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Penktas skyrius

PASIVAIKŠČIOJIMAI

Pakaks man intymaus Miesto gyvenimo -  nusprendžiau aš 
prieš užmigdamas. Ryt nuo pat ankstyvo ryto vienas, be gido 
ir palydovo, vaikštinėsiu ir žiūrinėsiu be galo, iki pietų su Gut- 
manu, po kurių galiausiai pasikalbėsime (apie ką?). O vakare 
nueisiu atsisveikinti su Studentu -  ir viskas.

Kitą rytą, valgydamas omletą su suslėgta rūkyta žuvimi, 
kažkodėl staiga pagalvojau: ar ne geriau dabar atsisveikinti su 
Studentu, nes, kas žino, kiek užtruks pokalbis su Gutmanu ir ar 
vakare berasiu Studentą namuose?

Studentą radau vėlyvą rytą, nors ir gulintį lovoje, bet visiš
kai nubudusį ir geriantį kavą su konjaku.

„Gaila, kad veltui gaištate laiką, -  pasakė jis. -  Aš vis tiek 
šiandien būčiau jus suradęs. Išgerkite kavos. Švarios stiklinės ir 
taurės stovi ant virtuvinio stalo prie šaldytuvo. Į lengvas pagirias 
aš žiūriu taip pat rimtai, kaip ir į sunkias. Na gerai, aš pats jums 
parodysiu Šiaurinį Trečdalį, o paskui nuvešiu į Universitetą."

Kavos nebebuvo. Mes išgėrėme konjako ir, išėję per galines 
namo duris, atsidūrėme labai plačioje gatvėje, grįstoje grubiai 
tašytomis, tamsiai pilkomis akmeninėmis plytomis. Gatvė grei
tai baigėsi labai žema, ne aukštesne už žmogų, aklina siena, prie 

kurios stovėjo juoda ketaus kolona be viršūnės ir kapitelio -  pri
menanti storą apkapotą medžio kamieną.
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„Kodėl profesorius Konero kvailys?" -  panorau sugrįžti 
prie vakarykštės temos. -  Juk jūs pats sakėte, kad viskas klo
josi ramiai ir sėkmingai." -  „Ši siena skiria Vidurinį Trečdalį 

nuo Šiaurinio, -  atsakė Studentas. -  Taika ir klestėjimas nereiš
kia, jog niekas nekentėjo, kad nebuvo nusivylimų, painiavos ir 
skausmo. Tiesiog nebuvo reikalo iš naujo aiškinti, kaip vakar 
pats sakėte. O kai jis atsirado, pasirodė, kad mūsų istorija, kaip 
ir bet kuri kita, gali turėti ne vieną, o dvi, tris, keturias skirtin
gas pradžias. Arba -  nė vienos. Todėl, kaip žinote, aš į Berniuko 
kontroversiją žiūriu be didelio entuziazmo."

Mes pradėjome eiti palei sieną į vakarus, kol pasiekėme lie
to ketaus vartelius, už kurių prasidėjo kita gatvė, siaura ir tiesi 
kaip strėlė.

„Tai pagrindinė Šiaurinio Trečdalio gatvė, -  paaiškino Stu
dentas. -  Joje yra šeši šimtai devyniolika namų, iš kurių šim
tas penkiasdešimt trys priklauso Berniuko šeimai, o dvylika 
manajai, nors asmeniškai man nepriklauso nė vienas. Matote 
namą kairėje, su juodo granito apdaila? Pažvelkite, fasade -  nė 

vieno lango ir keista vertikali šviesiai pilko marmuro juosta, ji 
vaizduoja dūmus, kylančius iš aukuro. Čia mano propro .sene- 
lis po aukojimo užsnūdo, pamiršęs užgesinti ugnį, ir sudegė su 
visais namiškiais bei tarnais. Keistai susiklosčius aplinkybėms, 
jo jaunesnysis sūnus, Terheda, tą vakarą negrįžo namo ir taip 
išgelbėjo giminę, nors aš tai laikau labai abejotinu nuopelnu. 
Tačiau dėl jo tokio nerūpestingumo aš dabar galiu su jumis ma
loniai kalbėtis."

Jis nusišluostė nuo kaktos prakaitą ir nemaloniu gergž
džiančiu balsu pridūrė: „Juk mes abu nesame istorikai. Istorija 
mums tėra malonus laisvalaikis, toks kaip poezija ar meilė, arba 
jos apskritai neturi būti."

„Atleiskite už netaktą, mielas Studente, tačiau visai nema
tyti, kad jūs toks žmogus, kuriam meilė -  malonus laisvalai
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kis. Kalbant apie istoriją, tai jokie kompiuteriniai skaičiavimai 
manęs neįtikins, jog taip paprastai, tarpusavyje susitarus, nors 
ir labai naudingai abiem pusėms, viena jų, ir net nugalėjusi, su

tiks paaukoti savo kalbą ir dargi religiją. Aš jums sakau kaip 
žmogus, neturintis nei savo istorijos, nei vietos, kurią jis galėtų 
nurodyti kaip savą."

Aš pasijutau svetimas viskam, ką matau ir girdžiu, -  gatvėms, 
namams, aplinkybėms, Studentui. Dar vienas menkiausias ju
desys -  ir viskas; nuo Miesto svetimumo tapsiu negrįžtamai 
svetimas sau. Ir ką jau ten -  stengiausi save nuraminti, -  man 
juk nieko nereikia. Nieko, tik nors laikinai išsilaisvinti iš šio 
nepakeliamo svetimumo. Na, suprantama, aš čia dėl Gutmano. 
Tačiau juk ne dėl jo aš dabar įsivėliau į naują istoriją su Studentu, 
Berniuku ir visais kitais. O taip norisi kur nors prisėsti.

Alkūnėmis atsirėmiau į aukštą stulpą ir užsirūkiau. Šiek 
tiek pykino, ir aš apsidžiaugiau Studentui pasakius, kad metas į 
Universitetą, nes dar pavėluotume papietauti su Gutmanu („Ne
sibaiminkite, aš iš karto jus paliksiu dviese"). Kai pakilome prie 

Uolos ir, kaip vakar, persėdome į elektromobilį, aš paklausiau, 
kokius skaičiavimus jis dar atliko Kamaterui. Studentas atsakė, 
kad vėl išėjo visiška nesąmonė. Analizuojant tekstą „Šiaurinio 
Trečdalio Seniūnų Laiškas", kuris parašytas septyniolika metų 
po Pergalės ir kuriame yra garsusis „Skolų Sąrašas", pasirodė, 
jog klaidos -  tokios pat, kaip ir to meto tekstuose, parašytuose 
dviejuose kituose Miesto Trečdaliuose.

„Kas čia taip stebina?" -  „O tai, -  Studentas pastatė elek
tromobilį garbingiems Universiteto svečiams skirtoje aikšte
lėje, -  kad būtent tas Trečdalis pagal Sutartį buvo atiduotas 
visiškai ir i š s k i r t i n a i  naudotis nugalėtojams, tai yra lėdams. 
M anyti, kad per septyniolika metų lėdai taip „sukėrėjo", jog 
sugebėjo patys parašyti dešimties tūkstančių žodžių tekstą be
veik be klaidų, reikštų pripažinti kažką neįtikėtino!" -  „Ne, -
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pasakiau aš, -  jeigu Berniukas teisus, nieko neįtikėtino nėra. 
Išžudę visus lėdus, k ė r a i  l ė d ų  v a r d u  r a š ė  s a v o  k a l b a . 

Kad galėtų pasiteisinti prieš savo palikuonis, jei šie nuspręs

tų laisvalaikiu pasidomėti savo istorija. Cha cha, rašyti lėdų 
vardu kėrams galėjo tapti „kultūriniu įpročiu", kaip pasakytų 
Gutmanas."

„Viešpatie, Moisejičius, -  džiugiai šaukė Gutmanas, -  galų 
gale mes dviese! Na, ne visiškai dviese, kaip norėtųsi, tačiau už 
viską reikia mokėti, a? Mes greitai pavalgysime ir eisime pasi
vaikščioti. Žinoma, būtų puiku, jeigu koks aborigenas maloniai 
sutiktų mums parodyti įdomesnius šio „ankstyvojo feodaliz
mo gyvo muziejaus" eksponatus, kaip vadina Miestą kai kurie 
mūsų istorikai. Ir būtų dar geriau, jei mūsų gidas visiškai ne
mokėtų rusų kalbos; tuomet mes prisikalbėtume į valias."

Aš Gutmanui pristačiau Studentą. Šis pasakė keletą malonių 
frazių angliškai ir mandagiai pasitraukė į biliardinę, o Gutma- 
ną aš nusivedžiau į profesorių barą, kuriame mes pasilikome, 
kol nuskambėjo gongas pietums.

Visą tą laiką Studentas taktiškai nesirodė, o per pietus sėdė
jo už trijų staliukų nuo mūsų ir, atrodo, buvo visiškai įsitraukęs 
į pokalbį su labai gražia tamsiaplauke mergina. Baigdamas pa
sakoti apie savo gyvenimą Rusijoje, Gutmanas pasiskundė, jog 
priverstas vienu metu gyventi trijuose matmenyse -  mokslinia
me, asmeniniame ir valstybiniame.

„O kas gi jus verčia gyventi ir valstybiniame? Mano nuomo
ne, ir pirmųjų dviejų iki kaklo pakanka." -  „Ne, Moisejičiau, 
jums lengva kalbėti. Aš iš prigimties esu kareivis. O kareivis ne
gali būti p i l i e č i u . Prašom, būk mokslininku, meilužiu, vyru, 
tėvu. Bet jeigu tu ne pilietis, tau lieka būti arba pataikūnu, arba 
maištininku. Toks ir esu -  melagis pataikūnas, išduodantis 
valstybę dėl mokslo, ir neištikimas vyras, išduodantis žmoną 
dėl meilužės." -  „M an rodos, kol kas jums visai neblogai sekasi.
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Bet juk ir valstybė, kuri pati nori būti apgauta, yra istorinis reiš
kinys: ateina ir išeina." -  „A š pats anksčiau išeisiu", -  užbaigė 
Gutmanas, pripratęs, kad jo žodis būtų paskutinis.

Žinoma, kai Studentas su mergina patraukė prie durų, Gut- 
manas jį sustabdė, kaip seną pažįstamą ar studentą, kuris kartą 
buvo apsilankęs jo seminare, bet nedrįso užkalbinti maestro. 
Kurgi ne, Studentas su džiaugsmu jį ir mane pavedžios po Mies
tą -  šį kartą po Vidurinį Trečdalį, kad ir man būtų įdomu. Kol 
Studentas elektromobiliu mus vežė žemyn, o vėliau automobi
liu, aplenkdamas Miestą iš rytų, į Vidurinį Trečdalį, aš trumpai 
papasakojau Gutmanui apie „Miesto atsiradimo" problemą. Jis 
buvo nusiteikęs šiek tiek skeptiškai („Tekstų mažai ir tarp jų 
nėra nė vieno patikimo").

Tačiau greitai mes apie viską šiame pasaulyje pamiršome. 
Studentas mus vedžiojo iš vieno kvartalo į kitą. Neįprasti, keisti, 
žemi namai -  ne aukštesni, nei dvidešimtojo amžiaus pradžio
je statyti europinio miesto triaukščiai. Žemos ir plačios durys, 
mums svetimų formų ir proporcijų langai. Vienspalviai fasadai, 

staiga pasikeičiantys į spalvingus, -  tartum moderniojo teat
ro dekoracijos. Tuščios, beveik be automobilių ir praeivių, gat
vės tik stiprino Miesto „gražaus svetimumo" (pasak Gutmano) 
įspūdį. Gatvėse buvo visiškai ramu -  visi garsai liejosi iš namų, 
tarsi vibruojančių nuo juos pripildžiusių balsų.

Mes ėjome mėlynomis ir žaliomis plytelėmis grįsta Viduri
nio Trečdalio Pagrindine aikšte, kai Gutmanas, susigretinęs su 
Studentu, prancūziškai (anglų kalbą jis mokėjo prastai) paklau
sė: „A r negalėtumėt man paaiškinti, kodėl, nepaisant Miesto 
valdžios aiškaus nenoro įsileisti čia užsieniečių, tiek daug žmo
nių iš viso pasaulio stengiasi pakliūti į Miestą?"

Studentas sustojo ir gudriai man šyptelėjo. „A r prisimenate, 
ką sakė Bendžaminas Franklinas?" -  „Franklinas? Rodos, jis 
išrado žaibolaidį." -  „Ne tik, profesoriau, jam taip pat priklauso
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aforizmas, jog pasaulyje tėra tik du aiškūs ir neišvengiami da
lykai: mirtis ir mokesčiai. Tai štai, Mieste n ė r a  mokesčių. Nei 
saviems, nei svetimiems." -  „O kaip čia su mirtimi, -  nesusi

laikiau aš, -  irgi ne taip, kaip visur?" -  „Su m irtimi pas mus 
viskas tvarkoj. Turiu omenyje -  su savąja. O dėl svetimos, tai, 
regis, per pastaruosius devynis šimtus šešiasdešimt metų mes 
beveik nieko nenužudėme -  bent jau kolektyviai." -  „Stebu
klai! -  sušuko Gutmanas. -  Negi nieko? A, beje, kolega, kur jūs 
išmokote taip puikiai kalbėti prancūziškai? Jūs mokėtės Pran
cūzijoje ar turėjote prancūzą guvernerį?"

Studentas neatsakė. Man pasirodė, jog jis paniuro. Norė
damas pašalinti šiokį tokį nejaukumą, atsiradusį, matyt, todėl, 
kad Studentas neįpratęs prie klausimų, užduodamų rusiška ar 
individual ia Gutmano maniera, aš paaiškinau Gutmanui, kad 
Studentui nesvarbu -  ar moka, ar nemoka prancūziškai. Jis yra 
savotiškas giminės kunigaikštis ir turbūt gimė mokėdamas pran
cūziškai arba buvo parapsichiniu būdu išmokytas kūdikystėje.

Gutmanas įtariai pažvelgė į Studentą, ir aš net išsigandau, 

kad jis dabar leptelės kažką panašaus į tai, kad jam, Studentui, 
dar nė keptas gaidys uodegon neįkirto. Tačiau tuoj pat nusi
raminau, suvokęs, kad rusiškai Studentas vis tiek nesupras, o 
prancūziškai tokia specifiška idioma vargiai išverčiama.

„Ne, -  tvirtai pasakė Gutmanas, -  jums tiesiog pasisekė, kad 
pastarąjį tūkstantmetį nebuvo nei karų, nei revoliucijų."

Ši frazė, mano požiūriu, niekuo nepasižyminti ir visai neį
žeidžianti, stulbinamai paveikė Studentą.

„Paklausykite, Matvejičiau, -  šiek tiek pataikaudamas pa
sakiau rusiškai, -  Studentas ką tik pademonstravo mums jūsų 
seną idėją, kad skirtingos kultūros gali suprasti viena kitą tik 
nevisiškai suvokdamos save. Todėl, kad suprastume Studentą, 
mums galbūt reikėtų truputį prislopinti savo kultūrinę savimo
nę. Na, gal atsisakyti nors dalies mūsų istorinės patirties."
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Studentas atsistojo priešais Gutmaną ir, šaltai į jį žvelgda
mas, išdidžiu falcetu ištarė: „Pas mus nebuvo karų ar revoliucijų 
ne todėl, kad mums sekėsi, o todėl, kad mes jų n e k ė l ė m e , o 

pas jus jie įvyko ne todėl, kad jums nesisekė, o todėl, kad jūs 
juos s u k ė l ė t e . Sėkmė čia niekuo dėta. Štai ir viskas."

„A š kolektyvinio žudymo neteisinu nesėkme, -  ramiai atsa
kė Gutmanas, -  tik stengiuosi paaiškinti šį reiškinį siedamas su 
objektyviais istoriniais dėsniais ir subjektyviu šių dėsnių supra
timu." -  „O kas, jeigu m a n  žudymas -  ne istorija, o jo suprati
mas -  ne kultūra?"

Tada pastebėjome mūsų link einantį mažą, apkūnų žmogų, 
kuris vilkėjo rudą tvido kostiumą ir po pažastimi nešėsi didžiu
lį portfelį. Su juo buvo tamsiaplaukė mergina -  ta pati, su kuria 
per pietus šnekučiavosi Studentas.

„Kamaterai! -  per visą gatvę sušuko Studentas. -  Kada tu, 
velniai griebtų, suspėjai ją nutverti? Greičiau eik čionai, aš jau 
nuvarginau Profesorių ir Svečią savo antikultūriniais išpuoliais, 
ir apskritai mes pražūsim be nuostabių jaunų moterų."

Kamateras žemai nusilenkė Studentui, lengvu linktelėjimu 
pasisveikino su manimi ir Gutmanu ir, palietęs merginos de
šinę ranką, lygiu, žemu balsu pasakė: „Tu, Tenai, jūs, Profeso
riau, ir jūs, Svety, tai -  Aleksandra Jung iš Ciuricho. Ji ruošiasi 
studijuoti istorinę statistiką, ir aš nuolankiai tikiuosi, jog Tenas 
teiksis prisidėti prie jos statistinio lavinimo."

Gutmanas -  aš tai aiškiai mačiau -  buvo truputėlį suglumęs 
dėl pagarbos ženklų, Kamatero rodomų Studentui, galbūt net 
pažiūrėjo į tai kaip į pokštą. Taigi, kai Studentas pradėjo kažką 
greitai kalbėti Kamaterui ir merginai, aš pasivedžiau Gutmaną 
į šalį ir, kiek sugebėjau, paaiškinau, kad Kamateras priklauso 
giminei, kuri, pagal Miesto feodalinę hierarchiją, pavaldi Stu
dento giminei. Žodžiu, jis tam tikra prasme yra Studento va
salas.
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Gutmanas atrodė sudirgęs, kaip žmogus, gavęs ne visai tai, 
ko tikėjosi.

„Žinote, Moisejičiau, -  ištarė jis giliu rečitatyvu, -  ko jums 

dar reikia?.. Visa ši Miesto istorija, ir šis prašmatnus pusiau feo
dalas, diletantas Studentas! Bent sergančio vaiko pagailėtumė
te! Paimkite kad ir m ū s ų  galvosūkį dėl „Sakmės apie Igorio 
žygį"8. Nebent ten trūksta kliedinčio vaiko, o šiaip -  kas tik 
nebandė jo išspręsti? Ir Musinas-Puškinas, ir Ziminas, ir M a
sonas, ir Lichačiovas, ir Jakobsonas, ir jūsų nuolankus tarnas. 
Šiuo atveju vis dėlto yra šaltinis, tikras ar netikras, bet jį gali 
paimti į rankas, -  išleistas ne vieną kartą. Su komentarais, vie
nas už kitą protingesniais. O čia kas? Kas ką išžudė prieš tūks
tantį metų? Na, žinote, turint tokią sąžine, kaip jūsų Studento, 
visiems vokiečiams jau seniai būtų reikėję pasikarti, o ir mums 
būtų ne pro šalį." -  „Jūsų labai siauras požiūris į žudymą, -  ru
siškai pasakė Studentas, staiga nesuvokiamai atsiradęs priešais 

mus. -  Arba kažką pakarti, arba pačiam pasikarti."
„O jūs ir rusiškai kalbate?!" -  nustebo Gutmanas. Prisipažin

siu, aš taip pat sumišau. Tačiau Studentas, peršokęs į prancūzų 
kalbą, kalbėjo toliau: „Imkime ir praplėskime galimų variantų 
lauką. Pagal paskutinę hipotezę, iškeltą jauno princo, pravarde 
Berniukas, mūsų Universitetas stovi ant kėrų nužudytų dvie
jų tūkstančių lėdų lavonų. Aš rimtai manau, kad objektyvaus 
atpildo dėlei Universitetas turėtų prasmegti į tą patį tarpeklį, į 
kurį mūsų nemokyti protėviai vertė lavonus. Mano galva, tai 
būtų kur kas įspūdingiau, nei mums visiems pasikarti." -  „Ne, -  
pasakė Kamateras, -  tu kaip nori, Tenai, bet ne Universitetas! 
Kokias velniškas galias reikėtų priversti veikti, kad trys tūks
tančiai bukagalvių, iš kurių kažin ar nors dešimt žino žodį

8. Rusų poemą „Sakm ė apie Igorio žygį" Spaso-Preobražensko vienuolyne 
atrado grafas A. M usinas-Puškinas. Nors ji datuojama X II a., tyrinėtojai 
neginčijam ai įrodė, kad kūrinys buvo sukurtas X V III a.
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„portalas", iškirstų šioje uoloje naują Tutanchamono kapvietę už 
seilėtus pinigus trijų šimtų Miesto geradarių, iš kurių nė vienas, 
esu tikras, apie Tutanchamoną net negirdėjęs." -  „Mano nuo

mone, šis Miestas neturi vieningos architektūros", -  ne vietoje 
ištarė juodaplaukė mergina. „Nieko, -  pasakė Studentas, -  štai 
prasmegs Universitetas, tuomet atsiras." -  „Ne, Tenai, -  pagar
biai paprieštaravo Kamateras. -  Net jeigu tu abejoji, kad esama 
kažko gilesnio už istorijos gelmę ir tolesnio, nei mirties riba, net 
ir tuomet..." -  „Tu todėl ją čia ir atsivedei, kad prie jos ištartum 
šią idiotišką frazę?" -  ironiškai nutraukė jį Studentas. „ .n e t  
ir tuomet, -  tęsė Kamateras, -  tavęs neapleis jausmas, jog esi 
pėstininkas, kuriuo kažkas žaidžia neigimo ir abejonės žaidi
mą." -  „Tada, kiek aš suprantu, tas k a ž k a s  gali laimėti arba 
pralaimėti, -  užbaigė Studentas, -  o tas, k u r i u o  žaidžiama, 
visuomet tik pralaimi."

Kai pagaliau visi visus palydėjo ir su visais atsisveikino -  
Gutmanas prasmego viešbučio tarpdury, o Kamateras dingo 
drauge su tamsiaplauke mergina („Ji dar nežino esanti mano, -  

nešališkai pakomentavo Studentas, -  tad tegul kol kas pabūna 
su profesoriumi"), ir mes vėl dviese atsidūrėme tuščioje Vidu
rinio Trečdalio Pagrindinėje aikštėje, Studentas prisiminė, kad 
fakultete pamiršo užrašų knygelę su visais skaičiavimais. Žino
ma, visa tai nesąmonė, bet, kadangi jis tvirtai įsitikinęs, jog ten 
niekada nebepasirodys, gal ir verta būtų ją pasiimti. Ir jeigu aš 
noriu paskutinį kartą -  tikrai paskutinį pažiūrėti į Uolą, tai va
žiuokime kartu.

„Nekenčiu liftų, -  skundėsi Studentas. -  Ir apskritai būtų 
ne pro šalį išgerti. Ir tuoj pat, kol nenusileidome į tą sukauptos 
erudicijos pragarą." Liftas lengvai sustojo šeštame, priešpasku
tiniame aukšte (Uolos aukštai buvo skaičiuojami nuo viršaus 
žemyn). Didžiulis langas, negyvai apšviečiantis archeologijos, 
dokumentalistikos ir kultūrinės statistikos fakulteto holą, buvo
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atgręžtas į plačią Uoloje iškirstą aikštelę. Ankstyvas mėnulis 
dar nepatekėjo, ir aš viltingai pradėjau tarp žemų debesų ieškoti 
mažos sidabrinės žvaigždutės.

Po pirmųjų trijų gurkšnių pajutau linksmo įžūlumo (pasak 
Gutmano) antplūdį. Viskas -  puiku, viskas -  baigiasi, ir, žino
ma, šiame Mieste bet kurio normalaus žmogaus bet kokiems 
ketinimams -  galas, jeigu jis susidės su juo, Studentu. Ir nema
nau, jog aš buvau pirmoji jūsų auka, mielas Studente. O dabar 
atsiduodu nugalėtojo malonei ir geriu už netikėtas mūsų susiti
kimo pasekmes! Tačiau norėtųsi žinoti, ką jis galvoja apie visų 
šių nuojautų, hipotezių ir svarstymų apie Miesto istorijos miti
nės pradžios galimas pasekmes?

„Ak, mano mielas Svety, -  studentas plačiai išskėtė rankas, -  
jeigu Mieste pasklis mitas, kad Universitetas prasmegs kaip nu
sipelnęs tokio atpildo, tai būtinai atsispindės mūsų stambiausios 
draudimo bendrovės „Visas miestas", kurios viceprezidentas 
yra Berniuko tėvas, akcijų kurse. O jeigu Universitetas iš tiesų 
prasmegs -  ne, tokio džiaugsmo aš neišgyvensiu! -  tai bendrovė 

išvirs į dulkes, ir t a d a ."  -  „Tada jūs man paskambinsite, ir aš 
atvažiuosiu", -  tariau aš.

Mūsų laikais yra nemažai žmonių, kurie žino viską, ką rei
kia žinoti. Viską, ko negali nežinoti, jei tavo reikalas -  žinoti 
viską. Sakoma, kad jie sudaro maždaug vieną dešimtąją pro
cento visų žmonių. Jiems priešpastatyta likusi žmonijos dalis, 
kuri iš esmės nieko nežino, nes žinoti -  ne jų reikalas. Tačiau 
ši priešprieša -  dar viena iliuzija. Ir vieniems, ir kitiems kartu 
priešpastatyta mažuma tų (manoma, kad jų visame pasaulyje 
yra ne daugiau kaip šeši tūkstančiai), kurie turi s a v o  žinojimą. 
Jie neturi ateities.


