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Lietuvai?

IETUVALOKSLO
LIETUVOS MOKSLININKØ LAIKRAÐTIS

Spalio 9�10 d. Rygoje vyko 23-ioji tarp-
tautinë Baltijos ðaliø mokslo istorijos kon-
ferencija Nova Miscellanea Historiae Scien-
tiarum Baltica � 50. Pirmoji buvo surengta
1958 m., taigi prieð 50 metø taip pat Rygo-
je. Tais metais Rygoje ávyko dar du svarbûs
ávykiai: buvo atkurtas Rygos politechnikos
institutas (1990 m. gavo dabartiná pavadi-
nimà � Rygos technikos universitetas) ir
ásteigtas Medicinos istorijos muziejus. To-
dël ðiø metø konferencija ir buvo skirta pa-
þymëti tris svarbius ávykius: Rygos techni-
kos universiteto, Paulo Stradinio medici-
nos muziejaus ir Baltijos ðaliø mokslo is-
torijos konferencijø 50-meèio jubiliejus.

23-iosios konferencijos renginiai vyko Ry-
gos technikos universitete, Paulo Stradinio
medicinos istorijos muziejuje, Latvijos univer-
sitete ir Latvijos mokslø akademijos bibliote-
koje. Per pertraukëles tarp renginiø kalbina-
me konferencijos organizacinio komiteto pir-
mininkà Baltijos ðaliø mokslo istorijos ir filo-
sofijos asociacijos prezidentà akademikà
prof. dr. Janá STRADINÁ (Janis Stradinð), ku-
ris yra ir Lietuvos MA uþsienio narys.

Laisvës vëjo gûsis virð Baltijos

Nukelta á 2 p.

Spalio 3 d. Lietuviø kalbos institutas
surengë susitikimà su bulgarø þurnalistu
Petku Mangaèevu, 2007 m. Bulgarijoje ið-
leistos knygos*  apie Jonà Basanavièiø au-
toriumi. Svarbiausi susitikimo rëmëjai �
Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø mi-
nisterija ir Bulgarijos Respublikos amba-
sada, parëmusios Petko Mangaèevo kelio-
næ á Lietuvà, o rëmëjai � Lietuvos naciona-
linis muziejus ir Lietuviø literatûros ir tau-
tosakos institutas.

Renginyje dalyvavo ir sveikinimo þodá
tarë Bulgarijos nepaprastasis ir ágaliota-
sis ambasadorius Lietuvoje Ivanas Pent-
chevas Dantchevas (Ivan Pentchev
Dantchev), kalbëjo dr. Albinas Visockis
(Lietuvos Respublikos Seimas), dr. Ri-
mantas Miknys (Lietuvos istorijos institu-
tas), dr. Sigitas Narbutas (Lietuviø litera-
tûros ir tautosakos institutas), Eglë Paðke-
vièiûtë-Kundrotienë (Lietuvos mokslø
akademijos biblioteka). Renginá vedë Lie-
tuviø kalbos instituto direktorë dr. Jolan-
ta Zabarskaitë ir instituto Vardyno sky-
riaus vyriausiasis mokslo darbuotojas
prof. Sergejus Temèinas.

Ryðkëjo iðkilios
asmenybës bruoþai

Bulgarø þurnalisto Petko Mangaèevo ke-
lias á Jono Basanavièiaus gyvenimo ir veik-
los tyrinëjimà Bulgarijoje prasidëjo visiðkai
atsitiktinai. Syká eidamas koridoriumi ið ho-
le buvusio televizoriaus jis iðgirdo maþdaug
tokius þodþius: �Po 25 darbo Bulgarijoje
metø daktaras Ivan Bosonoviè gráþo á savo
tëvynæ. 1918 m. jis tapo atgimusios Lietu-
vos valstybës kûrëju.�

Tais þodþiais baigësi televizijos laida, o
Petko Mangaèevui tai buvo beveik dvejus
metus trukusio darbo pradþia. Bulgaras

Ar ðiandien mums
nëra per didelis?

DAKTARAS JONAS
BASANAVIÈIUS.

* Ïåòêî Ìàíãà÷åâ Ä-ð Éîíàñ
Áàñàíàâè÷óñ / Èâàí Áàñàíîâè÷ / � æèâîò
è äåëî â Áúëãàðèÿ / 1880�1905 ã. / �
Ñîôèÿ, 2007 ã.

Nukelta á 10 p.

Baltijos ðaliø mokslo konferencijø ilgametis
organizatorius akad. prof. Janis Stradinis su
PhD Erkiu Tammiksaar (Erki Tammiksaar) ið

Tartu aptaria ðiø konferencijø ateitá

Senosios Rygos siluetai mus veda ir á mokslo istorijos pasaulá
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Laisvës vëjo gûsis virð BaltijosPrieðinimasis sovietinei
unifikacijai

Gerbiamasis Profesoriau Jani
Stradini, sveikindamas Jus su Baltijos
ðaliø mokslo istorijos konferencijø 50-
meèiu, kaip vieno svarbiausiø jø orga-
nizatoriaus norëèiau paklausti: kuo
ðios konferencijos ypatingos, kuo iðsi-
skiria ið daugybës kitø konferencijø,
kurias Jums yra tekæ organizuoti arba
dalyvauti?

Mano manymu, tai labai svarbios
konferencijos, tapusios reikðminga
tradicija. Tose konferencijose net per
sovietiná reþimà buvo galima daug-
maþ laisvai iðsakyti tokias mintis, ku-
rios garsiai ir vieðai paprastai nebuvo
iðsakomos. Pavyzdþiui, buvo reiðkia-
ma mintis, kad Baltijos ðalys (tada la-
biau buvo áprasta sakyti Pabaltijo) �
tai viena visuma, kad mes turime gi-
lià istorinæ praeitá, ir tai nëra rusiðka
praeitis. Ði istorija veikiau orientuo-
ta á Vakarus negu susijusi su Rusija.
Manau, tai labai svarbi mintis.

Ir kita mintis: praeityje bent jau
ðiaurës Baltijos kraðtuose � Latvijos ir
Estijos mokslo centruose � labai
reikðmingà vaidmená atliko Pabaltijo
vokieèiai, jø kultûra. Ne paslaptis, kad
Pabaltijo vokieèiø kultûra sovietinë-
je istoriografijoje ir ideologijoje buvo
traktuojama pirmiausia kaip koloni-
jinë kultûra. Mes siekëme parodyti,
kad latviø ir estø moksle esama vieti-
niø vokieèiø paveldo, panaðiai kaip
Vilniuje esama gana daug lenkø kul-
tûros paveldo. Pakaktø priminti Ado-
mo Mickevièiaus ar Èeslavo Miloðo
pavardes, o kà jau kalbëti apie daugelá
kitø vardø. Be abejo, tos asmenybës
gerokai paveikë viso kraðto kultûrà.
Tà patá bûtø galima pasakyti apie Pa-
baltijo vokieèiø kultûros, mokslo áta-
kà Latvijai ir Estijai.

Ir treèias labai svarbus veiksnys,
kurio nereikëtø pamirðti: tose konfe-
rencijose mes pirmieji prabilome apie
represuotus savo ðaliø mokslininkus,
pirmiausia gamtos mokslø atstovus.
Nuskambëjo represuotø mokslininkø

taisyklës. Sunku ásivaizduoti, kad taip
laisvai bûtø pavykæ prabilti apie mû-
sø tautø represuotus ar á Vakarus pa-
sitraukusius raðytojus, politikus � ne-
ásivaizduojamas dalykas.

Politikø, raðytojø, taip pat huma-
nitarø mokslininkø anuometinis reþi-
mas bijojo net mirusiø labiau negu
gamtos mokslø atstovø. Prisiminëte Ju-
lijø Auðkapà�

Chemikas Julijus Auðkapas buvo
suðaudytas Sverdlovsko kalëjime leite-
nanto Gagarino neva uþ tai, kad orga-
nizavo kaliniø sukilimà. Tai ðtai apie ðá
nuo sovietinio reþimo nukentëjusá

me apie mûsø ðaliø emigrantus moks-
lininkus, gyvenusius JAV.

Prancûzø kalba � kaip
pasiprieðinimo forma

Þodþiu, Baltijos ðaliø mokslo isto-
rijos konferencijas bûtø galima ávardyti
kaip laisvesnës minèiø tëkmës rengi-
nius?

Konferencijas pavadinèiau gana
laisvo minèiø reiðkimo konferencijo-
mis. Jose buvo palaikomas ir skatina-
mas regioninis tapatumas, pabrëþia-
mas nuo paèiø pirmøjø konferencijø.

mokslo istorijos ir filosofijos sàjunga.
Taigi Rygoje Medicinos istorijos mu-
ziejuje 1990 m. spalio 29 d. ásteigëme
jungtinæ trijø Baltijos ðaliø mokslo is-
torijos ir filosofijos asociacijà. Konfe-
rencijà pradëjau prancûzø kalba, kaip
oficialia ðios tarptautinës organizaci-
jos kalba.

Bet prancûzai Rygoje nedalyvavo?
Nedalyvavo, bet mes specialiai

siekëme, kad nuskambëtø prancûzið-
kas þodis. Kas suprato, kas nesupra-
to, bet padarëme bûtent taip. Beje,
mûsø iniciatyva prieð tai dar 1988 m.
vasario mën. Lietuvos, Latvijos ir Es-

kiau grieþtà protestà prieð Sovietø Sà-
jungos karinæ agresijà Lietuvoje prieð
taikius þmones prie Vilniaus televizi-
jos bokðto, Lietuvos televizijos studi-
jos ir Lietuvos radijo. Tai buvo apskri-
tai pirmas Baltijos ðaliø mokslininkø
solidarumo pasireiðkimas. Per radijà
kreipiausi á Tarptautinæ mokslo istori-
jos ir filosofijos sàjungà, taip pat á Eu-
ropos, Vokietijos, Lenkijos, Ðvedijos
mokslø akademijas, su kuriomis palai-
këme glaudþius ryðius.

Ðiandien per Baltijos ðaliø moks-
lo istorijos ir filosofijos asociacijos ple-
narinæ sesijà ekrane parodysiu tos ma-
no prakalbos ir kreipimosi tekstà. Jis
bus eksponuojamas ir rytoj (spalio
10 d. � G. Z. pastaba) atidaromoje pa-
rodoje Latvijos mokslø akademijos
bibliotekoje. Parodoje eksponuoja-
mos Baltijos ðaliø mokslo ir istorijos
knygos, straipsniai, kurie buvo iðspaus-
dinti per ðiuos 50 metø, kai rengiame
mokslo istorijai ir filosofijai skirtas
konferencijas.

Rygos technikos
universiteto sukaktuvës

Ðios dienos konferencija vyksta Ry-
gos technikos universitete, ir tai visais
atþvilgiais labai prasminga vieta.

Ðiemet sukanka 50 metø, kai bu-
vo atkurtas Rygos technikos univer-
sitetas. 1862 m. ákurtoji Rygos poli-
technikos mokykla (Rygos politech-
nikumas) 1896 m. buvo pavadinta
Rygos politechnikos institutu, kuris
1923 m. pertvarkytas á Latvijos uni-
versitetà. 1958 m. ið Latvijos univer-
siteto trijø fakultetø buvo suformuo-
tas Rygos politechnikos institutas, o
1990 m. kovo 19 d. gavo dabartiná pa-
vadinimà � Rygos technikos universi-
tetas.

Taigi aukðtoji technikos mokykla
Rygoje senesnë ir uþ Latvijos univer-
sitetà. Mokslo istorijos konferencijos
vienoje ið sekcijø iðklausëme Vilniaus
pedagoginio universiteto atstovo Vy-
tauto Pociaus praneðimà apie lietuviø
studentø draugijos Viltis veiklà Rygo-
je nuo 1896 m., kai Rygos Politechni-
ka buvo pertvarkyta á Rygos politech-
nikos institutà: labai daug lietuviø in-
þinieriø, techninës inteligentijos atsto-
vø buvo ðios aukðtosios mokyklos ab-
solventai. Tarp kitø asmenybiø buvo ir
architektas Vytautas Þemkalnis-
Landsbergis, prof. Vytauto Landsber-
gio tëvas.

Mums ásimintinais 1958 m. Rygo-
je buvo atkurta aukðtoji technikos
mokykla, ásteigtas Medicinos istorijos
muziejus ir pradëtos rengti Baltijos
ðaliø mokslo istorikø konferencijos �
tai Nikitos Chruðèiovo �atðilimo� me-
tai Sovietø Sàjungoje.

Vadinasi, susidariusiomis palankio-
mis pokyèiams sàlygomis Rygoje buvo la-
bai veiksmingai pasinaudota. Jûsø tëvas
prof. Paulas Stradinis buvo ið dviejø mi-
nimø to meto naujoviø pradininkas � ta-
po Medicinos muziejaus Rygoje ákûrëju
(neatsitiktinai oficialus jo pavadinimas �
Paulo Stradinio medicinos muziejus) ir
Baltijos ðaliø mokslo istorikø konferen-
cijø pradininku.

Iðties ðiø konferencijø rengimo
iniciatyva priklausë mano tëvui.

Tad visiðkai suprantama, kad ðios
konferencijos ir prasidëjo Medicinos
muziejaus Rygoje patalpose. Gal todël
medikai visada buvo labai aktyvûs ðiø
konferencijø dalyviai.

1958 m. konferencijà pavyko la-
bai sparèiai organizuoti. Tëvas neno-
rëjo atidëlioti iki rudens, tad buvo su-
rengta birþelio 6�7 dienomis. Atvyko
12 konferencijos dalyviø ið kitø sàjun-
giniø respublikø, buvo perskaityti 9
praneðimai. Taigi tëvo kabinete buvo
priimtas sprendimas pradëti ðias kon-
ferencijas ir ateityje jas organizuoti. Ið
Lietuvos dalyvavo astronomas ir
mokslo istorikas prof. Paulius Slavë-
nas, medikas prof. Juozas Girdzijaus-
kas, gydytojas parazitologas, medici-
nos istorikas prof. Stasys Biziulevi-

Atkelta ið 1 p.

tijos mokslø akademijø prezidiumai
priëmë sprendimà remti jungtinës tri-
jø Baltijos ðaliø mokslo istorijos ir fi-
losofijos asociacijos steigimà. Tuomet
dar nebuvo uþgimæ Lietuvos Sàjûdis,
Latvijos Liaudies frontas ir Estijos
liaudies frontas Rahvarinne. Beje, ðtai
ðio mûsø paðnekesio iðvakarëse, t. y.
spalio 8 d., minëjome Latvijos Liau-
dies fronto ákûrimo 20-àsias metines.

Leiskite nuoðirdþiai Jus pasveikinti
su ðia sukaktimi, o per Jus � ir visà lat-
viø tautà.

Labai dëkoju. Norëèiau taip pat
priminti, kad 1991 m. sausio 13 d. kaip
Baltijos ðaliø mokslo istorijos ir filoso-
fijos asociacijos prezidentas kalbëjau
per Latvijos radijo 1-àjà programà an-
glø, rusø ir latviø kalbomis ir pareið-

mokslininkà, paskutiná Latvijos ðvieti-
mo ministrà (1938�1940 m.), mes kal-
bëjome Baltijos ðaliø mokslo istorijos
konferencijoje dar sovietø valdymo me-
tais. J. Auðkapas buvo pirmasis, kuris
atrado bûdà, kaip nustatyti daþiklá au-
dinio pavirðiuje. Paaiðkëjo, kad tai ga-
lima padaryti pagal ðviesos atspindþio
spektrà.

Latvijoje, Estijoje ir Lietuvoje be-
veik neámanoma buvo prabilti apie
nepriklausomybës laikotarpio moks-
lininkus, jeigu jie baigiantis Antrajam
pasauliniam karui emigravo á Vaka-
rus. Taèiau mûsø rengtose mokslo is-
torijos konferencijose jø pavardës nu-
skambëdavo. Padëtis pasikeitë
1987 m. prasidëjus M. Gorbaèiovo
�perestroikai�. Tada mes jau kalbëjo-

Kitaip tariant, tai buvo prieðinimuisi
sovietinei unifikacijai skirtos  konfe-
rencijos. Man atrodo, kad to nereikë-
tø pamirðti.

1990 m. spalio 29 d. ákûrëme Bal-
tijos mokslo istorijos ir filosofijos aso-
ciacijà, o ligi tol veikë atskirø mûsø
trijø ðaliø mokslo istorijos bendrijos.

Jungtinës asociacijos pavadinime
þodis filosofija veikiausiai atsirado ne-
atsitiktinai?

Ði sàvoka reiðkë, kad Baltijos ða-
lyse, ypaè Lietuvoje ir Estijoje, buvo
pradëta plëtoti mokslo metodologija.
Latvijoje ðiai krypèiai buvo skiriama
kiek maþiau dëmesio. O svarbiausia
prieþastis buvo ta, kad tarptautinës
mums giminingos organizacijos pava-
dinimas skambëjo ðitaip: Tarptautinë

pavardës, net tø, kurie po tardymø
nusiþudë (pagal oficialià versijà) so-
vietiniuose kalëjimuose, arba buvo
suðaudyti kaip Julijus Auðkapas (Ju-
lij Auðkâps). Ir apie tai mes kalbëjo-
me Vilniuje jau 1965 m., kai spalio
26�27 d. vyko 6-oji Baltijos ðaliø
mokslo istorijos konferencija. Kalbë-
jome ir 1982 m. lapkrièio 17�19 d.
Tartu 13-ojoje konferencijoje.

Paminëjote Vilniø ir Tartu, kur bu-
vo minimi represuotieji, bet ne Rygà. Gal
Rygoje buvo grieþtesnë �tvarka� ir dides-
në laisvamanybë nebuvo priimtina?

Ne, Rygoje taip pat prabildavome
apie represuotus, nuteistus moksli-
ninkus. Matote, mokslininkams, ypaè

gamtos mokslø atstovams, tar-
si galiojo kiek liberalesnës

Konferencijos Gamtos mokslø ir inþinerijos sekcijos dalyviai Latvijos universiteto Istorijos muziejuje

Rygos technikos universiteto rektorius akad. prof. Ivaras Knetas (Ivars Knçts) ir
Latvijos mokslø akademijos prezidentas akad. prof. Juris Ekmanis

Profesoriai Janis Stradinis ir Juris Ekmanis áteikia prof. Libertui Klimkai Latvijos
mokslo istorijos bendrijos garbës nario diplomà uþ iðskirtiná indëlá á

Baltijos ðaliø mokslo istorijos tyrinëjimus

� M o k s l o  L i e t u v o s �  p a ð n e k o v a s  �  a k a d .  p r o f .  J a n i s  S t r a d i n i s
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èius, medikas prof. Vladas Laðas,  ið
Estijos � V. Kalnin ir K. Villako.

Nuotraukoje, kurià parodysiu ðiø-
metës konferencijos dalyviams, mato-
me prof. J. Girdzijauskà, prof. P. Slavë-
nà su þmona, prof. Paulà Stradiná,
maskvietá medicinos istorikà Jurà Ðili-
ná (kilæs ið Lietuvos, bet gyvenæs Mask-
voje, dirbo N. Semaðkos institute �
prieð porà metø mirë). Kiek atsimenu,
estë toje pirmoje konferencijoje skaitë
praneðimà apie senàsias vaistines.

Tose mokslo istorijos konferencijo-
se dalyvavo ir kitø sàjunginiø respub-
likø mokslininkø, taèiau kaþin kokiu
bûdu sugebëta iðlaikyti Baltijos konfe-
rencijø pavadinimà.

Labai gerai, kad á mûsø rengtas
konferencijas atvaþiuodavo þymiø
mokslininkø ið Maskvos, Leningrado
(Sankt Peterburgo), kitø sàjunginiø
respublikø, jie gerokai kilstelëjo tø
konferencijø moksliná lygá. Palygini-
mui pasakysiu, kad ðios dienos 23-io-
joje konferencijoje dalyvauja 12 ðaliø
atstovai ið Didþiosios Britanijos,
Austrijos, Baltarusijos, Rusijos, Uk-
rainos, Vokietijos, Suomijos, JAV,
Portugalijos. Ið viso numatyti 83 pra-
neðimai.

Gaila, ne visi dalyviai, kuriø pra-
neðimø santraukas matome iðleistame
teziø rinkinyje, sugebëjo atvaþiuoti á
Rygà. Kas atvyko ið toliausios Europos
ðalies �Portugalijos?

Tai Coimbra universiteto atstovas,
kuris skaitys praneðimà apie Tartu uni-
versiteto botanikos sodo direktoriø
prof. Heinrich Moritz Willkomm her-
barijø. Estas tà herbarijø surinko tarp
1878�1884 m. Iberijos pusiasalyje ið
Ispanijos ir Portugalijos augalø.

Ar ðias konferencijas tinka vadinti
Baltijos ðaliø konferencijomis, juk da-
lyviø esama ið daugelio Europos ðaliø.

Taip buvo ir ankstesniais metais,
gal net visada, nes atvykdavo moksli-
ninkø ið Gruzijos, Azerbaidþano, Uk-
rainos, Lenkijos, Bulgarijos, VDR,
taip pat ið Maskvos ir Leningrado
miestø. Jie nagrinëdavo daþniausiai
su Baltijos ðalimis susijusias temas.
Todël pavadinime ir figûruodavo þo-
dþiai tarptautinë konferencija. Tai ga-

na svarbu pirmiausia jauniems moks-
lininkams, kuriems reikia raðyti ir gin-
ti disertacijas. Jø nëra daug, bet vien
pastaraisiais metais trys latviø moks-
lininkës apgynë disertacijas ið moks-
lo istorijos srities. Viena ið pedagogi-
kos istorijos � tai mûsø konferencijos
sekretorë dr. Alîda Zigmunde. Mai-
ja Pozemkovska, apsigynusi disertaci-
jà ið medicinos istorijos srities , kon-
ferencijoje kaip sykis koordinuoja
Medicinos ir muzeologijos sekcijos
darbà. Treèioji disertacija apginta ið
farmacijos istorijos.

Ar nesenka jëgos, neblësta
entuziazmas?

Pokalbio pradþioje Jûs labai turinin-
gai apibûdinote ðiø mokslo konferencijø
reikðmæ. Atrodo, kad ir ðiuo metu per tuos
50 metø puoselëtos nuostatos tebelieka
aktualios. Juk svarbu rûpintis Baltijos ða-
liø kaip tam tikros vieningos visumos ne
tik praeities tyrinëjimais, bet ir ateitimi.

Blogiausia, kad tos nuostatos ðian-
dieninëmis sàlygomis, ið dalies net ir
ðios konferencijos, gal net praranda sa-
vo reikðmæ.

Bûtø paradoksas.
Didelis paradoksas. Ðios konfe-

rencijos truputá maþëja net ir dalyviø
skaièiumi. 14-ojoje mokslo istorikø
konferencijoje, vykusioje 1985 m. va-
sario 25�28 d. Jûrmaloje ir Rygoje,
buvo daug daugiau dalyviø negu kad
suvaþiuoja ðiais laikais. Tada buvo
perskaityta bemaþ pusantro ðimto
praneðimø.*

Keista, kad tà konferencijà suren-
gëte vasario mën., nors Jûrmalos ku-
rortas labiausiai vilioja vasarà.

Jûrmaloje veikë Latvijos MA
pensionatas, kuris vasarà buvo pa-
prasèiausiai mums neprieinamas. Te-
ko tenkintis þiema. Konferencijoje
viena sekcija buvo skirta paleoastro-
nomijai ir kitiems paleo mokslams.
Tai buvo apskritai pirmoji tokio tipo
konferencija tuometinëje Sovietø Sà-
jungoje. Ið Lietuvos buvo atvaþiavusi
Eugenija Ðimkûnaitë, labai ádomi as-
menybë. Ji kalbëjo apie liaudies me-
dicinà.

Toje konferencijoje jau nedalyvavo
Jûsø tëvas prof. Paulas Stradinis, Bal-
tijos mokslo istorijos konferencijø pra-
dininkas, nes mirë 1958 metais. Gal þi-
note, kaip jis vertino mûsø nepamirð-
tamosios �þiniuonës� E. Ðimkûnaitës
darbus?

Nemanau, kad jiedu yra bendravæ
ar bent buvo paþástami, bet tëvas labai
vertino liaudies medicinà. Mûsø Me-
dicinos istorijos muziejuje visados bu-
vo ir tebëra liaudies medicinai skirtas
skyrius. 1985 m. konferencijoje jau da-
lyvavo ir prof. Libertas Klimka, ku-
riam ðiandien, kaip ir Rygos technikos
universiteto rektoriui akad. prof. Iva-
rui Knetui (Ivars Knçts), áteiksime
Latvijos mokslo istorijos bendrijos
garbës nariø diplomus uþ iðskirtiná in-
dëlá á Baltijos ðaliø mokslo istorijos ty-
rinëjimus. Taip pat tokiu paèiu diplo-
mu pagerbsime prieð du mënesius mi-
rusá estø mokslininkà dr. Hain Tankler,
jam skirtà diplomà priims jo giminai-
èiai.**

Ið iðskirtiniø asmenybiø 1985 m.
konferencijoje galëèiau paminëti di-
delá visokiø ádomybiø entuziastà Vik-
torà Gravitá. Jis rëmësi lietuviðka pa-

leo tyrinëjimø medþiaga, pristatë sa-
votiðkà mazgø raðtà ant siûlø. Tai tam
tikra mazgø matematika, mazgais bu-
vo perduodamos þinios. Man tai pri-
mena Morzës raidynà. Ði raðto forma,
atrodo, buvo paplitusi Ðiaurës Lietu-
voje, sietina su þiemgaliais. V. Gravi-
tis tyrinëjo ðiuos dalykus. Kai kam jis
atrodë keistuolis, apskritai á mûsø
konferencijà mielai rinkdavosi ávairûs
keistuoliai.

Paleo mokslai � jau pats pavadini-
mas labai nekasdieniðkas.

Ne vien á paleo astronomijos ar pa-
naðias sekcijas, bet apskritai á mûsø
mokslo istorijos konferencijas labai
noriai rinkdavosi oficialaus mokslo ne-
pripaþinti tyrinëtojai, vadinamieji keis-
tuoliai. Kai kam net atrodydavo trupu-
tá nevykëliai, kiti buvo garbaus am-
þiaus ið aktyvios mokslinës veiklos pa-
sitraukæ asmenys.

Ádomu, kad net apie keistuolius kal-
bate be susierzinimo ir ne ið aukðto, bet
net savaip ðiltai, nors kaip buvæs ilgame-
tis Latvijos MA prezidentas ir mokslo is-
torijos konferencijø organizatorius galë-
tumëte jausti jiems ir tam tikrà nepalan-
kumà, juk trukdë organizatoriams iðlai-
kyti tø konferencijø solidumà.

Estijoje buvo toks Vilemas Er-
nits. 1917 m. jis pirmas iðkëlë Estijos
nacionalinio muziejaus ir Estijos
mokslø akademijos ákûrimo idëjà.
Mûsø laikais, kai pradëjome rengti
mokslo istorijos konferencijas, V. Er-
nits buvo jau senuèiukas, nelabai pri-
þiûrëtas, bet jis ateidavo á mûsø kon-
ferencijas, dalyvaudavo debatuose.
Ásivaizduokite didingus Latvijos MA
rûmus, kuriuose ðalia þymiø akademi-
kø ir oriø profesoriø þodþio papraðo
ne visai tvarkingai atrodantys atëju-
sieji. Kai kam atrodydavo labai ne-
áprastai, keistai, nors daugelis ið tø as-
menø kalbëdavo labai protingai, ta-
èiau labai neformalius dalykus. Ir tai
bûdingas mûsø konferencijø bruo-
þas � neformalus pobûdis.

Kaip vertinate vadinamuosius ne-
formalus moksle?

Man atrodo, kad dël tø neforma-
lø dalyvavimo mûsø konferencijos tik
laimëdavo, bet ásivaizduokite, kad ten
dalyvaudavo orûs asmenys, pavyz-
dþiui, Latvijos MA vyriausiasis moks-
linis sekretorius, specialiai pakviestas
vadovauti diskusijai. Iðgirdæs neforma-
lias ir labai dràsiai vieðai reiðkiamas
mintis sekretorius susigûþdavo, iðsi-
gandæs pasistengdavo kuo greièiau
baigti diskusijas. �Kà èia jûs renkate vi-

sokius benamius valkatas ir leidþiate
jiems kalbëti?� � skøsdavosi, þinoma,
neoficialiame paðnekesyje. Taip buvo
sovietmeèiu. O mums bûdavo labai
apmaudu, kad negalëdavome pratæsti
ádomiai uþsimezgusios diskusijos.

Kaip sakiau, mûsø konferencijo-
se galima buvo susidurti su neforma-
liojo mokslo elementais, ir tai tik su-
keldavo didesná visuomenës susido-
mëjimà mokslu. Antai á 14-àjà konfe-
rencijà, kurià taip daþnai ðiame pokal-
byje minime, buvo susirinkæ apie 700
dalyviø ir klausytojø. Vienà dienà Ry-
goje konferencija vyko buvusiame
staèiatikiø sobore, ten susirinko 300
klausytojø, Jûrmaloje � dar 200, o
Latvijos MA rûmø didþiojoje salë-
je tikpdavo apie 700 þmoniø.

Dar norëèiau atkreipti dëmesá á
tai, kad 1985 m. atskira sekcija buvo
skirta pramoniniam paveldui, moks-
lo ir technikos istorijos paminklams,
seniesiems malûnams, ámoniø pasta-
tø architektûrai, tiltams ir t. t. Jeigu
jau prakalbome apie technikos pa-
veldà, tai á ðiø metø konferencijà at-
vykusiems lietuviams tiesiog bûtina
aplankyti Rygos technikos muzieju-
je árengtà parodà Leonardo genijus.
Tai Leonardo da Vinèio iðradimams
skirta interaktyvi paroda. Eksponuo-
jamos pagal genialaus Renesanso
epochos iðradëjo brëþinius ir pieði-
nius sukurtos darbo priemonës,
skraidymo aparatai, vandens jëgai-
nës, tiltai, karo maðinos, povandeni-
nio laivo modelis ir pan. árenginiai.
Tuos eksponatus ir parodà parengë
italø meistrai (L�Associazione Ant-
hropos).

Apibendrinant pokalbá apie Bal-
tijos mokslo istorijos konferencijas
bûtø galima pasakyti, kad jos per 50
metø gerokai paávairino ir praturtino
mûsø ðaliø moksliná gyvenimà, tapo
tam tikra mokslinio intelektinio gyve-
nimo dalimi. Apskritai mûsø moksli-
ná gyvenimà padarë daug ádomesná.
Daugelis tose konferencijose skaity-
tø praneðimø nedingo be pëdsako. Tø
praneðimø pagrindu buvo paraðytas
Tartu universiteto istorijos tritomis,
uþ kurá 1982 m. autoriams buvo su-
teikta Estijos valstybinë premija.
Daugelis kitø praneðimø pateko á ki-
tø mokslininkø knygas.

Bus daugiau

Kalbëjosi Gediminas Zemlickas

* Vertëtø prisiminti, kad iki ðiol mû-
sø konferencijos buvo gausios: Vilniaus
konferencijoje (2006) dalyvavo daugiau
kaip 200 asmenø, atvykusiø ið 35 mies-
tø ir 15 valstybiø, atstovaujanèiø trims
kontinentams; Buvo perskaityti 155 pra-
neðimai. Taip pat gausios buvo ir anks-
tyvesnës konferencijos Tartu ir Rygoje,
Vilniuje. � J. A. Krikðtopaièio pastaba.

** Priminsime, kad 2006 m. Vilniu-
je Lietuvos mokslo istorijos bendrijos
garbës nariø diplomai buvo áteikti prof.
Janiui Stradiniui, prof. Janiui Kletniekui
ir estø mokslininkui prof. Karlui Siilivas-
kui, o 2002 m. Rygoje toks pat diplomas
buvo áteiktas prof. Juozui Algimantui
Krikðtopaièiui � Redakcijos pastaba.

Paulo Stradinio Medicinos istorijos muziejaus ekspozicijos dalis: virðuje �
prie mirðtanèio ligonio, deðinëje � siauèiant marui senojoje Rygoje

Rygoje prie þymaus chemiko Paulio Valdeno paminklo: Baltijos ðaliø mokslo
istorijos ir filosofijos asociacijos viceprezidentas prof. Juozas Algimantas

Krikðtopaitis ir Lietuvos mokslo istorikø bendrijos
vicepirmininkas prof. Libertas Klimka

Vieninteliai gyvi likæ 1-osios Baltijos ðaliø mokslo istorijos konferencijos 1958 m.
Rygoje dalyviai: ið Odesos atvykæs epidemiologas ir medicinos istorikas

prof. Konstantinas Vasiljevas ir prof. Janis Stradinis
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Mûsø paðnekovas � Lietuvos
energetikos instituto direktorius,
Lietuvos mokslø akademijos na-
rys korespondentas prof. ha-
bil. dr. Eugenijus UÐPURAS.

Kodël skaièiavimai ne
visada sutampa

Ar galima sakyti, kad Lietuvos
energetikos institutas yra mûsø ðalies
atominës energetikos infrastruktûros
dalis? Apskritai, kas sudaro ðià infra-
struktûrà?

Ðiuo metu Lietuvoje egzistuoja
visa bûtina branduolinës energeti-
kos infrastruktûra: be Ignalinos AE,
kuri taip pat atlieka eksploatuojan-
èios organizacijos funkcijà, yra jos
savininkas � Ûkio ministerija (nau-
jos bûsimosios AE savininkas ir eks-
ploatuojanti organizacija bus kiti),
Valstybinë atominës energetikos
inspekcija (VATESI) atlieka kon-
troliuojanèios organizacijos funkci-
jas. Be to, ðios infrastruktûros dalis
yra valstybëje leidþiami atominæ
energetikà reglamentuojantys ásta-
tymai ir normatyviniai aktai, taip pat
techninës paramos organizacijos,
galinèios ðalies atominei energetikai
suteikti mokslinæ ir ekspertinæ pa-
ramà � Lietuvos energetikos ir Fizi-
kos institutai, Kauno technologijos
ir Vilniaus Gedimino technikos uni-
versitetai, taip pat á ðá procesà dabar
mëginantis ásitraukti Vilniaus uni-
versitetas.

Ar visada sutampa Jûsø minëtø
mokslo ir studijø institucijø specialis-
tø poþiûris á branduolinës energetikos
reikalus Lietuvoje? Pavyzdþiui, Lietu-
vos energetikos instituto ir Kauno tech-
nologijos universiteto?

Kartais sutampa, kartais � ne vi-
sai, nes kiek mokslininkø, tiek ir
nuomoniø. Tai visai normalu. KTU
naudoja savo tyrimø metodus, daro
savo prielaidas, atlieka savo skaièia-
vimus, o mûsø institutas � savo, tad
rezultatai ir iðvados ne visada su-
tampa. Tai gerai, nes atsiranda pa-
grindas diskusijoms. Taip ir turi bû-
ti, kad ávairûs moksliniai kolektyvai
tas paèias uþduotis sprendþia skir-
tingai. Branduolinë energetika � to-
kia veiklos sritis, kur negali bûti vie-
nos, ðimtu procentu teisios ir ne-
kontroliuojamos institucijos. Tai ne
sovietinë armija, kur visi pavaldûs
vienam neklystanèiam vadui. Kad
bûtø iðvengta klaidingø sprendimø,
kiekvienoje branduolinës energeti-
kos srityje turi bûti bent dvi viena ki-
tà kontroliuojanèios organizacijos,
viena organizacija atlieka saugos
ávertinimà, siûlo savo problemos
sprendimà, kita atlieka ðiø darbø
nepriklausomà ekspertizæ. Jos vie-
na kità dubliuoja.

Ir seka, kaip skirtingoms þinyboms
priklausanèios saugumo tarnybos?

(Juokiasi). Gal ne visai. Bet ku-
rios branduolinës valstybës energe-
tinës infrastruktûros dalis turi bûti
organizacija, rengianti atskaità, ir
kita, atliekanti nepriklausomà eks-
pertizæ. Galø gale visi esame þmo-
nës, vadinasi, niekas neapsaugotas
nuo klaidø. Pagaliau tyrime galima
remtis skirtingomis prielaidomis,
tad galime gauti ne visada sutam-

panèius, o gal net skirtingus
rezultatus.

Energetikos problemø sûkuryje (2)

Antai rengdamas Lietuvos ener-
getikos strategijà mûsø institutas rë-
mësi vienomis prielaidomis, o
KTU � kitomis. Todël KTU iðvados
buvo tokios: naujà AE Lietuvoje
reikia pastatyti iki 2015 m., o Lietu-
vos energetikos instituto iðvada �
naujà AE bûtina pastatyti iki 2020
metø. Nesakëme, kad nereikëtø uþ-
baigti naujos AE statybos iki
2015 metø. Mûsø iðvada skambëjo
kiek kitaip: ekonomiðkai pagrástas
naujos AE statybos terminas yra
2017�2020 metai.

Nenorëèiau veltis á tolesná gin-
èà, bet ir LEO LT vadovai ðiandien
pripaþásta: greièiau kaip iki 2018 m.
AE pastatyti nespësime. KTU
mokslininkø vadovas buvo prof. Jo-
nas Gylys, mano kolega, kuris yra
dirbæs ir mano vadovaujamos Igna-
linos AE saugos analizës grupëje.
Taèiau tai, kad mes naudojame skir-
tingus analizës metodus, skirtingas
prielaidas, gauname skirtingas iðva-
das, netrukdo mums ne tik disku-
tuoti, bet ir bendradarbiauti. Kai
Lietuvos energetikos institute iðau-
go savø atominës energetikos spe-
cialistø grupë, KTU taip pat ëmë gi-
lintis á tas problemas, savo katedroje
ásteigë atitinkamà tyrimø grupæ.
Mes nesame prieðininkai, bet mûsø
prognozës gali skirtis, atsiþvelgiant
á pasirinktus pradinius duomenis,
nuo kuriø atsispiriama.

Kokius pradinius duomenis turite
mintyje?

Tai priklauso nuo ðalies BVP au-
gimo prognoziø, kurias pasirenka-
me, elektros energijos kainø didë-
jimo ir kt. Koks bus tas augimas at-
eityje, niekas neþino, tad ámanoma,
kad pasirinkti dydþiai skirsis. Be to,
prognozës labai priklauso nuo eks-
pertinio vertinimo. Kas galëjo pa-
manyti, kad nafta pabrangs beveik
5 kartus? Tiesa, dabar kaina vël
treèdaliu nukrito, bet niekada nebus
kaip ankstesnë. O tai tik pirminës
energijos kaina, nes kainuoja ir
energijos gamyba.

Malonu girdëti, kad savo oponen-
tus laikote ne konkurentais, bet ben-
draminèiais, kuriems lemta spræsti tas
paèias problemas.

Ið tiesø taip ir yra.

Ar uþteks þmogiðkøjø
iðtekliø

Á kà dar reikëtø atkreipti dëmesá
prieð pradedant projektuoti ir statyti
naujà AE? Gal kas nepadaroma?

Kalbant apie branduolinës
energetikos teisinæ-reglamentinæ
bazæ, Lietuvoje viskas praktiðkai pa-
daryta. Branduolinës energetikos
reglamentuojanèiais aktais rodoma,
ko reikia naujajai statybai, kaip tu-
ri bûti pagrásti svarbiausi saugos kri-
terijai ir pan. Taèiau, kai teks vertinti
naujosios AE projektà, pateikti gau-
sybæ ataskaitø, reikës daugybës

nos AE saugos analizës grupë, po 5
metø jau nemaþai galëjome padëti
Ignalinos AE, o po 10 metø
(2002 m.) galëjome savarankiðkai
atlikti Ignalinos AE antrojo bloko
saugos analizës ataskaità. Ji buvo
áteikta VATESI, kad ði licencijuotø
antràjá blokà tolimesnei eksploata-
cijai. Pirmojo bloko saugos analizæ
atliko RBMK reaktoriø kûrëjas
Kompleksiniø energetiniø techno-
logijø moksliniø tyrimø institutas
(NIIKET) kartu su Ignalinos AE ir
Kanados branduolinës energetikos
specialistais. Antrajam blokui tà pa-
tá darbà padarë jau vien Lietuvos

mokslininkai ir specialistai. Per 10
veiklos metø mes pasiekëme visai
kità lygmená. Dabar Lietuvos ener-
getikos institutas ðvedams atlieka
jau ne sovietinio projekto kanalinio
tipo RBMK reaktoriaus, o Vaka-
ruose suprojektuotø reaktoriø sau-
gos analizæ. Dirbame su BWR ir
PWR, kitaip tariant verdanèio ir slë-
gimo tipo vakarietiðkais branduoli-
niais reaktoriais. Ðiandien dar neþi-

nome, kokie reaktoriai ir naujausia
technologija ateis á Lietuvà. Jeigu
ateis CANDU (CANada Deuterium
Uranium), teks perprasti ðià techno-
logijà. Konkursui pasibaigus, maty-
sime, kokias technologijas reikës ási-
savinti. Aiðku, reikës savo kompe-
tencijà kelti.

Ðiandien, jei ko ir trûksta, tai
aiðkumo, á kurià branduolinæ tech-
nologijà reikës orientuotis, ðio aið-
kumo reikia ne Lietuvos energeti-
kos institutui, o labiau paèiai LEO
LT ar VATESI. Ne kam kitam, bet
LEO LT reikës priimti sprendimà,
koká reaktoriø pasirinkti, o VATESI
teks eksploatacijai licencijuoti nau-
juosius AE blokus.

Galima suprasti, kad institutas
yra patekæs á ðiek tiek neapibrëþtà pa-
dëtá ir gaiðta laikà. O jis bûtø labai
naudingas giliau studijuojant á Lietu-
và ateisianèias naujas branduolines
technologijas?

Nors LEO LT institutui nemo-
ka uþ iðankstinius darbus, bet mes
laiko dykai neleidþiame, nes turime
ir savàjá rizikos kapitalà. Já naudo-
jame savo atitinkamos srities dar-
buotojø parengimui net ir neþino-
mybës sàlygomis. Manau, LEO LT
irgi þino, kà daro, nes ákûræ bran-
duolinës saugos ir AE projektavimo
skyrius.

Kokiø reaktoriø reikëtø

Kokiø branduoliniø reaktoriø rei-
këtø naujajai AE?

Reikalavimai yra ávardyti naujo-
sios AE poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitoje. Èia iðnagrinëti 11 tre-
èiosios ir treèiosios plius kartos re-
aktoriai. Tai daug tobulesni reakto-
riai uþ dabar veikianèius. Jie daug
saugesni, kompaktiðkesni, ekono-
miðkesni, tad buvo nagrinëjami tik
tokie reaktoriai.

Ar tai tobuliausi reaktoriai ið ðiuo
metu esamø?

Ið turinèiø licencijas statybai ir
eksploatacijai � taip, bet jau dabar
kalbama apie ketvirtosios kartos re-
aktorius, dar saugesnius, aprûpin-
tus visiðkai pasyviomis saugos siste-
momis, taèiau jie rinkoje atsiras tik
po 20 ar 30 metø.

Po tiek metø gal jau bus sukurti
termobranduoliniai reaktoriai?

branduolinës energetikos specialis-
tø, ekspertø. Ar mums uþteks ðiø
þmogiðkøjø iðtekliø? Ðtai ðis klausi-
mas mane jaudina. Nëra paprasta
atsakyti, ar visose srityse esame pa-
sirengæ atlikti tuos didelius darbus.

O kompetencijos reikalai tenkina?
Kompetencijà visada galima uþ-

siauginti. Pradedant visiðkai nuo nu-
lio, jà galima uþsiauginti per 5�10
metø. 1992 m. buvo ásteigta Ignali-
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Energetiniai pramoniniai ter-
mobranduoliniai reaktoriai, skirti
elektros energijos gamybai, tikrai
negreit atkeliaus á rinkà. Dabar
Prancûzijoje statomas tokio reakto-
riaus prototipas ITER, paskui bus
demonstracinis projektas DEMO ir
tik dar vëliau bus sukurta pramoni-
niø termobranduoliniø reaktoriø
pavyzdþiø. Kol kas galime kalbëti
apie 1,5 sekundës dirbanèius maþy-
èius eksperimentiniø termobran-
duoliniø reaktoriø pavyzdþius. 1,5
sekundës veikia, o toliau vël dvejus
metus tenka ruoðtis kitam eksperi-
mentui.

Kai kalbuosi su termobranduo-
liniø reaktoriø kûrëjais, jie vis juo-
kauja ir þada, kad termobranduoli-
ná reaktoriø turësime po 30 metø. Ir
taip kasmet vis tie patys paþadai �
po 30 metø�

Juk taip pat buvo ir dël komuniz-
mo horizonto, kuris vis tolo prie jo ar-
tëjant.

Arba kaip pokalbyje su uþkietë-
jusiu biurokratu, kuris þino tik du
þodþius: �Ateik rytoj.� Panaðiai gir-
dime ir apie termobranduoliná reak-
toriø, kurio sukûrimo laikas kaþko-
dël jau kelis deðimtmeèius niekaip
nepriartëja. Tai dar vienas pavyzdys,
kokios nepatikimos gali bûti prog-
nozës, su kuriomis mums savo dar-
be nuolat tenka susidurti.

Termobranduoliniai
reaktoriai � dar tolima

ateitis

Apie termobranduoliniø reak-
toriø problemos sudëtingumà bylo-
ja kad ir ðtai toks palyginimas. Bran-
duoliniame reaktoriuje ðilumneðio
temperatûra pakyla iki keliø tûks-
tanèiø laipsniø, o termobranduoli-
niame plazmos temperatûra � iki
ðimtø milijonø laipsniø. Tai jau ne fi-
zikinë, bet ypaè sudëtinga inþineri-
në problema. Kur gauti, kaip sukur-
ti medþiagà, kad iðlaikytø plazmà,
kurios temperatûra siekia kelis ðim-
tus milijonø laipsniø?

Laikyti plazmà magnetiniame
lauke.

Taip, o pavyzdys � mûsø Saulë ir
kitos þvaigþdës. Tai termobranduo-
liniø reaktoriø pavyzdþiai Visatoje.
Þmonija nori þvaigþdæ atneðti á Þe-
mæ, todël kuria termobranduoliná
reaktoriø. Bet mes nenorime, kad ta
þvaigþdë sudegintø Þemæ ir visà
þmonijà. Ðtai kodël ði problema to-
kia sudëtinga. Iðkyla pirmosios sie-
nelës, turinèios iðlaikyti tokià aukð-
tà temperatûrà, problema.

Bet tai toli nuo Lietuvos energeti-
kos instituto atliekamø darbø proble-
matikos?

Ne taip jau toli. Mes jau dabar
prisidedame prie pirmosios sienelës
problemos sprendimo, atliekame
galimø avariniø situacijø analizæ,
jeigu tokamake (riestainio formos

magnetiná laukà sukurianèiame
árenginyje, skirtame plazmai iðlaiky-
ti � Redakcijos pastaba) staiga ding-
tø magnetinis laukas. Kas darytina,
kad ákaitinta iki ðimtø milijonø
laipsniø plazma neiðsilakstytø, ne-
sudegintø visko aplinkui? Vadinasi,
bûtina antra nepriklausoma saugos
sistema, galinti sulaikyti tà plazmà.
Tam reikia visiðkai kito saugos prin-
cipo, kuris sutramdytø iðtrûkusá gai-
valà. Kyla galybë tokiø ar panaðiø
problemø� Þmonija mano jas grei-
tai iðspræsianti, bet pasirodo, kad
tikrovëje kai kuriuos dalykus ágy-
vendinti daug sunkiau, negu many-
ta. Kad ir itin aukðtas temperatûras
atlaikanèios medþiagos. Jos sinteti-
namos, nes Þemëje nëra tokiø me-
dþiagø.

Kà galëtumëte pasakyti apie jaunø
mokslininkø dalyvavimà þmonijai svar-
biausiuose projektuose, ar jie turi gali-
mybiø pasitobulinti kad ir Prancûzijo-
je, kur bus pastatytas pirmasis eksperi-
mentinis termobranduolinis reaktorius?

Ne tik mûsø jaunimas vyksta á
Prancûzijà, bet ir á Lietuvos energe-
tikos institutà atvaþiuoja prancûzø.
Ðtai vienas ið jø ðiemet mûsø insti-
tute apsigynë daktaro disertacijà,
tiesa, ið vandenilio energetikos sri-
ties, bet toje paèioje laboratorijoje,
kurioje sprendþiamos ir termobran-
duolinës problemos. Kai kurios ið jø
panaðios, nes siejasi su medþiagoty-
ros tyrimais. Tenka sukti galvà, kaip
atlaikyti aukðtas temperatûras arba
kaip kompaktiðkai saugoti vandeni-
lá. Saugomas kietu pavidalu jungiant
su metalu. Taip pat yra bûdø, kaip
vandenilá cheminëmis reakcijomis
atpalaiduoti ið metalo. Sujungus su
magniu, vandenilis tampa �metali-
nis�, taip gali bûti saugiai laikomas,
taèiau já iðlaisvinti reikia aukðtos
temperatûros.

Valstybei svarbu jaustis
saugiai

Gal ne taip sparèiai, kaip norëtu-
me, bet pasaulyje technologijos vysto-
si, tobulëja. Tad gal koká deðimtá me-
tø neturëtume skubëti statyti naujà ato-
minæ elektrinæ? Juk iki 2015 m. pui-
kiausiai iðsiverstume su Elektrënø ir
kitomis turimomis elektrinëmis. Per tà
laikà Lietuva subræstø kaip valstybë,
pasaulyje bûtø sukurta dar saugesniø
ir naðesniø branduoliniø reaktoriø.
Tad net prireikus, pirkdami tam tikrà
elektros energijos kieká, gal daugiau
laimëtume negu paskubomis áveikda-
mi didelá tam tikros visuomenës dalies
pasiprieðinimà ir kiðdami milijardus
pastatysime naujà AE?

Klausimas logiðkas, taèiau kiek-
viena valstybë turi jaustis saugi.
Energetinis saugumas yra vienas
svarbiausiø. Mûsø þmonës, pramo-
në, verslo subjektai, bankai, ligoni-
nës ir kitos struktûros elektros ir ði-
luminës energijos turi gauti bet ka-

da, bet kuriuo metu ir reikiamos ko-
kybës. Dabar svarbu uþsitikrinti ne
bet kokià, o kokybiðkà energijà.

Reikia suprasti, kad tai 50 Hz daþ-
nio elektros srovë � nei daugiau, nei
maþiau?

Lygiai 50 Hz, ne 51 ir ne 48. Jei-
gu tinkle elektros srovës daþnis bus
maþesnis kaip 48,5 Hz arba didesnis
kaip 51 Hz, Ignalinos AE automa-
tiðkai bus sustabdyta. Srovës stabi-
lumas yra vienas svarbiausiø koky-
bës parametrø. Svarbu ne vien daþ-
nis, bet ir patikimumas, átampos svy-
ravimai ir kiti dalykai. Vien pirkda-
mi elektros energijà neuþtikrinsime
viso to bûtino ðalies energetinës sis-
temos stabilumo ir patikimumo.

Uþtektø prisiminti, kaip vienà
þiemà Maskvoje ið rikiuotës iðëjo di-
delë dalis ðiluminës sistemos pajëgu-
mø. Sustojus vienai ðiluminei elektri-
nei, kitos elektrinës turi padidinti sa-
vo galià, o jei tai nepavyksta, prade-
da stoti kitos elektrinës, visa energe-
tinë sistema neiðlaiko, prasideda jos
griûtis. Panaðiai buvo JAV � Niujor-
ke, Kalifornijoje ir kitur.

Patirtis rodo, kad norint uþtik-
rinti energetinës sistemos stabilumà
ir patikimumà, pakankamas ener-
getines galias bûtina turëti savo ða-
lyje. Bent 80 proc. galios bûtina tu-
rëti savo valstybëje, arba reikia bû-
ti didelës bendros energetinës siste-
mos dalimi, kad, sustojus vienoms
jëgainëms, energijos stygiø pavyktø
kompensuoti ið kitø.

Taip pat svarbu uþtikrinti kuro
diversifikacijà, kad energetinë siste-
ma nebûtø priklausoma nuo vienos
kuro rûðies. Matome, kad gamtinës
dujos ir mazutas nuolat brangsta,
niekas nëra uþtikrintas, kad mazuto
visada pakaks paèiai Rusijai. Bran-
duolinë energetika patikimesnë tuo,
kad jai nereikia dujø, mazuto ar ori-
mulsijos. Branduolinio kuro galima
nusipirkti ilgesniam laikui, pavyz-
dþiui, pusei metø, ir ið skirtingø ða-
liø � Vokietijos, Prancûzijos, Kana-
dos, Rusijos. Lietuva jau kurá laikà
beveik nenaudoja akmens anglies,
nes ji labai terðia aplinkà. Vis dëlto
pasaulis gráþta prie anglies, nes ku-
riamos vis ðvaresnës deginimo tech-
nologijos. Pasaulyje viena kertiniø
pramonës ir mokslo bendradarbiavi-
mo srièiø � tai ðvarios anglies degi-
nimo technologijos. Siekiama, kad
oro tarða bûtø ne didesnë kaip degi-
nant gamtines dujas.

Bet naudodami paþangias ir bran-
gias technologijas prarasime gamybos
konkurentiðkumà rinkoje.

Naujos technologijos turi bûti
konkurentiðkos gamybos ir kainos
poþiûriu, ne tik aplinkosaugos rei-
kalavimø srityje. Kai kuriose ðalyse
jau kuriamos tokios maþai CO2 ið-
skirianèios anglies deginimo tech-
nologijos. Ðios technologijos bus
baigtos kurti ir paplis pasaulyje tik-
rai greièiau negu ketvirtosios kartos

ið variantø, kurá bûtina turëti min-
tyje. Latviai netoli Liepojos rengia-
si statyti bûtent tokià elektrinæ. Es-
tijoje deginami skalûnai dar labiau
terðia aplinkà nei akmens anglis, o
Kioto protokolo reikalavimai nelei-
dþia didinti savo energetiniø pajë-
gumø terðiant aplinkà. Jeigu estai
degins skalûnus, tai ir latviai galëtø
statyti naujà elektrinæ, kurioje de-
gintø akmens anglá, atitinkanèià ap-
linkosaugos reikalavimus. Tai visai
ámanoma. Tokios elektrinës privalu-
mas, kad jà galima greièiau pastatyti
negu AE � pakaktø 2�3 metø nuo
projektavimo pradþios iki komerci-
nës eksploatacijos. Latvijoje kalba-
ma apie 600 MW galios elektrinæ �
tai treèdalis Elektrënø elektrinës
galios, arba maþdaug pusë Ignalinos
AE bloko galios. Ar latviai pastatys
ðià elektrinæ, priklausys ir nuo jø ða-
lies dujininkø ir energetikø ginèø.
Kol kas susikalbëjimo ne per dau-
giausia.

Bus daugiau

Kalbëjosi Gediminas Zemlickas

branduoliniai reaktoriai ar pavyks
sukurti praktikoje taikomus ter-
mobranduolinius reaktorius.

Kiek ði nauja akmens anglies de-
ginimo technologija aktuali Lietuvai?

Jeigu laiku pastatysime naujà
AE, tai gal ir neverta gráþti prie ak-
mens anglies deginimo technologi-
jø, tegul ir moderniø. Bet tai vienas

Lietuvos energetikos instituto muziejuje

Retsykiais meno mûzos apsilanko ir Lietuvos energetikos institute
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Lietuvos energetikos instituto
Branduolinës inþinerijos problemø
laboratorija atlieka labai reikðmin-
gus tyrimus: ðilumos atidavimo ir
perneðimo dësningumø vienfaziuo-
se srautuose, ðilumos mainø ir per-
neðimo procesø modeliavimo srau-
tuose, ávairiuose kanaluose ir geolo-
ginëse struktûrose, panaudoto
branduolinio kuro ir radioaktyviøjø
atliekø tvarkymo, atominiø elektriniø
eksploatavimo nutraukimo ávairiø
veiksniø ávertinimo, gaisro saugos ato-
minëse elektrinëse ir kituose svarbiuo-
se objektuose ávertinimo, taip pat ir su
naujos atominës elektrinës statybos
reikalais Lietuvoje susijusius tyrimus.

Kai kuriuos ið ðiø krypèiø ap-
tarsime pokalbyje su Branduolinës
inþinerijos problemø laboratorijos
vadovu prof. habil. dr. Povilu
POÐKUMI.

Nauji laikai � nauji
reikalavimai

Pakitusiomis Lietuvos gyvenimo
sàlygomis tikriausiai ne visos labora-
torijos tyrimø kryptys yra tiek pat ak-
tualios. Veikiausiai jos keièiasi kartu
su ðalies gyvenimu?

Ið tiesø laboratorijos veiklos
profilis gana platus, dalis tyrimø
krypèiø yra �atëjusios� ið tø laikø,
kai dirbome Tarybø Sàjungoje. Kai
kurios ið jø buvo plaèiai pagarsë-
jusios, pavyzdþiui, akad. Algirdo
Þukausko ir jo bendradarbiø dar-
bai. Tam tikra prasme juos dar tæ-
siame ir mûsø laboratorijoje.

Nuo 1994 m. pradëjome naujà
darbø kryptá � radioaktyviøjø atlie-
kø tvarkymo saugos problemø tyri-
mus. Ignalinos AE eksploatavimo
nutraukimas ir radioaktyviøjø atlie-
kø tvarkymas � Lietuvai yra ypaè
aktualios problemos.

Tikriausiai rastume maþai abejo-
janèiøjø temos reikðmingumu, taèiau,
kaip ðios problemos sprendþiamos Lie-
tuvos energetikos institute ir Jûsø va-
dovaujamoje laboratorijoje?

Pirmiausia reikëjo iðugdyti þmo-
nes, nes tai naujos veiklos sritys, be
atitinkamos patirties dirbti bûtø ne-
lengva. Tuo metu Lietuvai daug pa-

Branduolinës inþinerijos problemø laboratorijoje

kø tvarkymas tuo metu nebuvo toks
svarbus kaip branduolinës saugos
reikalai, kuriuos pirmiausia á vëþes
padëjo ástatyti Ðvedija. Standartai,
buvæ Tarybø Sàjungoje, jau nebeati-
tiko naujø reikalavimø. Radioakty-
viø atliekø tvarkymo filosofija taip
pat ið esmës skiriasi.

Kuo skiriasi?
Tarybø Sàjungoje buvo laikoma-

si nuostatos: �Mes kaip nors tas at-
liekas pasaugosime, o kai ardysime
atominæ elektrinæ, tada tvarkysime
ir atliekas�� Vakaruose radioakty-
viosios atliekos tvarkomos iðkart:
apdorojamos, supresuojamos, su-
maþinamas jø tûris, cementuoja-
mos, o toliau saugomos arba laido-
jamos.

Ðiuos darbus pradëjæ su ðvedais,
gavome ið jø tam tikrø þiniø, ben-

ðiai bendradarbiaujame ir su Geo-
logijos ir geografijos instituto moks-
lininkais (prof. J. Maþeika ir kt.).
TATENA taip pat sudarë galimybes
iðsiøsti mûsø darbuotojus moksliniø
vizitø á kitas ðalis.

Lietuvos Geologijos tarnyba, Ge-
ologijos ir geografijos institutas vykdë
tyrimus  apie geologinius sluoksnius,
kuriuose bûtø galima saugoti arba lai-
doti radioaktyviàsias atliekas?

Vos tik prabylame apie radioak-
tyviø atliekø kapinynà, neiðvengia-
mai susiduriame su geologinëmis ir
hidrogeologinëmis problemomis.
Todël Energetikos institutui bûtina
bendradarbiauti su geologais, hidro-
geologais, suprasti jø darbus. Geo-
logams taip pat svarbu suvokti mû-
sø taikomas technologijas, vykdo-
mus saugos tyrimus.

Kur praktika ir teorija
neatsiejamos

Jau galime dalyvauti projektuo-
se, kuriuos paskelbë ir ateityje
skelbs Ignalinos AE ir Radioakty-
viøjø atliekø tvarkymo agentûra.
Energetikos institutas padeda
spræsti reikðmingiausias Lietuvos
problemas. Taip pat dalyvaujame
Europos Bendrosios tyrimø progra-
mos projektuose FUNMING,
CARBOWASTE, FORGE ir kt.,
taip pat TATENA koordinuoja-
muose tyrimø projektuose.

Teorinëje plotmëje ar sprendþiant
praktines AE problemas?

Ðios veiklos sritys tarpusavyje
susijusios, nes reikia modeliuoti
procesus, kuriuos privalome ágyven-
dinti praktiðkai. Modeliuoti, t. y. uþ-
siimti teorine veiklos dalimi, turime
taip, kad darbas baigtøsi praktiniu
ágyvendinimu. Toks yra ðiandieninis
moksliniø tyrimø uþdavinys. Þino-
ma, mes nesigiliname á fizikines pro-
blemas taip, kaip Fizikos institutas,
nes mums labiau rûpi technologi-
niai dalykai, saugos problemos, bet
privalome suprasti ir fizikiná proce-
sà, antraip nesugebëtume jo mode-
liuoti.

Tada bûtø ádomu pasiaiðkinti: Jû-
sø vadovaujamos laboratorijos darbai
priklauso labiau inþinerijos srièiai ar
mokslui?

Vieni tyrimai (pavyzdþiui, ðilu-
mos mainø) priskirtini fundamenti-
niø tyrimø krypèiai. Kiti (radioakty-
viøjø atliekø tvarkymo saugos, bran-
duoliniø objektø eksploatavimo nu-
traukimo problemos) priskirtini tai-
komøjø tyrimø srièiai... Turime at-
likti poveikio aplinkai ir saugos ver-
tinimà, nuo modeliavimo iki prak-
tinio ágyvendinimo spræsti radioak-
tyviø atliekø paðalinimo problemas.
Galima paminëti neseniai su Suo-
mijos kompanija atliktà naujos ato-
minës elektrinës Lietuvoje poveikio
aplinkai vertinimà. Tai kompleksinis
uþdavinys, todël já atliekant buvo
pasitelkti mokslininkai ir specialis-
tai ið kitø Lietuvos institucijø.

Tikriausiai tenka spræsti ir smul-
kiøjø gamintojø radioaktyviøjø atlie-
kø paðalinimo reikalus Lietuvoje?

Tai visame pasaulyje gana sun-
kiai sprendþiama problema, ypaè
atliekø laidojimo reikalai. Saugoti
galima kad ir 50 metø, o palaidoji-
mas � tai visiems laikams, kai atlie-
kos ið kapinyno nebeiðimamos.
Saugoti statomi antþeminiai pasta-
tai � saugyklos, o kapinynai yra po-
þeminiai. Maiðiagaloje buvo dar ta-
rybiniais laikais árengtas smulkiøjø
gamintojø radioaktyviøjø atliekø
kapinynas, bet dabar perkvalifi-
kuotas á saugyklà, nes netenkina
ðiandieninio kapinyno reikalavimø.
Saugos analizæ atliko Energetikos
ir Fizikos institutø mokslininkai
kartu su prancûzø specialistais. Tai
buvo PHARE remiamas projektas,
atliktas ávertinimas, padaryti pato-
bulinimai, bet kaip kapinyno sau-
gyklos kvalifikuoti negalime. Ra-
dioaktyviàsias atliekas teks ið ten
iðimti, bet prieð tai reikës árengti
kapinynà, kuris atitiktø tarptauti-
nius reikalavimus. Projektas ren-
giamas, greitai bus pradëtas ágy-
vendinti.

Kadangi naudojamos paþangiau-
sios uþsienio technologijos, pirmiausia

jas ir reikia ásisavinti. Ko gero, tai
daugiau technologijø perkëlimo, o ne
mokslinë problema?

Technologijos uþsienio, bet ir jø
nëra daug, nes jos turi bûti pripaþin-
tos visame pasaulyje, tik tada bus
priimtos árenginiø naudotojø. Ap-
skritai, naudotojai á visas naujas
branduolines technologijas þvelgia
gana skeptiðkai, net átariai, girdi, te-
gul iðbando kas nors kitas, o mes
naudosime jau iðbandytàsias. Mat
klaidos labai brangiai kainuoja. Ið
naujo pertvarkyti atliekø saugyklà
ar kapinynà � pernelyg brangus ma-
lonumas. Tai ðtai svarbiausias mûsø
uþdavinys � suprasti ir ávertinti Lie-
tuvos organizacijose diegiamø ra-
dioaktyviøjø atliekø technologijø
saugà. Turi bûti specialistø, geban-
èiø ávertinti procesus, mokanèiø
juos modeliuoti ir parodyti, kad bus
tenkinami saugos reikalavimai nau-
dojant vienas ar kitas technologijas
Lietuvos sàlygomis. Normatyvai ne-
atsiranda ið oro, bet yra pasaulinës
patirties rezultatas. Pasauliniu mas-
tu visà ðià veiklà branduolinës ener-
getikos srityje koordinuoja
TATENA. Tam tikrais klausimais
esama konsensuso: ðalys ásipareigo-
ja laikytis tam tikrø normatyvø rei-
kalavimø.

Ar TATENA turi galimybiø rea-
guoti grieþèiau á nevykdomus reikala-
vimus, o gal tik geraðirdiðkai pagrû-
moti pirðtu? Neatrodo, kad Iranas
skaitytøsi su TATENA reikalavimais
ir grûmojimais.

TATENA nëra baudþianti orga-
nizacija, ji teikia rekomendacijas.
Taèiau dabar yra pasiraðyta konven-
cija dël panaudoto branduolinio ku-
ro ir radioaktyviøjø atliekø tvarky-
mo. Tai tam tikras spaudimo instru-
mentas, nes prie konvencijos prisi-
jungusios valstybës teikia ataskaitas,
kurios vieðai svarstomos. Visos ða-
lys mato, kur reikalai �ðlubuoja�, tai
yra svarbus moralinio spaudimo
veiksnys. TATENA gali finansuoti
nedidelá projektëlá, atsiøsti eksper-
tø, bet ne bausti. Tai geriausià pa-
saulinæ patirtá apibendrinanti orga-
nizacija, padedanti jà ágyvendinti ða-
lyse, kur reikia pagalbos.

Ir ðvedai, ir TATENA ekspertai
Lietuvai yra daug padëjæ perimti ge-
riausià pasaulinæ patirtá. Mûsø re-
guliuojanèios institucijos jau turi
ðiuolaikinius normatyvus, kuriuos
radioaktyviøjø atliekø tvarkytojams
bûtina vykdyti.

Kaip bendradarbiaujama

Tarkime, radioaktyviøjø atliekø
saugyklas ir kapinynus Lietuvoje
árengtø ðvedai ar kitø ðaliø tos srities
specialistai. Gal sutaupytume lëðø?
Bet gal ramiau, kai tuos darbus daro
savi specialistai?

Projektui ágyvendinti yra skel-
biamas konkursas, kuriame gali da-
lyvauti organizacijos ið ávairiø ðaliø.

Jeigu konkursà laimëtø uþsienio
bendrovë, ar Lietuva tiems prakti-
niams darbams turëtø átakos?

Yra Lietuvos reguliuojanèios
institucijos, kurios kontroliuoja sau-
gà, stebi darbø eigà. Reikia, kad bû-
tø ekspertø, ir ne taip svarbu, ar ið
Lietuvos, ar kitø ðaliø. Taigi mûsø
specialistams tenka konkuruoti. Kol
kas Lietuvos ekspertai yra �piges-
ni�, tad kai kuriuos projektus gali-
me lengviau laimëti. Dideliuose
projektuose dalyvaujame su uþsie-
nio kompanijomis. Pavyzdþiui, pa-

dëjo Ðvedija � tiek radioaktyviø at-
liekø tvarkymo, tiek branduolinës
saugos srityse. Lietuvos branduoli-
nës saugos reikalais buvo susirûpi-
nusios ir kitos Europos ðalys, taip
pat JAV, suprantama, ir Tarptautinë
atominës energetikos agentûra

(TATENA).
Tiesa, radioaktyviø atlie-

dradarbiavome ir bendradarbiauja-
me su Fizikos institutu (prof. V. Re-
meikiu, prof. D. Baltrûnu ir kt.), o
jo mokslininkai jonizuojanèios spin-
duliuotës problemas buvo sprendæ
ir anksèiau. Fizikos instituto dar-
buotojai buvo ir yra mûsø doktoran-
tø konsultantai, disertacijø gynimo
Tarybø nariai arba oponentai. Pana-

Lietuvos energetikos instituto Branduolinës inþinerijos problemø laboratorijos vadovas prof. habil. dr. Povilas Poðkas,
jaunesnysis mokslo darbuotojas Giedrius Drumstas ir vyresnysis mokslo darbuotojas Robertas Poðkas

prie eksperimentinio stendo miðriai konvekcijai tirti pasvirusiuose kanaluose

Prof. Povilas Poðkas
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naudoto branduolinio kuro saugyk-
la Ignalinoje (B1 projektas). Pa-
naudotas kuras joje bus saugomas 50
metø, projekto kaina � daugiau kaip
100 mln. eurø.). Lietuvos organiza-
cijos vienos nepajëgios imtis tokio
projekto, mes atliekame tam tikrus
ðio projekto darbus, pavyzdþiui, ver-
tiname poveiká aplinkai, saugà. Pro-
jekto lyderiai � uþsienio specialistai
pasitelkia ir kitas Lietuvos organiza-
cijas � Pramprojekto ar kito projek-
tavimo instituto Vilniuje specialistus.

Kokiais sumetimais uþsienio kom-
panijos telkiasi ir Lietuvos specialis-
tus? Tai savotiðkas draugiðkumo ges-
tas ðeimininkams?

Mûsø specialistai þino Lietuvo-
je galiojanèius normatyvinius reika-
lavimus, nes kiekviena ðalis turi sa-
vo specifikà. Þinoma, Lietuvoje në-
ra visø reikalavimø (normatyvø)
branduoliniø objektø statybai. Tada
taikomi Europoje priimti standartai
arba tos ðalies, kuri dalyvauja pro-
jekte. Lietuvoje statomiems objek-
tams galioja Lietuvoje priimti aplin-
kosaugos reikalavimai.

Panaudoto branduolinio kuro sau-
gykla Ignalinos AE kainuos daugiau
kaip 100 mln. eurø. Ar ðie pinigai
áskaièiuojami á dabartinës elektros
energijos vienos kilovatvalandës kainà?

Ignalinos AE eksploatavimui
nutraukti naudojami Europos Sà-
jungos pinigai. Tam tikrà dalá moka
ir Lietuva, nes Ignalinos AE priva-
lo kasmet tam tikrà sumà mokëti á
VÁ Ignalinos AE eksploatavimo nu-
traukimo fondà. Jame sukaupti ne
itin dideli pinigai, jie ir toliau kau-
piami. Dalis, kuri mokama ið Lietu-
vos, paprastai nëra didesnë kaip
10 procentø. Pagal stojimo á ES su-
tartá Lietuva ásipareigojo uþdaryti
abu Ignalinos AE blokus ir uþ tai
gauna finansinæ pagalbà.

Ar ta pagalba Lietuvai ateityje ne-
atsilieps sunkiomis pasekmëmis? Ar
viskas buvo padaryta, kad Lietuvos ne-
tektys uþdarius Ignalinos AE bûtø mi-
nimalûs?

Sprendimus priima politikai,
kuriems informacijà pateikia taip
pat ir mokslininkai. Jeigu tos sutar-
ties Lietuva bûtø nepasiraðiusi, mû-
sø valstybës stojimas á ES bûtø ati-
dëtas. Kuri politinë partija bûtø su
tuo sutikusi?

Ðvedai á granità,
prancûzai á molá

Kokiø didþiausiø sunkumø kyla
Branduolinës inþinerijos problemø labo-
ratorijai sprendþiant branduoliniø atlie-
kø saugojimo ir laidojimo reikalus?

Visose ðalyse á branduoliniø at-
liekø laidojimo problemas visuome-
në labai skaudþiai reaguoja. Kyla
daug klausimø dël kapinynø projek-
tavimo ir árengimo kainø, daug kam
atrodo, kad tos kainos ne visai pa-
grástos. Ðvedai, suomiai, amerikie-
èiai radioaktyviø atliekø laidojimo
srityje yra gana toli paþengæ. Vokie-
èiai taip pat buvo pasiekæ dideliø lai-
mëjimø, bet á valdþià atëjo nauja
partija, sustabdë visus darbus, pa-
reikalavo naujø tyrimø, tad buvo
prarasta daug laiko. Dabar vokie-
èiai atsigauna, apsitvarkæ gaus leidi-
mà laidoti maþo radioaktyvumo at-
liekas Konrado kapinyne, kuris
árengtas iðkastos druskos kloduose.
Buvo parengæ naujà kapinynà Gor-
lebene, bet nauja partija pareikala-
vo naujø tyrimø. Girdi, ðvedai gra-
nite, o prancûzai molyje planuoja
laidoti atliekas, tad kodël vokieèiai
nori druskoje? Politikai sukëlë daug
sumaiðties.

Molis, granitas, druska. Kuri ter-
pë branduolinëms atliekoms laidoti ge-
riausia?

Sunku pasakyti, nes galima pa-
sitelkti ávairius argumentus. Tenka
laidoti toje aplinkoje, kuri yra kon-
kreèioje ðalyje. Ðvedai neturi molio,
bet turi granito. Natûralu, kad skan-
dinavai gremþiasi á granità. Kitos ða-
lys � prancûzai, belgai � naudoja
molio klodus. Apie 500 m gylyje

ros specialistø, mokanèiø parduoti
þinias ar galutiná produktà. Jeigu
kalbëtume apie branduolinës ener-
getikos reikalus, tai Ignalinos AE
yra specialus centras, kur lankyto-
jams aiðkina apie AE veiklà. Kitose
ðalyse yra didþiuliai centrai su inte-
raktyviais eksponatais, net þaidi-

Kaip laidojamos atliekos

Kalbëjomës apie branduolines at-
liekas. Kokio pavidalo tos atliekos �
skystos ar kietos?

Analizuojame visø radioaktyviø
atliekø tvarkymo saugos aspektus,
nes skystø palaidoti negalima, sau-
goti taip pat nerekomenduojama.
Saugos poþiûriu skystos radioakty-
viosios atliekos pavojingos, tad jas
stengiamasi �sukietinti� � t. y. suce-
mentuoti, bituminizuoti ir pan.
Skystøjø atliekø dideli kiekiai susi-
daro Ignalinos AE, jos garinamos ir
bitumuojamos. Tada tinka saugoti.

Kitas procesas � skystos atliekos
sucementuojamos naudojant tam
tikrus priedus. Sustingusi masë sau-
gojant ar laidojant daug saugesnë.
Belieka saugiai ádëti á kapinynà ir
palaidoti.

Transportavimui naudojami ma-
nipuliatoriai?

Pagal konteineryje esanèiø ra-
dioaktyviøjø atliekø jonizuojanèios
spinduliuotës dydá pasirenkami ir
transportavimo bûdai. Jeigu spin-
duliuotë maþa, tai transportuoti ga-
lima rankiniu bûdu. Jeigu didesnë,
naudojami manipuliatoriai þmogui
tiesiogiai nedalyvaujant.

Kaip valdomas manipuliatorius?
Valdymo pultas yra visai kitoje

patalpoje, ekrane operatorius ma-
to visà manipuliavimo vaizdà.

Tai sudëtingi dalykai, o gal gerai
ásisavinti ir virtæ rutininiais?

Kaip èia pasakius... Saugos rei-
kalavimai nuolat grieþtëja, procesai
vis sudëtingëja. Operatoriaus dar-
bas nëra joks stebuklas, bet jis turi
bûti atitinkamai apmokytas. Sudë-
tingiausia visà veiklos procesà su-
projektuoti, pagrásti jo saugà � tai
inþinerinis-mokslinis darbas, gana
sudëtingas, antraip ðiai srièiai nebû-
tø skiriami tokie dideli pinigai.

Kas tuos procesus tikrina, inspek-
tuoja?

Tikrintojø pakanka. Viena ið tos
veiklos reguliuojanèiø institucijø yra
Valstybinë atominës energetikos
inspekcija (VATESI). Yra Radiaci-
nës saugos centras, LR Aplinkos
ministerija ir kitos institucijos. Ðios
institucijos ne tik paèios vertina pa-
ruoðtus projektus, bet telkiasi kitø
ðaliø ar Lietuvos ekspertus. Eksper-
tai reiðkia savo pastabas, á jas bûti-
na reaguoti, kol klausimai visiðkai
iðnagrinëjami ir pagrindþiami. Tada
projektas patvirtinamas.

Tada Lietuvos energetikos institu-
to, taip pat Branduolinës inþinerijos
problemø laboratorijos rûpesèiai bai-
giasi? Projekto vykdymà perima kitos
institucijos?

Jeigu Energetikos institutas da-
lyvauja, paprastai atliekame povei-
kio aplinkai vertinimà ir saugos ana-
lizæ. Jeigu ðiuos dokumentus eks-
pertai ir reguliuojanèios institucijos
priima, tai baigiasi pirmasis mûsø
darbø etapas, nes tai tik prelimina-
rus saugos vertinimas. Galutiniu jis
taps tada, kai projektas bus ágyven-
dintas. Visi pakeitimai, iðbandymø
rezultatai ávertinami rengiant galu-
tiná saugos analizës dokumentà. In-
tensyviausiai dirbame pradþioje �
kol daromas projektas, atliekama ir
saugos analizë. Kai vyksta statyba,
mes turime pertraukà. Priëmimas,
ávedimas á gamybà, ðaltieji ir karðtie-
ji bandymai � vël atsispindi galutinë-
je saugos analizës ataskaitoje, kurià
vertina reguliuojanèios institucijos.
Kai objektas priimamas, raktas ati-
duodamas eksploatuojanèiai orga-
nizacijai, pasibaigia ir mûsø darbas.

Bus daugiau

Kalbëjosi Gediminas Zemlickas

skverbiasi á molio klodus, kuriø sto-
ris � apie 200 m. Yra tam tikri prin-
cipai, kuriuos bûtina tenkinti. Visa
tai, taip pat poþeminio vandens ho-
rizontø átakà reikia iðtirti, modeliuo-
ti. Daromi atitinkami pokyèiø sce-
narijai, pavyzdþiui, kas bûtø, jeigu
prasidëtø klimato kaita ar naujas le-
dynmetis. Tokie scenarijai, net pa-
tys neátikinamiausi, taip pat turi bûti
modeliuojami ir analizuojami.

Visuomenës
átikinëjimo svarba

Tyrimai brangiai kainuoja, nes
tiek atskiras institucijas, tiek visuo-
menæ nëra paprasta átikinti. Jeigu
ðvedams, suomiams pavyktø gerai
ðiuos klausimus iðspræsti, gal ir
mums bûtø paprasèiau.

Kalbate apie visuomenës átikinëji-
mo reikalus, vadinasi, propagandos
naudojimà?

Ávairiose ðalyse yra darbo su vi-
suomene skyrius, speciali to darbo
metodika. Kaupiamas ir tarptauti-
nës tos veiklos patyrimas dalyvau-
jant TATENAI, taip pat atskirø ða-
liø institucijoms.

Reikia manyti, kad ðia propagan-
da uþsiima ne vieðøjø ryðiø bendrovës,
kurios kuria kandidatø á valstybës pre-
zidentus ar ðaliø parlamentus prieð-
rinkiminá ávaizdá?

Branduolinës energetikos srity-
je vien ávaizdþio nepakanka, ðá dar-
bà turi dirbti specialistai, iðmanan-
tys dalyko esmæ. Ðtai mums sektinas
Ðvedijos pavyzdys. Dirbant ties stu-
dija, kai buvo sprendþiamos techni-
nës problemos, kompanijos prezi-
dentas buvo techninio iðsilavinimo.
Kituose etapuose svarbiausias tapo
darbas su visuomene, tad kompani-
jos prezidentu buvo iðrinktas politi-
kas, gebantis átikinti þmones. Iðties
tai labai svarbi sritis � darbas su vi-
suomene. Galima turëti puikiausià
techniná sprendimà, bet jeigu nepa-
vyks átikinti þmoniø, tas sprendimas
negalës bûti ágyvendinamas. Darbo
su visuomene sëkmë yra sunkiai nu-
spëjama, nes uþteks pasaulyje kur
nors ávykti incidentui atominëje jë-
gainëje, tegul nedideliam, ir visuo-
menës poþiûriui ta átaka gali bûti ne-
prognozuojama.

Universitetai, mokslo institucijos
argi taip pat neturëtø dirbti su visuome-
ne, aiðkinti savo institucijos siekius?

Tai amþinas klausimas, bet
mokslininkai daþniausiai nenori
gaiðti laiko darbui su visuomene,
propaguoti savo darbus ir dël to ne-
retai pralaimi. Vis dëlto manau, kad
institucijose pirma atsiras rinkoda-

mais, vaikai gali suprasti visà jëgai-
nës darbà, nes tie procesai sumode-
liuoti. Bet tai ne mokslo ástaigose, o
branduoliniuose centruose. Moks-
lo ástaigos tenkinasi populiariais
mokslininkø straipsniais. Uþsienio
inþinerinës-konsultacinës kompani-
jos turi tokiø specialistø.

Mums tenka plëtoti mokslinius
tyrimus ir nagrinëti taikomuosius
projektus, kad dalá pinigø uþsidirb-
tume. Panaði padëtis ir kitø ðaliø
universitetuose. Profesorius vado-
vauja laboratorijai, bet vaþinëja po
konferencijas, uþmezga ryðius, ási-

traukia á ávairius projektus. Panaðiai
ir mes darome. Svarbu ir save paro-
dyti, kad galimi partneriai norëtø su
mumis bendradarbiauti. Labai
svarbu ágyti tos veiklos patirties, ta-
da ateina ir pasiûlymai. Á mus krei-
piasi, gal turime vienos ar kitos sri-
ties ekspertø, gal sutiktume daly-
vauti bendrame projekte. Bet kol
kas mûsø laboratorijai taikomojo
pobûdþio darbø pakanka ir Lietu-

voje. Þmones reikia iðugdyti, nau-
jas þmogus maþiausiai penkerius
metus turi dirbti, kad pradëtø kaþ-
kà iðties naudingo daryti.

Penkeri metus po universiteto ar
po doktorantûros?

Po universiteto, nes tyrimai dok-
torantûroje planuojami pagal mums
reikalingà profilá, kad darbuotojas
ásisavintø visas darbo subtilybes.

Prisijaukinti studentà

Kada pradedate jaukintis studen-
tus, nuo kurio kurso?

Geriausia po bakalauro studijø,
jeigu pavyksta. Magistratûroje stu-
dentas rengia baigiamàjá darbà ir
ásilieja á instituto darbuotojø gretas.
Ateityje tikriausiai reikës �jaukin-
tis� studentus dar bakalauro studi-
jø metais, nes geriausius studentus
darbdaviai iðgaudo. Mûsø laborato-
rijà �maitina� Kauno technologijos
universiteto Ðilumos ir atomo ener-
getikos, Fizikos katedros.

Vilnieèius studentus paprastai
prisivilioja sostinës darbdaviai, tad
á Kaunà mums juos nëra paprasta
pritraukti. Vytauto Didþiojo univer-
sitetas rengia aplinkosaugos specia-
listus, kuriuos mes taip pat pasitel-
kiame. Mums tinka fizikai, bet svar-
biausia, kad bûtø mokslui imlus
þmogus.

Ar svarbu, kaip studijuoja univer-
sitete?

Svarbu, nes gabus paprastai ge-
rai mokosi. Palyginkime vidurinës
mokyklos ir universiteto paþymius �
daþniausiai jie atitinka. Kas ápratæs
dirbti, darbðtus, tas mums tinka. Bet
net gabiausias tinginys mûsø labora-

torijoje nepritaps. Turi stengtis, at-
kakliai dirbti, tik tada bus rezultatas.

Pakanka arti rutininá darbà, ir bus
gerai? Idëjø generuoti nereikia, tà pada-
rys vadovai?

O, ne, problemos atsiranda kiek-
vienoje veikloje ir jas reikia spræsti.
Vadovas nurodo kelià, diskutuojame,
bet dirbti reikia paèiam darbuotojui.
Jeigu þmogus gabus, imlus mokslui �
tai puiku, jeigu ne � vargas visiems.

Lietuvos energetikos instituto muziejaus ekspozicijoje pagerbiamas
akad. prof. Algirdo Þukausko, savitos ðiluminës fizikos

mokyklos kûrëjo, atminimas

Ðá kartà be profesoriaus pagalbos sunku apsieiti
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Kelionë ið Vilnijos á Zanavykø kraðtà (6)
Pradþia Nr. 13

Cingø labdaros fondas (vadovas
Jonas Endriukaitis) ir VðÁ Sintautø
akademija (projektø vadovas Vitas
Girdauskas) á vienadienæ ekskursi-
jà Zanavykø patriotø takais pakvietë
Vilniaus apskrities kai kuriø lietu-
viðkø mokyklø mokytojus ir moks-
leivius. Lietuviðkumo propaguoto-
jams Vilnijos kraðte norëta parodyti
ir visiðkai skirtingo istorinio likimo
Lietuvos kraðtà � Zanavykijà. Vie-
nas ið ðios kelionës informaciniø rë-
mëjø � Mokslo Lietuvos laikraðtis.

Mokytojai vieta viðtidëje

Pirmaisiais pokario metais su
Brunu Sutkumi, lekëtiðkiø vadintu
Broniumi, susipaþino Bernardas
Aleknavièius, mûsø geras paþásta-
mas ið jau spausdintø raðiniø. Ber-
nardas 1946�1947 m. dirbo Lekëèiø
valsèiaus draudimo inspektoriumi,
tad jam tekdavo bendrauti su dau-
geliu þmoniø, kone visus daugiau ar
maþiau paþinoti. Koká Broniø Sut-
kø tada paþino?

Þinojo esant savo buvusios mo-
kytojos Lekëèiuose Antaninos Po-
vilaitienës ánamiu, sovietø valdþios
konfiskuoto Povilaièiø ûkio ûkve-
dþiu. Blogai lietuviðkai kalbantis
kresnas vyras, veikiau dar jaunuo-
lis. Kad blogai kalbëjo lietuviðkai,
niekas nesistebëjo, juk maþalietuvis,
gimæs ir augæs anapus Ðeðupës, Prû-

pusantrø metø pramoko lietuviðkai,
bendravo su lekëtiðkiais. 1944 m. pa-
vasará jø iðsivesti á miðkà atëjo raudo-
nieji partizanai. Iðsivedë prievarta,
nes belaisviai kariauti nenorëjo.

Karui pasibaigus, valdþios aky-

resnës uþ skirianèias. Savo knygoje
Sutkus raðo, kad Antanina jam bu-
vo ir þmona, ir motina, o ið ðiai mo-
teriai skirtø þodþiø buvo matyti, kad
ji jaunam vyrui tuo metu buvo di-
dþiulë gyvenimo atrama.

Savanoris á Sibiro tremtá

Greitai paèiam Broniui teko
tapti svarbia gyvenimo atrama An-
taninai. Ji jautë, kad tuo viskas ne-
sibaigs. Didesni ir maþesni valdþios
ðulai nepamirðdavo A. Povilaitie-
nës, terorizuodavo, grasindavo, o
vienà 1949 m. dienà tie grasinimai
iðsipildë � Antaninai Povilaitienei
praneðta, kad ji iðtremiama. Laukë
Sibiras. Bronius Sutkus savanorið-
kai pasipraðë kartu vaþiuoti á trem-
tá ir tuo gerokai visus nustebino. Ka-
rininkas liepë paraðyti praðymà, gal
su tokiu atveju susidûrë pirmà kar-
tà. Juk Sutkaus niekur netrëmë, Le-
këèiai buvo tapæ jo naujo pokarinio
gyvenimo dalimi, suvedë su mylima
moterimi, kurios trauka pasirodë
esanti stipresnë uþ prieraiðumà gy-
venamajai vietai.

Ðiandien ið laiko nuotolio ver-
tindamas savo gyvenimo virsmus,
Brunas Sutkus neabejoja, kad ta sa-
vanoriðkai jo pasirinkta tremtis pas-
kui mylimà moterá á Sibirà iðgelbë-
jo jam gyvybæ. Mat visuotinio seki-
mo valstybëje vienoje vietoje geriau
neuþsibûti. Kad ir kiek galima prie-
kaiðtauti sovietinëms ástaigoms, bet
saugumas dirbo gerai. Kiek bûtø be-
sivijæs Sutkaus gyvenimo siûlas, bet
vienà dienà kamuolys bûtø iðvynio-
tas, paaiðkëtø, kas ið tikrøjø esàs tas
�buvæs samdinys�, taip nuoðirdþiai
tvarkantis Povilaitienës ûká.

Dingimas ið NKVD akiraèio Le-
këèiuose Sutkui padëjo laimëti lai-
ko. NKVD jam visà laikà lipo ant
kulnø, bet tyliai, sekdama kiekvie-
nà Sutkaus þingsná. Neapraðinësime
jo gyvenimo peripetijø Sibire, bai-
saus sovietinio gyvenimo marazmo,
kurá autentiðkai savo knygose yra
perteikæ lietuviø tremtiniai. Norint

ið vidaus geriau paþinti sovietijos
�rojø�, stalininæ Rusijà, tie prisimi-
nimai iðliks kaip nenuneigiami, nu-
þmoginanèià sistemà demaskuojan-
tys dokumentai. Tik gaila, kad jø
neskaito tie, kuriems labiausiai pra-
vartu bûtø skaityti.

Kuriam laikui prabëgus, Brunas

Sutkus (ið Broniaus vël virto Brunu)
ir Antanina Povilaitienë Sibire sukû-
rë ðeimà. Jø iðgyvenimai, patirtos fi-
zinës ir dvasinës kanèios, paþemini-
mai Sutkaus knygoje Snaiperis per-
teikti labai átaigiai ir autentiðkai. No-
rintieji geriau paþinti maþalietuvio,
tapusio didþialietuviu, gyvenimà Sibi-
re, tà knygà susiras ir perskaitys.

Mes atkreipsime dëmesá á Sut-
kaus charakterio bruoþà, kurá bûtø
galima ávardyti kaip gilø pareigos su-
vokimà ir iðtikimybës jausmà. Jau
pati jo savanoriðkai pasirinkta trem-
tis á Sibirà rodo, kad tos savybës bu-
vo giliai ásiðaknijusios ðio þmogaus
charakteryje ir akivaizdþiai pasi-
reikðdavo jo gyvenimo poelgiuose.

Vël tarp gyvenimo ir mirties

Vienà áspûdingà Sutkaus gyveni-
mo susitikimà tiesiog bûtina prisi-
minti. Keitësi laikai, stalininius pa-
keitë Chruðèiovo �atlydys�, Sovietø
Sàjungoje buvo pasiraðytos ávairios
tarptautinës sutartys, taip pat su Fe-
deracine Vokietija. Brunas Sutkus
ëmë rûpintis, kaip ið Sibiro iðtrûkti á
Vokietijà, nes ðirdyje jautësi tos ða-
lies pilietis, nors dokumentai sakë kà
kita. Sovietø valdþia darë visokiø
kliûèiø, kad B. Sutkaus praðymai ne-
pasiektø VFR ambasados Maskvo-
je. Sutkus ryþosi pats nukakti á am-
basadà.

Tuo metu Sutkø pasiekë þinia,
kad mirë jo tëvas. Sûnus nepamirðo
tëvui duoto paþado: palaidoti ðalia
motinos. Ðtai tos tëvo valios vykdyti
ir iðsirengë á Lietuvà. Kelias vedë per

sijoje. Daugiau nieko apie atvykëlá
neþinota, þmonës nelabai ir stengësi
lásti á dûðià � tokie buvo laikai. Ne kà
ið atskiro vieno kito pokalbio suþi-
nojo ir Bernardas.

Mokytojos Antaninos Povilai-
tienës vyras Antanas Povilaitis, Ku-
ro girininkijos girininkas, kaþkur
dingo 1946 m. sausiui baigiantis.
Vëliau suþinota, kad já suëmë
NKVD, girininkas buvo nuteistas 10
metø lagerio, kalëjo Karagandos
srityje ir á Lietuvà nebegráþo. Povi-
laièiø ûkis buvo konfiskuotas, mo-
kytoja Povilaitienë su dviem vaikais
buvo iðkelta gyventi á viðtidæ, o jø na-
muose kuriam laikui ákurdintos be-
sikurianèios Ðakiø apskrities ástai-
gos. Kuo sovietø valdþiai nusikalto
Povilaièiai?

Galimas dalykas, tuo, kad karo
metais ûkio darbams buvo paëmæ
tris rusø kareivius, patekusius á vo-

kieèiø nelaisvæ. Ðie gyvenimo
sàlygomis nesiskundë, per

se Povilaièiai buvo darbo þmoniø ið-
naudotojai, niekingi buoþës � ar
daug reikëjo norint þmogø suimti,
nacionalizuoti turtà, o motinà su
vaikais iðtremti á viðtidæ? Pradinukø
mokytoja karo metais vos suvesdavo
galà su galu, o pokaryje iðvis plakësi
kaip þuvis ant ledo. Þmonës tà matë
ir stengësi �iðnaudotojai� padëti: á
mokyklà vaikai ateidavo su buteliais
pieno � mokytojai ir jos vaikams. Kai
kurià dienà per daug tø buteliø ant
palangës atsirasdavo, mokytoja pa-
praðydavo vaikø susitarti, kad ne vi-
si neðtø tà paèià dienà.

Tai ðtai Povilaièiø nusavintà ûká
buvo ásakyta tvarkyti Broniui Sut-
kui, �buvusiam samdiniui�, ið maþa-
lietuvio po truputá pradëjusio virsti
didþialietuviu. Ánoringas ir nenuspë-
jamas likimas suvedë du þmones,
kuriø du atskiri gyvenimai susibëgo
á vienà, bendrà. Tiesa, Antanina bu-
vo gerokai vyresnë uþ Broniø, bet vy-
rà ir moterá riðanèios jëgos buvo stip-

Ekskursijos �Zanavykø patriotø takais� dalyviai

Karo metø Bruno Sutkaus ir Antaninos Povilaitienës nuotraukos;
pokario metais Sibire jie sukûrë ðeimà

Snaiperis Brunas Sutkus ir Raudonojo kryþiaus medicinos sesuo Erika Lenc, kuri
sunkiai suþeistà kará slaugë ir ilgus deðimtmeèius padëjo

Sutkams gyvenant Sibiro tremtyje
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Maskvà. Ið Jaroslavlio stoties perva-
þiavæs á Baltarusijos stotá turëjo pa-
kankamai laiko iki traukinio iðvyki-
mo á Vilniø. Ryþosi nueiti á VFR am-
basadà, bet gatvëje petingø vyrukø
buvo ásodintas á lengvàjá automobi-
lá ir nuveþtas á KGB rûmus. Ten bu-
vo tardomas, ne pirmà kartà jam
buvo priminta, kad jis esàs Sovietø
Sàjungos pilietis ir apie jokià Vokie-
tijà tegul nesapnuoja. Tardymo me-
tu pamatë ant stalo gulinèius savo uþ-
raðus, vokiðkai raðytus eilëraðèius.
Tie raðtai jam buvo dingæ traukiny-
je, vadinasi, visà laikà buvo sekamas.

Staiga á kambará áeina genero-
las � suprato ið raudonø lampasø.
Pats Jurijus Andropovas, Sovietø
Sàjungos valstybës saugumo komi-
teto pirmininkas. Pradeda klausinë-
ti apie Sutkaus, kaip vokieèiø ka-
riuomenës snaiperio, áspûdingus
laimëjimus karo metais. Kaip suge-
bëjo áveikti geriausius Sovietø ka-
riuomenës snaiperius, ið kur toks
ðaltakraujiðkumas ir aukðèiausio
lygio profesionalumas? Sutkus ra-
miai dësto, kaip ðaudæs þvirblius ir
varnas Ðeðupës pakrantëse, kaip tà
paèià Ðeðupæ teko �prisijaukinti�
stengiantis áveikti vokieèiø pasienie-
èiø uþkardas ir slaptavietes, nes no-
rint iðgyventi vietiniams þmonëms
teko imtis kontrabandos. Sutkus pa-
sakojo Andropovui savo gyvenimo
istorijà, o ðis klausësi labai susido-
mëjæs. Ið uþduodamø klausimø bu-
vo matyti, kad saugumo vyriausiasis
Sutkø paþásta kaip nuluptà, stebisi
jo nepaprastais gebëjimais ir nori
suvokti, ið kur tokie fenomenai ðio-
je þemëje kartsykiais iðdygsta.

Ádomu, ar Andropovas þinojo,
kad ðio suimtojo garbei karo metais
Berlyne buvo surengtas didelis po-
bûvis? Sutkus buvo iðkviestas ið
fronto á Berlynà, kur turëjo bûti ap-
dovanotas. Hitleris nedalyvavo, bet
generolø ir net marðalø apdovano-
jimo ceremonijoje ir jo garbei skir-
tame pobûvyje pakako. Grandinis
Sutkus sëdëjo prie vieno vaiðiø stalo
su aukðèiausiais Vokietijos kariniais
vadovais, atsakinëjo á jø klausimus.
Prieð tai buvo pamokytas, kaip dera
á koká klausimà atsakinëti. Pobûvio
metu iðlenkë konjako tauræ, nors
niekada ligi tol svaigalø nevartojo ir
nerûkë. Sudorojo dvi porcijas gulia-
ðo, ir tai jam paèiam padarë ne ma-
þesná áspûdá kaip marðalø ir genero-
lø tvirtas rankø paspaudimas. Visi
norëjo paspausti rankà taiklaus ðû-
vio meistrui�

Sunku pasakyti, ar Andropovas
uþklausë Sutkaus apie tà pobûvá?
Knygoje Sutkus to nemini, nes svar-
besni buvo kiti dalykai. Jis jautë, kad
vël balansuoja tarp gyvenimo ir mir-
ties. Já norëta uþverbuoti, pajungti
sovietø propagandos maðinai. Bûtø
suokæs uþsienio þurnalistams, koks
rojus gyventi Sovietø Sàjungoje, kur
taip laisvai plaèia krûtine kvëpuoja
tarybinis þmogus. Sutkus nuo tokio
bendradarbiavimo iðkart grieþtai at-
sisakë. Jeigu kaltas � sodinkit, ðaudy-
kit, bet iðgama jis nebûsiàs. Buvo ka-
rys ir dirbo kare áprastà kario darbà.
Jo kovos draugai krito mûðio lauke,
jis buvo mirtininkas, bet per stebuk-
là iðliko gyvas. Jeigu tai jo kaltë �
teiskite.

Andropovui ori buvusio prieðo
kario laikysena padarë áspûdá. Jis pa-
aiðkino, kodël nenorima Sutkaus ið-
leisti á Vokietijà: jis bemat bûtø panau-
dotas kaip ideologinës propagandos
árankis prieð Sovietø Sàjungà.

To ásimintino susitikimo pabaiga
Sutkø pribloðkë. Iðeidamas ið kabi-
neto Andropovas iðtiesë jam rankà

ir tvirtai paspaudë� Kaip profesio-
nalas profesionalui.

Dabar gyvena prisiminimais

Nuo to ásimintino susitikimo pra-
bëgo dar deðimt metø, Sutkui su þmo-
na Antanina buvo leista gráþti á Lietu-
và. Deja, netrukus Vilniaus kapinëse
teko palaidoti mylimà þmonà Antani-
nà Povilaitienæ-Sutkuvienæ. Jis pats
gavo leidimà iðvykti á Vokietijà, kur ási-
kûræs dabar kukliai gyvena.

Prisimena vaikystës ir jaunystës
dienas prie Ðeðupës, sunkià mirti-
ninko snaiperio dalià, kai kiekvienà
dienà ðalia savæs matë þuvusius ko-
vos draugus ir pieðus. Prisimena Le-
këèius, tarsi savo antràjà gimtinæ,
kuri já, visai jaunà vyrà, bet daug pa-
rako uosèiusá, apdovanojo pirmo-
sios meilës kerais, paþadino toles-
niam gyvenimui jau taikos metais,
kurie ir jam, ir þmonai Antaninai
buvo ne maþiau sunkiø iðmëginimø
metai. Ið Lekëèiø vedë jø tolimas
kelias á Sibiro tolius. Prisimena, kaip
tëvo karstà iðkasë ir perlaido ðalia
þmonos, t. y. ðalia savo mylimos mo-
tinos, kurios priesakø niekados ne-
pamirðo. Vienas ið jø buvo toks: ne-
pamirðk, kad prieðo kareivis taip pat
turi savo tëvus, gal þmonà ir myli-
mus vaikus� Nepamirðta ádëmaus
J. Andropovo þvilgsnio ir jo tvirto
rankos paspaudimo, generolo, ku-
ris tapo Sovietø Sàjungos �gense-
ku�, milþiniðkos paskutinës ðioje þe-
mëje imperijos visavaldþiu vadovu.

Áspûdingas gyvenimas �
áspûdingi prisiminimai

Vargu ar kam gali kilti abejoniø
dël Sutkaus pavardës lietuviðku-
mo � lietuvio ausiai skamba áprastai,
sava. Bruno Sutkaus pasirinkimas
savo tëvyne laikyti Vokietijà, o save
tapatinti su vokieèiais, yra veikiau
istoriniø aplinkybiø padiktuotas ap-
sisprendimas. Jo tëvas Antanas Sut-
kus kitaip kaip lietuviu savæs juk ne-
vadino. Vadinasi, þmogaus ásitikini-
mai, kultûriniai interesai, noras sa-
ve susieti su tam tikra politine, kul-
tûrine ir socialine aplinka gali bûti
stipresnis uþ kraujo ðauksmà. Bru-
nà Sutkø nesunku suprasti: kaip ka-
rys, snaiperis profesionalas jis buvo
ávertintas Vermachto kariuomenë-
je, jos vadø ir kovos draugø aplin-
koje. Buvo gerbiamas, vertinamas,
apdovanojamas, toli graþu net aukð-
ti karininkai ne visada nusipelnyda-
vo jiems skirtø pobûviø Berlyne, ge-
nerolø ir marðalø aplinkoje. Vaiki-
nui nuo Ðeðupës krantø tai buvo pa-
kankama satisfakcija, tikras jo ypa-
tingo talento ávertinimas. Jis matë
karius, vykdanèius savo pareigà, ási-
vaizdavusius (taip buvo auklëjami),
kad atlieka savo tëvynei reikalingà ir
bûtinà kario darbà. Gaila, kad aukð-
èiau ðio ákalto ir ásikalto supratimo
taip ir neástengë pakilti.

Susidûræs su brutalia, nuþmogi-
nanèia sovietine tikrove, Brunas
Sutkus ásitikino ðios santvarkos ne-
gyvybingumu, neperspektyvumu,
nors pasirinkæs savanoriðkà tremtá
á Sibirà paskui mylimà moterá ir bu-
vo priverstas dirbti sovietinës san-
tvarkos labui. Jo darbðtumas, inova-
cijos darbo vietoje lengvino ðeimos,
kuria reikëjo rûpintis, bûvá, padëjo
iðgyventi badmeèius ir neþmoniðkas
sàlygas. Kartu padëjo ir ðalia dir-
bantiems þmonëms, taip pat Sibiro
vietos gyventojams. Tobulinti darbo
procesus, palengvinti þmoniø dar-
bà � toje veikloje jis matë savo tuo-
metinio gyvenimo prasmæ. Taèiau

vietinei valdþiai jis buvo ir liko vo-
kietis, �faðistas�, nors geras, inicia-
tyvus ir sumanus darbininkas. Toká
já iðauklëjo tëvai ir aplinka, kurioje
prieð karà teko gyventi, mokytis ir
dirbti.

Atgrasi �socialistinë� tikrovë pa-
skatino Brunà Sutkø su Vokietija sieti
savo ir savo ðeimos ateitá. Taèiau Vo-
kietijoje susidûrë su tikrove, kurios
nesitikëjo. Niekas jo ten nelaukë, o
kai B. Sutkus pagaliau gavo leidimà
apsigyventi Vokietijoje, greitai ásitiki-
no, kad niekas ten jo ir karo didvyriu
nelaiko. Net ir jam deranèios pensi-
jos, bent ið pradþiø negavo. Buvo vi-
sai kita ðalis negu tikëjosi iðvysti.

Tikrovë visur gerokai skiriasi
nuo vaizduotëje susikurtø piliø. Bet
tai jau kita istorija, kuriai mûsø pa-
sakojime negalësime skirti vietos.
Pareigos þmogui Brunui Sutkui ga-
lima tarti aèiû uþ jo gyvenimo kny-
gà Snaiperis. Pamokanti knyga apie
istorijos lûþiø atspindá vieno kon-
kretaus þmogaus gyvenime. Dar
vienas skaudus liudijimas, kaip nuo
tautos kamieno atplyðta ir nutolsta
mûsø kraujo, mûsø mentaliteto,
mûsø gyvenimo bûdo þmogus. De-
ja, nebenorintis bûti tuo, kuo buvo
gimæs, augæs, pasirinkæs kità tëvynæ.

Istorijos ratui laimingai pasisu-
kus, ðiandien esame viename geo-
politiniame darinyje � Europos Sà-
jungoje, bet ar artëja vieni prie kitø
senutës Europos þmonës, ar jauèia
sielø bendrumà, kad galëtume pa-
sakyti: mes vieni be kitø gyventi ne-
galime, esame tos paèios visumos
dalis? Ðiandien dar nëra atsakymo.

Prisiminkime Baltrø Sutkø
ir kitus ðviesuolius

Zanavykuose Sutkø pavardë su-
tinkama daþnai. Savo pasakojime
galime rasti vietos kad ir Baltrui
Sutkui (1863�1945). Spalvinga as-
menybë, tad nereikia stebëtis, kad
susiëjo su Vincu Kudirka ir kitais to
meto ðviesuoliais. Kitàmet gegu-
þës mën. Vilniuje turësime ilgai
lauktà Vinco Kudirkos paminklà,

tad kiekvienà Kudirkos aplinkos
þmogø dera prisiminti, aktualizuo-
ti jø gyvenimo siekius. Ðiandien yra
tarsi dvi Lietuvos: vienai ðie dalykai
rûpi, atrodo labai svarbûs, kaip mû-
sø esaties ir ateities ðaltinis, kitai �
visiðkai nereikalingi ir neturintys
nieko bendro su moderniais (ar
pseudomoderniais) siekiais. Kaip
maþai kà bendro Vilniuje turi dan-
goraiþiai deðiniajame Neries kran-
te ir seniai ið istorijos arenos pasi-
traukusios �bakûþës samanotos� ir
piemenëliø raliavimas. Kiekvieno
valioje rinktis, ið ko semtis jëgø, ko-
kios ateities siekti. Tiems, kurie
naujosios Europos gyvybingumà su-
vokia kaip stipriø tautiniø valstybiø
dermæ, kurie ateitá siekia kurti atsi-
remdami á tradicijos, istorinës ir tau-
tinës savimonës klodus, pasakysime
þodá kità ir apie Baltrø Sutkø.

Buvo ûkininkas, bet ne ið tø, ku-
riø aruodai plyðdavo neatlaikæ pri-
krautø lobiø. Buvo kasdienio vals-
tietiðko triûso atstovas, bet labai
ðviesus þmogus. Baigæs tik pradþios
mokyklà, o turëjo kultûros þmogui
bûdingos nuovokos. Daug skaitë,
tad nieko nuostabaus, kad jaunystë-
je su knygneðiais ne tik palaikë ry-
ðius, bet talkino jiems � M. Eimu-
èiui, Antanui Rinkui-Rinkevièiui. Ir
pats B. Sutkus buvo knygneðys. Jam
rûpëjo ne vien kasdieniai ûkio dar-
bai, bet ir tautos praeities dalykai,
todël gimtuose Riogliðkiuose
B. Sutkus turëjo rankraðèiø ir spau-
dos slëptuvæ, o spaudinius gaudavo
ið dvarininkës Marijos Daukðaitës-
Dambravièienës.

Kai Vincas Kudirka studijavo
Varðuvos universitete, o vasaromis
jëgas kaupë panemunëse, apsigyve-
næs pas Zapyðkio parapijos klebo-
nà kun. Jurgá Kolytà, trumpam bu-
vo apsistojæs ir pas Baltrø Sutkø
Riogliðkiø kaime. Jiedu tikriausiai
aptarinëjo ir naujos Lekëèiø para-
pijos steigimo reikalus, nors Kudir-
kai baþnytiniai reikalai gal ir nebu-
vo svarbiausi. Uþtat lekëtiðkiams
tuo metu jie buvo esminiai, o Bal-
trus Sutkus kaip ðviesuolis kurá lai-

kà jiems buvo vadovas. Mat Nemu-
nui patvinus, Lekëèiø ir kitø aplin-
kiniø kaimø gyventojams Zapyðkio
baþnyèios pasiekti buvo beveik ne-
ámanoma. Atplëðti nuo baþnyèios
lekëtiðkiai ir kiti zanavykai jautësi
atskirti ir nuo Dievo, todël darë vis-
kà, kad turëtø savo baþnyèià ir at-
skirà parapijà. Ðis visai suprantamas
siekis susikirto su Zapyðkio parapi-
jos, gal tikriau su tenykðèio klebo-
no interesais. Dar Kolytos pirmta-
kai ëmësi ryþtingø veiksmø, kad
naujoji parapija nebûtø ásteigta. Tø
siekiø ir Zapyðkio klebono atsako-
møjø veiksmø pradþia laikytini
1830 metai. Susikirtimai tarp prieð-
taraujanèiø pusiø ir atvedë prie to,
kad galop iðaugo Lekëèiø gyvenvie-
të, vëliau tapusi baþnytkaimiu, dar
vëliau � miesteliu. Jau raðëme, bet
gal nepabrëþëme, kad 1843 m.
Rûdðilio girios pakraðtyje aplinkiniø
kaimø tikintieji pasistatë medinæ
ðiaudais dengtà koplyèià, o jai pri-
þiûrëti � ir nedidukà zakristijono-
sargo  namelá. Taèiau vietos þmoniø
netenkino tik retsykiais uþklystantis
pamaldø laikyti kunigas. Tai ðtai
knygneðys Baltrus Sutkus XIX a.
pabaigoje ëmësi aktyvios veiklos,
kad bûtø ákurta Lekëèiø parapija.
Tarp vietos þmoniø ir Zapyðkio pa-
rapijos ásiplieskæs konfliktas pasie-
kë maþai kà bendro su krikðèionið-
ka morale turinèià átampà. Baigësi
tuo, kad Baltrus Sutkus buvo ap-
ðauktas eretiku ir dar apskøstas ru-
sø valdþiai, o ði Sutkø patupdë á cy-
pæ. Ðitai tik ákaitino lekëtiðkius.

O kà aukðtoji baþnytinë valdþia?
Ne viskà ta baþnytinë valdþia spren-
dë, o dar paaiðkëjo, kad Zapyðkio
baþnyèios klebonas kun. Valaitis
(Valanèius) Varðuvoje turëjo bièiulá,
kuris nuslëpdavo visus lekëtiðkiø
praðymus ir raðtus gubernatoriui.
Kai tiesa iðaiðkëjo, Varðuvos valdþia
rado kità pretekstà uþkirsti kelià le-
këtiðkiø norams. Girdi, parapijai rei-
kia vietos didelëms kapinëms prie
baþnyèios, o Lekëèiuose prie koply-
èios labai maþos kapinaitës. Gal ki-
tame Lietuvos kraðte padëtis bûtø be
iðeities, bet mes kalbame apie Lekë-
èius ir ypatingà lekëtiðkiø, apskritai
zanavykø, sumanumà. Kad jau kapi-
nës per menkos, tai jas reikia padi-
dinti. Per naktá vieningai ëmæsi ðá
darbà spëjo padaryti: aptvërë Rûd-
ðilio girios dalá, supylë dirbtinius ka-
pø kupstus, pastatë arba prie medþiø
prikalë vienà kità kryþiø � ðtai kokios
didelës mûsø kapinës.

Tos ilgai besitæsusios kovos peri-
petijos labai ádomios, nes atspindi
þmoniø bûdà, santykius su valdþia,
kai tekdavo ieðkoti kompromisø, bet
svarbiausia, kad Baltraus Sutkaus ir
kitø ðviesuoliø kova bei triûsas bai-
gësi pergale. Padëjo Zypliø dvaro sa-
vininkas grafas Tomas Potockis ir
Vladislavovo (Naumiesèio) apskri-
ties virðininkas. 1906 m. spalio 4 d. á
Lekëèiø baþnyèià áþengë paskirtasis
pirmas naujos parapijos klebonas
kun. Justinas Staugaitis, bûsimasis
Telðiø vyskupas, 1918 m. Vasario 16-
osios Akto signataras.

Galima dràsiai pasakyti, kad vi-
sos ðios peripetijos pamaþu grûdino
ypatingà ne tik zanavykø, bet ir Lie-
tuvos þmoniø charakterá, padëjo sà-
monëti, pasijusti lietuviais, kuriems
galiausiai tapo bûtina turëti savo
valstybæ. Visi tie takai takeliai vedë
á 1918 m. Vasario 16-àjà, kurios 90-
àsias metines ðiemet minime kaip
ypatingà datà. Kartu su Sàjûdþio 20-
meèiu.

Bus daugiau

Gediminas Zemlickas

Kad ir kokia graþi ið istorijos ûkø iðnyranti Zapyðkio baþnyèia, lekëtiðkiai siekë
ákurti savo atskirà parapijà; XIX ir XX a. sandûroje siekiant ðio tikslo jiems

vadovavo knygneðys Baltrus Sutkus
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Atkelta ið 1 p.

ëmësi raðyti knygà apie taip já sudo-
minusá lietuvá, kuris ketvirtá amþiaus
gyveno Bulgarijoje ir skyrë ðios ða-
lies þmonëms vaisingiausius savo
gyvenimo ir kûrybos metus. Kuo la-
biau jis gilinosi á ðià stebëtinà asme-
nybæ, tuo labiau jautë, kad privalo
savo tëvynainiams papasakoti apie
ðá lietuvá kuo paprastesniais þo-
dþiais. Pats ðio þmogaus gyvenimas
toks turiningas, ádomus, kad nerei-
kia jokiø pagraþinimø, dirbtiniø bû-
dø norint já sureikðminti, pateikti
patraukliai, nes pati asmenybë, o
ypaè jo veikla ir darbai yra tiek
prasmingi, kad reikia juos tik tinka-
mai parodyti.

Kokià gyvenimo patirtá, o svar-
biausia � kûrybinës veiklos krûvá tuo
metu jau buvo sukaupæs pats Petko
Mangaèevas? Gimæs 1941 m., baigë
Sofijos Ðv. Klimento Ochridieèio
universiteto Istorijos ir filosofijos fa-
kultetà. Taip paraðyta trumpoje
P. Mangaèevo gyvenimo santrauko-
je, nors labai abejotina, kad ðvento-
jo vardu universitetas buvo vadina-
mas ir Todoro Þivkovo laikais, kai
Bulgarijoje buvo statomas pamin-
klas Alioðai, tarybiniam kariui iðva-
duotojui, o pati ðalis laikyta kone
uoliausia Tarybø Sàjungos priesakø
vykdytoja. Pavadinimai keièiasi,
kaip ir gyvenimas... Juk ir Lietuvo-
je neteko girdëti, kad kas nors bûtø
baigæs Vilniaus valstybiná Vinco
Mickevièiaus-Kapsuko universitetà.
Ne, sakome � Vilniaus universitetà,
taip trumpindami kratomës ideolo-
giniø kliðiø ir slogokos praeities, ku-
rià juk ne savo noru rinkomës.

Ar ðiandien mums nëra per didelis?
DAKTARAS JONAS BASANAVIÈIUS.

1905 m. Bulgarijos spaudiniø jûro-
je. Nebuvo tikras, kad ir Bulgarijos
archyvuose jam pavyks rasti pakan-
kamai duomenø apie Basanavièiø,
bent jau tiek, kad pavyktø atlikti te-
gul ir kuklø, bet visuomenei naudin-

pija. Ðiø eiluèiø autoriaus duomeni-
mis, vienas ðios knygos egzempliorius
yra Lietuvos MA bibliotekoje, o an-
trà turi Lietuviø kalbos instituto dar-
buotojas bulgaristas prof. dr. Serge-
jus Temèinas.

Prarastas kapas

Per knygos pristatymà jos auto-
rius daugiausia dëmesio skyrë ne
tiek knygos puslapiuose atsiradu-
siems tyrinëjimø sëkmës árody-
mams, kiek problemoms, kuriø net
ir labai stengiantis jam iki galo ne-
pavyko iðsiaiðkinti. Vienas tokiø da-
lykø � J. Basanavièiaus þmonos
Gabrielos Eleonoros Mol (Mohl,
1861�1889) kapas. Ji palaidota Lo-
mo (tuo metu � Lom Palanka) mies-
to bulgarø kapinëse. Ðiandien nie-
kas negalëtø pasakyti, kur yra buvæs
tas kapas. P. Mangaèevas siuntë
elektroninius ir áprastus laiðkus pað-
tu á visas ámanomas Lomo miesto
ástaigas, bet në ið vienos negavo at-
sakymo.

Kodël bûtent ðiam kapui tyrinë-
tojas skyrë tiek dëmesio? Pirmiau-
sia dël to, kad kapo vieta pamirðta.
Siekdamas nustatyti ir atstatyti ka-
po vietà, P. Mangaèevas tvirtina no-
rás taip iðreikðti gilià pagarbà tiek ar-
timiausiam dr. Jono Basanavièiaus
þmogui, tiek jam paèiam.

Giliai ðirdyje tikëjosi aptikti pa-
ties Basanavièiaus ranka raðytus do-
kumentus. Mat mirus katalikei
Gabrielai Eleonorai Mol dël kata-
likø kunigø stokos Lomo mieste ge-
dulingos pamaldos � taip spëja
P. Mangaèevas � tikriausiai buvo lai-
komos bulgarø ðventykloje pagal
staèiatikiø paproèius. Prieð ðià ge-
dulingà procedûrà turëjæs vykti su-
siraðinëjimas su Bulgarijos baþnyèiø
atstovais, gali bûti Basanavièiaus ra-
ðytas praðymas, ir tai bûtø ðá spëji-
mà patvirtinantis dokumentas. Re-
miantis tokiu praðymu, katalikø ti-
këjimo asmuo, neprieðtaraujant
Bulgarijos Baþnyèios kanonams,
galëjo bûti áraðytas á baþnytines kny-
gas nurodant laidojimo datà ir ka-
piniø sklypo vietà.

Jono Basanavièiaus þmonos ka-
po vieta kadaise yra domëjæsis ir Al-

binas Visockis, knygos Bulgarija,
Basanavièius, Lietuva (Mokslas,
1992) autorius. Jis priminë ðtai kà.
Kapinës Lomo mieste neiðliko, pa-
naðiai kaip ir daug senø, istorinæ
vertæ turëjusiø kapiniø Lietuvos
miestuose ir miesteliuose. Todël
Gabrielos Eleonoros Mol kapo rasti
jau nepavyks. Dar pridursime, kas
buvo skelbta J. Basanavièiaus Rink-
tiniø raðtø knygoje (1970, Vilnius,
p. 37, 396). Laidota iðties pagal bul-
garø staèiatikiø Baþnyèios papro-
èius. Prieð uþvoþiant dangtá vienas
bulgaras patarë á karstà ádëti pinigë-

lá � to reikalaujàs gilios senovës pa-
protys. Ant þmonos kapo Lom Pa-
lankos kapinëse Basanavièius pa-
statë juodo marmuro paminklà, bet
jau 1936 m. ið jo buvo likusios tik
skeveldros.

Kita vertus, ðis liûdnas faktas
nenubraukia P. Mangaèevo iðsaky-
tos minties, jo puoselëjamo troðki-
mo. Jei kapo vietos aptikti neámano-
ma, buvusiø kapiniø teritorijoje, net
jeigu ji ir uþstatyta, galima rasti vie-
tos ir pastatyti atminimo þymená,
kad toje vietoje buvo palaidota tiek
daug Bulgarijai nusipelniusio
dr. Jono Basanavièiaus þmona. Þi-
nant ir vis labiau ásitikinant, su ko-
kia pagarba bulgarai mini J. Basa-
navièiø, toks sprendimas atrodo vi-
sai ámanomas.

J. Basanavièius ir Pastero
institutas

Kita problema, kurios P. Manga-
èevui taip pat nepavyko iki galo iðsi-
aiðkinti, yra ne maþiau intriguojanti ir
reikalauja papildomø tyrinëjimø.

Knygoje autorius uþsimena, kad
dr. J. Basanavièius buvo, galimas da-
lykas, vienas pirmøjø Europos gydy-
tojø, pastebëjusiø Luji Pastero (Louis
Pasteur, 1822�1895) Paryþiuje pada-
rytus atradimus � vakcinø atradimà ir
veiksmingà taikymà kovojant su in-
fekcinëmis ligomis. Negana to, Basa-
navièius iðkart teisingai suvokë ne tik
mokslinæ, bet ir praktinæ tø atradimø
reikðmæ.

Bûtent dr. J. Basanavièiaus ini-
ciatyva ir pastangomis Lomo ben-
druomenë pradëjo kasmet á Pastero
(tada � Mikrobiologijos) institutà Pa-
ryþiuje siøsti 100 auksiniø levø � tais
laikais didelæ sumà. Telegrafu gavæs
praneðimà apie iðsiøstus pinigus Pa-
stero institutas nedelsdamas uþ tà su-
mà á Lomà iðsiøsdavo atitinkamà kie-
ká vakcinos prieð pasiutligæ, maliarijà
ir kitas þmonijà kankinusias ligas.

P. Mangaèevui kilo lyg ir visiðkai
natûralus klausimas: kas ið Bulgari-
jos galëjo susiraðinëti su Pastero ins-

Petko Mangaèevas staþavosi Pa-
ryþiuje (Sorbona, 1968) ir Maskvo-
je (M. Lomonosovo valstybinis uni-
versitetas, 1972), daug metø dirbo
ávairiose Bulgarijos þurnalø ir laik-
raðèiø redakcijose, buvo ir vyriau-
siuoju redaktoriumi. Baigæs þurna-
listo karjerà dirbo auklëtoju Sofijos
naðlaièiø namuose (1996�2004), So-
fijos universitete ágijo socialinës pe-
dagogikos specializacijà (1999), jam
suteiktas mokytojo profesinis kvali-
fikacinis laipsnis (2001). Pastarai-
siais metais iðleido tris knygas: ap-
sakymø rinkiná Vieno gyvenimo kro-
nika (2006), Dr. Jonas Basanavi-
èius � gyvenimas ir veikla Bulgarijo-
je (Sofija, 2007) ir Dr. Nikolaj Niko-
lajev � gyvenimas ir veikla (1887�
1960) (Sofija, 2007).

Kaip sekësi rinkti medþiagà
knygai apie iðkiløjá lietuvá? Prisipa-
þásta, jog ið pradþiø nelabai tikëjosi
rasti pakankamai paties Basanavi-

èiaus straipsniø ir kitø raði-
niø milþiniðkoje 1880�

gà tyrimà apie ðios asmenybës gyve-
nimà ir veiklà.

Vis dëlto kuo labiau gilinosi, kuo
daugiau medþiagos pavykdavo aptik-
ti, tuo iðkilesni tiriamosios asmeny-
bës bruoþai ryðkëjo. Ásitikino, kad ðis
lietuvis buvo labai iðsilavinæs þmo-
gus, tikras eruditas ir gili, dvasiðkai
turtinga asmenybë. P. Mangaèevas
net ir iðleidæs knygà nëra tikras, kad
jam pavyko aptikti visus tiriamojo
meto Bulgarijos spaudoje spausdin-
tus Basanavièiaus straipsnius, taip
pat rasti visus su jo veikla Bulgarijo-
je susijusius archyvinius duomenis.
Bet ir tai, kà pavyko rasti, yra labai
reikðminga ir neabejotinai nauja.
Galima apgailestauti, kad tik maþa
dalis net ir lietuviø tyrinëtojø galës
susipaþinti su P. Mangaèevo knyga.
Kliûtis ne vien kalbos barjeras, bet ir
labai nedidelis knygos tiraþas. Bulga-
rijoje ði knyga jau spëjo dingti ið kny-
gynø lentynø. Net ir per knygos pri-
statymà jos originalo neiðvydome, tu-
rëjome tenkintis atðviesta knygos ko-

Sveèias ið Bulgarijos Petko Mangaèevas pasakoja, kaip raðë knygà apie Jonà Basanavièiø Bulgarijoje;
verèia prof. Sergejus Temèinas, toliau sëdi dr. Albinas Visockis, Eglë Paðkevièiûtë-Kundrotienë,

dr. Rimantas Miknys ir dr. Sigitas Narbutas

Bulgarijos nepaprastasis ir ágaliotasis ambasadorius Lietuvoje Ivanas Pentchevas
Dantchevas su Lietuvos MA bibliotekos darbuotojomis Egle Paðkevièiûte-

Kundrotiene ir Jadvyga Kulikauskiene, kurios ð. m. birþelio 2�27 d. staþavosi
Bulgarijoje, rinko medþiagà J. Basanavièiaus literatûros rodyklei

Jonas Basanavièius su þmona Gabriela Eleonora (1888 m.)
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titutu? Veikiausiai asmuo, mokëjæs
prancûzø kalbà, gal ir kitas Europos
kalbas. Greièiausiai tai turëjo bûti
J. Basanavièius. Net jeigu tikrø áro-
dymø kol kas nëra, tai juos reikëtø
pasistengti rasti. P. Mangaèevas
ëmësi jø ieðkoti.

Pirmiausia Pastero institutui
elektroniniu paðtu nusiuntë ilgokà
laiðkà, kuriame iðdëstë savo spëji-
mus, paaiðkino, kad domisi daktaro
Ivano Bosonovièiaus (taip Bulgarijo-
je buvo vadinamas ir taip pasiraðinë-
jo mûsø tautietis) susiraðinëjimu su
Pastero institutu. Mandagiai pasitei-
ravo, ar kartais institute nëra uþsili-
kusiø deponuotø ar nepanaudotø ið
Lomo miesto siøstø pinigø?..

Gavo ne itin dþiuginantá atsaky-
mà, kad visi Luji Pastero ðeimos ar-
chyvai esà áslaptinti. Vis dëlto ið at-
sakymo buvo galima pajusti � bent
jau tarp eiluèiø � ðioká toká ðviesos
spindulá, kad tuose archyvuose gal
ir ámanoma rasti tam tikrø to susi-
raðinëjimo pëdsakø.

Po kiek laiko P. Mangaèevas vël
kreipësi á Pastero institutà su pasiû-
lymu paraðyti straipsná apie
dr. J. Basanavièiø, kuris pirmasis
Bulgarijoje ávertino L. Pastero atra-
dimo svarbà. Atsakymo nesulaukë,
nors P. Mangaèevo pasiûlymas bu-
vo siejamas su Pastero instituto 120

metø gyvavimo sukaktimi, minima
2008 metais.

Bulgarø þurnalistui nepavyko
prasimuðti pro Pastero instituto, gal
ir ðio þymaus mokslininko palikuo-
niø ðiandienos áproèiø ir susiklos-
èiusiø tradicijø akmeninæ sienà. Gal
pavyktø Lietuvos tyrinëtojams, ypaè
jei ðá sieká palaikytø ir Lietuvos vals-
tybës oficialioms institucijoms?

Aplink ne visada greièiau

P. Mangaèevas á Lietuviø kalbos
institutà atëjo ne plikomis rankomis,
bet padovanojo vertingø dokumen-
tø kopijø. Pirmasis dokumentø rin-
kinukas � tai tarnybinio susiraðinëji-
mo tarp Bulgarijos valstybiniø ástai-
gø dël dr. Jono Basanavièiaus pub-
likacijø Bulgarijos spaudoje paieðkø.

Paieðkos buvo pradëtos Lietu-
vos Respublikos vyriausybës inicia-
tyva. Praëjus trims dienoms po Lie-
tuvos patriarcho mirties (kaip ir
þmona, jis mirë vasario 16 d.)
1927 m. vasario 19 d. Lietuvos vy-
riausybë oficialiai kreipësi á Bulga-
rijos ambasadà Paryþiuje praðyda-
ma atsiøsti Bulgarijoje skelbtus
J. Basanavièiaus mokslo darbus ir
straipsnius. Kaip matome, kreipta-
si ne tiesiogiai á Bulgarijos valstybi-
nes ástaigas, bet gerokai aplinkiniu
keliu � per Bulgarijos ambasadà Pa-
ryþiuje. Kodël? Bûtø ádomu iðsiaið-

kinti. Jeigu manyta, kad tiesiai � ar-
èiau, o aplinkui � greièiau, tai ne vi-
sai pataikyta, nes bulgarams tokia
logika negalioja, kaip tuoj pamaty-
sime. P. Mangaèevas Bulgarijos ar-
chyvuose rado savaip ádomø susira-
ðinëjimà tarp aukðtø valstybës insti-
tucijø, ið kurio matyti, kad nëra nie-
ko lëtesnio uþ aukðtø instancijø su-
siraðinëjimà. Kartais gali atrodyti,
kad lenktyniauta, kas ilgiau rengs
atsakymà.

Pradësime nuo Bulgarijos am-
basados Paryþiuje konsulinio sky-
riaus laiðko, iðsiøsto Bulgarijos uþ-
sienio reikalø ir tikybos ministerijai
(datuotas 1929 m. vasario 28 d.).
Laiðke raðoma, kad vienas didþiøjø
Lietuvos patriotø dr. Jonas Basana-
vièius Bulgarijoje gyveno 25 metus
nuo 1880 iki 1905 m. Atvykæs á Bul-
garijà ið Rusijos buvo paskirtas gy-
dytoju valstybës tarnybon Lome
(Lom Palankoje), vëliau � Elenoje,
pagaliau perkeltas á Varnà, kur gy-
veno iki gráþimo á tëvynæ 1905 me-
tais. Gyvendamas Bulgarijoje
dr. J. Basanavièius paskelbë kelis
mokslinius ir istorinius darbus, pa-
raðë daug straipsniø ávairiems laik-
raðèiams ir þurnalams. 1901 m. pa-
skelbë veikalà, skirtà Bulgarijos sa-
nitarinës etnografijos medþiagai.
Þurnaluose ir laikraðèiuose paskel-

bë publikacijas apie teisës medici-
nos aktà dël tulþies pûslës trûkio
(Varnos medicinos draugijos Medi-
cinos þurnale), sanitarijos padëtá
Varnos mieste (Varnos manicipali-
niame laikraðtyje), maþà komenta-
rà dël ragaiðio Vieðpaèiui (literatû-
ros ir mokslo þurnale Trud).

Toliau raðoma, kad ðiam patrio-
tui mirus, Lietuvos vyriausybë, no-
rëdama surinkti kuo daugiau jo Bul-
garijoje skelbtø darbø ir moksliniø
straipsniø, per savo ágaliotàjá minist-
rà Paryþiuje kreipësi á Bulgarijos pa-
siuntinybæ, praðydama atlikti reikia-
mas paieðkas ir pristatyti po vienà

minëtø publikacijø egzemplioriø.
Pasiuntinybë Paryþiuje turi garbës
praðyti Gerbiamàjà Ministerijà duo-
ti reikiamus nurodymus, kad bûtø
pagelbëta Lietuvos vyriausybei.

Ið ðio atpasakoto laiðko turinio
P. Mangaèevas daro iðvadas, kurios
ir mums ádomios. Ið tarnybinio su-
siraðinëjimo dokumento aiðkiai bu-
vo galima pajusti didelæ pagarbà
dr. J. Basanavièiaus asmenybei, jo
istorinæ reikðmæ. Atkreipiamas dë-
mesys á konkreèias geografines vie-
toves, kuriose vykdyta J. Basanavi-
èiaus skelbtø darbø paieðka. Mies-
tai, kuriuose jis dirbo, iðvardyti lai-
kantis chronologinës sekos: Lomas,
Elena ir Varna.

Raðte atsispindi nuoðirdus Lie-
tuvos vyriausybës noras surinkti
dr. Jono Basanavièiaus publikacijas
siekiant jas iðsaugoti ateities kar-
toms Lietuvoje. Ðis siekis ir ðiandien
P. Mangaèevui kelia susiþavëjimà.

Geriau vëliau negu niekada

Kaip Bulgarijos uþsienio reika-
lø ir tikybos ministerija reagavo á
Bulgarijos ambasados Paryþiuje
konsulinio skyriaus laiðkà? Tarp su-
siraðinëjusiø institucijø Bulgarijoje
prasidëjo grandininë reakcija. Pir-
miausia Uþsienio reikalø ir tikybos
ministerija nusiuntë laiðkus Liau-
dies ðvietimo ministerijai, Vidaus ir
liaudies sveikatos reikalø ministeri-
jai, taip pat Liaudies sveikatos vy-
riausiajai valdybai. Raðte raðoma,
kad Uþsienio reikalø ir tikybos mi-
nisterija iðsiøsdama laiðkus prideda
Caro pasiuntinybës Paryþiuje vasa-
rio mën. raðyto laiðko kopijà, praðo
minëtas ministerijas ir Liaudies
sveikatos vyriausiàjà valdybà imtis
reikiamø veiksmø pagal Lietuvos
vyriausybës praðymà ir nusiøsti jai
norimas publikacijas.

Reikia manyti, kad minëtos mi-
nisterijos ir valdybos ne itin greitai
ëmësi veiksmø, nes 1929 m. spalio
29 d. Uþsienio reikalø ir tikybos mi-
nisterija vël paraðë laiðkà, kuriame
Liaudies ðvietimo ministerija praðo-
ma atsakyti á atitinkamo numerio
ankstesná laiðkà dël velionio dr. Ba-
sanavièiaus, buvusio valstybës tar-
nybos gydytojo Lome, Elenoje ir
Varnoje skelbtø darbø surinkimo.

Kad Liaudies ðvietimo ministe-
rijos operatyvumas nebuvo sektino
pavyzdþio, matome ið Uþsienio rei-
kalø ir tikybos ministerijai adresuo-
to 1930 m. liepos 18 d. laiðko. Jame
raðoma, kad priede siunèiamas mi-
nisterijos leidþiamas Tautosakos

mokslo ir literatûros rinkinys ir trys
Basanavièiaus darbø kopijos, praðo-
ma persiøsti visa tai á Bulgarijos pa-
siuntinybæ Paryþiuje.

1930 m. liepos 21 d. Uþsienio
reikalø ir tikybos ministerija laiðke
informavo Bulgarijos ambasados
Paryþiuje konsuliná skyriø, kad laið-
ko priede siunèia Caro pasiuntiny-
bei ministerijos leidþiamo Tautosa-
kos mokslo ir literatûros rinkiná bei
tris Basanavièiaus darbø kopijas
praðydama perduoti Lietuvos vy-
riausybei.

Kaip matome, ilgo susiraðinëji-
mo rezultatas nebuvo labai áspûdin-
gas, bet neblogai atspindi to meto
valstybës institucijø veiklos stiliø.

Tai ðtai to susiraðinëjimo kopijas
P. Mangaèevas áteikë Lietuviø kal-

bos instituto direktorei dr. Jolantai
Zabarskaitei. Áteikë ir Bulgarijos ca-
ro rûmø kanceliarijos Sofijoje vieno
egzemplioriaus tiraþu iðleisto oficia-
laus leidinio Bulgarijos ordinais nuo
1879 iki 1900 m. imtinai apdovano-
tø asmenø sàraðas kopijà. 133 to sà-
raðo puslapyje randame Lomo ap-
skrities gydytojo dr. Jono Basanavi-
èiaus pavardæ. P. Mangaèevas taip
pat padovanojo dviejø dr. J. Basa-
navièiaus publikacijø, kurias prieð
80 metø siekë ásigyti Lietuvos vy-
riausybë, kopijas. Kaip matome,
vienas asmuo kartais gali padaryti
daugiau negu kelios valstybës insti-
tucijos.

Bus daugiau

Gediminas Zemlickas

Prof. Sergejus Temèinas verèia sveèiui Petko Mangaèevui
renginio praneðëjø kalbas

Bulgarijoje iðleistos knygos virðelis

Renginio dalyviai ir sveèiai

Jonas Basanavièius prie þmonos kapo (1889 m.)
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Prof. Arnoldas Piroèkinas

Pradþia Nr. 14

Ðiandien, net ir paskyrus daug lai-
ko papildomiems tyrimams, vargu ar
pavyktø visai teisingai ávertinti ðá ávy-
ká � kiek èia kaltës tenka krikðèioniø
demokratø partijos politikai. Taèiau
viena aiðku, kad laikraðtis ðiuo kartu,
skubëdamas jà �demaskuoti�, lietu-
viø pusei nepasitarnavo. Vokietinin-
kams áduotas dar vienas �objektyvus�
argumentas, kad didlietuviai stiprina
Klaipëdos kraðte katalikø ekspansijà.
Tad ginantis nuo jos kaip tik reikia stip-
riau laikytis ásikibus á �motinos baþny-
èios� Prûsijoje skvernà!

Taèiau bene pikèiausi po 1920 m.
birþelio visø sudarytø Lietuvos vyriau-
sybiø, kur kelerius metus vyravo krikð-
èionys demokratai, kritikai buvo An-
tano Smetonos ir Augustino Voldema-
ro vadovaujamos Paþangos partijos
(po 1924 m. pavirtusi Lietuviø tauti-
ninkø sàjunga) publicistai. Jø beato-
dairiðkø puolimø neiðvengë në vyriau-
sybës politika Klaipëdos kraðte. Tuo
atþvilgiu gal didþiausio vokieèiø prita-
rimo sulaukë A. Smetonos straipsnis
Maþiau teatralumo, daugiau rimtumo
(Tautos vairas, 1924 05 08, Nr. 9, p. 1�
4). Straipsnio iðtraukas, kur kalbama
apie nevykusià Lietuvos vyriausybës
politikà po 1923 m. sukilimo Klaipë-
dos kraðte, su pasimëgavimu citavo ir
komentavo straipsnyje Smetona und
Memelländischer Kulturbund (Smeto-
na ir Klaipëdos kulturbundas) atkak-
liausias lietuviø prieðininkas Memeler
Dampfboot (1. Beilage des Memeler
Dampfboots, den 25. Mai 1924,
Nr. 123).

Tad ir mes pasidomëkime, kuo
A. Smetonos mintys buvo tokios pa-
trauklios ðiam vokietininkø ruporui �
pacituokime tuos pasaþus, kur buvæs
Pirmasis Lietuvos prezidentas ir gerai
vokieèiams þinomas Lietuvos Res-
publikos vyriausybës vyriausiasis ága-
liotinis (1923 01 20�04 20) kalbëjo
apie lietuviø politikà Klaipëdos krað-
te. Apskritai aptaræs visokias nesëk-
mes, jis be uþuolankø iðdroþë: �Taèiau
niekur tiek nepaaiðkëjo mûsø politi-
nës nuovokos stoka, kiek Klaipëdos
kraðte [...].� Ðá teiginá parëmë pavyz-
dþiu, kaip Lietuvos susisiekimo minis-
terijos geleþinkelio valdyba, perëmusi
Klaipëdos kraðto geleþinkelius (pa-
tiksliname: plaèiuosius. � A. P.), ne-
paisydama lietuviø deklaruojamo ir
siekiamo abiejø kalbø lygiateisiðku-
mo, geleþinkelio stotyse pavadinimus
paraðë tik lietuviðkai. Tuo buvæ áþeis-
ti ir papiktinti vokieèiai. Gal ið tiesø
èia A. Smetonos bûta teisaus � nesi-
ginèykime. Taèiau toliau eina nema-
þa pastraipa apie Klaipëdos kraðto
evangelikø liuteronø baþnyèios atsky-
rimo nuo Rytø Prûsijos baþnytiniø

institucijø kritika. Ðià pastrai-
pà pateikiame iðtisà:

Klaipëdos kraðto evangelikø baþnyèia �
pleiðtas vokieèiø rankose

�Arba vël kitas pavyzdys, � tæsia
kritikà A. Smetona. � Vos spëjo Lietu-
vos valdþia pasiraðyti Klaipëdos Statu-
tà, tuojau buvo paðalintas ið ten evan-
gelikø superintendentas, o jo vieton pa-
skirtas komisaras, Direktorijos pirmi-
ninko giminaitis. Padaryta dviguba klai-
da: neatsargiai ásikiðta á tikybos organi-
zacijà ir jon áspraustas �savo� þmogus,
pirma nereorganizavus to reikalo ásta-
tymø keliu. Þinoma, negali bûti valsty-
bës valstybëje, negali Rytø Prûsai ið Ka-
raliauèiaus vadovauti Klaipëdos evan-
gelikø baþnyèioje, bet taip pat negalima
perversmu kitaip pastatyti to dalyko.
Ðiaip ar taip Klaipëdos kraðtas, maþo-
mis iðimtimis, yra evangelikø kraðtas,
èia yra solidarûs vokieèiai ir lietuviai, to-
dël netaktingu þingsniu áþeidþiama vi-
sa tikinèiøjø visuomenë. Tegu bûtø ið-
skyrusi Klaipëdos tikybos reikalus ið
Rytø Prûsø þinios Klaipëdos autonomi-
në valdþia kontroliuojama mûsø Vy-
riausybës, tuomet bûtø visa tvarkoje�
(p.  2�3).

Gal skaitytojas nëra uþmirðæs mû-
sø straipsnio pradþios, kur parodyta,
jog kraðto direktorija ið karto vedë de-
rybas su Berlyno vyriausiàja baþny-
èios taryba. Buvo susitarta dël bûsimø
abiejø baþnyèiø santykiø. Tad belieka
tik stebëtis, kad teisininkas, valstybës
veikëjas, betarpiðkas ávykiø liudytojai
raðo, jog superintendentas nei ið ðio,
nei ið to �tuojau buvo paðalintas� ir jo
vieton paskirtas komisaras. Atseit
evangelikø kunigas Valentinas Gai-
lius paskiriamas komisaru todël, kad
buvæs �savo þmogus� direktorijos pir-
mininkui Viktorui Gailiui. Tas �tuo-
jau� � tai daugiau kaip metai, kai pra-
dëjo darbà Viktoro Gailiaus direkto-
rija. Superintendentas Gregoras ir to-
liau liko savo vietoje: jos komisaras
Valentinas Gailius neuþëmë � super-
intendentu niekada nesivadino. Jo
ágaliojimø laikas buvo apribotas � kol
reorganizuotos, atskirtos Klaipëdos
kraðto baþnyèios sinodas pradës jai va-
dovauti. Postringavimas, kad Klaipë-
dos kraðtas � evangelikø kraðtas, yra
beprasmis: atsiskyrimo ðalininkai ir
vykdytojai taip pat evangelikai. Nai-
viai, net veidmainiðkai skamba pasku-
tinis pastraipos sakinys: abiejø baþny-
èiø atskyrimo procedûrai turëjusi va-
dovauti Klaipëdos autonominë val-
dþia. O juk tuo metu, kai imtasi ðio þy-
gio � atskyrimo, kaip tik direktorija
buvo aukðèiausia kraðto autonominë
valdþia: uþ jà aukðtesnë valdþia � krað-
to seimelis pirmà kartà buvo iðrinkta
tik 1925 m. spalio 19 dienà.

�Ðiuos du èia pateiktus ir kitus pa-
naðius atsiliepimus apie lietuviø poli-
tikà ir visø pirma tikybinius santykius
Klaipëdos kraðte po 1923 m. prijun-
gimo prie Lietuvos Respublikos var-
gu ar galima laikyti blaivia analize ir
objektyvia kritika. Tokiais atsiliepi-
mais gali nebent remtis mûsø XXI a.
pradþios istorikai, kurie kaþkodël su-
interesuoti, prisidengæ �objektyvu-
mo� skraiste, dergti Lietuvos pastan-
gas atgauti Vakaruose sritis ir jose ási-
tvirtinti.

A. Smetona straipsná iðspausdino
praëjus mënesiui po to, kai jau buvo
þinomas vokieèiø atsakomasis kirtis
direktorijai ir jos paskirtajam baþny-
èios komisarui. Balandþio 10 d. Me-
meler Dampfboot Nr. 86 buvo ið-
spausdinæs neilgà, bet iðkalbingà ið
Berlyno gautà informacijà Kunigo
Gailiaus atleidimas ið pareigø. Vienu
sakiniu praneðama: �Vyriausioji
evangelikø baþnyèios taryba, kaip
mes patyrëme, kunigui Gailiui, kuris

sutiko paskiriamas baþnyèios komisa-
ru Klaipëdos kraðte, yra pradëjusi ofi-
cialià drausminæ bylà ir ið karto atlei-
do já ið [kunigo] pareigø.�

Ið laikraðèio patyræs apie Berlyne
jam keliamà bylà, kunigas Valentinas
Gailius tà paèià balandþio 10 d. iðsiun-
të raðtà Vyriausiajai evangelikø baþny-
èios tarybai. Pakartojæs laikraðèio teks-
tà, jis nurodë: Ðiuo klausimu að pareið-
kiu, kad atsisakau bûti atsakingas ko-
kiai uþsienio þinybai arba netgi bûti jos
baudþiamas. Drausminë byla yra visið-
kai beprasmë, nes juk man tenka Vy-
riausiosios evangelikø baþnyèios tary-
bos ágaliojimai Klaipëdos kraðte. Tuo
uoliau dabar visomis jëgomis ir man
priklausanèiomis priemonëmis steng-
siuos ágyvendinti Klaipëdos kraðto
evangelikø parapijø visiðkà atsiejimà
techniniu valdymo poþiûriu nuo Vy-
riausiosios evangelikø baþnyèios tary-
bos Berlyne. Að tol nenurimsiu, kol ne-

Kitas incidentas, ávykæs 1924 m. ge-
guþës 4 d. Rusnës baþnyèioje, kuris ten-
dencingai, stengiantis suniekinti Valen-
tinà Gailiø, buvo apraðytas Ðilutëje lei-
dþiamame laikraðtyje Memelländische
Rundschau to mënesio 18 d. numeryje.
Valentinas Gailius dël ðmeiþikiðko ávy-
kio vaizdavimo kreipësi su skundu á di-
rektorijà. Ði administracine tvarka nu-
baudë laikraðtá, sustabdþiusi jo leidimà
dvi savaites, 14 dienø � nuo geguþës 23
iki birþelio 6 (þr. ten pat, p. 29�35).

Bene ryðkiausiai atskleidþia Klai-
pëdos kraðto vokieèiø ir lietuvininkø
santykiø átampà direktorijos kelta by-
la superintendentui Gregorui. Ji ga-
na iðsamiai apraðyta laikraðtyje Me-
meler Dampfboot (1924 m. rugpjû-
èio 5 d., Nr. 182). Iðspausdintame
straipsnyje antraðte Sprendimas dël
Klaipëdos kraðto baþnyèios ginèo. Vi-
si kraðto direktorijos ir baþnyèios komi-
saro nutarimai ir potvarkiai teisiðkai

komisaro potvarkiai, kuriø kaltinamasis
(t. y. Gregoras) savo raðte raginæs nevyk-
dyti, esà betgi lygiai neteisëti, kaip ir ko-
vo 22 d. nutarimas (Valdþios Þinios,
p. 222), kuriuo baþnyèios komisaras
grindþiàs savo ágaliojimus.

Ðá teismo sprendimà superinten-
dentas Gregoras straipsnyje Teismo
sprendimo reikðmë baþnyèios ginèe
(Memeler Dampfboot, 1924 08 07,
Nr. 184) su pasitenkinimu ávertino to-
kiais þodþiais: �Vargu ar gali bûti pa-
darytas blogesnis nuosprendis vyriau-
sybei.�

Þinoma, direktorija nebuvo lin-
kusi tylomis palikti tokio áþûlaus aki-
brokðto. Laikraðtyje Memeler Dampf-
boot (1924 08 08, Nr. 185) tarnybine
tvarka iðspausdinamas Viktoro Gai-
liaus ir Borcherto pasiraðytas atsaky-
mas, kuriam tikriausiai redakcija da-
vë pavadinimà Kraðto direktorija prieð
kraðto teismà. Pareiðkus, kad direkto-
rija nesikësinanti á baþnyèios teisæ
tvarkyti savo vidaus reikalus ir kad tos
teisës nepaþeidæs baþnyèios komisa-
ro paskyrimas, sakoma: �Taèiau nuo
to visiðkai skirtinga Klaipëdos kraðto
autonomija grindþiama kraðto vyriau-
sybës ir Lietuvos vyriausybës ágalioti-
nio Klaipëdos kraðtui teisë derinti
evangelikø baþnyèios santykius su ðio-
mis þinybomis ir uþsieniu, ypaè teisë
atpalaiduoti evangelikø baþnyèià nuo
uþsienio priklausomybës. Ðios teisës ið
kraðto vyriausybës negali joks teismas
atimti, o todël, kad teismo rûmai ðià
teisæ visiðkai neigia, atskleidþia kalba-
mojo nutarimo visuomeniná-teisiná be-
reikðmiðkumà.�

Ðiandien net neteisininkui keista,
kad teismas, svarstydamas bylà vienu
klausimu, be jokio nagrinëjimo pri-
ima sprendimà kitu klausimu: ðiuo at-
veju, kad direktorijos 1924 m. kovo
22 d. nutarimas dël Klaipëdos kraðto
evangelikø baþnyèios neteisëtas, ne-
legalus! Ar taip ámanoma teisës teori-
joje ir praktikoje? Logiðkai màstant,
taip neámanoma.

Ðiaip ar taip, ði byla pirðtu pri-
kiðamai rodo, kad Klaipëdos kraðto
teismai buvo ðaliðki. Tuo turëjo progos
ásitikinti dar kartà baþnyèios komisa-
ras Valentinas Gailius, kreipæsis á Rus-
nës teismà dël vietos kunigo Olofo
(Oloff) nepaklusnumo valstybës val-
dþiai. 1924 m. rugsëjo 6 d. laikraðtis
Memeler Dampfboot (1924 09 05, Nr.
207) straipsnelá Kunigas Olofas iðtei-
sintas, kuriame apraðoma, kaip Rusnës
teismo teisëjas Knaueris sprendë �pa-
vyzdingai bylà�.

Ðie pavyzdþiai rodo, kad iðspræsti
ginèà dël baþnyèios statuso administ-
raciniu keliu nebuvo vilties. Lemiamà
þodá èia turëjo tarti visuomenë, tikin-
èiøjø masë. Direktorijos vadovybë ir jà
remiantys lietuvininkai labai tikëjosi
pagalbos ið surinkimininkø ir jø vado-
vø, vadinamøjø sakytojø. Kadangi ðiø
dienø skaitytojams sàvokos surinki-
mas, surinkimininkai ir sakytojai be-
veik nieko nesako, pamëginkime bent
keliais þodþiais tuo dalykus apibûdin-
ti. Norintiems apie juos plaèiau suþino-
ti patartina paskaityti Alberto Juðkos
monografijà Maþosios Lietuvos baþny-
èia XVI�XX amþiuje (p. 181�203). Tai
bene lengviausiai prieinamas ðaltinis.
Ypaè iðsamiai apie surinkimus yra ra-
ðæs þurnale Liuteronø balsas 2004 m.
Nr. 1 pradëtame straipsnyje, vertame
studijos vardo, Surinkimai Maþojoje
Lietuvoje Algirdas Þemaitaitis. Raði-
nys baigtas tø metø Nr. 5.

Bus daugiau

pasieksiu savo tikslo. Tikriausiai Lie-
tuvos vyriausybë skirs ðiam reikalui de-
ramà dëmesá ir gins savo suverenias
teises.� (cituojama ið: Zur Vorgeschich-
te und zur Geschichte des memelländis-
chen Kirchenstreites. Denkschrift mit
wichtigen Dokumenten. Zusammen-
gestellt und herausgegeben von
Vlt. Gailus, Pfarrer und Kirchenkomis-
sar. � 1924. � S. 24).

Reikëtø pernelyg daug vietos ir lai-
ko, kad galëtume nuosekliai iki panagiø
apibûdinti, kaip vyko tolesnis mûðis dël
Klaipëdos kraðto evangelikø liuteronø
baþnyèios. Vokieèiø jëgos visø pirma
nukreipë savo ugná á baþnyèios komisa-
rà Valentinà Gailiø. Kaip jø stengtasi ið-
muðti já ið balno, daug medþiagos pa-
teikta kà tik nurodytame jo leidinyje.
Komisaro prieðininkø nevengta në as-
meniðkumø ar artimø ðmeiþtui kaltini-
mø, iðkreipto, su tikrove nesutinkanèiø
ávykiø, kuriuose dalyvavo Valentinas
Gailius, vaizdavimo spaudoje. Tuo at-
þvilgiu bûdingas susidûrimas ávyko
1924 m. vasario 15 d. Ðyðkrantëje (da-
bar iðnykæs kaimelis, buvæs Atmatos
kairiajame krante, þemiau Rusnës
miesto, prieðais Ðyðos þiotis). Per gedu-
lingus pietus po laidotuviø tarp sveèiø
kilusi diskusija dël lito vertës. Valenti-
nà Gailiø uþ kelias kritiðkas pastabas
apie padëtá Vokietijoje (tada ji iðgyve-
no labai skaudþià krizæ) vokietininkai
apðaukë �akivaizdþiu visø vokieèiø prie-
ðu� (apie ðá incidentà þr. Gailius Valen-
tinas. Zur Vorgeschichte..., p. 7�15).

negaliojantys ne be tam tikro pasiten-
kinimo, bet gana dalykiðkai iðdësto-
ma, kaip buvo sprendþiama teismuo-
se ði byla.

1924 m. balandþio 11 d. Klaipëdos
kraðto baþnyèios sinodo komitetas, rem-
damasis balandþio 3 d. visuotinio para-
pijø tarybø ir Klaipëdos kraðto dvasinin-
kø nutarimu, pareikalavæs nevykdyti va-
dinamojo baþnyèios komisaro potvar-
kiø. Ðá raginimà kraðto direktorija palai-
kiusi Baudþiamojo kodekso § 110 paþei-
dimu � kurstymu nevykdyti teisëtø val-
dþios potvarkiø. Todël ji nurodë pradëti
teisminá tyrimà. Kraðto prokuratûra ið-
aiðkino, kad raðto su raginimu neklausyti
komisaro potvarkiø autorius esàs vienui
vienas superintendentas Gregoras. Su-
prantama, èia bûta �ðvento� melo. Ðiaip
ar taip, prokuratûra kreipësi á valsèiaus
(pirmoji teismo pakopa, tolygi D. Lietu-
vos taikos teismui) teismà dël bylos iðkë-
limo Gregorui. Valsèiaus teismas tai da-
ryti atsisakë, nes minëtame sinodo raðte
buvæs grifas �slaptas�, taigi neskiriamas
visuomenei, vadinasi, nesàs kurstomojo
pobûdþio... Tada prokuratûra ið karto
kreipësi á kraðto teismà. Ðis liepos 14 d.
posëdyje, kuriame bylà nagrinëjo krað-
to teismo tarëjas Rogë (Rogge), kraðto
teisëjas dr. Gamringeris (Gammringer)
ir dr. Linderis (Linder), skundà atmetë.
Laikraðtyje iðdëstyti atmetimo motyvai.
Esà §110 baustinu kurstymu laikàs ragi-
nimà nevykdyti teisiðkai pagrásto potvar-
kio arba potvarkio, priklausanèio vyres-
nybës vidinei kompetencijai. Baþnyèios

Palyginti trumpai gyvavæs lietuviø dienraðtis �Klaipëdos þinios�

Vokieèiø leistas dienraðtis �Memeler Dampfboot� buvo pagrindinë tribûna, ið
kurios sklido prieðiðka nuomonë dël Klaipëdos kraðto evangelikø

liuteronø baþnyèios atskyrimo nuo Vokietijos
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Kad Lietuvos mokslininkai aktyviau rengtø paraiðkas pagal tarptautines mokslo programas ir daþniau
imtøsi projektø koordinatoriaus vaidmens, Ðvietimo ir mokslo ministerijos bei Tarptautiniø mokslo ir tech-
nologijø plëtros programø agentûros specialistai inicijavo tarptautiniø paraiðkø rengimo iðlaidø kompensa-
vimo tvarkà.

Ði tvarka numato, kad Lietuvos dalyviams COST (Europos bendradarbiavimo moksliniø ir techniniø ty-
rimø srityje programa), EUREKA (Europos tyrimø, bendradarbiavimo ir plëtros programa), EUROSTARS
(Europos maþoms ir vidutinëms ámonëms skirta programa), BONUS (Baltijos jûros moksliniø tyrimø pro-
grama), 7BP (Europos moksliniø tyrimø, technologinës plëtros ir demonstracinës veiklos programa) pro-
gramose bus kompensuojamos paraiðkø rengimo iðlaidos.

Pastebëta, kad mokslininkai daþnai susiduria su lëðø stygiaus problema konkurencingam mokslo pro-
jektui parengti, kuris galëtø laimëti europiná konkursà ir bûti finansuojamas Europos Komisijos, tarptau-
tiniø ar nacionaliniø agentûrø, atsakingø uþ minëtàsias programas. Todël ið valstybës biudþeto lëðø numa-
tyta kompensuoti paraiðkø rengëjø autorinio honoraro ir komandiruoèiø iðlaidas, ypaè reikalingas paraið-
koms rengti.

Tikimàsi, kad ðis skatinimo dalyvauti tarptautinëse mokslo ir technologijø plëtros programose mecha-
nizmas bus veiksmingas. Rengdami projektà dalyviai galës nuvykti á jiems reikalingus susitikimus su tarptau-
tiniais partneriais, apmokëti á projekto darbo grupes átrauktø vykdytojø darbà.

Valstybës dëmesys tarptautiniams mokslo projektams � ypaè svarbus, kadangi dalyvaudami juose ðalies
mokslininkai pagilina kompetencijà, uþmezga naudingø ryðiø, pasiekia geresniø rezultatø ar net pelno tarp-
tautiná pripaþinimà. Daugiau informacijos þr. tinklalapyje www.tpa.lt.

Jurga Trotienë

LIETUVOS MOKSLININKAI SKATINAMI RENGTI TARPTAUTINIUS PROJEKTUS

Lietuvoje bus ákurti penki nauji stambûs valstybës mokslo institutai. Tai Gyvybës mokslø centras, Ino-
vatyvios medicinos centras, Gamtos tyrimø centras, Fiziniø ir technologijø mokslø centras bei Agrariniø
ir miðkø mokslø centras.

Pagal Vyriausybës patvirtintà Valstybës moksliniø tyrimø ástaigø tinklo pertvarkos planà dabar veikiantys
mokslo institutai bus sujungti su universitetais arba integruoti á didelius valstybës mokslo institutus.

Gyvybës mokslø centro pagrindà Santaros slënyje Vilniuje sudarys Biochemijos ir Biotechnologijos
institutai. Á Inovatyvios medicinos centrà integruosis VU Imunologijos institutas bei VU Eksperimentinës
ir klinikinës medicinos institutas. Gamtos tyrimø centro pamatu taps Botanikos instituto, Geologijos ir
geografijos instituto bei VU Ekologijos instituto pajëgos. Fiziniø ir technologijø mokslø centras Saulëte-
kio slënyje Vilniuje apims mokslo potencialà, kuris suburtas Chemijos, Fizikos ir Puslaidininkiø fizikos
institutuose. Agrariniø ir miðkø mokslø centras Nemuno slënyje Kaune sujungs Lietuvos miðkø, Lietuvos
sodininkystës ir darþininkystës bei Lietuvos þemdirbystës institutø pajëgas.

Visi ðie centrai ásikurs mokslo, studijø ir verslo slëniuose bei naudosis bendra atviros prieigos moksli-
ne infrastruktûra kartu su ðalia esanèiais universitetais.

�Pirmà kartà per visà nepriklausomybës laikotarpá priimtas strateginis dokumentas, kuriame supla-
nuota konkreti mokslo institutø integracija, jungiant juos á daug stambesnius valstybës mokslo institutus
ar integruojant á universitetus, todël ðá nutarimà galima vadinti istoriniu�, � teigë Ðvietimo ir mokslo vice-
ministrë Virginija Bûdienë.

Taip pat nutarta atlikti galimybiø studijas dël poreikio ákurti Energetinio saugumo centrà, steigti In-
formatikos ir informaciniø technologijø mokslo centrà bei dël Lietuvos humanitariniø ir socialiniø moks-
lø institucijø sistemos konsolidavimo ir plëtros.

Pertvarkos plano tikslas � sudaryti prielaidas naujoms mokslo �inioms kurti, suvienijant turimus þmo-
giðkuosius ir materialinius valstybës moksliniø tyrimø ástaigø iðteklius bei veiksmingiausiu bûdu panaudo-
jant ES struktûriniø fondø ir valstybës biudþeto lëðas moksliniø tyrimø infrastruktûros plëtrai.

Planas parengtas kaip Lietuvos inovacijø infrastruktûros pertvarkos pagrindas. Juo taip pat siekiama
atnaujinti vieðàjá moksliniø tyrimø potencialà, sudaryti sàlygas jo efektyvesnei sàveikai su studijomis bei
verslu ir stiprinti Lietuvos moksliniø tyrimø institucijø tarptautiná konkurencingumà.

Atsiþvelgdama á pasaulines moksliniø tyrimø plëtros tendencijas, ateities mokslo iððûkius bei Lietuvos
ir uþsienio ekspertø ir mokslininkø siûlymus, valstybës moksliniø tyrimø ástaigø pertvarkos planà parengë
ir administruoja Ðvietimo ir mokslo ministerija.

Lietuvoje bus ásteigti penki
nauji dideli valstybës
mokslo centrai

Ðvietimo ir mokslo ministerija paskyrë premijas mokslo populiarinimo darbø konkurso laimëtojams �
geriausiai ávertintø 2007 m. publikuotø mokslo populiarinimo darbø autoriams.

Trimis pirmosiomis premijomis apdovanoti: Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto profesorius ha-
bil. dr. Jonas Grigas uþ straipsniø rinkiná Mokslas visuomenei, Vytauto Didþiojo universiteto Etnologijos
ir folkloristikos katedros vedëjas doc. dr. Arûnas Vaicekauskas uþ leidiná Vaikams apie senàsias lietuviø ðven-
tes, Kauno technikos kolegijos dëstytojai Vytautas Valinskas ir Alius Noreika bei ekonomistë administra-
torë Edita Strodomskaitë uþ mokslo populiarinimo internetinæ svetainæ www.technologijos.lt.

Keturias antràsias premijas pelnë: Lietuvos valstybinio þuvivaisos ir þuvininkystës tyrimø centro vyriau-
siasis specialistas Egidijus Bacevièius uþ straipsniø ciklà Pajûrio gamtos reiðkiniø stebëjimas � gamtininko
gyvenimo bûdas ir atsakomybë, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuviø kalbos katedros profe-
sorë habil. dr. Regina Koþeniauskienë uþ knygà Bûkim ðviesos ir tiesos vaikai, Vytauto Didþiojo universi-
teto Gamtos mokslø fakulteto Aplinkos tyrimø centro vedëja prof. habil. dr. Vida Mildaþienë ir Biologi-
jos katedros laborantas Ðarûnas Aðmantas uþ mokomàjá filmà Samangyviai bei Vilniaus universiteto Bota-
nikos ir genetikos katedros profesorius habil. dr. Jonas Remigijus Naujalis uþ knygà Paskui augalus po Varë-
nos apylinkes.

Taip pat paskirtos aðtuonios treèiosios vietos premijos ir keturios paskatinamosios premijos.
Premijas ir padëkos raðtus mokslo populiarinimo darbø autoriams numatoma iðkilmingai áteikti lap-

krièio mënesá.
Kasmetiná mokslo populiarinimo darbø konkursà Ðvietimo ir mokslo ministerija organizuoja nuo 2003

metø. Konkursu siekiama ávertinti geriausius praëjusiø metø ðalies mokslo populiarinimo darbus ir pa-
skatinti jø autorius. Svarbiausi konkurso tikslai � propaguoti mokslo svarbà ir átakà visuomenës raidai, di-
dinti mokslininko profesijos patrauklumà, skatinti mokslo bendruomenës ir visuomenës dialogà bei mokslo
populiarinimo darbø autoriø tarpusavio konkurencijà, kelti mokslo populiarinimo darbø kokybæ.

LR  Ðvietimo ir mokslo ministerijos informacija

Paskelbti mokslo populiarinimo darbø
konkurso laimëtojai

Baltosios bangos asociacijos
renginys spalio 2 d. ávyko Trakuo-
se asociacijos narës UAB AJ Ðoko-
ladas patalpose (bendrovës savinin-
kas ir vadovas Algimantas Jablons-
kas). Naujai iðrinkta Baltosios Ban-
gos asociacijos tarybos pirmininkë,
asociacijos Investors Forum vykdo-
moji direktorë Rûta Skyrienë Bal-
tosios bangos paþymëjimus áteikë
naujiems asociacijos nariams UAB
Omniteksas, Publicum Group ir
UAB Ðvykai.

Toliau prie ðokolado ir kavos
puodelio vyko diskusija apie Balto-
sios bangos ágyvendinamas skaid-
raus verslo iniciatyvas, verslo skaid-
rumà Lietuvoje, Baltosios bangos
þenklo naudojimo sàlygas ir kitus
dalykus.

Baltoji banga � tai pilietinë ak-
cija, ilgalaikis socialinis projektas,
kuriuo skatinamas skaidrus verslas
Lietuvoje atsisakant ydingo kai ku-
riø darbdaviø áproèio dalá atlygini-
mo savo darbuotojams mokëti �vo-
keliuose�. Projekte dalyvaujanèios
ámonës ágyja teisæ Baltosios bangos
þenklu þymëti savo gaminius, tei-
kiamas paslaugas ir komunikacijos
dokumentus � reklaminius tekstus,
blankus, sàskaitas ir kt. Taip vieðai
visuomenëje skelbiama þinia, kad
ámonë verslà vykdo pagal moraliniø
vertybiø kriterijus, skaidriai ir sàþi-
ningai.

Projektas pradëtas 2007 m. ge-
guþës mën., o idëjà ðiam projektui
davë pagarsëjæs incidentas Kreke-
navos agrofirmoje. Mësos sûdyto-
ja Dalia Budrevièienë darbuotojø
susitikime su vienu agrofirmos sa-
vininkø paklausë, kodël dalis dar-
bo uþmokesèio jai ir kitiems dar-
buotojams mokama �vokeliuose�?
D. Budrevièienë 2006 m. buvo at-
leista ið darbo, priversta ilgai byli-
nëtis su jos paslaugø atsisakiusios
agrofirmos vadovais.

Paþymësime, kad buvæ D. Bud-
revièienës bendradarbiai nepalaikë
ðio jos þingsnio. Principingumas ir
sàþiningumas nebuvo ðios agrofir-
mos darbuotojø siekis. Moteris bu-
vo laikoma iðsiðokële. Á vieðumà ið-
këlusi negerus dalykus tarsi paþei-
dë ámonëje áprastà �tvarkà�, taigi
pakenkë daugumos interesams.
Galima ásivaizduoti sàþiningai pasi-
ryþusios gyventi darbuotojos bûse-

nà, kai net laimëjusi teismo bylas ne-
teko nuolatinio pragyvenimo ðalti-
nio ir sveikatos. Teisybës ieðkoto-
jams Lietuvoje yra ne geriausios sà-
lygos.

Priminsime, kad Baltosios ban-
gos iniciatyvinë grupë Daliai Budre-
vièienei, pirmajai vieðai prabilusiai
apie atlyginimus �vokeliuose�, pra-
ëjusiais metais kaip kalëdinæ dova-
nà skyrë 2400 litø.

Esame serganti visuomenë, o jei
taip, tai reikia gydytis. Vargu ar pro-
jekto iniciatoriams tiktø gydytojø
nuo ðios ligos vardas. Veikiau tai pir-
masis þingsnis, siekiant aukðtesnës
verslo kultûros � juk nuo kaþko rei-
kia pradëti. Pirmieji pradëjo asocia-
cija Investors Forum, Pilietinës visuo-
menës institutas, Jungtiniø Tautø
vystymo programa, Transparency In-
ternational Lietuvos skyrius, pilieti-
nis junginys Dalios sàskaita, Lietuvos
verslo paramos agentûra. Per pus-
antrø metø spëta pritraukti strategi-
niø partneriø � RIMI Lietuva, Lifo-
sa, TEO LT, Danisco Sugar ir 34 ámo-
nes dalyves. Tiek jø buvo spalio 2
dienà. Naudodamos Baltosios ban-
gos þenklà jos áneða savo indëlá á Lie-
tuvos verslo kultûros ugdymà.

Apmaudu, kad á kvietimà daly-
vauti Baltosios bangos asociacijos
renginyje Trakuose ið Vilniaus atsi-
liepë tik viena þurnalistë, nors orga-
nizatoriai pasirûpino autobusiuku.
(Ðiø eiluèiø autorius prie renginio
dalyviø prisidëjo paèiuose Trakuo-
se.) Jau áprasta, kad geros iniciaty-
vos, teigiami gyvenimo pavyzdþiai
nëra dabartinës mûsø þiniasklaidos
dëmesio centre. Jeigu bûtø praneð-
ta, kad iðvykoje bus demaskuoti
darbdaviai, mokantys atlyginimus
�vokeliuose�, veikiausiai bûtø sugu-
þëjæ deðimtys plunksnos broliø ir se-
siø. Buvo proga apie tai padiskutuoti
su projekto dalyviais ir þurnalistu
Vilniaus universiteto Þurnalistikos
instituto lektoriumi Romu Sakadols-
kiu, kuris ðá kartà atstovavo projek-
to Baltoji banga iniciatoriams kaip
pilietinio junginio Dalios sàskaita ta-
rybos pirmininkas.

Projektas Baltoji banga tæsis iki
ð. m. gruodþio 31 dienos. Atsiþvel-
giant á rezultatus ir reikalingumà, jis
gali bûti ir pratæstas.

Gediminas Zemlickas

�Baltoji banga�
siekia aukðtesnës

Lietuvos verslo kultûros

Projekto �Baltoji banga� asociacijos tarybos pirmininkë Rûta Skyrienë �Baltosios
bangos� paþymëjimà áteikia UAB �Ðvykai� direktoriui Vytautui Ðvykui
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Prieð 40 metø pasirodë pirmasis
Vilniaus universiteto Filosofijos fakul-
teto periodinio leidinio Problemos nu-
meris. To meto Lietuvos intelektuali-
niame gyvenime tai buvo reikðmingas
ávykis, sulaukæs ne tik mokslinës, bet
ir skaitanèiosios visuomenës didelio
susidomëjimo. Taèiau netrukus jis ta-
po prieðtaringø vertinimø objektu ir
netgi iðkilo grësmë jo egzistavimui. Ðie
vieðieji procesai atliepë sovietinio re-
þimo politines ir ideologines ypatybes.
Pastaraisiais metais Problemos vël at-
kreipë daugelio kitø mokslo srièiø at-
stovø, leidëjø ir administratoriø þvilgs-
nius á save tada, kai 2005 m. þurnalas �
pirmasis ið socialiniø ir humanitariniø
mokslø � buvo áraðytas á ISI duomenø
bazæ. Tiek Problemø, tiek apskritai
mokslinës periodikos leidyba yra svar-
bus mokslo raidos rodiklis, operatyviai
pateikiantis naujausiø tyrimø rezulta-
tus ir kartu skatinantis tolesnæ jø plë-
totæ. Kita vertus, periodinis filosofijos
leidinys turi kur kas platesnæ reikðmæ,
nes kuria dvasinæ visuomeninio gyve-
nimo terpæ, kelia kultûros lygá, ugdo
tolerantiðkumà, þadina argumentuo-
tas ir korektiðkas vieðàsias diskusijas ir
padeda sëkmingiau spræsti bendras
problemas.

Problemos radosi 1968 m. reor-
ganizavus nuo 1960 m. leistà Lietu-
vos aukðtøjø mokyklø mokslo darbø
Filosofija serijà (iðëjo 8 tomai) á dvie-
jø numeriø per metus prenumeruoja-
mà ávairiø filosofijos disciplinø moks-
liná þurnalà (beje, Problemos ðiuo me-
tu irgi prenumeruojamos). Per savo
egzistavimà þurnalas keturis kartus
keitë formatà ir virðelá, bet turiniu ir
pobûdþiu liko iðtikimas pradinei nuo-
statai � bûti solidus periodinis filoso-
fijos leidinys.

Steigiant þurnalà iniciatoriams
(J. Barzdaièiui, B. Genzeliui, E. Með-
kauskui, R. Pleèkaièiui ir kt.) teko
áveikti nemaþus organizacinius sunku-
mus ir ideologinius barjerus. Reorgani-

Dr. Aldona VASILIAUSKIENË
Ðiauliø universitetas, Lvovo nacio-

nalinis Ivano Franko universitetas

2006 m. pabaigoje Lvove pasiro-
dë Lvovo nacionalinio Ivano Franko
universiteto Eurointegracijos institu-
to direktoriaus dr. Bogdano Gud
(Bogdan Gud) monografija Arkadijos
þûtis: XIX�XX a. pirmosios pusës uk-
rainieèiø ir lenkø konfliktai: etnosocia-

* Áîãäàí Ãóäü. Çàãèáåëü Àðêàä³¿:
Åòíîñîö³àëüí³ àñïåêòè óêðà¿íñüêî-
ïîëüñüêèõ êîíôë³êò³â XIX � ïåðøî¿
ïîëîâèíè XX ñòîë³òòÿ. Ëüâ³â.
2006. 448 ñ.

Knyga apie XIX�XX a. pirmosios pusës ukrainieèiø ir lenkø konfliktus

Dr. Aldona VASILIAUSKIENË
Ðiauliø universitetas, Lvovo nacio-

nalinis Ivano Franko universitetas

Istorijos, kultûros istorijos tyrinë-
tojai, o ypaè susijæ su lietuviø veikla
iðeivijoje sulaukë reto dokumentø
rinkinio: Ateitininkø pëdsakais: Atei-
tininkø federacija iðeivijoje 1945�
1970 m. Tai Vytauto Didþiojo univer-
siteto ir Lietuviø iðeivijos instituto
bendras leidinys*.

Dokumentø rinkiná sudarë, ávadà
ir komentarus paraðë dr. Ilona Bu-
èinskytë. Darbo recenzentai: dr. Juo-
zas Banionis ir dr. Alma Stasiulevi-
èiûtë.

Knygoje chronologiðkai pateikti
213 dokumentø ið dviejø Amerikos
archyvø: ALKOS ir Lituanistikos stu-
dijø ir tyrimø centro, esanèio Pasau-
lio lietuviø archyve, kuriuose moksli-
ninkei Ilonai Buèinskytei teko pasi-
darbuoti.

Ilona Buèinskytë, 1996 m. baigu-
si Maþeikiø miesto Merkelio Raè-

Svarbus dokumentø rinkinys

jøjø laikø lenkø ir ukrainieèiø santy-
kiø srityje dirba nuo 1995 metø. Ðia
tematika yra iðleidæs knygas Sudëtin-
gas kelias á supratingumà (1997), Uk-
rainieèiai ir lenkai: kas kaltas (2000),
paraðæs scenarijus dokumentiniams
filmams Sunki brolystë (1998), Brolys-
tës ginklai pasaulio taikai (2000), pa-
raðæs mokslo ir mokslo populiarinimo
straipsniø, skaitæs praneðimus res-
publikinëse ir tarptautinëse konfe-
rencijose, davæs ne vienà interviu Uk-
rainos ir Lenkijos þurnalistams.

Studijos Arkadijos þûtis struktûra:
Þodis skaitytojui (p. 7�14), Ávadas,
(15�30) 5 skyriai (Sunku lenkui raðyti
apie tai... (31�92); Po dvigalvio erelio
þenklu (93�180); Per maiðtus á �didþi-
àjà ukrainieèiø þakerijà� (181�240);
Ugnimi ir ... kalaviju (241�306); Ga-
lièo-Voluinës mazgas (307�376), Iðva-
dos (377�386), Bibliografija (387�
420), Asmenvardþiø rodyklë (kirilica
ir lotyniðkai) (421�446) ir Turinys
(p. 447). Be to, kiekviename skyriuje
yra iðsamûs paaiðkinimai (sàvokos,
laikotarpio, istorinës situacijos, asme-
nybiø veiklos) ir nuorodos á archyvi-
næ medþiagà ar literatûrà.

Bogdano Gud monografijoje et-
nosocialiniu aspektu nagrinëjami su-
dëtingi konfliktiniai ukrainieèiø ir
lenkø santykiai Deðiniakrantëje Uk-
rainoje, susiklostæ XIX a. ir XX a.
pirmojoje pusëje.

Mokslininko B. Gud nagrinëja-
moje temoje yra iðskirti keturi esmi-
niai naujøjø ir naujausiø laikø istori-
jos tarpsniai (XVIII a. pab.�XIX a.

linis aspektas*, kuri 2008 m. jam ta-
po pagrindu ginant daktaro (Lietuvo-
je tai habilituoto daktaro) laipsná.
Monografijos mokslinis redaktorius �
prof. Leonidas Zaðkilniakas.

Minëtoji studija � ilgameèiø tyri-
nëjimø rezultatas. Mokslininkas nau-

septintojo deðimtmeèio vidurys;
XIX a. paskutiniai deðimtmeèiai�
XX a. pradþia; Pirmasis pasaulinis ka-
ras ir Ukrainos nacionalinë revoliuci-
ja; XX a. 3�5 deðimtmeèiai), etnoso-
cialiniu aspektu tyrinëjama ukrainie-
èiø ir lenkø konfliktø plëtra ir jø kai-
ta iki galutinio teigiamo iðsprendimo
ukrainieèiø naudai, t. y. lenkø þem-
valdþiø vieðpatavimo likvidavimo.

Itin svarbi istorijos mokslui auto-
riaus pateikta iðsami istoriografija
(Ukrainos, uþsienio valstybiø ir ukrai-
nieèiø diasporos tyrimai, gausios nau-
jos archyvinës medþiagos analizë),
kurioje tyrinëtojas gvildena: Rusijos
imperijos aneksuotø Kijevo, Voluinës
ir Podolës þemiø padëtá akcentuoda-
mas naujus, iki tol nenagrinëtus fak-
tus apie naujo ukrainieèiø ir lenkø et-
nosocialinio konflikto etapo pradþià;
Deðiniakrantës Ukrainos socialinio ir
ekonominio vystymosi ypatybes ir ko-
và dël þemës tarp ukrainieèiø valstie-
èiø ir lenkø dvarininkø; Politinës ir so-
cialinës padëties aðtrëjimà Kijevo,
Voluinës ir Podolës þemëse Pirmojo
pasaulinio karo ir Ukrainos naciona-
linës revoliucijos metu; Ukrainieèiø ir
lenkø konflikto Rytø Galicijoje ir Va-
karø Voluinëje etnosocialinius pa-
grindus XX a. 3�5 deðimtmeèiais ir jø
sprendimus.

Monografija svarbi ir vertinga
tuo, kad mokslininkas Bogdanas
Gud, iðaiðkinæs naujus ðaltinius, at-
skleidë XVIII a. pabaigos socialinæ ir
ekonominæ ukrainieèiø valstieèiø ir
lenkø ðlëktø padëtá Rusijos imperijos

aneksuotose Kijevo, Voluinës ir Po-
dolës þemëse, akcentavo ukrainieèiø
valstieèiø padëties pablogëjimà (dva-
rininkai, remdamiesi Rusijos teise,
nepaklusnius valstieèius galëjo iðsiøsti
á Sibirà ar atiduoti á rekrûtus), aðtri-
nusià etnosocialinius ukrainieèiø vals-
tieèiø ir lenkø santykius. B. Gud
mokslinë monografija aktuali ir tuo,
kad tyrinëtojas atskleidë Rusijos im-
perinës valdþios vykdytà �Skaldyk ir
valdyk� politikà, parodë, kad 1830�
1831 m. Lapkrièio sukilimo metu De-
ðiniakrantës Ukrainos valstieèiai tapo
neutralûs rusø valdþios kovoje su len-
kais, nors tuo metu dar negausi Uk-
rainos inteligentija palaikë Rusijà.
Autorius analizavo 1863�1864 m.
Sausio sukilimà ir aðtuntajame de-
ðimtmetyje vël paaðtrëjusius ukrainie-

èiø valstieèiø ir stambiøjø lenkø þem-
valdþiø santykius.

Studijoje autorius apþvelgë lenkø
magnatø, dvarø savininkø, vidutinës
ir smulkiosios ðlëktos tapsmà bolðevi-
zuotø rusø armijos kariø antidvari-
ninkiðkos propagandos aukomis.

Mokslininkas Bogdanas Gud iðty-
rë Pirmojo pasaulinio karo ir Ukrai-
nos nacionalinës revoliucijos metu
paaðtrëjusià politinæ ir socialinæ situ-
acijà, pasiekusià savo apogëjø, ir at-
skleidë lenkø þemvaldþiø vieðpatavi-
mo likvidavimà. Be to, detalizavo uk-
rainieèiø ir lenkø konflikto baigiamà-
jà fazæ � Antrojo pasaulinio karo ir
pokario ávykius: Deðiniakrantë Uk-
raina, kaip Baltijos ir kitos ðalys, bu-
vo prijungta prie Maskvos.

Prof. B. Gud monografijos prista-
tyme raðoma, kad ja �galës pasinau-
doti ávairiø ðaliø mokslininkai, tyrinë-
jantys nurodytà laikmetá, Naujøjø ir
Naujausiø laikø istorikai, rengdami
vadovëlius aukðtøjø mokyklø studen-
tams, ir visi, kurie domisi ukrainieèiø
ir lenkø santykiø teorija bei istorija�.
Ji turëtø sudominti ir lietuviø moks-
lininkus, tyrinëjanèius lietuviø ir len-
kø santykius: tai leistø nauju aspektu
paþvelgti á lietuviø ir lenkø konfliktus.
Galima tikëtis, kad ateityje ði monog-
rafija bus iðversta á lietuviø kalbà, o
kol to nëra, su Bogdano Gud monog-
rafija Arkadijos þûtis galima susipa-
þinti Vilniaus universiteto Filologijos
fakultete esanèioje Taraso Ðevèenkos
vardo auditorijoje.

kausko vidurinæ mokyklà, studijavo
istorijà Vytauto Didþiojo universite-
te. 2000 m. baigë studijas ir sëkmin-
gai apgynë bakalauro darbà, kurio te-
ma Lietuvos bernardinø provincijos
ákûrimas XVI a. pirmajame treèdalyje
(vadovas prof. Zigmas Kiaupa).

Toliau tæsë magistro studijas, ku-
rias baigë 2002 metais. Apgynusi ma-
gistro darbà Ateitininkai Antrojo pa-
saulinio karo metu (vadovas
prof. Egidijus Aleksandravièius), per-
spektyvi studentë ástojo á doktorantû-
rà. Treèiaisiais ir ketvirtaisiais dokto-
rantûros metais I. Buèinskytë iðvyko
dirbti á JAV ALKOS ir Lituanistikos
studijø ir tyrimø centrà, esantá Pasau-
lio lietuviø archyve (pas prof. Jonà
Raèkauskà). Darbas iðeivijos lietuviø
archyvuose buvo bûtinas, nes Ilona
Buèinskytë raðë disertacijà, kurios te-
ma Ateitininkø federacija iðeivijoje
XX a. 5�7 deðimtmeèiuose (vadovas
prof. E. Aleksandravièius). Sëkmin-
gai apsigynusi disertacijà, mokslinin-
kë dar kartà nuvyko dirbti á iðeivijos
lietuviø archyvus, kad papildytø jau
ankstesniø kelioniø metu sukauptà
medþiagà planuojamam iðleisti doku-
mentø rinkiniui.

Ávadiniame straipsnyje Ateitinin-
kø organizacijos atsikûrimas iðeivijo-
je knygos sudarytoja pateikia glaustà
ateitininkø organizacijos atsikûrimo
iðeivijoje istorijà (p. 17�39), moty-
vuotai pagrásdama, kodël ið pradþiø
atsikûrë ne moksleiviai ateitininkai, o
studentai ateitininkai. Autorë detaliai
aiðkina Ateitininkø federacijos struk-
tûrà. Ji pristato ateitininkø susiorga-
nizavimà ir jø veiklà JAV, Vokietijoje,
Prancûzijoje, Italijoje, Anglijoje, Ka-
nadoje, Australijoje, Pietø Ameriko-
je (Argentinoje, Brazilijoje, Kolumbi-
joje, Èilëje), ieðko prieþasèiø, kodël
kai kuriose valstybëse susiorganiza-
vusiø ateitininkø veikla greitai nuslo-
po. Tyrinëtoja raðo, kad �Ateitininkø
susiorganizavimas ir veikla konkre-
èiame kraðte bûdavo nulemiama ap-
linkybiø ir paèiø nariø iniciatyvos bei

veiklumo�, taèiau �beveik visur atei-
tininkai tapo neatsiejamu kraðto lie-
tuviø bendruomenës elementu, verti-
namu uþ visuomeninæ ir kultûrinæ
veiklà� (p. 39).

Rinkinyje dokumentai suskirsty-
ti á tris dalis. Pirmojoje dalyje spaus-
dinami dokumentai, liudijantys atei-
tininkø veiklà 1945�1950 m. laikotar-
piu (DP, t. y. perkeltøjø asmenø sto-
vyklose). Antrosios dalies dokumen-
tai atspindi ateitininkø istorijà emig-
racijoje, iðvykus ið DP stovyklø. Tre-
èioji dokumentø dalis � ateitininkø is-
torija �kraðtuose� (anot autorës, �ðis
terminas vartotas ðaltiniuose ir suvok-
tas kaip valstybë ar þemynas�).

Dokumentø rinkinyje pateiktos
santrumpos (p. 43�45), asmenvar-
dþiø rodyklë (p. 685�698).

Autorë aiðkina, kad �rengiant do-
kumentø rinkiná, dokumentams buvo
sudaryta redakcinë antraðtë ir doku-
mento legenda. Redakcinëje antrað-
tëje nurodomas dokumento numeris
ir dokumento pavadinimas. Doku-
mento legendoje nurodoma, kokiame
archyve saugomas publikuojamo do-
kumento originalas; taip pat archyvi-
nis fondas, apraðas, byla; dokumento
lapø numeriai (ðie duomenys patei-
kiami, jei dokumentai yra archyviðkai
sutvarkyti). Nurodytas dokumento
originalumas, paraðymo bûdas (ran-
kraðtis, maðinraðtis, rotaprintas ar
spaudos originalas)� (p. 41�42). Èia
pateiktas detalesnis apraðas tiems,
kurie rengdami archyvinius doku-
mentus spaudai ar pateikdami juos
mokslo darbuose kaip priedus, neþi-
no kaip taisyklingai áforminti doku-
mentinæ medþiagà.

I. Buèinskytë dokumentø rinki-
nio iðnaðose pateikia skaitytojui atei-
tininkijos veiklos faktinæ medþiagà,
kaip komentarà. Tokie komentarai
duoda svarbiø papildomø þiniø, o at-
eitininkijos istorijai iðeivijoje suteikia
platø aspektà. Ir ne tik ateitininkijai �
sumaniai parinktø dokumentø rinki-
nys leidþia pajusti laikmeèio dvasià,
jis vertingas ir reikalingas tyrinëjan-
tiems iðeivijos gyvenimo, veiklos ir
mûsø kultûros istorijà.

* Ateitininkø pëdsakais: Ateiti-
ninkø federacija iðeivijoje 1945�
1970 m. / sudarytoja Ilona Buèinsky-

të. Vilnius: Versus aureus.
2008. 700 p.

�PROBLEMOMS� � 40 METØ
zacija pavyko. 1989 m. liepos 8 d. sa-
vaitraðtis Literatûra ir menas, paþymë-
damas leidinio dvideðimtmetá interviu
su tuometiniu vyr. redaktoriumi A. Lo-
zuraièiu, Problemas pavadino �Lietu-
vos filosofø gyvasties þenklu�. Ið tikrø-
jø þurnalas tapo Lietuvos aukðtosiose
mokyklose dirbanèiø filosofijos dësty-
tojø intelektualinës traukos centru ir
daug prisidëjo prie intensyvesnio nei
anksèiau filosofinës minties plëtojimo
ir nedogmatiðko màstymo kultûros ug-
dymo ðalyje. Þurnale buvo iðspausdin-
ti kûrybingiausiai filosofijoje besireið-
kusiø ir dabar besireiðkianèiø autoriø
straipsniai, kurie vienais ar kitais aspek-
tais praplëtë Lietuvos filosofijos hori-
zontus, o Problemø steigëjai, redakto-
riai ir autoriai (B. Genzelis, J. Minkevi-
èius, R. Ozolas, B. Kuzmickas, A. Juo-
zaitis, E. Nekraðas, R. Pavilionis,
A. Nesavas, V. Radþvilas ir kt.) tapo ini-
ciatoriai bei aktyviausi dalyviai naujø
socialiniø procesø, atvedusiø Lietuvà á
nepriklausomos raidos tarpsná.

Nemaþas Problemø nuopelnas
yra tas, kad sovietmeèiu, oficialios
vienpusiðkos ideologijos vieðpatavi-
mo sàlygomis, buvo stengtasi bent
kukliai, �nekaltomis� iðtraukomis su-
paþindinti skaitytojà su naujausiais
Vakarø filosofø darbais. Tuo tikslu lei-
dinyje atsirado publikacijø skyrius,
kuriame pasirodë H. Bergsono,
M. Schelerio, K. Jasperso, M. Merle-
au-Ponty, F. Boaso, P. L. Bergerio,
T. Luckmanno, A. Schutzo, P. Feyera-
bendo, J. Rawlso, A. Toynbee,
K. R. Popperio, P. Ricoeuro ir kitø þy-
miø XX a. màstytojø straipsniø ar vei-
kalø iðtraukø vertimai.

Taèiau tai, kad Problemos neþengë
koja kojon su politiniu reþimu, nega-
lëjo likti nepastebëta ideologiniø dog-
matikø, kurie partinëje spaudoje ëmë
kaltinti þurnalà klasinio poþiûrio igno-
ravimu, burþuazinës filosofijos gyni-
mu, religijos reabilitavimu ir kitomis
panaðiomis �nuodëmëmis�. Iðkilo

Dr. Bogdanas Gudas
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grësmë leidinio egzistavimui. Mat So-
vietø Sàjungoje respublikos ástatymið-
kai neturëjo teisës leisti filosofijos þur-
nalà, tad susidoroti buvo visai nesun-
ku. Padëtá komplikavo ir tai, kad á ko-
và pakilo ne tik vietiniai �pilkieji kar-
dinolai�, bet ir prievaizdai Maskvoje,
pastebëjæ Problemas, áraðytas á tarp-
tautinæ duomenø bazæ The Philosop-
her�s Index, produced by Philosopher�s
Information Center. Taip pat þurnalo
redkolegijos narys J. Minkevièius, vyk-
damas á Pasaulinius filosofø kongre-
sus, visada nuveþdavo ir Problemas,
kurios patekdavo á parodà, greta kitø
pasaulyje leidþiamø filosofijos þurna-
lø. Ðitaip uþsimezgë ryðiai su kitø ðaliø
filosofais ir jø leidiniais, iðlikæ iki ðiø
dienø. Visi ðie dalykai reþimo sargams
buvo átartini ir nepageidautini. Buvo
atleistas ið vyr. redaktoriaus pareigø
prof. J. Barzdaitis. Bet ir to nepakako.
Iðkilo grësmë, kad leidinys bus uþda-
rytas. Iðeitis surasta tariamai atsisakius

þurnalo versijos, ir 10 metø, nuo 26 iki
45 numerio, Problemos formaliai bu-
vo leid�iamos kaip teminiai rinkiniai.

Atkûrus nepriklausomybæ, ið pra-
dþiø iðkilo nemaþa organizaciniø, ma-
terialiniø ir techniniø leidybos sunku-
mø, kurie kelerius metus trikdë siste-
mingà þurnalo pasirodymà. Laimei,
kliûtys pamaþu buvo áveiktos, ir Pro-
blemos ágavo naujà kvëpavimà. Kar-
tu iðsaugotos gerosios tradicijos, ið ku-
riø paþymëtinas kûrybinis bendradar-
biavimas tiek su kitø ðaliø filosofais,
tiek su ávairiø mokslø (gamtos, socia-
liniø ar humanitariniø) atstovais. Pa-
grindinë þurnalo redakcijos veiklos
kryptis � tai darbas su jaunais, per-
spektyviais autoriais, jø mokslinio ak-
tyvumo skatinimas. Kita vertus, re-
dakcija siekia palaikyti ryðá su skirtin-
gø kartø � vietiniø ir iðeivijos � filoso-
fais, verþlumà jungdama su patirtimi.
Kaip akivaizdþià tos tendencijos ap-
raiðkà galima paminëti tà faktà, kad

leidinyje buvo publikuoti pasitrauku-
siø ið gyvenimo filosofø K. Rickevièiû-
tës, J. Girniaus, J. Griniaus, J. Repðio,
E. Meðkausko, V. Sezemano bièiulio
N. Hartmanno ir kitø iðkiliø asmeny-
biø laiðkai, kurie konkreèiomis detalë-
mis iliustruoja socialinæ ankstesniø lai-
kø atmosferà, atveria ne vienà kûrëjø
asmenybës bruoþà, jø kasdienæ buitá ir
pateikia medþiagos lietuviðkos filoso-
fijos istorijos tyrëjams.

Lietuvos valstybës ásijungimas á
euroatlantines struktûras, pribrendu-
si mokslo institucijø reforma iðkëlë
poreiká ir mûsø filosofams su savo lei-
diniais integruotis á Europos ir pasau-
lio kontekstà. Tam tikri þingsniai ðia
kryptimi jau þengti. Problemose spaus-
dinami ne tik vietiniø, bet ir kaimyni-
niø ðaliø Estijos, Suomijos, Lenkijos,
Vokietijos, Prancûzijos, Baltarusijos,
taip pat JAV, Turkijos filosofø darbai
tiek lietuviø, tiek anglø kalba. Þinoma,
svarbiausias uþdavinys yra plëtoti filo-

sofinæ mintá lietuviø kalba, kelti ir gvil-
denti praktiniu ir teoriniu atþvilgiu ak-
tualias problemas, turtinti ir kurti nau-
jà lietuviðkà filosofijos terminijà. Vai-
singai ðiuo poþiûriu darbuojasi mûsø
autoriai A. Ðliogeris, M. P. Ðaulauskas,
J. Baranova, S. Jankauskas, Z. Nor-
kus, E. Nekraðas, R. Pleèkaitis,
A. Sverdiolas, T. Sodeika ir kt. Kita
vertus, svarbu, kad mûsø filosofø dar-
bai bûtø þinomi ir svetur. Todël Proble-
mose pasirodo ir lietuviø autoriø
straipsniø anglø kalba.

Gerà leidinio publikacijø kokybæ
lemia kruopðtus kasdieninis darbas su
autoriais ir jø pateiktais tekstais. Ðiuo
atþvilgiu ypaè didelë atsakomybë ten-
ka straipsniø recenzentams. Taèiau
maþoje valstybëje nelengva rasti
kompetentingø ekspertø, kad jie ope-
ratyviai ávertintø ávairios tematikos
tekstus. Ðiam darbui sistemingai pa-
sikviesti uþsienio specialistø sunkina
lëðø stygius. Valstybë finansuoja tik

dalá materialiniø leidybos kaðtø, o
trûkstamas turi padengti pati lei-
dþianti mokslo institucija. Filosofams,
kaip teoretikams, sunku surasti suin-
teresuotø privaèiø rëmëjø.

2007 m. sukako 500 metø nuo
profesionaliosios filosofijos studijø
atsiradimo Lietuvoje.

Puoselëjant filosofinæ mintá mû-
sø kraðte reikðmingà vaidmená atliko
ir periodiniai leidiniai. XX a. pirmo-
je pusëje ëjo þurnalai Draugija, Logos,
Kosmos. Sovietinei okupacijai nu-
traukus jø leidimà, filosofinës paskir-
ties periodika atgaivinta tik septinta-
jame deðimtmetyje. Nors politinës
aplinkybës buvo nepalankios laisvai
kûrybinei minèiai gyvuoti, Problemos
ir tuo sunkmeèiu vis tik paliko didþiulá
pëdsakà Lietuvos filosofijos istorijo-
je. Dabartyje tæsiant ðias tradicijas
Problemø laukia dar didesni darbai.

Prof. Èeslovas Kalenda

Antanas R. Jankûnas
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Keletas þodþiø apie katedrø po-
bûdá ir struktûrà.

Senuliuko katedra buvo ákurta
tuoj po karo ir pavadinta Technologi-
jos katedra, nors visi jos darbuotojai
ir pats Senuliukas savo disertacijas
apgynë ið medþiagotyros srities. Me-
dþiagotyra � tai sritis, kurios atstovai
tyrinëja, ið ko produktas pagamintas,
kokiu bûdu gaminamas. Kadangi
technologiniams procesams tirti ir
juos tobulinti bûtina turëti naujausius
technologinius árenginius ir net tech-
nologiniø árenginiø kompleksus (o jø
fakultete nebuvo, nëra ir ðiuo metu),
nueita lengviausiu keliu: imta tirti
medþiagas. Tokiu bûdu Technologijos
katedros mokslinë kryptis buvo me-
dþiagotyra, o pedagoginë sritis � tech-
nologija: rengti inþinierius technolo-
gus. Vaizdþiai tariant, ginekologai
ëmë rengti pediatrus. Tokia padëtis
ásitvirtino daugelyje universiteto ka-
tedrø. Atskiriant Senuliuko ir Vad Va-
dovièiaus katedras, pirmojo katedra
buvo perkrikðtyta á Medþiagotyros, o
antrojo liko Technologijos. Nors
abiejose katedrose, kaip iki tol, moks-
linë kryptis iðliko medþiagotyra, o pe-
dagoginë � technologija. Tokiu bûdu
�pirmapradë klaida� susilaukë pali-
kuoniø ir, kaip pamatysime vëliau,
sparèiai plito. Katedros buvo �kuria-
mos� specialiai vadams neatsiþvel-
giant á jø kompetencijà konkreèioje
srityje.

Vado autoritetas dar labiau iðau-
go, kai docentas Ðliosbergas, visø pa-
naðios srities katedrø vedëjams pasiû-
lë sujungti katedrose atliktus darbus
ir tà jungtiná produktà pateikti res-
publikinei premijai gauti. Savaime su-
prantama, kad ir Ðliosbergas turi bû-
ti áraðytas á tà garbingà kompanijà,
juolab, kad jis turi �priëjimà� Premi-
jø komitete. O akademikas Senuliu-
kas turi savo �priëjimà� prie Mokslø
akademijos ekspertø, kurie referuoja
pateiktà premijai gauti darbà. Kadan-
gi premijuotino �kûrinio� moksliniø
darbø sàraðe daþniausiai kartojosi ka-
tedrø vedëjø pavardës, tai ir darbo
autoriais buvo ávardyti jie ir prie jø
prilipæs Ðliosbergas, nors pastarojo
ánaðas premijuotiname darbe buvo
mikroskopinis. Bet Ðliosbergas visuo-
met lieka Ðliosbergu, juoba kad jis bu-
vo dar ir fakulteto partorgas. Taigi
�premijavimas� pavyko puikiai, viso-
se katedrose ðventë. Tik ðventë ne tie,
kurie atliko tuos darbus, o tie, kurie
juos sau prisiraðë. O Ðefuliukas tapo
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ne tik technikos mokslø daktaru, pro-
fesoriumi, bet ir respublikinës premi-
jos laureatu. Nuo ðiol Ðefuliukas ëmë
kilti kaip ant mieliø. Buvo �iðrinktas�
Tyrimo instituto mokslinës tarybos
pirmininku ir ëmësi vadovauti diser-
tacijoms. Todël jo moksliniø straips-
niø bagaþas staiga iðsipûtë ir artëjo
prie akademiko lygmens. Nesvarbu,
kad tø straipsniø tematika margesnë
uþ gená, o moksliniu lygiu nepraðoko
vidutinio aspiranto gebëjimø.

Pakilus á tokias aukðtumas, bûti-
na susikurti ir moksliðkumo regimy-
bæ. Ðià problemëlæ Ðefuliukas ið-
sprendë labai paprastai.

Pagal sovietmeèio tvarkà kai ku-
rioms katedroms uþ joms skirtà valiu-
tà buvo leista prenumeruoti uþsieni-
niø moksliniø þurnalø. Senuliukas jais
nesidomëjo, todël pirmiausia jie pa-
tekdavo á Vad Vadovièiaus rankas.
Pastarasis juos komplektavo ir tik ma-
þà dalá gràþindavo katedrai. Todël ið-
vakarëse, pasiskaitæs tik jam prieina-
mus þurnalus, Ðefuliukas þybèiojo þi-
niomis ir kompetencija posëdþiø,
konferencijø ar ðiaip tematiniø susi-
rinkimø metu. Suriesti á oþio ragà as-
pirantà per egzaminà buvo vieni nie-
kai. Juokingiausia, kad visi ðià jo
�gudrybæ� þinojo, taèiau argi triuðiai
gali liûtà tampyti uþ ûsø? Beje, vienas
katedros docentas per neatsargumà
pasiðaipë ið panaðaus lygio mokslin-
gumo ir po metø, suradus pretekstà,
buvo atleistas ið darbo.

Sovietmeèio teismai aukðtøjø
mokyklø dëstytojø darbo santykiø ne-
sprendë. Tam aukðtosiose mokyklose
buvo ákurti specialûs KGB skyriai ir
atitinkami partijos (TSKP) padali-
niai. Taigi minëto Docento þmona ap-
silankë pas rektoriø nusiskøsdama sa-
vo vyru, kad ðis skiriasi su ja. Rekto-
rius pavedë Ðefuliukui atlikti atitinka-
mà auklëjamàjá darbà, kurio ðis mie-
lai ëmësi. Sukvietæs katedros posëdá
iðliejo �ðventà� pasipiktinimà tokiu
nedovanotinu Docento elgesiu ir ga-
liausiai iðvadino tiesiog niekðu, palie-
kanèiu likimo valiai du paauglius vai-
kus. Në vienas kolega nemëgino uþ-
tarti Docento, nors þinojo, kad jo
þmona ambulatoriðkai gydësi pas psi-
chiatrà, o Docento moralinës savybës
niekam nekëlë abejoniø. Negana to,
jis buvo vienas ið kvalifikuoèiausiø pe-
dagogø, taktiðkas ir tolerantiðkas. Tai
ypaè siutino Ðefuliukà, nes vertë pa-
justi savo nevisavertiðkumà. Docen-
tas nesunkiai ásidarbino Vilniaus uni-
versitete ir persikëlë gyventi á Vilniø,
kur, mano þiniomis, antros ðeimos ne-
sukûrë.

O Ðefuliuko moralinis ir moksli-

nis autoritetas vis pûtësi. Jis buvo pa-
skirtas universiteto mokslinës tarybos
sekretoriumi, nors per deðimt mano
buvimo toje taryboje metø Vad Vado-
vièius nepasiûlë në vieno dëmesio
verto projekto. Taèiau buvo arðus bet
kokio administracijos pasiûlymo ðali-
ninkas ir gynëjas. Rektoriaus ir pro-
rektoriø þodis jam buvo ðventas. Ne-

�nuleidþiamos� á fakultetà ir katedrà.
Visur joms �karðtai� pritariama ir pa-
raðomos rekomendacijos. Jeigu vals-
tybinës ðventës proga galima apdova-
noti keletà darbuotojø medaliais, tai
Vad Vadovièius taip pat nebus nu-
skriaustas. Apdovanojant ordinu,
vien �trojkos� geros valios nepakan-
ka, reikia surasti pagrindà. O pagrin-

iðpasakytas nuolankumas, slepiamas
po mandagumo kauke, ið jo tiesiog
trykðte tryðko. Todël netruko sulauk-
ti ir ávertinimo. Ávairios padëkos, gar-
bës raðtai ir kitokie apdovanojimai
ant Ðefuliuko ëmë birti kaip meteorai
rugpjûèio naktá.

Kandidatûros apdovanojimams
universitete buvo aptariamos labai
siaurame ratelyje: rektorius, partor-
gas, proforgas ir kagëbistas ið univer-
siteto specialiojo skyriaus. Po to jos

das paprastas: Ðefuliukas yra aukð-
èiausios pedagoginës ir mokslinës
kvalifikacijos (profesorius, mokslø
daktaras), eina atsakingas pareigas
(katedros vedëjas), yra respublikinës
premijos laureatas, aktyviai reiðkiasi
visuomeninëje veikloje (tarybos sek-
retorius), �politièeski gramotnyj i mo-
ralno ustoièiv� (politiðkai subrendæs ir
tvirtos moralës), kà liudija uoðvis ge-
nerolas. Á charakteristikà dar suraðo-
mi visi komitetai ir komisijos, kuriø

nariu ar pirmininku jis buvo ar yra.
Toká veikëjà neapdovanoti tiesiog ne-
padoru. O toliau, kaip ekonomikoje �
�pinigai eina prie pinigø�, taip apdo-
vanojimai eina prie apdovanojimø.
Svarbu pakliûti á nomenklatûros sàra-
ðà, ir sëkmë uþtikrinta. Neretai pasi-
taiko taip, kad reikia áteikti ordinà, ta-
èiau nepasirenkamas kandidatas, nes,
be visø kitø reikalavimø, pretenden-
tas turi bûti partinis ar nepartinis, tarp
giminiø ir giminaièiø neturi bûti trem-
tiniø ar politiniø kaliniø, atitikti am-
þiaus cenzà, lytá ir t. t. �Trojka� nesu-
radusi tokios kandidatûros be jokios
rizikos siûlo Ðefuliuko tipo kandida-
tà, jau praëjusá KGB ir partijos rëtá.
Juoba kad �ið virðaus� pasigirsta ne-
ramiø balsø, dël �uþduoties� vilkini-
mo. Taip iðkyla nepakeièiami �proto
bokðtai� ir negæstantys �mokslo ðvy-
turiai�. Universitete jø atsirado kelios
deðimtys, taèiau pirmasis tarp pirmø-
jø buvo Ðefuliukas. Telieka prasiverþti
á Mokslø akademijà.

Mokslø akademijos bûstinë yra
Vilniuje. Ji neatitinka savo pavadini-
mo, nes uþsiima ne mokslu, o biuro-
kratizmu, neva koordinuoja visos res-
publikos mokslà. Koordinavimu pa-
vadinta tai, kad Mokslø akademija
surenka visø mokslo ástaigø darbo
planus ir jø vykdymo ataskaitas, sura-
ðo á bendrà �paklodæ� ir suskirsto
maþdaug pagal mokslo sritis ir darbø
tematikà. Nuo ðio momento Mokslø
akademija tampa ðalies mokslo koor-
dinatore ir vadove, o ðio �darbo� ei-
ga aptarinëjama sesijose. Akademi-
kus renka ne mokslo bendruomenë,
o patys akademikai. Todël tarp jø
�svetimas� nepatenka. Pavyzdþiui,
marksizmo-leninizmo ideologas
Niunska, nebûdamas nei profesoriu-
mi, nei mokslø daktaru, iðrenkamas
akademiku vienbalsiai, nors Senuliu-
kas ið naivumo mëgina protestuoti. Jis
turbût pamirðo, kad kandidatûras tvir-
tina visiems þinomos ástaigos, turinèios
veto teisæ. Kandidatø á akademikus ar
narius korespondentus netrûksta, nes
uþ nieko neveikimà mokamas solidus
kasmënesinis priedas prie atlyginimo.
Taigi Mokslø akademijos tvarte bolðe-
vikai pastatë lová, ypaè jiems atsidavu-
siems mokslo biurokratams paðerti.
Pastarieji kiek ámanydami stengësi pa-
teisinti partijos ir vyriausybës jiems su-
teiktà pasitikëjimà.

Vad Vadovièius pasiryþo trûks-plyð
á jà prasisprausti. Taèiau formaliai tam
reikalinga turëti savo mokslo krypties
mokyklà ir mokiniø. Ðefuliukas ir èia
surado gerà iðeitá.

Bus daugiau

Iðtraukos ið autoriaus raðomos knygos
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Dr. Birutë RAILIENË
Lietuvos mokslø akademijos bib-

liotekos Informacijos skyriaus vedëja

Austrijos mokslø akademija
rugsëjo 10�12 d. surengë treèiàjà
Europos mokslo istorijos asociaci-
jos konferencijà Màstymas moksle ir
technikoje (Styles of thinking in scien-
ce and technology). Plenariniai pra-
neðimai buvo skirti istorijos paþini-
mui ið chemiko pozicijø (Bernade-
të Bensaude-Vinsent), atmosferos
tyrinëjimø nuo pirmøjø stebëjimø
apþvalgai (Peteris Brimblekombas),
pirmøjø telefonø raidai (Helgë
Kragh) ir paþinimo proceso kaitai
remiantis nauju poþiûriu á Galilë-
jaus teorijas (Jurgenas Renas).

Mokslo istorijos praneðimai bu-
vo skaityti 26 simpoziumuose, kuriø
visø nesutalpino Austrijos mokslø
akademijos rûmai. Dalis simpoziu-
mø vyko gretimuose pastatuose, ar-
chitektûros puoðnumu pritrenkian-
èiame Vienos senamiestyje. Lietu-
vos delegacijos praneðimai buvo
skaityti simpoziume: Mokslo istori-
ja Baltijos ðalyse: tarp praeities ir at-
eities. Dr. Juozas Banionis skaitë
praneðimà apie matematikos tyrinë-
jimus ir studijas Lietuvoje 1920�
1940 m., dr. Birutë Railienë � apie
ðakinæ bibliografijà, kaip pagalbinæ
mokslo istorijos tyrinëjimo priemo-
næ, prof. habil. dr. Juozas Algiman-
tas Krikðtopaitis, kuris ir pirminin-

Vienoje rinkosi Europos mokslo istorikai

Lietuvos delegacija: prof. habil. dr. Juozas Algimantas Krikðtopaitis,
dr. Birutë Railienë ir dr. Juozas Banionis
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a skaityti interneto tinklalapyje http:/
/conf.ifit.uni-klu.ac.at/eshs. Organi-
zatoriai planuoja iðleisti ir visus pra-
neðimø tekstus.

Konferencijoje ið Europos ðaliø
dalyvavo beveik 300 praneðëjø ir
sveèiø, buvo aptartos svarbiausios
mokslo istorijos tyrinëjimo ir dës-
tymo problemos. Baigiamajam ap-
skritojo stalo susirinkimui, pava-
dintam Tautiniø mokslo istorijø ra-
ðymas, pirmininkavo Ronaldas
Numbersas, tarptautinës mokslo
istorijos ir filosofijos sàjungos pre-
zidentas, ir Helgë Kragh, Europos
mokslo istorijos draugijos prezi-
dentë. Diskutuojant buvo ávardyti
vis labiau ryðkëjantys mokslo isto-
rijos tyrinëjimø tautiniai aspektai:
mokslo istorija Katalonijos krað-
tuose, mokslo istorija senojoje
Graikijoje (daþniausiai prilygina-
mai viso mokslo lopðiui), prieðina-
ma Bizantijos ir Otomanø Graiki-
jai (traktuojamai kaip vietinis
mokslas) ir t. t. Auditorija aktyviai
diskutavo ir këlë klausimus apie
sunkumus ávardyti �tautiná� moks-
là. Viena vertus, �tautinis� mokslas
turëtø bûti grindþiamas tautos sà-
voka, kuri suprantama ne visuomet
vienodai, o pati �tautinio mokslo�
idëja neturi prasmës. Kita vertus,
didesnë dalis mokslo istorijos tyri-
mø gali bûti atlikta tik puikiai iðma-
nant �vietinës� kultûros aspektus
(kalbà, institucinæ struktûra ir

pan.). Taip pat reikia turëti galvo-
je tautiniø maþumø klausimus bei
jø santykius su kitomis tautomis, et-
niniø specialistø indëlá á mokslo ða-
kos raidà (pavyzdþiui, Amerikos in-
dënø medicinos þiniø atspindys
JAV medicinos istorijoje). Beliko
prisiminti jau sparnuotais tapusius
B. Paskalio þodþius �Mokslas netu-
ri tëvynës, bet mokslininkas � turi�.

Ðio straipsnio autorë konferen-
cijoje dalyvavo pagal Lietuvos ir
Austrijos mokslø akademijø moks-
lininkø tarptautiniø mainø progra-
mà, jos dalyvavimà ið dalies parë-
më Lietuvos Respublikos Kultûros
ministerija.

Per iðvykà susitikta su Austrijos
mokslø akademijos bibliotekos ko-
legomis, susipaþinta su Austrijos
mokslø akademijos struktûra ir pa-
tirtimi registruojant mokslininkø
publikacijas. Austrijos mokslø aka-
demijos bibliotekoje sukaupta apie
330 tûkst. leidiniø. Nuo 2000 m.
bibliotekoje ádiegta ALEPH biblio-
tekinë sistema. Biblioteka prenu-
meruoja penkias duomenø bazes
(viena jø � ISI Web of Knowledge).
Su Lietuvos mokslø akademijos
biblioteka leidiniø mainai vyksta
jau daugiau kaip 30 metø, mainais
gaunami Austrijos mokslø akade-
mijos Filosofijos-istorijos, Mate-
matikos-gamtos mokslø darbai ir
straipsniø rinkiniai, kiti moksliniai
leidiniai.

kavo ðiam simpoziumui, skaitë pra-
neðimà apie intelektualinius mainus
tarp Rytø ir Vakarø.

Atskiroms mokslo sritims buvo
surengti 8 simpoziumai: matemati-
kos, fizikos, chemijos, medicinos
mokslø ir psichologijos, technologi-

jø ir inþinerijos, mokslo ir filosofi-
jos, socialiniø mokslø, mokslo ir
kultûros, mokslo ir meno.

Praneðëjai savo praneðimø tezes
anglø kalba pateikë prieð konferen-
cijà, taigi per registracijà buvo iðda-
lytos teziø knygos. Tekstà galima

Eidama 63-uosius metus po
sunkios ligos mirë humanitariniø
mokslø daktarë Leonarda Jekentai-
të-Kuzmickienë, filosofo prof. Bro-
niaus Kuzmicko, pirmojo Lietuvos
mokslininkø sàjungos pirmininko,
pasiûliusio ir ðio laikraðèio pavadi-
nimà, þmona.

Leonarda Jekentaitë-Kuzmic-
kienë buvo Lietuvos Nacionalinës
UNESCO komisijos generalinë sek-
retorë (2001 m.), Vilniaus universi-
teto Filosofijos fakulteto docentë,
dësèiusi filosofijos ávadà, estetikà,
tyrinëjusi ðiuolaikinës estetikos
transformacijas ir moteriðkàjá verty-
biø aspektà. 11 metø dirbo Lietuvos
televizijos diktore.

L. Jekentaitë gimë 1946 m. Vil-
niuje. 1969 m. baigë Vilniaus univer-
siteto Gamtos fakulteto biofizikos
specialybæ. 1977 m. apsigynë filoso-
fijos daktaro disertacijà Þmogaus
problema amerikieèiø neofroidizme.
Iðleido monografijà Froidizmas ir hu-
manistinë psichoanalizë, vadovëlius
Etika (9�10 kl.), Þmogus tarp þmoniø,
paskelbë daug publikacijø.

Netekome Leonardos
Jekentaitës-Kuzmickienës

Statybiniø medþiagø katedra                                                                � profesoriaus
             (0,5 etato 1 vieta)

Smulkesnë informacija pateikta Vilniaus Gedimino technikos universiteto tinklapyje adresu
www.vgtu.lt

Dokumentai priimami nuo 2008 m. spalio 20 d. iki 2008 m. lapkrièio 4 d. Personalo direkcijoje, Sau-
lëtekio al. 11 (Saulëtekio rûmai, centrinis korpusas, 501 kab.), tel. (8 ~ 5) 274 5009.

Rektorius

1, 2, 3
Ið ðiø skaitmenø galima sudaryti du skaièius, kad pirmà padalijus ið antro ir pirmà padauginus
ið antro ið gautø skaièiø galima bûtø iðtraukti kvadratines ðaknis:
12 / 3 = 22

12 x 3 = 62

Sudarykite dvi panaðias lygybes ið paeiliui einanèiø penkiø skaitmenø:
1, 2, 3, 4, 5.

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
Nekeisdami skaitmenø vietomis sudarykite dvi panaðias lygybes.

ABC x AD2 � ABCAD = 8888
Raskite skaitmenis A, B, C ir D.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas
skelbia konkursà ðiai pareigybei uþimti:
FIZINIØ, BIOMEDICINOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLØ SRITYSE

G a l v o s û k i ø  o r b i t o j e

1

2

3

Geniaus Strazdo uþdaviniai

Taip pat filosofë dalyvavo tarp-
tautiniame judëjime Filosofija su
vaikais. Paskelbë daug straipsniø
etikos, estetikos, filosofinës antro-
pologijos, feminizmo ir kt. klausi-
mais. Yra iðvertusi pirmàsias moko-
màsias knygas ið anglø kalbos.

Netekties valandà nuoðirdþiai
uþjauèiame artimuosius.

�Mokslo Lietuvos� redakcija
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