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Įžanga (į miestą)

Iš daugelio įvykių, nutikusių mano gimimo metais, renkuo-
si šį: šalies miesto ir kaimo gyventojų skaičius susilygino. 
Nesitikėjau, kad sausa statistika retrospektyviai gali grįsti 
ne tik biografiją, bet ir tekstus. Drauge tai – kartos žymė. Ir 
man visai smagu galvoti, kad buvau vienas tų, pagausinu-
sių gatvės grindinio žmonių masę. 

Šį savo oda patiriamą motyvą aptikau tik rinkdamas 
knygai prieš keletą ar keliolika metų rašytus tekstus. Kitų, 
lygiai taip pat biografinių, ženklų  nevardysiu, nes kvai-
liausia, ką gali autorius padaryti – nurodyti, ką matyti. 
Man svarbiau buvo, ar tekstai, skleisti per įvairias medi-
jas, gali sukurti knygą? Atrinktieji nesiekia „tbm de Luxe“ 
mašinėlės ir giliosios spaudos laikų, jie patyrė kompiute-
rių, interneto ir radijo dažnių išmėginimus. Tai – dar vie-
na pasaulio kaitos žymė, technologijų revoliucijos, kurias 
gali tik stebėti, paklusti joms ir tartis, kad kontroliuoji tie-
siog tai fiksuodamas. Galbūt tai ir yra kritiko, pagal indo-
europietiškąją šaknį *krei- – sijotojo, misija ir gyvenimo 
būdas. Stebėti ir atrinkti. O yra ką, kinų minimi įdomūs 
laikai šioje pasaulio dalyje nelyginamai turtingesni už 
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senųjų demokratijų: čia fundamentaliai nuo kasdienos 
darbų iki didžiųjų politikų kertasi ne tik kartos, papročiai, 
ritualai, bet ir skoniai, kilmė, vieta, kalba, istorija, atmin-
tis, statusas...

Esė – biografinis žanras, vadinasi, ir polifonija: indivi-
dualus balsas nesuderintame chore, demokratijos raiška. 
Jis peržengia vieno žmogaus ribas, – prieš daugiau kaip 
šimtmetį komentarų skiltis laikraštyje Stefanas Zweigas 
sulygino su premjeromis Vienos teatruose ar operoje. Tas 
pat mus ištiko spaudos laisvėjimo metais ar vėliau šešta-
dieniais su didžiausiu dienraščiu prie kavos. O jei demo-
kratija, tai ginčai ir prieštaravimai yra šio žaidimo taisy-
klių dalis. Miesto erdvė tam tinka geriausiai, nes antra 
prieštarų pusė yra noras sugyventi. 

Prieštarauti, kad sugyventum – nuo aikštės, viešojo in-
tereso iki giminės, būsto. Todėl ši knyga yra ir iš mano šei-
mos demokratijos – mokymosi išgirsti kitą. Už savo balso 
paieškas turiu padėkoti Vilniaus universiteto Filologijos 
fakulteto mūrams ir kitapus jų įsikūrusioms kavinėms: 
kai dieną vienoje pusėje mums dalindavo žinias, kitoje 
išsiliedavome diskusijomis į naktį. Ir ačiū draugams, su 
kuriais varinėtų pokalbių aidą būtų pernelyg egoistiška 
palikti pertvarkytų kavinių sienoms. 

Vilnius, 2020 
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Vaikščiojimo malonumas

Pirmą kartą pavydas gyvenantiems dideliame mieste ap-
ėmė perskaičius paauglio biblijos „Rugiuose prie bedug- 
nės“ sakinį apie tai, kaip Houldenas Kolfildas nudrožė  
41 kvartalą pėsčiomis iki viešbučio, – suvokiau, kad Vil-
niuje to padaryti niekaip nebus įmanoma. Nors miestas 
plėtėsi kaip ir jo ambicijos, iš esmės jis liko toks pat kaip 
paauglystėje. 

Kirsti jį skersai ilgiausiu maršrutu, nuo Aušros vartų 
iki Žvėryno, užtruktų kokį pusvalandį. Viskas, ten miestas 
baigdavosi (ir baigiasi) – negi erdve, verta pasivaikščioti, 
vadinsi stoties zoną, už Žvėryno nusidriekusius bevei-
džius rajonus ar „manhatanišką“ Konstitucijos prospektą? 
Nauji rajonai lyg ir turėjo pratęsti miestą, bet mokyklos 
metais persikrausčius į Lazdynus, pažymėtus Lenino or-
dinu (kažkoks susipratėlis akmenį su šia žyme kuriam 
laikui pakoregavo į Lenono), atsirado iki šiol ten tebevar-
tojama frazė: „Važiuojam į miestą.“ Miestas buvo toliau, 
jis tapo kažkokia savaitgaline ar vakarine siekiamybe, o 
tu pats jauteisi mieste, bet ir pakraštyje, nepriklausantis 
centro ar juo labiau Senamiesčio gyventojams. 
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Iki šiol juos galima atskirti, bet dažniausiai tada, kai 
miestas išgrynėja, apsivalo. Rytais, kai turistai dar ne-
spėję atsibusti ar atvykti, kai nelieka vakaro kurtinančią 
muziką ir piniginės statusą prezentuojančių vaikinų auto-
mobiliuose ir merginų ant šaligatvių šalia kavinių (penk-
tadienio vakarais čia vyksta medžioklė, lyg tradicija, at-
klydusi iš XVIII a. vakarinių pasivaikščiojimų po parkus 
ar iš Lotynų Amerikos jaunimo, sukančio ratus savo auto-
mobiliais po plazas ir corso, – taip Vokiečių gatvėje susitin-
ka Šeškinė su Pašilaičiais). Neskubriai bundantis miestas 
pasiūlo įvairių personažų, kurie geba pasilinksėti vieni 
kitiems, šūktelėti pro langą kažkam gatvėje, tuomet iš-
nyra daugiau senoviškų džinsų, megztinių ir žilų plaukų. 
Tada tu, jau daugiau nei dvidešimt metų besitrinantis po 
šias vietas, taip pat susitinki su jais, jie jau randa laiko ir 
garbės tau linktelėti. Kartais linkteli ir tie, su kuriais užsi-
mezgė vien žvilgsniais išreiškiama „autobusinė pažintis“, 
nes dešimt metų važinėjai tuo pačiu 21 autobuso maršru-
tu į paskaitas, į darbą ir prieš įlipdamas galėjai iš bet ko 
lažintis, kas kurioje vietoje sėdės ir kuri, neužimta, lauks 
tavęs. Jų vardų taip ir nesužinojai, nebent atsitiktinai su-
vedė profesiniai interesai. Bet neakivaizdžiai akivaizdi 
„miesto pažintis“ ilgainiui leidžia peržengti tylos etiketą 
ir pradėti sveikintis. 

Rytais išgrynėja tipai, imami lengviau klasifikuoti ti-
pažai, ir nors gatvėse pasirodo naujų veidų, kai kuriuose 
jų atpažįsti miesto žmones, ir tampa nebesvarbu, kurio 
miesto. Elgsena eina drauge su eisena, žvilgsnio pabrėžti-



9

nas nesuinteresuotumas leidžia atskirti juos ir nuo turistų, 
ir nuo pasimetusiųjų. Jie neskuba, jie visada savo vieto-
je. Juos ilgainiui imi matyti ir kitose šalyse. Savojo ir kitų 
miestų tyrinėtojus, senbuvius net naujame mieste, mūrų 
skaitytojus. Anuomet dar nebuvau girdėjęs žodžio flâneur, 
o Charlesʼis Baudelaireʼas irgi buvo už cenzūros vartų. 

Žvilgsnis į miestą kinta su paties miesto vaizdu, jo išsi-
dėstymu kraštovaizdyje: anksčiau vienišas klajūnas galė-
jo išeiti už aiškių miesto ribų, kirsti griovį ar sienas ir nuo 
atokiau, aukščiau stovinčios kalvelės apžvelgti gatves, o 
gal ir nupiešti visą jo planą. Šiandien miestas jungiasi su 
gyvenvietėmis, paverčia jas priemiesčiais, ribos ima tirp-
ti, ir klajūnas net po 41 kvartalo tebelieka miesto centre. 
Kadaise abatas de Grijė XVIII a. pradžioje rinko namą 
savo mylimajai Manonai Lesko, kaip pats rašė, „Paryžiaus 
apylinkėse“. Išsirinko Šajo, kuriame dabar stovi Eifelio 
bokštas. Londono Kovent Gardene buvo pardavinėjamos 
daržovės, o Noting Hilas nuo Strando ir „Savoy“ viešbu-
čio buvo nepasiekiami tolimi Vakarai net dendžiui Osca-
rui Wildeʼui (ir kuriam galui jų tada reikėjo siekti?). Nebe 
klajūno jėgoms per dieną pasiekti miesto kraštą, jis visa-
da būna jame ir, užuot stebėjęs vaizdą nuo kalvelės, stebi 
parduotuvės vitriną, namo portiką ar pasažo arką, mėgin-
damas, nelyginant japonų budistas, iš rasos lašo suvokti 
visatą. 

Nuo pat pradžių jo būta filosofo pagal mokyklos archi-
tektūrą ir kasdienos įpročius: kada Atėnai pastatė Aristo-
teliui mokyklą, jos dengta kolonada, peripatos (gr. takas), 
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vedė į Apolono šventyklą. Peripatetikas būtų „tas, kuris 
vaikščioja nuolatos ir daug“, – pats vardas jungia vaikš-
čiojimą su mąstymu. Ši simbiozė atsikartos įvairių vieto-
vių ir vardų tandemuose: PhilosophenwegHeidelberge ir 
Hegelis, Philosophendamm Karaliaučiuje, kurią kasdien 
įveikdavo Kantas, Kierkegaardo pasivaikščiojimų maršru-
tas Kopenhagoje. „Poilsiui aš imuosi trijų dalykų – ir kaip 
nuostabiai jie atgaivina! – sušunka Nietzsche, – Schopen-
hauerio, Schumanno ir vienišų pasivaikščiojimų.“ Ber-
trandʼas Russellas prisimena savo draugą Ludwigą Witt-
gensteiną, pirmyn atgal kaip tigrą narve besiblaškantį po 
jo kambarį valandų valandas. 

Savo nuostabioje knygoje „Wanderlust. Vaikščiojimo 
istorija“* Rebecca Solnit kaip vieną svarbiausių filosofų 
vaikščiotojų išskiria Jeaną-Jacquesʼą Rousseau. 1749 m. 
vasarą iš Paryžiaus jis traukė šešias mylias aplankyti įmes-
to į Vensano kalėjimą Diderot. Kaip tik tuomet, nusipirkęs 
„Mercure de France“, aptiko Dižono akademijos skelbia-
mą rašinių apie menų ir mokslų įtaką moralei konkursą. 
„Tą akimirką aš išvydau kitą visatą ir tapau kitu žmogu-
mi“, – rašo Roussea u savo „Išpažintyje“. Bet gal šio filo-
sofo pradžia buvo gerokai anksčiau, kaip tik prie miesto 
sienų, kai po įprastinio sek madienio pasivaikščiojimo po 
Ženevos apylinkes jis pavėlavo ir miesto vartai buvo užda-
ryti. Penkiolikmetis impulsyviai apsisuko ir čia pat paliko 
viską – gimtinę, mokslą, religiją – ir patraukė pėsčiomis iš 

* Rebecca Solnit, Wanderlust: A History of Walking, London-New York,  
Verso, 2001.
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Šveicarijos. Vėliau tuo pačiu būdu – kojomis – buvo įveikta 
Prancūzija, Italija. „Niekada aš nemąsčiau taip daug, ne-
gyvenau taip ryškiai, nepatyriau tiek daug, nebuvau tiek – 
jei galima pasakyti – savimi pačiu, kaip keliaudamas vie-
nas pėsčiomis.“ 

Literatūrinė mąstymo ir vaikščiojimų kombinacija, iš-
siveržianti sąmonės srautu, tarsi atkartojančiu žingsnių 
ritmą ir mąstymo posūkius, jau po 150 metų bus aiškiau-
siai išreikšta „Ulise“ ir „Ponioje Delovėj“ pateikiant gau-
sius personažų minčių raizginius per jų vienos dienos 
odisėjas, kurias šiandien kartoja Jameso Joyce o̓ bei Virgi-
nios Wool f gerbėjai ir minios jų neskaičiusių turistų. 

Kultūrinė piligrimystė, nors ir tapusi turizmo dalimi, 
priklauso nuo turisto imlumo ir retkarčiais išlaiko pirmų-
jų piligrimysčių esmę: fiziškai keliauti dvasinio tikslo link. 
Detalus zen mokymas, kaip žengti žingsnį, viso gyvenimo 
kelias iki Mekos akmens musulmonų kraštuose, ėjimai 
net klūpomis ar kas žingsnis išsitiesiant visu kūnu, taip 
siekiant palaiminimo šventose vietose, – Lurde ar Santja-
go de Komposteloje. 

Tiesos ieškojimas ir savosios teigimas taip pat būna fi-
zinis: ėjimas tampa ir savos egzistencijos aukščiausia iš-
raiška, ir savų idėjų garsinimu einant ir kviečiant jungtis 
kitus. Iš tokių „atvirkštinių“ piligrimysčių (kiti jungiasi 
prie mūsų) išsiskiria politinės – Mahatmos Gandhi taikos 
žygis per Indiją, „Žygis už teisybę“ JAV Martino Luthe-
rio Kingo žūties metinių proga. Bet piligrimystė – tai jau 
darbas ir savojo statuso bei biografijos atsisakymas: čia 
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kilmingieji susitinka su bedaliais dėl savos tiesos ar savų 
šventųjų (tam reikėtų priskirti ir Los Andželo žvaigždžių 
taką). 

Rebecca Solnit, nagrinėdama kelionių pėsčiomis, vaikš-
čiojimo apraiškas įvairiomis epochomis, pačią knygą pa-
verčia kelione. Imama artėti nuo kraštovaizdžio prie mies-
to ir nuo kelionės kaip kito (peizažo, šalies) pažinimo į ke-
lionę kaip mintijimą, kelionę į save – iki sau pakankamo 
buvimo kelyje. 

Viduramžiai ir kertantys bet kokias sienas, realias ar 
bendruomenių sluoksnių, žmonės. Jų mažai, bet jie – ati-
tinkamų profesijų, dažniausiai susijusių su protine ir kū-
rybine veikla: gydytojai, muzikantai, aktoriai. Jų profesi-
jos buvo tikriausios vizos kirsti ribas. 

Vienišas klajūnas kelyje ilgą laiką buvo nesupranta-
mas: jis ir pats kėlė pavojų, ir jam pačiam buvo pavojinga. 
1782 m. vokiečių romantikas, Berlyno menų akademijos 
profesorius Karlas Philippas Moritzas savo kelionės po 
Angliją dienoraštyje rašė, kad į jį smuklių šeimininkai 
žiūrėjo nepatikliau nei į atvykstančiuosius karietomis: tai 
dar nebuvo priimtina. Klajūnas buvo pavojingas laukinis 
ar paklydėlis, bet veikiau pirmasis. 

1770 m. gimė ne tik Williamas Wordsworthas, pavertęs 
vaikščiojimą savo gyvenimo centru ir menu ir, jei tikėsi-
me Thomu De Quincey, per gyvenimą nuėjęs 175–180 000 
angliškų mylių (!). Šis dešimtmetis gali būti datuojamas ir 
kaip turizmo pradžia: nusikaltimų keliuose ėmė mažėti, 
atsirado pigesnių kelionių, pagaliau pasirodė ir kelionių 
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gidų. O leikistas Williamas ir jo sesuo Dorothy, 1794 m. iš-
ėję keturioms dienoms į Šiaurės Anglijos Peninų kalnus, 
vėliau įveikę Ežerų kraštą, jau buvo ne tokie vieniši (vie-
niša buvo tik Dorothy: moterys klajūnės, ko gero, išliko 
tokie pat paskiri egzemplioriai net mieste ir iki šių die-
nų – papročių, įstatymų ir policijos jos dažniausiai būda-
vo traktuojamos kaip „gatvės moterys“). Su XIX a. pradžia 
į Europos peizažą pasipylė aibės ekscentriškų intelektu-
alų, norinčių pažinti savo ir kitus kraštus, keliauti ne į 
miestus, o į peizažus, kilti į kalnus. Atėjo naujos mados, 
skoniai, ėmęsi demokratizuoti daugelį neliestų regionų. 
Net buvę uždari pilių, miestų parkai (ribota pasivaikščio-
jimų, dažnai ir teatrališkų, manieringų pašnekesių erdvė) 
nugriovė sienas, atvėrė vartus ir iškasė labirintų (vaikš-
čiojimas kaip mįslė) gyvatvores, susiliedami su už jų ply-
tinčiu peizažu ar miesto erdve. Kelionė tapo pasivaikščio-
jimu, tikslas – nebe kitas miestas, o pats aplink plytintis 
kraštovaizdis. Greitėjant gyvenimui, lėtumas – keliauti 
pėsčiomis, ne karieta – vis dėlto tapo vertybe. Peizažų, 
buvusių uždarų erdvių „demokratizacija“ parodė, kiek 
Anglija (būtent čia tai akivaizdžiausia) tapo saugesnė. Bet 
ją pagal svetimšalių keliautojų srautus ir santvarką vijosi 
Alpių Šveicarija. Kopimas į kalnus tapo tolygus kelionei į 
save, ir tai jau buvo nebe išvyka, iškyla, o kultūros aktas.

XIX a. miestui taip pat reikėjo saugumo, ir jei atsivėrė 
kilmingųjų parkai, tai visiškai nereiškė, kad savo užkabo-
rius pravers skurdžiųjų rajonai. Paryžiui teko Georgesʼas 
Eugèneʼas Haussmannas, didžiąją bulvarų pertvarką įvyk-
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dęs tam, kad, pasak Walterio Benjamino, nebūtų įmano-
ma statyti barikadų ir kuo trumpesnis būtų kelias nuo 
kareivinių iki darbininkų kvartalų, o Londonui dar rei-
kėjo gintis Charleso Dickenso proza, o vėliau – ir Conano  
Doyleʼio Šerloku Holmsu. Bet pasažai minių nesustabdė, 
tik prabėgus kiek laiko paaiškėjo, kad minios išėjo į gatves 
ne Paryžiaus komunos įtvirtinti, o apsipirkti naujose au-
dinių ir madų krautuvėse. Paskui madas iš parkų į bulva-
rus atėjo ir geriausias jų arbitras – dendis ir snobas. Prieš 
minią išėjo Baudelaireʼas ir jo flâneur. 

Tai taip prancūziška – domėtis šia diena! Žavintis vi-
suomeniniu gyvenimu ir jį teoretizuojant buvo nukaltas 
žodis flâneur. Jis galbūt reiškia „vaikščioti“, „klajoti“, kiti 
tyrinėtojai jį kildina iš senųjų skandinavų kalbų (flana– 
„bėgioti šen ir ten“), o XIX a. „Encyclopédie Larousse“ 
tikina, kad minėtas žodis yra vedinys iš airių „libertino“. 
„Larousse“ tam reiškiniui skyrė nemažą tekstą, kuriame 
teigiama, kad flâneur sietinas su naujais įpročiais apsi-
pirkti ir stebėti minią, taip naujoviškai švaistant laiką, ir 
jis galėjo rastis tik didžiuosiuose miestuose – mažesniuo-
se nebuvo pakankamai vietos paties flâneur scenai, o ši 
jam būtina. 

Vis dėlto praėjus net keletui šimtmečių situacija išlie-
ka ta pati, teatrališka. Erdvės susitraukė, bet net ir suma-
žėjus atstumams flâneur yra tas pats klajūnas, žvelgiantis 
nuo kalvos: abiem distancija būtina, kaip būtina ir poza. 
Jie abu yra scenoje ir drauge abu yra vertinanti auditori-
ja. Skenuojantis minią, jos papročius, skaitantis miestą, 
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laidantis jam kandžias replikas – bene tinkamiausias sno-
bo ir flâneur derinys viename buvo Oscaras Wildeʼas. Atsi-
skirti nuo kitų, išsiskirti, pateikti save – tai buvo būdinga 
ir Rousseau, kuris žavėjosi kaimo peizažais ir kaimiečių 
gyvenimu, bet tik ne jų kasdieniais darbais. Minia, kaip 
objektas, bastūnui būtina ne mažiau nei pasažuose įsikū-
rusiems pardavėjams. Ją galima stebėti iš aukšto, kovoti 
su ja, bet tam pačiam poetui galima iš jos išskirti praeivę, 
kaip neįmanomos meilės siekinį. Markas Kingwellas kny-
goje „Tvirtos svajonės. Sąmonė ir miestas“* flâneur situaci-
ją apibūdina kaip būseną „dar-ne“ (not-yet), jo utopizmas 
yra ir stoka, kuri gena jį vėl už kito kampo, prie kito pa-
vogto vaizdo. Pasitenkinimas neįmanomas ir kategoriškai 
atmetamas. Flâneur yra medžiotojas ir vyras, moterys čia 
nepriimtinos dėl pavojaus tapti auka. „Jo įdėmus žvilgs-
nis nuolatos atsinaujina, bet malonumas atidedamas, jis 
įsisupa į save.“ 

Mieste ieškoma tų pačių naujų horizontų, dar neįveik-
tų viršūnių, siekiama neįmanomybės. XX a. jį į prerijas 
iškeitė bytnikai, Woody Guth rie ir Jacko Kerouaco karta. 
Važiuoti traukiniais, autobusais nereiškė noro greičiau 
įveikti atstumą. Autobusai mieste, kaip ir bet koks trans-
portas, yra ribojanti priemonė – dėl taisyklių, ženklų, 
baudų, barjerų (galbūt tik metro gelbsti sava nepažinta 
požemių romantika). Greitis klajūnui nėra vertybė, prie-
šingai, pastebi Kingwellas, bėgimas visados yra nesėkmės 

* Mark Kingwell, Concrete Reveries: Consciousness and the City,  
Viking, 2008.
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ženklas. Geriausias kinematografinis to įrodymas – Léos 
Caraxo „Boy Meets Girl“ (1984) keleto minučių bėgimo 
scena su nepertraukiamu kameros travellingu. Akivaiz-
džiausiai kine bėgimu išreikšta desperacija. 

Ar klajūnas įmanomas XXI amžiuje, kai turizmas tapo 
mada, manija, investicijomis, viena pelningiausių indus-
trijų? Kai „Goo gle Earth“ siūlo tau „skutamąjį“ skrydį pen-
ki metrai virš miesto gatvės ar net lėtą pasivaikščiojimą 
ja ir aibę virtualių panoramų? Kai skaitmeninis aparatas 
nuspaudžiamas anksčiau, nei spėji pamatyti vaizdą, ir 
tokie atsiminimai kasdien gigabaitais plūsta į vis naujus 
albumus visiems-kam-dar-nepasigyriau? Nepaisant nie-
ko – taip, įmanomas. Tiek, kiek įmanoma laikytis tarpo, 
atstumo, pozos. Nostalgija sėdint už 1000 mylių atsiminti, 
kaip geriausia nusigauti iš Londono CharingCross į Somer-
setHouse terasą išgerti kavos, romantika mintinai iškalti 
Niujorko metro stoteles, piligrimystė aplankyti gražiausią 
Josifui Brodskiui Venecijos bažnyčią. Apie visa tai kalbėtis 
geidautina sėdint svetimame mieste už faifoklokinio stalo, 
ignoruojant turistines vietas ir karščiausius tos dienos 
miesto įvykius. Niekada nepamirštant Milano Kunderos 
lėtumo ir Londono metro šūkio apie atstumą kaip pozą ir 
atstumą kaip laisvę vienas kitam: „Mind the Gap!“ 

2009
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Švarūs, sterilizuoti

Ranka, metanti akmenį į kitą, kuris galbūt be nuodėmės, 
žvilgsnis, kupinas įsiūčio, burna, šaukianti perspėjimus 
kitam Marijos žemėje, – scena nelyginant viduramžių pa-
veiksluose. Bet kai šis gyvasis paveikslas yra iš XXI amžiaus, 
galbūt reikėtų pripažinti, kad Žalgirio mūšio nelaimėjome: 
elgiamės su kitatikiais lygiai taip, kaip kadaise kryžiuočiai –  
kraują pridengdami šventais vardais ir kryžiais.

Iš ano laiko mums svarbus išlikęs gyvenimo fasadas, 
šventės ir jubiliejai, įvykiai ir aukos – regis, tik per juos 
staiga imame daugiau galvoti, rašyti, kalbėti. Atgyjame. 
Tarp jų – tarsi numirę, egocentriškoje kasdienybėje viską 
pamiršę – nėra reikalo, naujiena ne karšta, niekam neįdo- 
mu. Įvykius liaujamės analizuoti po poros dienų ar savai-
čių, ir vėl prie jų sugrįžtame, kai jie atsikartoja kitais (ne-
laimių) pavidalais ar vėl artėja kokios metinės. 

Po Lenkijos prezidento lėktuvo katastrofos prie Smo-
lensko praėjo daugiau nei mėnuo. Tomis dienomis nau-
jieną karštai analizavome ir broliavomės su lenkais įvai-
riais lygiais – nuo privalomojo diplomatinio iki žmogiš-
kojo. O ar kas pasikeitė iš esmės? Iš esmės galima kons-
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tatuoti: lenkai kaip buvo, taip ir liko tie, kurie yra Kiti –  
svetimi, nepažįstami. Jie    – už mūsų gyvenimo borto, 
nors ir kaimynai. Fasadiškai pagedėjome, Vilniaus savi-
valdybė drėbtelėjo pasiūlymą pavadinti gatvę preziden-
to vardu ir užrašyti jį laikantis principo, dėl kurio pats 
prezidentas apgailestavo, viešėdamas paskutinėje savo 
užsienio kelionėje (t. y. su č, ne cz). Bet tai ne proble-
ma, politikams rūpėjo parodomoji pagarba – net nesvar-
bu, kaip kiti (lenkai!) ją supras, kad tik patys būtume 
sau gražesni. O mes ir toliau iš jų juoksimės, statysime, 
pavyzdžiui, istoriniu požiūriu priplėkusią antilenkišką 
pjesę apie Barborą ir Žygimantą. Lenkų kalba lietuvių 
teatro scenoje ir toliau kaip visada skambės pašaipiai – 
ypač pabrėžiant č,š ir dž. Lenkas yra nulinis turistas Vil-
niuje, nors pusė kavinių vasarą tik iš jo ir laikosi. Net jei 
kauniečiai sovietmečiu žiūrėjo lenkų televiziją, – matyt, 
juos domino ne kino klasika, o lengvos erotikos filmai ir 
„Dinastija“, – šiame mieste lenkai, kiek teko patirti, aps-
kritai yra paniekos verta tauta, ir stebėtina, kad tokias 
gaideles girdėjau ne iš Vilnių vadavusiųjų, o iš jų anūkų 
bei proanūkių. 

Mums Lenkija – ilgas ir nuobodus tranzitas Europos 
link. O kad Europos joje gerokai daugiau nei pas mus – 
intelektualesnio mąstymo, pilietiškos savivokos ir kovos 
už ją, kultūros, – to didžiulė mūsų pagonių dalis linkusi 
nepastebėti. Pakanka vienos nuostatos – jie kadaise už-
grobė Vilnių. Štai ir keršijame. Ką jau kalbėti apie vienus 
didžiausių svetimšalių Marijos žemėje – žydus. Jie buvo 
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svetimi visada, nes bet kurią tarpusavio istoriją matuoja-
me tik vienu vaikišku dialogu: mes ne žydšaudžiai, bet jūs 
socializmą nešėte. 

 O prie jų, tautiškai Kitų mūsų erdvėje, kuo gražiausiai 
dabar prisišlieja ir homoseksualai. Suveši visas komplek-
tas Kitų – nuo tautos iki lyties, tik svetima rasė dar neuž-
klydo. Bet užklys. Ir metame į juos akmenį. 

„Žmogui nėra nieko baisesnio, kaip sąlytis su tuo, kas 
jam nežinoma. (...) Visi barjerai, kuriuos žmonės statėsi 
aplink save, iškilo dėl šitos sąlyčio baimės“, – taip Elias 
Canetti pradeda knygą „Masė ir valdžia“, kurią rašė ištisus 
20 metų, analizuodamas valdžios atmainas, skirstydamas 
mases į tam tikras gaujas. Ir toliau tęsia: „Iš šitos sąlyčio 
baimės žmogus gali išsivaduoti vien tik masėje. (...) Jei tik 
atsidavei masei, nebebijai, kad ji prisilies.“

Nėra tinkamesnės formuluotės drąsia šalimi apsiskel-
busiems. Masė yra gelbstintis mechanizmas, nes kalbė-
tis su nepažįstamuoju yra ne mūsų drąsai. Reakcijos į bet 
ką yra grįstos baime išlįsti iš abejotino komforto zonos, 
todėl reaguojame saugiai – komentarais ar anonimiškai. 
Išsirėkdami, bet nieko nepasiekdami. Tačiau sakydamas 
„mes“ turiu būtinai patikslinti: tai tik tam tikra mūsų da-
lis. Dauguma – nereaguoja arba tyli. 

Kaip tik tai ir išvydome per gėjų eitynes Vilniuje: buvo 
stebimos dvi pusės – puolamųjų ir puolančiųjų. Jos gimdė 
patrauklią televizijos žinioms konfrontaciją. Bet už kadro 
liko didžiausia dalis, stebėjusi vaizdą iš kitapus tvoros ir 
kitapus Neries, – bent penkiagubai didesnė, ironiškais 
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komentarais šventinusi valdžios absurdą saugoti vieną vi-
suomenės dalį nuo kitos iš oro ir vandens. Antra vertus, 
kaip nesaugosi jų nuo ekstremistinės mažumos, jei visą 
susiskaldymą būtent valdžia bent pusmetį ir eskalavo: yra 
jie ir mes. Visuomenę skirstyti į įvairias grupes, lipdyti eti-
ketes yra valdžios veiklos principas. Todėl net neketinta 
aiškinti, šviesti, kalbėti, kas yra jie ir ar mes nesame jų 
dalis – arba atvirkščiai. Ar bent kas nors išdrįso objekty-
viau suskaičiuoti, kokios yra vyraujančios pažiūros, o ne 
tos, ekstremistinės? Pabijojo, nes galėjo pasirodyti, kad 
tos vadinamosios mažumos – ir net valdžioje – gali virsti 
didžiumomis. Dabar ramu: žmonės padalyti, žinome, ką 
nuo ko saugoti ir su kuo priešinti. Kai kurie politikai, kaip 
dažnai atsitinka, neatmetė ir svetimų tarnybų darbo taip 
piešti šalies paveikslą pasauliui. Bet kam tos tarnybos, kai 
patys tokius autoportretus drebiame? 

Bijoma aiškintis bet ką, kas staiga pasirodys kitaip nei 
nusistovėjusi išankstinė nuomonė. Kas pasikeis kaip Kito 
samprata, dabar leidžianti jį atmesti arba izoliuoti. Pasi-
mokytume iš lenkų gvildenti Holokausto problemą – aiš-
kiai ir sąžiningai atsakydami į klausimus, o ne kaltindami. 
Paskaitytume Miłoszą, kad kitaip suvoktume Piłsudskio 
intencijas dėl LDK atkūrimo. Bet mūsų retorika Kito atžvil-
giu visada buvo ir yra tik militaristinė, puolamoji – „o jūs“,  
„o anuomet“. Kitus lengva ranka nubraukiame, nenorė-
dami žinoti, kad nėra to „jūs“, jie – taip pat ir mes. Tačiau 
vos tuo suabejoji, televizija pasiūlo neišsilavinusio ekstre-
misto šou, ir viskas vėl ramu: balsuoti galite telefonais, 
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skambučio kaina – pusė alaus bambalio. Negi dėl švarios 
tėvynės gaila? 

Įdomiausia, kad įprasta retorika čia netinka: nebesu-
šuksi, kad po homoseksualų teisių pamynimo ateis eilė 
neįgaliųjų, pensininkų ar kitų piliečių teisėms – tų, kurie 
kaip nors kitaip bus priskirti mažumoms. Nes visų eilė 
atėjo anksčiau: Vilniaus savivaldybė leido miestiečiams 
mitinguoti tik vienoje automobilių stovėjimo aikštelėje. 
Simboliškai – šalia buvusių Kitų, žydų, kapinių. Toliau 
nuo valdžios, ir ačiū jai, kad ne Lukiškių kalėjimo kieme. 
Čia pasiūlė ir homoseksualams rinktis. Jie išsikovojo dau-
giau, nes juos gynė Europa. Pripažinkime: tik dėl Euro-
pos valdžia pasirišo kaklaryšį ir išsispyrė iš kerzinių. Prieš 
kitus piliečius taip nesigražino, nes jie valdžiai – ne jos 
reikalas. Nes jie – diduma, tik tyli ir nematoma per tvorą. 
Atskirti, kad išliktų švarūs ir sterilūs. Sterilizuoti. 

Ir vis dėlto esu įsitikinęs, kad tik vienadienė teismo nu-
tartis neprisileisti Kitų atvėrė kelią juos prisileisti. Ar ga-
lėjome prieš metus įsivaizduoti Seimo narį, nacionalinės 
televizijos studijoje atvirai kalbantį apie savo „kitonišku-
mą“? Arba Sausio 13-osios ordino savininką, besidarbavu-
sį svarbiomis Lietuvai dienomis ir naktimis, taip pat ne-
slepiantį savo orientacijos? Ar verslininką, žiniasklaidoje 
įrodinėjantį, kad žmonių teisės gali atsiliepti mūsų eko-
nomikai? 

Kažin ar tai proveržis, jei po jo liks tyla ir komentarų 
ratilai internete. Jei Kiti ir toliau tylės, o mes nebandysi-
me jų suprasti ne per metines ar jubiliejus. Ir klausimas 
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didžiajai, likusiai už tvoros, visuomenės daliai: kas jai yra 
Kitas? Tas, kuris eina taikiai, ar kur – už Mariją ir Lietuvą –  
su akmeniu? 

Didžiausias pasipriešinimas suvokti Kitą kyla iš pasą-
moninės baimės, kad Kitas gali būti stebėtinai panašus į 
jam prieštaraujantį. Nes tada reikėtų pasigilinti ir į patį 
save. O tai jau nesaugu, ypač jei įtikėjai, kad esi švarus 
ir visuomet teisus. Kitas nebūtinai gali praturtinti mūsų 
gyvenimą įvairumu, bet gali priversti savyje pamatyti šį 
tą netikėto. Jei to nebijome. Bet, prisimenant Biblijos pa-
rafrazę, situacija šiandien dar vis yra tokia, kad paraginus 
sviesti į moterį akmenį tiems, kas be nuodėmės, akmenys 
pasipiltų ir į patį Kristų. 
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