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Gerbiamieji þurnalo ,,Mokslas ir gyvenimas”
skaitytojai, bendradarbiai, leidëjai!
Nuoðirdþiai sveikinu Jûsø þurnalà, jo autorius bei skaitytojus
graþaus Jubiliejaus – penkiø veiklos deðimtmeèiø – proga!
,,Mokslas ir gyvenimas” atrado savo niðà Lietuvos leidiniø ávairovëje. Þurnalas – tarpininkas tarp mokslo pasaulio, kuriame daromi
iðradimai, diegiamos naujovës, ir plaèios visuomenës, kuri mokslo
rezultatais daþniau naudojasi nei apie juos þino.
„Mokslo ir gyvenimo“ misija – labai aktuali ðiandien, siekiant kuo
daugiau skaitytojø sudominti mokslu, jo istorija ir naujienomis.
Itin svarbus Jûsø leidinio ir Lietuvos jaunuomenës ryðys, sklaidantis mità, kad su mokslu susijusi veikla yra neádomi ar varginanti, o
mokslininko gyvenimas – nuobodus ir sausas. Paneigti ðá stereotipà,
vadinasi, sudominti aplinkiniu pasauliu, skatinti norà gilintis á
vykstanèius reiðkinius, ieðkoti atsakymø á nesibaigianèius klausimus.
Dþiugu, kad, ðviesdamiesi, kaupdami þinias ,,Mokslo ir gyvenimo”
rengtuose konkursuose, nemaþai jaunø þmoniø tapo þinomais
mokslininkais, politikais ar visuomenës veikëjais.
Kartu su skaitytojø iðtikimybe þurnalui, tai –
graþiausia dovana Jubiliejaus proga.
Valdas ADAMKUS
Lietuvos Respublikos Prezidentas
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Atrodytø, kad tokio klausimo nevertëtø kelti, kad jis beprasmiðkas, nes kiekvienas
lietuvis þino, kad „Tautiðkos
giesmës“, virtusios Lietuvos
Valstybës himnu, gaidà ir þodþius paraðë tas pats didis
þmogus Vincas Kudirka. Toká
„klausimëlá“ galëtø uþduoti nebent þinoma televizijos laida,
besimëgaujanti netikëèiausiais praeiviø atsakymais á paprasèiausius klausimus ir jø
akiplëðiðka dràsa vieðai rodyti savo neraðtingumà.
Deja, deja… Ko tikëtis ið
paprasto praeivio, jeigu 2007
metø Dainø ðventës programoje juodu ant balto puikavosi
naujiena, kad „Tautiðkos giesmës“ muzikà paraðë Vincas
Kudirka, o þodþius sukûrë…
Maironis. Ta pati þinia tautai
mirgëjo ir bëganèioje eilutëje
per televizijà transliuojant Dainø dienà. Taigi ðio raðinio pavadinimas nëra jau toks beprasmiðkas.
Kas tai, apsileidimas, atsitiktinis apsirikimas, apmaudi
klaida? Taip, klaida, taèiau kokia! Be informacijà rengusiø
prasto iðprusimo ir neatsakingumo, ji byloja ir apie visuomenës dalies atsainø poþiûrá á patriotines vertybes, kurias sàmoningos tautos laiko neabejotina ðventenybe, gyvena jø nuostatomis. Giedoti himnà kaip
maldà, susikaupus, pridëjus
rankà prie krûtinës yra taip pat
natûralu, kaip reikðti meilæ gimtajam kraðtui, gërëtis jo praeitimi, dþiaugtis dabartimi, rûpintis ateitimi. Tëvynës meilë – patriotizmas – yra ágimta þmogaus teisë ir pareiga.
Kas gi dedasi, kad tas atsainus poþiûris Lietuvoje tarpsta ir net ágauna pagreitá?
Manding viena to prieþasèiø – tai po Sàjûdþio patriotinës atgaivos stojæ tikrovës sun-

paraðë „Tautiðkà giesmæ“
kumai ant sovietø paliktø griuvësiø renèiant laisvos, demokratinës, klestinèios Lietuvos
rûmà. Deja, tas rûmas auga ne
taip sparèiai, tolygiai ir tobulai,
kaip ásivaizdavome, kaip buvo
tikëtasi, kaip norëtume, vis atsiranda nuo daugelio prieþasèiø priklausanèios bjaurasties,
bûdingos visai posovietinei
erdvei. Visas negeroves nepagrástai laikant vien mûsø tautos ydomis, uþuot jas ðalinus,
labai patogu reikðti nusivylimà
viskuo, kas sava, lietuviðka. Tai
– kapituliantiðka nuostata. Labai teisingai ir graþiai yra pasakæs senelis Vaiþgantas: „Nusivilti galima valdþia, þmonëmis, savo gyvenimu ar savimi,
bet ne Tëvyne. Meilë jai nuolat
lieka pastoviàja, neiðtrinama ir
nesumenkinama vertybe“.
Atsikraèius prievartinio rusinimo ir pernelyg greitai já uþmirðus, gimë iliuzija, kad
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mums jau niekas negresia,
kad esame visiðkai saugûs,
kad jau niekas nesikësina á
mûsø tautiðkumà, kad istorijos smûgiai, dauþæ mûsø þmo-

Skulptoriaus
Arûno Sakalausko ir
architekto Rièardo
Kriðtapavièiaus
paminklo Vincui
Kudirkai projektas

nes, kalbà, kultûrà ir valstybæ,
jau niekada nepasikartos.
Duok Dieve, bet atgyjantis kai
kuriø kaimynø agresyvumas
nuteikia ne taip dþiugiai, tad
tautinio orumo ugdymas lieka
svarbus. Kita vertus, sugriuvus
uþdangoms, daþnai nepirmarûðës Vakarø kultûros lavina
verþiasi á mûsø tikrovæ, darko
kalbà, stelbia paproèius, kuriuos nesusimàstydami keièiame svetimais. Vyksta savanoriðka „amerikonizacija“, tai,
kas lietuviška, darosi nešiuolaikiška, negraþu ir nesvarbu.
Pagaliau mûsø sudaiktëjusioje visuomenëje gimtosios
þemës meilæ stelbia aistra
daiktams, prabangai, pinigams, randasi kosmopolitiðki
„naujieji europieèiai“ ir „pasaulio pilieèiai“, ðiais miglotais
þodþiais dangstantys paprastà tiesà, kad jie prarado ðaknis ir yra tam tikra atavistinë
„laisvø“, moderniø klajokliø –
nomadø – atmaina, kuriai patriotizmas tëra atgyvena, kaþkas prasto, gëdingo, provincialaus. Graudu, kad tokios
nuostatos dygsta ne be þiniasklaidos ir pseudointelektualø, kurie serga perdëtu internacionalizmu, noriai painioja
ar net tapatina patriotizmà su
ksenofobija. Ir tai jie leidþia sau

daryti globalizacijos akivaizdoje, kai iðlikti savimi, o ne pilka
pasaulio mase ámanoma tik
branginant ir puoselëjant tautines brangenybes.
Viena tokiø brangenybiø –
tai mûsø „Tautinë giesmë“, kuria pagrástai didþiuojamës, nes
jos þodþiai ypatingi, reti kitø
valstybiø himnuose. Man Lietuvos himnas – tai patriotiniø,
humanistiniø ir etiniø imperatyvø pluoðtas, pasak prof. Reginos Koþeniauskienës, tautinis dekalogas, kurio ašis – taurus patriotizmas: raginimas
degti Lietuvos meile, dirbti jos
naudai, puoselëti vienybæ, pasididþiavimas giliomis savo
ðaknimis, kvietimas ið praeities
semtis stiprybës. Toks patriotizmas neturi nieko bendra su
ksenofobija, tautine atskirtimi,
ðovinizmu, kitø tautø þeminimu
ar niekinimu. Po Tëvynës kitas
meilës objektas – þmogus, dël
jo gërybës reikia gyventi ir dirbti. Ið ðios labai ðiuolaikiðkos humanistinës nuostatos kyla ir etinës vertybës – ðviesa, tiesa,
dorybë, kuriø siekti privalu kiekvienam. Prakilnûs himno þodþiai turëtø gyventi mûsø ðirdyse, bûti kelrode þvaigþde á
geresná pasaulá.
Nukelta á 29 p.
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Paþymint þurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ penkiasdeðimtmetá prasminga bent trumpam leistis á
prisiminimus, juo labiau, kad ðis jubiliejus sutampa su nedideliu mano asmeniniu jubiliejumi:
1957 m. að aukso medaliu baigiau vidurinæ mokyklà Sibire, vasarà su mama gráþome á Lietuvà
ir að ástojau á Vilniaus universitetà studijuoti fizikos. Nuo to laiko að vilnietis. Maþdaug nuo tø
laikø esu ir ðio þurnalo skaitytojas, nors sistemingai jo ir neprenumeravau. Þurnalas suvaidino
didþiulá vaidmená Lietuvos intelektiniame gyvenime, ne vienà smalsø protà paskatino domëtis
mokslu arba net paskirti savo gyvenimà sunkiai, bet labai ádomiai mokslininko profesijai. O
svarbiausia, daugumai jo skaitytojø domëjimasis mokslo naujovëmis, atradimais, kelionëmis á
neþinomybæ tapo neatskiriama jø iðsilavinimo, kultûros dalimi. Taip turëtø bûti ir ateityje.

Akad.
Zenonas Rokus
RUDZIKAS
Lietuvos mokslø
akademijos
prezidentas

Dabartiniame vis sparèiau globalëjanèiame pasaulyje þmogø uþgriuvo didþiulis informacijos srautas – tiek spausdintos,
tiek ir elektroninës, virtualiosios. Spartëjant
technologiniam procesui auga ir mokslo
vaidmuo. Stengiamës kurti þiniø visuomenæ, mokslo þiniomis grindþiamà ekonomikà, turime ambicijø plëtoti aukðtàsias technologijas, gaminti didelæ pridëtinæ vertæ turinèius, aukštos kvalifikacijos reikalaujanèius produktus. Visam tam reikia apsiðvietusiø, iðsilavinusiø, inovatyviø, màstanèiø
visuomenës nariø, fundamentiniø tyrimø
skatinimo, nes bûtent ið jø atsiranda kokybiðkai naujos technologijos, nauji produktai, prietaisai ir árengimai.
Todël tiek visuomenë, tiek ir valdininkija, politikai turi suprasti iðskirtinæ ðvietimo, aukðtojo mokslo ir moksliniø tyrimø
vertæ, juos deramai skatinti ir finansuoti,
taip pat ir mokslo populiarinimo þurnalus, tarp kuriø bene garbingiausià vietà
uþima „Mokslas ir gyvenimas“.
Aukðtasis mokslas ir mokslas. Ðiø sàvokø derinys kiek keistokas, nes atrodo,
kad egzistuoja paprastas ir aukðtasis mokslas, o faktiðkai yra atvirkðèiai. Aukštasis
mokslas – tai tik studijos, kuriø metu geriau
besimokantieji gali „paragauti“ moksliniø
ieðkojimø. Tie, kuriems patinka ne tik saldûs mokslo vaisiai, bet ir karèios jo ðaknys, renkasi mokslininko kelià. Taèiau tik
nedaugelis labiausiai uþsispyrusiø ir talentingø uþkopia á spindinèias mokslo virðûnes. Tai supranta iðsivysèiusios ðalys ir ieðko, atranda bei sistemingai skatina talentus, sudaro jiems iðskirtines sàlygas atskleisti savo sugebëjimus ir iðlaisvinti kûrybines galias. Kai kurios tokios ðalys þvalgosi jaunøjø talentø po visà pasaulá (pvz.,
tarptautines ávairiø disciplinø olimpiadas) ir
siûlo nugalëtojams bei prizininkams nemokamai studijuoti pas juos, o vëliau ten ir dirbti. Ðtai, pvz., JAV apie 70 proc. profesûros
yra atvykæ ið kitø ðaliø. Taigi paradoksali si-
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tuacija – neturtingos ðalys uþ mokesèiø mokëtojø pinigus iðmokslina savo pilieèius, o
vëliau nemaþa dalis gabesniøjø prisideda
prie turtingesniøjø ðaliø tolesnës gerovës
këlimo ir savo ðalies skurdinimo.
Atrodo, paprastas uþdavinys – sulaikyti
geriausius, sukurti jiems palankias sàlygas
savo ðalyje ir tuo maþinti protø nutekëjimà.
O kaip yra Lietuvoje? Deja, nelabai turime
kuo pasigirti. Vyriausybës lygiu Lietuvoje yra
nustatyti tik minimalûs reikalavimai aukðtøjø mokyklø dëstytojams ir mokslo darbuotojams. Jie tokie maþi, kad normaliai dirbanèiajam sunku bûtø sugebëti jø netenkinti. O kaip skatinami tie, kurie keleriopai
virðija tuos minimalius reikalavimus? Èia beveik kaip toje patarlëje: „Skæstanèiøjø gelbëjimas – jø paèiø reikalas“.
Þmoniø bendruomenës, valstybës,
siekdamos garantuoti tautos, pilieèiø visuomenës, o kartu ir valstybës klestëjimà, turëtø atverti þaliàjà gatvæ labiausiai
gamtos ir visuomenës apdovanotiems individams, sudaryti jiems sàlygas atsiskleisti ir prisidëti prie valstybës, jos pilieèiø gerovës kûrimo.
Laikai, kai mokslininkas buvo ásivaizduojamas kaip iðsiblaðkæs keistuolis, sëdintis dramblio kaulo bokðte ir màstantis
apie bûtá ir nebûtá, negráþtamai praëjo. Dabar moksliniai tyrimai atliekami sudëtingoje globalioje erdvëje, apraizgytoje daugiamaèiø ryðiø. Mûsø, europieèiø, poþiûriu, tai ir nacionalinis mokslas, mokslas,
finansuojamas Europos Sàjungos (deja,
kol kas ES ðalyse tai sudaro tik 5 proc.),
tarpvalstybinis mokslas (grupei ðaliø priklausantys unikalûs eksperimentiniai árenginiai, pvz., CERN), pasaulinis mokslas
(virtuali pagal tam tikras mokslo kryptis
ar ðakas dirbanèiø ávairiø ðaliø mokslininkø bendruomenë).
Kita mokslo ypatybë – paprastai dabar beveik kiekvienà mokslo uþdaviná
sprendþia ne pavieniai darbuotojai, o jø
grupës, laboratorijos, net dideli mokslo
centrai. Taigi dirbama komandoje. Ir dar –
lengvi, paviršiuje gulintys atradimai jau seniai padaryti. Dabar reikia kastis giliau,
skverbtis á reiðkinius, kurie vyksta labai greitai, labai maþais atstumais, labai aukšto-

se arba, atvirkðèiai, labai þemose temperatûrose, kosmose – visa tai reikalauja labai sudëtingos aparatûros, unikaliø árengimø. O tai, savo ruoþtu, yra susijæ su didþiulëmis finansinëmis iðlaidomis, daþnai
virðijanèiomis net turtingø valstybiø galimybes, todël jos vienijasi, kad galëtø bendromis jëgomis spræsti tokius uþdavinius.
Vienas naujesniø tokios veiklos pavyzdþiø – pasaulinis konsorciumas valdomai
termobranduolinei sintezei naudoti. Tai bus
kokybiškai naujas, švarus, praktiškai
neišsenkantis energijos šaltinis. Konsorciumo pastangomis pietø Prancûzijoje, Cadarache vietovëje, kuriamas ITER árenginys,
turësiantis apie 2015 metus pademonstruoti, kad tikrai ámanoma sukurti þvaigþdës gabaliukà Þemëje. Malonu paþymëti, kad kelios Lietuvos mokslininkø grupës dalyvauja sprendþiant ðià problemà.
Lietuvos mokslininkai taip pat oficialiai dalyvauja CERN veikloje. Ið ðio dalyvavimo jau iðplaukë unikalûs naujø informaciniø technologijø ávaldymo Lietuvoje
nacionalinis LitGrid ir Europos Sàjungos
Baltic Grid projektai, kuriuos vykdant dalyvauja didelë grupë ðalies universitetø ir
mokslo institutø.
Šiuolaikinis mokslas – brangus malonumas, bet kartu tai ir prestiþo reikalas.
Valstybë, kuri nëra balta dëmë mokslo
atþvilgiu, kurià pripaþásta galingos valstybës, átraukia jos mokslininkus á unikalias
fundamentines problemas sprendþianèiø
komandø sudëtá, turi realias galimybes
bûti priimta á jø klubà. Þinoma, ji pasaulio
nenustebins mokslininkø kiekiu, tyrimø
kiekybe, bet kokybe gali. Iðvada – reikia
ieðkoti, kaip sakydavo akademikas Vytautas Statulevièius, deimanèiukø, puoselëti jø talentà, iðsaugoti juos ðalyje, sudaryti sàlygas suklestëti jø talentui.
Reikia atkurti mokslo ir mokslininko
prestiþà visuomenës akyse. Mokesèiø
mokëtojai turi matyti, kad jø pinigai efektyviai naudojami ðalies ateièiai, tautos
ðvietimui, jos identitetui, kultûriniam pali-

kimui išsaugoti, intelektiniams turtams
kurti ir naudoti šalies gerovei.
Taèiau investicijos á ðias sritis negreitai atsiperka, o ir tas atsipirkimas ne visuomet ryškiai matomas. O valdantiems
ðalá politikams paprastai svarbesni yra
trumpesnio laikotarpio siekiai, greièiau ir
matomiau atsiperkanèios investicijos. Todël tampa ypaè svarbus visuomenës, organizuotos pilietinës visuomenës vaid-

pilietinë

muo, jos sàveika su partijomis ir valstybës valdymo institucijomis, su politine pozicija ir opozicija.
Ðtai mes ir priëjome prie ðio straipsnio pavadinimo antrosios dalies. Toliau
nekalbësime apie mokslà, nors jis ir yra
labai svarbus, ið esmës padëjæs mums
prieiti prie ðiø dienø konteksto ir realijø.
Pradësime kiek ið toliau. Briuselyje,
greta áspûdingo Europos Parlamento rûmø komplekso, stûkso pastatas, ant kurio uþrašyta „Europos ekonomikos ir socialiniø reikalø komitetas“ (EESRK). Taip
jau susiklostë aplinkybës, kad man teko
susipaþinti su ðios institucijos veikla ir jau
beveik metai joje dalyvauti.
Pasirodo, kad ði institucija buvo ákurta jau 1957 m. Romos sutartimis, davusiomis pradþià Europos Bendrijai. Ji atstovauja ávairiems organizuotos pilietinës
visuomenës ekonominiø ir socialiniø srièiø sluoksniams, jos sudëtinëms dalims.
EESRK uþima ypatingà vietà Bendrijos sprendimø priëmimo procese. Bendrijos „Valstybës Tarnyboje“ (Europos Komisijoje), Europos Parlamente ir Taryboje EESRK yra ávairiø visuomenës atstovø
asamblëja ir svarbi organizuotos pilietinës visuomenës atstovavimo, informavimo ir nuomoniø iðdëstymo vieta. Komiteto nariai aktyviai dalyvauja rengiant politikà ir sprendimus ES lygiu.
Romos sutartyse nurodytos sritys, kur
konsultacijos su EESRK yra privalomos.
Anksèiau iðvardytos ES institucijos taip pat
gali paèios papraðyti EESRK nuomonës
svarbiais klausimais. EESRK gali ir pats
inicijuoti aktualiø problemø nagrinëjimà ir
nuomonës (iðvadø bei rekomendacijø) parengimà. Svarbiausi EESRK dokumentai
paprastai ir vadinami „Nuomonëmis“.
EESRK sudaromas ið kiekvienos ES
ðalies narës pilietinës visuomenës ávairiø
ekonominiø, socialiniø ir kitø aktyviø organizacijø atstovø. Didþiausios ðalys turi
po 24 atstovus, Lietuva – devynis. Iš viso
27 ðalys delegavo 344 atstovus. Komitetas jungia darbdaviø organizacijø atstovus (I grupë), darbuotojø (II grupë – paprastai tai profsàjungø atstovai) ir visø kitø organizuotos pilietinës visuomenës or-
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ganizacijø atstovus (III grupë – ðvietimo,
mokslo, kultûros, sveikatos apsaugos, invalidø, moterø ir t. t.).
Paprastai visos grupës turi vienodà atstovø skaièiø. Tokia sudëtis garantuoja,
kad Komitetas yra kompetentingas parengti kvalifikuotas nuomones ávairiais bet
kuriai didesnei visuomenës daliai rûpimais klausimais.
EESRK nuomonë vaidina svarbø vaidmená formuojant politikà ir priimant sprendimus ES lygiu, atsiþvelgiant ir sujungiant
plaèius organizuotos pilietinës visuomenës interesus ir lûkesèius. Ilgametë patirtis rodo, kad ES politinës institucijos viena ar kita forma atsiþvelgia á daugumà
EESRK nuomoniø. Apskritai reikia pastebëti, kad EESRK turi didelá autoritetà. Pvz.,
kiekviename EESRK plenariniame posëdyje (jie vyksta kartà per mënesá) praneðimus daro ES komisarai, kiti aukðto rango
ES ar atskirø ðaliø vadovai. Darbo grupës
ar profesiniø grupiø posëdþiuose daþni Europos Komisijos, kitø ES institucijø atsakingi darbuotojai. Paþymëtina, kad EESRK
nario paþymëjimas atveria duris á Europarlamentà ir kitas ES institucijas.
Svarbiausia, tokie komitetai turi egzistuoti kiekvienoje ES valstybëje. Dabar yra
ákurtas 21 nacionalinis komitetas. Dalis
„naujø“ ES ðaliø jau ákûrë ar kuria tokius
Nacionalinius ekonomikos ir socialiniø reikalø komitetus (NESRK). Kai kuriose šalyse jie vadinami tarybomis.
Nacionaliniai komitetai, bûdami dalyvaujanèios demokratijos árankis, prisideda prie atstovaujanèios demokratijos struktûrø (pvz., parlamentø) priimamø sprendimø gerinimo, gilesnio poþiûrio á plataus
spektro pilietinës visuomenës organizacijø reikmes ir lûkesèius. Taigi jie natûraliai
papildo politinæ valdþià, paprastai formuojamà politiniø partijø. Nacionaliniø komitetø buvimas ir jø vaidmuo formuojant politikà ir priimant sprendimus nacionaliniu
lygiu yra vienas svarbiausiø organizuotos
pilietinës visuomenës buvimo indikatoriø,
rodanèiø realø demokratijos lygá ðalyje.
Kartu nacionaliniai komitetai gali daryti átakà ir ES politikos formavimui, nes
EESRK glaudþiai bendradarbiauja su atitinkamais nacionaliniais komitetais. Vyksta reguliarûs susitikimai su jø lyderiais, kuriø metu koordinuojama veikla, keièiama-

si nuomonëmis aktualiais klausimais, formuojama ateities veiklos strategija.
EESRK kartu su atitinkamais nacionaliniais komitetais – tai tiltas, jungiantis Europà su jos organizuota pilietine visuomene. Jie turi vaidinti svarbiausià vaidmená skatinant struktûriná dialogà ir kuriant klestinèià ateities Europà.
Lietuva yra tarp tos nedidelës ES ðaliø
(paprastai ið Centrinës ir Rytø Europos)
grupës, kurios dar neákûrë tokiø nacionaliniø komitetø. Taigi ji ne iki galo iðnaudoja
dalyvaujanèios demokratijos skatinimo galimybes tiek nacionaliniu, tiek ir ES lygiu,
yra tarp ðaliø, kurios vis dar neatsikratë kai
kuriø praeities reliktø ir neávertino demokratijos ir pilietinës visuomenës svarbos.
Nagrinëdami NESR komitetø steigimo
ir veiklos dokumentus matome, kad kai kuriose ðalyse jø egzistavimas yra numatytas
net valstybës konstitucijose, bet daþniausiai tai apibrëþia ðalies parlamento priimtas ástatymas. Todël reikëtø, kad Lietuvos
Respublikos Seimas parengtø ir priimtø Lietuvos ekonomikos ir socialiniø reikalø komiteto (tarybos) ástatymà, kuriuo remiantis
jis ir bûtø ilgai nedelsiant ákurtas.
Reikia pastebëti, kad kai kuriose valstybëse (tarp jø ir Lietuvoje) esanèios triðalës tarybos (darbdaviø, profsàjungø ir vyriausybës atstovø) jokiu bûdu negali pakeisti NESR komitetø – visø pirma todël,
kad NESRK yra valstybës institucijø patarëjas, taigi ir šalies vyriausybës, o tuomet
iðeina, kad vyriausybës atstovai patarinës
sau... Antra, triðalës tarybos tikslai yra daug
siauresni nei NESRK. Treèia, jie atstovauja palyginti nedidelës organizuotos pilietinës visuomenës daliai, kuri Lietuvoje yra
ypaè daugialypë. Labai svarbûs Lietuvai
ðvietimo, kultûros, sveikatos apsaugos, savitumo, identiteto, kalbos ir paèios tautos
iðsaugojimo klausimai. Darbdaviø ir dirbanèiøjø socialinis dialogas, þinoma, yra
reikalingas, bet tai tik nedidelë visø visuomenës santykiø ávairovës dalis.
EESRK prezidentas Dimitris Dimitriadis buvo sukvietæs Baltijos valstybiø atstovus ir ragino skatinti tokiø nacionaliniø komitetø kûrimà, pateikë nemaþai jø sëkmingos veiklos pavyzdþiø. Toks jau ES principas – imtis priemoniø, kad sparèiau nyktø
ES ðaliø skirtumai, ypaè kai kalbama apie
demokratijà ir pilietinës visuomenës vaidmená. Lietuva, neturëdama tokio komiteto, neiðnaudoja dalies galimybiø prisistatyti bei dalyvauti formuojant ES politikà
daugeliu gyvybiðkai svarbiø problemø.
Delsimas èia tikrai nepateisinamas. Dauguma Lietuvos atstovø EESR komitete yra
pasirengæ besidomintiems tais klausimais
pateikti daugiau informacijos bei dalyvauti steigiant Lietuvos ekonomikos ir socialiniø reikalø komitetà, padëti jam plëtoti savo veiklà, kurti mokslo þiniomis grindþiamà ekonomikà – þiniø visuomenæ.
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Feroelektra yra XX a. atradimas.
Tai kristalø elektra. Ji atsiranda
savaime kristaluose, kurie
vadinami feroelektrikais.

Ið 11-osios
Europos
feroelektros
konferencijos
sugráþus

Feroelektriko áelektrinimo kryptá galima keisti

Feroelektra
Europoje ir Lietuvoje

Prof. Jonas GRIGAS
Feroelektrikai yra feromagnetikø elektriniai analogai. Tai kristalinës medþiagos,
kurios tam tikroje, kiekvienam kristalui bûdingoje (Kiuri) temperatûroje savaime poliarizuojasi, o savaiminës poliarizacijos dydá ir kryptá galima keisti elektriniu lauku.
Savaiminæ poliarizacijà, arba vidiná elektriná laukà, sukelia elektrintøjø daleliø – jonø
ar molekuliø poslinkis arba susitvarkymas.
Šis reiškinys vadinamas faziniu virsmu. Arti
fazinio virsmo temperatûros visos makroskopinës feroelektrikø fizikinës savybës yra
ekstremalios ir labai jautrios išoriniams poveikiams (elektriniam laukui, slëgiui, temperatûrai ir kt.). Feroelektrikai kartu yra geriausi pjezoelektrikai ir piroelektrikai. Todël
feroelektrikai (kristalai, jø keramika ir plonos plëvelës) naudojami kuriant ávairius informaciniø technologijø elementus – didelës talpos kondensatorius, elektriniu lauku valdomos talpos varikondus, garso imtuvus ir spinduolius, pavirðiniø akustiniø
bangø filtrus ir kitus elementus, mikrobangø ir ðviesos srautø valdymo árenginius,
informacijos uþrašymo, skaitymo ir feroelektrinës atminties (FRAM) árenginius. Kuriami naujos kartos kompiuteriai su operatyviàja feroelektrine atmintimi, kuri nedingsta iðjungus kompiuterá. Ið feroelektrikø kuriami infraraudonøjø spinduliø detektoriai, naktinio matymo prietaisai, apsauginiai akiniai, displëjai, elektrooptiniai árenginiai, dielektriniai rezonatoriai ir kiti moderniøjø telekomunikacijø elementai.
Europos ðaliø feroelektros konferencijos vyksta jau seniai. Aš jose dalyvauju ir
skaitau praneðimus nuo 1979 metø. Jos
rengiamos tose ðalyse, kurios daugiausia
pasiekë tyrinëdamos ðá egzotiná reiðkiná.
Kelis deðimtmeèius nuo ðio reiðkinio atradimo viso pasaulio mokslininkai stengësi
suprasti, kodël kai kurie neutralûs kristalai
tam tikroje temperatûroje savaime ásielektrina ir sukuria keliø deðimèiø kilovoltø á
centimetrà vidiná elektriná laukà. Toks kris-
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talas tampa tarsi elektros baterija. Pirmosiose konferencijose buvo diskutuojami
nauji gauti eksperimentiniai rezultatai ir teoriniai modeliai, siekiantys paaiðkinti ðá reiðkiná, praneðama apie atrandamus vis naujus feroelektrikus ir naujas jø savybes.
Dauguma feroelektrikø yra vadinamosios mineralo perovskito sandaros, iš kuriø daugiausia sudaryta Þemës pluta. 1983
m. K.A.Miuleris iš IBM firmos Ciuricho filialo Ispanijoje vykusioje eilinëje feroelektros konferencijoje pasiûlë ieðkoti superlaidumo reiðkinio aukðtose temperatûrose bûtent tarp perovskito sandaros kristalø. Keliems ðimtams klausytojø jo mintys
pro vienà ausá áëjo, o pro kità iðëjo. Uþtat
po ketveriø metø á kità feroelektros konferencijà K.A.Miuleris atvyko jau bûdamas
Nobelio premijos laureatas ir pasakë: „Að
gi jums aiðkinau, kur reikia ieðkoti aukðtatemperatûrio superlaidumo reiðkinio, bet jûs
Prof. J.Banys su
neiðgirdote“. Kaip daþprof. J.Dec iš
nai mes neišgirstame
Lenkijos
svarbiø minèiø!
Kai feroelektros reiðkinys buvo pakankamai
suprastas, prasidëjo paieðkos jo pritaikymo galimybiø. O jos pasirodë
labai didelës. Kai aðtuntàjá praëjusio amþiaus
dešimtmetá viename savo interviu pasakiau,
kad feroelektrikai ateityje daug kur pakeis puslaidininkius, net akademikai pareiðkë, kad nesitikëèiau apginti habilituoto daktaro disertacijà. Teko vaþiuoti disertacijos ginti kitur. O feroelektros tyrimai
ir taikymai plëtësi ir daugelis feroelektriniø
informaciniø technologijø elementø jau seniai pralenkë puslaidininkinius.
11-oji Europos feroelektros konferencija (EMF-2007) vyko Slovënijos kurortiniame Bledo miestelyje, esanèiame Julijaus
Alpiø apsuptame slënyje prie vaizdingo
kalnø eþero. Julijaus Alpiø vardà jos gavo

nuo Romos imperatoriaus Julijaus Cezario laikø. Konferencijoje dalyvavo 350
mokslininkø, inþinieriø ir verslo firmø atstovø ið 45 ðaliø – ne tik Europos, nes buvo
Japonijos, JAV, Kinijos, Korëjos, Malazijos
ir kt. ðaliø delegacijos. Perskaityti 42 kviestiniai praneðimai (vienà jø apie mikrobanginæ feroelektrikø spektroskopijà skaitë ðiø
eiluèiø autorius), 112 þodiniø praneðimø
(vienà jø apie dielektrinæ relaksacijà feroelektrikuose ir relaksoriuose skaitë VU Fizikos fakulteto dekanas prof. Jûras Banys)
ir 234 stendiniai praneðimai, keletà jø su
savo studentu Maksimu Ivanovu ir doktorantais pateikë taipogi prof. J.Banys.
Konferencijà pradëjo Slovënijos
mokslø akademijos prezidentas K.Þekðas, kuris yra feroelektros specialistas, paraðæs daug puikiø teoriniø moksliniø
straipsniø. Beje, ankstesnis Slovënijos

mokslø akademijos prezidentas Robertas Blincas, porà kartø aplankæs mus Vilniuje, taipogi yra vienas geriausiø ir aktyviausiø feroelektros autoritetø pasaulyje.
Mokslo srities plëtotæ lemia asmenybës.
Beje, 1958 m. studentas Robertas Blincas su vadovu paskelbë pirmàjá moksliná
straipsná apie vandenilinio ryðio feroelektrikø infraraudonuosius spektrus. Nuo to
laiko prasidëjo intensyvus feroelektros ty-

Feroelektrikà šildant
atsiranda elektra

Feroelektrinës
atminties
elementai

rimas Liublianos Jozefo Stefano fizikos
institute infraraudonosios, branduolio
magnetinio rezonanso, elektronø paramagnetinio rezonanso spektroskopijø
metodais bei teoriniø modeliø kûrimas.
Iš pradþiø buvo tiriami kristalai, vëliau –
skystieji kristalai, relaksoriai, sukiniø stiklai, magnetoferoelektrikai, multiferoikai,
nanosandaros ir plonos plëvelës. Kartu
su chemikais ir technologais prasidëjo jø
gamyba, o inþinieriai ágytas þinias pavertë informaciniø technologijø elementais
ir pinigais. Jozefo Stefano institutas yra
vienas ið feroelektros mokslo lyderiø pasaulyje. O maþa ðalis Slovënija, turinti vos
du milijonus gyventojø, yra maloni išimtis, kad ir maþoje protingai valdomoje
šalyje, kur mokslas nepainiojamas su ambicijomis ir politika, gali klestëti mokslas,
nes jis reikalauja milþiniðkø lëðø ir todël
yra dideliø ir turtingø ðaliø privilegija.
Jozefo Stefano institutas ðlovæ ágijo todël, kad Austro-Vengrijos imperijos laikais
studentas Jozefas Stefanas kartu su savo vadovu Liudviku Bocmanu atrado svarbø dësná, kad visi ðilti kûnai (taip pat ir að
su jumis) spinduliuoja elektromagnetines
bangas, kuriø galia proporcinga temperatûros ketvirtajam laipsniui. Kuo didesnë kûno temperatûra, tuo trumpesnes
bangas jis spinduliuoja. Prieð keletà metø skrisdamas á ðá institutà, lëktuve sëdëjau su Lietuvà lankiusiu australø studentu ið Melburno universiteto, kurá paðalino
ið fizikos fakulteto uþ tai, kad neþinojo ðio
dësnio. Studentui Jozefas Stefanas atneðë blogá, o Liublianai – garbæ ir gërá. Bendrauti su ðio instituto mokslininkais yra
garbë bet kuriam pasaulio mokslininkui.
Todël institutas turi daugybæ grantø, pro-

jektø ir pinigø, o laboratorijø galëtø pavy- uþsienieèiais yra J.Banys, J.Grigas ir V.Sadëti bet kurios ðalies mokslininkas.
mulionis.
Kokias svarbiausias problemas susirinPuslaidininkiø fizikos institute prof.
kæ fizikai nagrinëjo ðioje konferencijoje? Tai E.Tornau plëtoja faziniø virsmø teorijà. Ið
faziniø virsmø mechanizmus kristaluose, feroelektros srities yra apginta pora deðimrelaksorius, nanosandaras ir nanodaleliø èiø daktaro ir ketvertas habilituoto daktasavybes, pjezoelektrikus ir jø elementus, ro disertacijø, paskelbta keli ðimtai moksmultiferoikus ir kompozicines medþiagas, liniø straipsniø, skaityti praneðimai deðimdielektrines ir mikrobangines savybes, te- tyse tarptautiniø konferencijø Europos, Aziorinius feroelektros modelius, integruotuo- jos, Amerikos ir net Afrikos þemynuose
sius feroelektrikus, polimerus ir skystuo- (rugpjûèio mënesá Tanzanijoje dalyvavo
sius kristalus, plonas feroelektrines plëve- mûsø kolega VU Fizikos fakulteto docenles ir supergardeles, paþangiausius feroe- tas Vytautas Samulionis), dalyvaujame eulektros tyrimo metodus, feroelektrinius do- ropiniuose mokslo projektuose. Šios
menus ir feroelektrinæ keramikà.
mokslo krypties atstovai dirbo moksliná
Šiuos tyrimus ir naujø technologijø ele- darbà ir skaitë paskaitas keliose deðimtymentø kûrimà skatina dvi pagrindinës se uþsienio universitetø ir mokslo centrø.
prieþastys: kuo maþesnë elementø kaina Ir kam visa tai? Tai daryti skatina noras plair jø miniatiûrizavimas. Vien tik vokieèiø èiau paþinti pasaulá, suprasti, kaip jis veifirma EPCOS per metus pagamina 3 tûks- kia, noras þinoti. Nes þinios iðlaisvina þmotanèius tonø feroelektrinës keramikos. Fe- gø, bet ar padaro já laimingà?
roelektrikø pasyviøjø elementø rinka ðiais
Pabaigai norëèiau ðá bei tà pasakyti
metais yra 14 mlrd. eurø, feroelektrinës apie graþià ðalá Slovënijà. Ant Bledo eþekeramikos – 6–8 mlrd. eurø. Ypaè daug ro kranto staèios uolos stûkso seniauferoelektriniø gaminiø gamina JAV, Japo- sia Slovënijos pilis. Ji pirmà kartà paminijos, Pietø Korëjos ir Kinijos firmos.
nëta 1011 metais, kai Vokietijos imperaLietuvoje feroelektrà ir fazinius virsmus torius Henrikas II padovanojo jà vyskutiriame Vilniaus universitete nuo 1965 me- pams, kurie ðiame Alpiø slënyje jau valtø. Buvo sukurti originalûs mikrobanginës dë didelius þemës plotus. Pilyje yra virdielektrinës spektroskopijos metodai ir ðutinë gyvenamoji dalis su gotikine kopspektrometrai, atrasta naujø feroelektrikø lyèia ir apatinë su kiemais, pastatais ir
ir faziniø virsmø, tiriama faziniø virsmø di- galingu gotikiniu gynybos bokðtu. Virðunamika, minkðtosios feroelektrinës mo- tinë dalis dabar paversta restoranu ir mudos, kuriami faziniø virsmø modeliai, plëtojami ultragarsiniai
Feroelektrinës
tyrimai. Pastaraisiais metais vis
atminties
daugiau tiriami relaksoriai, ferinka
roelektrinë keramika ir pradedamos tirti feroelektrinës plëvelës bei nanodariniai. Ankstesnieji tyrimai apibendrinti monografijoje: J.Grigas, Microwave dielectric spectroscopy of
ferroelectrics and related materials (OPA Gordon and Breach Inc., Amsterdam, 1996) bei
kolektyvinëje monografijoje
Phase transitions in ferroelectric phosphorous chalcogenide crystals (Vilnius, 2006), kurios bendraautoriai kartu su
Bledo eþeras ir pilis

ziejumi. Ið pilies atsiveria puikus Bledo
ir apylinkiø vaizdas.
Slovënø istorija daug kuo panaði á lietuviø. Pusæ tûkstantmeèio Slovënija buvo Romos imperijos dalis, jie ávedë krikðèionybæ – slovënai yra katalikai. Bledo
eþere yra daugiau nei 1000 metø senumo baþnyèia – gamtos groþis visada
ákvëpdavo þmones bendrauti su Dievu.
Vëliau Slovënija áëjo á Austro-Vengrijos imperijà, buvo uþgrobta Napoleono, o 1918
metais tapo nepriklausoma valstybe.

Nukelta á 37 p.
Mokslas ir gyvenimas 2007 Nr. 10

7

Saulës ir Mënulio ðviesos þaismas debesyse kuria aibæ ávairiausiø atmosferos optiniø reiðkiniø, ryðkiomis spalvomis patraukianèiø dëmesá. Smulkiausios dalelës, ið kuriø sudaryti debesys,
– tai vandens laðeliai ar ledo kristalai. Ledo kristalai, ið kuriø
sudaryti patys aukðèiausieji – plunksniniai debesys, lauþia ar
atspindi ðviesà, sukurdami be galo turtingà halø ávairovæ (apie
tai raðyta ð.m. MG Nr. 4, p. 4). Vandens laðai, ið kuriø sudaryti
viduriniojo ir þemiausiojo aukðto debesys, taip pat lietus ir
rûkas, irgi kuria, kad ir ne tokius gausius, taèiau ne maþiau
áspûdingus optinius reiðkinius.
Visi yra matæ ryðkiaspalvæ vaivorykðtæ, kai Saulës spinduliai lûþta ir atsispindi
lietaus laðuose. Vaivorykðtës centras visada yra prieðingame Saulei taðke, todël ji
gerai matoma. Vaivorykðtei atsirasti reikia
tiesioginës Saulës ðviesos ir lietaus tuo pat
metu, o kadangi ðios abi sàlygos sunkokai dera tarpusavyje, vaivorykðtë, lyginant
su kitais atmosferos optiniais reiðkiniais,
nëra daþnas sveèias mûsø padangëje.
Kai dangø dengia balti, pusiau skaidrûs debesys, þvelgiant á Saulës ar Mënulio pusæ, galima pamatyti spalvotus ratilus aplink ðviesulá – vainikà. Ðiuo atveju
vainikas aplink Saulæ neturi nieko bendra
su Saulës virðutiniø atmosferos sluoksniø
vainiku, kuris matyti visiðko Saulës uþte-

Aureolës,
vainikai ir

vaivorykðtiniai
debesys

Habil. dr. Audrius DUBIETIS

2 pav. Vainikas aplink Saulæ

1 pav. Mënulio aureolës:
virðuje – þvelgiant pro plonà debesø
sluoksná, apaèioje – rûke
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Vainikai paprastai matomi viduriniojo
aukšto – aukštuosiuose sluoksniniuose
(altostratus) ar aukštuosiuose kamuoliniuose (altocumulus) debesyse, turinèiuose sluoksninæ struktûrà ir pasiþyminèiuose tolygiu bei vienodu daleliø dydþio pasiskirstymu. Retesniais atvejais vainikai gali
rastis plunksniniuose kamuoliniuose (cirrosstratus) debesyse, o itin retai net ir

mimo metu, nors abu reiðkiniai ir vadinami tuo paèiu vardu. Paties paprasèiausio
vainiko centras paprastai esti melsvas ar
akinamai baltas, o iðorinis kraðtas – raudonas, kartais turintis rudà atspalvá (1 pav.).
Toks vainikas vadinamas aureole. Sudëtingesnis (ir, þinoma, efektingesnis) vainikas sudarytas ið aureolës ir besikaitaliojanèiø spalvotø þiedø (2 pav.). Paprastai
vidinis vainiko þiedas yra mëlynas (ar net
violetinis), vidurinysis þalias (ar þaliai geltonas), o iðorinis raudonas. Toliau spalvos
pasikartoja panaðia, nors ir ne visada ta
paèia, tvarka. Ypatingais atvejais gali bûti
net iki 5 tokiø spalvotø kaskadø. Vainiko
kampinis skersmuo bûna labai ávairus –
nuo keliø iki keliolikos laipsniø (priminsime, kad Saulës ar Mënulio kampinis matmuo yra apie 0.5 laipsnio). Lyginant su vainiku, aureolës intensyvumas yra 10 kartø
didesnis, ir tai yra viena ið prieþasèiø, kodël aureolës matomos daug daþniau.

plunksniniuose (cirrus) debesyse, kai pastarieji yra labai aukðtai ir susidaro ledo kristalams kondensuojantis ant stratosferos
aerozoliø (daþniausiai sieros ar azoto rûgðèiø molekuliø). Efektingiausi vainikai bûna jaunuose, dar tik besiformuojanèiuose
debesyse, kuriuose dalelës yra maþos, o
jø dydis daugmaþ vienodas. Vainiko spalvø ryðkumas ir sodrumas labai priklauso
nuo optinio debesies tankio, kuris apibrëþiamas kaip atvirkðtinis dydis debesies storiui, kuriame sugeriama ar iðsklaidoma
maþdaug treèdalis kritusios ðviesos. Jei
debesys labai skaidrûs ir ploni (optinis tankis labai maþas), vainiko spalvos yra sodrios ir gerai iðsiskiria, taèiau jø ryðkumas
yra menkas. Spalvos bus neryðkios ir dël
daugkartinës sklaidos, esant labai storam
debesø sluoksniui. Be to, stori debesys
paprastai yra sudaryti ið labai ávairaus dydþio daleliø (vandens laðø ar ledo kristalø), tad juose matomos tik aureolës.
Panaðiai susidaro ir aureolës rûke (þr.
1 pav.), kai tarp stebëtojo ir ðviesos ðaltinio tvyro storas ávairaus dydþio vandens
laðeliø sluoksnis. Ávairiais stebëjimais nustatyta, kad egzistuoja tam tikras optimalus (t.y. artimas 1) debesies optinis tankis, kuriame gali bûti matomi áspûdingiausi ryðkiaspalviai vainikai.
Vainikai ir aureolës susidaro, kaip jau
minëjome, ir rûke ar netgi ore sklandant
þiedadulkëms. Kai kuriuose Suomijos regionuose, kur berþø, puðø ir egliø þiedadulkiø koncentracijos bûna ypaè didelës,
þiedadulkiø vainikai yra gana daþnas reiðkinys. Þiedadulkës bûna ávairiø, kartais ir
labai netaisyklingø formø, tad jos, laisvai
sklandydamos ore, ágauna tam tikrà orientacijà; tada vainikai bûna vertikaliai ar horizontaliai iðtásæ. Þiedadulkiø dydis paprastai esti apie 20–30 mikrometrø, tad jø vainikø kampiniai matmenys yra nedideli (keletas laipsniø). Beje, eliptiniai ar asimetriniai vainikai daþnai matomi ir debesyse,
kai vandens laðeliø dydis smarkiai kinta

skersai debesies. Vainikus galima stebëti
ir èia pat – þvelgiant á ðviesos ðaltiná pro
rasojanèius stiklus. Pastarieji vainikai neturi aureolës, kadangi vandens laðeliai yra
vienoje plokðtumoje, o atstumai tarp jø bemaþ vienodi. Aureolës gerai matomos tvyrant miglai, dulkëms ar dûmams. Egzotiðkiausia aureolë, kurios kampinis skersmuo
gali siekti kelias deðimtis laipsniø, þinoma
Biðopo þiedo vardu. Tokià aureolæ po Krakatau ugnikalnio iðsiverþimo 1883 m. pirmà kartà stebëjo ir apraðë Sereno Bishopas. Biðopo þiedas atsiranda dël Saulës ðviesos difrakcijos nuo maþesniø uþ 1
mikrometrà ugnikalnio iðmestø aerozoliø (daugiausiai sulfatø ar kitø sieros junginiø). Beje, Biðopo þiedai
buvo matomi net Suomijoje ir kitose Europos ðalyse
(!) po vieno didþiausiø praëjusio amþiaus Pinatubo
vulkano, esanèio Filipinuose, iðsiverþimo 1991 metais.
Labai daþnai debesø
kraðtai, atskiri fragmentai ar
net iðtisi debesys nusidaþo
neátikëtinai ryðkiomis besikaitanèiomis purpurinëmis, þaliomis ir mëlynomis spalvomis, turinèiomis ðaltà metaliná atspalvá (3 pav.). Tai – vaivorykðtiniai debesys (angl.
iridescent clouds). Kartais
ðiame spalvø þaisme galima
áþvelgti vainikams bûdingà spalvø iðsidëstymà, taèiau daþniausiai spalvotos dëmës
yra labai netaisyklingos, o persiklojanèios
spalvos kuria fantastinius tonus ir atspalvius. Seras J.F.Herðelis 1862 m. vienas pirmøjø paaiðkino vaivorykðtës spalvø atsiradimà debesyse, esanèiuose palei Saulæ. Jo
manymu, toks debesø nuspalvinimas yra
ne kas kita, kaip daugybiniø vainikø fragmentai, atsirandantys dël itin netolygaus daleliø dydþiø ir debesies optinio tankio pasiskirstymo. Taèiau vainikø fragmentais vaivorykðtiniø debesø iki galo paaiškinti nepavyksta, kadangi ðie kartais bûna nutolæ
net 30 laipsniø ir didesniu kampiniu atstumu nuo Saulës, o joks tokiø matmenø vainikas nëra stebëtas.
Áspûdingiausi vaivorykðtiniai debesys
bûna læðiðkuosiuose (lenticularis) debesyse, kurie susidaro dël atmosferos sunkio
bangø kalnuose. Angliðkai ðie debesys
kartais taip ir vadinami – mountain wave
clouds. Ypaè ryðkiomis spalvomis ðvyti poliariniai stratosferiniai debesys (vadinamieji
perlamutriniai debesys), sudaryti ið maþyèiø sieros ar azoto rûgðties laðeliø. Kadangi
perlamutriniai debesys yra labai aukðtai
(20–30 km aukðtyje), jø spalvø þaismas
matomas ilgokai po saulës laidos.

Deja, Lietuvos padangëje læðiðkieji debesys formuojasi retai ir neþinoma, ar kas
nors stebëjo perlamutrinius debesis, mat
pastarieji susidaro virð poliariniø srièiø ir
matomi kur kas ðiauriau. Taèiau apskritai
nusispalvina beveik visø formø debesys,
iðskyrus tik sluoksninius lietaus debesis,
kuriuose vandens laðeliø dydis gali siekti
milimetrus ir yra per didelis, kad vyktø pastebima difrakcija. Ryðkiausiø spalvø bûna debesø kraðtai, kadangi ten yra patys
maþiausi vandens laðeliai ar ledo kristalai.

bëti Mënulio ar dirbtiniø ðviesos ðaltiniø
kuriamus vainikus.
Fizikinë vainiko atsiradimo prieþastis
yra ðviesos difrakcijos reiðkinys. Difrakcija
– tai ðviesos uþlinkimas uþ kliûèiø. Vyrauja nuomonë, kad šviesos difrakcija yra toks
reiškinys, kurá galima stebëti tik laboratorijos sàlygomis. Ið tikrøjø didþiausia laboratorija yra virð mûsø plytintis dangus, kuriame galime stebëti visø fundamentiniø
optikos dësniø apraiðkas, o vainikai aplink ðviesulius yra puikus to pavyzdys. Kad

3 pav. Vaivorykðtiniai debesys

Mûsø platumoje áspûdingiausiai nusispalvina jau minëtieji aukštieji kamuoliniai
ir sluoksniniai bei plunksniniai kamuoliniai
debesys. Neretai ryðkiomis spalvomis pasidabina draikytøjø kamuoliniø debesø
(cumulus fractus) fragmentai, taèiau ðie debesys yra þemai, tad spalvos atsiranda,
kaitosi ir iðnyksta labai greitai. Ypaè retais
atvejais pastebimos plunksniniø debesø
ir lëktuvø kondensacijos pëdsakø spalvos.
Vainikai, aureolës ir vaivorykðtiniai
debesys yra gana daþnas, taèiau menkai þinomas ir retai pastebimas optinis
atmosferos reiðkinys, kadangi Saulës
ðviesa akina, tad instinktyviai stengiamës
á jà neþiûrëti. Patys spalvingiausi ir efektingiausi vainikai ir vaivorykðtiniai debesys þëri bûtent Saulës ðviesoje. Taèiau
tiesioginë saulës ðviesa yra labai pavojinga akims ir tà derëtø visad turëti omenyje. Saulës akiniai ar tamsûs stiklai jau
leidþia groþëtis vainikø spalvomis, ypaè
„paslëpus“ paèià Saulæ uþ pastatø, medþiø ar kt. Dar paprastesnis bûdas – stebëti Saulës atspindá ramaus vandens pavirðiuje, kai Saulë aukðtai, o jos ðviesa
krinta beveik statmenai pavirðiui. Taip vainikus stebëjo þymusis mokslininkas
I.Niutonas. Þinoma, saugiausia yra ste-

vyktø ðviesos difrakcija, kliûèiø matmenys
turi bûti palyginami su ðviesos bangos ilgiu. Þinant, kad mëlynos ðviesos bangos
ilgis yra 420 nm, o raudonos – 650 nm,
atitinkamø matmenø turi bûti ir kliûtys. Klasikinis pavyzdys, iðdëstytas visuose optikos vadovëliuose, yra ðviesos difrakcija jai
sklindant pro maþà apvalø plyðá. Jei kritusi ðviesa buvo vienspalvë, toliau nuo plyðio matoma ryðki dëmë centre ir tam tikras þiedø, kurie atskirti tamsiomis zonomis, iðsidëstymas. Pirmasis þiedas atitinka pirmàjà difrakcijos eilæ, antrasis – antràjà ir t.t. Kuo maþesnis bus plyðys, tuo
platesni ir labiau nutolæ vienas nuo kito bus
þiedai. Rezultatas iðliks toks pats, jei plyðá
pakeistume nepermatoma nedidele kliûtimi. Taèiau jei kritusi ðviesa buvo balta, tai
centrinë dëmë taip pat bus balta, o tamsios zonos uþ kliûties bus uþpildomos kitomis spalvomis, ir tokiu bûdu matysime
spalvotus ratilus. Balta centrinë dëmë ir yra
aureolë. Kiekvienos spalvos spinduliai dël
difrakcijos uþlinksta skirtingais kampais:
mëlyni maþiausiai, o raudoni daugiausiai,
tad difrakciniame vaizde spalvos iðsidëstys lygiai taip pat, kaip ir vainike. Tà pirmasis pastebëjo I.Niutonas, o matematiðkai ðá uþdaviná, remdamasis bangine ðvieMokslas ir gyvenimas 2007 Nr. 10
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sos teorija, XIX a. pradþioje iðsprendë
J.Fraunhoferis. Iðbaigtà ðviesos difrakcijos teorijà keleriais metais vëliau sukûrë
A.Frenelis. Taigi vainikà kokybiðkai galima apraðyti kaip ðviesos difrakcijos reiðkiná nuo maþø kliûèiø (pvz., vandens laðeliø ar ledo kristalø). Esminis vainiko
skirtumas nuo plyðio ar pavienës kliûties

4 pav. Taisyklingo
vainiko aplink Saulæ
fragmentas

formuojamo difrakcinio vaizdo yra tas,
kad ðviesos kelyje tokiø kliûèiø yra daugybë. Taigi vainikas yra kolektyvinis ðviesos difrakcijos ir interferencijos rezultatas, kai kiekvienas kliûties taðkas laikomas nauju ðviesos bangø ðaltiniu, optikoje tai þinoma kaip Hiuigenso principas.
Matematiðkai kiekvienos spalvos intensyvumo skirstinys apraðomas Beselio
funkcija, o spalvø minimumo ir maksimumo (ðviesiø ir tamsiø þiedø) padëtys
(atlenkimo kampai) yra tiesiog proporcingos bangos ilgiui ir atvirkðèiai proporcingos kliûties skersmeniui. Remiantis ðviesos difrakcijos teorija, galima nesunkiai ávertinti, kad 10 mikrometrø skersmens vandens laðeliai sukurs vainikà,
kurio kampinis skersmuo bus 7o aureolës raudonajam kraðtui, 12o pirmajam,
20o antrajam raudonos šviesos maksimumui ir t.t. O jei laðelio dydis bûtø 20
mikrometrø, tai kampiniai vainiko spalvø matmenys sumaþëtø dvigubai. Iðmatavus ir aukðtesniø eiliø difrakcijos kampus, galima tiksliai ir paprastai nustatyti
vandens laðeliø ar ledo kristalø dydá debesyje. Tokiø matavimø duomenys byloja, kad vainikus formuoja tik labai maþi vandens laðeliai ar ledo kristalai, kuriø skersmuo tëra 5–25 mikrometrai. Vienas pirmøjø tokius matavimus 1925 m.
atliko C.Brooksas, tyrinëdamas debesø
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formavimosi ypatumus ir susiedamas
vandens laðeliø dydá su debesø aukðèiu bei temperatûra.
Aukðèiau iðdëstytas kokybinis vainikø formavimo modelis tëra artutinis, nors
kokybiðkai neblogai paaiðkina stebimus
reiðkinius. Iki ðiol buvo manoma, kad
vainikà formuojanèios dalelës neturi tokiø materialiø savybiø, kaip forma, skaidrumas ar cheminë sudëtis. Ðiuolaikinis
apraðymas yra kur kas sudëtingesnis ir
grindþiamas Mie sklaidos teorija, kurià
1908 m. suformulavo vokieèiø mokslininkas Gustavas Mie, remdamasis Maksvelio
lygtimis. Savo darbais Mie siekë paaiðkinti spalvas bei optinius reiðkinius koloidinëse aukso daleliø suspensijose. Laikui bëgant Mie teorija iðaugo á universalià ðviesos sklaidos teorijà, kuri áskaito visus ámanomus optinius reiðkinius (ðviesos sklidimà, atspindá, lûþá, interferencijà, difrakcijà ir sklaidà), o kartu ir daleliø
formà bei kitas savybes. Remiantis Mie
teorija galima modeliuoti visus be iðimties optinius atmosferos reiðkinius, taèiau
skaitmeninës iðraiðkos yra gremëzdiðkos, o patys skaièiavimai reikalauja daug
laiko ir ištekliø. Todël ðià teorijà imta plaèiai taikyti tik atsiradus kompiuteriams.
Šiuo metu yra sukurtos laisvai prieinamos kompiuteriø programos, kurios
leidþia ne tik modeliuoti vainikø susidarymà esant skirtingoms atmosferos sàlygoms, bet ir tiksliai atkurti stebëtà vainikà kompiuterio ekrane, gauti naudingos mokslinës informacijos apie daleliø dydá, jø erdviná pasiskirstymà, kondensacijos spartà bei paèiø debesø dinamikos ir mikrofizikos ypatumus. Vienas þymiausiø Mie teorijos skaitmeninio
modeliavimo specialistø Filipas Lavenas
pajuokavo, kad ðios teorijos taikymas
atmosferos reiškiniams modeliuoti kai
kuriais aspektais panaðus á bandymà
skaldyti rieðutus kûju, taèiau moksline
prasme jo nauda yra neabejotina. Skaitmeninio modeliavimo rezultatai byloja,
kad sodriausiø spalvø ir daugiau nei keleto difrakciniø eiliø vainikai matomi, kai
daleliø dydis debesyje yra vienodas (vadinamasis monodispersinis skirstinys).
Realybëje taip pasitaiko gana retai,
daþniau matomi tik atskiri tokiø vainikø
fragmentai (4 pav.). Jei debesys sudaryti ið labai skirtingo dydþio laðeliø ar kristalø, vainiko spalvos iðnyksta susiliedamos á vientisà baltà aureolæ. Aureoliø intensyvumo skirstiniø matavimai tebëra
aktualûs ir ðiandien vertinant atmosferos
skaidrumà. Ádomu ir tai, kad sukauptos
þinios apie aureoles ir vainikus mûsø atmosferoje gali praversti ir tyrinëjant kitø
planetø, turinèiø atmosferas, pvz. Veneros, debesø sudëtá ir struktûrà.
Audriaus DUBIEÈIO nuotraukos

Ryga

lietuviø
Doc. dr. Vytautas
POCIUS
Prieð ðimtmetá vykæ ávykiai yra labai
reikðmingi lietuviø tautai ir Lietuvos valstybës atkûrimui. 1904 m. lietuviai po 40 metø
nuoþmios kovos atgavo savo raðtà lotyniðkomis raidëmis. 1905 m. ávykæs Didysis Vilniaus seimas, kuriame dalyvavo apie 2000
delegatø, uþfiksavo subrendusià lietuviø
tautà, siekianèià savarankiðkumo tarp pasaulio tautø. Toks tada buvo pagrindinis tikslas. Tuomet ávyko 1905–1907 metø tautiniai
sukilimai Lietuvoje, pasirodë legalûs lietuviðki laikraðèiai, steigësi naujos kultûrinës
draugijos, plaèiai paplito lietuviðki vakarai
ir spektakliai bei ðvietimas lietuviø kalba mokyklose. Visa tai padëjo pagrindus demokratinës Lietuvos valstybës ásteigimui. Ðis
tikslas galëjo bûti pasiektas organizuojant
tautinio ðvietëjiðko darbo centrus, kuriuose susibûræ daug vienminèiø savo idëjas
skleidë á tolimiausius pakraðèius. Tokius kultûrinio darbo centrus patogiausia steigti dideliuose miestuose, kur tankiai gyvena
daug þmoniø, lengviausia pasislëpti nuo nepageidaujamø akiø, yra geros ryðio ir susisiekimo priemonës. Todël neatsitiktinai Vilniuje jau apie 1900 metus Petras Vileiðis
ásteigë slaptà ,,Dvylikos Vilniaus apaðtalø“
draugijà, kuri turëjo organizuoti lietuviðkà
veiklà mieste. Iki Pirmojo pasaulinio karo
Vilniuje ir Kaune buvo ásteigta apytikriai po
12 lietuviðkø draugijø bei bendroviø lietuviðkoms knygoms leisti.
Uþ Lietuvos ribø iðvykæ lietuviai dideliuose miestuose taip pat bûrësi á lietuviðkas diasporas, bet jø tikslai buvo kitokie
nei tëvynëje ir skirtingas bendravimo lygis. Svetur gyvenanèiø þmoniø grupiø bendravimo brandà galima skirstyti á tris lygius.
1. Pradinis lygis – bendravimas su savo tautieèiais, savitarpio ðalpa, nacionaliniø vakarø rengimas.
2. Aukðtesnis lygis – gimtàja kalba ðvietimas mokyklose ir pamaldos baþnyèiose.
3. Aukðèiausias lygis – diasporos informacinës sistemos sukûrimas, laikraðèiai ir ekonominis bendravimas.
Suprantama, kad aukðèiausia diaspo-

– didþiausias

kultûros centras
prieð 100 metø uþ
Lietuvos ribø
ros branda pasiekiama tik esant dideliam
skaièiui vienos tautybës þmoniø. Lietuviø
skaièius Rusijos imperijos svarbesniuose miestuose iki Pirmojo pasaulinio karo
didþiausias buvo Rygoje ir siekë 50 000
þmoniø. Kai kurie lietuviai buvo uþsiraðæ
kaip lenkai, nors lenkiðkai nemokëjo, todël oficialus lietuviø skaièius sumaþintas
iki 35 000 (þr. lentelæ).
Lietuviai plûstelëjo á Rygà XIX a. pabaigoje, kai Rusijos imperijos svarbiame
uoste sparèiai augo pramonë ir trûko darbo jëgos. Lietuvos paðonëje esantis stambus prekybos centras ir uostas nuo seno
domino lietuvius prekybininkus ir kitus suinteresuotus asmenis. Rygos populiarumas ypaè išaugo tarp lietuviø jaunimo perorganizavus Rygos politechnikà su dës-

Rygos politechnikos instituto rûmai (1896–
1918). Reikðmingiausia lietuviø studentø
techninës krypties aukðtoji mokykla iki
Pirmojo pasaulinio karo. Dabar ðiuose
rûmuose Latvijos universitetas

tomàja vokieèiø kalba á Politechnikos institutà su rusø dëstomàja kalba ir pastaèius naujus rûmus bei padidinus studentø priëmimà (apie 1900 metus). Ryga domëjosi taip pat ávairiø sroviø kovotojai
prieð carizmà, nes èia buvo maþiau suvarþymø ir daugiau ávairiø lengvatø. Mat
Rygos elità sudarë vokieèiø kilmës Livonijos riteriø, stambiø þemvaldþiø palikuonys, rëmæ carizmà ir turëjæ daug savø þmoniø caro aplinkoje. Todël Ryga bei Kurðo
ir Livonijos gubernijos buvo privilegijuotoje padëtyje. Pavyzdþiui, legali lietuviø drau-

gija Rygoje ásteigta 1894-04-03 – ,,Lietuviø pašalpos draugystë Rygoje” (,,Paðalpa”). Tuo tarpu tokia pat ,,Vilniaus lietuviø savitarpinës paðalpos draugija” – tik
po 10 metø, t.y. 1904-03-24. Pirmasis legalus lietuviðkas spektaklis suvaidintas
Rygoje 1898- 02-14, o Vilniuje po septyneriø metø – 1905-02-06.

(1905) buvo ásteigta tokia pat draugija ,,Vilniaus kanklës”, veikusi iki 1908 metø. Antra vertus, Rygos lietuviai akylai stebëjo
tautinius ávykius Lietuvoje. Vilniuje surengus lietuviø dailës parodà 1907 m., rygieèiai papraðë jà surengti ir Rygoje.
Kitas Rygos lietuviø veiklos bruoþas –
aktyvus ne inteligentø dalyvavimas organizuojant draugijas ir jas valdant. Kituose
miestuose – Vilniuje, Kaune, Peterburge,
Maskvoje ir kitur – lietuviškas draugijas organizuodavo aukðto iðsilavinimo inteligentai, o paprasti þmonës bûdavo tik dalyviai
arba steigdavo savas draugijas kaip Peterburge ir ,,Maþturèiai”. Rygos lietuviø
draugijà ,,Paðalpa” suorganizavo policijos
nuovados raðtininkas Povilas Þaldokas,
prekybininkas Antanas Ðimoliûnas ir kiti.
Tuomet Rygoje gyvenæ keletas lietuviø in-

Lietuviø skaièius didesniuosiuose Rusijos imperijos kultûros centruose
iki Pirmojo pasaulinio karo
Miestas
Gyventojø skaièius
Lietuviø skaièius
Svarbesniø lietuviø
(apytikriai)
(apytikriai)
draugijø skaièius
Vilnius
150 000
5000
12
Kaunas
90 000
6000
12
Peterburgas
1,5 mln.
30 000
6
Maskva
1,6 mln.
2000
3
Odesa
7000
2
Kijevas
250 000
maþai
0
Charkovas
175 000
2000
1
Ryga
0,5 mln.
50 000–35 000
12

Rygos lietuviai tautinëje veikloje eidami priekyje savo pavyzdþiu daþnai skatino Lietuvoje þmones burtis ir ávairiomis formomis gaivinti tautinæ dvasià. Tai liudija pavyzdys su Rygoje 1904 - 02 - 25 ásteigta
meno draugija ,,Kanklës”, nes po metø

teligentø á ðià draugijà þiûrëjo skeptiðkai,
nes nenorëjo sësti prie vieno stalo su prasèiokais. Mat tais laikais Rusijoje visuomenë buvo ryðkiai susisluoksniavusi á elitinius
ir prasèiokus þmones – elitas ið aukðto þiûrëjo á prasèiokus. Pirmasis inteligentas,
ástojæs á ,,Paðalpos“ draugijà 1903 m.
pradþioje, buvo inþ. Antanas Macijauskas.
Tuo jis átikino skeptikus, kad ði legali draugija gali bûti veiksminga organizuojant tautinæ-kultûrinæ veiklà Rygoje ir svarbiausia
ne þmogaus padëtis visuomenëje, bet
meilë savo kalbai ir Tëvynei.
Nors á lietuviðkas draugijas Rygoje vëliau stodavo inteligentai ir darbininkai, bet
tarp jø daþnai kildavo nesutarimai, daþniausiai skatinami asmeniniø ambicijø. Prasèiokø lyderiu tapo Liudvikas Jakavièius, karðtas lietuvis patriotas, talentingas aktorius humoristas, liberaliø paþiûrø, daug prisidëjæs
prie lietuviðkos veiklos iðsiplëtojimo RygoPirmojo lietuviðko
spektaklio Rygoje
1898-02-14 afiðos
iðtrauka. Spaudos
draudimo metais
legaliai pavartotas
lietuviðkas raðtas.
Ðis ávykis paskatino
rengti pirmàjá
lietuviðkà spektaklá
Lietuvoje, Palangoje, 1899 metais
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je. Atsiradus daugiau lietuviø inteligentø ir
dijà ,,Be ðulo”. Apie ,,Vilties” draugijos stuprofesionaliø artistø, L.Jakavièius buvo nudentø rengiamus vakarus pradëjo sklisti lestumtas á antrà planà. Su tokia padëtimi jis
gendos. Todël 1912-01-22 á ,,Vilties” speknenorëjo taikstytis, subûrë savo ðalininkus,
taklá, Liudo Giros tragedijà ,,Kerðtas”, atvykurie buvo vadinami ,,jakavitais”, ir 1906 m.
ko Livonijos gubernatorius Zvegencevas su
gruodþio mën. pradëjo leisti mënraðtá
palydovais. Tai buvo aukðtas lietuviø stu,,Juokdarys”, 1909 m. – savaitraðtá ,,Rydentø ávertinimas.
gos naujienos”, ásteigë galingà lietuviø
,,Vilties” draugijos meninis vadovas
spektakliø bendrovæ ,,Þaislas”, ið esmës
buvo Petras Pundzevièius (Petliukas), kutapusià Rygos lietuviø teatru. L.Jakaviris su pertraukomis 13 metø studijavo Ryèiaus oponentai ir kritikai bugos politechnikos institute
vo Ðv. Kazimiero draugijos
ir daug nuveikë lietuviø teatstovai: tarnautojas Juozaatro labui. Jis sukûrë ir papas Bajoras ir kun. Juozastatë 3 populiarias komepas Bikinas, verslininkas
dijas, skirtas mëgëjø teatAntanas Ðimoliûnas, taip
rui: ,,Neatmezgamas mazpat demokratiniø paþiûrø
gas”, ,,Velnias ne boba”,
inteligentai inþ. Antanas Ma,,Nepasisekë Marytei”. Taip
cijauskas, teisininkas Kazipat iðvertë ið svetimø kalmieras Vizbaras ir notaro
bø ir pastatë dar 5 komedipadëjëjas Jurgis Linartas.
jas. Petliukas buvo ne tik
Pastarieji taip pat leido saraðytojas, dramaturgas bei
vaitraðtá ,,Rygos garsas”, o
reþisierius, bet ir artistas,
K.Vizbaras dar vadovavo Kun. Juozapas Bikinas
dainininkas. Po Pirmojo pameno draugijai ,,Kanklës”.
saulinio karo jis tapo LietuDvi lietuviškos veiklos tarp savæs konvos kariuomenës savanoriu. Jam buvo
kuruojanèios þmoniø grupës, viena versuteiktas pulkininko laipsnis.
tus, gyvino, darë ádomesnæ ir turiningesRygos politechnikos institute ir ,,Vilties”
næ tautinæ veiklà, antra vertus – kai du pedraugijoje subrendo apie 40 jaunø lietuðasi treèias laimi. Taip atsitiko ir Rygoje,
viø, aukðtos kvalifikacijos specialistø ir patnes buvo ásteigta bolðevikinës krypties lieriotø, kurie vëliau áneðë svarø indëlá á netuviø darbininkø blaivybës draugija
priklausomos Lietuvos kûrimà. Daugelis
,,Giedra”. Jos oficialus tikslas – skleisti
jø uþëmë aukðtus postus jaunoje Lietuvos
blaivybës idëjas, bet neoficialiai vykdë
valstybëje. Štai buvæs ,,Vilties” draugijos
proletariato internacionalizmo propagannarys Juozas Tûbelis apie 9 metus vadodà, prieðingà Lietuvos savarankiðkumui.
vavo Lietuvos vyriausybei bûdamas MinistPolitine veikla uþsiiminëjo tik keli ,,Giedrø Tarybos pirmininku. Jonas Ðimoliûnas,
ros” vadovai, o eiliniai draugijos nariai doTadas Ðulcas, Kazimieras Vasiliauskas –
mëjosi lietuviðkomis dainomis, spektakLietuvos universiteto profesoriai daug priliais, koncertais, keldavo savo raðtingusidëjo prie aukðtojo technikos mokslo iðmà ásteigtoje mokykloje ir t.t. Galima saplëtojimo Lietuvoje. Jie Rygoje ágytas þikyti, kad ,,Giedra” taip pat prisidëjo prie
nias, patirtá bei studijø planus ir programas
lietuviðkos tautinës savimonës ugdymo.
pritaikë kurdami Lietuvos universiteto
Labai svarbø vaidmená rengiant speciaTechnikos fakultetà. Daug ,,Vilties” draulistus atkuriamai Lietuvos valstybei atliko Rygijos nariø buvo Nepriklausomybës kovø
gos politechnikos institute ásteigta lietuviø
savanoriai ir Lietuvos kariuomenës kûrëstudentø draugija ,,Viltis”. Iki Pirmojo pajai, kaip antai: P.Pundzevièius, F.Vizbaras,
saulinio karo lietuviai studentai buvo tautiV.Þemkalnis-Landsbergis ir kiti.
nio atgimimo ir Lietuvos valstybingumo atDidysis Vilniaus seimas davë stiprø pokûrimo pagrindinë jëga. ,,Viltis” buvo ásteigstûmá Rygos lietuviams rûpintis ðvietimu
ta 1902 m. Statybos fakulteto studento, vëir kurti lietuviðkas mokyklas. To seimo deliau tapusio profesoriumi, Jono Ðimoliûno.
legato Jono Ðimoliûno pastangomis 1905
Iki 1909 m. ,,Viltis” veikë nelegaliai, ,,Paðalm. gruodþio 18 d. didþiulëje rusø salëje
pos“ draugijos priedangoje, oficialiai áregist,,Ulej” buvo suðauktas visuotinis Rygos lieruota tik 1909 metais. ,,Vilties” draugijos natuviø mitingas, kuris nutarë Rygoje steigti
riø tikslas – mokslas ir lietuvybës gaivinilietuviðkas mokyklas, gaunant finansinæ
mas per dainà, muzikà bei scenà. Studenparamà ið Rygos lietuviø bendruomenës.
tai stengësi sukurti palankø ávaizdá apie lieTam tikslui numatyta ásteigti ðvietimo drautuvius Rygoje, todël jø rengiami koncertai
gijà ,,Þvaigþdë”. Ðios draugijos steigiamair spektakliai bûdavo aukðto meninio lygio.
sis susirinkimas ávyko 1906-05-11. Nario
Štai 1911-01-15 studentai pakvietë ,,Vilties”
mokestis, ne maþesnis kaip 1 rub., skirtas
draugijos vakare koncertuoti jau pagarsëmokykloms išlaikyti. Kai kurie nariai paaujusá Rusijoje lietuvá tenorà Kiprà Petrauskà
kodavo gerokai daugiau. Nariø skaièius
ir kompozitoriø Stasá Ðimkø bei latviø garkeitësi, didþiausias buvo 1909 m. – 650.
sius muzikantus, o patys suvaidino komeVëliau ,,Þvaigþdë” gaudavo paðalpà ið Ry-
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gos miesto savivaldybës. Pirmosios trys
dviklasës pradinës mokyklos pradëjo veikti
1906 m. rudená, vëliau jø skaièius iðaugo
iki 6, iš pradþiø mokiniø susirinkdavo 125,
vëliau – 544, o 1916 m. mokiniø buvo net
1113. Prie mokyklø buvo kuriami kursai
suaugusiems. ,,Þvaigþdës” mokyklose buvo ásteigta 3 bibliotekëlës, choras, vaidintojø bûrelis, buvo skaitomos paskaitos,
rengiami koncertai, statomi spektakliai, organizuojamos loterijos. Uþ surengtus vakarus ,,Þvaigþdë” gaudavo papildomø lëðø. Ði draugija gyvavo iki 1917-09-03, kol
vokieèiø kariuomenë okupavo Rygà. Draugijai vadovavo iðrinkta valdyba. Ilgiausiai
valdybos pirmininku yra dirbæs Pranas Maðiotas, be jo, valdybos pirmininkais yra buvæ teisininkas A.Butkis, gyd. J.Rudis, T.Þilevièius, B.Giedraitis, kun. J.Latvis.
Be ,,Þvaigþdës“ draugijos, dar po vienà mokyklà buvo ásteigusios ,,Paðalpos”
ir ,,Giedros” draugijos. Taigi Rygoje yra
veikusios 8 lietuviðkos pradiniø klasiø mokyklos. Èia daugelis lietuviø pramoko raðto ir paliko pëdsakà, kad þmonëmis yra
buvæ. Tikriausiai vienas ið jø – pirmasis
karininkas, þuvæs uþ Lietuvos nepriklausomybæ 1919 m. Antanas Juozapavièius,
kurio vardu pavadinta daugelis Lietuvos
miestø gatviø.
Rygos lietuviø ðvietimui didelës átakos
turëjo 1904 m. pabaigoje ásteigti 2 lietuviðki knygynai: L.Jakavièiaus Katalikø g. Nr.
20 (iš pradþiø Nr. 16) ir inþ. A.Macijausko
D.Pilies g. Nr. 7 (iš pradþiø Mësininkø g.
Nr. 3). Knygynuose veikë skaityklos, buvo
platinamos lietuviðkos knygos ir laikraðèiai,
iðleisti visuose lietuviø centruose Europoje ir Amerikoje. Knygynai turëjo licencijas
leisti lietuviðkus leidinius, o L.Jakavièiaus
knygynas – net savo spaustuvæ.
Ryðkø pëdsakà lietuviø kultûroje paliko A.Macijausko knygynas. Pats A.Macijauskas paraðë, iðvertë ir sulietuvino apie
40 knygø, kuriø taip trûko tais laikais. Jis
knygas leido ir platino per savo knygynà
Rygoje ir jo filialà Kaune, Vilniaus g. Nr.
16. Ðvietimo poþiûriu reikðminga, kad
knygynas steigë skaityklas stambiose Rygos gamyklose, kuriose dirbo daug lietuviø darbininkø. Pavyzdþiui, didelë skaitykla buvo ásteigta gumos gaminiø fabrike ,,Pravodnik”, kur dirbo apie 4000 lietuviø. Ðis knygynas taip pat leido muzikinius kûrinius, susijusius su Lietuva. Èia
1906 m. bene pirmà kartà masiniu tiraþu
iðleistas V.Kudirkos ,,Lietuviø himnas”. Ðá
leidiná ypaè akcentavo politikas ir muzikologas prof. Vytautas Landsbergis, atidengdamas A.Macijausko paminkliná
biustà Pabirþëje 2001-05-13. Kitas šio knygyno reikðmingas muzikinis leidinys – Rygos lietuviø kompozitoriaus Petro Stankevièiaus sukurtas marðas ,,Vytautui Didþiajam” Þalgirio mûðio 500 metø jubilie-

Pranas Mašiotas
(1863–1940)

Antanas Macijauskas
(1874–1950)

Jonas Ðimoliûnas
(1878–1965)

Demokratiniø paþiûrø Rygos lietuviø bendruomenës vadovai

jaus proga (1910 m.). Ðis kûrinys dar laukia ávertinimo, gal 2010 m., kai bus 600
metø Þalgirio mûðio sukaktis. Šiais metais sukanka 100 metø, kai anglø firma
,,Zonophone Record” Rygoje pagamino
pirmàsias gramofonø plokðteles su lietuviðkø dainø áraðais, kurias atliko Rygos
lietuviai P.Pundzevièius, J.Linartas, A.Kaèanauskas, J.Lukavièius K.Visockaitë,
J.Linartienë ir kiti. Ðios plokðtelës buvo
reklamuojamos ir platinamos per A.Macijausko knygynus Rygoje ir Kaune.
Rygos lietuviø diasporos kultûriniame
gyvenime labai reikðmingas buvo katalikø Baþnyèios vaidmuo. Rygos lietuviai savo aukomis 1891m. pastatë šv. Pranciðkaus baþnyèià Rygos Maskvos priemiestyje, kur gyveno daug lietuviø. Prieð ðimtà
metø Rygoje buvo 3 katalikø baþnyèios ir
1 kalvinø, kur pamaldos ðalia lenkiðkø, vokiðkø, latviðkø vykdavo ir lietuviðkai. Lietuviðkos pamaldos katalikø baþnyèiose buvo laikomos periodiðkai kas ketvirtà sekmadiená. Visos trys katalikø baþnyèios priklausë Rygos parapijai ir buvo valdomos
prelato Afanasevièiaus. Šis kunigas, kaip
ir kai kurie vyskupai, Rusijos imperijoje siekë katalikø vienybës lenkø kalbos pagrindu. Todël á baþnyèias lietuviø kalbà prelatas Afanasevièius ásileido tik visuomenës
spaudþiamas, draudë kurti katalikiðkas lietuviø draugijas ir kunigams jose dalyvauti. Þinomas lietuviø katalikø ir visuomenës
veikëjas Ðv.Kazimiero draugijos pirmininkas Kaune kun. prof. Adomas Jakðtas
(Aleksandras Dambrauskas) savo redaguojamame laikraðtyje ,,Nedëldienio skaitymas” 1907, Nr.40 (94) apie ðá laikotarpá
ið nevilties taip suðunka: „Dieve aukðèiausias, duok nuskriaustiems lietuviams sulaukti kuomet nors teisybës“.
Lietuviø katalikø padëtis Rygoje pradëjo keistis po 1907 m., kai èia pradëjo
veikti Ðv. Kazimiero draugijos atstovai kun.
J.Bikinas, atvykæs ið Kauno, ir tarnautojas
J.Bajoras bei kiti. Jø pastangomis po dideliø vargø Rygoje 1909-10-29 buvo ásteigta ,,Rygos lietuviø katalikø blaivybës draugija”. Ði draugija veikë labai aktyviai, organizuodavo vakarus, skaitë paskaitas,
ðvietë þmones ir kovojo prieð girtavimà.
Antroji lietuviø katalikø draugija – ,,Ðv.Zitos lietuviø tarnaièiø ir darbininkiø draugi-

ja“, kurios ástatai ir leidimas patvirtinti 191012-21, bet steigiamasis susirinkimas ávyko tik po 9 mënesiø, tikriausiai dël Rygos
klebono daromø kliûèiø. Ði draugija turëjo rûpintis jaunø lietuvaièiø gyvenimu ir jø
ðvietimu. Pagaliau 1911 m. geguþës mën.
Rygos katalikø parapija buvo padalinta á
tris parapijas. Didelis buvo lietuviø laimëjimas, kad ðv.Alberto parapijos klebonu paskirtas lietuvis kun. D.Taujenis, kuris išrinktas ir ,,Šv.Zitos” draugijos pirmininku.
Daug Rygos lietuviø kunigø prisidëjo
prie lietuviø vyrø ir moterø moralinio ir dvasinio tobulëjimo, dalyvavo pedagoginëje
veikloje Rygos lietuviø mokyklose. Ðilèiausi
atsiminimai apie kunigus J.Tumà-Vaiþgantà, kelerius metus dirbusá Rygoje, Jonà Jacevièiø – 1831 m. sukilëlio Anupro sûnø;
kai Rygos baþnyèios vadovai lietuviø kalbà vadindavo chlopska mowa, jis save laikë lietuviu ir su mokiniais bendraudavo lietuviðkai. Daug lietuviø bendruomenës labui nuveikë kunigai J.Bikinas, A.Cesavièius, Kazakevièius, Krapauskis, J.Latvis,
Silavièius, D.Taujenis, A.Urbšas ir kiti.
Rygos lietuviai prieð Pirmàjá pasauliná karà buvo ásteigæ ne tik kultûrines draugijas,
mokyklas, laikraðèius, bet ir ekonominius
susivienijimus. Ðie sambûriai buvo dviejø
rûðiø – lietuviø vartotojø draugijos ir lietuviø
taupomosios skolinamosios kasos (lietuviðki bankeliai). Vartotojø draugijos kûrësi siekdamos apsaugoti savo tautieèius nuo prekiø perpardavinëtojø ir prekybininkø lupikavimo. Ðiø draugijø nariai tobulëjo intelektualiai, nes atsikratë vergiðko nuolankumo,
tapo màstanèiais ir savarankiðkais þmonëmis. Pirmoji Rygos lietuviø vartotojø draugija buvo ásteigta 1909-04-19 pavadinimu
,,Antroji Torensbergo lietuviø vartotojø
draugija“. Torensbergas (Torniakalnis) –
Rygos priemiestis kairiajame Dauguvos
krante, kur latviai jau buvo ásteigæ savo
vartotojø draugijà, todël lietuviai ákûrë antràjà ðio rajono vartotojø draugijà. Kita vartotojø draugija ásteigta 1909-11-29 ir pavadinta ,,Rygos lietuviø vartotojø draugija”. Ðiø draugijø darbas nebuvo pastovus, daþnai keitësi pirmininkai, trûko vieningumo, o svarbiausia – nariø vidinës
kultûros, bet lietuviai ir naujoje aplinkoje
mokësi spræsti ekonomines problemas.
Lietuviškos taupomosios skolinamo-

sios kasos Rygoje atsirado 1912–1914
metais. Þymus Rygos lietuviø veikëjas
A.Macijauskas taip jas apibûdino: „Kuo
ðirdis yra kûnui, tuo tautiðkas bankas bus
mûsø pramonei: jis iðties rankà lietuviø
pirkliams ir pramonininkams, suteiks kredità ir parems tautos ástaigas“.
Tokie tautiðki bankeliai arba taupomosios skolinamosios kasos Rygoje buvo ásisteigusios trys: Latviø–lietuviø, Lietuviø, ,,Paðalpos” draugijos. Deja,
Pirmojo pasaulinio karo
išvakarëse susikûræ lietuviðki bankeliai nespëjo susitvarkyti ir tautiniam
judëjimui maþai padëjo.
Tik ekonominëse draugijose dirbæ þmonës ágijo patirties, kuri jiems pasitarnavo gyvenant ir dirbant nepriklausomoje
Lietuvoje.
Iki Pirmojo pasaulinio karo Rygoje aktyviai
veikë 12 lietuviø draugiPetras Pundzevièius
jø. Tai jø dëka Rygos lie- (Petliukas) (1880–1955)
tuviai nenutolo nuo savo tautos – liko jos dalimi. Gyvendami dideliame mieste buvæ valstieèiai greitai prisitaikë, ágijo sumanumo, daugelis praturtëjo, tapo raðtingesni, pakilo jø intelektinis lygis ir subrendo tautinë savimonë. 1918 m.,
atkûrus Lietuvos valstybæ, labai daug Rygos lietuviø gráþo á Lietuvà. Galima manyti,
kad gráþo á Tëvynæ apie 20–30 tûkst. rygieèiø, nes 1920 m. Rygoje liko gyventi tik apie
5 tûkst. lietuviø. Buvæ rygieèiai aktyviai ásijungë á jaunos Lietuvos valstybës kûrimà.
Be jau minëtø pavyzdþiø, paminësime:
J.Tûbelis tapo ðvietimo ministru, jo pavaduotoju – Pr.Maðiotas, J.Ðimoliûnas – susisiekimo ministru, A.Macijauskas – pirmuoju Lietuvos geleþinkeliø vadovu, K.Vasiliauskas, T.Ðulcas kartu su kitais ásteigë 1920
m. Kaune Aukðtesniàjà technikos mokyklà
(dabar Technikos kolegija), J.Ðpakevièius
ákûrë sodininkystës ir darþininkystës mokyklà A.Fredoje, prie Kauno, notaras J.Linartas – lietuviðkà kino kronikos bendrovæ ,,Mûsø Lietuva” ir pastatë pirmuosius lietuviðkus kino filmus ,,Kareivis – Lietuvos gynëjas” (1928) ir ,,Onytë ir Jonelis” (1931). Jis
kartu su V.Skardinsku 1924 m. Kaune ásteigë pirmàjà autobusø susisiekimo linijà. Tokiø pavyzdþiø yra labai daug.
Dabartinë Lietuvos visuomenë labai
maþai þino apie svarbø Rygos lietuviø vaidmená formuojant Lietuvos valstybingumo
pamatus. Deja, dabar Rygoje nëra jokio
pëdsako apie Rygos lietuviø veiklà prieð
ðimtà metø. Artëjantis Lietuvos vardo tûkstantmetis verèia prisiminti organizacijas ir
þmones, daug nuveikusius Lietuvos labui.
Gal reikëtø pagerbti buvusias Rygos lietuviø ástaigas atminimo lentelëmis.
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Ichtiologas, tyræs
Ðventosios þvejø uosto
galimybes

Egidijus BACEVIÈIUS

tas ið Susisiekimo ministerijos pavaldumo perduotas Finansø ministerijai. Manyta, kad ji rasianti bûdø, kaip toliau finansuoti uosto statybà ir paspartinti darbus. Nutarta Šventojoje kurti priekrantës
þvejybiniø maþøjø laivø uostà.

Pirmieji Ðventosios uosto apylinkiø
tyrimai
Pradëti tirti bûsimojo þvejybos uosto
ekonominiai pagrindai ir aplinkiniø vandenø gyvieji iðtekliai. Lietuvos Respubli-

Ankstesnëse apybraiþose pristaèiau
Kurðiø mariø ir Lietuvos pajûrio gamtà ir
þvejybà tyrusius mokslininkus. Straipsniøapybraiþø ciklà noriu papildyti þiniomis
apie Lietuvos pajûrio gyvosios gamtos tyrimø pradþià. XX a. 3-iàjá dešimtmetá atsikûrusiai jûrinei valstybei iškilo bûtinybë
tirti Baltijos jûros priekrantës gamtines
naudmenas ir šiam darbui buvo sutelktos visos pastangos. Rekonstruojant Klaipëdos ir statant naujà Šventosios uostà
Lietuvos vyriausybei pagalbà siûlë sveèiø valstybiø specialistai ir mokslininkai.
Pirmuosius Lietuvos priekrantës gyvosios
gamtos tyrimus ir jø panaudos galimybiø
analizæ atliko Danijos jûros biologas Haraldas Blegvadas (Harald Blegvad).

Þymusis danø jûros biologas
H.Blegvadas gimë 1886 m. Danijai priklausanèioje Samsio saloje (Beltø sàsiauris, Baltijos pietvakarinë dalis). 1904 m. ástojo á Kopenhagos universitetà, po ketveriø
metø dalyvavo ekspedicijoje Atlanto vandenyne laive „Thor“. 1910 m. gavæs studijø
baigimo diplomà, uþsiëmë moksliniais tyrimais Danijos biologinëje stotyje. Jo tyrimø kryptis buvo jûros þuvø biologija, taip
pat þvejyba Ðiaurës jûroje ir Beltø sàsiauryje. Tyrë Ðiaurës jûros ir pietvakarinës Baltijos plekðniaþuviø ir menkiø mitybà, sudarë
þvejybos ekonomikos pagrindus. Vienuolikos metø tyrimø rezultatus jis apibendrino
moksliniame darbe „Kai kuriø Danijos ðoniplaukø ir mizidþiø biologija“ ir 1921 m. apgynë vieðame dispute. Nuo 1927 m. jis pradëjo dirbti Tarptautinës jûrø tyrimø tarybos
(TJTT) padaliniuose.

Šventosios þvejybos uosto statyba
H.Blegvado atvykimas á Lietuvà siejamas su Šventosios uosto ákûrimu ir jo aplinkos tyrimais. 3-iojo deðimtmeèio pradþioje Danija siekë ásitvirtinti ðioje naujai
atsiradusioje nišoje Baltijos regione. Tai buvo dalis jos bendros prekybinës uþsienio
politikos. Ið ðaltiniø þinoma, kad Ðventosios uostui atsirasti didelës reikðmës turëjo ekonomisto stratego prof. Simpsono
veikla. Jo dëka pritarta Klaipëdos uosto
modernizacijai, pradëtos derybos dël
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H.Blegvadas – Jûrø tyrimø tarybos generalinis sekretorius 1945–1951 m.
(Nuotrauka spausdinama TJTT archyvarui Kopenhagoje sutikus)

Ðventosios uosto ákûrimo. 1925 m. buvo
ratifikuotas Danijos ir Lietuvos komisijø parengtas prekybos ir laivininkystës sutarties
projektas, bet dël diplomatinio darbo nesklandumø jis ilgam atgulë á stalèius. Danijos Karalystës specialistai iš Lietuvos vyriausybës laukë iniciatyvø. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, patariama Tautø Sàjungos atstovø, tarp kuriø buvo daug danø, uostui modernizuoti ir ûkiui
plëtoti kvietësi specialistus, daug lëmë asmeniniai valstybës tarnautojø santykiai ir
mokëjimas derëtis. Klaipëdos uosto direkcijoje dirbo šie Danijos Karalystës atstovai: buvæs Konstantinopolio generalgubernatorius, vëliau Tautø Sàjungos atstovas
K.M.Vidingas (Karl Marius Widding), E.Bieringas (E.Biering) ir I.Kjelstrupas (I.Kjelstrup). Inþinieriai iš Danijos pagelbëjo statant Kauno Aleksoto ir Tauragës miesto tiltus, tiesë geleþinkelius, gilino uostus.
Ðventosios uosto statybos darbai pradëti 1925 m. balandþio 28 d. specialiai
surengtomis iðkilmëmis. Uosto statybà
kontroliavo valstybës atstovai. Valstybinës
svarbos statybvietëje periodiðkai lankësi
respublikos prezidentas A.Smetona, ministerijø atstovai ir uþsienio sveèiai. 1925–
1926 m. pastatytas ðiaurinis uosto molas. Vëliau dël finansiniø sunkumø uos-

kos finansø ministerijos praðymu 1928 m.
kaip þuvø þinovas buvo atvykæs H.Blegvadas. Jis tyrë Ðventosios uosto ir jo prieigø vandenø gyvàjà gamtà, þvejybos
plëtros galimybes. Rezultatus apibendrino metinëje ataskaitoje „Þvejybos tyrimai
Lietuvos priekrantëje“ (Bericht an seine
Exellenz der Hernn Finanzminister J.Tubelis Über Fischerei-untersuchung am
den Küsten Litauens und Vorschläge im
interesse der Salzwasser-Fischerei in Litauen. – Kovno, 1928, 22 p.). Apie ðá darbà buvo galima paskaityti 1933 m. inþinieriaus J.Ðimoliûno išleistoje knygoje
„Šventosios uostas“, kurioje buvo pateikta trumpa vizituojanèio biologo mokslinës
ataskaitos santrauka. Ilgà laikà šis darbas jaunesniosios kartos jûros biologams
buvo nepasiekiamas. Bevaisës buvo paieðkos Tarptautinës jûrø tyrimø tarybos
bûstinës archyve Kopenhagoje, tad jis nebuvo átrauktas á moksliniø darbø apyvartà. Šiuo metu rankraðèio originalas surastas. Jis saugomas Lietuvos Respublikos Martyno Maþvydo bibliotekos rankraðèiø skyriuje, paþymëtas PER.-1194
numeriu. Darbà galima studijuoti, atlikti
gretinamuosius tyrimus.
Ataskaitoje rašoma, kad 1928 m. liepos
14 d. ir spalio 10 d. buvo atlikti bandomieji

tralavimai þuvø iðtekliams ávertinti. Tam tikslui ið Bornholmo buvo atplukdytas naujas
13,89 RT talpos danø kuteris „Ch. Moeller“, varomas 20/20 RS arklio jëgø variklio.
Jame buvo rezervuaras (Buenn) þuvims laikyti. Bandomieji tralavimai atlikti liepos 17
dienà. Traluota 1,6 ir 1,8, 2 ir 2,3 bei 3,2
jûrmyliø atstumu nuo kranto, atitinkamai 25,
35, 40, 45 ir 53 metrø gyliuose. Þûklei naudotas traukiamasis tinklas (Schelpnetz,
Cherbrettnetz – dabartiniø velkamøjø tinklø,
tralø atitikmuo). Rašoma, kad þvejojimo metu buvæs blogas oras, kilusios didelës bangos. Nepaisant audros, laivà atplukdþius á
Klaipëdos uostà ir pasvërus dienos laimiká
jame buvo per 13 166,5 kg þuvø uþ
maþdaug 1506,34 Lt (po 1,14 Lt /kg). Sugautø plekðniø ilgis siekë 14–38 cm, jø amþius buvo nuo ½ iki 4½ metø, silkeliø (strimeliø) – 8–10 metø. Ið tyrimø duomenø buvo matyti, kad þvejybos intensyvumas priekrantëje yra maþas ir kad þuvø iðtekliai dar
iki galo nepanaudoti. Tuo pat laiku H.Blegvadas tyrë priekrantës ir atviros jûros dugno gyvûnø biomasës priklausomybæ nuo
grunto tipø. Nustatyta, kad Lietuvos priekrantëje vyrauja penki gruntø tipai ir atitinkamai pagal juos kinta pagrindiniø versliniø þuvø (menkiø, upiniø plekðniø ir strimeliø) pasiskirstymas. Darbe šis teiginys iliustruojamas keliais pavyzdþiais. Pavyzdþiui,
kur smëlëti gruntai, gyvûnø biomasë svyruoja nuo 20–80 g/m2, menkës laikosi moreninio þvirgþdingo grunto plotuose ir èia
nuo seno þvejojama ûdomis. Daug dëmesio tyrimuose skirta þuvø maistiniø organizmø (moliuskø, vëþiagyviø, þuvø) gausumui
ir pasiskirstymui. Buvo manyta, kad pagal
jø santalkas bus galima prognozuoti þuvø
laikymosi vietas.
Ataskaitoje analizuotas Šventosios
uosto þvejybos ekonominis potencialas
ir aplinkos sàlygø tinkamumas jûrinei þvejybai Lietuvos priekrantëje plësti. Iš darbe pateiktø skaièiavimø matyti, kad, esant
palankiems þvejybai sezonams, per metus priekrantëje bûtø galima sugauti 200–
800 t plekðniø, menkiø, otø, strimeliø ir
kitø þuvø ir kad gautø pajamø pakaktø
þvejams gerai iðsilaikyti ir padoriai gyventi.
Dël to Ðventosios uostà bûtina modernizuoti ir plësti aplinkines gyvenvietes. Lietuvos þvejybos ûkio ekonominës plëtros
modeliui H.Blegvadas pritaikë kitose ðalyse ágytà patirtá. Ataskaitoje taip pat pateikë þvejybos Baltijos jûroje statistinius
duomenis, išskyrë dabar beveik primirštas sàvokas – þvejybai palankûs ir nepalankûs, t.y. nuo blogø oro sàlygø priklausantys þûklës metai. Atkreiptinas dëmesys, kad anuomet nesureikðmintas
strimeliø nerðtas maþuosiuose priekrantinës þvejybos uostuose: Naujakurðiø,
Klaipëdos ir statomo Šventosios bei atokesniuose uosteliuose. Uostø molai ðia-

Ðventosios
uosto prieigas
gilino þemkasë
„Klaipëda“ su
pirmàja
lietuviška
komanda
(nuotrauka ið
J. Ðimoliûno,
,,Šventosios
uostas”, 1933)

me Baltijos regione atsirado dël þmogaus
ûkinës veiklos, geologiniu poþiûriu jie yra
jauni – apie aðtuoniasdeðimt metø ir strimeliø nerðtavietës pietryèiø Baltijoje yra
negausios. Èia nerðianèiø strimeliø dalis
pagrindinës šiaurinës Baltijos jûros dalies strimeliø bandos atsinaujinimui yra
maþa ir permaininga. Didþiausios Baltijoje ðiø þuvø nerðtavietës yra prie Ðvedijos krantø, pietvakariø Baltijos lagûnose,
kur vyrauja priekrantës su tvirtu gruntu,
vešlia povandenine augmenija.
H.Blegvadas priekrantës vandenis tyrë tris mënesius. Per palyginti trumpà laikà jis nespëjo nuodugniai susipaþinti su
kaimyniniø Vokietijos ir Latvijos to meto þuvø tyrimais. Vertinant jo darbà bûtina matyti bendrus priekrantës gyvosios gamtos
dësningumus. Lietuvos priekrantëje gyvûnø bendrijos negausios rûðiø ir labai permainingos. Joms bûdinga sezoninë jûros
bestuburiø ir þuvø gausumo kaita – ryðkiausi pokyèiai hidrologinio pavasario ir rudens mënesiais. Labiausiai augalø ir gyvûnø iðplitimà riboja maþas ir kintantis
druskingumas bei ðiltu metø laiku pavirðiniame vandens sluoksnyje susidarantis
temperatûros ðuolio ruoþas (termoklinas).
Vasarà suðilus pavirðiniams sluoksniams
šaltamëgiai jûros gyvûnai pasitraukia á gelmæ ir atgalios sugráþta vëlø rudená vandeniui atvësus arba esant trumpalaikei šalto
vandens kildai (apvelingui). Þiemà tai vyksta atvirkðèiai – gyvûnai á gelmæ pasitraukia
vengdami atšalusio vandens. Jûros gyvûnijos pasiskirstymà lemia ir jø fiziologinës
bûklës (nerðtas, prieðnerðtinës ir ponerðtinës migracijos, jaunikliø maitinimosi laikas ir kt.). Taigi H.Blegvadas Ðventosios
uosto aplinkiniø vandenø tyrimus atliko
hidrologinës vasaros ir rudens pradþios
mënesiais, jie apima tik kelis þvejybos priekrantëje ypatumus konkreèiu hidrologiniu
laiku, pagrindinius verslinës þûklës aspektus. Nepaisant iðvadø ribotumo, mokslininko patarimai, kaip toliau plëtoti þvejybà
maþo druskingumo vandenyse Lietuvos
priekrantëje, prisidëjo pleèiant Ðventosios
uostà ir pritaikant já þvejybai.
Vëlø rudená H.Blegvadas Finansø ministerijai parašë ataskaità apie nuveiktus

darbus ir iðvyko á gimtàjà ðalá. Deja, ataskaita nebuvo iðversta á lietuviø kalbà, ja
remiantis nebuvo parengtas mokslinis
straipsnis, o surinktos vertingos þinios liko nepanaudotos.

Ðventosios uostà tyrë ir Lietuvos
mokslininkai
Pirmajam mûsø priekrantës vandenø
gyvûnijos tyrimø etapui priskirtini ir kiti bandymai. Ið istoriniø ðaltiniø þinoma, kad þvejybos bûkle pietryèiø Baltijos uostuose domëjosi Naujakuršiø uosto ichtiologas, Karaliauèiaus þuvininkystës tyrimø instituto Jûros þvejybos laboratorijos vedëjas J.Lundbekas (MG, 2006, 14–17 p.). Priminsiu tik
tiek, kad 1927 m. rudená jaunasis mokslininkas lankësi Klaipëdos uoste ir tyrë þvejybos ekonominæ bûklæ, apraðë ir fotografavo þvejybos árenginius, aplinkinæ gamtà.
Pakartotinai Šventosios uosto ir aplinkiniø vandenø fauna tirta 1934 m. ir 1935
metø vasarà. Šiuos tyrimus organizavo ir
vykdë Kauno Vytauto Didþiojo universiteto Matematikos-gamtos fakulteto Zoologijos ir lyginamosios anatomijos katedros
ordinarinis profesorius Pranciškus Baltrus
Šivickis (1882–1968). Mokslininkas prieš
tai studijavo ir mokslinius tyrimus atliko Èikagos universitete (1920–1922 m.), patirties sëmësi Jûros biologijos laboratorijoje
Masaèiûsetse (1921 ir 1922 m.). Ágijæs
moksliná laipsná tyrimus tæsë Filipinø universitete Maniloje, kur gilinosi á gyvûnø regeneracijos, embriologijos ir jûrinës zoologijos klausimus. 1928 m. jis atvyko á Lietuvà ir ásijungë á èia besikuriantá mokslinës
bendruomenës gyvenimà, steigë mokslinio tyrimo bazæ, pradëjo Lietuvos gëløjø ir
Baltijos pajûrio vandenø gyvûnijos tyrimus.
1934 m. ekspedicija priekrantës gyvûnijai tirti vyko nuo birþelio 20 iki liepos 23
dienos. Profesorius ir dalyviai á Ðventàjà
vyko uþ savo lëðas, nes nei universitetas,
nei kitos ástaigos tam pinigø neskyrë.
Ekspedicijoje dalyvavo 16 þmoniø, iš jø
keturi gimnazijø mokytojai, vyresniøjø kursø studentai. Tai buvo studentø biologø
lauko praktika. Ekspedicijos dalyviai gyveno Šventosios uosto garaþe, administracija nemokamai jiems skyrë valteles, paMokslas ir gyvenimas 2007 Nr. 10
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dengë kuro iðlaidas. Tyrimø duomenys
pirmà kartà buvo paskelbti lietuviø kalba, jie išspausdinti Lietuvos mokslo populiarinimo þurnale „Kosmos“, 1934 m.
t. 15, 379–398; straipsnis apie ekspedicijà buvo skelbtas mënraðtyje „Nauji Romuva“ (Nr. 186–187). Jame P.Šivickis
apibendrino pirmtako H.Blegvado ir kaimyniniø ðaliø hidrobiologø Gregoro Koþevnikovo ir Liotaro Ðydato Baltijos priekrantës gyvûnijos tyrimø duomenis. Ðiø
tyrimø rezultatai svarbûs ir dabar atliekant gretinamuosius mûsø priekrantës
kaitos tyrimus, ypaè jie aktualûs tapo
pradëjus Ðventosios uosto rekonstrukcijà, pritaikant já pramoginei þûklei.

TJTT sekretorius
Gráþæs á Danijà H.Blegvadas dirbo
biologinëje stotyje, toliau tyrë anksèiau
pradëtus priekrantës dugniniø gyvûnø
ir þuvø iðteklius. 1931 m. jis pakeitë mirusá stoties vedëjà A.C.Johansonà ir
pradëjo eiti naujas pareigas. Tuo pat
metu 1931–1932 m. jis buvo TJTT organizacijoje þuvininkystës ekspertas,
pradedant 1933 m. tapo tikruoju Danijos atstovu, o 1932–1945 m. laikotarpiu buvo tarybos viceprezidentas ir darbo grupës vadovas. 1936–1938 m. jis
papildomai staþavo Persijoje ir 1941 m.
paskelbë knygà „Persijos þuvys“.
H.Blegvadas uþ pasiaukojamà darbà
organizuojant tarybos veiklà Antrojo pasaulinio karo sunkumø metais 1945 m.
buvo išrinktas autoritetingos tarptautinës Jûrø tyrimø tarybos generaliniu sekretoriumi ir pareigas ëjo iki 1951 metø.
Savo produktyvia veikla jis áneðë svarø
indëlá á Europos jûros tyrimø mokslo istorijà. Kolegos prisimena já buvus betarpiðkà, daug bendravusá su þvejais,
sprendusá jiems rûpimus klausimus.
Nemaþai paraðë straipsniø apie þvejø
reikalus, keletà knygø apie þvejybà jûroje. H.Blegvadas netikëtai mirë 1951
m. rugpjûèio 22 d. dël ðirdies veiklos
nepakankamumo.
Pabaigoje priminsiu, kad šiuo metu
Kopenhagoje, H.K.Anderseno gatvëje
esanèioje naujojoje TJTT bûstinëje, „Baltijos jûros sektoriaus“ koridoriuje, ant sienos kabo nuotrauka, primenanti ðá ilgametá TJTT sekretoriø. Nuotrauka maloniai nustebina sveèius iš Lietuvos. Iki
pastarojo laiko retas kuris þinojo, kad ðis
mokslininkas ákvëpimo ir moksliniø tyrimø praktikos sëmësi anuomet atokioje
Ðventojoje. Ðá savo gyvenimo faktà jis
yra minëjæs autobiografijoje, jis byloja,
kad Lietuvos, kaip potencialios narës, ir
Tarptautinës jûrø tyrimø tarybos santykiai prasidëjo jau 1928 m., o visateise
tarybos nare Lietuva tapo tik 2006 m.
spalio mënesá (MG, 2007, Nr. 5).
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Lietuviðkos
spaudos bruoþai
Anglijoje

Pabaiga. Pradþia Nr.9

Ðiame darbe K.Barënas pasireiðkë
kaip plataus akiraèio redaktorius, neapsiribojæs vien iðeivijos gyvenimu bei
jos problemomis. Jis atidþiai sekë ir Lietuvos gyvenimà, joje vykstanèius procesus, skaitë jos spaudà, domëjosi leidþiamomis knygomis, jø autoriais ir objektyviai bei neðaliðkai juos vertino savo recenzijose „Europos lietuvyje“, kuris K.Barëno redaguojamas tapo labai
populiarus. Jo dëka „Europos lietuvis“
pirmasis iðeivijoje pradëjo spausdinti
Lietuvoje gyvenanèiø raðytojø, poetø –
V.Þilinskaitës, V.Petkevièiaus, B.Vilimaitës, M.Karèiausko, A.Jonyno, I.Mero,
J.Paukðtelio – ne tik apsakymus, eilëraðèius bei didesniø kûriniø iðtraukas,
bet ir iðtisus romanus – R.Lankausko
„Tiltas á jûrà“ (1963–1964 m.), J.Avyþiaus „Kaimas kryþkelëje“ (1964–1966
m., ádomu, kad prieð ðio romano spausdinimà pasisakë ne tik kai kurie Didþiosios Britanijos lietuviø veikëjai, bet ir Lietuvos valdþios partokratai).
Greta „Europos lietuvio“ redagavimo
nepaprastai svarbus ir reikðmingas buvo Barëno vadovavimas leidyklai „Nidos
knygø klubas“, kuri vien jo redaguotø
knygø iðleido apie 80. Tai buvo kultûrinës veiklos faktas, neturintis analogø Europos iðeivijoje. „Nidos knygø klubo“
knygos (paþymëtos firminiu þenklu „Nida“) buvo platinamos ne tik Didþiojoje
Britanijoje, bet ir kituose kraðtuose, ne
viena ið jø kaþkokiais neþinomais keliais
patekdavo ir á Lietuvà. Leidykla, nesivadovaudama jokiais savanaudiðkais tikslais ir neturëdama ið savo leidybos jokios apèiuopiamesnës materialinës naudos, nuolat pristatydavo pasauliui naujausius lietuviø raðytojø, gyvenusiø JAV,
Anglijoje, Australijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Ðvedijoje, Kanadoje, kûrinius – noveliø bei poezijos rinkinius, romanus ir
kt. (vëliau leidykla iðleido ir keletà moksliniø, folkloriniø-mitologiniø, apþvalginio
ir antologinio pobûdþio leidiniø). Didëjant darbø apimèiai, netrukus „Nidos
knygø klube“ buvo suburta ir autoritetinga rankraðèiø vertinimo komisija (ji veikë keletà metø), kurià, be K.Barëno, sudarë T.Grikinas, inþinierius R.Baublys
(1909 m. Kaunas – 1996 m. Londonas),
kunigas marijonas P.Dauknys (1920 m.
Ðiauliai – 2002 m. Melburnas), agronomas ir þurnalistas J.Lûþa (1911 m. Kretingos apskr., Kupðiø k. – 1978 m. Lon-

Bronius AMBRAZIEJUS
donas) ir V.Dargis. Nors oficialiai
komisijai pirmininkavo raðytojas, þurnalistas bei visuomenininkas F.Neveravièius (1900 m. Nemakðèiai – 1981 m.
Londonas), taèiau lemiamà þodá dël leidybiniø sumanymø daþniausiai tardavo
K.Barënas, kurio pavardë ilgainiui tapo
„Nidos knygø klubo“ sinonimu. Jo iniciatyva leidykla, norëdama dar labiau
paávairinti savo leidiniø tematikà ir duoti
skaitytojui papildomos lituanistinës informacijos, jau nuo 1958 metø pradëjo
leisti antologiná leidiná „Rinktinë“, kuriame buvo spausdinami, leidëjø nuomone, geriausi bei ádomiausi labai plaèios
tematikos lietuviø iðeivijos periodinës
spaudos lituanistiniai straipsniai. Pirmojo
„Rinktinës“ numerio áþanginiame þodyje skaitytojui leidëjai ir redakcija raðë: „...
leidëjø sumanymas – iðèiulpti ið mûsø
periodinës spaudos visa, kas lietuviðkai
brangu, miela, vertinga, taip pat ádomu
ir kiekvienai lietuviðkai ðirdþiai prieinama. Iðleisdami „Rinktinæ“ mes teturëjome vienà vienintelæ mintá, kuri paskatino pradëti ðá darbà: itin prieinamu bûdu
dar kartà ákinkyti mûsø periodinæ spaudà tam didþiajam uþdaviniui – palaikyti
lietuvyje lietuvá. Tai priklauso ne vien nuo
mûsø, bet ir nuo mûsø periodinës spaudos, kurios paèius tirðtimus graibysime,
o mûsø uþdavinys bus þiûrëti vis ávairumo, ádomumo, patrauklumo, nes tik tuo

pokario

Nr.9 buvo perspausdintas geografo, LSSR
premijos laureato docento A.Basalyko
(1924–1986) straipsnis „Pietryèiø smëlingoji
lyguma“. Tai buvo ne tik graþi pradþia, bet
ir savotiðka to meto sensacija – pirmasis
rimtas Lietuvos mokslininko straipsnis iðeivijos spaudoje, kuri pirmà kartà ávertino ir
pripaþino Lietuvos mokslà ir jos þurnalà.

apsiribojo vien „Mokslu ir gyvenimu“; po
keletà straipsniø atskiruose jo numeriuose buvo perspausdinta ir ið þurnalø „Tarybinë moteris“, „Ðvyturys“, laikraðèiø „Literatûra ir menas“ bei „Lietuvos pionierius“. Beveik vienu metu su „Rinktine“, tarsi dar papildydamas ðá leidiná, Barënas
pradëjo spausdinti sieninius nuplëðiamus
kalendorius su ávairiais lietuviðkos tematikos pasiskaitymais, kurie buvo leidþiami net iki 1981 metø.
Þinoma, Barëno – ir leidëjo, ir redaktoriaus darbas nebuvo lengvas, jame bûta
visko – ir baltø, ir labai juodø dienø, kupinø dramatinës átampos, intrigø, susidûri-

Kazimieras Barënas
bûdu bus lengviau siekti
ano didþiojo lietuvybës uþdavinio, kuriam skiriama
mûsø „Rinktinë“. Didþioji
dalis joje pateikiamos medþiagos yra lietuviðkai nesenstanti, nes negali pasenti nei mûsø
gimtoji þemë, nei tauta su savo praeitimi,
tautine kultûra, miestais, kaimais, vaizdais,
su jos iðkiliaisiais þmonëmis ir jø darbais“.
„Rinktinës“ leidëjai ketino jà reguliariai
leisti kas 3 mënesius po keturis 80 puslapiø apimties numerius kasmet, bet dël ávairiø prieþasèiø jos leidyba nebuvo reguliari
ir per metus buvo išleidþiami tik 3, daþniausiai 2, o 1961 m. – net 1 numeris. Nepaisant to, „Rinktinë“, nors ir sunkiai, gyvavo
ið viso apie 5 metus. Pirmuosiuose jos numeriuose buvo apsiribojama tik iðeivijos
periodinës spaudos („Draugo“, „Sandoros“, „Naujienø“, „Tëviðkës þiburiø“, „Dirvos“, „Aidø“, „Laisvosios Lietuvos“ ir kt.)
„tirštimais“, taèiau netrukus jos leidëjai,
siekdami „ávairumo, ádomumo, patrauklumo“ bei suprasdami didelæ ryðiø su Lietuva svarbà iðeivijai, atkreipë dëmesá ir á Lietuvoje leidþiamà spaudà ir joje atrado „lietuviðkai nesenstanèios medþiagos“ apie
gimtàjà þemæ, jos miestus, kaimus, tautos praeitá, mokslà, kultûrà, iðkilius þmones, jø darbus ir kt.
Be abejo, tai ir paskatino K.Barënà papildyti „Rinktinæ“ ádomesniais Lietuvoje leidþiamø þurnalø straipsniais. Pirmasis þurnalas, patraukæs jo dëmesá ir reikiamai ávertintas bei iðskirtas ið kitø leidiniø savo spausdinamø straipsniø temø ávairove, buvo legendinis, populiariausias ir labiausiai skaitomas tuo metu Lietuvoje „Mokslas ir gyvenimas“. Jau treèiajame 1959 metø „Rinktinës“ numeryje ið ðio þurnalo 1958 metø

Kitais metais
„Rinktinës“ 7-ajame numeryje perspausdinamas istoriko D.Digrio
straipsnis „Švedai
Lietuvoje 1701–
1702 m.“ (MG, 1959,
Nr.7), o Nr.8 – T.Zubavièiaus ir B.Aušrio
„Þuvintas“ (MG, 1958, Nr.9). Matyt, K.Barënas atidþiai sekë „Moksle ir gyvenime“
spausdinamus straipsnius ir labai juos
vertino, nes 9-ajame 1962 metø „Rinktinës“ numeryje persispausdino net tris šio
þurnalo publikacijas – A.Matukonio „Audyklos Lietuvoje“ (MG, 1950, Nr.3), inþinieriaus J.Deltuvos „Palangos tiltas“ (MG,
1960, Nr.10) ir docento S.Tarvydo „Mûsø
vietovardþiai“ (MG, 1958, Nr.9). Á 10-àjá
„Rinktinës“ numerá pateko K.Meko straipsnis „Kauno pilis“ (MG, 1960, Nr.4), á 11-à
– S.Samalavièiaus „Ðv.Petro ir ðv.Povilo
baþnyèia Vilniuje“ (MG, 1960 m., Nr.10), á
dvyliktà – V.Merkio „Vilniaus miesto gynybiniai átvirtinimai“ (MG, 1958 m., Nr.6).
Keturioliktajame „Rinktinës“ numeryje, iðëjusiame 1963 metais, ið 1961 metø
ketvirtojo „Mokslo ir gyvenimo“ numerio
buvo perspausdintas didelis þinomo archeologo A.Tautavièiaus (1925–2006)
straipsnis „Ið XIV amþiaus vilnieèiø buities“ ir tai buvo paskutinis almanacho numeris, po kurio „Rinktinës“ leidimas nutrûko. Paþymëtina, kad almanachas ne-

mø su perdëto patriotizmo triukðmu ir tuðèiu
daugþodþiavimu,
bet visa tai pajëgdavo áveikti, sutramdyti aistras
nepaprasta „barëniðka“ tolerancija, ðaltakraujiðkumas, aukðta jo bendravimo
kultûra, visuotinai pripaþintas autoritetas,
mokëjimas rasti kalbà su visokiausiais
þmonëmis, na, ir, þinoma, labai didelis jo
troškimas palaikyti išeivijoje patriotizmà,
lietuvybæ, dirbti jos spaudos labui. Ypaè
tai galima pasakyti apie jo pasiaukojantá
darbà „Nidos knygø klube“. Já paþymëdamas bei ávertindamas vienas iðeivijos
recenzentas raðë: „Kazimierui Barënui derëtø paminklà pastatyti vien uþ ðià nesavanaudiðkà veiklà – vadovavimà „Nidos
knygø klubui“, kurio sinonimu ir neatskiriama dalimi keletà deðimtmeèiø buvo tapusi Barëno pavardë“.
1973 m. sausio 4 d. Barënas iðëjo á
pensijà, visas savo pareigas (prie kuriø
dar kartà neilgam buvo gráþæs 1979–1981
m.) – leidybà ir „Europos lietuvio“ redagavimà – perleidæs kitam þymiam D.B. lietuviø veikëjui ir spaudos darbuotojui Juozui Lûþai. Taèiau, ir pasitraukæs ið tiesioginio spaudos darbo, Barënas nenuleido rankø, jis ir toliau gyveno aktyvø kûrybiná gyvenimà: parengë ir iðleido savo
daugelá metø leisto daugiatomio literatûrinio metraðèio „Pradalgës“ (jo bendra apimtis – net 4195 p.), jungusio beveik viMokslas ir gyvenimas 2007 Nr. 10
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Apie juodà
ir baltà

Ið rankraðèiø ir archyvø

Per Justino Marcinkevièiaus „Mindaugo“ premjerà að sëdëjau kviestinëje sostinës publikoje, kurioje buvo daug paþástamø. Per pertraukà jie puolë manæs klausinëti, ar neiðkreipta istorinë tiesa, kurie
asmenys tikri ir kurie iðgalvoti ir kodël juodasis metraðtininkas nudobë baltàjá, nors
ðis buvo teisus? Nestigo ir tokiø, kurie ne
be aliuzijø ir ne be paðaipos pridûrë, jog
tarp vienos profesijos kolegø toks elgesys pasibaisëtinas.
Kità kartà, spektakliui jau iðgarsëjus,
sëdëjau toli nuo scenos tarp plebëjiðkai
atrodanèiø jaunuoliø, matyt, studentø. Jie
nepaþino manæs, að jø, ir todël vieni kitø
neklausinëjom. Að susidomëjau jø aplodismentais. Þiûrovai aistringai plojo tada,
kai Mindaugas iðdidþiai minëjo Lietuvos
vardà. Man norëjosi suðukti: „Bûkite santûrûs, jis juk ne tik didvyris, bet ir niekðas“. Mindaugas suvienijo didþiàjà lietuviø þemiø dalá ir pasidarë pirmuoju Lietuvos valstybës valdovu. Garbë jam. Bet kokia kaina jis to pasiekë? Jis paviliojo Vismanto þmonà, o já patá nuþudë, jo brolius
medþioklëje klastingai nudëjo, artimiausius giminaièius iðtrëmë ið Lietuvos, Judiká paliko kovos lauke, nors galëjo iðgelbëti. Jis visur vartojo smurtà ir mirties akivaizdoje baltajam metraðtininkui liepë áraðyti, kad jis nieko nemylëjo ir pridûrë: „Taèiau pridëk, kad visa tai dariau tiktai dël
Lietuvos… tik dël Tëvynës“.
Jis juk beðirdis despotas, valdþios
uzurpatorius. Argi jo niekðybës bûtinos
valstybei ir didþiojo kunigaikðèio valdþiai
atsirasti? Mindaugà nuþudë jo prieðininkai, taèiau dël to valstybë nesuþlugo. Vadinasi, ar visa, kas ávyko, gali bûti pateisinta bûtinumu?
Bûtø staèiai neiðmintinga klausti
J.Marcinkevièiaus, kà jis norëjo pasakyti
skaitytojui arba þiûrovui savo „Mindaugu“.

Jo draminë poema – meno kûrinys, o ne
istorijos þinias propaguojantis referatas.
Ðis kûrinys jo vartotojø gali bûti pajaustas ir suprastas labai skirtingai, paèiam
autoriui net netikëtai. Mano supratimu,
„Mindaugas“ – tai istorinio ir filosofinio
þanro kûrinys, kuriame sprendþiami labai
sudëtingi ir þmogaus pasaulëþiûrai labai
reikðmingi dalykai. Remdamasis istoriniais ávykiais, jis ieðko santykio tarp þmogaus ir valdþios, tarp valstybës ir asmens.
Jis ieðko atsakymo á tuos klausimus, dël
kuriø ðiuo metu suka galvas ir labai atkakliai ginèijasi istorikai, J.Marcinkevièiaus kûriny pavadinti metraðtininkais.
Daþnai galima iðgirsti istorikø adresu
siunèiamà ásakymà, kad praeitá reikia vaizduoti teisingai, kad bûtina pabrëþti, kas joje buvo paþangu ir kas reakcinga, kà galima perimti kaip vertingà palikimà ir kà atmesti kaip niekingà ðlamðtà. Mums Mindaugas, kaip pirmasis Lietuvos valstybës
reprezentantas, teigiama asmenybë ir jo
vardà áraðome á visokius vadovëlius. Todël
jam teatre ir plojama. Bet kaipgi su jo niekðybëmis. Lengva pasakyti, kad mes jas ryþtingai atmetame. Tada reikës atsakyti á kità
klausimà, ar galëjo Mindaugas pasidaryti
didþiuoju kunigaikðèiu, neðalindamas ið kelio kitø kunigaikðèiø smurto priemonëmis?
Tai nëra regionalus, tik Lietuvos istorijà lieèiantis klausimas. Carui Ivanui (Jonui) pripaþástami nuopelnai centralizuojant rusø valstybæ. Jo opriènikai buvo XVI
amþiaus Rusijos chunveibinai. Pasikabinæ prie balnø ðunø galvas jie naikino
smulkiuosius kunigaikðèius ir bojarinus,
tos paèios feodalø klasës þmones, kuriai
priklausë ir pats caras. Opriènikø elgesys buvo pasibaisëtinas. Ivanas IV amþininkø buvo pramintas Þiauriuoju, ðiuo
metu, ðvelninant jo pavardæ, lietuviðkai jis
vadinamas Rûsèiuoju. Ðvelninama ne atsitiktinai, o pripaþástant, kad vis dëlto, ne-

paisant antihumaniðkø veiksmø, objektyviai imant, savo galutiniais vaisiais opriènina buvo paþangus reiðkinys. Ji padëjo
Ivanui IV stiprinti valstybæ. Rusijos valstybei nusipelnë ir Jekaterina (Kotryna) II. Jai
esant imperatore buvo prijungtas Krymas
ir likviduota Lenkija. Visa tai gerai, tik negerai, kad jos vyriausybë su jos paèios þinia á kalëjimà grûdo paþangiausius to meto rusø þmones, tokius kaip Aleksandras
Radiðèevas ir Nikolajus Novikovas, ir valstieèiø vergijà privedë bemaþ prie vergijos.
Monarchistai, vadinæ Jekaterinà II Didþiàja, galëtø visus jos neigiamus veiksmus
pateisinti tuo, kad kitaip nebuvo galima,
kad tai buvo reikalinga siekiant karinës jëgos, iðaukðtinusios valstybæ. Nelengva surasti ribà tarp to, kas buvo dësninga ir bûtina ir kas – atsitiktina ir nereikalinga.
Barbaro vardas tebëra nepraradæs savo neigiamos prasmës. Barbaru pavadintas þmogus turi teisæ ásiþeisti. Barbarai sugriovë Romos imperijà ir sunaikino antikinæ kultûrà. Po hunø antplûdþio Italija iðtuðtëjo. Roma virto miesteliu. Forumo
aikðtëje, kur kadaise buvo sprendþiamas
pasaulio likimas, uþaugo þolë ir joje ganësi kiaulës. Imperatoriai pasidarë barbarø vadø árankiais. Taèiau barbarai turi ir
nuopelnø. Jie pribaigë vergovinæ santvarkà. F.Engelso þodþiais tariant, jie ákvëpë
mirðtanèiai Europai naujos gyvybës jëgos, padëjo gimti feodalizmui. Visuotinai
pripaþinta, kad feodalinë santvarka paþangesnë uþ vergovinæ, nors visai nesunku ásitikinti, kad ðià paþangà lydëjo stulbinantis kultûros smukimas.
Mes didþiuojamës Renesanso epochos humanistais, atgaivinusiais ir iðaukðtinusiais antikinæ kultûrà, suteikusiais jai
naujà, neabejotinai paþangø turiná. Jeigu
kultûros smukimas tam tikrais atvejais neprieðtarauja socialinei ir ekonominei paþangai, tai kà gi tada laikyti paþangos rodikliu? Kuo gi tada krikðèioniðki viduramþiai pranaðesni uþ stabmeldiðkà antikà?
Ir ar jie ið tikrøjø pranaðesni? Gal socialiniø ir ekonominiø formacijø pasikeitimas
kylanèia linija yra dirbtinë, tikrovei prieð-

sus iðeivijos raðytojus (metraðtyje bendradarbiavo 102 lietuviø autoriai), paskutiniuosius du – 9-à ir 10-à – tomus, paraðë
ir iðspausdino dvi monumentalias, gausiai iliustruotas enciklopedines knygas
„Britanijos lietuviai 1947–1973“ ir „Britanijos lietuviai 1974–1994“, kuriose pateikë beveik pusës ðimtmeèio Didþiosios
Britanijos lietuviø istorijos panoramà. Jas
pristatydama skaitytojui, spauda raðë:
„Ðias knygas vartant (iš viso 774 p.) nesi-

tiki, kad jas parengë vienas þmogus, o
ne bendradarbiø kolektyvas“.
K.Barënas ne kartà buvo tituluojamas
svarbiausiu Didþiosios Britanijos lietuviø
metraðtininku ir kronikininku, ir tie minëtieji leidiniai tik dar labiau sutvirtino ðià jo
reputacijà – Barënà reikëtø laikyti ir paèiu
þymiausiu Anglijos lietuviø raðytoju, kuris, nepaisant nepaprasto uþimtumo
spaudos darbuose, kaþkaip spëjo paraðyti dar ir keletà romanø, 5 apysakø rinki-

nius (dauguma jø buvo išleisti išeivijoje,
o šiuo metu ir Lietuvoje), o jis pats net
buvo siûlomas pristatyti kandidatu Nobelio literatûrinei premijai gauti. Reiðkësi jis
ir kaip vertëjas á lietuviø kalbà, yra vertæs
Steinbeckà, Hiltonà, Folknerá.
Barënas áneðë labai svarø indëlá á mûsø iðeivijos kultûrà ir iðarë gilià graþiø darbø vagà jos spaudos bare. Tad jis visai
pelnytai visur buvo vadinamas ir Didþiosios Britanijos lietuviø kultûros ambasado-

metraðtininkus
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taraujanti schema? Ðtai á toká uþburtà klausimø ratà veda J.Marcinkevièiaus „Mindaugas“. Valstybë virð visko, jos labui turi aukotis gyventojai, net valdanèiosios
klasës. Tokiu principu buvo paremta Kryþiuoèiø ordino valstybë. Jos iðsigimimo
prieþastis buvo ta, kad riteriai, atsiþadëjæ
ðeimos, asmeninio turto, savosios laimës,
tëvø meilës vaikams, net niekðybæ laikë
dorybe, jeigu ji tarnavo ordinui. Riteriai buvo juk áþadus davæ vienuoliai. Jiems aukðèiau uþ viskà – ordinas. Þmogiðkosios laimës iðsiþadëjimas darë juos panaðius á
þvëris, kurie Dievo vardu ne tik plëðë ir
þudë kaimynus, bet ir vienas kità átarinëjo dël neiðtikimybës áþadams ir naudojosi durklu arba nuodais. Vienuoliø asketø
valstybës idëja buvo antihumaniðka, nors
tokia valstybë buvo pavyzdingiausiai sutvarkyta. Po blizganèiu jos pavirðiumi slëpësi melas ir veidmainystë.
Romos imperija buvo taip pat galinga ir pavyzdinga, barbarai negalëjo lygintis su vergvaldþiais savo kultûra, taèiau
jie buvo gajesni. Ðtai F.Engelso þodþiai:
„Jø asmeniniai gabumai ir narsumas, jø
laisvës pamëgimas ir demokratinis instinktas, kuris visuose visuomenës reikaluose matë savo paties reikalus, þodþiu,
visos tos ypatybës, kuriø buvo netekæ romënai ir kurios vienos tegalëjo ið Romos
pasaulio dumblo sukurti naujas valstybes
ir iðugdyti naujas tautybes“.
Progresas istorijoje eina ne tiesia linija,
o sukasi aukðtyn spirale, kada viena jos pusë kyla, kita tuo paèiu metu leidþiasi þemyn.
Tie, kurie reikalauja ið istorikø vaizduoti praeitá teisingai, tariasi ið anksto þinà, kaip toji

teisybë atrodo, ir galá bûti jiems teisëjais.
Jie spiralës nepripaþásta ir nori matyti paþangà, kylanèià tiesia linija. Jø reikalavimai
verèia metraðtininkus vieniems pasidaryti
baltiems, o kitiems – juodiems.
J.Marcinkevièiaus „Mindauge“ metraštininkai sudaro atskirà dramatinæ linijà, kuri ið pirmo þvilgsnio atrodo nelabai
reikalinga. Metraðtininkai kalbasi tik tarp
savæs ir vos keliomis frazëmis persimeta
su vyriausiu dramos herojumi – Mindaugu. Kas vyksta gyvenime, patiriame ið
scenovaizdþiø ir veikianèiø asmenø dialogø. Metraðtininkai – tai to, kas vyksta jø
akivaizdoje, liudininkai. Jie abu turi reikalo su tais paèiais faktais, taèiau juos mato ir jauèia nevienodai. Juodasis rašo taip,
kaip reikia valstybei ir valdovui, o baltasis – kaip diktuoja jo þmogiškasis instinktas. Pirmasis atrenka faktus, o antrasis nori matyti visus: ir teigiamus, ir neigiamus.
Juodasis metraðtininkas iðdidus. Jis
þino, kad valdovai neturi ðirdies ir kitø
skausmo nesupranta. Baltajam savo kolegai jis sako: „Galvoja tik apie save, taèiau apsimeta, kad apie mus galvoja. Valdovai, mano mielas, tai karûnos, tai rietenos ir sàmokslai, tai sostai, tik pridengti
idëjomis ir þodþiais, kad sau ir mums atrodytø graþiau“. Jis mato ne tik geràjà
sostø ir karûnø pusæ, bet ir blogàjà, apie
kurià kalba, bet neraðo. Jis iðdidus, nes
þino, kaip reikia raðyti, ir gali to pamokyti
kitus. Tai kas gi jis, veidmainys ir iðgama? Visai ne. Jis iðtikimai tarnaujantis
valstybei pilietis, toks pat kaip kryþiuoèiø
vienuolis riteris arba Ivano IV opriènikas.
Uþ neigiamø dalykø áraðymà á knygas

riumi Londone, taip pat „iðkiliausiu Anglijos lietuviu, pilieèiu, kuris visà gyvenimà
iðlaikë iðtikimybæ Lietuvos Respublikai ir
niekada neiðkeitë lietuviðko paso á joká uþsieniná, sakydamas: „Dviejø tëvyniø nebûna...“ Jo pasiaukojamas darbas ir kûryba
buvo aukðtai ávertinti iðeivijoje (vëliau ir Lietuvoje): jis buvo apdovanotas V.Krëvës,
JAV LB kultûros tarybos, dviem Lietuviø
raðytojø draugijos premijom, já paþymëjo
Monrealio akademija, 1997 m. Lietuvoje

jam buvo áteiktas Gedimino 4 laipsnio ordinas, 2002 metais jis tapo seniausiu Lietuvos raðytojø sàjungos nariu, o 2005 metais leidykla „Varpai“ iðleido monografijà
„Kazimieras Barënas“.
K.Barënas mirë 2006 m. kovo 17 d. ir
buvo palaidotas Greenford Park kapinëse Londone. Kaip buvo paraðyta nekrologe, „visà savo gyvenimà prasmingai ir
pasiaukojamai dirbæs kultûros labui, jis
iðliks mums kaip iðtikimas Lietuvos sû-

baltasis metraðtininkas buvo ágrûstas á pilies rûsá ir pasodintas ant duonos ir vandens. Tai buvo dësninga. Taèiau netrukus
ávyksta tai, ko nebuvo tikëtasi. Mindaugà
nuþudo sàmokslininkai. Stovëdamas ant
mirties slenksèio buvæs valdovas ðaukia
baltàjá metraðtininkà ir liepia suraðyti visa,
kaip ið tikrøjø buvo. Tada juodasis metraðtininkas stveriasi niekðybës: nuduria savo
baltàjá kolegà, sudrasko jo knygà ir suðunka: „Istorija viena privalo bûti… Viena teisybë… Vienas þodis. Mano!“
Scenoje sutemus ir vaidinimui pasibaigus tarp daugybës klausimø kyla ir ðitoks: kodël taip pasielgë metraðtininkas,
pavadintas juoduoju, ar nëra èia autoriaus
prasilenkta su logika? Pratæskime veiksmà toliau. Á valstybës sostà sëdasi Mindaugo þudikai. Savo þmogþudystæ jie teisins nuþudytojo niekðybëmis ir ieðkos
metraðèiuose visko, kas já kompromituotø. Jiems baltasis pasirodys reikalingesnis uþ juodàjá. Juodasis gali bûti paniekintas ir atstumtas. Kad taip neatsitiktø,
jis sunaikina savo kolegà baltàjá su jo knyga – ir teisybë bus jo. Jis tarnaus Treniotai, kaip tarnavo Mindaugui. Imtis durklo
juodàjá metraðtininkà vertë baimë. Bailys
nesiskaito su priemonëmis, kai reikia nusipelnyti savo þiauraus vieðpaties malonës arba iðvengti jo bausmës.
J.Marcinkevièiaus draminëje poemoje tarp istoriniø asmenø yra daug iðgalvotø, tarp tikrø ávykiø – daug pramanytø,
taèiau istorinë tiesa èia ne tik kad neiðkreipta, bet pakelta iki dabarties filosofiniø sprendimø lygio. Þiûrovai gali ploti tada, kai scenoje Mindaugas pakiliai kalba
apie Lietuvà, gali ploti tada, kai Daunsprungas sako monologà apie tai, kaip jis
negali pakæsti kraujo kvapo ir kaip jo rankos mieliau limpa prie arklo ne kaip prie
kalavijo. Galima ir ið viso veikiantiems asmenims neploti uþ jø þodþius. Taèiau neploti Justinui Marcinkevièiui uþ minties
laisvæ – negalima, nes ji ugdo humaniškus, didþios dvasios þmones.
Ant aplanko uþraðyta:
Dokumentas atiduotas á archyvà 1978 m.
Kultûros barai 2007 – 7

nus, gyvenæs ir dirbæs toli esanèiai Tëvynei“. Tø paèiø metø lapkrièio 18 d. Vakarø Londone buvo atidaryta K.Barëno vardo lituanistinë mokykla.
1991-11-24 dienà LNB valdyba nutarë
„Nidos knygø klubo“ leidinius perduoti Lietuvai, ir leidykla baigë savo darbà. Taip buvo uþverstas dar vienas labai ádomus mûsø iðeivijos kultûrinës veiklos puslapis,
kuriame gausu ir graþiø nuveiktø darbø, ir
ádomiø, unikaliø asmenybiø.
Mokslas ir gyvenimas 2007 Nr. 10
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XIX a. pabaigoje fizikos mokslo padangë buvo šviesi ir giedra, o
keli debesëliai, atrodë, neturës didesnës átakos mokslo plëtotei.
Netgi to meto garsûs fizikai dràsiai teigë, kad praktiðkai visa
fizika yra suprasta ir iðnagrinëta, taèiau fizikos supratimas
susidûrë su nepaaiðkinama problema – juodojo kûno ðiluminiu
spinduliavimu. Taikydami to meto fizikos þinias, didieji pasaulio
protai nesugebëjo apskaièiuoti juodojo kûno iðskiriamo ðilumos
kiekio. Taigi teko keisti fizikos supratimà.

Vilniaus
universiteto
mokslininkai

ðviesà stiprina
vandenyje

Justinas GALINIS

Donatas MAJUS

Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto
Kvantinës elektronikos katedra
1900 m. Maksas Plankas pasiûlë neátikëtinà idëjà, kad ðviesa yra sudaryta ið
daugybës energijos porcijø – kvantø, kuriø dydis priklauso nuo ðviesos bangos
ilgio. Kvantavimas padëjo iðspræsti juodojo kûno spinduliavimo problemà bei
atvertë naujà puslapá fizikos mokslo istorijoje – kvantinæ fizikà. 1905 m. A.Einðteinas sukûrë fotoefekto teorijà (uþ jà
1921 m. gavo Nobelio premijà), kurioje,
remdamasis šviesos kvantavimu, paaiðkino elektronø iðmuðimà ið medþiagos
jà apðvieèiant. 1916 m. þengtas pirmasis þingsnis lazeriø mokslo link – Einðteinas pateikë savo darbà apie priverstinæ spinduliuotæ, nurodydamas, kad suþadinti atomai gali spinduliuoti ne tik savaime, bet ir priverstinai, jei juos veikia
to paties daþnio, kaip ir iðspinduliuojamas, elektromagnetinis laukas. Taip buvo plëtojama M.Planko kvantø teorija,
pamaþu ágavusi pripaþinimà. Pats
M.Plankas daugelá metø netikëjo savo
postulatu. Jis manë, kad kvantø teorija
greitai bus paneigta ir atmesta, bet atsitiko prieðingai – ji buvo sëkmingai plëtojama. Vienas ryðkiausiø rezultatø – lazerio sukûrimas.
Teigiama, kad lazeris yra vienas svarbiausiø optiniø prietaisø, sukurtø per
pastaruosius 50 metø. Þodis „laser“ yra
trumpinys, atëjæs ið anglø kalbos ir reiðkiantis ðviesos stiprinimà priverstine
spinduliuote (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation). Lazeris
spinduliuoja srautà fotonø, kurie medþiagose sukuriami elektronø energijos sàskaita. Bet kokioje terpëje elektronai gali ágyti tik tam tikrà, kvantuotà energijà,
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kitaip tariant, bûti tik konkreèiuose energijos lygmenyse. Elektronai savo energijà gali keisti tik pereidami ið vieno lygmens á kità, t.y. iðspinduliuodami arba
sugerdami fotonus, turinèius skirtuminá
energijos kieká tarp ðiø lygmenø. Todël
kiekvienà medþiagà apibûdiname diskreèiomis sugerties arba spinduliavimo
spektro linijomis. Ði medþiagø savybë
plaèiai naudojama spektroskopijoje, nustatant neþinomà bandinio sudëtá.
Elektronø energiniai lygmenys skirstomi pagal elektronø egzistavimo juose
trukmæ: pagrindiniame (þemiausiame)
lygmenyje elektronai iðsilaiko be galo ilgai, o suþadintuose lygmenyse tik kelias nanosekundes (10-9s). Taèiau egzistuoja ir kvazinuostovieji lygmenys, kuriuose elektronai gali iðsilaikyti tûkstanèius kartø ilgiau nei suþadintuose. Ðia
lygmenø savybe ir naudojamasi kuriant
lazerius. Pagrindinis lazerio elementas
yra optinis rezonatorius, kuriame kaupiama spinduliuotës energija. Lazeris – tai
dviejø lygiagreèiø veidrodþiø ir aktyviosios (lazerinës) terpës sistema. Aktyvioji
terpë gali bûti sudaryta ið ávairiø medþiagø: dujø, skysèiø, kietøjø kûnø ar puslaidininkiø. Bet kuriame lazeryje suþadinti
elektronai priverèiami ið trumpai gyvuojanèiø lygmenø pereiti á kvazinuostoviuosius. Situacija, kai suþadintame kvazinuostoviajame lygmenyje elektronø bûna daugiau nei pagrindiniame, vadinama lygmenø uþpildos apgràþa. Kai elektronas pereina á pagrindinæ bûsenà, iðspinduliuojamas fotonas, kuris, sklisdamas aktyviàja terpe, skatina ir kitø fotonø, turinèiø tokias pat savybes, iðspinduliavimà, kaip ir numatë Einðteinas savo darbe apie priverstiná spinduliavimà.
Ávykdyta lygmenø uþpildos apgràþos
sàlyga leidþia realizuoti optinës spindu-

liuotës stiprinimà. Lygiagretûs rezonatoriaus veidrodþiai daug kartø atspindi fotonø pluoðtà atgal per aktyviàjà terpæ,
kurioje ðis yra sustiprinamas. Toks kvantinis stiprintuvas leidþia sukurti kryptingà, didelës galios lazeriná pluoðtà. Sutelkus já á maþà erdvës sritá, pasiekiamas
didelis šviesos intensyvumas, kuris atskleidþia visiškai naujus optinius reiškinius, priskiriamus netiesinei optikai.
Netiesinës optikos era pradedama
skaièiuoti nuo lazerio sukûrimo. Jau 7àjá dešimtmetá buvo pastebëta, kad nuo
didelio ðviesos intensyvumo priklauso
medþiagos lûþio rodiklis bei pasireiðkia
ávairûs ðviesos sklaidos mechanizmai.
Kas tokio netiesiðko yra ðioje optikos srityje? Ðviesa kartu gali bûti apibûdinama
elektromagnetinëmis bangomis, o jø poveiká medþiagai galima nagrinëti kaip
atomø ar molekuliø sàveikà su ðviesos
kuriamu elektriniu lauku. Ðios sàveikos
stiprumas apibûdinamas poliarizacija,
kuri nusako, kaip lengvai atomø ar molekuliø elektronai keièia savo judëjimà iðorinio elektrinio lauko atþvilgiu. Maþo intensyvumo ðviesos sukurta poliarizacija
tiesiðkai priklauso nuo ðviesos elektrinio
lauko, taèiau kai intensyvumas yra pakankamai didelis, poliarizacinis medþiagos atsakas tampa netiesinis. Bûtent ðiomis sàlygomis vykstanèius reiðkinius tiria netiesinë optika.
Netiesiniai ðviesos reiðkiniai gali bûti
aptinkami bet kokioje medþiagoje. Pagal medþiagos poliarizacijos atsakà á
ðviesos elektriná laukà medþiagos skirstomos á dvi grupes: kvadratinio ir kubinio netiesiðkumo. Jei þvelgtume á elektronø potencinës energijos priklausomybæ nuo nuokrypio nuo pusiausvyrosios
padëties, tai tam tikruose kristaluose priklausomybë nebûtø simetriðka. Ðiø medþiagø poliarizuojamumas priklausys
nuo elektrinio lauko kvadrato, dël to jos

1 pav. Kaupinimo (þalia), signalinë (raudona) ir skirtuminë (mëlyna) bangos vandens stiprintuvo iðëjime

2 pav. Daugiaspalvës ðviesos þadinimas vandens stiprintuve (centre – intensyviausia kaupinimo banga)
vadinamos kvadratinio netiesiðkumo terpëmis. Tuo tarpu visos kitos medþiagos
– dujos, skysèiai bei dauguma kristalø
turi tik kubiná netiesiðkumà. Jø elektronø potencinës energijos priklausomybë
nuo ðviesos elektrinio lauko simetrinë,
tad poliarizacijos priklausomybë nuo
elektrinio lauko kvadrato iðnyksta ir þemiausias netiesinis narys priklauso nuo
elektrinio lauko kubo.
Lazerinës spinduliuotës daþnio dvigubinimas ir trigubinimas jau tapo áprastais instrumentais, prapleèianèiais lazeriø taikymo galimybes. Nauja era prasidëjo sukûrus daugiaspalvius parametrinius lazerius, kuriø veikimas remiasi bûtent netiesinës optikos atradimais.
Parametrinis šviesos stiprinimas – procesas, kurio metu kaupinimo („maitinimo“) pluoðto energijos sàskaita yra stiprinamas signalinis pluoðtas. Skirtingai nei
lazeris, toks stiprintuvas nereikalauja uþpildos apgràþos, o stiprinimas vyksta
energijos mainø tarp sàveikaujanèiø bangø sàskaita. Gerai iðtirtas ir plaèiai naudojamas praktikoje yra tribangis parametrinis stiprinimas, kurio tyrimø, pradëtø jau
1965 m., vienas pradininkø buvo akademikas prof. A.Piskarskas. Turbût ne vienam teko girdëti apie plaèiai pasaulyje
naudojamà lietuviðkà daugiaspalvá parametriná lazerá TOPAS. Paprastai tariant,
kaupinimo pluoðto fotonas virsta á vienà
signalo ir vienà skirtuminës bangos fotonà. Á kokius du fotonus pavirs pradinis,
nulemia pluoðtø orientacija kristalo optinës aðies atþvilgiu, kristalo dispersinës savybës bei energijos ir impulso tvermës
dësniai, kurie dar vadinami fazinio sinchronizmo sàlygomis.
Tribangiuose parametriniuose stiprin-

tuvuose naudojamos kvadratinio netiesiðkumo medþiagos – kristalai, kuriø auginimo technologijos sudëtingos ir brangios, didelius kristalus uþauginti sunku
ar net neámanoma, o patys kristalai jautrûs iðoriniam poveikiui: yra trapûs ir neatsparûs drëgmei. Be to, visada iðlieka
rizika paþeisti kristalà pernelyg intensyviu spinduliu.
Keturbangis parametrinis stiprinimas,
kaip alternatyva tribangiam, pradëtas tyrinëti gana neseniai. Ðiuo atveju sàveikoje dalyvauja ne vienas kaupinimo fotonas, bet iðkart du. Lyginant su tribangëmis, keturbangës sàveikos turi daug
pranaðumø, svarbiausias jø yra tas, kad
naudojamos izotropinës medþiagos, taigi optinës aðies krypties derinti nereikia.
Taèiau, norint realizuoti fazinio sinchronizmo sàlygas, iðlieka bûtinybë tiksliai
nustatyti pluoðtø susikirtimo kampà. Kad
bûtø stipri netiesinë sàveika, reikalingas
labai didelis ðviesos intensyvumas visame sàveikos kelyje, bet esant tokiam intensyvumui atsiranda kitø nepageidaujamø netiesinës optikos reiðkiniø: netiesinë sugertis, ðviesos saviveika bei priverstinës sklaidos. Problemas galima iðspræsti naudojant ðviesolaidþius, kuriuose tiek fazinis nederinimas, tiek maþas
intensyvumas kompensuojami itin ilgu,
iki keliø kilometrø, sàveikos keliu. Ðis metodas netinka ultratrumpiems impulsams, kuriø trukmë sklindant dël ðviesolaidþio dispersijos smarkiai iðauga.
Ðiemet VU Fizikos fakulteto Kvantinës
elektronikos katedros mokslininkams
pavyko realizuoti ypatingà, solitoniná,
pluoðtø sklidimà neribotos apertûros terpëse. Pluoðto matmenø kitimà lemia du
reiðkiniai: difrakcija, dël kurios pluoðtai

pleèiasi, o kartu ir maþëja intensyvumas,
bei dar vienas netiesinis reiškinys – fokusavimasis, sukeliantis ypaè intensyviø
ðviesos gijø susidarymà, dël kuriø medþiagoje gali atsirasti paþeidimø. Pusiausvyra tarp ðiø reiðkiniø nepastovi: arba
pluoðtas iðsiplës, arba, jei yra pakankamai galingas, susitrauks ir virs á ðviesos
gijas. Kai atsiranda treèia galima sàveika
(keturbangis parametrinis stiprinimas),
šviesos sklidimas stabilizuojasi ir
pluoštas, sklisdamas pakankamai didelius atstumus, išlaiko didelá intensyvumà
ir maþus matmenis. Jau buvo minëta, kad
keturbangiam stiprinimui tinka daug ávairesnës medþiagos. Kaip stiprinanti terpë
gali bûti naudojami ávairûs stiklai, dujos ir
skysèiai. VU Fizikos fakulteto Kvantinës
elektronikos katedros mokslininkai sukûrë didelio efektyvumo parametriná ðviesos
stiprintuvà, kuriame kaip netiesinë terpë
naudojamas vanduo (1 pav.). Be kita ko,
tokio stiprintuvo iðëjime galima pastebëti
naujø daþniø, apimanèiø visà regimàjà
spektro dalá (2 pav.), atsiradimà. Ðiuo metu eksperimentuojama ir su kitomis medþiagomis – oru, argono dujomis ir kvarcu. Panaðûs tyrimai jau atliekami ir kitose pasaulio laboratorijose.
Pabaigai belieka pridurti, kad þengti
pirmieji þingsniai kuriant naujos kartos
derinamo bangos ilgio ultratrumpøjø
ðviesos impulsø ðaltiná, kuris bus nepakeièiamas árankis spektroskopijoje, medþiagotyroje, biologiniø ir cheminiø virsmø tyrimuose. Dar padidinus efektyvumà, keturbangis optinis parametrinis
stiprintuvas greitai iðsikovotø vietà pasaulio laboratorijose dël savo pranaðumø ir palyginti nebrangios gamybos.
Mokslas ir gyvenimas 2007 Nr. 10
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Amazonës
dienoraðtis

Kaip sekësi entomologams, norëjusiems
atrasti naujø rûðiø
Pietø Amerikoje ties
pusiauju

Prof. habil. dr. Jonas Rimantas STONIS

Prisipaþinsiu, kad retkarèiais iðvykoje
pagalvoju, ar tikrai vertëjo trenktis á Pietø
Amerikà, rizikuoti sveikata ir kæsti ávairiausius nepatogumus. Daug lengviau bûtø
buvæ ramiai gyventi namuose ir uþsiimti
áprasta veikla... Taèiau apie tai niekam neprasitariu, tik didþiuojuosi savo bendraþygiø iðtverme. Tai Saimonas Hilas (Simon
R.Hill, University of Westminster, London),
biomedicinos m. daktaras Arûnas Diðkus
ir doc. dr. Virginijus Sruoga (VPU). Jie tikri ðaunuoliai! O štai kà sumàstë Arûnas,
iki ðiol negaliu patikëti – jis jau rezga naujus planus, kaip èia nuvykus á Ekvadorà
ðiø metø rudená. Patrakëlis!

këlis, vadinasi – gringo (t.y. iš JAV). Prisistatome á vieðbutá „Plaza del Teatro International“, kuris yra paèiame miesto centre.
Taèiau nerandame net vieðbuèio durø. Viskas uþdangstyta storomis metalinëmis þaliuzëmis, likæs tik maþas, kamputyje uþslëptas skambutis. Skambiname, sakome,
kad mûsø atvyko visa mokslininkø dele-

Ekvadore vël pasidarë nesaugu

5
6

Ekvadore niekada nebuvo itin saugu.
Ne taip seniai, 2000 ir 2001 metais, ðalá
krëtë indënø streikai ir kruvini politiniai perversmai ir tik pastaruoju metu, kai Ekvadorà buvo pradëjusios globoti JAV, ásivyravo apgaulinga ramybë. Taèiau vos nuskridæ á Ekvadorà pastebime, kad kaþkas
šioje šalyje negerai. Seniau vakarais Kito
(Quito) mieste bûdavo ðurmulys, o dabar
Ekvadoro sostinë atrodo kaip iðmirusi: gatvës tuðèios, þmoniø kaip nebûta. Maþa to,
kaþkokie vietiniai dar iš toli mums kaþkà
bjauriai rëkia, suprask „ko èia atsigrûdote, sumauti amerikonai?“. Bëda tokia, kad
daugeliui ekvadorieèiø visi baltaveidþiai atvykëliai yra amerikieèiai ið JAV, paprastai
niekas èia per daug nesigilina, jeigu atvyNuotraukose:
1. Egzotinis drugio vikðras. Jo puoðnûs
spygliai yra nuodingi
2 , 3, 4. Stebina Pietø Amerikos biologinë
ávairovë. Vien Ekvadore yra apie 1500
dieniniø drugiø rûðiø (tuo tarpu Lietuvoje tik
apie 125)
5. Grifai – paukðèiai sanitarai, jie minta
dvëseliena. Jø galima pamatyti ne tik
medþiuose, bet ir ant þemës, ðalia upiø ar
indënø kaimeliø
6. Medlaipës varlës – naktiniai gyvûnai,
dienà jos miega. Ðiø varliø Amazonëje yra
daugybë rûðiø, bet saugokitës tø, kurios
ryðkiai spalvingos ir graþios – jø oda
padengta ypaè stipriais, þmogui mirtinais
nuodais
7. Helikonija – nepaprastas augalas, tai
Pietø Amerikos augalijos simbolis

7
gacija iš Europos ir kad norime apsistoti.
Duris atidaro labai nustebæs vieðbuèio tarnautojas, lydimas automatu ginkluoto apsaugos darbuotojo. Mums áëjus, duris vël
blokuoja þaliuzëmis ir devyniom spynom.
Kur tik einame, apsauginis su automatu iš
paskos. Visur prieblanda, lyg èia seniai jau
niekas nebegyventø. Pasidaro kaþkaip nejauku. Gavæ kambarius, praðomës iðleidþiami á miestà. Mums reikia pavalgyti ir
pasitikti kito ekspedicijos nario – anglo Saimono Hilo, kuris iš Majamio atvyksta á Ekvadorà kitu reisu. Per visà miestà randame tik vienà restoranà, kuris dar dirba. Uþ
valgius sumokame kosminæ kainà – 34
JAV dolerius, kai paprastai geri pietûs Ekvadore kainuoja nuo 1,5 iki 3 JAV doleriø.
Rytojaus dienà miestas vis dëlto atgijo. Tiesa, viskas dabar kitaip, nei bûdavo
seniau. Bet apie tai vëliau. Dabar mûsø
svarbiausias uþdavinys, nelaukiant ekvadorieèiø kolegø (kurie kaþi kur prapuolë), iðvykti á Amazonës dþiungles, kuo toliau iš sostinës.
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Neþinosi, kada padarysi didþiausià
atradimà
Nors Ekvadore atrodytø viskas labai arti (maþdaug 700 km iš šiaurës á pietus),
taèiau nuo Ekvadoro sostinës iki Amazonës dþiungliø kalnø keliais reikia leistis 8
valandas. Nesvarbu, ar samdyti transportà, ar tiesiog pasinaudoti marðrutiniu autobusu, vykstanèiu link El Tenos. Ekvadore autobusai kursuoja visur. Jeigu yra kelias, vadinasi, yra ir autobusas. Ið pradþiø
kelionë maloni, bet kuo þemiau leidþiamës
nuo kalnø, tuo darosi tvankiau ir karðèiau,
o kelias vis prastëja ir prastëja, kol galiausiai tampa beveik dulkinu duobëtu ðunkeliu. Labai nuvargstame, tad nutariame,
kai atvyksime á El Tenos miestelá, nusipirkti produktø ir kiek atsigauti prieš kelionæ
kitu autobusu á patá Amazonës dþiungliø
pakraðtá Misahualli kaimelyje. Taèiau nelemtis – vos iðlipame ið autobuso El Tenoje, prie mûsø prisikabina kaþkoks agresyvus girtas vietinis, kuris per prievartà reikalauja bièiuliavimosi, net grasina pradësiàs muðtis, jeigu mes su juo nedraugausim. Gerai, kad mus uþsistoja vietiniai indënai, girtuoklá išlaipina iš autobuso ir mes
pajudam tolyn. Tos paèios dienos pavakariais atsiduriame vietovëje, kurioje Misahualli upë áteka á Rio Napo, o pastaroji
yra viena ið svarbiausiø Amazonës iðtakø.
Toliau kelio nëra, nori gilyn á Amazonës
dþiungles – plauk indënø kanoja!
Kol dar nesutemo (o temsta èia visada tuo paèiu laiku, 18.30 val.), puolame á
atogràþø miðkà. Jis neiðdþiûvæs, drëgnas
ir pradvokæs puvësiais – na, toks, koks ir
turi bûti Amazonës miðkas (dar daþnai vadinamas lietaus miðku, angl. „rainforest“,
tarptautiðkai – selva arba hilëja, o ðneka-
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màja kalba – tiesiog dþiunglëmis). Dar
niekada manæs taip nenustebino ir neuþbûrë Amazonës miðkas kaip dabar, tik,
þinoma, reikia atidumo. Þiûrëk, po lapu
tupi gigantiškas þiogas, ant medþio prisiplojusios ilsisi medlaipës varlës, tarp
tankios lapijos skraido neregëtø raðtø drugiai, medþiø kamienai augte apaugæ ilgais spygliais kaip kokie eþiai, o va èia –
prasiskleidæs nuostabaus groþio egzotinis þiedas. Ten daug ko yra, tikrai gali ir
galva apsvaigti... O ðtai kà atranda mano
kolega Arûnas, sunku patikëti, tikra mokslo sensacija! Jis dþiûgauja, nes atrado ðeriuotaûsiø. Ðeriuotaûsiai (Tischeriidae) –
nedidelë maþøjø drugiø ðeima, paplitusi
visame pasaulyje, iðskyrus Australijà. Jie
vieni ið ádomiausiø entobiotiniø vabzdþiø,
darantys kiek raukðlëtas dëmiðkas minas
(tokius specifinius paþeidimus) ávairiø augalø lapø viduje. Evoliuciniu poþiûriu tai
labai archajiðki drugiai, ið jø protëviø, matyt, kilo daugelis ðiuolaikiniø drugiø tak-
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sonø. Vienas ádomiausiø ðiø vabzdþiø
ypatumø – jø didelë ávairovë Ðiaurës ir
Centrinëje Amerikoje. Todël jau skelbëme mokslinëje spaudoje, kad ðis regionas gali bûti pasaulinis Tischeriidae kilmës centras. Ið ten mes kiek anksèiau
apraðëme ir naujà ðeriuotaûsiø gentá (Astrotischeria). Šiai genèiai priklauso dauguma Amerikoje gyvenanèiø ðeriuotaûsiø rûðiø, taèiau jø mitybiniai augalai yra
ne àþuolai ar erðkëtingi augalai (kaip
áprasta pas mus Europoje), o priklauso
Asteraceae ir Malvaceae ðeimoms. Minos
taip pat nelabai panaðios á mûsiðkiø rûðiø, tad aptikti ir atpaþinti egzotinius ðeriuotaûsius yra sunkoka. Taèiau, nepaisant spëjamos amerikinës ðeriuotaûsiø
kilmës, Amazonës baseine ðie padarai iki
šiol dar nebuvo aptikti. Nors ir labai stengëmës, ieðkojome, tikëjomës, bet në per
vienà ið ankstesniø mûsø ar mûsø uþsienio kolegø ekspedicijø á Andø kalnus ir
Amazonës baseinà nepavyko atrasti në

10

8

9

Nuotraukos –
autoriaus ir jo
kolegø
Virginijaus
Sruogos ir
Saimono Hilo
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nusususio ðeriuotaûsio... Nesupratome,
kaip taip gali bûti – kaimyninëje Centrinëje Amerikoje jø daugybë rûðiø, o èia kol
kas në vienos. Bet štai dabar mes patenkinti! Net prie pat mûsø vieðbutëlio augantys sidos krûmai apnikti ðeriuotaûsiø minø. Mums tai tikra sensacija. Arûnas paieðko kitur – dar viena nauja rûðis! Kaip
èia taip ir bûna!? Juk per praëjusià ekspedicijà šioje vietoje visiškai nieko nebuvo,
o dabar – daugybë ðeriuotaûsiø minø.

mûsø tikslai, kad mes èia esame atvykæ
padëti ðiam kraðtui iðtirti gamtà, kad entomologai visada truputá avantiûristai ir kad
tokios kliûtys tikrai mûsø nesustabdys. Yra
tik viena bëda, dabar mes atvykome èia
be vietiniø kolegø, tad leidimø atlikti tyrimus taip pat su savimi neturime. Jei mus

13
Naktinës gaudyklës – mûsø kanèios
Ar galite ásivaizduoti, kokia kanèia entomologui ásikurti Amazonës kaime, matyti, kaip prasideda sutemos, dþiunglës alsuoja karðta tvankuma, o jûs nerengiate
ðviesos gaudyklës. Atrodo, árengtum tà
gaudyklæ, áþiebtum lempas ir tokià be vëjo ir tamsià naktá á ðviesà atskristø daugybë egzotø ir, þinoma, tø vabzdþiø, dël kuriø èia atvykome. Virginijus ir Saimonas nerimsta, bet að jø praðau apsiraminti nors
iki rytojaus: ið anksto nesuradus vietos negalima eiti á dþiungles ir tikëtis, kad bus
saugu. Tamsu nors á aká durk, ðabakðtynai, skardþiai, visokie nuodingi gyviai. Nei
mes þinome, kokia kryptimi eiti, nei esame pakankamai tam pasirengæ, nesusikrovæ mantos ir nepailsëjæ. Svarbiausia,
nebenoriu, kad atsitiktø taip, kaip buvo
anksèiau, 2001 m., kai netyèia naktá, visiðkoje tamsoje, nieko nesuvokdami ásikûrëme slaptame narkotikø lauke ir susilaukëme piktø maèetëmis ginkluotø indënø.
Taèiau kità vakarà, kol dar ðviesu, patraukiame link Napo upës. Bet tai didelë
klaida, kas galëjo þinoti, kad ðia kryptimi
neapsimoka eiti... Pakeliui aptinkame sodybà, suræstà ant aukðtø cementiniø poliø (kad statiniai nesupûtø ir termitai neuþpultø). Kitaip nepraeisi, nër takø, ámanoma tik pro sodybà. Kaip ir galima buvo
spëti, mus iðkart pamato vietinis gyventojas ir pastoja kelià. Arðiai mums aiðkina,
kad èia vaikðèioti negalima, kad visi ðie
plotai yra privati nuosavybë. Mes nuolankiai linkèiojam. Bet kur teisybë, kad Amazonës miðkas priklausytø tik kaþkam vienam, kuris turi pinigø, o tyrinëtojai negalëtø net áþengti ir atlikti tyrimø, dël kuriø atvyko ið taip toli? Laiko eiti priešinga kryptim
jau nebëra. Tad, truputá pamëtæ pëdas, vis
vien ásikuriame tame uþdraustame Napo
upës ðlaite. Kol dar ðviesu, Virginijus bando rinkti medþiagà „ðienavimo“ bûdu,
energingai braukydamas entomologiniu
tinkleliu per þolæ ir krûmynø lapijà. Miðkas
skamba nuo visokiø gyviø skleidþiamø garsø. Mes su Saimonu turime árengti gaudyklæ. Taèiau Saimonas nebûtø anglas.
Patyræs, kad mes esame privaèios nuosavybës teritorijoje, atsisako bet kà daryti,
sako gráþtàs namo. Pusæ valandos turiu
Saimonui skaityti „paskaità“, kokie kilnûs
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berenkanèius mokslinæ medþiagà paèius
pagautø, baigtøsi nelabai gerai...
Mûsø laukia dar viena ádomybë. Ðá kartà Virginijus pasirûpino, kad á ekspedicijà
bûtø pasiimta tokiø lempø, kurios ðvieèia
ir be elektros generatoriaus, maitinamos
tik baterijomis. Visas tas aparatas atrodo
labai keistai, kaip ið XVIII a. paveiksliukø.
Tokio niekada dar nesame bandæ, tad dabar spëliojame, ar mûsø lempos bus pakankamai efektyvios. Savo Honda generatoriø á ekspedicijà veþtis negalëjome, dabar á lëktuvà su tokiais agregatais neásësi.
Taèiau mus iðtinka fiasko. Atrodytø, ir
vieta labai vešli, ir naktis labai tamsi, ir lempos visiðkai neblogos, taèiau beveik niekas á ðviesà neskrenda, o mûsø pakabintas ekranas beveik tuðèias. Va taip ir bûna
dþiunglëse, atrodo, nieko netrûksta, taèiau
„ðnipðtas“. Gerai tik tiek, kad privaèiose
valdose gaudymas praeina be nuotykiø –
svarbiausia, mûsø èia niekas nepastebëjo. Taèiau gráþti reikia pro tà paèià sodybà.
Nors jau naktis, terasose ðviesos dega,
praeiti nepastebëtiems nepavyksta. Su
mus pasitikusiais keliais agresyvokais vyrais kalbëtis puolu pirmas. Nors aiðkinuosi ispaniðkai, netrukus paaiðkëja, kad vienas ið jø kalba ir rusiðkai. Tai bent staigmena! O didþiausias siurprizas tai Saimonui, kuris niekaip negali suvokti, kodël jo
„visagalë“ anglø kalba èia, Amazonëje, tokia bevertë, o rusiðkai susikalbama. Su vietiniais išsiskiriame labai draugiškai, vos
išvengiame bendrø iðgertuviø...

Atogràþø miðko biologinë ávairovë
Niekas negali pasakyti, kiek augalø ir
gyvûnø rûðiø gyvena atogràþø miðke. Nors
daþniausiai mes manome, kad ið viso atogràþø miðkuose galëtø gyventi arti 10 mln.

rûðiø, kai kurie mokslininkai vis dëlto teigia, kad atogràþø miðkuose esama 30 ar
net 80 mln. ávairiø organizmø rûðiø. Didþiausià jø dalá, þinoma, sudaro vabzdþiai
ir kiti smulkûs organizmai. Mes kasmet apraðome vis naujø mokslui rûðiø (seniai jau
sumuðëme visus ankstesnius „rekordus“...). Ðiuo metu ið atogràþø jau yra apraðyta 80 000 medþiø rûðiø, 3000 sausumos stuburiniø gyvûnø rûðiø, 2000 gëlavandeniø þuvø ir maþdaug pusë visø pasaulio paukðèiø rûðiø (8500). Duomenys
apie kitus aprašytus organizmus yra daug
áspûdingesni, taèiau maþiau tikslûs ir patikimi. Daugelis atogràþø organizmø yra endemai (gyvena tik ten), nemaþai jø reikalauja grieþtø apsaugos priemoniø. Koks
nuostabus atogràþø miðkø gyvûnø pasaulis, rodo ir tai, kad Amazonës drëgnuosiuose miðkuose gyvena beþdþionë, kuri tilptø á þmogaus delnà (pigmëjinë marmozetë), pasaulio didþiausias grauþikas (kapibara), pasaulio didþiausia gyvatë (anakonda – pats maèiau!), pasaulio rëksmingiausias gyvûnas (beþdþionë staugûnas, kurio balsas girdëti 13 km ir kuris man primena kaþkà ið siaubo filmø). Atogràþø miðkas yra maþdaug 250 ðiuo metu plaèiai auginamø vaisiø rûðiø tëvynë. Vien Naujojoje
Gvinëjoje yra daugiau nei du ðimtai medþiø
rûðiø, kuriø vaisius þmogus gali valgyti (46
ið jø þmogaus kultivuojami). Ið atogràþø miðkø kilo ir cukranendrës, ir bananai, mangai, papajos, avokadai, juodieji pipirai,
kašujo riešutai, kava, cinamonas, vanilë ar
net ðokoladas (t.y. kakava, kuri gaminama
ið fermentuotø kakavmedþio vaisiø), taip pat
daugybë kitø dabar vartojamø dalykø. Pavyzdþiui, chininas (jis reikalingas maliarijai
gydyti), kuraris (Amazonës medþiotojø naudojamas kaip strëliø nuodai medþioklei, o
vakarietiškoje medicinoje – Parkinsono ligai gydyti arba operacijø metu ligonio raumenims atpalaiduoti) ir t.t.
(Tæsiná skaitykite kituose þurnalo
numeriuose)
Nuotraukose:
8. Pietø Amerikos atogràþos pasiþymi didþiausia augalø ávairove pasaulyje. Vien Ekvadore
aptinkama apie 25 tûkst. augalø rûðiø
9. Ekvadore, Galapagø salose, gyvena gigantiðkieji vëþliai (Geochelone elephantopus),
sveriantys iki 250 kg. XVIII–XIX a. ðie gyvûnai buvo beatodairiðkai naikinami. Ðiuo metu jø yra likæ tik apie 15 tûkst. individø
10. Naktiniams vabzdþiams vilioti dþiunglëse ájungëme lempas. Kol Saimonas ir Virginijus (nuotraukoje) nekantriai laukia laimikio,
að dairausi, ar nepasirodys bitës þudikës
11, 12, 13. Þinoma, atogràþø miðke reikia atidumo. Bet tada netruksite pamatyti, kiek èia
slepiasi visokiausiø gyviø: blakiø, tiesiasparniø vabzdþiø, vorø ir kitokiø padarø
14. Amazonës þiogas, kurio sparneliai stipriai redukuoti (sunykæ)
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Budime!

2007 m. pasaulis mini
skautybës ðimtmetá. Yra apskaièiuota, jog jubiliejø ðvenèiantá sàjûdá, kurio nuostatas
ir struktûrà XX a. pradþioje sukûrë lordas Badenas Powellas, yra „praëjæ“ net 580 mln.
planetos gyventojø, o dabar
jis yra iðplitæs 216-oje valstybiø ir apima 28 mln. ávairaus
amþiaus skauèiø ir skautø.
Beje, Lietuva skautø vertybes
– broliðkumà, seseriðkumà,
pareigingumà, blaivumà, tikëjimà pasauline draugyste, savità lavinimo sistemà, paremtà skilèiø sistema ir uþsiëmimais atvirame ore bei veiksminiu mokymusi, – yra pripaþinusi viena pirmøjø Europoje, nes tarpukario Lietuvoje
garsëjo savo energingais ir iðtvermingais vadovais, turiningomis stovyklomis. Ir nors
tremtys bei sovietinë okupacija nutraukë skautiðkà „Dievui. Tëvynei. Artimui“ misijà,
atsidûræ Vakaruose mûsø tautieèiai sëkmingai tæsë skautavimo tradicijas – plëtojo dar-

nios asmenybës auginimà ir
brandinimà, tolerancijà ir demokratijà aplinkoje ir visuomenëje. Akademinës skautybës idëjø gyvybingumà patikrino laikas, nes ir mûsø valstybës vadovas Valdas Adamkus, ir atkuriamo Vytauto Didþiojo universiteto pirmieji
rektoriai Algis Aviþienis ir Bronius Vaðkelis liko iðtikimi skautavimo idealams.
Smagu ir prasminga, jog
Lietuvoje dar yra daug þmoniø,
kurie skautavimo dvasia uþdegë nepriklausomybæ atkûrusios mûsø valstybës jaunimà.
Viena aktyviausiø ir ryþtingiausiø skautybës iðpaþinëjø
ir gaivintojø, ugdytojø ir propaguotojø Stefa Gedgaudienë (Juodvalkytë) ið JAV, Ohajo valstijos, Klivlendo, ðiemet
ðvenèianti garbingà 80-metá,
þurnalistei Angelinai Liaudanskienei sutiko papasakoti
apie savo ir amþinatilsá vyro
Vytauto gyvenimus, spinduliavusius Lietuvoje ir iðeivijoje
skautybës ðviesà.

A.L. 2000 m. vasario 11 d.
Vilniaus Antakalnio kapiniø
Menininkø kalnelyje atsirado
neáprastas ir, kiek man þinoma, vienintelis toks mûsø ðalyje antkapinis paminklas su
skautiðku áþodþiu. Ar toks
vieðas gyvenimo prasmës
nusakymas buvo Jûsø vyro
ar Jûsø valios proverþis?
S.G. Vytautui Gedgaudui,
tarpukario Lietuvos ir išeivijos
þurnalistui, 1939–1945 m. dalyvavusiam kautynëse prieð
Romelio armijà Afrikoje ir Europoje prieð nacius vaduojant
Prancûzijà ir apdovanotam
dviem ðios ðalies Karo kryþiais
bei Tuniso kautyniø medaliu, ilgameèiam (1968–1985) lietuviø tautinës minties laikraðèio
„Dirva“ (JAV) vyriausiajam redaktoriui, jau 1991 m. atstaèiusiam savo narystæ atkurtoje Lie-

tuvos þurnalistø sàjungoje,
1946 m. dalyvavusiam Paryþiaus taikos konferencijoje bei
steigiamojoje Jungtiniø Tautø
organizacijos sesijoje, teko su
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jûrø skautais dirbti dar besimokant Maþeikiø gimnazijoje.
1960 m. JAV susipaþinusi su
juo per M.K.Èiurlionio ansamblio pobûvá, pajutau, jog mus
vienija tos paèios skautiškos,
kultûrinës, sportinës ir tautinës
idëjos, nes ir man, Lietuvos
skauèiø seserijos narei nuo
1939 metø, skautavimas buvo
kaip nuolatinis savæs lavinimas.
Antrojo pasaulinio karo iš Zarasø nublokðtà á Vakarus ir
1947 m. baigusià Miunchene
lietuviðkà gimnazijà bei vëliau
tæsusià mokslus JAV Klyvlendo universitete bei Dailës institute, mane skautai iðmokë viskà daryti tik kokybiðkai ir gerai, bûti pareigingai ir atsakin-

gai. Toks kasdienis „pasitempimas“ leido iki ðiø dienø iðlikti
þvaliai ir nuveikti daug naudingø darbø þmonëms ir Lietuvai,
nes sveika gyvensena ir buriavimas Erio eþere nuosava 12
m jachta „Tegu II“ leisdavo
mums abiem atgauti jëgas ir
grûdino iðtvermæ.
A. L. Kas Jums yra skautystë?
S. G. Visada, kaip ir Vytautas, vadovavausi lordo Badeno Powello, skautø judëjimo
pradininko, mintimi: „Pats tikriausias kelias á laimæ yra neðti
gërá kitiems þmonëms. Bandykime juo eiti ir... palikti pasaulá
truputá geresná negu radome“,
todël sakome – Ed meliorem

Skautø ir lietuvybës veikëjai
Stefa ir Vytautas Gedgaudai
1980-aisiais Klyvlende

Stefa Gedgaudienë daþna vieðnia Zarasø r. Deguèiø pagrindinëje
mokykloje, kur su direktore Algute Ðileikiene globoja skautø veiklà

(Budime). Mane, nuo 1988 metø dalyvavusià LSS atkûrimo
Lietuvoje veikloje, Vytautas vis
ragindavo vykti Tëvynën ir veikti , sakydamas „kol dar yra idealistø, tol skautija gyvuos“.
Skautavimas išties yra mano
gyvenimo bûdas, nes iðpaþástu jo pamatines vertybes, kuriø pirmuèiausia yra lietuviðkumas/pilietiðkumas. Tad ir jauniesiems seserijos nariams sakau, kad ir kokias netektis ar
nelaimes teko patirti, nepalûþti
padëjo suvokimas, jog esu lietuvë ir uþ gimtosios Lietuvos
gerovæ turiu darbuotis iki paskutinio atodûsio. Šis patrio-

tiškumo jausmas yra toks natûralus kaip kvëpavimas, nes
esu suvokusi, jog, tik bûdama
visuomeniðkai aktyvi ir savanoriðkai aukodama bendruomenei ir tautai savo laikà, energijà
ir dalá asmeniniø pajamø, tiesiu
pagalbos ir paramos rankà savo artimui. Jau beveik 20 metø
trunkà mano skrydþiai per Atlantà, uniformø ásigijimo bei stovyklø Raudondvaryje, Siesikuose, Radviliškyje, Maþeikiuose,
Uþlënyje, Deguèiuose ir kitur finansavimas – tai mano atsidëkojimas gimtinei uþ laimingà
vaikystæ ir paauglystæ, kurià laimino tëvai ir ið paðaukimo dirbæ inteligentiðki ir patriotiðki
mokytojai. Ðiandien esu patenkinta ir didþiuojuosi, kad pirmøjø po Nepriklausomybës atkûrimo Lietuvos skauèiø seserijos
stovyklø tuomeèiai vilkiukai ir
paukðtytës ðiandien prisimena
mane ir kvieèiasi jau dabar á Studentø skautø organizacijos
Korp!Vytis ir Akademinio skautø sàjûdþio nariø renginius.
A. L. 1977 m. esate baigusi aukðèiausios prabos
tarptautinius Gilwellio skautø instruktoriø kursus, ne vienà kadencijà Jums buvo patikëtos Lietuvos skauèiø seserijos (LSS) vyriausiosios
skautininkës pareigos, ne
vienà kadencijà nuo 1992 m.
teko vadovauti ir kovoti dël
jos tarptautinio pripaþinimo
kartu telkiant kilniai, prasmingai ir kryptingai visuomeninei veiklai besimokantá
jaunimà. Ar uþsiauginote pamainà, perimanèià deðimtmeèius kauptà LSS patirtá?
S. G. Manau, kad taip. Graþiai su jaunimu dirbama Siesikuose (Ukmergës r.), Þlibinuose (Plungës r.), Deguèiuose
(Zarasø r.), Rieðëje (Vilniaus
r.),Kaune, sostinës Þygimanto
Augusto pagrindinëje mokykloje ir kitur. Man, LSS tarybos
narei, patinka, kad vadovës yra
verþlios, ieðkanèios tarptautiniø
kontaktø, prie kuriø ir að esu
prisidëjusi, nes LSS teko atstovauti Jungtinëje Karalystëje,
Pietø Korëjoje, Ðvedijoje, 1996
m. Pasaulinëje skauèiø vadoviø
konferencijoje Halifakse (Kanada), kur pristaèiau LSS veiklos,
nutrauktos sovietmeèio okupacijos, tæstinumo bylà. Èia tik no-

riu pasakyti, jei ne vyro ir mano
brolio Vinco Juodvalkio, gyvenanèio Los Andþele, finansinë
parama ir supratimas – ðiandien
pasaulio skautijos sàraðuose
neberastume LSS. Galiu pasidþiaugti, jog 2006 m. spalio 8
d. ið WAGGGS Europos komiteto pirmininkës Dianos Dikson
gavau laiðkà, kuriame raðyta:
„Noriu pasveikinti Lietuvos
skauèiø seserijà tapus asociatyvia WAGGGS nare, kadangi
pasaulinis biuras balsavimu
patvirtino sprendimà dël jûsø
narystës. Jûs pagrástai galite didþiuotis sava skautavimo istorija, nes jums teko daug iðgyventi. Taèiau dabar laikas þiûrëti á prieká ir kurti savo ateitá“.
A. L. Geguþës mënesá
Kaune, istorinëje prezidentûroje, buvo atidaryta paroda
„Skautø judëjimui 100“, kuri
vëliau keliavo po savivaldybiø
muziejus. Kaip pasisekë paþymëti ðià jums svarbià sukaktá?
S. G. Daug eksponatø parodai pasiûlë mano bendraamþës, pradëjusios skautauti dar
tarpukario Lietuvoje ir dabar
skautiškai tebegyvenanèios
Kaune. Tai Kazimiera Galaunienë, Bronë Inokaitienë. Man teko skaityti vienà ið penkiø praneðimø ten vykusioje konferencijoje „Pasaulio skautijai – 100
metø“. Kalbëjau apie áþodþio
„Dievui. Tëvynei. Artimui“ svarbà uþ Tëvynës ribø, iðeivijoje.
Renginys pavyko, nes buvo
demonstruoti trys dokumentiniai filmai „Skautiðko judëjimo
tarptautiðkumas“, rikiuotëje prisistatë visos ðalyje veikianèios
skautø organizacijos, kuriø
gausiausios: Lietuvos skautija,
Lietuvos skautø sàjunga, Lietuvos skauèiø seserija, Lietuvos nacionalinë Europos skautø asociacija, Lietuvos lenkø
harcerø (skautø) sàjunga, Lietuvos jaunøjø krikðèioniø sàjungos skautai ir skautës, Þemaièiø skautø organizacija,
Lietuvos suaugusiø skautø
bendrija, studentø skautø organizacija Korp! Vytis, Akademikø skautø draugija bei kt.

Sugráþo á Tëvo namus
Ð.m. rugsëjo 7 d. JAV, Konektikuto valstijoje, Anapilin iðkeliavo matematikos mokslø daktaras prof.
ÈESLOVAS MASAITIS (1912–2007). Amþinojo poilsio jam teko atgulti toli nuo Tëvynës, taèiau savotiðkoje Lietuvos salelëje – Putnamo Ðvè. Mergelës Marijos Nekalto Prasidëjimo vienuolyno kapinaitëse.
Ten jo 27 metus laukë þmona Elenutë, dar visu deðimtmeèiu ilgiau – vienturtë dukrelë Roþë.
È.Masaièio – matematiko ir pedagogo – kelias
labai sëkmingai prasidëjo dar prieðkariu gimtinëje,
taèiau 1944-aisiais jam, kaip daugeliui to meto ðviesuoliø, su ðeima teko sprukti nuo „raudonojo maro“.
JAV, kur atsidûrë po penkeriø klajoniø metø, pavyko
pasiekti aukðèiausià moksliná pripaþinimà, nors beskubëdamas ið Lietuvos buvo pamirðæs net Vytauto
Didþiojo universiteto diplomà. Bergþdþiai kreipæsis dël
jo á Tarybø Sàjungos ðvietimo ministerijà ir patá Universitetà, jis ryþosi pokalbiui su Kentukio universiteto
dekanu ir nesunkiai já átikino esàs vertas siekti doktorantûros. Dëstë matematikà Kentukio, Tenesio, vëliau Delavero, Merilendo universitetuose, Nazareto koledþe. Bet pagrindine jo darboviete tapo Balistikos
tyrimø laboratorija Aberdyre. Bûtent darbai balistikos
srityje jam pelnë apdovanojimus Amerikoje, bet sutrukdë gauti garbës daktaro vardà Vilniaus universitete, kai ðis 1979 m. ðventë savo jubiliejø.
O buvo uþ kà! Pradedant 1982 m. Masaitis 8 kartus vieðëjo Lietuvoje, pakviestas KP, VD, Vilniaus universiteto. Atvykdavo ne tuðèiomis, o su programine
áranga, skaièiavimo metodika, paskaitomis.
Paveikslas nebûtø baigtas, jei nepaminëtume visuomeninës profesoriaus veiklos. Jis aktyviai dalyvavo Katalikø mokslo akademijos, Ateitininkø, Krikðèioniø demokratø partijø veikloje (ilgà laikà buvo iðeivijos LKDP pirmininkas).
Be viso šito, buvo nuostabus, ðiltas þmogus, kurio graþioje sodyboje teko pasisveèiuoti ne vienam á
JAV atvykusiam lietuviui. Materialiai rëmë savo ir
þmonos giminaièius, nepamirðdamas net Sibire nukankintø jaunystës draugø naðliø.
Ir, þinoma, raðë eilëraðèius, iðleido Lietuvoje dvi
jø rinktines. Viena ið jø – simboliniu pavadinimu „Sugráþki niekad neiðëjæs“. Taigi mûsø – jo mylëtø ir já
mylinèiø pareiga – neleisti Jam iðeiti. Ið Lietuvos
mokslo istorijos, ið mûsø ðirdþiø.
Teresë Aldona GEÈIENË
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Pasvarstymai,
skirti ,,Mokslo ir gyvenimo”

penkiasdeðimtmeèiui
Prof. habil. dr. Juozas Algimantas KRIKÐTOPAITIS

Lietuviðkos spaudos patirtis siûlo nemaþai temø, kuriø aptarimas atskleidþia
mûsø istorijos vingius ir visuomenës elgsenos ypatumus. Ðiame raðinyje pagvildensime klausimà „Ar knygneðystë yra
spontaniðkas atsakas á imperinæ prievartà, ar kas nors daugiau?“ Mano tyrimai
rodo, kad vienà ið tylaus ir neorganizuoto pasiprieðinimo bruoþø galima nusakyti taip: patirta prievarta – tai tautinio gyvybingumo, etniniø vertybiø iðbandymas.
Tad, mieli skaitytojai, pasvarstykime ðià
tezæ, susiedami jà su graþia proga – su
oriai þinias skleidþianèio þurnalo ,,Mokslas ir gyvenimas” jubiliejumi.

Gimtoji kalba
Iki XIX a. spauda, kaip ir knyga, buvo
skiriama diduomenës poreikiams. Spausdintas þodis tuomet sklido, deja, ne gimtojo kraðto kalba. Tobulëjant ûkininkavimo bûdams ir silpnëjant valstieèiø priklausomybei dvarui, klostësi tinkamesnës sàlygos lietuviðkai kalbanèio kaimo jaunimui siekti iðsilavinimo.
Gimtoji kraðto kalba buvo paprastø
þmoniø bendravimo bei màstymo priemonë. Tëvø ir protëviø kalba, ásiskverbusi á sàmonæ su Motinos lopðine, su seneliø pasakomis, lydëjo juos iki pat kelio pabaigos, vis iðnirdama sapnuose, pasireikðdama intonacijoje, màstymo ir kalbësenos stilistikoje. Kalba susiejo juos su
gimtinës þeme, kultûra ir istoriniu patyrimu. Ji kaip ðeðëlis visuomet tapatinosi su
pasklidusiais pasaulyje þmonëmis, palikusiais gimtàjá sodþiø. Ji, tarsi nuolatinis
priekaiðtas, kvietë pagaliau pasukti gimtinës link. Dalis jø sugráþo su naujomis idëjomis, ágytomis þiniomis, su siekiu prabilti raðytiniu gimtuoju þodþiu.
Kalbos ypatingas socialinis vaidmuo: ji
sutelkia bendruomenes. Kaip pirmapradë
bendravimo priemonë, ji gali jungti ir skaldyti, valdyti ir sujaukti. Bet sunkiu laiku, kai
kyla ávairûs pavojai, kalba, suvienydama visuomenës narius, tampa savigynos priemone – nematomu skydu, prabylanèiu sukauptos etninës iðminties balsu.
Prieð pusantro ðimto metø Europoje
plitæs tautinæ savimonæ ugdantis sàjûdis
apëmë Lietuvà. Tautinis pakilimas ið-
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aukðtino kelias esmines vertybes: gimtàjà kalbà, etninæ kultûrà, iðsilavinimà
(mokymàsi, mokslà) ir savarankiðkà visuomenës gyvenimà, iðreiðkiamà tautinës valstybës pavidalu. Ðios vertybës
veikë kaip jëga, vienijanti tautà, atsidûrusià Rusijos imperijos glëbyje.
Gimtoji kalba, kaip nuolatinio tarpusavio bendravimo bûdas ir tradicijos raiðka, kaip kolektyvaus màstymo ir laikysenos darna, kûrë ypatingà gyvensenà, kalbinës raiðkos ypatybes, kurias apibûdinant buvo pasitelkiamos tokios sàvokos,
kaip pasitikëjimas, pareiga, iðtikimybë,
gimtoji þemë, istorija, savastis. Deja, ðios
sàvokos ðiandien jau, kaip ir tëvø kalba,
praranda savo buvusià reikðmæ. Dar daugiau, jos jau niekinamos ir metamos ið
politinio ir socialinio gyvenimo. Nuo jø bëgame, nes mëginame slëptis nuo persekiojanèio priekaiðto ar grauþaties.

Spausdinto þodþio kelias
Prieš porà metø kukliai paminëjome
lietuviðko spausdinto þodþio atgavimo
ðimtmetá. Beveik devynis deðimtmeèius
gimtasis þodis slapta ëjo ið vienos trobos
á kità. Þodis tapo tyliu suokalbiu, pakvietusiu ðviestis, nepasiduoti rusifikacijai.
Taip ugdësi tautinë, pilietiðkai orientuota
savimonë, be kurios negalëtø atsirasti politinis ir istorinis subjektas – valstybë.
Pamàsèius apie mûsø istorinæ keliø
ðimtmeèiø patirtá, galima pastebëti keturis
ypatingus lietuviø kalbai ir spausdintam þodþiui laikotarpius: spaudos draudimo, savarankiðko þodþio ugdymo, ideologinës
prievartos ir nesuvaldomø informaciniø
srautø. Pirmajame buvo siekiama ðalá rusifikuoti, antrajame – iðplëtoti modernià kalbà, remiantis savais intelektiniais iðtekliais,
treèiajame – sovietizuoti visas gyvenimo
sritis, ketvirtajame – atverti ðalá globaliems
poveikiams. Pirmasis ir treèiasis laikotarpiai pasiþymëjo fiziniu ir dvasiniu tautos
naikinimu. Ketvirtajame prasidëjo paslëpta prievarta, nuasmeninanti þmogø, naikinanti jo unikalumà.
Tarpukariu buvo ákurtos ir iðpuoselëtos aðtuonios aukðtosios mokyklos, platus tinklas mokyklø, veikianèiø pagal tinkamai sustyguotà ðvietimo sistemà. Per du

nepriklausomos valstybës gyvavimo deðimtmeèius pavyko plëtoti ir norminti literatûrinës kalbos vartosenà, suformuoti nacionalinës mokslo kalbos ir terminijos kûrimo pagrindus, plësti knygø ir þurnalø leidybà. Rûpestis gimtàja kalba buvo visø srièiø garbës reikalas. Taigi turëjome tvirtas
prielaidas iðlikti sovietø prievartos sistemoje ir pagaliau pakilti á naujà istoriná etapà.
Atgaivinæ valstybingumo poþymius ir
pravëræ vartus á XXI amþiø ásipainiojome
pasauliniuose informaciniø technologijø
tinkluose. Ir ðtai paradoksas: savo tautinëje valstybëje prarandame ir gimtàjá þodá, ir savastá. Vis maþiau skaitome, nes vaizdø griûtis, plûstantys ið virtualios erdvës ir
agresyvios reklamos, atima amà, bruka
svetimus þodþius ir keistà þargonà, naikina individualybës unikalumà. Tyliai atslenka savanoriðkas „þodþio draudimas“ ir tapatybës paniekinimas. Ir tai priimame su
ramiu nuolankumu – be iððûkio, be deramo orumo. Tai poþymis, liudijantis, kad visuomenë negaluoja: ji praranda gyvybingumà ir savo kultûrines vertybes.

Þurnalo misija
,,Mokslas ir gyvenimas” gimë treèiojoje minëtøjø laikotarpiø sekoje, kai aprimo „raudonøjø politrukø“ siautëjimas, kai
dràsiau pradëjo reikðtis kultûrinë veikla, iðmokusi laviruoti tarp cenzûros ir ideologinës prievartos uolø. Þurnalas vieðai neskelbdamas siekë tæsti ,,Gamtos”, ,,Kosmoso” ir kitø prieðkario þurnalø tradicijà:
lavinti visuomenæ, skleisti visiems suprantamu bûdu mokslo naujienas, vertinti gimtosios kalbos lobynà, vartoti lietuviðkà terminijà, didþiuotis kraðto istorija.
Slinko turiningo darbo deðimtmeèiai,
keitësi redaktoriai. Kiekvienas ið jø tæsë
pradëtà visuomenës ðvietimo misijà. Jie
tai darë sumaniai, suprantama, kiek leido veikti jø intelektinës galios, gebëjimas
iðlikti ideologiniø „audrø“ vëtrose. Ádëmiai
vartant penkiø deðimtmeèiø þurnalo rinkinius, prieð skaitytojo akis iðkyla autoriø
– plaèiai pripaþintø autoritetø galerija, kuriø kompetencija ir patirtis praturtino leidinio turiná, plëtë skelbiamø temø ávairovæ. Ið pradþiø vyravo autoriai, prieðkariu
brendæ ir iðsilavinæ. Juos sekë mokslus
ëjæ pokariu; tai buvo kasmet ryðkëjanti
karta, tarp kuriø dabar matome mûsø akademikus, profesorius bei garsius, daug
nuveikusius asmenis. Tai reiðkia, kad þurnalas ugdë gabius þmones reikðti mintis
gimtàja kalba, skleisti suprantamai specifinius mokslo dalykus, palaikyti artimà
ryðá su skaitytojais. Reikia tikëti, kad pastaraisiais metais þurnalo skelbiamo „Jaunøjø mokslininkø konkurso“ nugalëtojai
taps ne tik straipsniø autoriais, bet ir garsiais mokslininkais ar kitø srièiø veikëjais,
kuriais didþiuosis visuomenë.

Provokuojantys palyginimai
Tad kodël, kalbant apie ,,Mokslo ir gyvenimo” jubiliejø, pradëjome nuo unikalaus
istorinio reiðkinio – knygneðystës, gimusios
kaip atsakas á gimtojo þodþio naikinimà?
Pradëkime nuo teiginio: nelegalioje veikloje knygneðystë ir spausdintas þodis buvo
susitapatinæ. Ir knygos platinimas, ir þodis
– tai tokia prieþasties ir pasekmës vienovë,
kurioje dëmenys sekos eilëje gali keistis vietomis. Pripaþinus ðià mintá, kyla kitas klausimas: ar dera sieti slaptà spaudos platinimà su mûsø þurnalo veikla, kai niekas jos
neuþdraudë? Ir vis dëlto gretinti tuos faktus
verta. Pamëginkime apie tai pakalbëti.
Mûsø þurnalas, laviruodamas tarp budrios cenzûros gairiø, atliko savo misijà: skleidë paþintinæ mintá, puoselëjo gimtàjá þodá,
iðvengdamas skausmingø netekèiø. Be to,
sukaupæs prisitaikymo patirties, lavino visuomenæ, fiksavo mûsø intelektinio gyvenimo ávykius. Todël ðiandien þurnalo rinkiniai – tai enciklopedinio pobûdþio lobynas,
sukaupæs konkreèius, dalykinius tekstus,
svarbius paþintinei, pedagoginei veiklai ir
istoriniams tyrinëjimams.
Sovietmeèiu gimtasis spausdintas þodis nebuvo uþdraustas. Bet jo turinys pakliuvo á prievartos glëbá: imperijai tarnaujanèios ideologijos ir totalios cenzûros. Pasekmë aiðki: tarnausi arba tave sunaikins. Ðiandien spauda taip pat tarsi laisva: privalai pasirinkti vienà ið dviejø – paklusti finansinei
galiai arba þlugti. Knygneðystë nepasidavë prievartai. Ar praslinkus ðimtmeèiui spauda nepasiduos gundymams paklusti pelnà kaupiantiems ir valdantiems subjektams? Jau pasidavë! Ypaè ta, kurioje sukantis milijonams kas rytà pasklinda leidiniø ðimtatûkstantiniai tiraþai. Aèiû Dievui, kol
kas regime ir girdime: keli laisvos minties
leidiniai dar alsuoja. Kruta ,,Mokslas ir gyvenimas”, garbingai atlikdamas savo misijà. Èia nerasi begëdiðkai erzinanèios reklamos, skandalingø epizodø ið seimûnø ar
politikø gyvenimo. Bet aptiksi tai, kas vyksta mûsø ir pasaulio moksle, kultûroje, kas
skatina pasitikëjimà savimi, savàja kalba ir
ateitimi. Kaskart laukdami naujo numerio
nerimaujame, nes neþinome, ar pavyks redakcijai sudurti galà su galu. Ðiek tiek skatikø nubyra ið fondø, universitetø, mokslo
ar pramonës institucijø. Bet tai tik epizodai,
negarantuojantys normalaus ir visiems reikalingo leidybinio darbo.
Uþbaigæs jubiliejinius pamàstymus skubu graþiai, su palinkëjimais iðlydëti savo
bièiulio ið Ðvedijos, skrendanèio namø link.
O jis, grakðèiai mojuodamas ranka, ir sako: „Keista situacija klostosi jûsø padangëje: valstybë sapnuoja esanti ekonomiðkai kylanti, nepriklausoma, demokratinë ir
teisinë“. Tikras begëdis tas skandinavas!

Kas paraðë „Tautiðkà giesmæ“
Atkelta ið 3 p.
Negalima nepritarti prof. Antanui Tylai: „Ðiandien, atviros visuomenës ir
kosmopolitiniø kriterijø generalizavimo
epochoje, dr. Vinco Kudirkos idealai iðryðkëja, kaip sunkiai pasiekiamas þmogaus ir pilieèio tapatumas. Atsigræþimas
á Já ir Jo paþinimas yra reikalingi mokslui ir Lietuvos pilietinei visuomenei.“
Nuostabu ir tai, kad ðiuos þodþius
sueiliavo ir gaidà jiems pritaikë vienas
þmogus – Vincas Kudirka, gydytojas
praktikas, lietuviø medicininës publicistikos pradininkas, poetas, satyrikas, literatûros vertëjas ir teoretikas, publicistas, muzikas, liaudies kûrybos puoselëtojas, lietuvybës gaivintojas, draudþiamos lietuviðkos spaudos darbininkas
ir kovotojas, „Varpo“ leidëjas ir redaktorius. Jono Basanavièiaus „Auðra“ prikëlë lietuvybei Vincà Kudirkà, o Vinco
Kudirkos „Varpas“ priþadino Lietuvà.
Tiesiog galvoje netelpa, kaip tiek darbø ir þygdarbiø galëjo nuveikti þmogus,
vos 41 metus vaikðèiojæs ðio gyvenimo
takais, paèiame jëgø þydëjime pakirstas tuometës mûsø inteligentijos dalgio
dþiovos. Jeigu jis bûtø daugiau nieko
nenuveikæs, o tik padovanojæs „Tautinæ giesmæ“, jau vien tuo jis bûtø didis.
Sàmoningos tautos neuþmirðta savo
didvyriø: mena jø darbus, gerbia kapus,
stato paminklus, eina jø pramintais keliais. Toká mûsø kartos testamentà ateities kartoms sekti didþiojo varpininko tautiniu, humanistiniu ir etiniu kodeksu 2007
metø liepos 6-àjà, Valstybës dienà, ádëjome á Vilniuje statomo paminklo Lietuvos himnui ir jo autoriui Vincui Kudirkai
pamatus: „Ateities lietuvi, kurio rankose
bus Tëvynës likimas, nulenk galvà ðiam
paminklui. Ið praeities pasisemk stiprybës, uþsimok paklusti „Tautinës giesmës“
humanistiniam, etiniam ir patriotiniam imperatyvui – dirbk þmoniø gërybei, eik keliais dorybës, ðalink tamsumus, mylëk tiesà ir Lietuvà, ugdyk vienybæ, kad daug
iðkentëjusioje Tëvynëje aidëtø Laisvës
varpas“. Monumentas vienam iš trijø valstybingumo simboliø (herbo, vëliavos ir
himno) iðkils sostinës centre, prieðais Vyriausybës rûmus, aikðtëje, kurioje anksèiau riogsojo mûsø valstybingumà trypusiø okupantø atminimo þenklai, ir tai labai prasminga.
Mintá pastatyti paminklà iðkëlë Labdaros ir paramos fondas Vinco Kudirkos vardui áamþinti, kurá 2000-aisiais ákûrë Vilniaus
medikø klubas. Fondas pasiekë, kad sostinëje bûtø skirta paminklo svarbà atitin-

kanti vieta, surengë du atviro konkurso paminklui sukurti ratus, kompetentinga komisija, kurià sudarë iðkilûs menininkai, menotyrininkai, savivaldybës ir fondo atstovai, ið pateiktø 35 projektø iðrinko valstybinës premijos laureatø skulptoriaus Arûno Sakalausko ir architekto Rièardo Kriðtapavièiaus darbà. Komisijos nuomone,
jie ávykdë svarbiausià konkurso nuostatuose iðkeltà reikalavimà, kad paminklas
bûtø monumentalus, nevienadienis.
Visuomenë atsiliepë á fondo kreipimàsi aukoti paminklui, parëmë savivaldybë ir vyriausybë, globoti sutiko Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Gediminas Kirkilas, daug talkino kraðto
apsaugos ministras med. dr. Juozas
Olekas. Be paminklo, fondas garsina
Vinco Kudirkos vardà visuomenëje – tarp
medikø, dailininkø, kariø, moksleiviø:
rengia paskaitas, vakarus, parodas, minëjimus, koncertus, remia kudirkaièius,
sudarë knygà „Lietuvos himnas“, iðleido garsajuosèiø, lankstinukø. Daug triûsia fondo aktyvistai gydytojai prof. Juozas Galdikas, prof. Algirdas Jackevièius,
med. dr. Vida Graþienë, Marija Jackevièienë, doc. Marija Rudzikienë, Ona Abraitytë, literatûrologë prof. Aldona Vaitiekûnienë, istorikas prof. Antanas Tyla, biologë dr. Aloyza Lukðienë, muzikai Laimutë Uþkuraitienë ir Danielius Sadauskas, finansininkë Vanda Laðienë, kultûrologas Albinas Vaièiûnas, þurnalistë Jûra Bauþytë, inþinierius Stanislovas Tamoðaitis ir gausus talkininkø bûrys. Fondà
priglaudë ir globoja Nacionalinis muziejus, jo direktorë Birutë Kulnytë.
Prieð Vyriausybës rûmus darbai virte verda – klojami pamatai, rengiama paminklo aptarnavimo patalpa, á Klaipëdà
laivais plaukia dviejø spalvø granitas,
baigiama kurti skulptûra, vykdomi techniniai apðvietimo bandymai, planuojamas aikðtës sutvarkymas. Jau ðiø metø
pabaigoje Gedimino prospekto praeivá
pasitiks 12,5 m aukðèio þalio gludinto
granito varpinë. Kiekvienam ji paliks skirtingà áspûdá, o man varpinë yra ir Vinco
Kudirkos „Varpo“ kaip tautos ðauklio, ir
himno kaip ðventovës ávaizdis. Varpinëje lazeriu ðvytës himno þodþiai ir Vinco
Kudirkos vardas, o jos papëdëje á þmones þengs bronzinë trimetrinë Didþiojo
Varpininko figûra, tarytum mums neðanti
„Tautiðkos giesmës” dvasià. Sustosime,
susikaupsime, susimàstysime apie praeitá ir dabartá, ateitin þengsime Vinco Kudirkos þodþiø ir gaidos lydimi.
Tebûnie ðio raðinio pavadinime iðkeltas „klausimëlis“ iðties beprasmiðkas.
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Ið gamtos mokslø populiarinimo istorijos
„Mokslo ir gyvenimo“ þurnalas perþengë 50-ies metø ribà. Per
praëjusius pusðimèio metus þurnalas teikë visuomenei ávairiapuses
mokslo þinias. Ðiuolaikinis mokslas yra susiskaldæs á daugybæ ðakø
ir disciplinø. Taèiau mûsø planetoje Þemëje visas jas galima ávardyti
kaip gamtamokslines. Juk gamta apibrëþiama kaip visas ávairiapusiu pavidalu egzistuojantis pasaulis: visata, medþiaga, bûtis. Taigi
visos mokslo ðakos tiria gamtà, jos reiðkinius ir aiðkina jø prieþastis.
Todël „Mokslo ir gyvenimo“ þurnalà ávardyèiau kaip populiarø
gamtamoksliná þurnalà, skirtà visuomenei.
Visuomenæ domina mokslo þinios
apie gamtà, jos egzistavimo visumà, kurià papildo paties þmogaus sukurtos gyvenimo aplinkos sàlygos. Tai antroji aplinkos pusë – „antroji gamta“. Þmogus su
visomis savo sukurtomis technologijomis
yra gamtos dalis.
„Mokslo ir gyvenimo“ þurnalu turëtø rûpintis visuomeninës mokslinës organizacijos, nes jis skirtas visuomenei. Ðis þurnalas pradëtas leisti 1957 m. kaip „Þinijos“ draugijos leidinys. Prieð karà Lietuvoje populiarø mokslo þurnalà „Gamta“ leido Lietuvos gamtininkø draugija. Gamtos
þurnalo steigëjai V.Èepinskis, T.Ivanauskas, V.Laðas, J.Matulis, A.Þvironas. Tai buvo gamtamokslinis þurnalas toks, kaip kad
pradþioje sakëme: bendramokslinis. Jame buvo publikuojami visø srièiø mokslo
populiarûs straipsniai ir mokslo naujienos
ið astronomijos, fizikos, geofizikos, meteorologijos, chemijos, biochemijos, geologijos, geografijos, bendrosios biologijos, botanikos, zoologijos ir net matematikos bei technikos. Redaktoriai: 1936 m.
1–4 nr. ir nuo 1938 m. 12 nr. – A.Þvironas,
1937–1938 m. 5–11 nr. – J. Dagys. „Gamtos“ þurnalas ëjo 1936–1940 m. Kaune 4
kartus per metus. Jo viršelyje lapo formos
su lazdyno þirginiu emblemoje atsispindëjo gamtos mokslo ávairiapusiðkumas.
Tai ir laivas, lëktuvas, daugiaaukðèiai namai, hidroelektrinës uþtvanka, jûra, vulkanai, þuvis, debesys. „Gamtos“ þurnalui
raðë Lietuvos gamtininkø draugijos nariai,
ávairiø mokslo srièiø Lietuvos ðulai, Lietuvos mokslo mohikanai: K.Aleksa, K.Bieliukas, P.Brazdþiûnas, K.Brundza, J.Dagys,
J.Dalinkevièius, K.Daukðas, J.Elisonas,
H.Horodnièius, J.Gailevièius, T.Ivanauskas, S.Jankauskas, A.Jucys, A.Juðka,
V.Kaikaris, V.Katilius, M.Kaveckis, Ig.Kazlauskas, B.Kodatis, Ig.Konèius, J.Kuprevièius, V.Kuzma, J.Matulis, A.Minkevièius,
M.Natkevièaitë, S.Olðauskas, È.Pakuckas, A.Purënas, K.Regelis, Ig.Saldukas,
P.Slavënas, P.Snarskis, K.Sleþevièius,
O.Stanaitis, J.Ðeðtokas, L.Valionis, J.Vidmantas, A.Þvironas ir kiti. Pastebëjote,
tarp jø matome pokario Lietuvos ávairiø
mokslo srièiø þiedà. Daug þurnale surandame straipsniø apie geometrijà, trigo-
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nës paþangos. Specializuotas mokslas pasidaro ádomus tik specialistams. Kinta bendras kultûrinis mokslo svoris. Nepaisant visur paplitusiø mokslo dovanø, plaèiosios visuomenës galvosena pasilieka nemoksliðka, o kartais ir antimoksliška” (Gamta, 1938,
III, Nr.1, p. 66–67).
Mokslo raidos pradþioje gamtamokslinës þinios buvo vertinamos kaip gam-

Gamtos
mokslai – visuomenei
Prof. habil. dr. Algirdas GAIGALAS
Lietuvos gamtos draugijos
prezidentas

nometrijà, apskritai matematikà, raðytø
J.Gailevièiaus, A.Kalinausko, A.Maþylytës ir kitø mokykloms, pateiktø kaip metodinë medþiaga.
Minëtieji autoriai vëliau buvo nuoðirdûs
„Mokslo ir gyvenimo“ þurnalo talkininkai,
kaip antai: akad. P.Slavënas, akad. J.Matulis, akad. P.Brazdþiûnas, akad. A.Jucys,
akad. T.Ivanauskas ir kiti. „Mokslo ir gyvenimo“ þurnale raðë A.Juðka, K.Brundza,
J.Dagys, A.Minkevièius, M.NatkevièaitëIvanauskienë ir kai kurie kiti. Lietuvos gamtininkø draugija jungë ávairiø gamtamoksliniø srièiø darbuotojus. Joje veikë gamtos apsaugos, gamtos mokytojø, matematikos, fizikø ir chemikø, geologø sekcijos.
Vienas svarbiausiø Lietuvos gamtininkø
draugijos nuopelnø yra tas, kad ji sudarë
palankià aplinkà pasireikðti daugeliui jaunø gamtininkø ir mokslo darbuotojø, skatindama juos ne tik paþinti gamtà, bet ir
domëtis gamtosauga. Apie gamtininkø
veiklà buvo raðyta ir pagrindinës veiklos
kryptys paskelbtos spaudoje (Mokslas ir
gyvenimas, 2006, Nr. 11, p. 3–5).
Ðiuo metu mokslo diferenciacija yra
pasiekusi aukðèiausià lygá. Visuomeninës
mokslo organizacijos jungia siaurø specializacijø mokslininkus. Tai suprasdami
keliame moksliniø visuomeniniø organizacijø asociacijø kûrimo klausimà, tokiø
kaip „Lietuvos gamtininkø draugija“
1931–1940 metais. Apie mokslø specializacijà ir sintezæ 1938 m. sausio 17 d. Lietuvos gamtininkø draugijos susirinkime
praneðimà skaitë privatdoc. P. Slavënas.
Keletas minèiø ið ðio praneðimo:
“Esant specializacijai, kiekybinis mokslo ugdymas praktiðkai tampa beveik neribotas. Mokslo þiniø rinkimas eina labai sparèiai. Bet ðalia to iðkyla daugybë liguistø reiðkiniø. Specializacija prasiþengia su organiðka þinijos vienybe. Stoka gyvo kontakto tarp
atskirø mokslo ðakø áneða tyriman tam tikrà
seklumà: daug faktø fakteliø, maþa esmi-

tos filosofija. Gamtininkams tuomet buvo suteikiamas bendramokslinis filosofijos mokslo daktaro laipsnis. Teisingi tuomet iðsakyti privatdoc. P.Slavëno (vëliau
akademiko) þodþiai „... mokslo sintezës
problema dabar pasirodo aktuali ávairiais
atþvilgiais. Ji verta susidomëjimo ir mûsø
sàlygomis“. Bendramokslinio supratimo
lygá parodo filosofijos pasiekimai ir supratimas, kurie, tegul neuþpyksta filosofai,
mano supratimu, nëra aukðti. Pritarèiau
Pauliaus Slavëno þodþiams: „... mokslo
sintezës stoka bei „mokytasis analfabetizmas“ þlugdo visuomeniná supratimà
ir veda prie politiniø katastrofø“. Ðiuo poþiûriu autorius buvo teisus, nes jos netrukus pasaulá sukrëtë globaliðkai, prisiminkime tik Antràjá pasauliná karà. Visuomenës gamtamokslinis ðvietimas turi pasiekti
politikus, ko kartais nëra.
Kalbant apie mokslø vieningumà ir jø
ryðá su gamta, jø paskirtá – mûsø aplinkos paþinimà, iðkyla klausimas apie pasaulio amþiø, jo raidà, erdvæ, sandarà, sudëtá, ypatybes ir kt. Visa tai patenka á tris
jungianèias prieþastines grupes: laikas,
erdvë, sudëtis. Dr. P.Slavënas 1937 m. vasario 26 d. Lietuvos gamtininkø draugijos posëdyje skaitytame praneðime „Pasaulio amþius“ paþymëjo, kad „... galima
kalbëti apie Þemës amþiø, Saulës sistemos amþiø, Saulës amþiø, þvaigþdþiø sistemos amþiø ir t.t. Pagaliau iðkyla bendresnis klausimas: ar yra bendra Visatos raida? Jei taip, tai galima kalbëti jau apie
Visatos amþiø arba bent apie tam tikro jos
periodo amþiø....” (Gamta, 1937, II, Nr.4,
p. 267). Mano supratimu su tuo ryðá turi
„amþinoji pradþia“. Ðalia nuolatinio senëjimo vyksta nuolatinis atsinaujinimas.
Politiniai ávykiai 1940 m. buvo lemtingi
tolesnei Lietuvos gamtininkø nepolitinei visuomeninei veiklai. Gamtininkø draugija buvo uþdaryta, kaip ir kitos visuomeninës organizacijos. Okupantai nebuvo tikri, kad sugebës riboti ir kontroliuoti visuomenës veiklà
ir pasukti jiems pageidaujama linkme. Uþdarius visuomenines organizacijas ir þur-

nalà „Gamta“, po 17 metø trukmës susidariusá vakuumà staiga uþpildë naujai pasirodæs „Mokslo ir gyvenimo“ þurnalas (iš
pradþiø vyr. redaktorius Karolis Jankevièius),
suradæs plaèià skaitytojø auditorijà. Skaitytojas jame rado enciklopediniø þiniø ir
nušviestus Lietuvos ir pasaulinio mokslo laimëjimus. Jo tiraþas buvo didþiulis. „Mokslo
ir gyvenimo“ þurnalo ánaðas á Lietuvos mokslo
populiarinimo darbà neákainojamas. Jame
pasireiðkë visø specialybiø Lietuvos mokslø
akademijos institutø, Vilniaus universiteto ir
kitø aukðtøjø mokyklø darbuotojai. Þurnalas
ir toliau nuolat nagrinëja bendramokslines
gamtinës aplinkos problemas, kurios tampa vis aktualesnës intensyviai naudojant
gamtinæ aplinkà ir jos išteklius.
Kaip ilgai gamtinës aplinkos raida dar
gali trukti mûsø planetoje Þemëje, kurioje
esame uþdaryti nelyginant kosminiame laive. Vadovaujantis sukaupta patirtimi ir intuicija galima sakyti, kad „amþinosios
pradþios“ nulemta natûralios raidos palanki eiga Þemei, kaip kosminiam laivui, ir jos
keleiviams yra ápusëjusi ir siekia apie 4,5
mlrd. metø. Gaila, kad ðios prognozës tikrumu paèiam neteks ásitikinti. Tai þmoniø
gamtinës aplinkos raida. Ta aplinka jie naudojasi, joje gyvena, tvarko ir siekia išsaugoti ar net reguliuoti sau palankia kryptimi.
Kyla klausimas, kokià prasmæ turi lietuviðkas þodis gamta, rusiškas priroda ar angliškas nature. Manyèiau, kad lietuviðkai, kaip
ir rusiðkai, šis þodis nurodo „prigimtàjà aplinkà“, Þemës – „kosminio laivo“ aplinkà. Angliðkai, mano supratimu, jis reiðkia „tyrà aplinkà“, galima sakyti, grynà ðventà aplinkà.
Gimsta naujos idëjos skleisti gamtamokslines þinias visuomenëje. „Versmës“ leidykla
(vadovas Petras Jonuðas) uþsimojo leisti biologijos, geografijos ir geologijos þurnalà
„Gamta“ (þr. virðelá „Gamta“, 1/1, 2006).
Gamta, gamtinë aplinka yra mûsø gimtoji vieta, nuo jos mes priklausome, joje
gyvename, ji mums ðventa, kaip kad buvo sakralinë protëviams ir tëvams, lai tokia
iðlieka vaikams ir ateities kartoms. „Mokslo ir gyvenimo“ gamtamokslinio þurnalo
paskirtis šiuo atþvilgiu yra ypatinga, taip
pat šventa, sakralinë. „Mokslo ir gyvenimo“ þurnalui linkëèiau toliau skleisti bendramokslines paþiûras, gamtos mokslø þinias ir naujienas Lietuvos visuomenei, pasitelkiant visuomeniniø moksliniø organizacijø jëgas. Mokslo populiarinimo darbà
daugelá metø nenuilstamai dirba dabartinis „Mokslo ir gyvenimo“ þurnalo vyriausiasis redaktorius Juozas Baldauskas, jam
talkina redakcijos darbuotojai Elena Mickevièienë, Vilius Jauniðkis, Violeta Sadauskienë, Saulë Markelytë ir kiti. Jiems ir visiems prisidëjusiems prie ðio þurnalo leidybos reiðkiame pagarbà ir padëkà. Laukiame naujø „Mokslo ir gyvenimo“ numeriø, praturtinanèiø mûsø þinias ir akiratá.

Retro
Lietuvos kronika

Apie „Mokslà ir gyvenimà“
Mokslo ir gyvenimo þurnalas yra
vienas ið populiariausiø Lietuvoje. Jo
tiraþas – 190 tûkstanèiø. Tik Tarybinë moteris turi daugiau skaitytojø. Ir
prieþasèiø tokiam þurnalo populiarumui daug. Jø tarpe turbût nepaskutinë ir ta, kad þurnale beveik nëra
propagandos.
Raðoma þurnale visais mokslo
populiarizacijos klausimais. Ir apie
vabzdþius, ir piliakalnius, elektronines skaièiavimo maðinas, Herbert
Marcuse socialinës kritikos teorijà ir
lituanistikà Anglijoje.
Nuo panaðiø kitø kraðtø mokslo
populiarizacijos þurnalø Mokslas ir gyvenimas skiriasi ir tuo, kad jame raðo
daþniausiai patys mokslininkai, o ne
mokslo populiarizacijos þurnalistai.
Tai, be abejo, teigiamai atsiliepia þurnalo turiniui. Ið kitos pusës specialistai ne visada sugeba savo þinias perduoti vaizdþiai ir visiems suprantamai.
Mokslui ir gyvenimui kaþkaip laimingai pavyksta iðvengti straipsniø, kuriuose raðantysis „kalba pat sau“. Be
to, yra þurnale ir þurnalistiniø kelioniø
apraðymø, ávairenybiø skyrelis, klausimai ir atsakymai. Þodþiu, kiekvienas
ras jame kà nors ádomaus.
Maþdaug du treèdaliai þurnalo
straipsniø paraðyti Lietuvoje gyvenanèiø autoriø. Kitø straipsniø autoriai daþniausiai rusai ar kitø „broliðkø“ respublikø mokslininkai. Pasitaiko vienas kitas straipsnis ir „nesovietiniø“ autoriø. Ðitoks „savø“ ir „skolintø“ autoriø santykis turbût ir yra
pats geriausias. Didesnis „savøjø“ ásivyravimas grëstø þurnalui pasidaryti
perdaug provincialiu. Dabar gi maþdaug treèdalis straipsniø tiesiogiai lieèia Lietuvos tematikà: jos praeitá, geografijà, gamtà, mokslà. O ir kituose
straipsniuose bendraisiais mokslo
klausimais vietiniai autoriai skaitytojà supaþindina ne tik su paèiu klau-

simu, paþanga ar naujais atradimais,
bet ir pamini, kas tuo klausimu daroma Lietuvoje, kaip mokslo ir technikos atradimai palieèia Lietuvos gyvenimà. Ðia prasme þurnalas ádomus ir
uþsienio lietuviams.
Be abejo, priklausomoje Lietuvoje leidþiamas þurnalas privalo atiduoti
duoklæ valdantiesiems. Todël kiekviename numeryje yra ar tai straipsnis
apie Leninà, ar Greifenbergerá, partijos 24-tà suvaþiavimà, sàjungos 50metá ir pan. Taèiau reikia pripaþinti,
kad ideologinës reklamos Moksle ir
gyvenime uþima maþiau vietos, negu komercinës reklamos panaðaus
pobûdþio leidiniuose Vakaruose.
Mokslà ir gyvenimà leidþia „Þinijos“ draugija, kurios uþdaviniø tarpe
yra ir mokslinio ateizmo propagavimas. Þurnale ðios rûðies klausimai pristatomi gan subtiliai. Visø pirma, gamtos mokslø klausimai pristatomi dialektinio materializmo poþiûriu. O tiesioginis ateistinis krûvis tenka straipsniams apie ðvietëjus, menininkus ir
mokslininkus, turëjusius bëdø su Baþnyèia ar inkvizitoriais. Panaðiø straipsniø gausu ir Vakarø pasaulio leidiniuose, gi raðiniø, „kumðèio trankymo logika“ árodinëjanèiø Dievo nebuvimà,
Mokslas ir gyvenimas vengia.
Praeitais metais prof. A.Novodvorskis raðë, kad Italijoje nustojo ëjæs
panaðaus pobûdþio italø leidinys, o
leidëjai pasiûlæ jam uþsiprenumeruoti italiðkà „Scientific American“ vertimà. Ta proga autorius teisingai pastebëjo, jog ir þymiai uþ mus didesnës tautos ne visada pajëgia paèios
leisti tokio pobûdþio mokslo populiarizacijos þurnalus, kaip Mokslas ir
gyvenimas.
„Akiraèiai“ – atviro þodþio
mënraðtis, 1973 birþelis
(sutrumpinta, kalba netaisyta)
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Sveiki! Labai patinka jûsø þurnaliukas. Esu dar jaunas ir domiuosi mokslu. Þaviuosi moderniomis technologijomis ir naujovëmis. Malonu paskaityti apie jas jûsø þurnale. Labai norëtøsi jûsø svetainës archyve rasti daugiau numeriø PDF formatu. Bûtø labai malonu. Linkëjimai ir toliau kurti
tobulà þurnalà!
Su nuoðirdþiausiais linkëjimais Ðarûnas STRECKIS

Mokslas ir gyvenimas 2007 Nr. 10

31

Redakcijai raðo
Gerb. vyr redaktoriau!
Þurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ garbingo jubiliejaus proga sveikinu Jus ir
Jûsø vadovaujamà kolektyvà, linkiu sëkmës pradedant þurnalo leidimo antràjá
penkiasdeðimtmetá.
Prenumeruoju þurnalà nuo 1958 metø. Turiu visus jo numerius, iðskyrus keletà pirmøjø, todël nesunku buvo sugráþti
á tà tolimà praeitá, kai þurnalas þengë pirmuosius þingsnius, o mes, tada Universiteto studentai, leidome þurnalà ið rankø á rankas ir skaitëme. Apie kà gi tada
raðë „Mokslas ir gyvenimas“?
Verèiu ðiek tiek pageltusius jo lapus
ir ið karto krinta á akis tuometës redakcijos rûpestis pirmiausia supaþindinti Lietuvos þmones su mûsø Tëvyne. Ðtai tik
keletas straipsniø ið pirmøjø numeriø:
„Seniausi þmoniø gyvenimo pëdsakai
Lietuvoje“ (1958 m. Nr.5), „Vilniaus miesto gynybiniai átvirtinimai“ (1958 m. Nr.6),
„Þemaièio garlëkys“ (1958 m. Nr.7), „Vilniaus Universitetui – 380“ (1959 m. Nr.10).
Tai – tuomeèio rektoriaus Jono Kubiliaus
straipsnis apie seniausià SSRS universitetà (o kaip nenorëjo Maskva to pripaþinti). To garbaus jubiliejaus proga buvo
iðspausdinta serija þymiø mokslininkø
straipsniø: L.Vladimirovo apie VU bibliotekà, P.Slavëno apie Vilniaus astronomus,
Z.Þemaièio – apie senojo Vilniaus universiteto matematikus, apie kitus to meto mokslininkus.
Daug istorikës Pr.Dundulienës straipsniø. Èia pirmuosius savo straipsnius
spausdino tada pradedantieji, o dabar
garsûs mokslininkai E.Vilkas, V.Straiþys,
A.Gaigalas, È.Kudaba, A.Tautavièius ir
kiti. Versdamas kitø metø numerus, randu jau po keletà ðiø, o vëliau ir kitø mokslininkø straipsniø per metus, skirtø Lietuvos gamtai, istorijai, mokslui. Spausdinami P.Kulikausko, J.Grigo, Z.Rudziko straipsniai.

Redakcijai raðo

Þurnalas greitai reaguodavo á mokslo, technikos naujoves, laimëjimus. Nuo
pat pirmojo DÞP paleidimo gausu
straipsniø apie kosmoso tyrimà, apie
Kauno HES, Elektrënø ÐEC, Visagino
AES statybas.
Gausu straipsniø apie tolimus,
mums nepaþástamus kraðtus, apie egzotiðkus augalus ir gyvûnus, apie tolimus þvaigþdþiø pasaulius.
Þmonës visu tuo domëjosi, skaitë,
prenumeravo þurnalà. Tai rodo ir jo tiraþo augimas. Nuo 10–20 tûkstanèiø jis
iðaugo iki beveik 200 000 1968–1969
metais.
Ir dabar þurnalo senuose numeriuose þingeidus þmogus, jaunas ar senas
jis bûtø, ras daug ádomaus... Manau,
kad já skaitys ne tik mûsø vaikai, bet ir
anûkai. Taèiau… Anà dienà ðnekëjom
su kaimynu ir pasakiau, kad perverèiau
senuosius „Mokslo ir gyvenimo“ numerius. Jis pasigyrë taip pat turás daug metø prenumeruotà þurnalà. O spaudos
kioskai mirga nuo þurnalø, vaizduojanèiø graþuoles, apraðanèiø jø n-tàsias
vedybas…
Nesinori uþbaigti laiðko pesimistiðkai. Mûsø þurnalas gyvuoja, jis iðgraþëjæs, spausdinamas ant puikaus popieriaus, puikios nuotraukos. Bet svarbiausia ne tai, o jo turinys, rimti moksliniai
straipsniai, ádomiø dalykø jame gali rasti
ir gydytojas, ir mokytojas, ir darbininkas,
ir bet kurios kitos profesijos þmogus. O
dabartinis daugelio þmoniø susiþavëjimas pigia (ne kaina, o turiniu) bulvarine
spauda, manau, praeis.
Baigdamas dar kartà linkiu „Mokslui ir gyvenimui“ išlikti tokiam pat solidþiam, rimtam, koks jis buvo nuo pat
pirmøjø numeriø jau visus penkiasdeðimt metø!
Su pagarba Povilas PIEÐINA
Kudirkos Naumiesèio Vinco Kudirkos
gimnazijos matematikos mokytojas
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Lauþelis
padovanojo
draugystæ
Julius NORKEVIÈIUS
Kai imame kalbëti apie keliones, o
daþnokai ir be tokios progos, iðsitraukiu
knygà „Jenisiejumi“, kurios titulinis puslapis, ir ne vien jis, iðmarginti bendrakeleiviø autografais. Ádomu juos skaityti, o
mintys savaime nuplaukia á ðiltà, saulëtà
septyniasdeðimt antrøjø rugpjûtá. Po kiekvieno perskaityto þodþio prisiminimø eiklûs þirgai skraidina vis kitur ir atsiduri paèiose netikëèiausiose aplinkybëse.
Nesirengiu pasakoti prisiminimø apie
visà kelionæ. Noriu stabtelëti tik ten, kà
atgamina kuklutis áraðas paminëtoje knygoje. Kolegë ið þurnalo linki niekada nepasenti. Ðitaip glaustai ir aiškiai paraðë
„Mokslo ir gyvenimo“ skyriaus redaktorë (dabar konsultantë) Saulë Markelytë.
Uþtat kiek graþiø, prasmingø prisiminimø sukelia ðie taupûs þodþiai!
Pamenu: ákalbëjom vadovà, kad atsisakytø ið Irkutsko kelionës traukiniu, o
plauktume Angara iki Bratsko, o ið ten toliau vaþiuotume traukiniu. Ákalbëti ákalbëjom, bet neiðsiaiðkinome Sibiro kasdienos
subtilybiø. Ir atsidûrëme, iðlipæ ið laivo, tuðèiame, taigoje slypinèiame upës krante.
Iki artimiausios geleþinkelio stoties apie
pusðimtis kilometrø, iki svajotos apþiûrëti
Bratsko elektrinës beveik du ðimtai…
– Na ir kas, kad vargstame. Bet koks
malonumas buvo plaukti Angara, kiek
daug pamatëme. O dabar nauji áspûdþiai, nauja turistinë patirtis, – Saulë ramino bendrakeleivius, kurie pradëjo priekaiðtauti, kad buvo pakeistas marðrutas.
Nepasakosiu, kaip ið tos skylës iðsikrapðtëme. Bet apþiûrëjome Bratsko

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Vytenis Ðliogeris –
iðtikimas „Mokslo ir
gyvenimo“ skaitytojas
Ðvenèiant jubiliejus ir sveikinant jubiliatus visada prisimenami iðtikimi draugai. Vienas tokiø „Mokslo ir gyvenimo“
þurnalui yra Australijos lietuvis Vytenis
Ðliogeris. Jau turbût trisdeðimt metø, gal
su nedidelëm pertraukom, jis yra akty-
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vus þurnalo skaitytojas. Ðá þurnalà pasirinko jau savo pirmosios kelionës á Lietuvà metu. Iðtikimas jis liko „Mokslui ir
gyvenimui“ ir po nepriklausomybës paskelbimo, kai atsirado begalës ávairiø
spaudiniø. Ðá þurnalà Vytenis tada pasirinko uþ jo lietuviðkà dvasià, uþ tai, kad
þurnale dar iki 1990 m. maþiausiai pasireiðkë partinë bei sovietinë ideologija ir
propaganda.
Vytenis Ðliogeris iðëjo sunkià gyve-

Redakcijai raðo

nimo mokyklà. Gimæs Kaune, Lietuvos
kariuomenës pulkininko ðeimoje, karo
audrø sûkuryje per Vokietijà atsidûrë
Australijoje. Dienà dirbdamas, o vakarais
mokydamasis baigë New South Wales
universitete komercijos bakalauro studijas. Iki pat pensijos dirbo valstybinëse
ástaigose pagal savo specialybæ. Visà laikà nuo pat jaunystës veikë Australijos lietuviø organizacijoje, reiðkësi Sidnëjaus
plunksnos klube, dar ir dabar yra Sid-

Redakcijai raðo

Redakcijai raðo

elektrinæ mënuliui ðvieèiant, romantiðkai
cikadoms grieþiant. Ir liko nepamirðtami áspûdþiai ið tos vakaro ekskursijos!
Pasiekëme ir nedidelæ geleþinkelio stotelæ, kur vël vos ne parà reikëjo laukti traukinio. Prasidëjo siûlymai, kaip praleisti naktá. Saulë bene pirmoji ëmë kalbinti artimiausius draugus eiti á taigà, uþsikurti lauþelá. Ir
vël buvo nepakartojama, nepamirðtama
naktis! Diskutuodami, kalbëdami apie
mokslà ir gyvenimà, taip ir nepajutome,
kai pradëjo auðti. Prie linksmai traðkanèio
lauþelio iðsakyta be galo ádomiø minèiø.
Bet labiausiai atmintin ástrigo, kaip Saulë
su nepaprasta meile, uþsidegimu pasakojo apie savàjá þurnalà, kaip ádomiai pristatë bûsimà numerá, kaip visi sekæ kylanèiø þieþirbø ðoká nekantraudami pageidavome tuoj pat imti ir skaityti „Mokslà ir gyvenimà“. Ir, atrodo, sugráþus á Vilniø, daugelis nusipirko taip romantiðkai pristatytà
þurnalo rugpjûèio numerá.
Tai buvo ne vienintelis kartas, kai Saulë Markelytë bendrakeleiviams patraukliai kalbëjo apie þurnalà, kuriame darbavosi. Ne vienà ragino raðyti jam. Bene nuo
pirmøjø numeriø skaièiau, prenumeravau
„Mokslà ir gyvenimà“. Bet kad raðyèiau
jam, tapèiau þurnalo autoriumi?!.. Tokia
mintis net nebuvo kilusi, niekada nepagalvojau, kad galëèiau kà nors paraðyti
tam þurnalui. Bet Saulë átikino. Gal dar
metø prireikë, kad ryþèiausi patikëti kelionës áspûdþius ðio þurnalo skaitytojams.
Dideliu Saulës Markelytës rûpesèiu pagaliau pasirodë pirmieji mano raðiniai.
Ir ne vienas deðimtmetis, kai uþsuku
á redakcijà ne vien palikti raðinio. Bet ir
pasiðnekëti, pasiguosti, kai bûna liûdna,
pasidþiaugti, kai linksmiau. Visada esi
nuoðirdþiai priimamas, išklausomas, jei
reikia – paguodþiamas. Ir išeinu ne tik pakilios nuotaikos, bet ir nešinas nauja tema, sumanymu, kurie gimë nuoðirdþiai
besiûturiuojant prie kavos puodelio.
Aèiû uþ tas nuostabias akimirkas!
nëjaus lietuviðkojo laikraðèio „Mûsø pastogë“ redakcijos kolegijos narys.
1970 m. jis vienas pirmøjø iðdráso apsilankyti okupuotoje Tëvynëje. Trumpa
vieðnagë, pasimatymai su mama ir jaunesniuoju broliu kiekviename þingsnyje
buvo sekami KGB agentø. Bet jaunatviðkas noras jiems ágelti lydëjo visà vieðnagës laikà, norëjosi nusifotografuoti prie jø
bûstinës ar á nuotraukà ákomponuoti nesislepianèius agentus, kad galëtø tai parodyti gráþæs á Australijà.

Medicina
MG þurnale

Prof. Aleksandras VITKUS

50 metø þmogaus gyvenime didelis
laiko tarpsnis, þurnalui 50 – jubiliejus, o
medicinai – neþymus laikotarpis. Prieð 50
metø apie medicinà raðë tik du þurnalai –
„Sveikatos apsauga“ ir „Medicina“. Mënesinis þurnalas „Sveikatos apsauga“, einantis nuo 1956 m. Vilniuje, skelbë
straipsnius medicinos teorijos ir praktikos,
higienos ir sanitarijos, sveikatos apsaugos ir organizacijos, medicinos istorijos
ir farmacijos klausimais. Þurnalas „Medicina“ buvo mënesinis tæstinis Lietuvos
SSR aukðtøjø mokyklø mokslo darbø leidinys, einàs nuo 1962 metø.
Nuo 1957 m. pasirodþius þurnalui
„Mokslas ir gyvenimas“, visuomenë pradëjo gauti informacijos apie Lietuvos,
SSRS ir pasaulio medicinos laimëjimus.
Straipsnius raðë beveik visi þinomiausi
Lietuvos medikai, profesoriai ir akademikai (J.Brëdikis, vëliau tapæs redakcijos kolegijos nariu, A.Marcinkevièius,
J.Kupèinskas, A.Þiugþda, T.Ðiurkus,
S.Pavilonis, J.Bluþas, L.Griciûtë, È.Grizickas, P.Baublys, E.Ðimkûnaitë, V.Kuèinskas, B.Dainys, Z.Buslius ir daugelis
kitø). Medicininiai straipsniai buvo pateikiami populiariai, bet išlaikant tam tikrà
moksliná lygá. Jau pirmuosiuose þurnalo
numeriuose buvo aprašytas þinomas bei
mëgstamas chirurgas Vladas Kuzma
(MG, 1957, Nr.1), išspausdintas redakcijos redkolegijos nario Vl.Lašo straipsnis „Širdis poeto ir fiziologo akimis“ (MG,
1957, Nr.2). 1966 m. J.Þiugþdos straipsnis „Kà pasiekë medicina XX amþiuje“,
kuris artimas 2002 m. paskelbtam I.Jakuðovaitës ir A.Vitkaus straipsniui „Naujos technologijos medicinoje ir etika“
(MG, 2002, Nr.4), kuriame nurodomos
problemos, kurias naujosios technologijos sukëlë XXI amþiaus medicinai. Þurnale ir šiuo metu stengiamasi suprantamai, greitai ir drauge reikiamu moksliniu
lygiu pasakoti apie pasaulio medicinos
laimëjimus, kaip nanometrija (2007, Nr.3),
klonavimas (2004, Nr.11), kamieninës làstelës (2004, Nr.10), mikrochirurgija (2007,
Nr.1), medicininë radiologija (2007, Nr.3),
magnetinis rezonansas (2004, Nr.1), genetika, genomas (2006, Nr.1; 2007, Nr.1),
dirbtinis apvaisinimas, þymûs Lietuvos ir
pasaulio mokslininkai ir pan.
Daugelis skaitytojø nuolatos domisi
kardiochirurgijos laimëjimais. Þurnalas
tam irgi skiria pakankamai dëmesio, skel-

biami V.Sirvydþio (2004, Nr.1), G.Uþdavinio (2005, Nr.3) bei kitø þymiø kardiochirurgø straipsniai apie jø bei pasaulio kardiochirurgø darbus. 2007 m. rugpjûèio
mënesá Kauno medikai pirmieji Baltijos
šalyse, vadovaujami profesoriaus R.Beneèio, atliko unikalià ðirdies ir plauèiø
komplekso persodinimo operacijà, o þurnalas ðá profesoriø pastebëjo jau 2002 m.
(MG, 2002, Nr.10 – „Rimantas Benetis –
naujos kartos kardiochirurgas“).
Didþiulis þurnalo nuopelnas, kad
stengtasi parodyti ne tik SSRS medicinos laimëjimus, bet nušviesti ir tai, kà pasiekë pasaulio medikai bei iðryðkinti Lietuvos medikø pergales kovojant su ávairiomis ligomis.
Šiuo metu šis þurnalas domisi Europos medicinos laimëjimais, jaunøjø
mokslininkø, sugráþusiø ið staþuoèiø
ávairiose šalyse, áspûdþiais bei naujosiomis technologijomis. Þurnale nuolatos
skelbiami populiarûs straipsniai apie ávairias ligas, kaip aterosklerozë, miokardo
infarktas, hipertonija, onkologinës ligos.
Lietuvos medicinos specialistai visuomenei aiškina ne tik apie vienà ar kità ligà,
bet ir nurodo, kaip tø ligø iðvengti, kokiomis priemonëmis gydoma ir pan. Atsakymø á klausimus skyriuje visuomet atsirasdavo vietos atsakymams á medicininius klausimus. Tuo þurnalas nusipelnë skaitytojø palankumo.
Šiuo metu yra net 37 þurnalai bei laikraðèiai skirti medicinai. Be to, kiekviena
medicinos sritis nori turëti savo þurnalà
ar laikraðtá, kiekvienas universiteto fakultetas ima leisti savo laikraðèius bei þurnalus. Þurnalas „Mokslas ir gyvenimas“
per 50 metø gvildeno net 29 ávairias medicinos temas. Ðios temos buvo pateiktos pagal sàjunginæ klasifikavimo schemà, naudojamà valstybinës registracinës
bibliografijos leidiniuose, pritaikant jà þurnalo medþiagos specifikai.
Reikia tikëtis, kad þurnalas, atšventæs savo jubiliejø, ir toliau mus dþiugins
medicinos straipsniais, kurie padeda ligoniams orientuotis savo ligose, pajusti, kokiomis medicinos problemomis gyvena Europa bei Lietuva, kokios medicinos perspektyvos laukia mûsø ateityje.
Kaunas
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Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sàjungos valstybëse,
kasmet vis didesnæ visuomenës dalá sudaro pagyvenæ
þmonës, t. y. 60 metø ir vyresni gyventojai. 2007 m.
pradþioje tokiø asmenø buvo 691,9 tûkst., arba kas
penktas Lietuvos gyventojas.
Aldona ABLINGIENË

Socialinës apsaugos ir sveikatos
statistikos skyriaus vedëja

Demografinë padëtis.Europos Sàjungoje pagyvenusiø þmoniø dalis 2005
m. pradþioje buvo didesnë (vidutiniškai
21 proc.) nei Lietuvoje (20 proc.). Didþiausia 60 metø ir vyresnio amþiaus gyventojø dalis buvo Italijoje (26 proc.) ir Vokietijoje (25 proc.), maþiausia – Airijoje (15
proc.) ir Slovakijoje (16 proc.).
Prognozuojama, kad 2050 m. kas treèias (35 proc.) Lietuvos gyventojas bus
pagyvenæs þmogus (ES – 36 proc.).

tadalá (19,1 proc.) miesto ir ketvirtadalá
(23,1 proc.) kaimo gyventojø. Pagyvenusiø þmoniø teritorinis pasiskirstymas nëra tolygus. Paèios „seniausios“ yra Alytaus, Anykðèiø, Ignalinos, Lazdijø, Molëtø, Varënos ir Zarasø rajonø savivaldybës,
kur 60 metø ir vyresnio amþiaus gyventojai sudaro 27–30 procentø.
Gyvenimo lygis. Namø ûkiø biudþetø tyrimo duomenimis, 2006 m. pagyvenusiø þmoniø namø ûkiø (pagrindinis pajamø gavëjas – 60 metø ar vyresnis) mënesinës disponuojamosios pajamos buvo 652 litai vienam asmeniui, arba 96 procentai šalies vidurkio. Socialinës iðmokos,

1 lentelë. Pagyvenæ þmonës pagal amþiaus grupes ir lytá 2007 m. pradþioje
Amþiaus grupës
60 metø ir vyresni, iš viso
60–69 metø
70–79 metø
80–89 metø
90–99 metø
100 metø ir vyresni

Iš viso
691,9
328,2
258,9
94,1
10,4
0,3

Tûkst.
vyrai
moterys
248,8
443,1
132,6
195,6
89,7
169,2
23,8
70,3
2,6
7,8
0,1
0,2

2007 m. pradþioje Lietuvoje kas ketvirta moteris ir kas ðeðtas vyras buvo 60
metø ir vyresnis. Trys ketvirtadaliai (76
proc.) šio amþiaus vyrø buvo vedæ, 12
procentø – našliai, atitinkamai moterø
daugiau nei treèdalis (39 proc.) – iðtekëjusios, 43 procentai – naðlës.
Pagyvenæ þmonës sudaro apie penk-

Iš viso
100,0
47,5
37,4
13,6
1,5
0,0

Procentais
vyrai
moterys
100,0
100,0
53,3
44,1
36,1
38,2
9,6
15,9
1,0
1,8
0,0
0,0

t.y. pensijos ir paðalpos, sudarë 68 procentus jø pajamø. Pagrindinis pajamø ðaltinis pagyvenusiø þmoniø namø ûkiuose
buvo valstybinio socialinio draudimo senatvës pensija, kurios dydis 2007 m. pradþioje buvo 508 litai per mënesá (palyginti su 2006 m. 61 litu daugiau).
2005 m. pajamø ir gyvenimo sàlygø

Þmogaus antsvoris ir
nutukimas susijæ su insulino
veikla

Kasos beta làstelëse gaminamas insulinas – vienas svarbiausiø angliavandeniø apykaitoje dalyvaujanèiø hormonø.
Ypaè jis svarbus þmogaus organizmo
energijos apykaitos reguliacijai ir jos balansavimui. Pokyèiai, atsirandantys paties
insulino veikloje, glaudþiai susijæ su energijos apykaitos reguliacija bei jos disbalansu, skatinanèiu didesná energijos atsargø kaupimà, kûno svorá ir nutukimà.
Nors toks insulino veikimas, tiksliau jo veikimo mechanizmas, dar nëra visiðkai iðtirtas, taèiau þinoma, kad visa ko prieþas-
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tis – insulino rezistencija. Ið esmës tai priklauso nuo paties insulino jautrumo ir jo
sekrecijos intensyvumo, kurá lemia mitybos reþimas, vartojamo maisto kiekis, sudëtis ir kt. Ypaè svarbu subalansuoti maisto medþiagas, laikytis jø normatyvø. Kol
mûsø mokyklose neugdomi þmogaus
sveikos mitybos ágûdþiai, visa tai gali atrodyti labai sudëtinga, ypaè nesidomintiems. Reikia tikëtis, kad, pleèiantis ir tobulëjant kompiuterizacijai, kiekvienas

tyrimo duomenimis, ekvivalentines pinigines disponuojamàsias pajamas, maþesnes nei skurdo rizikos riba, gavo 17 procentø 65 metø ir vyresniø asmenø (iš visø
gyventojø – 20,5 proc.). Jeigu pagyvenæ
þmonës nebûtø gavæ jokiø kitø socialiniø
iðmokø, tik senatvës ir naðlystës pensijà,
skurdo rizikos lygis vyresniø kaip 65 metø
amþiaus asmenø grupëje 2005 m. bûtø padidëjæs iki 19,7 procento.
Pagyvenusiø þmoniø namø ûkiø vidutinës vartojimo iðlaidos, skaièiuojant vienam namø ûkio nariui, 2006 m. buvo 591
litas per mënesá. Vartojimo iðlaidos, palyginti su 2005 m., padidëjo dešimtadaliu.

Pagyvenæ
Kas penktas Lietuvos
gyventojas yra sulaukæs
60 ir daugiau metø

Beveik pusæ (43 proc.) visø vartojimo iðlaidø pagyvenusiø þmoniø namø ûkiai
skyrë maistui.
2007 m. pradþioje internetu naudojosi 3,7 procento 65–74 metø amþiaus gyventojø, o prieš metus – 2,9 procento. Tuo
tarpu Europos Sàjungoje (ES 25) 2006
m. pradþioje internetu naudojosi kas septintas aštuntas (13 proc.) 65–74 metø
amþiaus gyventojas. Daugiausia besinaudojusiø internetu šio amþiaus gyventojø
buvo Švedijoje (51 proc.) ir Danijoje (48
proc.), maþiausiai – Graikijoje (1 proc.),
Lenkijoje ir Slovakijoje (po 2 proc.).
Uþimtumas. 2006 m. dirbo 175,3 tûkst.,
arba 49,6 procentai, 55–64 metø amþiaus
gyventojø. Tai vienas aukðèiausiø rodikliø
Europos Sàjungoje. 2006 m. Europos Sà-

þmogus galës nors ir kasdien pasitikrinti
savo mitybos normatyvus, taip pat ir energijos apykaità bei jos balansà.
Beje, kol kas iki galo nëra iðtirtos ávairiø maisto produktø sudedamosios dalys. Pavyzdþiui, þmogaus organizme angliavandeniai yra aðtuoniø rûðiø, o disponuojama tik pagrindiniais, maisto produktø sudëties lentelëse jø taip pat visø
nëra. Kol kas nëra nustatytas antioksidantø kiekis ávairiø maisto produktø sudëtyje, nors jø jau nemaþai iðtirta. Dar nëra
iðtirtas plaèios sudëties mikroelementø,
kurie, kaip dabar spëjama, turi svarbios
reikðmës insulino veiklai ir kt., maisto produktuose kiekis. Taip pat neaiðku, kokios
átakos insulino veikimui gali turëti ávairûs
maisto priedai, pvz., stabilizatoriai, konservantai ir kt. Fiziologine prasme bet ko-

þmonës
jungos (ES 25) ðio amþiaus þmoniø uþimtumo lygis siekë 42,5 procento.
2006 m. pabaigoje dirbo 73 tûkst., arba 11 proc., 60 metø ir vyresniø gyventojø.
Dirbo kas šeštas šio amþiaus vyras ir kas
penkiolikta moteris. Daugiausia (44 tûkst.)
60 metø ir vyresnio amþiaus gyventojø dirbo paslaugø srityje. Dar 16 tûkst. ðio amþiaus gyventojø dirbo pramonëje ir statyboje, o 13 tûkst. – þemës ûkyje, medþioklëje, miðkininkystëje ir þuvininkystëje.
2006 m. didþiausia 60 metø ir vyresnio amþiaus dirbanèiøjø dalis buvo þemës
ûkyje, medþioklëje, miðkininkystëje ir þuvininkystëje (7 proc. visø šiose srityse uþimtø asmenø), paslaugø srityje – atitinkamai apie 5 procentai, pramonëje ir statyboje – apie 4 procentai.
Sveikata ir socialinës paslaugos.
Gyventojø sveikatingumo lygá tiksliausiai
atspindi vidutinë tikëtina gyvenimo trukmë. 2006 m. moterø ji buvo 77,1 metø,
vyrø – 65,3 metø. Gana didelis moterø ir

vyrø vidutinës tikëtinos gyvenimo trukmës skirtumas iðlieka ir tarp vyresnio amþiaus gyventojø: sulaukusios 60 metø
moterys turi tikimybæ iðgyventi 21,6 metø, vyrai – 15,6 metø.
Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2006 m. stacionariose gydymo ástaigose gydësi 242 tûkst. 65 metø amþiaus
ir vyresniø asmenø, arba kas antras senyvo amþiaus þmogus (iki 65 metø amþiaus
– kas penktas). Daþniausiai pagyvenusius
þmones vargino kraujotakos sistemos ligos (41 proc.), navikai (11 proc.), kvëpavimo sistemos ligos (7 proc.).
Pablogëjus sveikatai ypaè aktuali tampa slaugos ir medicininës reabilitacijos paslaugø suteikimo problema. 2006 m. ið Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudþeto lëðø apmokamas slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas gavo 17,9
tûkst. 65 metø amþiaus ir vyresniø gyventojø, tai 1,2 tûkst. maþiau nei 2005 m. Taip
pat buvo suteiktos medicininës reabilitacijos paslaugos, jas gavo 19,4 tûkst.
(2005 m. – 19,1) ðio amþiaus gyventojø.
Daugëjant senø þmoniø ypaè aktualu
teikti jiems ávairias socialines paslaugas.
2006 m. socialinë pagalba ir globa namuo-

se buvo suteikta 7,1 tûkst. pensinio amþiaus
þmoniø, tai 0,2 tûkst. daugiau nei 2005 metais. Dar 0,6 tûkst. ðio amþiaus þmoniø, kurie dël objektyviø prieþasèiø patys organizavosi aptarnavimà, gavo pagalbos pinigus. Tai daþniausiai kaimo gyventojai.
Sparèiai daugëja dienos centrø lankytojø skaièius. 2006 m. juose lankësi
14,4 tûkst. (2005 m. – 8,4 tûkst.) pensinio amþiaus þmoniø ir 25 tûkst. (2005
m. – 18,4 tûkst.) pensinio amþiaus neágaliøjø. Du treèdaliai dienos centrø lankytojø buvo moterys.
Negalintys savimi pasirûpinti pagyvenæ þmonës apsigyvena globos ástaigose.
2006 m. seneliø globos namuose gyveno 4,4 tûkst. (2005 m. – 4,3 tûkst.), globos ástaigose suaugusiems neágaliesiems, kaip ir 2005 m., – 2,1 tûkst. 60
metø ir vyresnio amþiaus gyventojø. Maþdaug treèdalis seneliø namø gyventojø
buvo vieniði – neturëjo vaikø ir artimøjø.
Seneliø globos namuose du treèdaliai, o
globos ástaigose suaugusiems neágaliesiems – maþdaug pusë 60 metø ir vyresniø gyventojø buvo moterys.

kios á organizmà patenkanèios svetimos
medþiagos turi paðaliná poveiká.
Nepaisant ávairiø mitybos veiksniø antsvoriui ir nutukimui maþinti ar vengti, labai svarbi per dienà suvartojamo maisto
kaloringumo ar dþaulingumo tarpusavio
priklausomybë. Gausus maisto vartojimas labai skatina insulino sekrecijà. Taèiau tarp insulino sekrecijos ir jo jautrumo yra priklausomybë. Vienas ið sveikos
mitybos dësniø – geriau valgyti daþniau,
bet po maþiau ir suvalgomo maisto kaloringumas turi maþdaug atitikti iðeikvojamos energijos kieká, kai kûno svoris yra
normalus, ir maþesnis, kai yra antsvoris,
ar dar maþesnis esant nutukimui.
Manoma, kad insulinas ðiek tiek didina þmogaus apetità bei dalyvauja kûno
svorio reguliacijoje ir veikdamas per cen-

trinæ nervø sistemà. Jo sekrecijos ir jautrumo pokyèiai, jo rezistencija reiðkiasi tiesiogiai medþiagø apykaitos procesuose
– kai yra norma, maþina angliavandeniø
oksidacijà ir didina riebalø oksidacijà bei
maþina riebalø atsargas. Iðkrypus balansavimui tarp insulino sekrecijos ir angliavandeniø bei riebalø apykaitos procesø,
gali atsirasti patofiziologinë bûklë.
Insulino jautrumo ir jo sekrecijos priklausomybë gali bûti ir glaudi, ir prieðtaringa, ir tai apsunkina veikimo mechanizmo paþinimà. Kûno svoriui átakos gali turëti ne tik insulino jautrumo, jo sekrecijos
pokyèiai, bet ir nuo jø pasikeitusi insulino
rezistencija – t.y. pasiprieðinimas, priklausantis nuo jø sàveikos, nes tiek insulino
sekrecija, tiek jo jautrumas yra ribotai kintami dydþiai, kuriuos lemia þmogaus mi-

tyba ir kiti veiksniai. Svarbiausia – santykis tarp insulino sekrecijos ir jautrumo. Dabar manoma, kad ir antrojo tipo cukraligë
priklauso nuo insulino rezistencijos.
Dël ilgalaikës padidëjusios insulino
sekrecijos pakinta jo rezistencija, susilpnëja jautrumas ir tada jis veikia kaip anabolinis hormonas – didina riebalø ir angliavandeniø atsargas. Trumpai trunkanti hiperinsulinemija esant normaliam kûno svoriui tokios átakos neturi. Ið dalies
tuo galima paaiðkinti ir persivalgymo mechanizmà esant nutukimui.
Kai þmogus turi antsvorá ar yra nutukæs, mitybos reþimas, vartojamø maisto
medþiagø sudëtis ir normatyvai specifinei reguliacijai kiekvienam gali bûti nustatyti pagal asmens insulino dinamikà.
Prof. Domicëlë MIKALAUSKAITË
Mokslas ir gyvenimas 2007 Nr. 10

35

R.JUODVALKIENËS IR R.JONAVIÈIENËS nuotr.

Prieð 2 metus ledyno lieþuvis
buvo perpus didesnis

holmà. Pirmieji áspûdþiai, pirmosios ornitologijos paskaitos stebint virð galvø nardanèius paukðèius, pirmieji ðûksniai „Oi,
kaip graþu!“. Netruko priartëti ir Ðvedijos
pakranèiø, ðcherø ir fiordø groþis...
Vos iðlipæ ið kelto sustojome pasigroþëti nuostabiais gëlynais, kur prie ávairiausiø augalø puikuojasi lentelës su augalo
ar gëlës pavadinimu. Tokius gëlynus matysime visos kelionës per Skandinavijà
metu: èia puikiai vieni ðalia kitø dera balanda ir usnis, mongoldas (lapinis runkelis) ir raskila. Paèios ávairiausios ir, atrodo, nesuderinamiausios kompozicijos
puoðia miestus ir miestelius, benzino kolonëles ar ðiaip stovëjimo aikðteles.
Aplankæ Stokholmo pagrindines áþymybes, nakvojome prie Melareno eþero.
Kempingo ramybë vël kelia nuostabà:
þmoniø, namukø, maðinø, vaikø daug, o
vieðpatauja tokia tyli ramybë, kad darosi
net nejauku, kai girdi skambanèius mûsø balsus. Þmonës tiesiog ilsisi, ðnekuèiuojasi. Èia niekur visais garsais neplyðauja radijo imtuvai, niekas garsiai nepolitikuoja ir nesiaiðkina santykiø. Tokie patys vaizdai lydëjo visuose mûsø aplankytuose kempinguose. Gal lietuviai vis dëlto daugiau pietietiðko charakterio negu
ðiaurietiðko, nes mûsø kempinguose ir
prie eþerø susirinkusius, net ir dviese
esanèius, gali girdëti uþ kilometro.
Pakeliavæ Botnijos álankos pakrante
nuo Sundvalo kertame Skandinavijà link
Tronheimo – senosios Norvegijos sosti-

...visi susirgome „akmenlige“

Troliø þemëje
Dr. Audronë GALVONAITË

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos Klimatologijos
skyriaus vedëja
Šiame kelioniø áspûdþiø labirinte nepasakosiu apie aplankytus muziejus ir
miestus. Tiesiog trumpai pasivaikðèiosime kartu po Troliø þemës valdas.
Graþus buvusiø VU Gamtos fakulteto
auklëtiniø bei jø draugø bûrelis, kurá surinko visada nerimstanti prof. M.Eidukevièienë, iðvyko á paþintinæ kelionæ po Ðvedijà ir Norvegijà.
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Kelionë buvo ádomi ir iðskirtinë vien
todël, kad keliavo ávairiø specialybiø gamtininkai ir kiekviena sustojimo akimirka virsdavo maþomis paskaitomis ir diskusijomis.
Visam paskaitø ciklui vadovavo irgi ásimylëjusi Skandinavijà turizmo agentûros „Titano vartai“ gidë Teodora Dulkienë.
Kvapà gniauþianèiais kalnø serpentinais, troliø keliais, tuneliais ir jûromis áveikta daugiau nei 5000 km.
Kelionæ pradëjome Vilniuje, o pakeliui
susirinkæ savo kelionës bendrus ið Kauno
ir Vëþaièiø, patraukëme Rygos link, kur
mûsø laukë 17 valandø kelionë keltu á Stok-

Natûralûs kalnø alpinariumai

nës. Pakeliui sustojame geografiðkai
aukðèiausiame Ðvedijos taðke ir kertame
Norvegijos sienà. Vienas vaizdas keièia
kità, vienas krioklys graþesnis uþ kità, ir
Ðvedijos vaizdai ima blankti nuo nuostabaus Norvegijos groþio.
Keliaudami per Norvegijà visi susirgome „akmenlige“, nes tokio groþio þërutiniø skalûnø, marmuro ar kitokiø groþybiø, gulinèiø tiesiog po kojomis, nebuvo
galima apeiti, todël po kiekvieno sustojimo sunkëjo mûsø kiðenës, kuprinës ir
maðinos bagaþinë. Iš pradþiø kilæs noras

Stogø ,,priþiûrëtojos”

Ðvedijos geografinis centras

susirinkti visus patikusius graþius akmenø pavyzdþius vëliau virto sunkiais atodûsiais ir tik iðskirtiniø akmenø paieðka,
kai mûsø geologijos þinias sugriaudavo
specialisto pastebëjimas, kad mûsø rastas „nepaprastas“ pavyzdys – visai
neišskirtinis, o tik eilinis gneisas.
Moteriðkoji pusë, be akmenø, domëjosi ir augalais, taip ir norëjosi pasiimti koká
2x2 metrø gabalà þemës ir perkelti kaip
puikiai suformuotà alpinariumà á savo sodus su natûraliai auganèiais augalais, samanëlëm ir orchidëjom, kuriuos po ma-

þà kuokðtelá perkam savuose turguose ar
gëliø parduotuvëse.
Mûsø botanikai, pastebëjæ koká nors
retà ar saugomà augalà, vël kviesdavo á
paskaità po atviru dangum.
Besigroþint nuostabiais vaizdais, baltøjø naktø groþiu ir nenusileidþianèia saule, amþinu kalnø upiø ir upeliø bei kriokliø
gurgenimu, pastabi gamtininko akis pamato klimato kaitos sukeltus pokyèius. Kalnø gamtiniø zonø kopimas aukðtyn, vos
lopinëliais iðlikæs sniegas kalnø virðûnëse,
o ypaè ryðkus kalnø ledynø „lieþuviø“ sutrumpëjimas sukelia didelá liûdesá.
Þmogus savo neapgalvota veikla gali
suardyti ðá nepaprastà groþá, iðvyti trolius
ið jø nuostabios þemës, todël ateinanèios
kartos gali nebepamatyti kriokliø bei ledynø, kurie maitina upes, o vietoj to iðvysti tik vëjo pustomas griovas ir sunykusià kalnø augmenijà. Tada tik E.Grygo
muzikoje girdësime, kaip gurgena kalnø
upeliukai, krinta nuo aukðtø kalnø ðniokðdamas kriokliø vanduo.
Pabandykime išsaugoti tai, kas dar liko. Tokios padrikos mintys ið kelionës po
nuostabià Troliø karalystæ gráþus á ramø
lietuviðkø laukø ir miðkø, irgi jau palytëtø
klimato pokyèiø, dar iðlikusá groþá.

Feroelektra
Europoje
ir Lietuvoje
Atkelta ið 7 p.

Po Pirmojo pasaulinio karo vargas
300 tûkstanèiø slovënø iðvarë á Amerikà ir kitas ðalis ieðkoti darbo. Antrojo
pasaulinio karo metu uþgrobta naciø,
po karo su Rusijos pagalba tapo viena
ið ðeðiø dirbtinai sujungtø labai skirtingø paproèiais ir religija Jugoslavijos
respublikø. Po prezidento Josifo Broz
Tito mirties 1980 m. Jugoslavija pradëjo braðkëti. 1991 m. Slovënija paskelbë nepriklausomybæ, bet po keleto valandø galinga serbø armija uþpuolë maþytæ Slovënijà. Slovënø kariai, kurie tarnavo tik savo respublikoje, vadovaujami savø karininkø, ryþtingai uþblokavo sienas, todël karas truko vos deðimt dienø ir nusineðë 76 þmoniø gyvybæ. Slovënai iðvengë kitas Jugoslavijos tautas ilgai niokojanèio karo, o þudynës Kosove tæsiasi iki ðiol.
Slovënija turi 235 km sienà su Italija
ir 342 km su Austrija, todël kitokià átakà
slovënams nei mums daro kaimynai.
Galëjome ásitikinti, kad slovënai yra muzikalûs ir dainingi þmonës. Lëmë gal kalnai, o gal dainingi kaimynai. Vengrai sako, kad du slovënai dainuoja keturiais
balsais. Slovënø gyvenimo lygis yra gerokai aukðtesnis nei mûsø. Þemës ûkyje dirba tik 4 proc. slovënø, bet maisto
netrûksta. Turi átakos turtingus turistus
traukianti ðilta Adrijos jûra, vaizdingi kalnai, dideli vynuogynø plotai. Bet svarbiausia, kad Slovënija niekieno nebuvo
50 metø verèiama kurti komunizmà, niekas slovënams, skirtingai nei lietuviams,
neskiepijo á smegenis nuomonës, kad,
norint gerai gyventi, nereikia nei daug,
nei sàþiningai dirbti. Kaimynai italai ir
austrai rodë gerà pavyzdá, kaip reikia
dirbti ir gyventi. Todël namø ðiferiniais
stogais nëra net kaimuose, o mes su
ðiferiniais stogais miestuose áþygiavome á draudþianèià asbestà Europos Sàjungà. Mûsø politikø sveikintinas, bet
nerealus noras kartu su Slovënija ásivesti eurà parodë, kad kai kurie mûsø
politikai nemato realybës ir prarado
nuovokà. Kai matai tà ðalá ir pabendrauji su iðsimokslinusiais þmonëmis, supranti, kad mums dar reikia daug pasistengti, kad mûsø gyvenimo kokybë
susilygintø su slovënø. Tik krepðiná rugsëjo mënesá Ispanijoje lietuviai þaidë
geriau uþ slovënus.
Mokslas ir gyvenimas 2007 Nr. 10
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Ði knyga apþvelgia tris kapitalo rûðis
(materialøjá, socialiná ir dvasiná) ir tris
iðminties rûðis (racionaliàjà, emocinæ ir
dvasinæ). Kuriant tvarø kapitalizmà, visos
trys kapitalo rûðys privalo bûti kaupiamos
pasitelkus visas tris iðmintis. Jokia kapitalo
rûðis neturi prasmës be dvasinio kapitalo
pamato. Knyga bus naudinga tiems, kas
dirba tokiose sferose, kaip ðvietimas,
psichologija, mokslas, politika ar verslas.

Dvasinis
kapitalas
Danah Zohar, kalbëdama apie þmogiðkus poreikius, esminiu þodþiu laiko
gerovæ. Jà apibrëþia kaip „tai, kas mums
prieinama ir kas didina mûsø gyvenimo
kokybæ“. Pats þodis anglø kalba reiðkia
„gerai laikytis, gerai gyventi“. Taèiau dabartiniai þodynai, anot minëtos autorës,
pirmiausia, kalbëdami apie gerovæ, pabrëþia „didelá pinigø kieká ar atsargas“.
Taip kapitalizmas suvokiamas kaip pinigai ir materialinë gerovë.
Dvasinis kapitalas, prieðingai, reiðkia
gerovæ, bûtinà mûsø sieloms, gerovæ,
kuri praturtina reikðmingesnius mûsø gyvenimo aspektus. Tai turtai, kuriø ágyjame ieðkodami prasmës, didþiausiø vertybiø, fundamentaliausiø tikslø ir aukðèiausiø motyvacijø, jei sugebame visa tai
átvirtinti savo gyvenime ir darbuose.
Dvasinis kapitalas yra organizacinio
ir kultûrinio tvarumo vizija, modelis, apimantis pasaulinæ bendruomenæ. Dvasinis kapitalas atskleidþia, kuo tiki organizacija, dël ko ji egzistuoja, ko siekia ir
dël ko imasi atsakomybës. D.Zohar nuomone, dabarties organizacijoms, bendruomenëms ir kultûroms reikia platesnio dvasinio kapitalo, kuris iðkeltø pasaulietinæ prasmæ, vertybes, tikslus ir motyvacijas, ðventas bet kuriam asmeniui.
Dvasiná intelektà autorë apibrëþia kaip
iðmintá, kurios padedami mes atrandame
giliausià prasmæ, vertybes, tikslus ir motyvacijas. Tai bûdas, kaip mes tà iðmintá
pasitelkiame màstydami, priimdami
sprendimus ar rinkdamiesi. Sprendimai
apima ir tai, kaip mes kuriame ir kaip paskirstome savo materialiàjà gerovæ.
Dvasinë iðmintis yra mûsø moralinë
iðmintis, suteikianti vidiná sugebëjimà atskirti gërá nuo blogio. Dvasinë iðmintis
skatina mûsø gyvenime gerumà, tiesà,
groþá ir uþuojautà. Jà galima vadinti sielos iðmintimi, manant, kad siela yra tarsi
kanalas, iðkeliantis ávairiausius dalykus
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ið gilesniø, turtingesniø þmogiðkosios
bûtybës vaizduotës ir dvasios gelmiø á
mûsø kasdiená gyvenimà.
Þmonës, organizacijos ir kultûros, turinèios dvasinio kapitalo, bus tvaresnës,
nes galës plëtoti savybes, apimanèias
platesnæ, vertybëmis paremtà vizijà, rûpestá dël pasaulio ir uþuojautà, ilgalaikius
tikslus, spontaniðkumà, sugebëjimà elgtis pagal savo svarbiausius ásitikinimus,
sugebëjimà dþiaugtis ávairove ir sugebëjimà mokytis ið nesëkmiø.
D.Zohar aptaria tris kapitalo rûðis:
materialøjá kapitalà, socialiná kapitalà,
dvasiná kapitalà. Kiekvieno jø kûrimas susijæs su viena ið trijø pagrindiniø þmogiðkøjø iðminèiø – racionaliàja iðmintimi
(intelekto koeficientas), emocine iðmintimi (emocinis koeficientas) arba dvasine iðmintimi (dvasingumo koeficientas).
Geriausiai paþástamas materialusis
kapitalas. Jis asocijuojasi su pinigais, jo
siekiama racionaliàja iðmintimi, kuri
gimsta racionaliai màstant.
Socialinis kapitalas yra gerovë, kuri
sudaro galimybæ mûsø bendruomenëms ir organizacijoms efektyviai funkcionuoti bendram labui. Jo pagrindas –
pasitikëjimas ir bendros etinës vertybës.
Socialinio kapitalo kaupimas priklauso
nuo emocinës iðminties indëlio á santykius.
Dvasinis kapitalas apima bendrø
prasmiø, vertybiø ir svarbiausiø tikslø
sampratà. Jis kuriamas pasitelkus dvasinæ iðmintá, suvokimà, kas mes esame.
D.Zohar savo knygoje „Dvasinis kapitalas“ pabrëþia, kad jokia kita kapitalo
rûðis ið tikrøjø neturi prasmës be dvasinio kapitalo pamato. Tik suvokæ gilumines prieþastis, skatinanèias negatyvià
elgsenà ar savigriovà, galësime siekti
aukðtesniøjø motyvø, – sako autorë.
Pabrëþiamas „dievo taðko“ buvimas.
Tai nervinio audinio sankaupa smegenyse, smilkiniø srityje. Dël jo þmogus gali

pajusti tai, kas ðventa, ir ilgëtis prasmingø dalykø gyvenime.
Susidomëjimà kelia ir V.Ramachandrano, indø kilmës mokslininko, teorija,
teigianti vadinamojo “dievo modulio“ buvimà smegenyse.
Nusakydama dabartinæ situacijà, autorë kapitalizmà apibrëþia dviem esminëm prielaidom. Pirma, þmonës esà materialistai, kuriems bûdingas natûralus polinkis mainikauti, keistis, prekiauti. Antra,
þmonës siekia racionalios naudos. Ðiuos
principus atspindi situacijos, kai siekiama pelno dël pelno.
Ðios prielaidos slepia kitus, kartais sàmoningai nesuvokiamus ar nutylimus ásitikinimus. Kapitalistø supratimu, þemë egzistuoja tam, kad teiktø mums iðteklius,
o tie iðtekliai begaliniai. Taip pat, jø nuomone, kiekviena organizacija ar bendrovë egzistuoja atskirai tarsi sala, jos interesai sëkmingai kontroliuojami jos paèios.
Esanti ir bendresnio pobûdþio nuomonë,
kad visas verslo pasaulis – atskira sala,
kurià galima valdyti nepaisant visuomeniniø reikalø.
Þmogaus vertinimo matas – turimø pinigø kiekis ir naudojimo galimybës. Darbuotojø vertinimo matas – sugebëjimas
pagaminti produkcijà, kurià kiti gali suvartoti. Klientai ir darbuotojai laikomi viso
labo vartotojais, o ne þmonëmis, kurie
trokðta kokybiðko gyvenimo. Apie þmones manoma, kad jie ið esmës yra savanaudþiai, kad rûpinasi tik svarbiausiu asmeniu – savimi. Dël milþiniðkos nelygybës vyrauja nuomonë, kad „globalizacija“ yra procesas, kai turtingos kapitalistinës valstybës kolonizuoja skurdþiàsias.
Ði mintis sukelia paþeminimà ir ásiûtá.
Viena pagrindiniø streso prieþasèiø
daugelio mûsø gyvenime yra prasmës
praradimas. Beprasmybë ir jos sukeliamas stresas tampa pagrindine ligø prieþastimi. Ðiuolaikinë medicina pripaþásta,
kad stresas yra vienas svarbiausiø fiziologiniø veiksniø, sukelianèiø ligas. Stresas sumaþina imuninës sistemos sugebëjimà prieðintis bet kokiai ligai. Streso ir
iðsekimo kamuojami þmonës tampa maþiau kûrybiðki ir produktyvûs.
Verslas ðiandien þlugdo pats save, nes
yra ribojamas verslininkø trumpalaikiðkumo, skubiø problemø sprendimo, pelno
maksimizavimo. Verslininkai neiðnaudoja
visø savo galimybiø, visos savo iðminties.
Nesprendþiamos platesnio pobûdþio problemos, pvz., kaip ilgiau iðsaugoti planetos, savo visuomenës ar ámonës gyvybingumà, neplanuojama tolima ateitis.
Norëdami suþinoti, ar kapitalizmas yra
tvarus, privalome paklausti, ar jis tarnauja didþiausioms þmonijos vertybëms ir
siekiams, ar jis sudarys sàlygas iðgyventi þmonëms, ar iðliks þmogiðkoji veikla pla-

tesniame þmogaus gyvenimo prasmës ir
tikslo kontekste.
Mokslo árodyta, kad þmonës visø pirma yra prasmës ir vertybiø siekianèios bûtybës. Gyvenime mums bûtinas prasmës
pojûtis ir varomoji jëga – tikslas.
Dvasinis kapitalas – tai nauja paradigma, nauja visuma, galinti radikaliai pakeisti
màstymà apie verslo filosofinius pamatus
ir praktikà. Pats savaime dvasinis kapitalas nereiškia finansinio turto, taèiau akcentuoja galimybæ gauti pelno – gal net daugiau pelno, jeigu verslininkas veikia platesniame prasmës ir vertybiø kontekste.
Tokia veikla gali bûti naudinga ir þmogaus
dvasiai, ir þmonijos gerovei apskritai.
Bûtina nauja gerovës koncepcija, kuri praturtintø, o ne nuskurdintø þmogaus
dvasià, samprata, kuri ákvëptø kurti. Reikia suprasti, kokia gerovë kaupiasi, kai
atsakingai ir kilniai sugebama kaþko atsisakyti ir ásipareigojama patenkinti pagrindinius þmogaus poreikius.
Kalbant apie „dvasiná kapitalà“, verta
prisiminti, kad pats þodis „dvasinis“ kilo
ið lotynø kalbos þodþio „spiritus“, kuris
reiðkia „tai, kas suteikia sistemai gyvybæ
arba gyvybingumo“.
Veikla, paskatinta aukðtesniø motyvø,
suteikia laimës ir maþina stresà, anot Davido Hawkinso, padidina mûsø asmeninæ stiprybæ.
Psichiatras ir psichoterapeutas I.Marshallas iðskyrë aukðtesnius ir þemesnius
motyvus. Þemesnieji tai: savæs átvirtinimas, pyktis, godumas, baimë, kanèia,
abejingumas ir apatija, kaltë ir gëda, nuasmeninimas ir asmenybës praradimas.
Aukðtesnieji: nuðvitimas, pasaulio siela,
tarnavimas aukðtesniems tikslams, kûryba ir naujo kûrimas, meistriðkumas ir tobulai atliekamas darbas, vidinë stiprybë,
visuomeniðkumas ir bendradarbiavimas,
tyrinëjimas ir mokymasis.
Motyvacijos keitimas – vienintelis patikimas bûdas pakeisti elgsenà. Motyvai yra
prieþastys, poelgiai yra pasekmës. D.Golemanas laiko savæs paþinimà emocinës
iðminties kertiniu akmeniu. Jis teigia, kad
tai svarbiausia emocinë kompetencija. Reikia gerai paþinti save, kad rastum savo motyvø vietà motyvacijø skalëje.
Dvasinë iðmintis leidþia ásivaizduoti
dar neegzistuojanèias situacijas ar galimybes. Ji padeda mums tobulëti. Ji palaiko tai, kà jau þinome ar galime, bet ir
skatina þengti á neþinià, patirti tai, kas galëtø bûti. Ji kvieèia mus siekti aukðtesniø
paskatø ir remtis jomis.
Parengë psichologë
Laima SVIRUÐYTË

Per Lietuvà keliauja paroda
Bronius SLAVINSKAS
„Praeitis atverta ateièiai. Lietuvos didþiøjø kunigaikðèiø rûmai ir
jø atkûrimas“ – tokiu pavadinimu
atokiausiems Lietuvos miestø ir rajonø gyventojams pristatoma edukacinë ekspozicija, vaizdingai pasakojanti apie svarbiausius Valdovø rûmø istorijos bei atkûrimo faktus, atkûrimo eigà. Pasak Valdovø rûmø paramos fondo pirmininko Algirdo Vapðio, nors kunigaikðèiø rûmø atkûrimas jau pusiaukelëje, taèiau vis dar atsiranda pesimistø, ávairiø interpretacijø apie jø
paskirtá ir reikðmæ mûsø valstybei.
Todël ðia paroda siekiama skleisti
objektyvià informacijà apie Vilniuje atkuriamus rûmus bei populiarinti nacionalinio Lietuvos tûkstantmeèio programos projekto –
svarbiausios istorinës valdovø rezidencijos atkûrimo idëjà. Á rûmø
atkûrimo procesà norima átraukti
kuo didesnæ visuomenës dalá ne
tik Vilniuje, bet ir periferijoje.
Deðimt parodos stendø pateikia Valdovø rûmø istorinës raidos
apþvalgà nuo seniausiø laikø iki
ðiø dienø. Daugiausia dëmesio
skiriama XIV–XV a. gotikinei piliai,
stovëjusiai vëlesniø statiniø vietoje didþiøjø kunigaikðèiø Gedimino,
Algirdo, Jogailos, Vytauto, Kazimiero ir Aleksandro Jogailaièiø
valdymo laikais, bei renesanso ir
ankstyvojo baroko rûmams, kuriuos XVI–XVII a. pirmojoje pusëje
statë ir plëtë Þygimantas Senasis,
Bona Sforca, Þygimantas Augustas, Vazø dinastijos valdovai. Lietuvos dailës muziejaus filialo „Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës
valdovø rûmai“ vadovas dr. Vydas
Dolinskas primena, kad XVI a. ir
XVII a. pirmoji pusë – tai Lietuvos
didþiøjø kunigaikðèiø ir Lenkijos
karaliø Vilniaus rezidencijos klestëjimo laikotarpis. Èia buvo priimamos Apaðtalø sosto, Ðventosios Romos imperijos, Maskvos,
Vengrijos, Turkijos, Persijos, Prancûzijos, Ispanijos, Venecijos ir
daugelio kitø uþsienio ðaliø pasiuntinybës bei leninës-vasalinës
Prûsijos ir Kurðo kunigaikðèiø
priesaikos ir kt. Èia taip pat rinkosi ponø taryba ir seimas, redaguotas Lietuvos Statutas, buvo

teikiamos privilegijos, saugota
Lietuvos Metrika ir iþdas.
Vilniaus rûmø klestëjimas baigësi 1655 m., kai Lietuvos sostinæ
uþëmë Maskvos ir kazokø kariuomenë, ðeðeriems metams ásikûrusi pilyse, jas nusiaubusi ir išgrobsèiusi èia sukauptus turtus, meno
vertybes. Vëliau, po Abiejø Tautø
Respublikos paskutinio padalijimo

Atstatomi Valdovø rûmai
1795 m., Rusijos imperijos administracija, sàmoningai naikindama
Lietuvos valstybingumo þenklus,
ëmë griauti ir iðlikusius rûmø mûrus. Parodos lankytojai turës gerà
progà išsamiau susipaþinti su Valdovø rûmø niokojimo, naikinimo
procesais, Vilniaus piliø teritorijos
archeologiniais tyrinëjimais, sistemingai pradëtais 1987 metais.
Tekstai papildomi autentiška LDK
medþiaga, ikonografija, vertingiausiø radiniø nuotraukomis.
Ši ekspozicija jau buvo eksponuojama Palangoje. Pagal iš anksto sudarytà grafikà ji bus veþiojama po visos Lietuvos miestus ir
miestelius, pristatymuose dalyvaus Valdovø rûmø atkûrimo tyrinëtojai, architektai, istorikai, kiti
specialistai.
Prieš metus panaši, tik kiek
didesnë paroda, pristatyta Lenkijos karaliø rezidenciniame Varðuvos mieste, baigia kelionæ po kaimyninæ ðalá karališkojoje Krokuvoje. Èia ji bus eksponuojama iki
š.m. lapkrièio 4-osios.
Vaizdus ið parodos stendø
þr. IV þurnalo virðelyje
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Pagerbtas iðkilus lietuviø
kalbininkas, mokslininkas ir sportininkas
Saulëtà rugsëjo 20-àjà á Lietuvos mokslø
akademijos bibliotekà rinkosi þymûs kalbininkai. Tàdien buvo atidaryta paroda, skirta Juozo Senkaus ðimtosioms metinëms paminëti.
Lietuvos mokslø akademijos bibliotekos direktorius dr. Juozas Marcinkevièius apþvelgë kalbininko gyvenimà ir veiklà, priminë jo
kapsiðkà uolumà be atlygio dirbant Jono Jablonskio sekretoriumi, keliones po Vilkaviðkio,
Marijampolës, Ðakiø ir Zarasø apskritis renkant vietoviø pavadinimus, pavardes ir
þodþius diplominiam darbui bei
þodynui. Nuo 1939
m. J.Senkus dirbo
Lituanistikos institute Lietuviø kalbos
þodyno redakcijoje.
1944–1951 m. dëstë Vilniaus universitete. Èia lituanistams
skaitë dialektologijos, akcentologijos,
morfologijos, þodþiø
darybos kursus, pirmasis pradëjo dëstyti istorinæ lietuviø
kalbos gramatikà,
vadovavo moksliniam lietuviø kalbos
bûreliui. Daug iðkiliø
pokario metais iðugdytø lietuviø kalbininkø
buvo jo mokiniai. Tai profesoriai Jonas Kazlauskas, Juozas Pikèilingis, Zigmas Zinkevièius, Vladas Grinaveckis, Vincas Urbutis ir kiti.
J.Senkus iš universiteto paðalintas dël to, kad
tëvai buvo pasiturintys ûkininkai, sesuo iðtremta á Sibirà, o brolis pasitraukæs á Vakarus. Akad.
Z.Zinkevièius pasakojo, kad vienas ið prorektoriø J.Senkaus tiesiog negalëjo pakæsti.
Nuo 1953 m. pradëjo dirbti Lietuviø kalbos ir literatûros institute. Tuo metu intensyviai kaupti „Lietuviø kalbos atlaso“ duomenys,
organizuotos gausios ekspedicijos. Á jas buvo
kvieèiami aukðtøjø mokyklø dëstytojai, studentai, mokytojai. Ne vienos ekspedicijos organizatorius, vadovas ir konsultantas buvo J.Senkus. Jis atlasui duomenis rinko daugiau kaip
ið 30 gyvenamøjø vietoviø. 1955 metais apgynë filologijos mokslø kandidato disertacijà –
pirmàjá pokario metø dialektologiná daktaratà.
Parodos atidaryme dalyvavæ akad. Zigmas
Zinkevièius, prof. Kazys Morkûnas, prof. Lietuvos mokslø akademijos narys koresp. Algirdas Sabaliauskas pasidalijo atsiminimais apie
buvusá garbøjá dëstytojà ir bendradarbá, turëjusá átakos pasirenkant mokslinio darbo barus.
Parodos iniciatorë Lietuviø kalbos instituto Tarybos pirmininkë habil. dr. Danguolë
Mikulënienë pabrëþë jubiliato darbø iðlieka-
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màjà vertæ, papasakojo apie jam skirtus renginius tëviðkëje ir Vilkaviðkio kraðto muziejuje Paeþeriuose.
Parodoje eksponuoti J.Senkaus kalbotyros, dialektologijos, kalbos istorijos, onomastikos, bendrinës lietuviø kalbos tarties ir kirèiavimo, bendrinës lietuviø kalbos þodþiø darybos, morfologijos, linksniø ir prielinksniø,
bendrinës lietuviø kalbos leksikos, bendrinës
lietuviø kalbos raðybos darbai. Atskiras parodos skyrius skirtas apþvalgoms, recenzijoms, literatûrai apie jubiliatà. Paroda buvo
gausiai iliustruota, eksponuotos nuotraukos
ið ðeimos albumo atspindëjo mokslininko gyvenimo ir veiklos reikðmingiausius epizodus.
Artimieji prisimena Juozà Senkø buvus paprastà, draugiðkà, tolerantiðkà lingvistiniuose
ginèuose, bet sugebëjusá apginti savo nuomonæ. Ypaè graþiai jis bendraudavo dialektologinëse ekspedicijose, mëgo pajuokauti, buvo geras dainininkas. Mokslas jam buvo svarbiausias dalykas, o sportas – pomëgis ir laisvalaikio leidimo bûdas. Juozas Senkus buvo
Vilniaus dailiojo èiuoþimo èempionas, prisiekæs buriuotojas, þaidë lauko tenisà. Vienoje ið
Lietuvos mokslø akademijos spartakiadø jos
dalyviai apie Juozà sukûrë eiliuotà máslæ:
Ant vandens kapitonas,
Ant ledo èempionas.
Þemëje nesiseka,
Danguj nebandþiau.
Tarp parodos eksponatø buvo ir jo sporto
atributikos. Parodos rengëjus konsultavo kalbininko dukra Rasa Senkutë-Kaðëtienë. Atidaryme dalyvavo þmona Marija, sûnus Linas, buvæ bendradarbiai, kolegos, darbø tæsëjai.
Lietuviø kalbos institutas mini ne tik senosios kartos kalbininkø jubiliejus. Neuþmirðtami ið aktyvios veiklos pasitraukæ mokslininkai, Lietuvos mokslø akademijos bibliotekoje rengiamos jubiliejinës parodos. J.Senkaus
jubiliejui Lietuviø kalbos institutas parengë
monografijà „Senkus, Juozas. Kalbotyros
darbai/ sudarë: D.Mikulënienë, R.SenkutëKaðëtienë. – Vilnius, 2006. – 679 p.“ J. Senkaus brolis kunigas Kazimieras Senkus sumanë ir parëmë knygos „Giminës. – Vilnius,
2002.– 44 p.“ leidimà apie plaèià Šipailø, Senkø, Grinkevièiø giminæ. Aukðtos poligrafinës
kultûros leidinys – pavyzdys giminës istorijos garsintojams. Kunigo rûpesèiu Brukline
(JAV) išleista knygelë „Kalbininkas Juozas
Senkus. – Bruklinas, 1980. – 77 p.“
Parodos dalyviai dar ilgai dalijosi áspûdþiais apie iðkilø kalbininkà, prisiminë Juozo Senkaus mokslinæ ir pedagoginæ veiklà,
asmenybës þavesá.
Ilona NORKIENË, Povilas SAUDARGAS
Lietuvos mokslø akademijos biblioteka

Juozas BALDAUSKAS
,,Mokslo ir gyvenimo”
þurnalo vyr. redaktorius

1957-ieji. Spalio 4 d. á
kosminæ erdvæ pakyla pirmasis Þemës palydovas…
… ið televizijos ekranø
Lietuvoje lietuviðkai prabilo G.Bigelytë, M.Baranauskas…
…negausi to meto þurnalø ðeima praturtëja „Mokslu
ir gyvenimu“.
Sudëtingomis to meto
gyvenimo sàlygomis Lietuvos mokslø akademijos prezidentas J.Matulis su „Þinijos“ draugija ima leisti
mokslo populiarinimo þurnalà. Jo redaktoriumi skiria
Biologijos instituto direktoriø K.Jankevièiø, tuo pabrëþdamas, kad þurnalas turëtø bûti gamtamokslinës
krypties, nors „Þinija“ vadinosi politiniø ir moksliniø
þiniø skleidimo draugija.
Jeigu, kaip teigë Sokratas,
knyga yra pasaulá girdanti
upë, þurnalo steigëjai tikëjo leidinio mokslo populiarinimo misija. Juk, kaip teigë akademikas J.Matulis,
þmogus atrodo graþus, kol
derina proto ir ðirdies darbà.
Ir sunkiais metais reikëjo neprarasti vilties, mylëti, màstyti, svajoti. Reikëjo statyti
institutus, burti jaunø mokslininkø kolektyvus, reikëjo
su meile ir pagarba kalbëti,
raðyti ir apie mokslo darbininkus, ið kuriø vëliau iðaugo profesoriai, akademikai.
Gausûs þurnalo skaityto-

Átempkime ir protà, ir jausmus,
Ir dangø tyrinëkime, ir þemæ.
Ir þmogø, ir dievus. Ir savo sielà.
Ieðkokim ryðio. Ir prasmës. Ir tikslo.
Dalykimës stebuklu su visais
Ir niekam jo vienam neatiduokim.
Justinas MARCINKEVIÈIUS

Jau ar

tik50!

jai pamëgo iðkilius mokslininkus, talentingus mokslo
populiarintojus. Ið keliø
tûkstanèiø paminësiu keletà: chemikus J.Matulá,
K.Daukðà, astronomus P.Slavënà, V.Straiþá, istorikus
J.Jurginá, V.Merká, kalbininkus Z.Zinkevièiø, A.Sabaliauskà, J.Pikèilingá, medikus
J.Brëdiká, V.Sirvydá, legendinæ E.Ðimkûnaitæ, geografus
È.Kudabà, R.Ðalnà, S.Vaitekûnà, fizikus J.V.Vaitkø,
J.Grigà, geologus A.Gaigalà,
V.Baltrûnà.
Á þurnale skelbtas anketas gaudavome per tûkstantá skaitytojø atsakymø su pasiûlymais, pageidavimais.
Þinojome skaitytojø pulsà… Su grupëmis mokslininkø lankëmës daugelio
rajonø, miestø renginiuose,
pavadintuose „Mokslo ir gyvenimo“ dienos“. Jos vyko
Prienuose ir Panevëþyje,
Radviliðkyje ir Ðiauliuose,
Plungëje ir Klaipëdos rajone. Visø neiðvardysi…
Smalsus skaitytojas vis klausë, pageidavo.
Kuo ne mokslinë fantastika ir ðiandien atrodo, kad
akademiko K.Ragulskio vadovautos „Vibrotechnikos“
mokslinio centro darbai jau
1980 metais buvo panaudoti amerikieèiø kosminiame
laive „Kolumbija“, akademiko biologo A.Merkio þolytës, þirneliai ádomiai savo
gyvybæ demonstravo nesvarumo bûklëje…
Lietuvos matematikø

raus iðradingumo principu,
skaitytojams kasmet suteikëme galimybæ „pasisveèiuoti“
Europos valstybëse – iðleido-

J.Kubiliaus, V.Statulevièiaus darbai susilaukë pasaulinio pripaþinimo, kaip ir
chemikø, fizikø, astronomø.
Tad daug ádomaus ið laboratorijø, institutø pateko á þurnalo puslapius.
Metai bëgo. Su „Mokslu
ir gyvenimu“augo jau kita
karta. Pagaliau griuvo ir okupacinis reþimas. Skubëjom
sugráþti á Europà, ið kurios
niekada nebuvom iðëjæ…
Þurnalas stengësi iðsiugdyti
naujø jaunø autoriø, todël
ëmë skelbti jaunøjø mokslininkø konkursus, kurie praturtino þurnalà temø ðvieþumu, jaunatviðkø ieðkojimø ir
atradimø þavesiu. Kaip tokia
proga nepaminëti bent dalelës jø: A.Butrimas, K.Vitkus,
E.Gentvilas, A.Antanaitis,
E.Usaèiovaitë, S.Januðonis,
G.Zabiela, S.Skrinskas,
G.Vëlius, J.Klimavièiûtë,
R.Kodþius, M.Macijauskas,
P.Saudargas, R.Kaèiuðis,
J.Rudzevièiûtë, dr. D.Milèius, D.Juodis, E.Bacevièius
ir kiti. Tai pastebëjæs Amerikos lietuvis E.Èapas skyrë
nugalëtojams savo kuklias
premijas, uþ kurias mes labai
dëkingi. Dþiaugëmës, kad ir
daugiau uþsienio lietuviø pageidavo „Mokslo ir gyvenimo“: V.Ðliogeris ið Australijos, G.Baranauskienë, O.Ðulaitienë, K.Saudargas ið JAV,
B.Palilionis iš Kanados ir kiti. Sulaukëme ir straipsniø ið
ávairiø pasaulio kampeliø.
Vadovaudamiesi santû-

me specialius numerius, skirtus Suomijai, Vokietijai, Danijai, Didþiajai Britanijai,
Norvegijai, Ðvedijai.
Dþiaugiuosi, kad per trisdeðimt dvejus darbo þurnale
metus likimas leido paþinti
daug áþymiø asmenybiø – kosmonautø, Nobelio premijos
laureatø, mokslo korifëjø, sutikti nuostabiø þurnalo bièiuliø, mokytis visà gyvenimà.
Ðventa tiesa, kad prasminga
ir garbinga mokslo populiarinimo misija, kurià atlikti
man padëjo redakcijoje dirbæ pirmasis þurnalo dailininkas G.Marengolcas, dailininkai M.Liugaila, R.Tumasonis,
zoologas A.Mackevièius, þurnalistai A.Semaška, G.Vainauskas, kalbininkë G.Zolubienë, fizikas lyrikas V.Rubavièius, þurnalistë E.Sliesoriûnienë ir kiti, taip pat ir esantys redakcijos bendradarbiai:
lituanistë, prieð 30 metø pradëjusi dirbti jaunute korektore, vëliau stiliste, dabar redaktore E.Mickevièienë, þurnalo rûbo meninio sukirpimo
neeilinis meistras dailininkas
V.Jauniðkis, kompiuterio bitelë V.Sadauskienë.
Mums malonu, kad antram gyvenimui ið þurnalo á
knygas iðëjo mûsø autoriø
E.Ðimkûnaitës, D.Mikalauskaitës, E.Sliesoriûnienës kûryba. Tikimës naujø J.Grigo,
E.Bacevièiaus, J.Vilemo
knygø, kurias sudarytø nesenstantys jø straipsniø rinkiniai.
Gerbiami ir mieli mûsø
þurnalo skaitytojai, aèiû
Jums uþ pastovumà, uþ iðsaugotà smalsumà mokslo
þinioms, uþ tai, kad tarsi
maþàjà mokslo populiarinimo enciklopedijà (jau 50

tomø) turtinote kasmet
prenumeruodami þurnalà
ar ieðkodami jo bibliotekose, kioskuose.
Lenkiu savo þilà galvà ir
garbiai þurnalo redakcijos
kolegijai, Spaudos, radijo ir
televizijos rëmimo fondui,
Ðvietimo ir mokslo ministerijai ir spaustuvei ,,Spauda”.
Neeilinis gimtadienis – graþi proga. O uþbaigti savo kanapëtà þodá norëèiau Lietuvos mokslø akademijos prezidento akademiko Z.Rudziko þodþiais:
„Lietuvai atkûrus nepriklausomybæ, atsivërus sienoms, didëjant globalizacijai, vis labiau ásigalint naujausioms informacinëms
technologijoms (internetui,
elektroninei leidybai ir kt.),
þinoma, santykinai maþëja
tradiciniø þurnalø paklausa.
Taèiau kaip gera, radus laisvà valandëlæ, paimti á rankas
dar kvepiantá daþais naujàjá
„Mokslo ir gyvenimo“ numerá, ásitaisyti patogiai… ir
uþmiršti viskà pasaulyje.
Þinoma, gaila, kad já ne
visuomet rasi kiekviename
kioske, neaptiksi kiekvienos
mokyklos bibliotekoje (o jis
ten tikrai turëtø bûti), taèiau
kas ieðkos, visuomet já ras“.
P.S. „Ðiaurës Atënø“
2007 m. rugpjûèio 18 d.
numeryje S.Savickas,
þaismingai aptardamas
Vilniaus universiteto
þurnalo SPECTRUM ð.m.
vasario numerá, be kita ko,
pastebi: „Þurnalas visai
neblogas – ádomus ir
informatyvus. Vos ne
legendinio „Mokslo ir
gyvenimo“ pakaitalas…“ O
juk jau randasi „Iliustruotasis mokslas“, sako, suskambës muzikinis, ðou mokslas.
XXI amþius!
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RETRO

Pastarøjø deðimtmeèiø ,,Mokslo ir gyvenimo” puslapius pavarèius

Brangi specialybë
Kartà prireikë skubiai paremontuoti Mokslø akademijos prezidento kabinetà. Daþytojai savo darbà padarë dar
nepasibaigus darbo dienai, taèiau paklausti, kiek jiems sumokëti, uþsipraðë nemaþà pinigø sumà. Prezidentas
J.Matulis nusistebëjo:
– Að per visà darbo dienà tiek
neuþdirbu.
– Specialybæ reikia turëti, prezidente, specialybæ, – atðovë meistras.

Vyriausybinës silkës
Uþsuko prezidentas J.Matulis su
akad. K.Meðkausku á maisto produktø
parduotuvæ ir papraðë pardavëjos:
– Pasverkite man pusæ kilogramo
vyriausybiniø silkiø.
– O kur tokias matote? – nustebinta praðymo atsiliepë pardavëja.
– Na, tø – be galvø…

Prognozës nepasitvirtino
Apie 1971 metus Kulikauskaitë-Jankauskienë ið savo disertacijos vadovo
J.Matulio iðgirdo toká prisipaþinimà:
– Kai að buvau dvideðimties metø,
man daktarai pasakë, kad su tokia ðirdim ilgiau kaip iki keturiasdeðimties neiðgyvensiu. O dabar að neþinau, nejauèiu, ar aš jà turiu, ar ne.
Jam ëjo jau septyniasdešimt tretieji!

Pakusyk šuniukà
Buvo medþioti kaþkur prie tvenkiniø. Eina J.Matulis pylimu, anèiø dairosi. Tik ðunelis spanielis kaþkur nuklydo link sodybos. Paðaukë – pûkðt á vandená, plaukia. Beplaukdamas naminæ
antá uþ uodegos… Kad iðlëkë ið gryèios bobelë, kad paleido kakarinæ: „Ratavokit, oi, mano antelæ…“ „Patylëk, –
sako prezidentas, – sumokësiu“. Nugirs, pagalvojo, medþiotojai, tai lieþuviais uþplaks. Atkiðo bobelei ðimtinæ…
Ta pavartë pavartë ir sako: „… ut, ponuli, dar viena antytë tvenkiny – pakusyk ðuniukà“.
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Per Lietuvà keliauja paroda
Skaitykite 39 p.

Neþinomo XVII a. dailininko
Lietuvos didþiojo kunigaikðèio
Þygimanto Augusto portretas
Þygymanto Augusto þmonø –
Elzbietos Habsburgaitës ir
Barboros Radvilaitës – portretø
diptikas

Medalis su Bonos
Sforcos atvaizdu.
XVI a. pirmoji pusë

Vilniaus miesto panoramos fragmentas.
Manoma, jog ðiame Franco Hogenbergo pieðinyje Vilniaus pilys uþfiksuotos apie 1545 m.

Vieno ið
parodos
stendø
fragmentas

Kokliai rasti kasinëjant Valdovø rûmø
teritorijà
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