
Autoviaus piratarme 

Saunus gerejai ir jus, mieli venerikai (nes jums, ne kam kitam, yra 
skiriami mano rastai)! Platono Puotos dialoge Alkibiadas, girdamas savo 
mokytoj^ Sokrat^, negincijamq, filosofij kunigaikstj, taria j j , tarp kitko, esant 
panasi^ j selenus. Selenai buvo kitados tokios dezutes, kokiij dabar matome 
vaistinese, — is virsaus ant j i j pripiesta visokiij juokingij niekniekiij, kaip 
antai: harpijij, satyrij, jzabotij z^syciij, raguotij kiskixj, pabalnotij ancii^, spar-
nuotij ozii}, pakinkyti4 elniij ir kitokiij darkybiij zmonems juokinti, kaip tai 
darydavo Selenas, mielojo Bakcho mokytojas, — taciau j i j viduje laikomi 
itin vertingi vaistai, kaip balzamas, pilkoji ambra, Asirijos amomas, musku-
sas, cibetas, arba brangakmeniai ir kiti geri daiktai. Toks, pasak Alkibiado, 
buvo ir Sokratas: jei butumei ziurej^s vien isores ir vertin^s pagal isvaizd^, 
tai uz j j nebutum davfs ne svoguno luksto; labai jau negrazus jis buvo pa-
ziureti ir juokingas savo laikysena — nosis buka, zvilgsnis kaip jaucio, mina 
paikso, elgesys prascioko, rubas kaimiecio, kisenes tuscios, moterxj paniekin-
tas, netik^s jokioms valstybinems pareigoms, megsta pasijuokti, gerai pa-
geria, visada saiposi ir niekad neparodo savo dieviskojo ismanymo; bet jeigu 
atidarei tq, dezut^, tuoj radai joje dangisk^ ir neprilygstamq vaist^: nereget^ 
proto sviesum^, nuostabij dorovingum^, nejveikiam^ dr^s^, neprilygstam^ 
blaivum^, tikrq rimtj, tobul^ pasitikejimq savimi, didziausi^ panicky viskam, 
del ko zmones tiek kvarsina sau galvq, puldineja, vargsta, dauzosi po pasaulj 
ir kariauja. 

J k^, jus manote, taiko si pratarme ir sie jzanginiai zodziai? Ogi stai j 
kq,, mano mieli mokiniai ir kitokie salaputriai: kai jus paskaitote linksmus 
kai kurixj mano knygi^ pavadinimus, tokius kaip Gargantiua, Pantagriuelis, 
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Isgerovas, Daiktadecio kilnybe, Riebus zirniai cum commento'^ ir kt., tai jus 
pernelyg greitai nusprendziate, kad tose knygose tik ir rasoma apie visokius 
juokingus niekus bei paikiojimus, kad jose tera l inksmi prasimanymai, k i 
taip tariant, jus nusiteikiate kikenti ir linksmintis vien is orutiniij pazymii^ 
(t. y. is knygij antrasciij), visai nesirupindami gilintis j esm§. Taciau visgi 
netinka taip lengvapediskai elgtis, kai vertinate zmoniij sukurtus veikalus. 
Juk jus patys sakote, kad jupa is zmogaus nepadaro vienuolio, kad anas stai, 
tiesa, vienuolio rub^ nesioja, betgi po tuo rubu j is ne is vieno galo nepanasus 
\, arba stai sitas vi lki ispanisku apsiaustu, bet ispaniskos narsybes 
neturi ne truputelio. Uztat reikia knyg^ perskaityti ir atsidejus apsvarstyti 
visa, kas joje isdestyta. Tada pamatysite, kad vaisti^ esama kur kas kitokios 
vertes, negu galetumei spr^sti is dezutes isvaizdos, kitaip tariant, rasite, kad 
cionai aprasinejami dalykai anaiptol nera tokie paiki, kaip galejot pamanyti, 
perskait? antrast^. 

Na, jei imsit is pavirsiaus, gal cia rasit ir itin linksmi} dalykij, puikiai ati-
tinkancii} antrast^, bet vis tiek nereikia klausyti, kaip sirenos gieda, o ieskoti 
gilesnes prasmes, jei kartais jums ir pasirodytij, kad kurioj nors vietoj autorius 
tiktai siaip sau juokauja. 

Jums teko kada nors atkimsti butelj? Po kelmij! Prisiminkit, kokio jus 
tuomet smagumo turejote. O ar kada matet, kaip daro suva, kai randa sme-
geninj kaul^? Juk Platonas, De rep., lib. 11^, sako, jog suva es^s filosofiskiausias 
sutverimas pasaulyje. Jeigu matet, tai galejot pastebeti, su kokiu neregetu at-
sidejimu jis to kaulo tyko, kaip rupestingai j} saugo, kaip narsiai j j laiko, kaip 
apdairiai j dantis ima, kaip skaniai grauzia, kaip uoliai isliezia. Kas j j skatina 
taip daryti? Koks jo pastangij siekis? Ko gero jis tikisi? Nieko kito, kaip t ru
putelio smegeni}. Teisybe, tasai truputelis yra skanesnis negu daugis kitij da-
lykq, nes smegenys yra tobuliausias penas, kokj tiktai gamta pagamina, kaip 
sako Galenas, Facu. natural.. Ill ir De usuparti., XI'^. 

Deretq ir jums buti ismintingiems kaip tam suniui, idant uzuostumet, 
pajustumet ir jvertintumet, kokios skanios yra sios grazios knygos, idant tu-
retumet zvalumo joms susimedzioti ir smarkumo prie ]\; o kai atsidej^ 

^ Paaiskinimus zr. knygos pabaigoje. 
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skaitysit ir tolydzio m^stysit apie t^, kq skaitot, tai jstengsit sutriauksti kaulq 
ir isliezti maistinguosius ciulpus — t^ butent, k^ as turiu minty, kalbedamas 
tais pitagoriskais simboliais^, ir bukit visiskai t ikri , kad nuo tokio skaitymo 
pasidarysit ir protingesni, ir dr^sesni; mat sicia jiis rasit snekesen^, kokios 
niekur kitur nerandate, ir mokslq, kuris atskleis jums pacius gudriuosius sek-
retus ir pacias baisi^sias paslaptis, lieciancias tiek musij tikyb^, tiek politinf 
bukl§ ir ukinj gyvenim^. 

A r jus tikrai manote, kad kitados Homeras, rasydamas Iliadq ir Odisejq, 
turejo galvoj tas alegorijas, kurii} jo veikaluose priblusinejo Plutarchas, H e -
raklidas Pontietis, Eustatijas, Kornutas ir kurias paskui is j i j nukniauke Po-
licianas?^ Jeigu jiis taip manot, tai musij keliai skiriasi kaip rytai nuo vakarij, 
nes as esu tikras, jog Homeras tiek apie jas tegalvojo, kiek Ovidijus Meta-
morfozese apie Evangelijos paslaptis, nors buvo antai atsirad^s toksai glusas, 
suktas ir landus vienuolis^, kur stengesi tai jrodyti ir ieskojo tokii} pat kaip jis 
kvailiij arba, anot priezodzio, dangcio, kuris atitiktij puod^. 

O jeigu taip nemanot, tai kodel jums sitaip nepaziureti ir j mano sias 
istorijas, linksmas ir naujas, juoba kad as, jas sudestydamas, apie tai galvo-
jau tiek pat kiek ir jus, kurie isgeriate turbut ne prasciau uz mane? Mat siai 
jstabiai knygai pagaminti as eikvojau ir vartojau tik laik^, skirt^ kuno jegoms 
atgaivinti, biitent — pavalgyti ir atsigerti. Tasai laikas ir yra visij tinkamiau-
sias rasyti apie aukstus dalykus ir apie giliq, ismintj, k^ puikiai ismane dar 
Homeras, visij zodzio menininkij paveikslas, ir Eni jus, lotynij poetij tevas, 
ir k^ liudija Horacijus, nors vienas nesusutelis yra pareisk^s, kad jo giesmes 
labiau atsiduodancios vynu negu aliejumi. 

Vienas toksai dvasna prikiso tai ir mano knygoms; bet — suns balsas j 
dangi} neina! O , kaip daug vyno kvapas skanesnis, mielesnis, patrauklesnis, 
tauresnis ir gaivesnis negu aliejaus kvapas! I r jei zmones apie mane sakys, kad 
as vynui isleidzi^s daugiau negu aliejui, tai as t^ priimsiu sau uz pagyrimq,, 
kaip Demostenas, kada apie j j kalbejo, kad aliejui isleidzi^s daugiau negu vy
nui^. M a n tiktai garbe ir slove, kai apie mane sako, kad as esqs saunus gerejas 
ir puikus iizauninkas, — del sito savo garso esmi visada laukiamas svecias 
visose gerose pantagriuelisti} kompanijose. Demostenui vienas gizeklis pr i -
kaisiojo, kad jo Prakalbos atsiduodancios aliejumi kaip nevalyvo aliejininko 
prikyste. Na, o jus mano darbus ir zodzius aiskinkites vis j paci^ ger^q pus^; 
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laikykit pagarboj pailg^sias smegenis, vaisinancias jus siomis graziomis 
pliauskalynemis, ir, kiek tik valiosit, neduokit linksmai nuotaikai ne akimir-
kos atslugti. 

Ta i va, mano mieli, vedinkite savo plaucius ir smagiai skaitykite, kas 
toliau parasyta — bus kunui sveika ir inkstams naudinga! Bet tik ziurekite, 
pabaldos, — tegu jus gumbas suriecia! — kad isgertumet j mano sveikatq,, o 
as jau skalnas neliksiu. 


