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Y pac daug jvairiausiq pramanq dar sklande 
apie Rarnqji vandenynq. 1722 m. 60-metis 
Olandijos pirklys Jakobas Rogevenas, 
buv^s Jungtiniq provinci j i i tarnautojas 
Rytq Indijos bendroveje, nusprende pats 

tuo jsitikinti. Siek^s jgyvendint i savo tevo idejq, 
jis isplauke, noredamas patikrinti labai jvairius 
ir daznai priestaringus duomenis, parveztus 
ankstesniqtyrinetojq. Rogeveno kelion^finansavo 
Vakarq Indijos bendrove. Rogevenas pasirinko 
praejusiame amziuje Schauteno ir Lemero atrastq 
vandens keli^. Jo tikslas buvo patikslinti Ramiojo 
vandenyno vidurio salq kartografijq ir patvirt inti 
arba paneigti, kad yra milziniska zeme, laikyta 
mitine Pietq zeme, labai ilgai ieskota ir Rogeveno 
lalkais pavadinta Deiviso zeme (Deivisas -
jurininkas, pasakoj^s, kad 1687 m. j i buvusi netoli 
Giles platumos). 

LEMERO IR SCHAUTENO PEDOMIS 

1721 m. rugpjutj trys laivai isplauke is Jungtiniq 
provincijqTekselio salos uosto. Jiems labai sunkiai 
sekesi plaukti per Atlanto vandenynq. Noredami 
apsirupinti maistu, olandai sustojo Brazilijoje.Ten 
pirmiausia portugalai juos apsaude is sautuvq. 
Dalis igulos, suviliota lengvij pinigq, gaunamq is 
prekybos vergais, dezertyravo, kad kuo greiciau 
galetq uzsiimti tokia prekyba. Galiausiai didziule 
audra isskirsteflotil? ir isjos liko t i kdu laivai, kurie 
1721 m. pabaigoje apiplauke Homo kysulj. 

Po audros islik^ sveiki laivai buvo nunesti per 
daug i pietus ir keliautojai nepamate to, ko veltui 
ieskojo, jsivaizduodami, kad ieskomas zemynas 
yra siauriau. Sustojus laivams Cileje, abi jgulos, 
isvargusios po daugel io isbandymq, atgavo 
jegas. Tada maza floti le vel isplauke, noredama 
sekmingai jvykdyti savo uzduotj, - istyrineti Ramqji 
vandenynq. Laivai pasieke Chuano Fernandeso salq 
Giles rytuose.Ten tyrinetojai labai nustebo, pamat^ 
treci^i eskadros laivq, nes mane, kad j j visiskai 
prarado! Sala buvo tikras zemes rojus, ten augo 
daugybe avizq.Tai buvo ta pati sala, kurioje buvo 
ismestas j krant^ Aleksandro Selkerko, Danieliaus 

Olandas Jakobas Rogevenas 
atranda Velykq sal^ 
NuoXVa. pab. buvoatrasta daug naujqzemiq. Nuoto laiko pasaulio vaizdas is esmes pasikeite, palygintisu 

viduriniaisiais amziais. Vis delto mitq kurti nesiliauta... 

O Velykq salos ciabuviai 

(Z. Liangliumograviura, 1822 m.). 

Defo sukurto veikejo Robinzono Kruzo prototipo, 
laivas. 

VELYKy SALOS PASLAPTIS 

Trims laivams isplaukus j vakarus 1722 m. 
Velykq dien^, Rogevenas hor izonte pamate 
zemq. Joje gyveno vietiniai gyventojai. Pirmasis 
susit ikimas buvo taikus to l , kol , is l ipant is 
laivo, vienas jvykis nesukele panikos tarp salos 
gyventojq. Olandas, bijodamas nelygios kovos, 
nes jis turejo maziau zmoniq, jsake saudyti j miniq. 

Apstulb^ is netiketumo ir apimti baimes, vietiniai 
gyventojai nuo to laiko leido atvykeliams elgtis, 
kaip j ie norejo. Pradejus tyrineti salq, buvo rasta 
daug kartais milziniskq statulq, iaugusiiijzem^. 
Jos, kaip nustate puskarininkis Berensas, tarnaves 
ekspedicijoje istoriografu, vietiniq gyventojii buvo 
labai garbinamos, bet niekas negalejo suprasti.is 
kur gauta akmens, kaip jos pastatytos ir kq jos is 
tikrqjq reiske. 

Iskilo dar vienas klausimas - zemei reikejo 
suteikti pavadinimq. Ji pavadinta Velykq sala, 
nes atrasta Velykq dienq. Vietiniai gyventojai 
vadino Rappa Nui. Ar tq, ar ne tq zemq kadaise 
mate Deivisas? Lygindamas XVII a. aprasymus su 
tuo, kq pats Rogevenas mate saloje, jis priejo prie 
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SKURDI IR NUNIOKOTA SALA APKALTINTAS PRIESKONig 
KONTRABANDA 

R ogeveno niekinta Velykq sala zadino 
velesniq kartq valzduot?, nes joje stovejo 

didziules statulos - nezinomos civllizacijos, 
skivalzdziai senesnes uz 1722 m. sutlktus vietinlus 
gyventojus, llekanos. 

Apsuptos labai gilios juros, izoliuotos sios 
^ulkanines salos gamta labai skurdi, su menka 
augmenija ir neturejo dideles ekonomines naudos 
europieciams. Tik del to, kad buvo pakeliui j 
Poline2ijq,jqaplanke keli garsCis tyrinetojai. 

1774 m., prabegus ketveriems metams nuo to 
laiko, kai sala atiteko ispanams, Anglijos jurininkas 
Dzeimsas Kukas pasieke jos krantus. Jj taip pat 
pribloskedidelistabai. 

Prancuzas La Peruzas saloje islipo 1786 m. Cia 
jis uzsibuvo, nes norejo jdiegti naujqzemdirbystes 
Pormq. • 

eigiamos isvados, zinoma, pernelyg skubotos. 
eliautojas paliko salq su paslaptingais stabais, 
et negalvodamasjos reikalauti savo saliai. I r t ik 
'70 m., t. y. po penkiasdesimties metq, sala, 
;rasta Felipes Gonsaleso, tapo oficialia Ispanijos 
araliaus nuosavybe. 

Paskui olandai pasieke Polinezijq, kadaise 
:pazintq Schauterio ir Lemero. Jie vos nepasiklydo 
irp koralq rifq ir vargais negalais issigelbejo is 
augybes painiq saleliq pinkllq. Beje, vienas laivas 
askendo ir j j reikejo palikti.Tuamotaus salynq 
asieke t i kdu laivai. 

Pinaras ir j o komanda tyrineja 

!lykL|sal^, 1877 metai. 

Rogevenas norejo plaukt i to l iau tyr inet i 
Naujosios Zelandijos ir Australijos zonos. |gula, 
pavargusi nuo klajoniq nezinomomis juromis, 
vos nepradejo maistauti.Tad olandas pries savo 
norq jsake plaukt i j Nyder landq Indijq palei 
Naujosios Gvinejos krantus. Atplauk^s j Javos 
salq, nelaimingasis, kaip ir Schautenas ir Lemeras 
1616 m., buvo apkaltintas, kad plauke uzdraustais 
keliais prieskoniq kontrabandos tikslu. Rogeveno 
laivai buvo uzgrobt i . Grjzusiam j Jungtines 
provincijas, Rogevenui pavyko atgauti pasitikejimq 
ir nuostoliai jam buvo atlyginti. Jis mire 1729 m. 

Per Rogeveno kelion? aplink pasaulj - paskutin^ 
didel^ kelion^, kurioje dalyvavo olandai, - buvo 
atrasta Velykq sala, bet nieko daugiau nesuzlnota 
apie RamqJi vandenynq. Reikejo laukti XVII a. 
puses ir ypac anglo Dzono Bairono ekspedicijos 
1764-1766 m., kad sio vandenyno vandenys, nuo 
to laiko tiksliai nuzymeti gairemis, issklaidytq visas 
svajones apie didziul^ ir nuostabia 
jameesanciqzem^. • 



Meksandra David Neil 
draudziamame mieste Lasoje 
924 m. sausj sena moteris, paslepusi veid^ iki akiq uzsmaukta kepuraite, paslapciomis jejo \q 

/ent^'i miest^ Las^.Tibetieciq laikyta Ladako valstiete, tai buvo dr^si prancuzLj keliautoja Aleksandra David 

leil. 

agaliau Neil jgyvendino savo svajon^ ir 

tapo pirmqja europiete, jejusia j uzdraust^j 

miestq. Aleksandra David Neil, suzaveta 

t ibe t iec iq dvas ingumu, paaukojo savo 

gyvenimq siai saliai ir jos zmonems, kuriq 

ambasadorej i tapo likusiam pasauliui. 

To, ko nepadare nei Gabrielius Bonvalio ir 

Henrikas Orleanietis, nei Svenas Hedinas, nei kit i 

XIX a. pab. tyr inetojai , padare paryziete, 1924 m. 

jzengusi j uzdraustq svetimsaiiamsTibeto miestq 

Lasq. IVIoteris pasinaudojo kitq keliautojq metodais: 

j i apsiviiko kaip tos salies gyventoja, kad niekas 

nepastebetq, j o g yra svetimsale. Aleksandra jau 

buvo sulaukusi penkiasdesimt metq, kai emesi sio 

zygio, po kurio tapo legendine asmenybe. 

Inzinieriaus Filipo Neilo zmona garsejo kaip 

„feministe". Ji buvo ir dainininke, ir aktore, ir rasytoja, 

ir zurnaliste. Dvidesimt trejq j i viena nukeliavo 

j j q suzavejusiq Indijq. Vis delto Tibetas, kurj j i 

aplanke 1910 m., dar labiau pakerejo. Budama 

keturiasdesimties, j i nusprende visiskai pakeisti 

gyvenimq. Aleksandra buvo priimta jvairiuose 

b u d i s t q v ienuo lynuose. Vilkedama rusvais 

drabuziais Ir rysedama vienuoliq naujokq raudonq 

salikq, j i keliavo vietovemis Siaures Indijoje, Nepale, 

Butane, Sikime, kuriose Vakarq saliq gyventojai 

lankydavosi retai. 1914 m. moteris tapoTibeto 

didziojo isminciaus Gomcheno de Lacheno mokine 

ir gyveno Himalajq oloje, esancioje daugiau kaip 

4 000 m aukstyje. 1918-1921 m. Aleksandra 

gyveno vienuolyne Kum Bume. Cia j i studijavo 

mistinj mokymqsi. 

„DIDZIOJO PLANO"|GYVENDINIMAS 

„Asimuosi naujosirpaskutlnesavantiuros... Kur 
j i mane nuves? Tai paslaptis... Tikriausiai viskas bus 
gerai. Reikia tik ilgai keliauti, tai ir viskas." Tokiomis 
padrikomis eilutemis Aleksandra pranesa savo 
vyrui apie naujq kelion^. 

Is t ikrq jq j i sumane jgyvendinti savo „didiJi 
planq" apie kurj jau seniai svajojo - jeiti j Lasq: 
Dalailamos rezidencijq, miestq, grieztai uzdraustq 
lankyti svetimsaliams nuo 1846 m. Lydima jauno 
lamos Jangdeno (kurj veliau jsivaikino), Aleksandra 
keliavo „sniegq salies" keliu. Noredama buti 
panasi j valstiet^, j i issitepe veidq suodziais, j 
plaukus, nudazytus Kinijos dazais ir apvyniotus 
raudonu turbanu, jvele jako plaukq. Moteris nese 
ant nugaros dalj bendro bagazo: medvilnin^ 
palapin?, puodq, dvi taures, kepintq mieziq miltq, 
kurie, sumaisyti su arbata ir apkartusiu sviestu, 
buvo pagrindinis t ibetieciq maistas. Astuonis 
menesius kaip klajojanti elgeta ji ejo su Jangdenu 
keliu, vedusiu j Lasq. Paprastai, kad butq saugiau, 
j ie keliaudavo naktj. IVIoteris ir jaunuolis turejo 
nugaleti alkj, saltj, sniegq, vietiniq pareigunq 
nepasit ikejimq. PamaciusI, kad jos raudonas 
turbanas atkreipia demesj, Aleksandra jj pakeite 
apsiurusia eriuko odos kepuraite, rasta ant kelio. 

Netruko ir jvykiq, galejusiq pasibaigti tragiskai. 
Kai moteris kelesi upe, prisirisusi prie lyno, 
virve nutruko ir tyrinetoja pakibo virs vandens 
sukuriq. Aignio perejoje, noredama greiciau 



SANDRA DAVID NEIL DRAUDZIAMAME MIESTE LASOJE 

paejeti, Aleksandra nusprende nusileisti tiesia 
linija, bet prarado pusiausvyrq Ir nusileido zemyn, 
praskriedama kaip strele priesais suglumusj 
Jangdenq. Baigiantis kelionei, maldininkq batai 
virtoskudurais. 1923 m. Kaledq vakarq abu„elgetos" 
valgyti turejo tik vandenyjeisvirtas padqatraizas! 

AUKSINIAI POTALOS STOGAI LASA - DRAUDZIAMAS MIESTAS 

Po visq n u o t y k i q , sqmoj inga i aprasytq 
Aleksandros David Neil knygoje„Paryzietes kelione 
j Lasq", 1924 m. sausj pagaliau j i pasieke Lasq su 
virs jos iskilusia Dalailamos rezidencija Potala. 
Aleksandra rase; „Potala augo akyse. Alskiai matesi 
elegantiskos linijos, daugybe paauksuotq stogq, 
kuriq astrus kampai atspindedavo zaibq sviesq." 
Tuo metu, kai abu keliautojai jejo j sventqjj miestq. 

Iki 1959 m., kai kinai jsiverze j Tibetq, Lasa 
buvo Dalailamos, budistq religijos vadovo 

ir amzinojo sventosios dvasios jsikunijimo, 
rezidencija. 

Dalailamos rezidencija buvo Potala, arba 
„Budos kalnas".Tai milziniski XVII a. rumai, pastatyti 
ant uolos, iskilusios virs miesto. 178 m aukscio 
citadeles, pastatytos Tibeto stiliumi, ploksti stogai 
buvo padengti aukso plokstemis. Retas keliautojas 
galejo patekti j sj sventqjj miestq, uzdaryt^ 
svetimsaliams nuo 1846 m. • 

netiketai kilusi smelio audra apgaube milziniskq 
monumentq aukso uzuolaida ir tai Aleksandra 
palaike sekm^ lemusiu zenklu. 

Pirmq kartq svetimsale moteris jejo j Dalailamos 
citadel^. Iki balandzio menesio, visq laikq laikyta 
Ladako valstiete, j i be jokiqkliuciqvaiksciojo Lasos 
gatvemis, aplanke Potalq, dalyvavo nuostabiose 
religinese sventese. Deja, miestas, apie kurj 
Aleksandra labai ilgai svajojo, jq visiskai nuvyle: 
jis buvo nedidelis, be jok iq sanitariniq sistemq. 
Turguje buvo galima pamatyti tik„aliumininius 
puodus", is Indijos ar Anglijos atveztas prastas 
prekes, „siaubingus medv i ln in ius audinius, 
neskoningq fajansq". Aleksandra nesigailedama 
iskeliavo is sventojo miesto ir grjzo j Gjantdz? -
treciqji pagal dydj Tibeto miestq. 

Lik^s jos gyvenimas buvo skirtas Tibetui, 
kuriame ji lankesi ir su juo supazindino visq pasaulj. 
1969 m., sulaukusi simto metq, si nepailstanti 
keliautoja pasidare naujq pasq! | 

O Lasos nuotrauka. padaryta Aleksandros David Neil, 


