
VIETOJE IZANGOS 

Ar galite {sivaizduoti, kas nutiktii jeigu staiga liautiisi egzistuoti skai-
ciai? Kaip parsinesti is parduotuves prekin, maisto? Tikriausiai reiketii 
nestis koki nors savo daiktq ir uz ji gauti tarn tikrq prekin kiekl (tokie 
naturiniai mainai kadaise jau buvo). 

Pinigai neegzistuoja, nesuprantame, kq reiskia skaiciai 1, 2, 3 ir t.t. 
Nera laikrodzin ir nezinome, kada ziureti musii megstamos krepsinio ko-
mandos zaidimo. Toks gyvenimas net sunkiai {sivaizduojamas! 

Mintyse atlikime keletq eksperimentJi. 
Pirmasis. Isivaizduokime, kad is mUsii siuolaikinin zmonii{, atimta visa, 

kas vienaip ar kitaip susijq su skaiciais. Kas atsitiktii? Pirmiausia isnyktii 
visi patogumai, kuriuos mums teikia mokslo ir technikos pazanga. Vis delta 
zmogaus gyvenimas, pripildytas iprastn ir [vairiii dalykq, nesustotii. Manau, 
tada isnyktii daug menkaverciii dalykii pavyzdziui, [vairus lozungai, kvieti-
mai „atgal [ gamtq", raginimai „nasiau dirbkime" ir pan. 

Antrasis eksperimentas. Atsikratykime visko, kas susijq su skaiciais;^ vi-
sai nebegalvokime apie juos. Tada atsitiktii kazkas neisivaizduojama. Zmo-
niii bendruomene atrodytti nesuprantamai. Sunku butii orientuotis [spudziii 
chaose, pasireikstii isoriniai ir vidiniai priestaravimai. 

Treciasis eksperimentas. Isivaizduokime, koks buvo gyvenimas musii se-
noves civilizacijii, neturejusin nei telefonii nei automobiliii nei televizijos, 
nei atominin bombn. Jei tai sunku net [sivaizduoti, pavartykime, paskaity-
kime knygas, kuriose rasoma apie senqsias civilizacijas. Jose su nuostaba 
atrasime, jog Senoves Egipte, Mesopotamijoje, Senoves Graikijoje, zodziu, 
visur, kur prasiskverbe pazangi mintis, archeologai, antropologai, [vairiis 
tyrejai atrado, kad to meto dvasinis ir fizinis zmoniii gyvenimas buvo pa-
nasus i musiski! 

Egzistuoja nuomone, kad netgi pirmykscin zmoniii dvasinis gyvenimas 
buvo [domesnis uz mUsiski Kiekviena jii mincin ir Jausmii akimirka tuks-
tanciais nematomii gijii buvo susieta su antgamtiniu, visur egzistuojanciu 
mistiniu pasauliu. Dievq, isminciii magn nurodymai, (sakymai jiems buvo 
nerasyti istatymai. (O galbUt tikri „laukimai" - tai mes, kuriii mintys ir 
jausmai didesniqjq paros dali sukasi tusciai ar uzimti tik niekniekiais.) Tas 
sqrysis vienu metu ir turtino, ir lengvino gyvenimq, neliko laiko blaskytis, 
kuo mes, „ne laukiniai", kartais uzsiimame visq gyvenimq. 

Ir ketvirtasis eksperimentas. Gaila, taciau sis eksperimentas - ne pro-
to padarinys. Jis kartojasi daugybq kartii ir vyksta netgi dabar Daugelis 
civilizuotii zmonii{, gimusiii ir uzaugusii{ siuolaikinio komforto sqlygomis, 
atsidurq gamtoje, kai nusileidzia saule, kartais pasijunta tarsi pirmykstes 

bendruomenes laikais. Tada zemq apgaubia sutemos, o sviesq ir silumq 
gali skleisti tik uzdegtas lauzas. Jei nori kur nors patekti, teks eiti, o ne 
vaziuoti. Bendrauti su kitais gentainiais gali tik tiesiogiai, na, gal dar pa-
sitelkqs bUgnus, zodziu, tokiu atstumu, kiek girdi zmogaus ausis. Toks gyve
nimas plaukia be didesniii pokyciii. GalbUt pasireiskia kai kurios latentines 
savybes. Kai kuriii zmoniii mqstysena pakinta, pavyzdziui, atrandama, kad 
kudikio vystyklai puikiai isdziHsta ant motinos kuno ir t. t. Taciau dziaugs-
mai ir rupesciai islieka tie patys. 

Taigi ir [sivaizduoti, ir tikri eksperimentai rodo, kad gyvenimas su skai
ciais, t. y. su visais progreso ir civilizacijos laimejimais, ir gyvenimas be 

jii skiriasi is esmes~ir detalemis, ir komforto lygiu. Komfortas ~ tai ma-
lonumas! Taciau jo reiksmes nereiketn pervertinti. Amerikieciai turi viskq, 
kq gali suteikti dabartinis mokslas ir technika, taciau tarp jii nepalyginti 
maziau, negu tarp musii gyvenimu besidziaugianciii zmoniii. JH gyvenime 
svarbiausia - isore, dirbtine sypsena, kuri daznai yra tik kauke, slepianti 
tikruosius zmogaus jausmus. 

Gyvenimas be skaiciii-tai zmonijos svajone apie zadamq aukso amziii. 
Tai, kas be skaicin - is Dievo; tai, kas su skaiciais - is velnio. Juk buvo 
pasakyta: veiskites ir dauginkites, nesvarbu, kiek mUsii bus. 

Kai mokytoja eina pro duris, dar net neperzengusi slenkscio ji akimirks-
niu pastebi, kas yra naujokas, ko klaseje nera. Jai net nereikia skaiciuoti 
mokiniii. Igudqs piemuo dideleje aviii bandoje be vargo ir be jokiii skai-
ciavimii pamato atklydusiq svetimq avi ar kurios nors pasigenda. Piemuo 
pazista visas avis ir jam nereikia jii perskaiciuoti, nes ir skaiciuoti jis 
gerai nemoka. Tarp kitko, pabandykite nesuklydq suskaiciuoti keletq tUks-
tanciii aviii. Niekas is miisii netgi nezino, kiek turime pazistamii, draugii ar 
draugiii. MUsn nedomina ir tai, kiek lapn yra ant medzio. Tokiii pavyzdzin 
galima pateikti daugybq. 

Vis delto yra sriciii kur be skaiciii nieko rimto nepnanoma pasiekti. 
Viena jn - astronomija ir astrologija, sritis apie zmogq, jo paskirtl siame 
gyvenime, kosmose, taip pat ir rysl su juo. Nezinia, kiek amziii mokslinin-
kai ar siaip sviesuoliai praleido stebedami zvaigzdetq dangii, aiskindamiesi 
sviesuliii judejimo desnius, jii issidestymq erdveje, matavo atstumq (pa-
naudodami skaicius), be kuriii neimanoma prognozuoti gyvenimo krypties, 
zmogaus likimo. O kur dar zmogaus noras nuskristi i kitas planetas!? Nors 
tai eiliniii zmoniii gyvenime is pirmo zvilgsnio lyg ir nebHtina. Mokslo 
vyrii zinanciii skaiciii paslaptis, yra pakankamai. Jii tikslas - apmqstyti 
visaverti gyvenimq ir zmogaus vietq kosmose. Likusieji gali gyventi ir 
„dziaugtis" be skaiciii. Vis delto kartais tai veda [ degradacijq arba rodo 
visiskq abejingumq pazangai. 


