” Ir tie, kurie [valdžios hierarchijoje] yra 
žemiau, galvoja apie tai, jog tie, kurie aukščiau, 
išskris į Dubajų. Jo viršininkas išskris į Dubajų, 
o jis neturi sąskaitos nei Dubajuje, nei Maskvo-
je. Šiomis aplinkybėmis vienintelis būdas išlai-
kyti šio aparato lojalumą – tai jį įbauginti. Todėl 
jėgos struktūrų deanonimizacija – labai teisinga 
iniciatyva. Jie turėtų labiau nei Lukašenka bijoti 
visuomenės ir suvokti, jog tam, kuris stos į tau-
tos pusę, bus atsidėkota, o tas, kuris liks su Lu-
kašenka iki galo, sulauks jo likimo. Ne faktas, 
kad pats Lukašenka panorės sulaukti jų likimo. 
 
<…> 
 
– Man baisu apie tai galvoti, bet kas laukia 
Baltarusijos, jei revoliucija nelaimės? 
 
– Tai ves prie šalies irimo ir puvimo. Nežinau, 
kas norės gyventi ir dirbti tokioje Baltarusijoje. 
Tačiau turėtume suvokti, jog tokie režimai, kaip 
Šiaurės Korėjos ar Albanijos, gali egzistuoti 
kontinento pakraščiuose, bet ne pagrindiniame 
kelyje iš Berlyno į Maskvą. Be to, nepanašu, 
kad revoliucija pralaimėtų. Protestai neslūgsta. 
Ankstesni masiniai streikai vyko tik 1990-
aisiais. Bet tada juos organizavo gamyklų va-
dovybė, o dabar ji su jais kovoja. Aš ir pats ma-
niau, kad jokių streikų nebus. Bet jie vyksta. 
Lukašenka taip ilgai išsilaikė valdžioje tik dėl 
gilios ir absoliučios sovietizacijos, kuri Baltaru-
sijoje buvo vykdoma didžiąją praėjusio amžiaus 
dalį. Situacija labai pasikeitė. 
 
Daug kalbama apie protestuojančiųjų sušaudy-
mą, bet tai iki šiol neįvyko tik todėl, kad Luka-
šenka supranta, jog to gali nepakakti. Ir taip jau 
nemažai žmonių nužudyta ir nukankinta masiš-
kai nenaudojant mirtino ginklo. Be to, valdžia 
pamena, jog Maidanas Kijeve nugalėjo kaip tik 
tada, kai jį bandyta sušaudyti. 


