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SAULIUS TOMAS KONDROTAS (g. 1953) 

 
Biografija. Prozininkas, scenaristas. Vilniaus universitete baigė 
istorijos studijas, dirbo Vyriausioje enciklopedijų redakcijoje, 
dėstė Dailės institute. 1986 metais emigravo į Vakarus. Gyveno 
Miunchene ir Prahoje, ilgus metus dirbo „Europos radijuje“. Nuo 
2004 metų gyvena JAV-jose.  
 
Kūryba. Kondrotas išleido tris romanus: Žalčio žvilgsnis (1981), Ir 
apsiniauks žvelgiantys pro langą (1985), Fenomenali Kankano 
nosis (2008) ir penkis novelių rinkinius. Romanas Žalčio žvilgsnis 
išverstas į vokiečių, vengrų, latvių ir prancūzų kalbas, o novelės – 
į latvių, suomių, rusų, lenkų, anglų, serbų kalbas. 

 
Žmogiška tikrovė. Burtininkas Dumbldoras kartą sakė Hariui Poteriui: „Of 

course it is happening inside your head, Harry, but why on earth should that mean it is 
not real?“ (J. K.  Rowling) 

Panašiai kaip Rowling, Kondrotas nemano, kad galima tikrovę atskirti nuo 
žmogaus jausmų, minčių ir vaizduotės. Todėl rašytojo sukurtuose tekstuose susipina dvi 
tikrovės: protu suvokiama realybė ir jausmų, nuojautos, praeities pasaulis.  

Štai pavyzdys: Kondrotas rašo apie namą, kurio niekas nenori pirkti: „dviaukštis, 
raudonų plytų, apaugęs gebene, kaštonų alėjos gale“ („Senas namas“ iš Pasaulis be 
ribų). Tačiau paaiškėja, kad namas yra kur kas daugiau negu du aukštai, plytos, 
gebenės ir kaštonų alėja. Name niekada negyveno moteris. Ką tu galvotum, jaustum, ką 
darytum, jei sužinotum, kad labai sename name niekada negyveno moteris? Tavo 
mintys ir jausmai susipina su tuo namu ir sukuria tikrąjį namą. Kondrotas stengiasi kaip 
tik šį tikrąjį namą atkurti savo novelėje.    

Kitoje novelėje Kondrotas pasakoja apie Kristiną, moterį, kuri manė, kad niekada 
neištekės, nes yra negraži. Visi taip apie ją galvojo. Kartą praeidamas žmogus, vardu 
Petras, pamatė ją prieblandoje ir moteris jam atrodė labai graži: 
 
Betgi Kristina klydo. Vyras, jos susapnuotas, gyveno iš tikrųjų. Jis buvo paprasčiausias 
bastūnas žaliomis akimis, klajojantis keliais ir laukais be jokio tikslo. Tą rytmetį jis 
užsuko į sodybą, apsuptą medžių, tikėdamasis, jog kokia nors anksti pakirdusi 
šeimininkė pasiūlys jam puodelį pieno. Pasidairęs ir nepamatęs nieko gyvo, pravėrė 
duris. 
Dabar, brisdamas per šlapią rudenio pievą tolyn nuo sodybos, Petras prisiminė regėtą 
vaizdą ir negalėjo sutramdyti silpno virpulio kūne, tarytum tenai nematomi pirštai paeiliui 
čiupinėtų rožančius karoliukus. Pravėręs duris, jis išvydo plačią lovą su baltais patalais, 
o tuose pataluose liekną moterį, kurios veidas tamsių plaukų fone švietė skaisčia, 
vaiskia šviesa, tirpstančia kambario prieblandoje. Moteris žiūrėjo tiesiai į jį ir šypsojosi, 
vos vos pravėrusi lūpas. Nieko gražesnio ir šventesnio Petras kaip gyvas nebuvo 
matęs. 

Nuo to laiko, ji jam atrodė lygiai graži, kaip tą pirmą kartą, nesvarbu, kokioje 
šviesoje ją matė. Jie įsimylėjo, susituokė ir laimingai gyveno („Kaolinas“ iš Pasaulis be 
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ribų). Ar ji buvo graži? Kaip manai, ar tai reikšmingas klausimas? Kondrotas taip 
negalvoja. 

Kartais Kondroto tikrovė vadinama „magiška tikrove“, nors burtininkų jo raštuose 
nėra. Vadinkime ją žmogiška tikrove. Tai žmogaus patirta tikrovė, neatskiriama nuo 
sapnų, tikėjimų, asmeninių išgyvenimų. Ją aprašydamas Kondrotas naudoja 
kasdieniškas, konkrečias detales. Todėl žmogiška tikrovė logiškam protui atrodo 
nereali, kaip sapnas, bet keistai tikra, nes aiškiai apčiuopiama.  

Žmogus vadovaudamasis protu galvoja, kad senovė seniai praėjusi ir mirusi. Bet 
Kondrotui senovės žmonės yra gyvi, pavirtę legendomis. Jie atgyja ir netikėtai įsiveržia į  
mūsų gyvenimus – pasirodo kelių šimtų metų senuko pavidalu. Šie žmonės įkvėpia 
mus, mes dėl jų susijaudiname, pradedame kitaip matyti savo kasdienybę. Todėl jie 
tebėra dalis tikrovės – žmogiškos tikrovės.  
 

 
 
Sauliaus Tomo Kondroto novelė „Rytas išaušo“ iš rinkinio Kentauro herbo 
giminė.  
 

Novelės veiksmas vyksta kalnuose. Geriausi pasaulio slidinėtojai su savo 
žmonomis buvo susirinkę viešbutyje ant aukšto skardžio. Viešbutį buvo galima pasiekti 
tik keltuvu. Keltuvas nunešdavo juos iki trasos, kuria jie jau slidėmis skriedavo žemyn, į 
slėnį. Bet šį rytą jie negalėjo slidinėti, nes buvo blogas sniegas. Jie susirinko viešbučio 
kavinėje. Ir tuomet į kavinę įėjo senis… 
 
Ištrauka iš apsakymo (pabaiga): 
 
Tarp tų spalvotais rūbais apsirengusių vyrų ir moterų, spindinčio baro ir išvaškuotų 
grindų, tarp visos tos linksmos atributikos aptrinta avikailio striukė ir pilkos milo kelnės 
atrodė lyg gremėzdiški karkvabalio šarvai tarp lengvučių peteliškių sparnelių. 
       Pačiame linksmumo įkarštyje kažkas paklausė: 
       – O dokumentus, tėvuk, ar turi? 
       Niekas tarytum neišgirdo to klausimo, bet senis sujudo ir iš kišenės ištraukė sutrintą 
popierėlį. Moteris, jį pagriebusi, ėmė kvatotis. Tai buvo dokumentas, išduotas 1768 
metais Beskiduose, liudijantis, jog žmogus tikrai yra įskiepytas nuo kažkokios ligos. 
Popierėlis ėjo iš rankų į rankas, ir visi tik dar smagiau juokėsi. 
       – Tai tu ir senelį turi, – tarė tas pats vyriškis, kuris taip šmaikščiai pajuokavo dėl 
slidžių. 
       Jis linksmai paplojo seniui per petį. Šį kartą senis neištarė „kche, kche“. Tik išgėrė 
degtinės likučius, užsidėjo kepurę, išsyk uždengusią pusę veido, ir, įsikandęs pypkę, 
atsistojo. Visi laukė, jog jis ką nors atsakys, bet veltui. Pakumpusi figūra nukrypavo durų 
link, o nuo batų nubyrėjo keletas šiaudelių. 
       – Gal įjungti keltuvą? – tarė oficiantas. 
       Bet senis atidarė duris, pasiėmė slides ir ėmė rištis jas prie kojų, vis dar 
neišsitraukdamas pypkės iš burnos. 
       Vyrai ir moterys, išėję ant sniego jam pavymui, žiūrėjo, kaip juda kreivi pirštai, 
raišiodami virveles, ir šarmoja ūsai. Dabar tylėjo visi. 
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       Senis atsitiesė, net nepažvelgęs atgal, į susibūrusius žmones, priėjo skardžio 
kraštą ir nuskriejo žemyn. Pirmoji uola išmetė jį į orą: kažkas aiktelėjo, bet jis jau slydo 
sniegu ir, pasukęs į šalį, išnyko tarp medžių ir akmenų. 
       Žmonės, susibūrę ties skardžiu, tebetylėjo. Paskui čirkštelėjo degtukas, ore ištirpo 
melsvas cigaretės dūmas, ir pamažu visi suėjo į vidų. Geriausi krašto slidininkai ir jų 
žmonos užlipo į savo kambarius ir ėmė sklaidyti laikraščius ar stoviniavo prie lango, 
žiūrėdami tolyn, į apsnigtus kalnus, kelią ir tiltą per upokšnį. Bet laikraščiai buvo 
neįdomūs, o kalnai matyti ne sykį, ir jie tik gulėjo ar rūkė. 
       Apačioje, kavinėje, oficiantas nukraustė stalus, nuvalė juos drėgnu skuduru, išplovė 
stiklus ir nužvelgė šviesią, jaukią patalpą. Prie baro gulėjo sutrintas gelsvas lapelis. 
Oficiantas pakėlė jį, atsargiai sulankstė ir įsidėjo į vidinę švarko kišenę. Paskui vėl 
apžiūrėjo lygiom eilėm sustatytus stalus, barą ir duris, kurios buvo uždarytos, ir vieną 
akimirką kavinė, viešbutis ir žmonės, gyvenantys jame, pasirodė ne tokie mieli, kaip 
visada. Jis priėjo prie lango, pažvelgė į snieguotas platybes, į trobeles apačioje, į 
dūmus, rūkstančius iš kaminų, ir ūmai pajuto, kad, be jo, kavinėje yra dar kažkas. 
Oficiantas atsigręžė, tačiau patalpoje jis buvo visiškai vienas. 
 
Klausimai: 

1. Kokias detales Kondrotas pastebi pirmame ištraukos sakinyje? Sprendžiant 
pagal šias detales, kas tave labiau sudomina – slidinėtojai ar įėjęs senis? Kodėl? 
Kas pirmame sakinyje įgyja stipresnę tapatybę – slidinėtojai ar senis? Paaiškink.  

2. Kokių kasdieniškų detalių randate likusiame tekste, kurios papildo įėjusio senio 
aprašymą? Palygink pypkę, kurią rūko įėjęs senis, ir cigaretę, kurią užsirūko 
slidinėtojas. Kaip tos detalės sustiprina ar susilpnina veikėjų tapatybę? Paaiškink. 
Kas tau atrodo tikresnis – slidinėtojai ar senis? 

3. Kada pirmą sykį pajutai, kad tavo protas nenori priimti pristatomos tikrovės? 
Paaiškink. Ar taip atsitiko tik vieną kartą? Paaiškink. Kaip novelės pabaigoje 
jautėsi slidinėtojai? Kodėl? Kaip jautėsi oficiantas? Kodėl?  

4. Kaip tave paveikia šios detalės: „jaukios patalpos“, „lygiom eilėm sustatyti stalai“, 
„uždarytos durys“, „snieguotos platybės“, „trobelės apačioje, su dūmais, 
rūkstančiais iš kaminų“? Kaip sužinome, kad įėjęs vyras tapo žmogiškos tikrovės 
dalimi? Ar tu manai, kad įėjęs senis buvo tikras ar iliuzija? Paaiškink. 

Žodynėlis: 
Miunchenas: vienas didesnių miestų Vokietijoje; Munich 
Praha: Čekijos sostinė; Prague 
Žalčio žvilgsnis: The Serpent’s Glance 
Ir apsiniauks žvelgiantys pro langą: And a Gloom will Settle on Those who Stare 
through the Window 
romanas: sudėtingo turinio pasakojimas, grožinės literatūros veikalas; novel 
novelė: apsakymas; short story 
tikrovė: tai, kas tikra, realybė; reality 
atskirti: atidalyti vieną nuo kito; to separate 
gebenė: vijuoklis; ivy 
kaštonas: medis, kurio vaisius yra kaštonų riešutai; chestnut tree 
alėja: iš abiejų pusių medžiais apaugusi gatvė; avenue 
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prieblanda: temimo laikas, vakaro prietema; dusk 
bastūnas: kurs neturi pastovios gyvenvietės; tramp, hobo 
pakirdusi: pabudusi; awakened 
virpulys: šiurpulys; trembling, quivering 
liekna: laiba, dailaus liemens ; slim 
vaiski: ryški, šviesi; limpid 
apčiuopti: aiškiai matyti ar jausti; to feel, to perceive 
įkvėpti: sužadinti jausmą, protą; paskatinti kurti, veikti, 
gyventi; to inspire 
skardis: status šlaitas, stati atkalnė; precipice, steep slope 
keltuvas: prietaisas žmonėms kelti iš vienos vietos 
kalnuose į kitą; ski lift    
trasa: vieta, paruošta slidinėjimui; ski track, route, ski slope 
slėnis: žema vieta; valley 
atributika: savybių visuma, kaip atrodo; attributes in total 
aptrinta: išsidėvėjusi; threadbare, frayed 
striukė: trumpas viršutinis drabužis; jacket 
milas: storas veltas vilnonis namų darbo audeklas; cloth made of homespun yarn 
gremėzdiškas: prastas, netinktantis aplinkoj; awkward, lumbering, ramshackle 
karkvabalis: didelis vabalas, grambuolys; beetle, May bug 
šarvai: metaliniai ar odiniai kario drabužiai; armor 
sutrintas: apdriskęs, pasenęs; ragged, tattered 
kvatotis: garsiai juoktis; to laugh 
Beskidai: aukšti kalnai pietinėje Lenkijoje ir šiaurinėje Čekijoje; The Beskids 
liudijantis: įrodantis; proving 
įskiepytas: skiepais daryti organizmą atsparesnį tam tikrai ligai; vaccinated 
šmaikštus: kiek pašaipus, sąmojingas, žaismingas, taiklus; witty 
slidės: lentos, ant kurių slidinėjama; skis 
pakumpusi: susilenkusi; hunched over 
šiaudeliai: tuščiavidurio augalo stiebeliai; bits of straw 
oficiantas: restorano, kavinės, valgyklos darbuotojas; waiter 
jam pavymui: jį sekė iš paskos; behind him, following him 
šarmoti: apsitraukti šeršnu; to get frosted over 
uola: akmens kalnas; crag, cliff 
aiktelėti: sušukti, surikti; to scream inadvertently 
upokšnis: mažas upelis; rivulet 
nužvelgė: peržiūrėjo; looked it over 
jauki: patogi; comfortable, cozy 
patalpa: trobesio vidus, kambarys; lodging 
platybės: platus vaizdas tarp kalnų; wide open spaces 
ūmai: staiga; suddenly 
atsigręžti: apsisukti; to turn your head 

 

              Skardis 
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Nuorodos: 
 
Teksto šaltiniai: 
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/264-kondrotas-saulius-tomas 
 
Plačiau apie autorių ir jo kūrybą: 
http://www.tekstai.lt/tekstai/1-tekstai/264-kondrotas-saulius-tomas 
http://www.rasyk.lt/rasytojai/saulius-tomas-kondrotas.html 
 

Parengė dr. Mirga Girniuvienė 
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