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Paaiškinimai ir padėka

Likimas − ar kas tai bebūtų − nuvedė mane į Iraną. Iki ten nukeliau-
dama, apie jį ne ką težinojau, apie keliones po jį per daug nesva-
jojau – tai buvo pilka dėmė mano žemėlapyje, labiau bauginanti, 
nei žavinti. Manau, kaip daugeliui mūsų. Visgi vieneri metai, pra-
leisti Irane, padarė savo. Pirmiausia, kas pasiekė mano širdį, – tai 
šios šalies žmonės, jų šiltos akys ir garsus juokas, rūpestis vienas 
kitu (o dar labiau − svečiais). Detaliau susipažinusi su Iranu, apie 
kurį anksčiau tebuvau girdėjusi vos viena ausimi, pajutau prisilie-
tusi prie turtingos istorijos šimtasluoksnio „svogūno“, slepiančio 
atsaky mus, kodėl Iranas šiandien yra toks, koks yra. Galiausiai ke-
liaujant tuštutėlės amžinosios dykumos ir vešlios džiunglės, hipno-
tizuojantis karštis ir snieguotos žiemos, statybų aikštelėmis nusėti 
miestai ir užsilikusios molio trobelės kaimuose pasakojo savo atski-
rą istoriją. Pasakojo, vis pasakojo, kol nebeiškenčiau: ir aš turiu pa-
pasakoti kitiems! Turiu įtikinti, kad čia nėra taip blogai, kaip teigia 
mūsų žiniasklaida. Turiu paneigti, kad musulmonai – pikti teroris-
tai, laikantys savo žmonas uždarytas namuose. Turiu pasidalinti, 
kad jie − žmonės kaip mes, su savo privalumais ir trūkumais. Tik 
taip galiu atsidėkoti svetingiems šios šalies žmonėms už jų širdin-
gumą, žmogiškumą, nuolatinį rūpestį manimi − eiline užsieniete.
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Ši knyga skirta žmonėms, kurie mažai ką žino apie tolimąjį Iraną 
ar net jaučia jam baimę, tačiau yra atviri artimesnei pažinčiai su šia 
šalimi. Tai knyga ne apie politinę situaciją ir jos perspektyvas Irane, 
tai knyga apie Irano žmones, jų istoriją ir šiuolaikinį gyvenimo 
būdą, aplinką, besikeičiančias vertybes. Tai taip pat nėra kelionių 
knyga – didžiąją laiko dalį praleidau gyvendama vienoje iraniečių 
šeimoje Mašado mieste, todėl esu labiau susipažinusi su šio mies-
to kasdienio gyvenimo smulkmenomis, o kitus miestus ir gamtos 
vietoves teko matyti probėgšmais trumpalaikių kelionių metu. 
Knygoje bandau pateikti iš įvairių šaltinių (Irane sutiktų žmonių, 
perskaitytų knygų ir kt.) surinktą informaciją, kuri, tikiuosi, padės 
susidaryti įvairiaspalvį paveikslą apie šią turtingą šalį. Nors sten-
giausi surinkti kuo objektyvesnę informaciją, negaliu garantuoti dėl 
visų minimų faktų tikrumo, todėl iš anksto atsiprašau už klaidas bei 
netikslumus. Mano mintys apie žmonių būdą, jų kultūrą ir vertybes 
tėra subjektyvūs įspūdžiai – daugiausia laiko teko praleisti su vidu-
tiniojo ir aukštesniojo socialinio sluoksnio išsilavinusiais liberalių 
pažiūrų iraniečiais, o su labai konservatyvaus mąstymo religingais 
vargo duoną kremtančiais žmonėmis teko bendrauti gerokai ma-
žiau. Nepaisant galimų netikslumų, tikiuosi, kad bendras mano pie-
šiamas Irano paveikslas yra pakankamai įvairiapusis ir spalvingas.

Norėčiau padėkoti visiems mane priėmusiems, manimi besi-
rūpinusiems ir šiluma besidalinusiems žmonėms, o ypač − Rezai 
ir Yazdanui, Leilai ir Alirėzai, maman Ruhi, Marzi, Massoumei ir 
Shapourui, Ranai, Vidai, Yaldai ir Farzamui, visiems frankofonų 
vakarėlio draugams bei bendrakeleiviams, kartu keliavusiems po 
Irano platybes. Dėkoju lietuviams draugams, kantriai skaičiusiems 
tekstą ir teikusiems pastabas, ypač Algiui ir Gabrielei. Ačiū drau-
gams, paskolinusiems savo darytas nuotraukas − Juliui ir Laurai, 
Masoudui ir Mehranui, Rezai. Taip pat nuoširdžiai dėkoju savo 
mamai ir tėčiui, kurie ištvėrė baimę ir nerimą man bebūnant šioje 
tolimoje šalyje, ir iš anksto atsiprašau už visas baimes dėl manęs, 
kurias teks iškęsti ateityje.
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Pasižiūrėti nepaprasto grožio mečečių atvyksta žmonės iš viso pasaulio
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Vietoje įvado: apie keletą stereotipų

Jūsų pirmos mintys, išgirdus − Iranas? Moterys, apsigaubusios bur
komis, negalinčios vienos išeiti į gatvę, ką jau bekalbėti apie išsilavi-
nimą ar darbą... Prievarta tekinamos paauglės, šeimoje neturinčios 
jokių teisių. Gatvėje – grėsmė būti užmuštam ar užmėtytam akme-
nimis, apiplėštam, susprogdintam atsitiktinės granatos. Teroristų 
mokyklos ant kiekvieno kampo ir visuotinė neapykanta Vakarams. 
O kaži kaip su ekonomine situacija – ar ir šiandien persai keliauja 
kupranugariais nuo vienos oazės iki kitos?.. 

Jei prieš porą metų būčiau pagalvojusi apie Iraną, šie ir daugy-
bė kitų (ne ką pozityvesnių) stereotipų būtų iškilę mintyse. Tačiau 
metus pagyvenusi šioje šalyje, nuolat dalyvaudama svetingos ira-
niečių šeimos ir bendruomenės gyvenime, susidariau šiek tiek ki-
tokį paveikslą, kuriuo norėčiau pasidalinti. Žvilgterėkime į keletą 
plačiai paplitusių stereotipų.

Beteisės moterys?

Kadangi esu gimusi moterimi, pradėsiu nuo jų. Moterys Irane ne to-
kios vargšės, kaip galėtume pagalvoti. Didžiausia bėda – islamo tai-
syklės yra vyriausybės pripažintos įstatymu, todėl kūno dengimas 
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Irane išvysite ir egzotiškų juodaskraisčių jūrą, 
ir laisvų šiuolaikinių moterų

viešumoje yra privalomas tiek 
vietiniams, tiek atvykėliams:  mo
terys turi nešioti kū ną dengian-
čius drabužius ir galvos apdan
galą, vadinamąjį hidžabą (pers. – 
hejab). Ar jos laikosi šių taisyklių, 
intensyviai prižiūri religinė po
licija. Didžioji dalis moterų, ypač 
jaunoji karta, tam prieštarauja ir 
neretai savo grožį pabrėžia vos 
galvą dengiančiu spalvotu ša li kė 
liu, gausiu ir ryškiu makiažu. Ap

silankę vestuvėse, galėtumėte pamanyti, kad atsidūrėte Holivudo 
vakarėlyje – tiek nuogų nugarų ir blizgančių suknelių pati dar ne-
buvau mačiusi... Panašiai ir su išsilavinimu bei darbu. Mergaitės 
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eina į mokyklą, merginos – į universitetą; teko sutikti moterų mo-
kytojų, profesorių, elektros inžinierių, vadybininkių, gydytojų, au-
tomobilių pardavėjų ir t. t. Tiesa, požiūris į darbą ir karjerą yra šiek 
tiek kitoks, nei Europoje: dar vis dažnai manoma, kad pajamas šei-
mai turi užtikrinti vyras, todėl moteris dirba tik norėdama save rea-
lizuoti, o ne finansiškai remti šeimą (nors pastaruoju metu finansinė 
nepriklausomybė tampa vis svarbesnė). Taip pat tiesa, kad moteriai, 
norinčiai gauti vadovaujamą postą, yra sudėtingiau, nei pas mus, 
tačiau nėra neįmanoma. Bet kokiu atveju – moterys vienos vaikšto 
gatvėmis, vairuoja, keliauja ir lygiai kaip mes baisisi moterų teisių 
pažeidimais Saudo Arabijoje ar Afganistane prie Talibano režimo. 

Tiesa, svarbu pridurti, kad toks moterų statusas galioja mo-
dernesnėje aukštesniojoje ir iš dalies vidutinėje klasėje. Moterų 
situacija kaimuose, žemesniuosiuose socialiniuose sluoksniuose 
ir griežtai religingose šeimose yra kitokia. Gatvėse gausu moterų, 
apsigaubusių juodais apsiaustais arba čadromis (chador) – griež-
čiausia hidžabo forma; spaudoje pasigirsta atvejų, kad yra išteki-
namos nepilnametės, dalis vaikų (tiek mergaičių, tiek berniukų) 
neturi galimybės gauti išsilavinimo dėl sunkių gyvenimo sąlygų 
(net jei išsilavinimas visiems oficialiai nemokamas ir skatinamas). 
Tokie reiškiniai yra kritikuojami moderniosios visuomenės dalies 
ir ieškoma sprendimų. 

Baisiai pavojinga?

Pirmosiomis atvykimo savaitėmis vienas naujųjų pažįstamų la-
bai rimtai man pradėjo dėstyti: „Esu rimtų rimčiausias teroristas. 
Turiu teroristų rengimo mokyklą. Gal nori prisijungti?“ Paskui dar 
pridūrė: „Tik neik į gatvę, tuojau būsi susprogdinta“. Visi smagiai 
juokėsi. Žinoma, tai buvo tik pokštas, parodantis, kad iraniečiai 
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žino, kaip juos įsivaizduoja užsienyje. Panašiai ir man teko pasako-
ti Amerikoje, kad mes, lietuviai, gyvename miškuose su meškom, o 
kylančių laiptų, žinoma, išvis nesame matę...

Kad ir kaip būtų keista, bet Iranas yra pakankamai saugi ša-
lis su vienais iš svetingiausių žmonių pasaulyje. Priešingai nei 
Afganistane ar Irake, šiuo metu čia nevyksta karas, nėra rimtų vi-
dinių neramumų. Skirtingai nei Pakistane, čia taip pat nėra vyriau-
sybės nekontroliuojamų regionų, kuriuose būtų ypatingai nesau-
gu. Neteko girdėti, kad terorizmas Irano viduje būtų problema. Čia 
nematyti ir saugumo priemonių, tapusių neatskiriama keliavimo 
Europoje dalimi: jei kiekviename Europos oro uoste rankinis baga-
žas kruopščiai išvalomas nuo „pavojingų“ kosmetikos ir vandens 
indelių, kurių talpa viršija 100 ml, tai Irano oro uostuose dėl jų ne-
sismulkinama – į rankinę gali įsimesti kad ir dvilitrį vandens butelį. 

Smurtiniai nusikaltimai taip pat nekelia rimto pavojaus eiliniam 
piliečiui ar keliautojui. Nors kai kurie nusikaltimai (pvz., narkotikų 
ar alkoholio kontrabanda) yra labai paplitę, rizika, kad būsi užpul-
tas ir apiplėštas, gana maža net dideliuose miestuose. Pavyzdžiui, 
man buvo teigiama, kad Mašade (antrame pagal dydį mieste) viena 
moteris gali vaikščioti ir dieną, ir naktį. Tiesa, priklauso nuo požiū-
rio – bent dalis moterų nevaikščios naktį ne tiek bijodamos smurto, 
kiek vengdamos užkalbinimų ar neteisingos nuomonės apie jas, 
kaip apie ieškančias naktinio nuotykio. Jei apsipirkinėdamas vieti-
nėje parduotuvėje ar valgydamas restorane pastebėjai, kad namuo-
se pamiršai piniginę – nenustebk, jei savininkas pasakys: nieko 
tokio, esi vaišinamas, atiduosi kitą kartą. Keliauti po miestelius ir 
kaimus yra dar saugiau – kai kuriuose jų net galima palikti nera-
kintas mašinas su daiktais, nebijant, kad kas nors bus pavogta. 

Tiesą sakant, iraniečiai – be galo svetingi žmonės. Netikėjau, kai 
man buvo įrodinėjama: jei pasibelsi į bet kuriuos namus ir paprašysi 
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Be nesibaigiančių dykumų išvysite ir tikrų 
tikriausius tropikus

maisto ir nakvynės, niekur nebus at-
sakyta, galbūt tik didžiuosiuose mies
tuose... Dabar manau, kad tai yra tie-
sa. Įprasta, kad grupė keliautojų už-
suka į pakeliui pasitaikiusią sodybą ir 
paklausia, ar galima pas juos pievelėje 
papietauti – visada prašom! O jei su-
sipažinai su kuo nors, tai dažniausiai 
būsi pakviestas į namus vakarienės. 

Kita vertus, dėl griežtos vyriausy
bės politikos užsieniečių atžvilgiu 
(kaip pas mus visi musulmonai lai-
komi teroristais, ten visi vakariečiai − 
žvalgais) Iranas yra viena mažiausiai 
turistų lankomų šalių. Sutikti gatvė-
je turistą – labai retas įvykis, turis-
tę moterį – dar retesnis, todėl tikrai 
būsi užkalbintas/a. Tačiau priešingai, nei kai kuriose arabų šalyse, 
gatvėse nesi atakuojamas, į tave nėra spoksoma. Turistais yra do-
mimasi, ir daugelis džiaugiasi, kad žmonės gali pamatyti jų šalį ir 
sužinoti, kad čia nėra taip blogai, kaip galima įsivaizduoti skaitant 
Vakarų spaudą. 

Vien dykumos ir karštis?

„Tai jau kepat ten?“ – nuolat girdėdavau klausimus kitame laido 
gale. Tikra tiesa: Iranas – dykumų ir karščio šalis. Didžioji šalies 
dalis yra kaitros plikinamas smėlis, dykumos ir pusdykumės, kur 
karštis siekia iki 70°C. Miestuose taip pat sausa, vasaros karštos 
(40−50° C, priklausomai nuo vietos). Kaitros ir sausros problema 
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sprendžiama dirbtiniu drėkinimu – jo dėka net karščiausiais mė-
nesiais miestuose išlieka daugybė žalių parkų, gatvėse priešingos 
eismo juostos dažnai atskiriamos žaliąja juosta, apsodinta nuolat 
laistomais krūmais ir medžiais. Atgaivą − bent akims − teikia fon-
tanai ir vanduo, tekantis kanalais parkuose ar net palei šaligatvius. 

Mažai žinoma, kad tuo pačiu metu Irano šiaurėje – žalia ir 
drėg na labiau, nei Lietuvoje. Miškinguose Kaspijos pakrantės kal-
nuose, kur gyvena šakalai, meškos ir net leopardai, prie krioklių 
ir žydinčiose pievose savaitgaliais atostogauja žalumos išsiilgę 
miesto gyventojai, kūrena laužus, dainuoja, šoka (tiesa, ten, kur 
nebijo, kad bus užklupti dorovingumą saugančių religinių pa-
trulių). Nors visi Irano miškai sudaro mažiau nei 10 proc. šalies 
teritorijos, jie apima bent dviejų Lietuvų teritorijas, tad savaitgalio 
išvykoms miškų visiems užtenka. Žiemos metu Irane sninga – ne 
tik kalnuose, bet ir šiauresniuose miestuose. Apskritai, vietiniai 
didžiuojasi, kad Irane galima rasti didžiausią gamtos įvairovę pa-
saulyje – čia gali mėgautis karščiausia pasaulyje dykuma ir šaltais 
ledynais kalnuose.

Vien vargšai ir skurdas?

Galiausiai pakalbėkime apie kupranugarius. Gaila, bet juos pakeitė 
mašinos. Kalbant rimčiau, Iranas yra labiau išsivysčiusi šalis, nei 
būtų galima tikėtis. Gausių naftos ir kitų išteklių dėka šalis turi 
gerai išvystytą kelių infrastruktūrą, miestai neatrodo vargani – čia 
gausu tiek modernių pastatų, tiek parkų. Beveik visi šalies gyvento-
jai naudojasi elektra, vandens paskirstymo sistema, gaunantys bent 
vidutines pajamas tiek darbe, tiek namuose naudojasi internetu, o 
pasiturintieji gali apsipirkinėti garsių prekių ženklų parduotuvėse 
su vakarietiškomis prekėmis. 
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Tačiau tiesa ir tai, kad kaip ir visose besivystančiose šalyse, taip 
ir čia atotrūkis tarp pasiturinčios ir skurstančios visuomenės dalies 
yra didelis – nors gatvėje jis matyti mažiau, nei juodosios Afrikos 
ar dabar taip turistų pamėgtos pietryčių Azijos šalyse. Irane pasitu-
rinčio visuomenės sluoksnio gyvenimo standartas yra daug aukš-
tesnis nei vidutinio lietuvio. Todėl dalis iraniečių, pažinę gyvenimą 
Vakaruose ir suvokę, kad ir ten iki įsivaizduojamo rojaus toli, renka-

Tradicine transporto priemone – kupranugariais – 
dabar naudojasi tik turistai

si gyvenimą tėvynėje, nepaisydami 
nemėgstamos politinės situacijos ir 
įvairių socialinių apribojimų. Kiek 
žmonių skursta ar badauja, kokia 
reali ekonominė ar socialinė vals-
tybės situacija – niekas konkrečiai 
nežino. Egzistuojanti statistika nėra 
patikima (prisiminkime sovietų lai-
kus...). Vyriausybė imasi tam tikrų 
priemonių remti neturtinguosius 
(pvz., subsidijuodama maistą, elek-
trą, degalus), bet kaip ir visur, taip 
ir Irane skundžiamasi, kad nepa-
kankamai. 

Įdomiau yra tai, kad esant dide
liam skirtumui tarp turtingųjų ir 
vargšų bei nepakankamai valstybės 
paramai, turtingesnieji patys kuria 
įvairius labdaros ar paramos mechanizmus (galbūt ir todėl, kad 
vienas iš penkių islamo priesakų yra padėti skurstantiesiems). 
Tiek labdaringos veiklos niekur nesu mačiusi. Iš nuolatos renkamų 
aukų yra statomos ligoninės, kur nemokamai gydomi nepajėgian-
tys įsigyti sveikatos draudimo, remiami našlaičių ar neįgalių vaikų 
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priežiūros centrai, dalinamas maistas nepasiturinčioms šeimoms. 
Socialine veikla užsiimantys žmonės eina į kalėjimus ir „išpirkinė-
ja“ kalinius, kurie už smulkius nusikaltimus nesugeba susimokėti 
sąlyginai nedidelės baudos ir todėl yra ilgam pasodinti už grotų. 
Taigi jie negali išmaitinti savo šeimų, kas verčia jų žmonas griebtis 
prostitucijos ar sūnus imtis nelegalios veiklos (pvz., prekybos nar-
kotikais).

Šia įžanga norėjau parodyti, kad negatyvus paveikslas, kurį 
susipriešinusių politinių jėgų ir sensacijų ieškančios žiniasklaidos 
dėka susikūrėme apie Iraną, nėra teisingas. Iš tiesų Irane yra vis-
ko – tai didžiausių ir įdomiausių kontrastų šalis. Apie šį − baugi-
nantį ir žavintį − Iraną ir norėčiau detaliau papasakoti tolimesniuo-
se knygos skyriuose.
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Keliaujant po tolimas šalis, paprastai pirmieji klausimai, kuriais api-
beria mažai pasaulio matę vietiniai, išgirdę, kad esate lietuvaitė/is, 
būna tokie: Lietuva – tai šalis? O kur ta Lietuva? Kaip ji atrodo? Ar 
labai šalta? Nuo šių klausimų ir pradėkime mūsų istoriją apie Iraną 
arba Persiją.

Iranas ar Persija?

Pirmiausia pasiaiškinkime, kuo skiriasi Iranas nuo Persijos. Iš es 
mės – niekuo. Pirmaisiais valstybės susikūrimo šimtmečiais šalis bu
vo vadinama Persija, nes pirmoji dinastija – Achemenidai (VI−IV a. 
pr. Kr.) – gyveno ir valdė žemėse, vadinamose „Pars“ arba „Fars “; 
ši teritorija dabar apima pietvakarinę Irano dalį (čionykščiai žmo-
nės ir kalbėjo persų arba farsi kalba). Tuo laiku senoji Persija įgijo 
tarptautinę šlovę, šis jos vardas įsišaknijo ir yra iki šiol plačiai nau-
dojamas Vakarų pasaulyje. 

Tuo tarpu jau Sasanidų dinastijos laikais (III−VII a. po Kr.) vals-
tybė vidaus reikaluose pradėjo save vis dažniau vadinti Iranu, kas 
persų kalba reiškia „arijų žemę“. (Taip, tai tie patys arijai, su kuriais 
save tapatino Hitleris. Ir todėl nekeista – kam žinoma, o kam ne, – 

Geografija ir gamta: kas? kur? kaip atrodo?
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kad Hitlerio laikais Vokietija ir Iranas palaikė ypač gerus santy-
kius.) Arijai – tai gentis, kuri laikoma indoeuropiečių kalbų šeimos 
protėviais. Iš kur arijai kilo ir kur migravo, nėra mokslo įrodyta. 
Tačiau praktiškai visos Europos kalbos, kartu iraniečių ir indoarijų 
kalba, priklauso tai pačiai indoeuropiečių kalbų šeimai, tad mes 
visi galime didžiuotis esantys garsiųjų arijų palikuonys. Turbūt 
ypač besididžiuodami tokia kilme iraniečiai ir pasivadino „arijų 
šalimi“ , t. y. Iranu. 

Tarptautiniuose santykiuose valstybė oficialiai pradėta vadinti 
Iranu tik nuo 1935 metų. Šiuo metu abu pavadinimai naudojami 
kaip sinonimai: Iranas įsitvirtinęs politiniame kontekste, o kul-
tūriniame bei istoriniame kontekste dar vis neretai kalbama apie 
Persiją (persų kilimus, persų literatūrą). Kartu reikia pripažinti, 
kad dėl pastarųjų dešimtmečių politinių problemų regione pavadi-
nimas Iranas kelia ne pačias geriausias asociacijas, tuo tarpu Persija 
asocijuojasi su galinga, turtinga ir garbinga civilizacija. 

Kur ji, toji Persija?

Pereikime prie kito klausimo: kur yra toji Persija? Kažkur toli 
Azijoje, kur nuolat kariaujama – prieš porą metų būčiau intuity-
viai atsakiusi maždaug taip. Kiek šiame atsakyme yra tiesos? Taip, 
Iranas įsikūręs Azijoje, konkrečiau kalbant, viename jos regionų, 
vadinamame Artimaisiais Rytais (kitur taip pat rasite pavadinimą 
Vidurinieji Rytai, reiškiantį daugmaž tą patį). Čia verta atkreipti 
dėmesį į žodį „artimieji“ – jau pats pavadinimas rodo, kad šis regio
nas yra ne taip toli. Ir iš tiesų nuo Vilniaus iki Teherano tiesia linija 
yra vos 2,900 km, o tai yra arčiau, nei nuo Vilniaus iki Lisabonos 
(3,100 km). Tuo tarpu daugeliui Iranas atrodo tolimesnė šalis nei 
lietuvių turistų vis dažniau lankoma Indija, Kinija ar Tailandas. 
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Įdomumo dėlei – keletas papildomų faktų. Irano plotas siekia 
1,648,000 km2 – tai kaip Anglija, Prancūzija, Vokietija ir Ispanija kar-
tu sudėjus. Trumpiau tariant, Iranas – kaip 25 Lietuvos. Gyventojų 
skaičius taip pat įspūdingas – 78,8 mln. – t. y. beveik visa Vokietija 
(81,8 mln.) arba vėl 25 Lietuvos (3,2 mln.). Turint galvoje šiuos mas-
tus, galima įsivaizduoti, kiek įvairovės ir kontrastų šioje šalyje ga-
lima rasti. 

Leiskite toliau patikrinti jūsų ir savo žinias. Kokios Irano kaimy-
ninės šalys? Nieko tokio, jei delsiate. Turiu prisipažinti, kad net dau-
gybę kartų žiūrėjusi į žemėlapį, sunkiai prisimenu visus Irano kai-
mynus. Kaip ne vienam užsieniečiui nelengva atskirti tris Baltijos ša-
lis, taip mums dar sunkiau nepasiklysti Vi duriniuosiuose Rytuose. 
Irakas ar Iranas, Afganistanas ar Pakistanas, Turkmėnistanas ar 
Uzbekistanas – neturint asmeninio santykio su bent viena iš šalių, 
lengva jas supainioti. Nors regioniniai panašumai neišvengiami, 
visgi kiekviena šalis turi savitumų. Pabandykime įsivaizduoti šias 
šalis kaip asmenybes. 

Iraną regione galima įsivaizduoti kaip didįjį stiprųjį brolį, kuris 
ilgus šimtmečius buvo paėmęs į savo valdžią didelę dalį regiono. 
Iš tiesų didžiąją savo istorijos dalį Iranas buvo regiono lyderis, net 
jei jis buvo valdomas skirtingų dinastijų ir iš skirtingų sostinių. 
Vakarinis kaimynas Irakas – garsioji Mesopotamijos arba Babilono 
civilizacija – praktiškai visos senosios Persijos laikais iki pat arabų 
įsiveržimo priklausė Persijai. Tai iraniečiai, besididžiuojantys savo 
senąja istorija, atsimena iki šiol. Šiuo metu tai „piktasis brolis“ – ira-
niečiai iki šiol neatleido Irakui už pradėtą beprasmišką karą prieš 
Iraną (1980−1988), kuris abiem šalims kainavo 1,5 milijono gy-
vybių. Afganistanas rytuose, panašiai kaip Irakas, buvo senųjų 
Persijos dinastijų – Achemenidų ir Sasanidų – valdžioje. Jį galima 
pavadinti „tikruoju broliu“, kadangi afganai kalba ta pačia persų 
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kalba*. Taip pat sakoma, kad zoroastrizmas – senoji Irano religija – 
yra kilusi dabartinio Afganistano teritorijoje. 

Pakistaną pietryčiuose ir Turkmėnistaną šiaurės rytuose galima 
vadinti „šiaip broliais“. Jie taip pat buvo senųjų Persijos dinastijų 
valdžioje, o ir vėliau jų istorija buvo susijusi su Iranu. „Mažaisiais 
broliais“ būtų galima pavadinti šiaurės vakaruose su Persija besi-
ribojančias Kaukazo valstybes Armėniją ir Azerbaidžaną. Kad jie 
abu „maži“ lyginant su Iranu, tai tiesa, bet ar juos galima laiky-
ti „broliais“ – nežinia. Nors senoji Persija apėmė ir šias teritorijas, 
Armėnija net nėra islamiška valstybė, o armėnų ir azerbaidžaniečių 
santykius vargu ar šiandien pavadinsi broliškais – per pastarąjį am-
žių net du kartus tarpusavyje kariavusios (1918−1921 ir 1988−1994), 
abi valstybės iki šiol pykstasi dėl Kalnų Karabacho regiono ir nėra 
užmezgusios diplomatinių santykių.

Beje, apie Turkmėnistaną, Armėniją bei Azerbaidžaną kartą teko 
girdėti įdomią pastabą – kad mes, lietuviai, esame su jais panašūs. 
Kaip šitaip? Man nesupratus, buvo paaiškinta, kad šios šalys, kaip 
ir Lietuva, dar visai neseniai priklausė Rusijai (t.y. Sovietų Sąjungai, 
kuri Irane tapatinama su Rusija), ir todėl visi daugiau ar mažiau 
esam rusai. Ką gi, kad esam rusai, buvau girdėjusi, bet kad turė-
tume ką nors bendro su uzbekais, armėnais ar azerbaidžaniečiais, 
vargu ar kada būčiau pagalvojusi (nebent, kad kažkada ir mes mo-
kėmės rusų kalbos ir skaitėme Markso „Kapitalą“)... Šiaip ar taip, 
įdomu sužinoti, kad Sovietų Sąjungos laikais bent tam tikra prasme 
(kaip Sovietų Sąjungos dalis) turėjome bendrą sieną su Iranu.

Galiausiai vakaruose Iranas taip pat ribojasi su Turkija, su kuria 
iraniečiai ypač broliaujasi. Nors Safavidų dinastijos (XVI−XVIII a.) 
valdoma Persija aktyviai kovojo su turkų Otomanų imperija dėl įta-

* Įdomu, kad persų kalba dar kalba Tadžikistano gyventojai, nors jie šiuo metu nebeturi 
bendros sienos su Persija.
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kos regione, tai nesupriešino valstybių. Priešingai, iraniečiai aiški-
na, jog kultūriškai artimiausi jie yra būtent turkams – juos vienija 
islamo religija, panašus maistas, tamsus gymis ir šiltas, emociona-
lus būdas. 

Galiausiai, jei norėtume pabaigti kaimynų sąrašą, reikėtų pami-
nėti vandens sienas. Šiaurėje Iraną skalauja Kaspijos jūra, pietuo-
se – Persijos ir Omano įlankos. Per šias įlankas iraniečiai lengvai 
pasiekia Arabijos pusiasalio valstybes (Kuveitą, Saudo Arabiją, 
Bahreiną, Katarą, Jungtinius Arabų Emyratus ir kt.) – mėgstamas 
iraniečių atostogų kryptis. 

Kaip ji atrodo?

Kiek keliauninko akys užmato – dykynės

Irane nerasi vietos, kur bent horizonte 
nedunksotų kalnai

Pirmieji mintyse iškylantys Persijos 
arba Irano vaizdai galėtų būti dyku-
mų plynės, iš niekur išdygstančios 
oazės, kur gaivus vanduo, palmės ir 
gražios moterys. Iš dalies tai tiesa – 
daugiau nei pusę Persijos teritorijos 
užima dykumos ir pusdykumės, to-
dėl kur bevažiuotum, dažnai regė-
tum dykynes, žvyrynus, smėlynus. 
Kai kur pasitaiko augmenijos, tačiau 
didžiąją metų dalį ji sudžiūvusi, be-
likę tik žolių ir krūmų stagarai. Tiesa, 
pavasarį viskas sužaliuoja – tada 
pusdykumės vietomis įgyja švelniai 
žalsvą atspalvį. Keliaudamas Iranu 
supranti, ką turime galvoje, sakyda-
mi: „Kokia Lietuva žalia!“. 
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Užburiančios Persijos dykumos

Kopų pasižiūrėti keliauja net dykumų „atsikandę“ iraniečiai
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Paprastai dykuma – gelsvai rusvas grubus gruntas, kurio nela-
bai pavadinsi smėliu, labiau − žvyru. Tokios dykumos kaip mūsų 
Neringos kopos – su švelniu, geltonu, tarp pirštų byrančiu smėliu-
ku – reikia paieškoti, jomis pasigrožėti keliauja net patys dykumos 
„atsikandę“ iraniečiai. Tiesa, tokių smėlio kopų yra, bet reikia ži-
noti, kur jų ieškoti ir kaip nukeliauti į tas tikrąsias dykumas, kur 
niekas neauga ir negyvena. Sako, kad kai kuriose dykumos vietose 
dėl karščio neišgyvena net bakterijos, todėl kritę gyvūnai ne su-
pūna, bet tiesiog išdžiūna. Didžiosios Irano dykumos – Kaviro ir 
Luto – išsidėsčiusios centrinėje ir rytinėje šalies dalyje. 

Koks įspūdis keliaujant dykumomis? Prisimenu rytmetį, kai at-
sibudusi traukiny pažvelgiau pro langą ir pirmą kartą pamačiau 

Irano kalnai – tarsi samanotos miegančių dramblių nugaros
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pro šalį skriejančias persiškas dykvietes. Žavios ir kartu baugi-
nančios. Pagauna akį, patenka į širdį ir joje pasilieka. Tai nėra tos 
švelnios gelsvos Neringos kopos, kuriose norisi voliotis. Čia jos 
driekiasi, rodos, nuo vieno pasaulio krašto iki kito, grubios, gelsvai 
rusvos – kažkokios bauginančios savo neaprėpiamumu, gamtine 

galia. Atrodo, išeisi į jas – ir vargu, ar 
sugrįši. Kartu jos masina savo tyla, 
nepaliestu natūralumu. Panašiai kaip 
staugiančios Lietuvos pūgos – grasina 
ir kartu kviečia susigrumti. 

Tačiau Persija nėra vien dykvie-
tės. Tai milžiniška šalis, todėl joje ga-
lima rasti visko. Šiaurinėje jos dalyje, 
palei Kaspijos jūrą, žaliuoja tikrų ti-

Irano šiaurės (Shomal) vaizdai primena 
Lietuvos gamtą

kriausios džiunglės. Įdomu, kad persų kalboje yra tik vienas žodis 
apibūdinti miškams, girioms, pušynėliams, eglynėliams ar džiun-
glėms – tai džangal. Tad smagu girdėti, kai keli Lietuvos pakely išsi-
rikiavę medeliai iš karto iraniečių vadinami džangal – džiunglėmis. 
Bet Persijos šiaurėje, palei Kaspijos jūros pakrantę, iš tiesų rasime 
tikrų tikriausius tropikų miškus. Čia jie išsidėstę kalnuotose vieto-
vėse ir galbūt nėra tokie nepraeinami ir laukiniai kaip Amazonės 
ar Borneo džiunglės, tačiau savo vešlia augmenija, karštu ir drė-
gnu klimatu pralenkia net pietų Europos miškus. Taip pat panašiai 
žaliuoja Chuzestano regionas pietvakarinėje Persijos dalyje prie 
Persijos įlankos. 

O vakarinę Persijos dalį dengia didžiulis Zagro (Zagros) kalny-
nas, kur dar iki šiol gyvena pusiau nomadų gentys. Teko matyti, 
kaip spalvotais apdarais pasidabinę pusiau klajokliai įdirbinėja 
skurdžią pakalnių dirvą... Šiaurėje – mažesnis, bet aukštas Elburso 
(Alborz) kalnynas, kuris didžiuojasi aukščiausia viršukalne ne tik 
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Irane, bet ir regione – Damavando kalnu (5671 m). Sakoma, kad 
savo forma jis panašus į aukščiausią Japonijoje Fudzijamos (arba 
Fuji) kalną (3776 m.) – ir iš tiesų, bent iš paveikslėlių juos atskir-
ti nelengva. Iranas yra viena kalnuočiausių valstybių pasaulyje – 
į kalnus galiausiai atsiremia visos platumos, sunku rasti vietą, iš 
kurios horizonte nesimatytų kalnų. Dar iki XX a. pradžios, kai kal-
nuose buvo įrengti keliai, kalnų virtinės sunkino susisiekimą tarp 
platumose įsikūrusių miestų bei priėjimą tiek prie Kaspijos jūros, 
tiek prie Persijos įlankos. 

Visgi tiems, kurie yra pripratę prie Alpių kalnų peizažo, gali tek-
ti pratintis iš naujo. Irano kalnai – tai ne žaliuojančios draugiškos 

Šiaurės Irano peizažai
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papėdės su snieguotom viršūnėm. Dykumų kalnai panašūs į dyku-
mas – iš grubios, į žvirgždą panašios rusvai gelsvos uolienos. Vasarą 
jie dulkėti, ypač papėdėje, dažnai visai pliki arba apaugę vos nuo 
karščio gyvuojančiais krūmokšniais ir medeliais. Plikutėliai kalnų 
gūburiai kartais atrodo tarsi miegančių pilkų dramblių nugaros. 
Žiemą čia sninga – labiau, nei būtų galima pagalvoti. Tada gūbu-
riai virsta baltų leopardų nugaromis su tamsiomis dėmėmis kur ne 
kur. Tiesa, aukštieji Elburso (Alborz) kalnai Irano šiaurėje yra ki-
tokie – jie neretai primena Alpių peizažus Vokietijoje, Austrijoje ar 
Italijoje. Čia taip pat yra net keletas slidinėjimo kurortų, į kuriuos 
sezono metu plūste plūsta Teherano ir kitų miestų gyventojai. 

Lengvas pasivaikščiojimas po kalnus šiaurės Irane


