„Bėgantis laikas“ tai meninis dekoratyvinis akcentas - Saulės laikrodis, meninėmis
priemonėmis perteiktame sąmoningo Tvėrimo arba Visatos pradžios radimosi („Big Bang“
angl.) ir kuriančiųjų jėgų bei sąveikų fone, kuomet šis fonas meniniu sprendimu atliktas
suderinus tūkstantmetes įvairių žmonijos atsakymų paieškų „kaip viskas radosi“ tradicijas
bei naujausiųjų laikų mokslo atradimus ir teorijas.
Saulė tai Šiaulių - Saulės miesto simbolis. Šio akcento įrengimas prisiseda prie
patrauklaus Šiaulių miesto įvaizdžio formavimo, didina miestiečių pasididžiavimą savo
miestu, įtvirtina Šiaulių – Saulės miesto titulą.
Akcentas įrengiamas pagrindinėje miesto gatvėje, ant Šiaulių regioninio valstybės
archyvo sienos, todėl atvirai matomas miestiečių, atvykstančių miesto svečių ir turistų, bei
pabrėžiantis miesto kultūrinį pranašumą.
Tuo pačiu tai menas aplinkos humanizavimui, kurioje architektūra, meno kūriniai ir
žmonės sąlytyje, o šiame sąlytyje „veikiantysis asmuo“ yra pati Saulė ir jos judėjimas
dangaus skliautu.
Saulės laikrodis rodo tikrąjį laiką, regis primytyviausiu būdu – šešėliu krentančiu nuo
lazdelės, tačiau šis laikas yra tikrasis, kurio mūsų buitiniai laikrodžiai rodyti „nemoka“.
Šis meninis dekoratyvinis akcentas maža dalimi atskleidžia mūsų Pradžios laiką, erdvę,
energiją, materijos gyvavimą. Atskleidžia kiekvienam savaip.
Mėlyna spalva akcente - tai priežasčių vandenynas, perskrostas šviesos spinduliais
(fotonų kvantais). Moderniausiame moksle apie Visatą teigiama, kad visa Visata ir visos
materijos elementariosios dalelės kilo iš šio begalinio energijos vandenyno, o vandenynas
atsirado kartu su laiku iš niekur. Priežasčių vandenynas moderniajame moksle vadinamas
kvantine tuštuma arba tiesiog tuštuma, kuri banguoja, o iš šios tuštumos išnyra arba jame
dingsta visos elementariosios dalelės. Šiame vandenyne glūdi visos dalelių
bendradarbiavimo ir jų sąveikos galių potencijos bei energija. Kas iš šio vandenyno iškelia
elementariąsias daleles ir jas išreiškia? Galbūt tai Šviesa.
Auksinės ir sidabrinės spalvos ratas tai Visatos kūrybos galios įstatymas, arba priežasčių
vandenyno krantas, bangos riba, už kurios visos įgalintos elementariosios dalelės tampa
išreikštomis. Tūkstantmetės tradicijos* ir šiuolaikinis mokslas tai įvardina kaip substancija.
Dabartiniame fizikos moksle šio kranto atitikmuo vadinasi foniniu arba Higso lauku.
Iškilusios iš priežasčių vandenyno arba šiuolaikiškai sakant iš potencijos substrato
(nematomo ir nesuvokiamo), dar paprasčiau nusakant – „iš niekur“ ir „norėdamos save
apsisakyti“ - tapti išreikštomis, „privalo“ pereiti šį lauką santykiaudamos su juo, o
„pereidamos“ per šį lauką, kuris esmėje yra vienis „pasidalinęs į du“, kuris savyje turi
vandens ir ugnies, oro ir žemės pradus, dalelės „išsireikšdamos“ įgauna priešybes: šalta
arba karšta, sunku-lengva, šviesu-tamsu, pradžia-pabaiga ir taip toliau. Dabartinis mokslas
nusako, kad dalelės „pereidamos“ šį Higso vardu pavadintą lauką įgauną masę, energijos
krūvius „+“ pliusą arba „-„ minusą ir, kad taptų „matomomis“, įgauną savo vidinį sukinį. Į
vidinę pusę už šios ribos, į priežasčių vandenyno gylį, mokslu ir intelektu patekti negalime.
Ši ribos linija moksle vadinama Planko riba. Šviesa, kurios „dalelė“ šiuo metu pavadinta
fotonu, laisvai, nevaržomai ir nesantykiaudama skrodžia šį lauką. Galbūt ji ir yra „visko
darytoja“, o „viskas kas yra“ ir yra šviesa?

Visos materijos mokslu pažįstamos elementariosios daleles juda, kuria ir
bendradarbiauja. Todėl meniniame akcente jos išreikštos gyvai, kaip bėgantys zuikučiai.
Kokia jėga daleles skatina taip elgtis? Energija, vibruojanti tarsi styga, kiekvienoje iš jų?
Kodėl dalelių tiek daug ir jos visos skirtingų masių, skirtingų energijos kiekių ir skirtingu
savo „asmeniniu“ judesiu. Jeigu dalelė turi savo „asmeninį“ judesį, vadinamą sukiniu, ir tai
yra dalelės įgimta vidinė savybė, tai gal ji turi valią? Šiuolaikinis mokslas teigia, kad visos
šios dalelės (akcente - „zuikučiai“) tarp savęs bendrauja keturiomis fundamentaliomis
sąveikomis: stipriąja, silpnąja, elektromagnetine ir gravitacine jėga. Akcente zuikučiai,
susijungę ausimis simbolizuoja stipriąją, susijungę kojomis silpnąją sąveiką, bėgantys
vienas paskui kitą - elektromagnetinę, o bėgantys priešpriešais vienas link kito –
gravitaciją. Viena dalelė gali virsti kita, atiduodama arba priimdama šviesos fotoną. Visoms
išreikštoms dalelėms tiesiog buvo reikalingas fotonas, kad jos jungtųsi ir bendradarbiautų.
Fotonas arba šviesos kvantas ypatingas, visiškai neturi masės ir tuštumoje jis visada juda
šviesos greičiu. Šviesos kvantas gali būti ir dalele ir banga, kiekvienu atveju pats
pasirinkdamas kuom būti. Vienu metu jis gali būti keliose vietose, ir į tikslą vienu metu
judėti visais įmanomais keliais. Kodėl jis toks ypatingas ir skiriasi nuo kitų materialių
dalelių. Todėl, kad nematerialus? O tai koks?
Pagal naujausią fizikos mokslo stygų teoriją, būtent vibruojančios stygos sukuria vis
kitokias elementariąsias daleles, jų krūvius ir sukinius. Taip pat stygų teorija teigia, kad
visiškai šalia egzistuoja ir dar septyni papildomi erdvės matmenys, tuomet mes tiriame ir
pergyvename pasaulį dešimties matmenų erdvėje ir laike, nors jaučiame tik tris. Galiausiai,
moderniojo mokslo spėjimu mes gyvename branoje, tarsi išvyniotoje „odelėje“, į kurią
„įsikibę“ trys matmenys ir joje yra laikas, todėl ir jaučiame tik tris išmatavimus bei
pergyvename laiką. Šias idėjas meniniame akcente vizualizuoja stygos.
Šį dalinį, trumpą aprašymą ir „kaip viskas radosi“ apibūdinimą, tik gal kiek kitaip, tvirtai
Kūrėju tikintys žmonės žino iš įvairių tradicijų raštų. Dabartinis mokslas žino labai daug ir
tikėtina dar daugiau atskleis. Akcento autorius pripažįsta savo netobulumą tiek Dievo
tvėrimo pažinime, tiek ir gamtos moksluose. Tai tik mažas, supaprastintas žingsnelis
apjungiant įvairių tradicijų apibūdinimus, šiuolaikinio mokslo atradimus ir teorijas bei
meną į vieną, matomą kūrinį, ir į klausimą „kaip viskas radosi“(?).

