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Algirdas Julius Greimas (1917–1992) dar 
kartą sugrįžo į Šiaulius, sakytume, trečią 
kartą. Suprantama, ne fiziškai, bet jo dvasia 

balandžio 22-ąją tikrai pleveno virš Didždvario 
gimnazijos. Kepurinės muzikos garsai ir šį tradicinį 
lietuvių pasveikinimo šokį repetavusios grakščios 
šokėjos vertė lėtinti žingsnį Vilniaus gatve net ir 
labai skubančius praeivius. Daugelis sustodavo, 
pasigrožėdavo reginiu, žingeidesni pasidomėdavo, 

Diena, kai Didždvario 
gimnazija alsavo Greimu

au rašėme, kad LR Prezidentūroje apdovanoti 
geriausių 2009 metų jaunieji Lietuvoje apgintų 
disertacijų autoriai. Šis Lietuvos jaunųjų moks-
lininkų sąjungos konkursas organizuojamas 
nuo 2006-ųjų metų. Šiais metais įsteigta nauja 
nominacija – geriausios disertacijos iš aplinko-
saugos srities autoriui. Šį apdovanojimą įsteigė 
Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė, 
dirbanti Aplinkosaugos komitete. 1000 litų pini-
ginis prizas, žurnalo National Geographic metų 
prenumerata ir kvietimas apsilankyti Europos 
Parlamente atiteko Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos 
mokslo daktarui Alvydui Zagorskiui už diserta-
ciją Mažo našumo oro valymo biofiltrų tyrimai 
ir kūrimas.

Po premijos įteikimo kalbinome dr. Alvydą 
ZAGORSKĮ ir jo disertacijos mokslinį vado-
vą Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
Aplinkos apsaugos katedros vedėją prof. Praną 
BALTRĖNĄ.

Mokslo Lietuva. Šiandien daug kalbama apie 
aplinkosaugą, iš Europos Sąjungos Lietuva gauna 
daug lėšų aplinkosauginiams projektams įgyven-
dinti, bet neatrodo, kad reikalai smarkiai gerėtų. Su 
projektų įgyvendinimu smarkiai vėluojama, kyla 
didelių sunkumų, kai tenka už panaudotas lėšas 
atsiskaityti. Toks įspūdis, kad mums dar sunkiai sekasi 
tapti europietiškos savimonės, europietiškos kultūros 
atstovais. O kaip su aplinkosaugos mokslo reikalais? 
Kiek glaudi sąsaja tarp aplinkosauginio mokslo ir 
praktikos, mokslo rezultatų įgyvendinimo? Būtų įdo-
mu daugiau išgirsti apie VGTU atliekamus šios srities 
mokslinius ir taikomuosius darbus. 

Pranas Baltrėnas. Kad aplinkosaugos mokslas 
mūsų universitete vystomas, tikriausiai mažai 
kam kyla abejonių. Štai kad ir Aplinkos apsaugos 
katedra, kuriai man tenka vadovauti. Turime 15 
doktorantų ir visi dirba aplinkosaugos tematikos 
darbus. Tai gan platus spektras mokslo ir taikomųjų 
darbų: atliekų tvarkymas, oro ir nuotėkų valymas, 
triukšmo mažinimo, slopinimo ir kiti darbai. Ga-
lime pasiūlyti oro valymo nuo smulkiadispersinių 
kietųjų dalelių poreikio tyrimus ir būdus tas daleles 
šalinti. Visa tai daro universiteto aplinkosaugi-
ninkai, kurie rašo šios srities mokslinius darbus, 
tyrinėjimų rezultatus apibendrina disertacijose.

ML. Dirbate daugiausia teoriniu lygmeniu?
P. Baltrėnas. Ir įdiegiant tyrinėjimų rezul-

tatus į praktiką. Štai kad ir Alvydo Zagorskio 
disertacija, skirta oro valymui biologiniais fil-
trais. Tai buvo dvejų metų projektas kaip parama 

kokių svečių laukiama ir kokį įvykį žada visas šis 
sąjūdis, kurį pirmosios iš pat labo ryto sukėlė gim-
nazijos vaikų ir jaunimo tautinių šokių kolektyvo 
Šėltinis šokėjos.

Įvykis išties reikšmingas kultūriniam Šiaulių 
gyvenimui, taip pat ir mokslu besidomintiesiems. Ir 
ne vien šiauliečiams, antraip ar būtų atvažiavusiųjų iš 
Kauno ir Vilniaus. Ant atnaujinto Didždvario gim-
nazijos pastato sienos tą dieną atidengta A. J. Greimo 

vardo įamžinimo lenta, pristatyta paroda Algirdo 
Greimo vaikystė, vyko popietė A. J. Greimui atminti. 
Jos metu atėjusieji į renginį išklausė keturis praneši-
mus, visi skirti A. J. Greimui, tad bent jau Didždvario 
gimnazija ir jos svečiai tą dieną gyveno Greimu. Tie-
sa, neišgirdome vieno ypač laukto – A. J. Greimas ir 
Šiauliai, tačiau doc. dr. Dž. Maskuliūnienė privalėjo 
dalyvauti kitame neatšaukiamame renginyje. Infor-
macijos teko semtis kitais įmanomais būdais, nes 
natūralu, kad renginių dalyvius šiuo atveju labiausiai 
domino Šiauliuose praleistieji A. J. Greimo gyvenimo 
metai – 1927–1931 ir 1940–1944.

Beje, žodis „praleistieji“ nėra tikslus, skamba ne 
visai korektiškai, nes tai buvo pakankamai reikšmin-
gi būsimo pasaulinio garso mokslininko gyvenimo 
metai. Pirmieji ketveri – kai dešimties metų vaikinu-
kas su tėvais atvyko iš Kupiškio ir pradėjo mokslus 
Šiaulių berniukų gimnazijoje. Antrasis etapas – su-
dėtingi Lietuvai metai, kai vieną okupaciją pakeitė 
kita, raudonus transparantus – rudmarškinių „heil!“ 
Vytauto Didžiojo universiteto studento ir Grenoblio 
universiteto absolvento A. J. Greimo gyvenime šis 
antrasis jo sąlytis su Šiauliais – mokytojavimo Šiaulių 
mergaičių gimnazijoje (dabar Didždvario gimnazija) 
metai. Kartu reikšmingi (miestui ir pačiam Greimui) 
jo kultūrinės veiklos šiame mieste metai. 

Užtektų priminti, kad Greimui priklausė mintis 
įkurti literatūros almanachą Varpai. Pirmuoju redak-
toriumi tapo rašytojas Kazys Jankauskas (1906–1996) 
– šią kandidatūrą Šiaulių aygardos lietuvių meno ir 
mokslo centrui pasiūlė būtent Greimas. Pirmasis 328 „Kepurinę“ šoka ir į renginį kviečia Šiaulių Didždvario gimnazijos gimnazistės – 

kolektyvo „Šėltinis“ šokėjos

Ant Šiaulių Didždvario gimnazijos pastato sienos atminimo lentą prof. Algirdui Juliui Greimui atidengia rašytojas, almanacho „Varpai“ leidėjas ir vyr. 
redaktorius Leonas Peleckis-Kaktavičius ir muzikologas prof. dr. Karolis Rimtautas Kašponis
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Lituanistikos plėtros programa: 
pirmųjų metų patirtis ir perspektyvos
Rimvydas PetRauskas
Lietuvos mokslo taryba, nacionalinės Lituanistikos 
plėtros programos vykdymo grupės pirmininkas

2009 m. balandžio 15 d. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimu 
paskelbta nacionalinė Lituanistikos 

plėtros 2009–2015 m. programa, kurią 
įgyvendinti įpareigota Lietuvos mokslo 
taryba. Šios Programos tikslas – „Plėtoti ir 
skatinti lituanistikos mokslinius tyrimus, 
padėti įgyvendinti lituanistikos mokslinių 
tyrimų prioritetą, sustiprinti lituanistikos 
mokslinių tyrimų rezultatų indėlį į 
valstybės humanistikos plėtrą, suteikti 
mokslinį pagrindą tautinės savimonės 
ugdymui“. Programą ir jos septynerių 
metų priemonių planą parengė speciali 
darbo grupė. 2009 m. gegužės 13 d.  
Taryba sudarė Programos vykdymo 
grupę, kuriai tenka užduotis įgyvendinti 
numatytus darbus, skelbti kvietimus 
projektams, nustatyti trumpalaikius ar 
ilgalaikius prioritetus, reikalui esant, 
koreguoti Programos įgyvendinimo 
planą, rengti metines ir baigiamąją 
Programos ataskaitas. Vykdymo grupė 
gegužės antrojoje pusėje paskelbė pirmą 
kvietimą 2009 m. darbams finansuoti. 
Kadangi Programą pradėta įgyvendinti 
metams jau įpusėjus, vykdymo grupės 
nutarimu buvo kviečiama teikti paraiškas 
tik toms priemonėms, kurioms buvo 
galima realiai pasirengti per likusį 
pusmetį: 1) moksliniai tyrimai; 2) 
svarbiausių lituanistikos mokslinių tyrimų 
sintetinių veikalų ir fundamentinių 
lituanistikos šaltinių rengimas ir leidyba; 
3) monografijų, tęstinių mokslo studijų 
rengimas ir leidyba; 4) lituanistikos 
mokslo renginių rėmimas. Ilgalaikiams 
kompleksiniams projektams galėjo būti 
numatytos ir papildomos veiklos pagal 
kitas Programos priemones.

Iš viso konkursui pateiktos 85 paraiš-
kos: Kultūros, filosofijos ir meno institu-
tas – 17, Lietuvių kalbos institutas – 16, 
Vilniaus universitetas – 11, Klaipėdos 
universitetas – 8, Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas – 7, Lietuvos is-
torijos institutas – 6, Vytauto Didžiojo 
universitetas – 4, Vilniaus pedagoginis 
universitetas – 3, Vilniaus dailės aka-
demija, Šiaulių universitetas, Mykolo 
Romerio universitetas, Vilniaus Gedi-
mino technikos universitetas ir Lietuvių 
katalikų mokslo akademija – po 2, Kauno 
technologijos universitetas, Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademija, Matematikos 
ir informatikos institutas ir Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos karo akademi-
ja – po 1.

Daugiausia paraiškų pateikta filologi-
jos mokslo krypties – 39, istorijos (kartu 
su archeologija) – 16 ir filosofijos – 15. 
Kitų krypčių: menotyros – 6, etnologijos –  
3, muzikologijos – 2, teatrologijos –  
2, komunikacijos ir informacijos – 1, 
sociologijos – 1.

Į pateiktų paraiškų projektus buvo 
įsitraukę 483 mokslininkai iš 27 Lietuvos 
ir 14 užsienio mokslo ir tyrimų insti-
tucijų – Didžiosios Britanijos, Estijos, 
Italijos, JAV, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, 
Rusijos, Suomijos ir Vokietijos. Daugelis 
projektų – kompleksiniai, kelių krypčių, 
įvairių mokslo šakų moksliniai tyrimai. 
Toks aktyvumas – neabejotinai teigiamas 
pirmųjų Programos metų rezultatas.

Vertinant pirmenybė buvo tei-
kiama tiems projektams, kuriuos 1)
buvo galima užbaigti 2009 m. ir gauti  
konkrečių rezultatų (pvz., jau parengtoms 
ir tik publikavimui lėšų stokojančioms 
monografijoms, studijoms, šaltinių pu-
blikacijoms) ir 2) geriausiems ir inova-
tyviausiems kompleksiniams projektams, 

taip pat projektams, kuriuose tęsiami 
fundamentiniai darbai. Pagrindinis kon-
kursui pateiktų projektų trūkumas – nea-
titikimas nacionalinės Lituanistikos plė-
tros programos bendrųjų nuostatų. Ypač 
daug projektų buvo siauri, juose numato-
mas jau vykdomų darbų tam tikro etapo 
finansavimas, todėl iš esmės neatitiko 
lituanistikos plėtros sampratos. 

2009 m. iš valstybės biudžeto asig-
navimų Programai iš viso skirta 1,120 
mln. litų. Iš 40 remiamų projektų 16 buvo 
metiniai ir 24 tęstiniai, dvejų trejų metų.

Per 2009 m. įgyvendinta ar pradėta 
įgyvendinti 13 mokslinių tiriamųjų pro-
jektų. Išleista ar įteikta spaudai: lituanisti-
kos šaltinių – 9, monografijų ir (tęstinių) 
mokslo studijų – 10, filosofinio palikimo 
vertimų – 2 (iš viso 21 knyga). Parengtas 
elektroninis žodynas ir atlasas. Surengta 
tarptautinė konferencija ir akademinė 
vasaros mokykla. Finansuota 18 tyrėjų 
užsienio stažuočių/komandiruočių ar 
ekspedicijų, kurios buvo numatytos kom-
pleksiniuose moksliniuose projektuose. 
Iš viso remiama 110 tyrėjų mokslinė 
veikla.

2009 m. gruodžio 2 d. Taryboje su-
rengta konferencija pirmųjų Programos 
įgyvendinimo metų patirčiai apibendrin-
ti. Pranešimus skaitė Tarybos Huma-
nitarinių ir socialinių mokslų komiteto 
pirmininkė prof. Rūta Marcinkevičienė, 
Programos vykdymo grupės pirminin-
kas dr. Rimvydas Petrauskas, vykdymo 
grupės narė dr. Loreta Vaicekauskienė, 
projektų vadovai habil. dr. Ingė Lukšai-
tė, prof. Ineta Dabašinskienė, dr. Ainė 
Ramonaitė. 

Programos kompleksiškumas (14 
priemonių, suskirstytų į 4 uždavinius) 
sudaro galimybes veiksmingai koordi-
nuoti ir integruoti lituanistikos tyrimus, 
plėtoti jos infrastruktūrą, rengti ir vykdyti 
įvairius projektus. Galima drąsiai teigti, 
kad tokio kompleksiškumo programos 
iki šiol dar nėra buvę. Tačiau, antra vertus, 
pagal priemones skirstomų lėšų struktūra 
sukelia rimtų sunkumų Programai admi-
nistruoti. Taip pat Programos struktūra 
trukdo stebėti bendrą Lietuvos humani-
tarinių mokslų situaciją, įvertinti kintamą 
finansavimo šaltinių bazę (t. y. naujų 
Tarybos ir kitų programų pasirodymą) ir 
aktualiausius (per septynerius metus, be 
abejo, taip pat kisiančius) lituanistikos už-
davinius. Stebėti šią situaciją ypač svarbu 
ir dėl pastaruoju metu Lietuvos moksle 
ir švietime vykstančių permainų gausos. 
Savo veiklą pakeitė Lietuvos valstybinis 
mokslo ir studijų fondas, baigėsi Lietuvos 
tūkstantmečio programa, kuri ilgą laiką 
buvo svarbus lituanistikos darbų finansa-
vimo šaltinis, keičiasi Švietimo ir mokslo 
ministerijos politika dėl mokslo leidinių 
ir žurnalų finansavimo. Akivaizdu, kad 
užbaigus šias veiklas ir programas, ypač 
daug problemų iškils organizuojant leidy-
bą ir tarptautines mokslo konferencijas. 
Visa tai verčia ieškoti lankstesnių Progra-
mos įgyvendinimo formų. 

Įvertinusi dabartinę humanitarinių 
mokslų situaciją, finansavimo poreikius, 
taip pat siekdama sukurti aiškesnį Pro-
gramos organizacinį modelį, vykdymo 
grupė ir Taryba nutarė nuo šiol pagal 
Programos apimtį skelbti 4 konkursus, 
o lėšas pagal pagrindinius Programos 
uždavinius/veiklas atitinkamai paskirstyti 
šioms 4 grupėms: 1) mokslinių tyrimų 
įvairiose lituanistikos mokslų kryptyse 
rėmimas ir rezultatų sklaida; 2) litua-
nistinių mokslinės informacijos išteklių 
skaitmeninimas, duomenų bazių kūri-
mas, palaikymas ir plėtra; 3) lituanistikos 
nacionalinė ir tarptautinė sklaida, tarp-

tautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo 
skatinimas (konferencijos, edukaciniai ir 
informaciniai renginiai); 4) lituanistikos 
leidyba (lituanistiniai moksliniai žurnalai 
ir moksliniai darbai). Žvelgiant į Progra-
mos vykdymo perspektyvą, būtina prieš 
kiekvieną naują kvietimą aiškiau išskirti 
prioritetus. Tai turėtų remtis bendra hu-
manitarinių ir socialinių mokslų padėties 
analize Lietuvoje. Pagrindiniai prioritetai: 
1) projektų inovatyvumas ir kokybišku-
mas; 2) veiklos kompleksiškumas – įvai-
rių veiklų derinimas, naujų kompleksiš-
kumo formų paieškos (pvz., mokslinių 
tyrimų ir akademinės edukacinės veiklos 
derinimas); 3) tarpdalykiškumas (taip pat 
ir tarpinstituciniai ryšiai) – jau pirmame 
konkurse ne vienas projektas išsiskyrė 
produktyviu įvairių disciplinų atstovų 
bendradarbiavimu. Reikėtų skatinti ma-
žai plėtojamas disciplinas, esančias „ins-
tituciškai įsitvirtinusių mokslų paribyje“, 
ypač tarp gamtos, socialinių ir huma-
nitarinių mokslų; 4) tarptautiškumas –  
vykdymo grupė atstovauja platesniam 
lituanistikos suvokimui, kuris į lituanis-
tikos ir lituanistinio paveldo sampratą 
įtraukia kalbiniu, geografiniu ir temi-
niu požiūriu platesnius kontekstus. Ne 
mažiau svarbus yra ir kitas lituanistikos 
„internacionalizavimo“ aspektas – Lietu-
voje atliekamų tarptautinio lygio tyrimų 
integracija, atstovavimas Lietuvos hu-
manistikos įdomesniuose europiniuose 
projektuose. Taip pat svarbu įtvirtinti tas 
sritis, kur ryški tarptautinė Lietuvos hu-
manistikos reikšmė, pvz., baltistika, Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštystės studijos 
ir kt.; 5) Lietuvos visuomenei ir mokslui 
ypač svarbių temų tąsa (fundamentiniai 
kalbos, literatūros, meno tyrimai, žody-
nai, atlasai, istorijos šaltiniai ir pan.); 6) 
atskiri prioritetai: lituanistinių žurnalų 
leidyba (pirmiausia turinčių aiškų profilį 
ir koncepciją), tarptautinei mūsų huma-
nistikos plėtrai ir konkurencingumui 
ypač svarbios tarptautinės konferencijos, 
visuomenei skirti renginiai, supažin-
dinantys su naujausiais lituanistiniais 
tyrimais ir jų rezultatais.

Vykdymo ir ekspertų grupių posė-
džiuose, metinėje konferencijoje buvo 
konstatuotos svarbios Programos įgyven-
dinimo problemos ir pateikta vertingų 
pasiūlymų Programai geriau vykdyti ir jai 
administruoti. Pasibaigus pirmojo kvieti-
mo ciklui ir apibendrinus įgytą patirtį, kai 
kurios pastebėtos problemos jau išspręs-
tos (pvz., mokslininkams suteikta galimy-
bė visas reikalingas veiklas teikti vienoje 
paraiškoje). Pagal pirmųjų metų patirtį 
ir rezultatus Tarybos Humanitarinių ir 
socialinių mokslų komitetas, vykdymo 
grupė ir Tarybos administracija rengia 
naują Programos aprašo redakciją. 

Didelis mokslininkų aktyvumas ir 
projektų įvairovė liudija Programos aktu-
alumą daugeliui Lietuvos humanitarinių 
ir socialinių mokslų. Tai patvirtina ir 
2009 m. pabaigoje paskelbto naujo kvie-
timo 2010 metams duomenys. Programa 
prisideda prie mokslinio inovatyvumo 
skatinimo, tarpdalykinio ir tarpinstitu-
cinio bendradarbiavimo bei mokslo ir 
studijų institucijų organizacinių ir finan-
sinių problemų sprendimo. Lituanistinės 
bendruomenės lūkesčiai dideli, tačiau 
Lituanistikos plėtros programa savaime 
negali išspręsti visų humanitarinių ir 
socialinių mokslų problemų. Programa 
yra tik tam tikri struktūriniai finansi-
niai rėmai tyrimams vykdyti ir jiems 
skleisti. Problemas visuomet sprendžia 
mokslininkai, nuo kurių kūrybiškumo, 
iniciatyvumo, darbštumo priklauso li-
tuanistikos ateitis. 

Lietuviškumo 
geroji siela

Juozas Tumas-Vaižgantas lietu-
viškosios spaudos atgavimą 1904 m.  
iškėlė aukščiau už svarbiausius Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės isto-
rinius įvykius, taip pat ir už 1410 m.  
pergalę Žalgirio mūšyje. Šia Vaiž-
ganto mintimi Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dieną – gegužės 
7-ąją – pradėjo Lituanistikos tradici-
jų ir paveldo įprasminimo komisijos 
sekretorius Andrius Vaišnys. 

Vaižganto mintis kaip dangų per-
skrodžiantis žaibas verčia atsigręžti į 
save: kas esame, kas mums yra gim-
tieji namai ir kaip nutiko, kad vis dar 
esame lietuviai. Ne mūsų nuopelnas, 
bet mūsų senelių ir prosenių, o mūsų 
nuopelno nebent tiek, kiek didžiuo-
jamės savo protėviais ir norime tęsti 
jų eitąjį kelią.

Tęsti pradėtąjį, o gal tiesti naują 
kelią, pasirenkant naujus maršrutus? 
Natūralus klausimas, jeigu pripažin-
sime, kad gyvename lūžio periodą 
tautos gyvenime. Angliškais užrašais 
išmargintos pagrindinės Vilniaus 
gatvės rodytų, kad nemaža tautos 
dalis mielai savo valia nertų į globa-
listų verdamos smalos katilą, nes ten 
šilta, užtikrinta egzistencija, naujai 
mąstanti bendrija ir daug privalumų, 
kurių stinga likusioje Lietuvoje, mąs-
tančioje įprastomis kategorijomis, 
prisilaikančioje tradicinių vertybių, 
žodžiu, atsilikusioje.

Tų naujų ir naujausių vertybių 
įvairaus plauko ateiviai mūsų tautai 
nešė ir siūlė kaip danajų dovanas, ir 
toli gražu ne visa tauta joms atsispy-
rė. Nemaža dalis, ir būtent kultūrin-
giausioji, europietiškiausoji dalis –  
elitas – kaip tik ir pasirodė mažiau-
siai atspari tradicinėms vertybėms. 
Europinė kultūra politinį Lietuvos 
elitą tik dar labiau tolino nuo etninio 
tautos didžios dalies kamieno, ska-
tino pamiršti tėvų ir protėvių kalbą, 
persiimti „aukštesnėmis“ vertybė-
mis. Tačiau Vaižgantas mums yra 
lietuviškos dvasios reiškėjas ne todėl, 
kad kuklų kanauninko aprėdą būtų 
skubėjęs keisti į užsienines mantijas 
ar togas, bet dėl to, kad laikėsi tra-
dicinių vertybių, o lietuviškumą su-
prato kaip didžią tautos vertybę, jos 
gyvybiškumo reiškimosi prasmę. 

Šviesa turi savybę 
įveikti tamsą

Spaudos atgavimo, kalbos ir kny-
gos diena šiemet surengta Lietuvos 

mokslų akademijos rūmuose, tad 
nieko nuostabaus, kad šventės da-
lyvius sveikino ir ištarmės žodį tarė 
Lietuvos MA prezidentas akad. prof. 
Valdemaras Razumas. Jis priminė 
sunkiausius smūgius, kuriuos XIX a.  
patyrė Lietuva, savo valstybingumo 
netekusi po Trečiojo Abiejų Tautų 
Respublikos padalijimo 1795 me-
tais. Po pralaimėtų sukilimų prieš 
caro patvaldystę 1832 m. uždarytas 
Vilniaus universitetas, 1864 m. už-
drausta lietuviškoji spauda. Ilgiems 
dešimtmečiams buvo pristabdytas 
lietuvių kultūros augimas, supriešin-
tos lietuvių ir rusų tautos, dar labiau 
sukomplikuoti lietuvių ir lenkų san-
tykiai, kurie ir taip buvo pakankamai 
sudėtingi.

Tačiau net grėsmingiausia lemtis 
gimdo ir naujus fenomenus, prie 
kurių derėtų priskirti lietuviškąją 
knygnešystę, slaptas daraktorines 
ir motinos mokyklas. To meto Eu-
ropoje negirdėti ir ligi šiol beveik 
nežinomi dalykai, išaugę iš prieš 
visą tautą naudotų prievartos formų. 
Neteko girdėti, kad kuri kita tauta 
būtų išugdžiusi ką nors panašaus į 
lietuviškąją knygnešystę ar darakto-
riškas kaimo mokyklas. 

Nieko nuostabaus, kad ir pirmoji 
nuo žagrės lietuvių tautinės inteli-
gentijos karta mokslus ėjo, formavosi 
už Lietuvos sienų – Maskvos, Sankt 
Peterburgo, Rygos, Varšuvos aukšto-
siose mokyklose. Kad ir neturėdami 
teisės dirbti vadinamosiose lietuviš-
kose gubernijose (išskyrus gydyto-
jus ir kunigus), tie inteligentai darė 
viską, kas buvo įmanoma ir nuo jų 
priklausė, kad Lietuva nebūtų, poeto 
žodžiais, „tamsi ir juoda“. Šviesa turi 
nuostabią savybę įveikti tamsą. 

Galima tik pritarti Lietuvos MA 
prezidentui V. Razumui, kad net 
ir gūdžiausiais sovietiniais metais 
Lietuvos MA išliko lietuviška (ko 
neįmanoma pasakyti apie nė vienos 
kitos sąjunginės respublikos mokslų 
akademijas), joje visada buvo puose-
lėjamos lituanistikos tradicijos ir lie-
tuviškumas. Vertėtų priminti, kad iš 
reorganizuoto Lituanistikos instituto 
išsirutuliavo trys humanitarinio pro-
filio dabartiniai mokslo institutai: 
Lietuvių kalbos, Lietuvių literatūros 
ir tautosakos bei Lietuvos istori-
jos. Lituanistikos tradicijas visada 
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2006 ir 2010 m. Kalbos premijos laureatės, Vilniaus universiteto bendrakursės 
prof. Regina Koženiauskienė ir doc. dr. Vanda Kazanskienė bei Lietuvos MA 
Vrublevskių bibliotekos direktorius Sigitas Narbutas
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Jūratė GRickienė

Laikas apvainikuoja tai, kas sklinda iš širdies…

Vincės Jonuškaitės-Zaunienės 
d a i n i n i n k i ų  k o n k u r s a s 
kiekvieną pavasarį grįžta į 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
(LMTA) Didžiąją sceną, kur geriausiai 
pasirengusios solistės laiko savotišką 
meistriškumo ir kūrybinės brandos 
patikrą. Taip jaunoji dainininkių 
karta tęsia  Lietuvos k lasikinio 
dainavimo tradiciją, dar prieškaryje 
gražiai puoselėtą Valstybės teatro 
operos primadonos,  kamerinio 
dainavimo pionierės, visuomenininkės 
V. Jonuškaitės-Zaunienės. Jos vardo 
konkursas, pasižymintis aukštais 
vertinimo kriterijais, jau vienuoliktą 
kartą organizuojamas Akademinio 
skautų sąjūdžio Vydūno fondo (Čikaga) 
iniciatyva bendradarbiaujant su LMTA. 
Organizatoriai turi tikslą įžvelgti 
žvaigždes, galinčias ilgai ir ryškiai 
spindėti klasikinio dainavimo meno 
padangėje. Per dešimtį konkursų buvo 
atrastos pačios gabiausios jaunosios 
menininkės, kurios Lietuvoje ir užsienio 
šalyse įsiliejo į muzikinį gyvenimą: 
Aušra Liutkutė, Julija Stupnianek, Jurgita 
Adamonytė, Raminta Vaicekauskaitė, 
Milda Smalakytė, Asmik Grigorian, 
Viktorija Stanelytė, Ieva Prudnikovaitė, 
Lauryna Bendžiūnaitė, Agnė Sabulytė, 
Ona Kolobovaitė ir kt. 

Vienuoliktojo V. Jonuškaitės-Zau-
nienės dainininkių konkurso, vykusio 
balandžio 10 d., atidarymo metu kalbė-
jęs LMTA mokslo ir meno prorektorius 
prof. dr. Juozas Antanavičius džiaugėsi 
dainavimo menui reikšminga efektyvių 
vertybių tęstinumo tradicija, šiemet 
perkopusia jau į antrąjį dešimtmetį. 
Mūsų dainininkai pagal pripažinimą 
visuomenėje ir pergales tarptautinėje 
arenoje „groja pirmuoju smuiku“. Gali-
ma įžvelgti ir tam tikrą dainavimo sąjū-
dį Lietuvoje. Štai į TV projektus Dainų 
dainelė, Triumfo arka, Žvaigždžių duetai 
pritraukiama pati gausiausia auditorija, 
kurią vienija siekis klausytis populiarios 
ir pačios sudėtingiausios profesionalios 
vokalinės muzikos atlikimo. Jau keletą 
metų šio sąjūdžio dėka gausėja norin-
čiųjų studijuoti dainavimą Muzikos ir 
teatro akademijoje. Geriausios mūsų 
studentės, dalyvaudamos V. Jonuškai-
tės-Zaunienės konkurse, turi puikią 
progą patikrinti savo profesinę brandą ir 
pagerbti žymiąją primadoną. Prorekto-

rius nuoširdžiai padėkojo Akademinio 
skautų sąjūdžio Vydūno fondui ir jo 
spiritus movens filisteriui Edmundui 
Kulikauskui, be kurio nebūtų tokios 
geros konkurso auros, tokio gražaus 
renginio.

Konkurso vertinimo komisijo-
je – žymūs Lietuvos muzikai, Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro 
(LNOBT) ir LMTA Operos katedros 
dirigentas prof. Vytautas Viržonis. Salė 
nuščiūva laukdama dainininkių pa-
sirodymo… Trys iš jų bus paskelbtos 
laureatėmis. Palinkėkime geros kloties 
bel canto atlikėjoms, o patys trumpai 
apžvelkime V. Jonuškaitės-Zaunienės 
kūrybinį kelią, pasak jos amžininko 
Bronio Railos, sėkmės puokštėmis iš-
klotą.

V. Jonuškaitė-Zaunienė gimė 
1901 m. Subačiuje (Panevėžio aps.), dar 
vaikystėje pajuto tautinės kultūros vertę. 
Jos motina, pagarsėjusi apylinkės dai-
nininkė ir giesmininkė, išmokė Vincę 
senųjų liaudies dainų, septynerių metų 
atvedė į bažnyčios chorą, be to, jų na-
muose slapta veikė lietuviška mokyklėlė. 
Gal todėl Vincė baigė mokytojų kursus 
ir kurį laiką mokytojavo. Pirmąsias dai-
navimo pamokas ji gavo Voroneže iš 
latvių mecosoprano E. Zubit Pirmojo 
pasaulinio karo pabėgėlių stovykloje. 
Lemtingas jai buvo dalyvavimas kon-
certuose Kaune, ypač Miko Petrausko 
operoje Birutė (1919 m.), kur ji atliko 
Vaidilutės vaidmenį. Kompozitorius 
Kazimieras Viktoras Banaitis spaudoje 
atkreipė visuomenės dėmesį į puikų jos 
mecosopraną, ir tuoj pat buvo surinktos 
lėšos jai paremti. Penkerius metus V. 
Jonuškaitė-Zaunienė ryžtingai studijavo 
dainavimą Berlyne, Romoje ir Milane 
pas geriausius vokalo žinovus.

1925 m. gruodžio 9 d. Polinos vai-
dmeniu Piotro Čaikovskio Pikų damoje 
ji sėkmingai debiutavo Kauno Valstybės 
teatre. Iki pat priverstinės emigraci-
jos 1944 m. V. Jonuškaitė-Zaunienė 
buvo viena mylimiausių publikos dai-
nininkių. Ji – pirmoji lietuvių scenos 
Mignon, Amneris, Azučena, Dalila, 
Marina Mnišek. Per du dešimtmečius 
Valstybės teatre ji sukūrė 47 operos 
vaidmenis, tarp kurių buvo ir Karmen 
– vienas ryškiausių vaidmenų Lietuvos 
teatro istorijoje. V. Jonuškaitė-Zaunienė 
vienintelė iš lietuvių dainavo Paryžiaus 
Opera Comique (1937 m. Karmen, 1939 
m. Šarlotė) ir Grand Opera (1939 m. 

muzikos solo koncertų repertuare tarp 
W. A. Mozarto, F. Schuberto, J. Brahm-
so, R. Strausso, C. Debussy, G. Fauré ir 
kt. kūrinių, žymioji dainininkė tokią 
pačią reikšmę teikė lietuviškai muzikai. 
Taigi V. Jonuškaitę-Zaunienę, pasak  
prof. Jono Bruverio, galima drąsiai 
vadinti tikrąja kamerinio dainavimo 
įteisintoja Lietuvoje.

Tautos išblaškymo metais (1944 m. 
ji emigravo į Vokietiją, vėliau į JAV) išei-
viams lietuviška daina buvo vienintelė 
jungtis su tėvyne, gaivinusi tautos dva-
sią. Per penkis dešimtmečius (1997 m. V. 
Jonuškaitė-Zaunienė mirė Santa Barba-
roje) politinė emigrantė nepamiršo savo 
tėvynės. Vedama gilios tautinės kultūros 
sampratos, ji plėtojo aktyvią visuome-
nišką veiklą: rengė lietuviškos muzikos 
koncertus Niujorko, Čikagos, Toronto, 
Los Andželo koncertų salėse, įsitrau-
kė į moterų organizacijų veiklą, skaitė 
paskaitas apie liaudies kūrybą, mokė 
dainavimo, pasak jos, „daug žadančius 
balsus“, išleido penkiolikos lietuviškų 
dainų plokštelę, skatino kompozito-
rius, chorvedžius, instrumentininkus 

propaguoti įvairias muzikos apraiškas, 
aukštinančias Lietuvos meną.

Lietuvos kultūrai istoriškai reikš-
mingi V. Jonuškaitės-Zaunienės nuo-
pelnai akivaizdūs: operoje įspūdingai 
sudainuotos bemaž visos pagrindinės 
mecosoprano partijos, atverti keliai į 
subtilų kamerinio dainavimo pasaulį 
gaivinant ir kuriant jo tradicijas, išplė-
tota koncertinė visuomeniška veikla. Be 
to, ji buvo viena žymiausių dainininkių, 
kuri lietuvių meno prestižą iškėlė į tarp-
tautinį lygmenį.

***
Prieš pristatant naujas V. Jonuškai-

tės-Zaunienės dainininkių konkurso 
laureates ir jų dainuotus kūrinius, reikė-
tų pasakyti, kokie reikalavimai konkur-
santėms buvo keliami. Iš dainininkių 
išskiriama solistė, gebanti atlikti įvairių 
stilių muziką (baroko, klasicizmo, ro-
mantizmo epochų kūrinius, lietuvių 
kompozitorių originalią dainą bei lie-
tuvių liaudies dainą a cappella). Nepa-
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Dalila, Karmen), taip pat Rygos, Tali-
no, Prahos, Buenos Airių Colon teatre, 
Romoje, Palerme ir kt.

Apie savo vaidmenis dainininkė 
yra pasakiusi: ,,Man buvo svarbios ir 
brangios visos moterys, kurių vaidme-
nis dainavau... visus vaidmenis mėgau 
vienodai, gilinausi, stengiausi juos su-
prasti ir išgyventi, su jais sutapti. Tai lyg 
gerai lietuvei motinai jos dešimt vaikų... 
kiekvienas kuo nors skirtingas, o ji visus 
vienodai myli.“ Labiausiai atmintini 
amžininkams jos vaidmenys – Am-
neris, Ulrika, Azučena (G. Verdi Aida, 
Kaukių balius ir Trubadūras), Minjon  
(A. Toma Minjon), Marina (M. Mu-
sorgskio Borisas Godunovas), Polina, 
Grafienė (P. Čaikovskio Pikų dama), 
Dalila (C. Saint-Saënso Samsonas ir 
Dalila) ir, be abejo, Karmen su jos mei-
lės žaismu, aistra ir tragizmu. Jos talen-
tą operoje, manau, tiksliai nusako jos 
nuolatinio koncertmeisterio, kompozi-
toriaus Vlado Jakubėno recenzijoje pa-
rašyti žodžiai (kalbama apie Azučenos 
vaidmenį G. Verdi operoje Trubadūras): 
„Jos suvaidintas vaidmuo – užbaig-
tas, puikus meno kūrinys... subtilus 
pianissimo, stiprus forte, švelnus balso 
tembras... vaidyba – meistriška...“

V. Jonuškaitės-Zaunienės nuopelnai 
ne mažiau svarbūs ir garsinant lietu-
vių kompozitorių kūrinius, senąsias 
liaudies dainas. Lietuvoje ir užsienyje 
ji yra surengusi lietuvių muzikos kon-
certų (Romoje 1925 m., Stokholme 
1931 m., Paryžiuje 1934 m. ir kt.). Jų 
metu dainuodavo vilkėdama tautiškais 
rūbais, taip pagerbdama tradicinį lie-
tuvių meną. Stasio Santvaro žodžiai: 
„Tik Vincė sugebėjo subtiliai pasinerti 
į dainų nuotaikas ir jų dvasią, atkurti jų 
paprastumą, įsijausti į specialią ritmiką, 
išryškinti jų skambėjimą ir žvilgesį.“ Ji 
išnešė jas į užsienio koncertų sales, pa-
rodė, kas jos yra, suteikė joms kilnumo. 
Dainininkė pirmoji padainavo ne vieną 
K. V. Banaičio, Juozo Gruodžio, V. Jaku-
bėno, Antano Račiūno ir kitų lietuvių 
kompozitorių originalių dainų, ne kartą 
jai dedikuotų. Neatsitiktinai, nes ji buvo 
ir lietuvių muzikos kūrybos žadintoja. 
V. Jakubėnas yra vaizdžiai pasakęs: „Jos 
užsakytos dainos kartais buvo išgau-
namos „prirėmus“ prie sienos... iš to 
sukurta nemažai dainų, reikšmingų 
mano kūrybai... Ji – puiki rečitalistė, 
entuziastingai atliekanti kiekvieną lie-
tuvių kompozitorių kūrinį.“ Kamerinės 

Pianistas prof. Jurgis Karnavičius, koncertmeisterė doc. Nijolė Ralytė, koncertmeisterė Monika Laukaitytė, konkurso diplomantė Julija Karaliūnaitė, Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkurso 
laureatės Milda Tubelytė (III vieta), Viktorija Miškūnaitė (II vieta) ir Nerita Pokvytytė (I vieta)

Koncertmeisterė Nijolė Ralytė, Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkur-
so laureatė Nerita Pokvytytė ir jos mokytojas prof. Vladimiras Prudnikovas

Savo istoriją tęsia Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkursas

ĮVerTiNiMas
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Ilgai snaudęs Lietuvos  
pramonės vulkanas prabyla (2)
Pradžia Nr. 9

Lietuvoje pradedama saulės ele-
mentų, fotoelektros modulių, 
netolimoje ateityje ir saulės ele-

mentams reikalingo silicio gamyba. Jos 
imasi aukštųjų technologijų įmonės, 
kurias vienija Fotoelektros techno-
logijų ir verslo asociacija. Asociaciją 
sudaro 24 juridiniai asmenys.

Apie naujos aukštųjų technologijų 
gamybos šakos pirmuosius žingsnius 
ir ateities perspektyvas kalbamės su 
Fotoelektros technologijų ir verslo 
asociacijos nariais: asociacijos prezi-
dentu prof. Ramučiu Simu PETRIKIU, 
UAB „Telebaltikos importas ir ekspor-
tas“ generaliniu direktoriumi Arvydu 
APERAVIČIUMI, bendrovių „BOD 
Group“ ir „Baltic Solar Energy“ gene-
raliniu direktoriumi Vidmantu JANU-
LEVIČIUMI, taip pat UAB „Moder-
nios E-Technologijos“ direktoriumi, 
Perspektyvinių technologijų taikomųjų 
tyrimų instituto Tarybos pirmininku 
dr. Juru ULBIKU. Juos kalbina Mokslo 
Lietuvos vyriausiasis redaktorius Ge-
diminas ZEMLICKAS. 

Asociacijos veiklos 
prasmė

Mokslo Lietuva. Tarkime, Vokieti-
joje ar kurioje nors kitoje šalyje išrandami 
visiškai naujais principais ir technolo-
gijomis gaminami saulės elementai. 
Ar tada Lietuvos įmonių, Fotoelektros 
technologijų ir verslo asociacijos narių 
sumanymas plėtoti fotoelektros pramo-
nę patirtų nesėkmę?

Vidmantas Janulevičius. Tai būtų 
tarsi iš dangaus nukritęs stebuklas, bet 
praktiškai mažai tikėtinas, nes ateinan-
čios gamybos technologijos vis tiek 
remiasi nueinančiomis. 

ML. Tačiau personaliniai kompiute-
riai išstūmė dideles, gremėzdiškas skaičia-
vimo mašinas, padarė perversmą ne vien 
skaičiavimo technikoje, bet ir pasaulio 
ekonomikoje, žmonijos socialiniame 
gyvenime.

V. Janulevičius. Dar mažiausiai 
penketą metų saulės elementų gamy-
bos technologijos esminių pokyčių 
nepatirs, esu tikras, kad nepasikeis ir 
ilgiau. Fotovoltaikos pradžia laikytini 
maždaug 1917 metai, kai atlikti pir-
mieji šios srities bandymai. Tie patys 
fotoenergijos gavimo principai naudo-
jami ligi šiol.

ML. Tačiau pasaulio mokslo ir tech-
nologijų pokyčiai „greitėja“ geometrine 
progresija.

V. Janulevičius. Išties fotovoltaikos 
srityje atsirado plonasluoksnių modu-
lių technologija, bet šiandien labiausiai 
paplitę silicio technologijų pagrindu 
gaminami saulės elementai.

Juras ulbikas. Prakalbome apie 
mokslines saulės elementų gamybos 
perspektyvas. Į klasikinę technologiją 
nuolat įtraukiami ir nauji procesai – 
siekiama kuo didesnio efektyvumo. 
Pastaruoju metu prabilta apie nano-
technologinius saulės elementus. Ma-
tyt, prasidės sparčiai besivystančių 
nanotechnologijų taikymas klasikinėse 
technologijose. Vis dėlto prognozuo-
jama, kad 20 ar net 30 metų saulės 
elementai bus gaminami klasikinės 

technologijos pagrindu.
R a m u t i s  s i m a s  Pe t r i k i s . 

Gamybininkai paprastai dirba su jiems 
įprastomis technologijomis, bet mūsų 
Fotoelektros technologijų ir verslo 
asociacija tam ir įkurta, kad turėtų kur 
pasukti galvas ir mokslininkai. Labai 
svarbu stebėti pasaulyje vykstančius 
šios srities procesus ir laiku reaguoti. 
Mūsų pradėtasis mokslo ir verslo 
bendravimas kaip tik ir turi užtikrinti, 
kad jaustume šios gamybos „pulsą“ 
pasaulyje. Kai V. Janulevičiaus įmonė 
„BOD Group“ ėmėsi kompaktinių 
diskelių gamybos, buvo kas sako: 
„Ar nėra tų diskų pasaulyje? Kinai 
prigamins daugiau negu reikia“. 
Nepaisydami skeptikų „BOD Group“ 
specialistai šios gamybos ėmėsi ir 
nepralaimėjo. Panašiai ir bendrovė 
„Precizika-MET SC“: ėmėsi tobulinti 
saulės elementų gamybos procesus, 
nors ir toliau sėkmingai dalyvauja 
kitose pasaulinės gamybos rinkose – 
pirmiausia matavimų srities.

Mūsų asociacijos veikloje be ga-
mybininkų dalyvauja ir trys universi-
tetai, kurių mokslininkams bus privalu 
nuolat informuoti gamybininkus apie 
naujausius šios srities procesus ir tech-
nologijas. Tai ir yra asociacijos veiklos 
prasmė.

ML. Ko šiandien fotovoltaikos ga-
mybininkai labiausiai pageidautų iš 
mokslininkų?

V. Janulevičius. Šiaip jau ne kaip 
priekaištą, bet kaip pageidavimą išsa-
kyčiau štai kokią mintį: labai norėtųsi, 
kad lėšos, kurios skiriamos mokslui, 
būtų labiau pritaikytos verslo porei-
kiams. Labai svarbūs taikomojo pobū-
džio mokslo darbai. Prikurti, prirašyti 
straipsnių ir pripatentuoti galima daug 
ką, bet tuojau pat kyla klausimas, kaip 
visa tai gali būti panaudota? Moksli-
ninkai gyvena iš tų pačių gamyboje 
uždirbtų pinigų, todėl tikslinis lėšų 
panaudojimas ir mokslininkams turėtų 
rūpėti.

Esu tikras, kad sutelkę mokslo ir 
verslo pastangas padarysime labai gerą 
darbą. Rengiamės pirkti pačią moder-
niausią technologiją ir matome, kad 
mūsų mokslininkai saulės elementų 
kūrimo procesų tyrinėjimuose gerokai 
pasistūmėjo į priekį, todėl jais ir jų 
kompetencija pasitikiu. Tai, ką nuolat 

girdėdavome iš savo mokslo žmonių, 
šiandien matome toli pažengusiose 
pasaulio įmonėse.

Kokia technologija 
pranašesnė

ML. Kaip apibūdintumėte pasaulyje 
įprastas saulės elementų gamybos tech-
nologijas? Į ką orientuosis Lietuvos šia 
gamyba užsiimančios bendrovės?

V. Janulevičius. Pasaulyje yra gerų 
ir blogų pavyzdžių. Yra penki stambūs 
šios produkcijos gamintojai, bene pa-
žangiausios įmonės dirba Vokietijoje. 
Saulės elementus jos gamina silicio 
pagrindu. Kiek kitokią technologiją 
naudoja JAV bendrovė „Applied Ma-
terials“, kuri naudoja plonasluoksnių 
modulių technologiją. Ši įmonė turi 
ir savo mokslinę tyrimų laboratoriją. 
Kiek žinau, su plonasluoksnių modu-
lių technologija kyla daug sunkumų, 
kelios didelės įmonės jau atsidūrė ties 
bankroto riba, nes investavo būtent į 
šią gamybos technologiją. Sudėtinga 
ekonominė situacija neaplenkė ir Vo-
kietijos didžiausios įmonės „Q-Cells“. 

Įmonė taip pat gamina plonasluoksnius 
modulius, investavo 120 mln. dolerių 
į gamybą. Įmonės pajėgumas – apie  
100 MW plonasluoksnių saulės modu-
lių per metus. Visa bėda, kad gamina-
mų šios technologijos pagrindu saulės 
modulių našumas labai žemas – 6–9 
procentų. Naudojant tradicinius saulės 
elementus iš silicio, našumas – apie 
15–16 procentų. Mūsų „Precizika-
MET SC“ naudoja technologijas, ku-
rios turėtų užtikrinti ne mažiau kaip 18 
proc. našumo. Tokias pat technologijas 
naudosime „BOD Group“ ir „Baltic 
Solar Energy“ bendrovėse. Saulės ele-
mentus gaminsime iš monokristalinio 
silicio.

ML. Ar tai reiškia, kad plonasluoksnių 
saulės modulių gamyba nepasiteisino?

V. Janulevičius. Nedrįsčiau taip 
teigti. Ta technologija tobulės, tačiau 
jos galimas proveržis, man regis, 
įmanomas ne anksčiau kaip po 10 
metų. Didžiulis darbas laukia šios 
technologijos kūrėjų, jei norės esamos 
technologijos pagrindu gaminti 
ilgaamžiškesnius saulės elementus. 

Dabartiniai iš silicio pagamintieji 
saulės elementai tarnauja 20 ir net 
30 metų, o plonasluoksniai – 10–13 
metų.

ML. Kaip nutiko, kad JAV ir Vokietijos 
kai kurios kompanijos susigundė inves-
tuoti milžiniškų lėšų į plonasluoksnių 
saulės modulių gamybą?

V. Janulevičius. Su siliciu buvo 
susidariusi gan kritiška situacija. Šio-
je gamybos srityje nebuvo nė vienos 
įmonės, kuri 2006–2008 m. būtų gavusi 
mažiau kaip 30 proc. metinio pelno. 
Taip buvo. Kilus sunkumų su silicio 
gamyba kai kurios įmonės pabandė 
apsieiti be silicio, ėmėsi plonasluoksnių 
modulių gamybos.

Gamins fotoelektrinį 
silicį

ML. Įtraukime į pokalbį ir gerbiamąjį 
Arvydą Aperavičių, kuris prie diskutuojan-
čiųjų prisijungė kiek vėliau ir tik klausosi, 
neskubėdamas įsiterpti.

arvydas aperavičius. 1990 m. 
„Nuklone“ su jau amžiną atilsį prof. 
Stepu Janušoniu buvome pagaminę se-
riją saulės elementų, kurių efektyvumas 
buvo 12–13 procentų. Prieš 20 metų 
tai buvo labai geras rodiklis. Tiems 
elementams panaudojome gamybos 
procese išbrokuotas silicio plokšteles: 
nuėsdindavome jų sluoksnius, o patį 
silicį panaudodavome kaip pagrindą 
saulės elementams. Stepas ir Vida Ja-
nušoniai, dar keli jų grupės moksliniai 
darbuotojai stengėsi įgyvendinti savo 
mokslines idėjas. Kartu su „Nuklono“ 
technologais buvome padarę saulės 
modulį, kurio gaminamos elektros 
energijos visai pakako, kad veiktų te-
levizorius „Šilelis“.

Tačiau tai buvo laikas, kai nieko 
niekam nebereikėjo. Tad ir mūsų pra-
dėtų gaminti saulės elementų niekam 
neprireikė.

ML. Matyt, dėl to, kad saulės ener-
geija visą laiką buvo daug brangesnė už 
tradiciniais būdais gaminamą energiją. 
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Perspektyvinių technologijų taikomųjų tyrimų instituto direktorius prof. Algirdas Galdikas, Fotoelektros technologijų ir 
verslo asociacijos prezidentas prof. Simas Ramutis Petrikis ir „Modernios E-Technologijos“ direktorius dr. Juras Ulbikas 
renginyje, kai buvo pasirašoma paramos sutartis dėl aukštųjų technologijų verslo investicijų integruotame mokslo, studijų ir 
verslo centre „Santara“ pagal „LyderisLT“ programą

Balandžio 8 d. jie pasirašė paramos sutartį dėl aukštųjų technologijų verslo investicijų integruotame mokslo, studijų ir verslo 
centre „Santara“ pagal „LyderisLT“ programą: Vidmantas Janulevičius, Saulius Jakštas, ūkio ministras Dainius Kreivys, Sigitas 
Žvirblis, Arūnas Vaitkevičius, Vytautas Sakalauskas, Algirdas Kuliešius
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a. aperavičius. Kodėl saulės ele-
mentų kaina visą laiką buvo aukšta? 
Kai žlugo Sovietų Sąjunga, išnyko ir 
dauguma silicį gaminusių gamyklų. 
Liko tik „Mikronas“ ir „Angstremas“ 
Zelenograde, „Integralas“ Minske viso-
je buvusios Sovietų Sąjungos erdvėje –  
vietoj buvusių 40 tokių gamyklų kaip 
mūsų „Nuklonas“ ir „Venta“. Silicio 
gamyba šalyje krito. Kai Vokietijoje 
ir kitose šalyse staiga ėmė didėti sau-
lės elementų gamyba, išaugo ir silicio 
poreikis. Visi prisiminė žlugusią Za-
porožės įmonę, kuri rinkai gamino 
polisilicį, iš kurio auginamas saulės 
elementų gamybai reikalingas mo-
nosilicis. Šiuo metu pasaulio rinkose 
silicio poreikis akivaizdus – jaučiamas 
10–12 tūkst. t polisilicio trūkumas 
per metus. Išaugo ir kaina. Vokietijos 
kompanija „Wacker“ deklaruoja, kad 
jos gaminamo polisilicio savikaina – 
32 doleriai. Saulės elementų gamybai 
tinkamo silicio kaina išaugo iki 200 
dolerių, už tinkamą mikroschemoms –  
iki 400 dolerių. Šiuo metu saulės ele-
mentams tinkamo polisilicio kaina 
rinkoje apie 60–70 JAV dolerių už kilo-
gramą. Šio polisilicio gamybą ir norime 
organizuoti. 

Panaudoti savo 
privalumus

V. Janulevičius. Vokietijoje teko 
susipažinti su keturiomis didelėmis fo-
toelektros įmonėmis – „Centrotherm“, 
„Rot&Rau“, „Schmidt“ ir „Singulus“. 
Jos pagamina 87 proc. pasaulyje sau-
lės elementų gamyboje naudojamos 
įrangos. Dalis tos įrangos yra ir Vil-
niuje atidarytoje bendrovėje „Precizi-
ka-MET SC“. Ką mūsų mokslininkai 
kalba su mumis Vilniuje, vokiečiai tik 
žada įgyvendinti po dvejų trejų metų. 
Vadinasi, mūsų „smegenys“ dirba tei-
singa kryptimi. Nupirkę pažangiausią 
technologiją tikrai galėsime ją tobulinti 
ir ateityje didinti jos efektyvumą.

ML. Suprantu, kad šį pasitikėjimą 
Jums ir „BOD Group“ bendrovės specia-
listams teikia patirtis, įgyta kompaktinių 
diskų gamyboje.

V. Janulevičius. Prieš 10 metų 
kompaktinį diską pagamindavome 
per 7 sekundes, dabar CD diską ga-
miname per 3,5 s, o DVD – per 2,5 s. 
Saulės elementų gamyboje pakeitėme 
visą gamybos koncepciją, atsisakydami 
„in line“ principo, kai silicio plokštelė 
eina per visas galvanines vonias, kaiti-
nimus ir kitus procesus, kol gaunamas 
baigtinis elementas. Tam, kad prie tu-
rimos technologijos galėtume pritai-
kyti savo patobulinimus, mokslininkų 
pasiūlymus, savo įrangą suskaidėme į 
klasterius, atsisakydami vientiso ga-
mybos proceso. Visa tai darome tam, 
kad ateityje galėtume nuolat diegti 
naujus technologinius papildymus. 
Tų patobulinimų neabejotinai bus ir 
saulės elementų gamyboje, nes tik taip 

galėsime didinti jos efektyvumą.
ML. Kitaip tariant, siekiate lankstes-

nės gamybos, nors gamybininkams taip 
sudėtingiau.

V. Janulevičius. Išties gamybinin-
kams būtų paprasčiau gaminti nuo pra-
džios iki baigtinio elemento – reikėtų 
mažiau darbuotojų, būtų garantuota 
elementų kokybė ir gamybos efek-
tyvumas. Tačiau turime galvoti apie 
ateitį, vadinasi, apie nuolatinį efekty-
vumo didinimą, nes tik taip galėsime 
įsitvirtinti pasaulinėje rinkoje ir išlikti 
konkurentiški.

ML. Kalbame apie intelektinę veiklą 
ir technologijų tobulinimą, o tai ir rizikos 
kupina veikla. Kas, jeigu tie patobulinimai 
nepasiteisintų, nepasisektų įdiegti efek-
tyvių naujovių? Juk turite būti numatę 
ir atvejus, kai reikalai pakryps nepagei-
dautina linkme.

V. Janulevičius. Šventa vieta tuščia 
nebūna – jeigu mūsų mokslininkams 
nepavyks, pavyks kitiems. Tačiau 
esame užsibrėžę naujoves diegti, nuolat 
jų siekti ir šitaip veiksime. Pasitikime 
Perspektyvinių technologijų taikomųjų 
tyrimų instituto (vadovas prof. Algirdas 
Galdikas) ir prof. Ramučio Simo 
Petrikio vadovaujamos Fotoelektros 
technologijų ir verslo asociacijos 
mokslininkų kompetencija. Tai mūsų 
bendras tikslas ir bent kol kas mes jį 
vienodai suvokiame.

Ir mokslininkai 
keičiasi

V. Janulevičius. Esame labai maži 
žaidėjai tarptautinėje erdvėje, tad pa-
saulio rinkų paveikti negalime. Tačiau 
saulės moduliams pasaulyje paklausa 
yra ir ji nuolat didėja, todėl turime šia 
palankia galimybe pasinaudoti.

Turėdami vieną eksperimentinę 
saulės elementų gamybinę liniją 
bendrovėje „Precizika-MET SC“, jos 
privalumais sieksime pasinaudoti. 
Suprantama, šios linijos 5 MW galios 
metinė saulės elementų gamyba 
pasaulio rinkos nesudrebins, tačiau kaip 
bandomoji technologinė linija ji mums 
turėtų užtikrinti tam tikrą pranašumą. 
„Precizika-MET SC“ užsiims esamų 
technologinių procesų tobulinimu, 
o mes tas naujoves diegsime. „BOD 
Group“ ir „Baltic Solar Energy“ 
bendrovės bus statomos jau kaip tikros 
gamybinės įmonės, kurios pasinaudos 
bandomosios technologinės linijos 
įdirbiu. Neabejoju, kad tų naujovių 
mums bus pasiūlyta ir toks darbų 
pasiskirstymas turėtų būti abipusiai 
naudingas.

Kaip gamybininkai  daugiau 
bendraujame su pasauliniais tos 
įrangos gamintojais, tad gal ateityje 
patys siūlysime naujausius bendrovės 
„Precizika-MET SC “ išradimus 
ar pasiūlymus diegti į tarptautinę 
pramonę. Kodėl gi ne? Mūsiškiai 
uždirbtų kaip patentų turėtojai, o mes 

to bendradarbiavimo dėka iš užsienio 
įmonių gal gautume nemokamos 
įrangos. Galvojame ir apie tai. Esame 
pragmatikai, todėl mokslininkams 
tikrai neleisime pinigų užkasti smėlyje, 
darysime viską, kad į mokslą įdėtos 
lėšos sugrįžtų iš gamybos pelno.

ML. Gan subtili riba, kur prasideda ir 
baigiasi mokslininkų „smėlis“. Moksliniai 
tyrinėjimai niekada negarantuoja teigia-
mo rezultato. Neturiu mintyje filosofinio 
požiūrio, kai ir nepavykęs eksperimentas 
yra žingsnis į priekį pažinimo kelyje.

V. Janulevičius. Nemažai reikalų 
tenka turėti su mokslininkais. Galiu 
pasakyti, kad tai jau ne tarybinių laikų 
darbuotojai, kurie gaudavo atlyginimus 
tik už straipsnius. Kalbu apie taikomo-
jo mokslo srityje dirbančius moksli-
ninkus. Visi gyvename iš konkrečių 
veiklos rezultatų, savo rankomis ir 
protine veikla uždirbtos duonos, todėl 
ir mūsų požiūriai mažai kuo skiriasi. 

turi ribas. Atsiprašau už kalambūrą.
V. Janulevičius. Suprantami da-

lykai, dėl kurių tarp mūsų neturėtų 
kilti didesnių ginčų, nes mūsų tikslai 
sutampa. 2011 m. rudenį turės pradė-
ti veikti mūsų „Baltic Solar Energy“ 
bendrovės naujoji saulės elementų ga-
mybos įmonė, pradėsime gaminti ir 
užsakovams tiekti elementus. Esame 
pasirašę sutartis, kad saulės elementų 
18 proc. efektyvumą turime pasiekti 
2011 m. gruodį.

ML. Technologinę liniją numatote 
įvedinėti etapais, o gal iškart visą?

V. Janulevičius. Esame sukūrę 
DVD filmuką, kuriame tie gamybos 
procesai išraiškingai parodyti – kom-
paktus dovanojame besidomintiesiems. 
Ir tai ne vien filmukas, bet mūsų realių 
darbų pradžia.

Iš mokslininkų lauksime konkre-
čių pasiūlymų jau artimiausiu metu, 
nes renkamės įrangą iš keturių Vokieti-

iš kinų saulės elementų gamintojų, 
perkančių po 10–12 technologinių 
gamybos linijų. Esame tame derybų 
etape, kai turėsime galutinai pasirinkti 
mums labiausiai tinkančią gamybos 
liniją. O mūsų mokslininkams turėtų 
būti svarbu, kad ta pasirinktoji linija 
tiktų ir būsimiems jų tobulinimams, 
išradimams, gal net atradimams. Tai 
tik veiklos pradžia, o tolesni darbai 
parodys ir naujas perspektyvas.

ML. Ar mokslo žmonės neatsidurs 
keblioje padėtyje? Ta įranga tikriausiai 
bus visiškai nauja, vargu ar mūsų moks-
lininkai turės galimybių su ja iš anksto 
išsamiau susipažinti. O mokslas ne per 
metus padaromas.

J. ulbikas. Nesame įmetami kaip 
kačiukai į vandenį. Nuo 1994 m. iki 
šios dienos dirbome prie Europos Są-
jungos projektų, bendradarbiavome 
su tais pačiais įrangos gamintojais ir 
kitais saulės elementų ir fotovoltaikos 
procesų kūrėjais, naujausios technolo-
gijos kūrėjais. Tad galiu užtikrinti, kad 
mums visi tie procesai puikiai žinomi ir 
didesnių netikėtumų nebijome.

Botagėlis fotoelektros 
gamintojų arkliukui

V. Janulevičius. Nenorėčiau girtis, 
tačiau didesnių netikėtumų gali su-
laukti užsienio gamintojai. Kai kurie 
iš jų tik dabar pradeda dalytis min-
timis, ką darys po 2–3 metų, o mes 
jau neblogai įsivaizduojame, kokie 
nauji efektyvumo didinimo metodai 
taikytini saulės elementų gamyboje. 
Lenktynės paprastos: pagaminti kuo 
efektyvesnį ir pigesnį elementą. Efekty-
vumą suprantame kaip saulės energijos 
konvertavimą į šiluminę ar elektros 
energiją, be to, visa tai įgyvendinti 
siekiama kuo pigesniais būdais. Viskas 
labai paprasta, tačiau padaryti reikia. 
Ir taip padaryti, kad galėtume įdiegti į 
praktiką, nenaudodami jokių išorinių 
paramos šaltinių. Tas tikslas turi būti 
pasiektas iki 2020 metų. Šiuo metu už-
sienio šalių vyriausybės daro spaudimą 
mokslininkams, nes visi buvo truputį 
snūstelėję.

ML. Kaip tą galima paaiškinti, kad 
tokios perspektyvios srities mokslininkai 
snūstelėjo?

V. Janulevičius. Šis saulės elemen-
tų gamybos segmentas kilo kaip ant 
mielių, gamybos pelningumas buvo 
neįtikėtinai didelis. Jūs manote, kad 
Vokietijos kanclerė Angela Merkel ne-
matė, kad saulės elementus ir modulius 
gaminančių įmonių pelnas per metus 
buvo po 20 proc., kai Vokietijos įmonių 
pelno rodiklio vidurkis 3,5 procento? Ši 
verslo šaka tapo neįtikėtinai pelninga, 
ir pirmiausia dėl to, kad valstybė tei-
kia paramą fotoelektros gamintojams, 
pagal padidintus tarifus supirkdama 
elektros energiją. Bet taip amžinai nesi-
tęs, todėl mokslas privalo siekti, kad fo-
toelektros gamybos efektyvumas būtų 
kuo didesnis. Tačiau valstybės parama 
Vokietijos fotoelektros gamintojus net 
ir labai tenkino, tad savo pastangas jie 
labiau kreipė į fotoelektros gamybą, o 
ne jos gamybos efektyvumo didinimą. 
Natūralu, kad Vokietija pastaruoju 
metu ėmė mažinti fotoelektros supir-
kimo kainas. Tai ir būdas paspartinti 
mokslo įtaką fotoelektros gamybos 
efektyvumui didinti.

ML. Ar tokią Vokietijos vyriausybės 
botagėlio politiką vertinate teigiamai?

V. Janulevičius. Manau, tai tei-
singas sprendimas, jei galvosime apie 
visuomenės interesus. Tai botagėlis 
fotoelektros gamintojų arkliukui. 
Miegantys technologinės pažangos 
nedaro. 

bus daugiau

kalbėjosi Gediminas Zemlickas

Kaip gamybininkai iš mokslininkų 
norėtume didesnio atvirumo, nes tada 
laiku galėtume priimti teisingus spren-
dimus.

ML. Ar labai skiriasi mokslininkai, su 
kuriais gerbiamajam Aperavičiui tenka 
turėti reikalų, kad ir nuo tada, kai vado-
vavote „Nuklonui“?

arvydas aperavičius. Skiriasi ir 
net labai. Matau, kaip per nepriklauso-
mybės metus transformavosi tie patys 
mokslininkai, kuriuos pažinojau dar 
studijuodamas universitete. Iš laiko 
perspektyvos daug ką praeityje galima 
vertinti kritiškai – net ir taikomieji 
mokslai buvo reikalingi tik ataskai-
toms, na, dar straipsniams apipavida-
linti. Bent man taip atrodo.

Ne kačiukai vandenyje
ML. Lankėtės keturiose didžiosio-

se Vokietijos saulės elementų gamybos 
įmonėse, bet matytų technologijų subti-
lybių neatskleidžiate. Suprantu, kad esate 
ribojamas įsipareigojimų, yra konfidenci-
alumo ribos. Ar ne tas pats mokslininko 
veikloje? Atvirumo ribos moksle taip pat 

jos gamintojų. Absorbuojame visą įma-
nomą informaciją iš įvairių šaltinių. 
Pasirašysime tam tikrą konfidencialios 
informacijos neplatinimo sutartį – reali 
fotovoltaikos tarptautinio bendradar-
biavimo realija, su kuria ligi šiol mums 
neteko susidurti. Net bendraujant su 
naujausių tyrimų laboratorijomis tokių 
reikalavimų mums nebuvo keliama, bet 
šiame veiklos etape įsipareigojimų ne-
paisymas jau numato pinigines baudas 
ir kitas sankcijas. Prieš priimant vienus 
ar kitus sprendimus, pasirenkant tech-
nologijas, labai reikės ir mokslininkų 
žodžio. Kokią technologinę liniją ir 
įrenginius renkamės, kokius kitus bū-
tinus žingsnius teks numatyti – klaidų 
neturi būti. Teks įdarbinti įmonėje ir 
mokslininką, bent keliems mėnesiams, 
nes pagal visus įsipareigojimus infor-
macija neturi išeiti už įmonės ribų.

Mano paties užduotis labai pa-
prasta: kiekviena išvyka į tas Vokieti-
jos įmonės – tai nusiderėtas milijonas 
eurų. Kol kas viskas vyksta palankia 
linkme, nes derybose jau priartėjome 
prie tų kainų, kurių vokiečiai prašo 

Plazmocheminių silicio nitrido sluoksnių auginimo įrenginysLR ūkio ministras Dainius Kreivys ir Fotoelektros technologijų ir verslo asociacijos 
prezidentas prof. Simas Ramutis Petrikis

UAB „Precizika-MET SC“ valdybos pirmininkas Algimantas Barakauskas sausio 
26 d. atidarant industrinę fotolaboratoriją

MoksLas ir VersLas
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Bibliotekų ateitis svarstoma 
nuolat, o niūrios prognozės, 
vos atsiradus kompiuteriams, 

p as ig i rs t a  v i s  d ažni au .  D ab ar 
b i b l i o t e k i n i n k a i  l a u k i a ,  k o l 
visuomenė persirgs elektroninės 
knygos liga, tačiau nežinia, kokių 
naujovių dar sulauksime. 2010 m. 
Ontar io  specia l iųjų  bibl iotekų 
draugijos (Kanada) konferencijoje 
buvo apibendrintos trečiajame 
t ū k s t a n t m e t y j e  į v y k u s i o s 
konferencijos bibliotekų ateities 
tema.  Paskaita  buvo pavadinta 
pokalbiu apie mūsų ateities scenarijus. 
Pranešėjai atkreipė auditorijos dėmesį 
į svarbiausias ateities prielaidas:

– visos bibliotekos yra skirtin-
gos;

– nėra vienos ateities, kiekvienai 
bibliotekai ji yra skirtinga;

– pirmiausia turime būti lojalūs 
savo skaitytojams/vartotojams;

– pagrindinis bibliotekų uždavi-
nys – edukacinė veikla;

– bibliotekos visada turi ką pasiū-
lyti savo skaitytojams/vartotojams;

– kelio atgal nėra;
– niekas mumis nepasirūpins.
Į klausimą „Ar gali bibliotekos 

išnykti po 10–20 metų“ pranešėjai, 
deja, atsakė teigiamai. Toliau pateikti 
svarstymai ir rekomendacijos, kaip 
galėtume išsigelbėti:

– veržkitės į mokslinės komuni-
kacijos priešakines linijas;

– tapkite skaitytojų/vartotojų 
bendruomenės nariais;

– dalyvaukite savo institucijų aka-
deminėje veikloje;

– teikite virtualaus bendravimo 
erdves savo skaitytojams/vartoto-
jams;

– apsvarstykite veiklos priorite-
tus;

– rinkitės pirmiausia turinį, o ne 
formą;

– nenustokite svajoti.

Nenuostabu, kad pirmoje vie-
toje – patarimas gręžtis į mokslinę 
veiklą. Tais pačiais žodžiais Lietu-
vos bibliotekininkų draugijos (LBD) 
pirmininkas Algis Zurlys kreipėsi į 
10-osios LBD konferencijos dalyvius. 
Bibliotekininkai pagaliau turi imtis 
darbo, kurį puikiai gali atlikti, – in-
formacijos analizės ir sintezės.

Pasaulinio garso bibliotekinin-
kystės teoretiko Š. R. Ranganatano 
ketvirtasis bibliotekininkystės dės-
nis teigia – „taupyti skaitytojo laiką“. 
Ilgainiui mintis įgauna vis didesnę 
svarbą. Nors pats autorius šį dėsnį 
aiškino kaip optimalų bibliotekų dar-
bo laiko pasirinkimą ir patogų fondo 
išdėstymą, skaitmeninės informacijos 
amžiuje jis lemia visai naujas galimy-
bes, turėtų būti ypač skatintinas tiek 
bibliotekos viduje, tiek bibliotekos 
globėjų, steigėjų.

Teoriniuose bibliotekininkystės 
veikaluose nusakydami pagrindines 
bibliotekos funkcijas vardijame:

– kumuliacinė (žinijos kaupi-
mo);

– mnemotinė (atminties išsau-
gojimo);

– komunikacinė (žinijos, infor-
macijos paskleidimo). 

Tačiau vis dar varžomės kiekvienai 
bibliotekai skirti mokslinę funkciją. 
Dar 1960 m. anglų bibliotekininkas 
R .  Mai z e l i s  i škė l ė  m i nt į ,  k a d 
m ok s l i n ė s  ( i r,  n e t  n e ab e j o ju , 
vešiosios – B. R.) bibliotekos savo 
funkciją atlieka tik tuomet, kai 
pačios dalyvauja mokslo tiriamajame 
procese, aprūpindamos mokslininkus 
ir specialistus informacija pagal jų 
poreikius.  Bibliotekininkai  jau 
seniai kuria naujas žinias, o juk 
kurti naujas žinias – mokslininko 
prerogaty va .  Ana l izuo dami  i r 
sintetindami duomenų bazės sukauptą 
informaciją bibliotekininkai patys 
tampa mokslininkais. Tik dažniausiai 
nevertina nei savo mokslinio darbo 
rezultatų, nei savo kompetencijos. Be 
reikalo. Bibliotekininkai turi patirtį 

valdyti informacijos srautus – tai 
pagrindinė jų funkcija, harmoningai 
keičiantis pagal atsirandančius naujus 
reikalavimus.

Prisiminkime Š. R. Ranganata-
ną – šį kartą penktąjį bibliotekinin-
kystės dėsnį: „biblioteka yra augantis 
organizmas“. Bibliotekos nuolat kinta, 
siekdamos prisitaikyti prie kintančių 
informacinių poreikių. Šis lankstumas 
apima ne tik fondus ir kolekcijas, bet 
ir paslaugas. Taigi vieną iš bibliote-
kininko veiklos perspektyvų galima 
įvardyti vienu žodžiu: bibliometrija. 
Žodis nenaujas, terminą apibrėžtume 
šiais žodžiais: matematinis dokumentų 
srautų arba jų bibliografinių charakte-
ristikų tyrimas. 

Terminas istoriškai kilo iš termino 
„bibliografinė statistika“. Tokį terminą 
dėstydamas bibliografijos kursą 
Kembridžo universitete 1922 m. 
pasiūlė E. Hulme. Terminas vos kelis 
kartus pavartotas, kuriam laikui dingo 
iš mokslininkų ir bibliotekininkų 
akiračio. Neprigijo ir Š. R. Ranganatano 
1948 m.  s iū lyta  „ l ibrametr i ja“ 
(kiekybinių metodų kompleksas 
bibliotekinės veiklos procesams tirti). 
Pagaliau 1969 m. A. Pričardas vietoj 
termino „bibliografinė statistika“ 
pasiūlė terminą „Bibliometrija“, kuris 
bibliotekininkystės ir mokslotyros 
literatūroje vartojamas iki šiol. 
Lietuvoje apie bibliometriją skelbta 
nemažai  prof .  habi l .  dr.  Onos 
Voverienės, doc. dr. Inos Dagytės 
straipsnių. Tyrinėjimų istorija ir 
metodika apibendrinta O. Voverienės 
monografijoje Bibliometrija (Vilnius, 
1999).

Bibliometrija, apimanti matema-
tinių metodų kompleksą dokumen-
tų srautams arba jų bibliografinėms 
charakteristikoms tirti, naudojama 
bibliotekų tinklų analizei ir jų opti-
mizavimui, autoriaus, institucijos, 
žurnalo, renginio, šalies ir t. t. indė-
liui, pripažinimui nustatyti, krypčių 
mokslinėje veikloje prognozavimui, 
duomenų palyginimui ir t. t.

Apie naują (arba pamirštą seną) veiklą bibliotekose
Dr. Birutė Railienė
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Dr. Birutė Railienė, 
audrė tRumPienė
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Mokslinės veiklos vertinimas mokslometriniais 
rodikliais – nauja Peterio Vinklerio knyga

Istoriškai mokslotyra siejasi su 
chemija – per asmenybes. Pirmą 
kartą mokslotyrinis bibliometrijos 

metodas buvo panaudotas chemijos 
pramonei išanalizuoti. Tyrimą 1911 m.  
atliko Rygos universiteto profeso-
rius, chemikas, ilgainiui – chemijos 
istorikas, mokslotyrininkas Paulis 
Valdenas. Jo pranešimas apie chemijos 
raidą Rusijoje, perskaitytas antrajame 
D. Mendelejevo suvažiavime, pradėjo 
ne tik chemijos istorijos tyrinėjimus 
Rusijoje, bet ir inicijavo visiškai nau-
jos pasaulyje mokslo šakos – mokslo-
metrijos atsiradimą.

Pasaulinę šlovę pelnęs mokslinių 
citatų srautus suvaldęs Judžinas 
Garfildas, turėdamas universitetinį 
chemiko išsilavinimą, pasibaigus 
Antrajam pasaliniam karui susidomėjo 
tuo metu visai nauja veiklos sritimi, 
kuri i lgainiui tapo žinoma kaip 
informacijos mokslai. J. Garfildas 
suvokė, kad jo tikrasis pašaukimas yra 

Pirmieji bibliometriniai tyrinė-
jimai reikalavo didelio kruopštumo, 
fizinės ištvermės. Informacija buvo 
kaupiama, apdorojama rankiniu 
būdu. Tik šio amžiaus pradžioje pra-
sidėjo bibliometrijos aukso amžius – 
pasaulyje gerai žinomos duomenų 
bibliografinių duomenų bazės ėmė 
rūpintis savo duomenų istoriniu gy-
liu. Pavyzdžiui, ISI Web of Science 
duomenų bazės kai kurių dalių gylis 
dabar siekia 1898 metus. Duome-
nys tapo lengvai prieinami (nekalbu 
apie kainą…). Kita vertus – tai bibli-
ografiniai duomenys, kurie fiksuoja 
konkrečius publikavimo faktus ir yra 
neginčijami. Atkreiptinas ekspertų 
dėmesys – mokslinės etikos klausimų 
bibliometrija nesprendžia.

Bibliometrija, išsivadavusi iš su-
sierzinimą keliančio ir jai primesto 
paslaptingumo, pasaulyje vis plačiau 
pripažįstama kaip universali moks-
linės veiklos, asmeninio mokslinio 
indėlio vertinimo priemonė. 

Jei atsigręžtume, pamatytume, kad 
šiuos tyrimus bibliotekos vykdė ne 
kartą. Tik vadindavo kukliai – „publi-
kacijų apžvalga“, „spaudos veidrody-
je“, „veikla tokiais ir tokiais metais“ ir 
t. t. Tokiems tyrimams svarbus moks-
linis komentaras, palyginimas miesto, 
regiono, šalies mastu. Bibliometrinius 
konkrečių mokslinių institutų arba 
mokslininkų veiklos tyrimus jau ke-
lerius metus atlieka Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių biblioteka, jų 
pageidauja valstybiniai bei Vilniaus 
universiteto moksliniai institutai. Bazė 
bibliometriniams tyrimams atlikti 
– ne tik keliose bibliotekose tepriei-
nama ISI Web of Science bazė, bet ir 
mums visiems iki skausmo pažįstami 
elektroniniai katalogai, Bibliografijos 
žinios, spaudos statistikos leidiniai, 
pagaliau personalinės bibliografijos 
rodyklės, kuriose sukaupti kultūros ir 
mokslo paveldo fragmentai, kiti bibli-
ografinės informacijos šaltiniai.

Bibliotekininkai Lietuvoje per 
ilgai delsia imtis šios svarbios ir at-

sakingos veiklos dėl įvairių, netgi 
apmaudžiai subjektyvių priežasčių. 

Juk tokios informacijos reikia ne 
vien moksliniam vertinimui. Tai gali 
būti ir populiarios sveikatos apsau-
gos, mitybos, kultūros vertybių ar 
globalios temos vertinimas, pateiktas 
keliais parametrais:

– klausimo ištirtumas (chrono-
loginis);

– reitingo nustatymas (populia-
rumas);

– palyginimas šalies, tarptautiniu 
mastu.

Bibliotekininko privalumai – 
žmogiškas dėmesingumas ir kom-
petencija visaapimančioje šaltoje 
skaitmeninėje aplinkoje. Jų nevalia 
nuvertinti ar prarasti. Bibliotekinin-
kai yra būtent tie specialistai, kurie 
gali profesionaliai ir kartu neturė-
dami asmeninio suinteresuotumo 
atlikti informacijos tyrimus; turi 
patirties dirbdami su informacija, 
pažįsta mokslininkų bendruomenę; 
gali teikti bibliometrinius duomenis 
savo aukštosios mokyklos, instituto, 
savivaldybės, mokyklos, miesto, kraš-
to indėliui ar populiarumui nusakyti; 
gali teikti aukščiausios kvalifikacijos 
informacijos valdymo paslaugas.

Biblioteka – ne informacijos mu-
ziejus ar informacijos baras-resto-
ranas, o informacijos verslo įmonė, 
galinti veikti efektyviai, teikti svarų 
indėlį į mokslą ir mokymąsi. Kalbame 
ne apie informacijos pateikimą, bet 
apie naujos informacijos sukūrimą. 
Apie informacijos analizę ir sintezę.

Šią koncepciją teks svarstyti, kai 
ginant bibliotekos egzistavimą ne-
beužteks argumentų apie sėkmin-
gą knygų, kitų dokumentų pirkimą, 
tvarkymą ir pateikimą. Kai reikės 
„dėti ant stalo“ bibliotekos veiklos 
produkciją.

Pranešimas perskaitytas 10-ojo-
je Lietuvos bibliotekininkų draugijos 
konferencijoje Kaune, 2010 m. balan-
džio 30 d.

ne cheminiai tyrimai, o nepanaudotų 
informacinių išteklių atskleidimas. 
Tai buvo labai svarbi išvada, kuri 
nulėmė tolesnį J. Garfildo mokslinį 
kelią. Nesibodėdamas „sausu“ darbu 
J. Garfildas tapo garsiausiu XX a. 
informatikos specialistu, sukūrė 
plačiai  taikomą bibl iometr ijos 
metodais pagrįstą mokslinės veiklos 
vertinimo metodiką.

Bibliometrijos Lietuvoje pradi-
ninkė profesorė Ona Voverienė savo 
pirmuosius mokslinius tyrimus atliko 
Lietuvos buitinės chemijos projektavi-
mo-konstravimo biure, vadovaudama 
Informacijos skyriui, apdorodama pa-
saulinę informaciją chemijos srityje. 
Ilgainiui Lietuvos skaitytojams išleido 
mokslotyros trilogiją Bibliometrija 
(1999), Lietuvos mokslinės mokyklos 
(2002) bei Žymieji XX amžiaus Lietu-
vos mokslininkai (2009).

Lietuvoje bibliometrines užklau-
sas sėkmingai atlieka Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekos 
darbuotojos. Tai konkretaus moks-
lininko ar tyrėjo, ar visos institucijos  

publikacijų citavimo statistika pagal 
dabartinius mokslo vertinimo rodi-
klius. Duomenų apie  autoriaus h-in-
deksą, žurnalų, referuojamų Thomson 
Reuters ISI Web of Science duomenų 
bazėje, citavimo indeksų iš Journal 
Citation Reports bazės, paieška ir pa-
teikimas.

Mūsų vartomos knygos autorius – 
2009 m. pelnęs garbingiausią mokslo-
tyrininkų apdovanojimą – Dereko de 
Sola Praiso medalį už išskirtinį indėlį 
kiekybiniuose mokslo tyrinėjimuose – 
taip pat chemikas. Dr. Peteris Vinkle-
ris (Peter Vinkler) 1966 m. baigė che-
mijos studijas Šegedo (Szeged) uni-
versitete Vengrijoje, 1974 m. apgynė 
disertaciją apie sieros spektroskopiją. 
Šiuo metu yra Cheminių tyrimų cen-
tro Budapešte mokslinis sekretorius, 
iki 2009 m. pabaigos buvo Vengrijos 
mokslų akademijos Mokslinių publi-
kacijų duomenų centro direktorius. 
Kelerius metus dirbo Cheminių ty-
rimų centro Biokompleksinių tyrimų 
skyriaus vadovu. Skelbė straipsnius 
mokslotyros bei informacijos mokslų 

temomis, daugiausia apie personalinį 
ir institucijų vertinimą kiekybiniais 
metodais. P. Vinkleris sukūrė moks-
linių publikacijų vertinimo metodą, 
taikomą skirstant finansavimą moks-
linėms programoms. Visada ieškojo 
ir akcentuodavo ryšį tarp šalies eko-
nominio lygio ir mokslo rezultatų. 
Dalyvauja pasaulio mokslotyrininkų 
veikloje – yra Amerikos informa-
cijos mokslo draugijos (American 
Society of Information Science and 
Technology) narys bei Tarptautinės 
mokslometrijos ir informetrijos ben-
drijos (International Society of Scien-
tometrics and Informetrics) narys, 
mokslotyrinio žurnalo Scientometrics 
vyriausiojo redaktoriaus pavaduo-
tojas ir apžvalgininkas, taip pat rašo 
žurnalams Journal of Informetrics bei 
Journal of the American Society for 
Information Science and Technology. 

Savo knygą Mokslo vertinimas 
mokslometriniai rodikliais autorius 
pradeda žymaus JAV sociologo Ro-
berto K. Mertono žodžiais: „(...) moks-
lo raidai turi įtakos tik toks mokslinis 

darbas, kuris tinkamai perduodamas ir 
juo gali pasinaudoti kiti mokslininkai 
(...)“ Kurdamas naujas žinias moks-
lininkas neišvengiamai bendrauja su 
kitais mokslininkais. Būtent formalieji 
mokslinės komunikacijos rodikliai 
(publikacijos), jų vertinimas ir sulau-
kia ypač daug tyrėjų dėmesio, taikomi 
ne tik individo, bet ir įstaigos, žurnalo, 
šalies bei mokslo srities vertinimui, 
palyginimui.

Kaip teigia P. Vinkleris, mokslo-
metrijos objektas – mokslinėje vei-
kloje dalyvaujantys tyrėjai ir tyrėjų 
grupės, jų tarpusavio ryšiai, taip pat 
pats mokslo fenomenas. Mokslome-
trija nepriklauso jokiai konkrečiai 
mokslinei disciplinai. 

Autoriaus žodžiais, mokslometri-
ja – tai mokslo labui skirtas mokslas 
apie mokslą, tiriantis santykį tarp 
visuomenės ir mokslo, tarp moks-

*Vinkler, Peter. The evaluation of 
research by scientometric indicators. –  
Oxford : Chandos Publishing, 2010. – 
313 p. – ISBN 9781843345725.

*

bibLioTekiNiNkysTė
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Vytauto Didžiojo Universitetas
GAMTOS MOKSLŲ 
FAKULTETE:

aplinkotyros katedroje: 
profesoriaus – 2 vietos;
lektoriaus – 2 vietos ( 0,75; 0,75 etato);
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,25 
etato);
Biologijos katedroje: 
profesoriaus – 1 vieta ( 0,5 etato);
docento – 2 vietos (1; 0,5 etato);
lektoriaus – 3 vietos (0,5; 0,5; 0,5 etato);
asistento – 1 vieta;
vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,5etato);
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 2 vietos (0,5; 
0,5 etato);
Biochemijos ir biotechnologijų katedroje: 
profesoriaus – 2 vietos (1; 0,25 etato);
docento – 2 vietos (0,5; 0,5 etato);
lektoriaus – 2 vietos (0,5; 0,25 etato);
Fizikos katedroje:
profesoriaus – 3 vietos (1; 1; 0,5 etato);

EKONOMIKOS IR 
VADYBOS 
FAKULTETE: 

ekonomikos katedroje: 
profesoriaus – 1 vieta;
lektoriaus – 1 vieta;
Finansų katedroje: 
profesoriaus – 1 vieta;
lektoriaus – 1 vieta;
marketingo katedra:
katedros vedėjo (profesoriaus) – 1 vieta
profesoriaus – 1 vieta;
Vadybos katedroje: 
profesoriaus – 2 vietos;
docento –1 vieta (0,5 etato);
asistento – 1 vieta (0,5 etato);

INFORMATIKOS 
FAKULTETE:

matematikos ir statistikos katedroje: 
profesoriaus – 1 vieta (0,5 etato);
sistemų analizės katedroje:
profesoriaus – 3 vietos (1; 0,5; 0,5 etato);
vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta; 
taikomosios informatikos katedroje: 
docento – 1 vieta;
lektoriaus – 2 vietos;
mokslo darbuotojo – 1 vieta ( 0,5 etato);

KATALIKŲ 
TEOLOGIJOS 
FAKULTETE:

Religijos studijų katedroje:
profesoriaus – 1 vieta (0,75 etato)
teologijos katedroje:
asistento – 1 vieta (0,5 etato);
Bažnytinės teisės katedroje:
docento – 1 vieta;

MENŲ FAKULTETE:

menotyros katedroje: 
profesoriaus – 2 vietos (1; 0,5 etato);
vyriausio mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,5 etato);
docento – 2 vietos (1; 0,5 etato);
lektoriaus– 3 vietos (0,5; 0,5; 0,5 etato);

SOCIALINĖS GEROVĖS FAKULTETE:

socialinio darbo katedroje: 
lektoriaus – 2 vietos (0,5; 0,75 etato);
asistento – 1 vieta (0,5 etato);

POLITIKOS MOKSLŲ IR  
DIPLOMATIJOS FAKULTETE:

Politologijos katedroje:
profesoriaus – 1 vieta;
docento – 1 vieta;
lektoriaus – 1 vieta (0,5 etato);
asistento – 2 vietos (0,5; 0,5 etato);
Regionistikos katedroje: 
docento – 1 vieta (0,5 etato);
Viešojo administravimo katedroje:
docento – 1 vieta (0,5 etato);
Viešosios komunikacijos katedroje:
lektoriaus – 2 vietos (1; 0,5 etato);
Č. milošo slavistikos centre:
mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,5 etato);
letonikos centre:
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,5 etato);

TEISĖS FAKULTETE: 

Privatinės teisės katedroje:
profesoriaus – 1 vieta;
asistento – 1 vieta;
Viešosios teisės katedroje:
profesoriaus – 1 vieta;
docento – 1 vieta;
asistento – 1 vieta (0,25 etato);

UŽSIENIO KALBŲ CENTRE:     

anglų kalbos:
lektoriaus – 13 vietų;
lektoriaus – 1 vieta (0,75 etato);
Vokiečių kalbos:
lektoriaus – 1 vieta;
Rusų kalbos:
lektoriaus – 1 vieta;
Rusų/estų kalbos:
lektoriaus – 1 vieta (0,5 etato);
latvių kalbos:
lektoriaus – 1 vieta (0,25 etato);
lotynų kalbos:
lektoriaus – 1 vieta;
italų kalbos:
lektoriaus – 2 vietos (0,75; 0,5 etato);
Prancūzų kalbos:
lektoriaus – 1 vieta;
turkų kalbos:
lektoriaus – 1 vieta (0,75 etato);
norvegų kalbos:
lektoriaus – 1 vieta (0,5 etato);

SPORTO CENTRE:

kūno kultūros skyriuje:
skyriaus vedėjo – 1 vieta; 
docento – 1 vieta; 
lektoriaus – 4 vietos;
sporto skyriuje:
lektoriaus – 2 vietos;

KAUNO BOTANIKOS SODE:

vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta;
mokslo darbuotojo – 5 vietos;
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1vieta.

Vytauto Didžiojo universitetas skelbia konkursą užimti šias pareigas nuo 2010 m. rugsėjo 1 d.:

teatrologijos katedroje: 
profesoriaus – 1 vieta;
docento – 1 vieta ( 0,75 etato);
lektoriaus – 3 vietos (1; 1; 0,5 etato);

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ 
FAKULTETE:

anglų filologijos katedroje: 
profesoriaus – 1 vieta;
docento – 1 vieta;
lektoriaus (daktaras) – 1 vieta;
asistento – 1 vieta;
etnologijos ir folkloristikos katedroje:
profesoriaus – 1 vieta;
docento – 3 vietos;
Filosofijos katedroje: 
katedros vedėjo – 1 vieta
profesoriaus – 1 vieta;
docento – 2 vietos (0,5; 0,5 etato);
istorijos katedroje: 
profesoriaus – 1 vieta (0,5 etato); 
docento – 2 vietos;
lietuvių kalbos katedroje:
profesoriaus – 2 vietos (1; 0,5 etato);
lektoriaus (daktaras) – 2 vietos (0,25; 0,25 etato);
lektoriaus – 1 vieta (0,5 etato);
lietuvių literatūros katedroje: 
profesoriaus – 1 vieta (0,5 etato);  
docento – 2 vietos (1; 0,5 etato);
Vokiečių ir prancūzų filologijos katedroje:
lektoriaus (daktaras) – 1 vieta 
lektoriaus – 1 vieta;
kompiuterinės lingvistikos centre:
vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,25 
etato);
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 2 vietos (0,25; 
0,5 etato);
išeivijos studijų centre:
mokslo darbuotojo – 2  vietos (1; 0,5 etato);
karo istorijos centre:
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta;

SOCIALINIŲ MOKSLŲ
FAKULTETE:

edukologijos katedroje: 
profesoriaus – 2 vietos; 
docento – 1 vieta (0,5 etato);  
Psichologijos klinikoje:
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 2 vietos (0,5; 
0,5 etato);
sociologijos katedroje: 
profesoriaus – 1 vieta (socialinės ir kultūrinės 
antropologija (1 etatas));
profesoriaus – 1 vieta (kultūros sociologija (0,75 
etato));
lektoriaus – 1 vieta (sveikatos sociologija (1 eta-
tas));
lektoriaus – 1 vieta (religijos sociologija (0,5 eta-
to));
socialinių tyrimų centre:
vyresniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,25 
etato);
socialinės antropologijos centre:
mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,25 etato);
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 1 vieta (0,25 
etato);
studijų kokybės centre:
mokslo darbuotojo – 1 vieta;
jaunesniojo mokslo darbuotojo – 2 vietos (0,5; 
0,5 etato);

Etato dydis gali būti tikslinamas sudarant darbo sutartį.

Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai, mokslinių publikacijų ir kitos mokslinės veiklos sąrašų formos ir prašymo 
forma pateikiami VDU internetinio tinklalapio www.vdu.lt pirmo puslapio naujienose. Dokumentai priimami 
iki 2010 m. birželio 10 d. adresu: Laisvės al. 53, 3000 Kaunas, VDU Personalo tarnyba 302–303 kab., tel. 8 37 
327865

Rektorius Zigmas lydeka

2010 m. Mokslo Lietuva vykdo pro-
jektą Mokslui, visuomenei ir kultūrai. 
siekdama populiarinti laikraštyje 
publikuojamą medžiagą redakcija 
leidžia naudotis publikacijomis tol, 
kol spaudos, radijo ir televizijos rė-
mimo fondas rems minėtą projektą.

lo ir šalies ekonominio išsivystymo. 
Mokslometrijos esmė ir pagrindas –  
kiekybiniai rodikliai. Jiems ir skirta 
autoriaus knyga.

P. Vinklerio knygoje aprašyti 
mokslotyrininko darbe pasiteisinę 
kiekybiniai mokslinės veiklos ver-
tinimo metodai, pagrįsti autorių, 
publikacijų, žurnalų citavimo anali-
ze. Knygoje pateikti vertinančiosios 
mokslometrijos metodų aprašymai, 
klasifikacija, siūlomi paties autoriaus 
sukurti nauji vertinimo metodai bei 
idėjos. Pateikta trumpa istorinė kiek-
vieno metodo apžvalga. Atkreipęs 
dėmesį į taikomų metodų ribotumą, 
galimą nepatikimumą, pabrėžęs, kad 
mokslotyroje negali būti taisyklių, o 
tik bendros tendencijos ir taikymo 
galimybės, autorius teigia: „Lengviau 
atrasti patikimus rodiklius, įverti-
nančius šalių publikavimo ypatumus, 
nei įvertinti individus“. Atkreiptume 
dėmesį ir į autoriaus poziciją citavi-
mo indekso, kurį P. Vinkleris vadina 
Garfildo indeksu, atžvilgiu. Daugelis 
klysta citavimo indeksą taikydami 
individualiems straipsniams, moks-
lininkams ar tyrėjų grupėms vertinti. 
Citavimo indeksas atspindi tik žurna-
lo poziciją kitų žurnalų atžvilgiu. 

Apibūdinti vertinančiosios moks-
lometrijos metodai galėtų paskatinti 
praktiškai vykdyti mokslotyrinę vei-
klą, panaudojant elektroninėse terpė-
se sukauptą citavimo bei bibliografinę 
informaciją. Knygoje taip pat aptartas 
mokslometrinis ISI-S modelis, skirtas 
mokslinės informacijos proceso insti-
tucionalizavimui. Autoriaus pateikia-
mi  mokslometriniai ir bibliometriniai 
rodikliai grindžiami atitinkamomis 
matematinėmis formulėmis, knyga 
gausiai iliustruota lentelėmis su auto-
riaus atliktų tyrimų pavyzdžiais. 

Pagrindinės knygos dalys:
– Vertinančiosios mokslometrijos 

rodiklių klasifikacija
– Mokslinių publikacijų skaičiaus 

augimas
– Žurnalų citavimo indeksas 

(Garfildo rodiklis)
– Mokslinės informacijos senė-

jimas
– Mokslometriniai rodikliai pu-

blikacijų vertinimui
– Mokslinės informacijos institu-

cionalizavimas (ISI-S modelis)
Knygoje pateikiami praktiškai pri-

taikomi kiekybiniai mokslinių publi-
kacijų vertinimo metodai individams, 
grupėms, institucijoms, šalims. Knyga 
skirta mokslo bendruomenei, mokslo 
administratoriams, mokslotyrinin-
kams, bibliotekininkams ir studen-
tams, visiems besidomintiems mokslo 
vertinimo problematika, bibliome-
trija bei mokslometrija. Informacinę 
knygos reikšmę sustiprina išsamus 
panaudotos literatūros sąrašas, as-
menvardžių, bet ir mūsuose dar retai 
tesudaroma dalykų rodyklė. 

Pranešimas perskaitytas 10-ojoje 
Lietuvos bibliotekininkų draugijos kon-
ferencijoje Kaune, 2010 m. balandžio 
30 d.
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arbaBaltasis šviesoraščio metraštininkas,
Penki vakarai su Bernardu

Pradžia 2009 m. Nr. 15

Kai materializmas 
bejėgis

Vargu ar kas bent jau iš vyresnio 
amžiaus žmonių nėra girdėjęs 
Volfgango Mesingo (1899–

1974) pavardės. Nugalėjusio materi-
alizmo šalyje jo vardas buvo tariamas 
sutrumpintai – Volfas, bet vis tiek 
skambu ir prasminga. Lietuvoje nepa-
miršti Volfo Mesingo rengtieji minčių 
skaitymo seansai, kuriuos jis pats vadi-
no „psichologiniais eksperimentais“ ir 
į kuriuos visiems norintiesiems patekti 
būdavo ne taip jau paprasta. Mate-
rializmu įtikėjusioje šalyje, kurioje 
bent jau oficialiai netikėta stebuklais, 
burtais, pranašautojais, aiškiaregiais, 
kerėtojais ir kitokiais antgamtiškais 
reiškiniais, visi norėdavo pamatyti 
ir savo akimis įsitikinti sveiku protu 
nesuvokiamais ir mokslo nepaaiški-
namais Volfo Mesingo telepatiniais 
ir kitokiais gebėjimais. Žodžio „eks-
trasensas“ tada niekas nenaudojo, gal 
tokio net nebuvo girdėję.

Su įžymiuoju minčių skaitytoju ir 
ateities pramatytoju Bernardui ir An-
taninai Aleknavičiams yra tekę ne kar-
tą susitikti, net ir bendrauti. Du kartus 
Klaipėdoje, kur Mesingas rengė savo 
minčių skaitymo seansus, taip pat Pa-
langos viešbutyje, kur garsenybė buvo 
apsistojusi. Bernardo sūnus Gintaras 
buvo tapęs savotišku Mesingo „adju-
tantu“ – padėdavo įžymybei jo psicho-
loginių eksperimentų metu. Bernardas 
yra daug fotografavęs Mesingą, būtų 
keli šimtai nuotraukų. Gal dauguma 
kadrų ligi šiol taip ir liko negatyvuose, 
nes spaudos pareikalavimo nebuvo, 
Mesingo tarybinė spauda negarsino, 
dažniau net nutylėdavo. Materialis-
tinę pasaulėžiūrą diegiančioje šalyje 
nepaaiškinami fenomenai dažniausiai 
tebuvo tik „fokusai“, rankų miklumu 
ar pirštų ypatingu jautrumu aiškinami. 
Juk stebuklų nebūna, nes būti negali, 
o jei akademikai skėsčioja rankomis 
esą mokslo nepaaiškinami dalykai, tai 

tik laiko klausimas: jei šiandien nepa-
aiškinami, rytoj bus išaiškinti ir visi 
būsime ramūs – stebuklų nėra. „Manęs 
niekas taip gerai nėra nufotografavęs, 
kaip pats nufotografai“, – yra sakęs 
Bernardui Mesingas ir nėra pagrindo 
„mesiru Volfu“ netikėti, nors visai ga-
limas dalykas, kad tą patį jis sakydavo 
ir kitiems fotografams.

Maždaug tiek informacijos Ber-
nardas pabėrė vienu atsikvėpimu, žiū-
rėdamas į savo padarytąją Mesingo 
nuotrauką. Supratau, kad laukia įdo-
mus užsiėmimas – išgliaudyti bent dalį 
to, ką per pusę minutės išpoškino Ber-
nardas. Žinoma, pasakojimą teks su-
stiprinti ir papildoma informacija, nes 
buitinė kalba ir straipsnis – skirtingi 
dalykai. Šį apsisprendimą sustiprino 
ir kai kurie komentarai internete: kai 
2009 m. per Rusijos televizijos kanalą 
RTR Planeta buvo parodytas serialas 
apie Volfą Mesingą, nemažai jaunų 

lietuviukų Delfyje prisipažino ligi tol 
išvis nieko apie jį nebuvo girdėję... 
Tai jau nedovanotina žengiant į žinių 
visuomenę.

Volfo Mesingo asmenybė labai 
įdomi, jei nepasakytume daugiau, vi-
sais atžvilgiais. Pakankamai kompli-
kuota, mistifikuota, apaugusi būtomis 
ir nebūtomis istorijomis, pagardin-
tomis išmoningais pramanais, kurių 
dažniausiai niekas jokiais dokumen-
tuotais šaltiniais nepatvirtino, bet ir 
nepaneigė. Visa tai tik dar daugiau 
kaitino žmonių vaizduotę, kartais ir 
aistras. Matyt, kuo daugiau materia-
lizmo gyvenime, tuo lengviau žmonės 
pasiduoda paslapties ir nepaaiškinamų 
reiškinių traukai. Kas ten žino, gal 
tokiu būdu gyvenime atsiranda būtina 
pusiausvyra tarp kraštutinumų. 

Volfas Mesingas 
Klaipėdoje

Žmogus, skaitęs Zigmundo Froi-
do (Sigmund Freud) mintis, tampęs 
už ūsų Albertą Einšteiną, fokusus 
su gyvate rodęs pačiam Mahatmai 
Gandžiui, o Lenkijoje teikęs paslau-
gas didikui Čartoryskiui ir valstybės 
viršininkui (oficialus titulas) Juzefui 
Pilsudskiui, išpranašavęs krachą Hitle-
riui ir tapęs neoficialiu Stalino „astro-
logu“... Labai ilgai būtų galima vardyti 
garsiausias XX amžiaus asmenybes, su 
kuriomis Volfą Mesingą buvo suvedęs 
gyvenimas, ir jo stebėtinus nutikimus, 
įmanomus nebent vaizduotės žaisme. 
Bet pirma paklausykime, kokį Me-
singą prisimena Bernardas ir ponia 
Antanina.

Į Klaipėdą su savo seansais ar psi-
chologiniais eksperimentais, kaip kad 
vadino pats atlikėjas, Mesingas buvo 
atvažiavęs bene du kartus. Pirmą kartą 
Bernardas buvo abiejuose seansuose, 
taip pat jam atvykus antrą kartą, o vie-
name Mesingo seanse teko dalyvauti 
ir Palangoje.

Klaipėdoje Mesingo psichologi-
niai eksperimentai sukėlė visiškai su-
prantamą ažiotažą. Salė, kurioje turėjo 
vykti seansas, buvo žmonių apgulta, 
visi nori patekti, kiša pinigus, bet visi 

bilietai parduoti iš anksto – laisvų 
vietų nėra. Bernardas ir Antanina Ale-
knavičiai turi kvietimus, tad jaučiasi 
ramūs. Mato – prie durų spraudžiasi, 
bet negali patekti medicinos mokyklo-
je kartu su ponia Antanina dirbantis 
gydytojas Jonas Rekutis. Bernardas 
ir sako: „Eik su mano žmona, o aš 
kaip Eltos fotokorespondentas kaip 
nors pateksiu“. Išties trijulė laimingai 
pateko į salę, ponia Antanina su Re-
kučiu susėdo, laukia, o Bernardas su 
fotoaparatu šmižinėja po salę. 

Ant pristatomos kėdės šalia An-
taninos ir Rekučio atsisėda kažkoks 
žmogus. Žūrovams paaiškinama, kad 
Mesingas parodys nepaprastus savo 
sugebėjimus, o užduotis jam galės 
pateikti patys žiūrovai. Antanina su 
Rekučiu hipnotizuotojui nutarė pa-
teikti savo užduotį. Gal induktoriumi 
sutiktų būti šalia ant pristatomos kėdės 
sėdintis nepažįstamasis? Šis mielai 
sutinka. Jo užduotis – įtemptai galvoti 
apie tai, kas numatyta raštelyje pateik-
toje užduotyje, o Mesingas turės įspėti 
ir įvykdyti. Raštelyje buvo parašyta: 
„Gerbiamasis Mesingai, salėje vaikš-
tantį fotografą atveskite prie aštuntos 
eilės tokios tai vietos ir tegu mus nu-
fotografuoja“.

Induktorius atsistoja prieš Mesin-
gą, o šis bando įspėti, kokios mintys 
kirba jo galvoje. Laikas tiksi ir Anta-
ninai Aleknavičienei jau neramu, kad 
Klaipėdoje sugrius Mesingo autori-
tetas. Staiga hipnotizuotojas pradeda 
blaškytis, kelis žingsnius padaro lyg 
ir Bernardo su fotoaparatu link, vėl 
grįžta, jau lyg norėtų eiti prie aštun-
tos eilės, bet susimėto... Staiga strėlės 
taikymu šauna prie aštuntos eilės, pa-
griebia už Antaninos rankos ir uždeda 
jos ranką ant savosios. O jam rankose 
ne venos, o tarsi būtų išsipūtusios pul-
suojančios virvės. Tuo metu Antanina 
sakosi praradusi nuovoką, o atitoko 
tada, kai pasijuto stovinti scenoje, ap-
šviesta iš visų pusių. Pasižiūrėjo į savo 
kojas, ar dar su bateliais stovi – gal 
bėgdama pametė. Šalia pamatė daktarą 
Joną Rekutį. Labai neįprasta, lyg ir 
sarmata stovėti taip visų akivaizdoje. 

O Mesingas salėje jau gaudo Bernardą 
ir tempia už rankos į sceną. Mesingas 
atsistoja tarp Antaninos ir Jono ir lie-
pia Bernardui juos nufotografuoti...

Salė sprogsta nuo plojimų. Grį-
žusios į vietą salėje ponios Antaninos 
drebulys neapleidžia. Labai susijau-
dinusi, gal nervai? Pasižiūri į šalia 
sėdintį gydytoją J. Rekutį – tas irgi ka-
lena dantimis, tarsi šaldytuve sėdėtų. 
O juk patyręs gydytojas ginekologas, 
dalyvavęs sudėtingiausių gimdymų 
atvejais – ir tas tarsi srovės purtomas. 
Abu patyrė didelį nervinį šoką.

Rabinu taip ir netapo
Kas išties žinoma apie Volfą Me-

singą (Wolf Messing)? Gimė 1899 m. 
netoli Varšuvos Gūra Kalvarijos mies-
telyje fanatiškai religingų žydų šeimo-
je. Volfas turėjo tris brolius, vaikystėje 
sirgo lunatizmu, nuo kurio tėvai jį 
išgydė prie berniuko lovos pastatę 
šalto vandens dubenį. Pabudęs naktį 
mažasis lunatikas kojomis pajusdavo 
šaltą vandenį ir bemat pabusdavo. 
Pradinėje mokykloje prie sinagogos 
rabinas jį vertė mintinai kalti Talmudo 
maldas. Gabų, gerai įsimenantį tekstus 
berniuką nutarta siųsti į ješibotą – 
žydų dvasinę seminariją. Bet maža-
sis Volfas nejautė noro būti rabinu, 
todėl tėvų valiai priešinosi visomis 
jo amžiaus berniukui įmanomomis 
išgalėmis. Tėvas ryžosi mažytei ins-
cenizacijai, kuri visiškai atitiko žydų 
teatro tradiciją.

Prikalbino vieną pažįstamą senolį, 
o gal prašalaitį apsisiausti balta marška 
ir sutemus specialiai Volfui suvaidinti 
mizansceną. Girdi, pats angelas iš dan-
gaus praneša tau, Volfai, svarbią žinią: 
tavoji lemtis – mokytis ješibote ir tapti 
rabinu… Nepaprastai dangaus pasiun-
tinio vaizdo ir jo žodžių sujaudintas 
berniukas neteko sąmonės. Kai atito-
ko, pamatė palinkusius išsigandusius 
tėvų veidus: sutiko mokytis seminari-
joje – juk Dievo šauktasis, pats angelas 
pasakė. Tą akimirką būtų bet kokiems 
tėvų prašymams pritaręs. 

Mokslai sekėsi, prabėgo dveji 
metai, ir kas žino, gal Volfas būtų išėjęs 

Po renginio Klaipėdoje Volfas Mesingas dalija autografus

Ar tokias romantiškas Kuršių marias ties Klaipėda matė Volfas Mesingas, sunku pasakyti. Veikiau taip būna per jūros šventę
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į rabinus, kaip kad tėvai troško, jei ne 
vienas įvykis. Kartą ješibote jis išgirsta 
jam puikiai girdėtą ir visam gyvenimui 
įsimintą balsą – tuo balsu į jį buvo 
kreipęsis angelas, perdavęs Dangaus 
paliepimą stoti į ješibotą. Dabar tas 
„angelas“ kaip niekur nieko stovėjo 
priešais kaip paprasčiausias žydas, 
ėmė Volfą klausinėti, kaip jam sekasi 
mokslai, priminė ir tą vaidinimą, kurį 
jo buvo prašę suvaidinti Volfo tėvai, 
norėdami paveikti sūnų. Volfui tai 
buvo neišpasakytas smūgis. Angelas 
pasirodė besąs paprastas žmogus ir dar 
apgavikas, į jį bylojęs Dievo vardu. Toks 
pat apgavikas, jei ne didesnis, yra ir jo 
tėvas – šito savo tėvui vienuolikmetis 
Volfas negalėjo atleisti, neatleis visą 
gyvenimą. Gerokai buvo išklibinti ir 
jo tikėjimo pamatai į Dievą. Nuo tada 
Volfo Mesingo santykis su Dievu įgijo 
savotišką pobūdį, ko gero, jis niekada 
taip ir netapo nuoširdžiu tikinčiuoju. 

Volfas nutarė bėgti iš ješiboto kur 
kojos neša. Įšoko į pirmą pasitaikiusį 
traukinį, važiavo be bilieto, nes turėjo 
tik kelias smulkias monetas ir tas pa-
čias kelionei nugvelbęs ješibote iš aukų 
dėžutės. Į tą dėžutę žydai atnašavo au-
kas, skirtas svajojamai atkurti Palesti-
nos žemėje žydų valstybei. Traukinyje 
berniukas susirangė po suolu, kad 
niekas nepamatytų. Baisiausia įvyko! 
Užėjęs konduktorius pamatė pasislė-
pusį berniuką ir liepė parodyti bilietą. 
Volfas jautė, kad širdis tuoj tuoj iššoks 
iš krūtinės. Beveik nesąmoningai ėmė 
grabalioti pirštais grindis, užčiuopė 
kažkokį numestą popieriūkštį ir atkišo 
konduktoriui. Volfas sutelkė visas savo 
dvasios jėgas į tą popierėlį, visa esybe 
trokšdamas, kad jo apgaulė nebūtų pa-
stebėta. Konduktorius pavartė rankose 
popierėlį, čiaukštelėjo komposteriu ir 
atidavė iš baimės pastirusiam berniu-
kui. Dar pasiteiravo, kodėl jis lindi po 
suolu, jei važiuoja su bilietu ir vagone 
yra vietų.

Tvirtinama, kad tai buvęs pirmas 
kartas, kai Volfas Mesingas akivaiz-
džiai pademonstravo savo psichines 
galias. Ne visai teisinga, nes tas galias 
jis demonstruodavo ir savo tėvams. 
Kartą pasakė, kad jų karvė nudvės, 
ir tikrai – po kelių dienų nusibaigė. 
Kitą kartą pareiškė, kad dabar tokiame 
tai kaime dega gyvenamasis namas. 
Tėvai nustebo: iš kur gali žinoti, kad 
namas dega, jeigu tas kaimas toli? 
Kitą dieną pasiekė žinia, kad namas 
išties sudegė.

Numirėlis prisikėlė
Taip Volfas „zuikiu“, tačiau ne-

demaskuotas pasiekė Berlyną. Dirbo 
atsitiktinius darbus, buvo pasiuntinu-
kas, valė batus, plovė indus, bet užsi-
dirbdavo tiek, kad galėdavo pavalgyti 
kartą per tris paras. Pasekmių ilgai 
laukti nereikėjo – kartą apalpo nuo iš-
sekimo tiesiog gatvėje. Buvo nuvežtas 
į ligoninę, bet kadangi nerodė gyvybės 
ženklų, iš ligoninės nugabentas į lavo-
ninę. Lavonas neatpažintas ir nieko 
nedomino, tad turėjo atitekti į praktiką 
atėjusiems medicinos studentams – 
mokytis atlikti skrodimus. Laimei, 
vienas studentas buvo įsisavinęs tai, 
ką jam aiškino profesorius: prieš im-
damas į rankas skalpelį įsitikink, kad 
tai tikrai numirėlis. Pulso nebuvo, bet 
prie Volfo lūpų pridėjęs veidrodėlį 
studentas pamatė, kad jis aprasojo – 
„lavonas“ kvėpuoja.

Taip Volfas atsidūrė garsaus Ber-
lyno psichiatro ir psichologijos pro-
fesoriaus Abelio palatoje. Profesorius 
nustatė diagnozę – katatoniją, t. y. 
visiškas organizmo išsekimas ir suge-
bėjimas išjungti gyvybines funkcijas 
esant kritiškoms aplinkybėms. Bet 
ne tik šia diagnoze vėliau taip didžia-

vosi Berlyno medicinos įžymybė. Iš 
numirėlių tik ką prisikėlęs berniukas 
staiga sako: „Nereikia manęs atiduoti 
policijai ir vaikų prieglaudai“. Pro-
fesorius Abelis labai nustebo: „Ar aš 
šiuos žodžius pasakiau?“ – „Ne, bet 
jūs pagalvojote.“

Čia tai bent. Gal kitų ligų žinovas 
ir būtų pro ausis praleidęs, ką išgirdo, 
bet ne psichologijos ir psichiatrijos 
dalykų profesorius Abelis. Jis suprato, 
kad berniūkštis skaito mintis, pasižy-
mi telepatiniais sugebėjimais, o tuo 
visiškai įsitikinti ilgai netruko. Ber-
niukas buvo neįtikėtinas profesoriaus 
radinys, bene unikaliausias atvejis jo 
ilgametėje gydytojo karjeroje.

Abelis ryžosi tikslingai vysty-
ti Volfo Mesingo gabumus, ugdyti 
neįtikėtinus jo gebėjimus. Pasitelkęs 
psichiatrą Šmitą mokė Volfą įtaigos 
meno, suprasti mintimis teikiamus 
nurodymus, išskirti iš daugybės žmo-
nių minčių jam rūpimas mintis, iš-
mokė valios pastangomis nuslopinti 
skausmą. Volfas skaitė profesoriaus 
mintis, vykdė mintimis perduodamas 
užduotis, ieškodavo paslėptų daik-
tų, nuspėdavo ateities įvykius. Vaikas 
treniruodavosi ir savarankiškai, vaikš-
čiodamas po Berlyno turgavietes, kur 
skaitė valstiečių ir prekeivių mintis, 
stebindamas gebėjimu atspėti, kas 
žmonių galvojama, nors garsiai ne-
sakoma. Atrodytų, šitokį fenomenalų 
berniuką Abelis turėjo pasilikti savo 
laboratorijoje ir labai jį branginti, bet 
įvyko kitaip.

Panoptikumo ir cirko 
garsenybė

Abelis suvedė Volfą su pirmuoju jo 
gyvenime impresarijumi Celmeisteriu, 
o šis rado jam vietą Berlyno panopti-
kume, kur Mesingas atsidūrė įdomioje 
kompanijoje: šalia barzdotos moters 
ir šonais suaugusių Siamo dvynukių, 
pikantiškomis užuominomis koketuo-
jančių su publika. Berankio vyriškio, 
kuris kojų pirštais virtuoziškai daly-
davo kortas. Ir vis dėlto programos 
kulminacija priklausė ne jiems, bet 
berniūkščiui Volfui. Jis atsiguldavo į 
stiklinį visiškai sandarų karstą ir jame 
praleisdavo kelias paras. Pasinerdavo į 
katatoninę būseną, savotiškai letargo 
miegą, nes mokėjo sustabdyti gyvy-
bines organizmo funkcijas, kaip kad 
nustatė dar profesorius Abelis.

B eje,  Volfo užsiėmimai pas 
profesorių Abelį tęsėsi ir toliau. 
Išmokęs įdomių dalykų berniukas 
jau galėjo stoti prieš reiklesnę publiką, 
kuri lankė Berlyno žiemos sodo 
varjetė. Kaip tikras fakyras Volfas 
leisdavo adatomis badyti savo krūtinę 
ir kaklą, stebindamas susirinkusius 
linksmai laiką praleisti  buržua. 
Vakaro programos vinis būdavo 
„milijonieriaus“ žudymas ir jo tariamų 
brangenybių išdalijimas žiūrovams, 
kurie tas dovanas turėdavo išslapstyti. 
Tada pasirodydavo stebuklingasis seklys 
Volfas Mesingas, kuris prieidamas prie 
kiekvieno žiūrovo parodydavo, kur 
brangenybės paslėptos. Publika šėlo 
iš malonumo… 

Ir tada profesorius penkiolikmetį 
paauglį pardavė Berlyno cirkui. Ne pa-
prastam, o garsiam Bušo cirkui, bet vis 
dėlto cirkui. Tokio sprendimo niekaip 
negalima suprasti, nebent sugebėtume 
pasinerti į epochos atmosferą. 

XX a. pradžios laukta kaip apo-
kaliptinės pasaulio pabaigos, kaip, 
beje, ir kiekvienos amžių sandūros. 
Pranašavimai neišsipildė, o pranašai 
buvo sugėdinti, bet Europa neišven-
giamai riedėjo kitos ir daug realesnės 
katastrofos link. Ore sklandė būsimo 
kataklizmo grėsmės nuojauta, o deka-
dansas mene puikiausiai tą apokalip-

tinę nuotaiką išreiškė. Nyčė palaidojo 
senąjį gerąjį Dievą, kuris ankstesnėms 
kartoms mokėjo būti ne tik mylintis, 
gailestingas, bet ir tėviškai rūstus. Jei 
Dievo nėra, vadinasi, viskas leidžiama. 
Į gyvenimo siautulį ir linksmybes pa-
sinėrę buržua dešimt Dievo įsakymų 
labai lengvai iškeitė į Raskolnikovo lū-
pas dar F. Dostojevskio įdėtąją naujau-
sių laikų gyvensenos formulę – „Viskas 
leidžiama“. Griuvo senoji vertybių 
sistema, nebeliko pastovių kriteri-
jų, o Nilso Boro ir Alberto Einšteino 
naujausi atradimai bylojo, kad net 
fizikos dėsniai nėra absoliutūs. O jei 
taip, kas belieka paprastam biurgeriui 
ir buržua? Linksminkimos, kol gyvi 
esam... Cirkas ir varjetė tapo laikino 
gyvenimo laikina priebėga. 

Ar ne tokios nuotaikos laikus, 
kartsykiais peraugančius į psichozę, 
išgyveno to meto Berlyno visuomenė, 
beje, kaip ir daugelio kitų Europos sos-
tinių vadinamasis „elitas“. Kankanas 
pirmarūšiuose ir trečiarūšiuose kaba-
retuose veikiausiai tiksliausiai išreiškė 
to meto Europos sostinių bendrą nuo-

taiką, vedančią į niekur, o teisingiau – į 
senojo pasaulio pragaištį. Kabaretai, 
varjetė, cirkas, visuotinis šou išreiškė 
tvirtų kriterijų netekusios senosios 
Europos dvasinę būseną. Jeigu žodis 
„dvasia“ šiuo atveju apskritai dera. 
Psichiatrams ir psichologams išaušo 
aukso amžius. Realiame gyvenime 
jau sunku buvo skirti, kas yra norma, 
o kas nukrypimas, paranormalūs ir 
anomalūs reiškiniai tiek buvo apsėdę 
žmonių protus, kad net normalumą 
išstūmė į gyvenimo pašalius.

Ar toks ekskursas į XX a. pirmų-
jų dešimtmečių sandūrą bent kiek 
priartins mus prie supratimo, kodėl 
profesorius Abelis lengva ranka cirko 
naudai atsisakė Volfo Mesingo pas-
laugų? Vargu. Nebent padės geriau 
įsivaizduoti aplinką, kurioje gyveno ir 
savo gabumus toliau lavino paauglys 
Volfas.

Nustebinęs Froidą ir 
Einšteiną

Bušo cirke Volfas tęsė savo išmok-
tus triukus, bet jau buvo pajėgus atlikti 

ir psichologinius eksperimentus pu-
blikai. Iš žiūrovų buvo surenkami 
įvairiausi daiktai, netvarkingai su-
verčiami į krūvą, o tada pasirodydavo 
Volfas, kuris tuos daiktus atrinkdavo 
ir atiduodavo jų savininkams.

Europoje vyko karas, vėliau įgijęs 
Pirmojo pasaulinio karo pavadini-
mą. 1915 m. Mesingas atsisveikino 
su Bušo cirku ir su impresarijumi 
Celmeisteriu išvyko su psichologinių 
eksperimentų programa gastrolių į 
Vieną. Ištisus tris mėnesius Mesingas 
savo neįtikėtinais gebėjimais žavėjo 
publiką. Jau visai priartėjome prie  
A. Einšteino ūsų, kuriuos Volfui Me-
singui bus lemta patampyti.

Visiškai atsitiktinai apie neįtikė-
tinų savybių turintį Volfą Mesingą 
ir jo psichologinius eksperimentus 
sužinojo psichoanalizės pradinin-
kas Zigmundas Froidas. Norėda-
mas įsitikinti vaikinuko gabumais 
Z. Froidas pakvietė Volfą į savo butą 
Bergasse 19, kur buvo įsirengęs savo 
garsiąją psichoanalizės laboratoriją. 
Pasikvietė Vienoje tuo metu buvojusį 
Albertą Einšteiną, Kaizerio Vilhelmo 
fizikos instituto Berlyne direktorių.

Vis i e ms  p ato g i a i  į s i t a i s ius  
Z. Froidas mintimis įsakė V. Me-
singui prieiti prie stalo, ant kurio 
gulėjo pincetas, paimti jį, paskui 
prieiti prie A. Einšteino ir iš jo ūsų 
pincetu išrauti tris plaukus. Tą Volfas 
padarė nepriekaištingai. Kita Froido 
mintimis perteikta užduotis: paimti 
į rankas Einšteino smuiką, perduoti 
į rankas savininkui ir paprašyti pa-
groti. Ir su šia užduotimi Mesingas 
susidorojo. 

Eksperimento dalyviai buvo pri-
blokšti, nors nė vienas nieko nega-
lėjo paaiškinti. Šiuo atveju bejėgė 
buvo ir Froido psichoanalizė. Tačiau  
šešiolikmečio Mesingo telepatiniai 
gebėjimai abiems mokslo šviesuliams 
buvo akivaizdūs. Teko pripažinti, 
kad tai fenomenas, nepasiduodantis 
moksliniam paaiškinimui.

Stengdamiesi būti korektiški, 
atkreipsime dėmesį į vieną ne visai 
aiškią šios istorijos aplinkybę. Nors 
aprašyta paties Mesingo, tačiau am-
žininkai ir A. Einšteino biografai 
tvirtino, kad jiems nepavyko nu-
statyti ir dokumentiškai patvirtin-
ti, kad aptariamu metu Einšteinas 
būtų buvojęs Vienoje. Ką gi, dar 
viena nelengva užduotis Z. Froido,  
A. Einšteino ir V. Mesingo biografijų 
tyrinėtojams.

Šis susitikimas Mesingui turėjo 
ir kitų padarinių. Jis tapo Vienos 
universiteto Psichologijos katedros 
studentu, nors ir toliau nesiliovė 
publikos stebinęs savo neįtikėtinais 
gebėjimais. 

bus daugiau

Gediminas Zemlickas

Klaipėdos dramos teatro aktorė Marija Černiauskaitė, Klaipėdos filharmonijos 
direktorius Algirdas Kuraitis, Volfas Mesingas ir Klaipėdos dramos teatro aktorius 
Rimas Poškus
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Psichoanalizės pradininkas Zigmundas Froidas ir fizikas korifėjus Albertas Einšteinas taip ir neįstengė paaiškinti Volfo 
Mesingo gebėjimų paslapties
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Laikas apvainikuoja tai, kas sklinda iš širdies…
kanka dainuoti išlavinta balso technika 
ir artistiškai – ne mažiau svarbu pateikti 
išskirtinę, savitą interpretaciją. 

Pirmąją premiją ir laureatės vardą 
laimėjo magistrantė nerita Pokvytytė 
(koloratūrinis sopranas, prof. Vladi-
miro Prudnikovo dainavimo klasė). 
Apie savo mokinę profesorius atsiliepia: 
„Nerita turi ne tik gražų koloratūrinį 
sopraną, muzikalumą, artistiškumą, 
bet ir gebėjimą atskleisti scenoje savo 
talentą, balso techniką. Mano klasėje 
ji studijuoja trejus metus. Tai palygin-
ti trumpas laikas balso instrumentui 
suformuoti ir repertuarui sukaupti. 
Palengva einame prie techniškai sudė-
tingesnių kūrinių – balsas turi „užaugti“ 
ir sutvirtėti. Mūsų profesijoje reikia 
kantrybės, o laimėjimas šiame konkurse 
yra geras paskatinimas ryžtingai siekti 
profesinių aukštumų.“

Nerita kilusi iš Žemaitijos. Plungėje 
baigusi Saulės gimnaziją ir muzikos 
mokyklą, paskatinta muzikos moky-
tojos Alionos Alminienės, atvyko į 
Kauną mokytis dainavimo. Pirmuosius 
dainavimo įgūdžius įgijo J. Gruodžio 
konservatorijoje (pedagogai Bronius 
Bagdonavičius ir Gerutė Stračkaitytė). 
Vėliau – bakalauro studijos Vilniuje, 
LMTA, pas prof. Giedrę Kaukaitę, vė-
liau – pas prof. Vladimirą Prudnikovą. 
Profesoriaus klasėje mokosi ir dabar –  
yra I kurso magistrantė. Beje, meistriš-
kumo pamokų yra gavusi ir iš Velso 
karališkojo muzikos ir dramos koledžo 
profesorės Eiddwen Harrhy.

Jaunoji dainininkė turi nemažai 
sceninės patirties: dalyvavo TV projekte 
Triumfo arka, trumpametražių operų 
festivalyje NOA (pagrindinis vaidmuo 
Alberto Navicko operoje Sesuo), Ope-
ros teatro scenoje atliko Barbarinos 
vaidmenį W. A. Mozarto operoje Figaro 
vedybos. Šiuo metu rengia Romildos 
partiją G. F. Händelio operoje Kserk-
sas. Nerita yra aktyvi ir koncertinėje 
veikloje: Schleswigo-Holsteino muzikos 
festivalyje (Vokietija, 2009 m.) ji atliko 
soprano partiją F. M. Bartoldi orato-
rijoje Elias (dirigentas Rolfas Beckas), 
koncertavo Lietuvoje su Kauno miesto 
simfoniniu orkestru (dirigentas Modes-

tas Pitrėnas). Jos dainavimo jau klausėsi 
Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir daugelio 
Vokietijos miestų muzikos mylėtojai.

Pirmuoju numeriu konkursinę pro-
gramą Nerita Pokvytytė pradėjo gražia 
ir reta lietuvių liaudies daina a cappella 
„Po stiklo langeliu“. Su pagirtina balso 
pusiausvyra išlaikydama ne tik intona-
ciją, bet ir natūraliai įpindama žodinį 
tekstą, dainininkė perteikė autentišką 
dainos dvasią. 

Antrasis kūrinys – Giedros Gu-
dauskienės Peizažas (ž. P. Lemberto) – 
puikus interpretacijos pavyzdys, kai 
atlikėjas savo talentu ne itin aukšto me-
ninio lygio kompoziciją sugeba atlikti 
labai įtaigiai. Iš tiesų kūrinyje svarbesnis 
emocinis peizažas negu fizinis. Daini-
ninkės atliekamoje miniatiūroje galėjai 
girdėti tylų vienišos užsisklendusios sie-
los šauksmą išsiveržti, tačiau aplinkui –  
„tiktai aukščiai beribiai žvaigždėti“. 

Žmogus Dievo didybėje dažnai jaučiasi 
vienišas. Lakoniški kūrinio akordai – 
akompanavo pianistė doc. Nijolė Ralytė –  
nepastebimai įsiterpdami į ansamblį 
su soliste, nuskambėjo išbaigtai, su įsi-
jautimu ir stiliaus nuovoka. Balsas su 
fortepijono partija buvo sukibę nuo 
pradžios iki kūrinio pabaigos. 

Didelis dainininkės išbandymas, 
kurį ji išlaikė, – Morganos arija iš 
G. F. Händelio operos Alcina. Tai –  
ištvermės ir profesionalumo reika-
laujantis kūrinys. Virtuoziški pasažai, 
aukštosios natos, tiršta faktūra greitu 
tempu nėra lengvas uždavinys, bet jos 
balso paslankumas įveikė visus barje-
rus. Artikuliacijos tikslumą dar yra kur 
patobulinti, tačiau balso lengvumas, jo 
emocinė gyvastis paperka klausytoją ir 
paslepia visus nelygumus. Sklandumo 
kūriniui suteikė ir stilingas fortepijono 
partijos atlikimas – patyrusi pianistė, 

išlaikydama lygų faktūros judėjimą, 
užtikrintai suvedė kūrinį į vientisą iš-
baigtą formą.

F. Schuberto Tu esi mano ramybė (ž. 
F. Rückerto) – viena gražiausių genialaus 
kūrėjo posminių dainų (Lied). Solistė 
jausmų augimo amplitudę plėtojo tau-
piai – pasirinkusi vienos spalvos spek-
trą, švelniai, tyliu balsu, tarsi šlamėjimu 
perteikė šviesią sakralią sielos būseną. 
Ją sustiprinanti lygiavertė fortepijono 
partija įpareigoja abi atlikėjas klausytis 
viena kitos atliekamų net menkiausių 
muzikinių niuansų. Melodiją – jausmo 
nešėją – dainininkė tarsi išsupo kartu 
su fortepijono pritarimu. 

Savo programą Nerita užbaigė Džil-
dos scena ir arija (G. Verdi Rigoletas), 
kuri atitiko dainininkės ir vokalinę, ir 
artistiškąją prigimtį. Šilta daininga Džil-
dos melodija, besiliejanti saldžiomis 
svaiginančiomis svajonėmis, išreiškianti 
naivios mergaitės tyrą meilę, solistės 
buvo padainuota skaidriu, švariu, pa-
slankiu balsu. Dainininkės reikiamą 
profesinį pasirengimą rodo gražiai 
nuskambėjusios švelnios koloratūros, 
arijos aukštosios natos. 

Visa konkursinė programa pirmo-
sios vietos laimėtojos buvo atlikta gana 
išbaigtai, geru meniniu lygiu.

Antrosios premijos laureatė Vik-
torija miškūnaitė mokosi lektorės As-
tos Krikščiūnaitės dainavimo klasėje. 
Kalbėdama apie gražų plačių galimy-
bių mokinės sopraną, ryški kamerinio 
dainavimo atlikėja žavėjosi Viktorijos 
begaliniu troškimu siekti tobulumo: „Jai 
nebaisūs jokie sunkumai tiek renkantis 
repertuarą, tiek ieškant įvairių raiškos 
būdų – viską daro su dideliu užsidegi-
mu. Neabejoju jos profesine ateitimi, 
nes Viktorija turi ne tik nesumeluotą 
muzikalumą, bet ir artistišką sielą. Ma-
nau, kad sėkmė pelnytai aplanko tada, 
kai, be tvirtos valios, žmogus įdeda ir 
daug darbo.“

Muzikos mokslus Viktorija pradėjo 
dar vaikystėje – Šiaulių I vaikų muzikos 
mokykloje baigė chorinio dainavimo 
specialybę. Pirmuosius dainavimo įgū-
džius gavo iš mokytojo Rimanto Nar-
kaus. Po vidurinės mokyklos atvyko į 
Vilnių studijuoti dainavimo Muzikos 
ir teatro akademijoje. Specialybę pas 

 atkelta iš 3 p.
lektorę A. Krikščiūnaitę ji mokosi nuo 
pirmojo kurso. Šiemet Viktorija baigia 
bakalauro studijas. Šiame konkurse 
laimėtas laureatės vardas nėra vienin-
telis, tačiau reikšmingiausias. Prieš tai 
Viktorija pelnė antrąją premiją ir lau-
reatės vardą respublikiniame Zenono 
Paulausko jaunųjų dainininkų konkur-
se (2007) ir trečiąją II tarptautiniame 
jaunųjų dainininkų konkurse Daina 
miestui (2007, Kaunas). Pirmąjį solinį 
rečitalį ji surengė 2008 m. gimtajame 
Šiaulių mieste. Tais pačiais metais Na-
cionalinėje filharmonijoje atliko Pepės 
ir Madikės vaidmenis Giedriaus Kupre-
vičiaus muzikinėje fantazijoje vaikams 
Astrid Lindgren paslaptis (dirigentas M. 
Pitrėnas). Taip pat atliko soprano partiją 
A. Lloyd Webberio mišiose Requiem 
(LMTA, dirigentė Vaiva Šatkutė). Pernai 
rudenį sėkmingai pasirodė IV tarptau-
tiniame operos solistų konkurse Sankt 
Peterburgas (Rusija), po kurio buvo 
pakviesta į meistriškumo kursus, veda-
mus Carmen Balthrop (JAV) ir Mauro 
Trombetta (Italija).

Pastaruoju metu daug koncertuoja 
Lietuvoje, dainavo Latvijoje J. Vitolo 
muzikos akademijoje.

Savo pasirodymą konkurse Viktori-
ja pradėjo lietuvių liaudies daina a cap-
pella „Vai, nekukuok“. Dainininkė atliko 
dainą minkštu skambaus balso tembru, 
gražiai vingiuodama dzūkišką melodiją 
be jokio dirbtinumo, palikdama erdvės 
ir improvizacijai. Liaudies dainose, kaip 
niekur kitur, galime išgirsti autentišką 
dainininko balso prigimtį. 

Kitas numeris buvo ryškaus vėlyvo-
jo prancūzų baroko kompozitoriaus J. P. 
Rameau Ipfisės arija iš operos Dardanus. 
Girdėjome skausmingą Ipfisės raudą – 
meldimą prakeiksmo pražūtingai savo 
meilės aistrai. Viktorija stiprius herojės 
išgyvenimus perteikė intensyviu, kiek 
teatrališku, baroko muzikai prideran-
čiu non vibrato garsu. Stilingai šią ariją 
padėjo atlikti jaunoji pianistė Monika 
Laukaitytė. Jos gebėjimas jautriai iš-
reikšti kūrinio prasmę, žinojimas, kur 
veda muzikinė dramaturgija, kūriniui 
suteikia gyvybinės jėgos ir veržlumo.

Trečiasis Viktorijos numeris – 
efektingas Elenos bolero iš G. Verdi 
operos Sicilijos mišparai. Operos dra-
maturgijoje šis numeris turi tikslą savo 
ryškia bravūra nukreipti dėmesį nuo 
tikrųjų įvykių, matyt, todėl G. Verdi ir 
panaudojo senovinio ispanų liaudies 
šokio charakterį tam tikslui pasiekti. 
Išlavinta balso technika Viktorijai leido 
greitu tempu atlikti visus koloratūrinius 
pasažus su reikiamu balso blizgesiu ir 
emocine žaisme. Viktorijos balsas čia 
buvo skambus, lygus visoje tesitūroje 
ir emocingas. Didesnė garso ekspresija 
čia būtų dar labiau pakursčiusi šokio 
ugnį. Pianistė Monika Laukaitytė, tiks-
liai imituodama orkestro kastanječių ir 
tambūrinų artikuliaciją, naudodama 
ryškius ritminius akcentus bei dina-
minius kontrastus, sukūrė reikiamą 
ispanišką koloritą ir puikų ansamblį 
su soliste. Jaunosios menininkės pade-
monstravo tikrai gerą atlikimo techniką 
ir sceninį įvaizdį.

Lyriškos, melancholiškos nuotaikos 
K. V. Banaičio miniatiūra Obelų žie-
dai (ž. Kazio Binkio) Viktorijos buvo 
sudainuota tarsi vienu atsikvėpimu, 
išryškinant lyrinį pradą. Ateityje būtų 
galima naudoti daugiau impresionis-
tinės manieros: ryškesnių dinaminių 
kontrastų, netikėtų jausmų proveržių, 
tembro spalvų. 

P. Čaikovskio romansas Ar diena 

 Nukelta į 13 p.
Koncertmeisterė Monika Laukaitytė, antrosios premijos laimėtoja Viktorija Miškūnaitė ir jos mokytoja 
lektorė Asta Krikščiūnaitė

Vincės Jonuškaitės-Zaunienės dainininkių konkurso pirmosios vietos laimėtoja Nerita Pokvytytė
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Prof. Česlovas kalenDa

Praėjusių metų pabaigoje pa-
sirodė kolektyvinė monogra-
fija Dvasingumas žmogaus 

pasaulyje  (Vilniaus pedagoginio 
universiteto leidykla, 2009, 440 p.).  
Tokio leidinio poreikis mūsų visuo-
menės gyvenime buvo neabejotinai 
jaučiamas. Tai patvirtino ir neseniai 
Lietuvos mokslų akademijoje įvykusios 
knygos sutiktuvės. Dabar, kai įvairiais 
būdais siekiama nuslopinti didžiausią 
mūsų vertybę – žmogaus sąmonę, jo 
protą, taurius jausmus, kai aplinką 
agresyviai atakuoja išoriniai blizgučiai, 
materialios naudos persunkta rekla-
ma ir bedvasių mechanizmų keliamas 
triukšmas, atsakingi piliečiai ir moks-
lininkai negali tylėti ir nereaguoti į 
rimtus iššūkius pačiai žmogiškumo 
esmei. Pasak vieno iš knygos autorių, 
„gyvenimas po dvasingumo stokos 
ženklu“ (p. 63) daugeliui šiuolaiki-
nėje Lietuvoje tapo norma. Tai rodo 
vienmačio žmogaus modelio plitimas, 
„vertybių daltonizmas“ (p. 67), pri-
vačios nuosavybės teisės iškėlimas į 
švenčiausių vertybių rangą, istorinio 
ir kultūrinio paveldo naikinimo atvejai 
ir kitos negerovės. Vadinasi, šiomis 
sąlygomis dalykiškas pokalbis apie 
dvasingumą reikalingas kaip gaivus 
oras, jis didina galimybes atsitokėti ir 
pamąstyti, kas esame, ką įgyjame ir ką 
prarandame, kokios mūsų vertybės ir 
dvasinės galios jas įgyvendinti.

Knygos sudarytojai ir rengėjai prof. 
Jonas Kievišas ir doc. Rimantė Kondra-
tienė atliko didelį darbą konstruodami 
veikalo teminį lauką ir struktūrą, telk-
dami šią temą gvildenančius autorius, 
jungdami jų tekstus į vieningą sistemą. 
Kita vertus, nemaža triūso įdėta ir iki 
leidinio projektavimo, kai buvo sureng-
tos kelios tarptautinės konferencijos, 
kuriose diskutuota asmenybės dvasinės 
brandos klausimais, ryškinti prasmi-
niai problematikos akcentai, analizuota 
žmogaus dvasingumo sklaida, apibrėžti 
jo ugdymo veiksniai. Geriausiai visą 
šią kompleksinio tyrimo paskirtį Įvade 
nusako monografijos primus movens ir 
pagrindinis jos gimimo pribuvėjas, nu-
veikto darbo apibendrintojas ir veikalo 
visumos interpretatorius J. Kievišas: 
„Kaip skatinti žmogaus ir visuomenės 
dėmesį dvasinėms vertybėms, kaip jas 
integruoti į asmenybės brandos proce-
są, kaip įtvirtinti žmogaus prasmingo 
gyvenimo sampratą ir elgsenos pagrin-
dus?“ (p. 17). Šie klausimai yra ta ašis, 
ant kurios suverti ir apie kurią sukasi 
recenzuojamo leidinio tekstai, suda-
rantys tris dalis ir septynis skyrius.

Solidus monografijos autorių ko-
lektyvas: Vilniaus ir Vilniaus pedago-
ginio, Šiaulių ir Klaipėdos universitetų, 
Vilniaus kolegijos dėstytojai, švieti-
mo ir kultūros įstaigų darbuotojai ir 
užsienio šalių (Austrijos, Slovakijos, 
Baltarusijos, Ukrainos) tyrėjai. Tai 
mokslininkai ir praktikai, kultūros ir 
meno veikėjai, patyrę specialistai, dir-
bantys estetikos, tautodailės, kultūros 
istorijos, teologijos, aplinkosauginio 
ugdymo bei aplinkos dizaino ir kitose 
srityse. Šiame įvairiaspalviame ko-
lektyve dominuoja edukologai, ypač 
muzikinio ir kitokio meninio ugdymo 
atstovai, o jų indėlis į veikalo turinį 
bene svariausias.

Aplinkos humanizavimas ir as-
mens kūrybinis aktyvumas, kaip ma-
tyti iš knygos teksto, – pagrindiniai 
šaltiniai dvasingumui tarpti. Įvairių 

Apie mūsų dvasios gilumas ir seklumas

kultūros darinių (mokyklų, meno įs-
taigų, bibliotekų ir kt.) ir asmens są-
veikoje vyksta individualus kultūros 
vertybių perėmimas, formuojasi dvasi-
niai individo poreikiai, lavinami gebė-
jimai ir įgūdžiai praktiškai veikti, kurti, 
įprasminti savo būtį. Šitaip randasi 
dvasingumas kaip rezultatas sudėtingo 
proceso, kuris sukuria stabilią santykių 
ir prasmių sistemą, saistančią asmeny-
bę su kultūrine aplinka ir sudarančią 
asmenybės integralumo pamatą. Kaip 
dvasingumo tyrimo instrumentai api-
brėžiamos sąvokos: dvasingumo esatis, 
jo pasireiškimas ir sklaida, kūrybos ir 
interpretacijos prasmė, tradicija ir iššū-
kiai ir kt. Skaitydami knygą, randame 
nemaža dvasingumo sinonimų arba ar-
timų jam sąvokų: dvasinis asmenybės 
potencialas, dvasinis laukas, dvasinė 
erdvė, dvasiniai turtai, dvasinė raida, 
dvasinė žmogaus būtis… Dauguma 
monografijos autorių dvasingumą 
traktuoja kaip žmogaus buvimo būdą. 
Ne vienas jų bando rasti dvasingumo 
kategorijos apibrėžimo metodologinius 
pagrindus. Pateikta nemaža požiūrių, 
įžvalgų, analizės, apibrėžties aspektų, 
empirinės medžiagos apibendrinimų. 
Šitaip būtų galima labai glaustai reziu-
muoti veikalo turinį, kuriam įvertinti 
reikėtų tikriausiai ne vieno, o kelių sri-
čių žinovų. Pateikiami tik keli subjek-
tyvūs štrichai, kilę skaitant turiningą 
veikalą ir apmąstant jame gvildenamų 
problemų reikšmę.

Filosofas Juozas Mureika žvel-
gia į dvasingumą prasmės požiūriu, 
pirmiausia akcentuodamas pajautos, 
kaip prasmių steigties būdo, „prasmės 
motinos“ (p. 50) kategorijos svarbą ir 
šitokiu būdu atskleisdamas dvasingu-
mo sampratos, dvasingumo ugdymo 
ir raiškos savitumus. Čia jis remiasi 
savo plėtojamos estetologijos, kaip 
interpretacinio mokslo, koncepcija 
ir nurodo šios disciplinos vaidme-
nį dvasingumo klausimų analizėje. 
Profesorės Vanda Aramavičiūtė ir El-
vyda Martišauskienė, esančios bene 
žinomiausios dvasingumo problemos 
tyrėjos mūsų padangėje, taip pat kelia 
teorinius dvasingumo apibrėžimo, jo, 
kaip daugiamačio fenomeno, visu-

mos sampratos klausimus. Jos aptaria 
požiūrius į dvasingumą, plėtojamus 
teologijoje, filosofijoje ir edukologijoje 
Lietuvos ir užsienio tyrėjų darbuose. 
Autorės išryškina dvasingumo api-
brėžimų įvairovę, iškylančią asmens 
santykio su pasauliu plotmėje ir pa-
sireiškiančią didžiausiomis žmogaus 
vertybėmis, kurių hierarchijos viršūnė-
je – krikščioniškosios vertybės. Žymią 
vietą Europos kultūroje užimančią 
religinę dvasingumo sampratą nagri-
nėja prof. Lies Lothar SJ (1940–2008), 
dėstęs teologiją Viurzburgo ir Vilniaus 
universitetuose. Jis remiasi Ignaco 
Lojolos darbais, kuriais grindžiamas 
Jėzuitų ordino skleidžiamas dvasin-
gumas, glaudžiai siejamas su tiksliųjų 
mokslų studijomis.

Iš paminėtų ir daugelio kitų dar-
bų ryškėja dvasingumo kaip reiškinio 
struktūra – tai vertybinės sąmonės 
sritis, kurioje glūdi gėris, grožis, tiesa, 
sakralumas, emocionalūs ir racionalūs 
momentai ir kuri sudaro integralų as-
menybės branduolį. Tokia dvasingumo 
samprata daugiausia ir vadovaujasi 
aptariamo leidinio autoriai. Jai galima 
pritarti ir jos, matyt, pakanka autorių 
sumanytiems klausimams atskleisti. 
Kartu norisi paminėti, kad tikėjmo, 
vertinimo ir pažinimo dimensijų savi-
tarpio santykis asmens sąmonėje kelia 
daugiausia problemų ir neaiškumų tiek 
teorinės analizės plotmėje, tiek prak-
tinėje asmens raiškoje. Reikalas tas, 
kad gyvenime sunku pasiekti minėtų 
asmens sąmonės funkcijų darnos, todėl 
dažnai nukrypstama į kraštutinumus, 
kai viena ar kita funkcija nustelbia ir 
net išstumia kitas, o tada dvasingumas 
išsigimsta į savo priešybę. Neatsitikti-
nai minėtą klausimą užkliudo J. Mu-
reika, kai jis kritikuoja vienašališkumą, 
pasireiškiantį prasmių redukcija „vien 
į pažintinės veiklos sritį“ ir padariusį 
„neigiamą įtaką vidurinio lavinimo 
programoms ir ugdymo būdų turi-
niui“. Autorius nurodo priežastis, le-
miančias tokią padėtį: pragmatizmo 
idėjų įsigalėjimas švietimo strategijoje, 
prioriteto teikimas gamtos mokslams 
humanitarinio lavinimo ir humanitari-
nių mokslų sąskaita. „Ar šis klausimas 

jau išspręstas ir neaktualus? – klausia 
filosofas. – Ar esamas dvasinių verty-
bių viešas teorinis deklaravimas mums 
priimtinas, kai reali padėtis rodo visai 
ką kita. Ar ugdymo būdų ir edukolo-
ginių nuostatų teorinis pagrindas mus 
įtikina?”(p. 61).   

Prie šių minčių galima pridėti, kad 
blogybė yra ne vien scientizmas, bet ir 
kiti kraštutinumai: perdėtas moraliza-
vimas ar fideizmas, neretai peraugantis 
į fanatizmą. Praktikoje tokia nedarna 
paprastai kelia didelius rūpesčius ir pa-
vojus. Kodėl jie atsiranda, nors, atrodo, 
ir nebuvo to norėta? 

Antai viena iš knygos autorių 
prof. Danutė Klumbytė, nagrinėdama 
ištremtų į Sibirą lietuvių gyvenimo 
sąlygas ir siekimą išsaugoti tautišku-
mą, atkreipia dėmesį į faktą: motinos, 
trokšdamos apsaugoti savo vaikus 
nuo svetimos ideologijos poveikio, 
neleido jų į vietines mokyklas. Tačiau 
paradoksas tas, kad nutiko atvirkščiai: 
„nutautėjo, liko Sibire daugiausia tie, 
kurie mokslo nesiekė“ (p. 210). Kita 
vertus, žinome ne vieną faktą, kad tie, 
kurie mokėsi, grįžo į gimtąjį kraštą 
kaip iškilūs mokslininkai ir meninkai 
(tokiems priklauso ir vienas iš apta-
riamos knygos autorių). Šiuo atveju 

sąžinė neleidžia ką nors teisti ar smerk-
ti žinant, kokius tragiškus dvasinius 
sukrėtimus patyrė tremtiniai, smurtu 
atplėšti nuo savo gimtosios žemės ir 
įmesti į svetimą aplinką. Tautinės iš-
tikimybės ar kiti dorovės principai 
patys savaime, išreikšti tik verbaline 
forma ir individo paviršutiniškai ži-
nomi, nėra ta jėga, kuri gali padėti 
atsispirti nepalankioms objektyvioms 
aplinkybėms, formuojančioms vidinį 
žmogaus pasaulį. Principai, kaip nor-
matyvioji kultūra tampa realia jėga, 
tik susieti ir praturtinti kitų kultūros 
formų – religijos, filosofijos, mokslo, 
meno. Kaip tik šiose kultūros srityse 
keliami, išgyvenami ir apmąstomi am-
žinieji žmogaus būties klausimai. Tai ir 
yra tie gilieji asmens dvasingumo šalti-
niai, kurių dėka individas subręsta kaip 
savarankiška, kūrybinga asmenybė. 
Todėl individas privalo mokytis, per-
imti žmonijos sukauptą patirtį, įaugti 
į kultūrą – ir savo tautos, ir pasaulio, 
kad įgytų pakankamai vidinės galios, 
nepasiklystų prieštaringo gyvenimo 
vingiuose ir išsaugotų savo prigimtinę 
tapatybę socialinių negandų apsuptyje. 
Vien tai, kad mokame svetimą kalbą, 
dvigubina žmogaus savivokos, vertini-
mo ir orientavimosi pasaulyje galimy-
bes. Leidinyje konkrečiais pavyzdžiais 
pateikta lietuvių tautos istorinio kelio 
ir patirties refleksija ypač aktuali šian-
dien, kai iš gimtojo krašto tūkstančiai 
emigruoja, o šalyje pasigirsta nerimą 
keliančių prognozių apie mūsų tautos 
ir kultūros pasmerktumą bei išnykimą 
globalizacijos bangų mūšoje.

Šių ir kitų panašių klausimų  
aptarimas kolektyvinėje monografijoje –  
vertinga išminties pamoka. Jei kai ku-
rie dalykai veikale pernelyg dažnai kar-
tojami, o ėsmė kartais skęsta daugybės 
žodžių sraute, tai nėra tokia jau didelė 
blogybė. Galima tik dėkoti leidinio 
autoriams ir rengėjams už jų pastangas 
kuo plačiau pažvelgti į tai, kas mus daro 
vienokius ar kitokius. Kolektyvinis 
darbas Dvasingumas žmogaus pasau-
lyje – puiki paskata ir kitiems imtis 
panašių integracinių tyrimų, atverian-
čių kelią į dvasingesnę, prasmingesnę 
žmogaus ir pasaulio sampratą.

Praėjusių metų pabaigoje pasirodė 
kolektyvinė monografija „Dvasingu-
mas žmogaus pasaulyje“
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Diena, kai Didždvario gimnazija alsavo Greimu
 atkelta iš 1 p.

puslapių almanacho numeris pasirodė 
1943 m., po metų skaitytojus pasiekė pa-
storėjęs antrasis numeris – abu labu po 10 
tūkstančių egzempliorių. Pamėgink tokį 
pavyzdį rasti mūsų laikmečiu. 1944 m.  
A. J. Greimas pasitraukė į Vakarus, Varpai 
liovėsi eiti – uždrausti, o redaktoriui K. 
Jankauskui 1951 m. atseikėti 25 metai 
lagerių, matyt, prisiminti ir jo karo me-
tais skelbtieji apsakymai apie 1941 m. 
trėmimus. Iš lagerio grįžo 1955 m., dirbo 
mokyklos bibliotekininku Kaune. Varpai 
suskambo tik Sąjūdžiui prikėlus Lietuvą 
naujam gyvenimui, 1989 m. atgaivinti 
Leono Peleckio-Kaktavičiaus iniciatyva. 
Gavo pirmojo redaktoriaus K. Jankausko 
ir idėjos autoriaus A. J. Greimo sutikimą 
gaivinti almanachą su sąlyga, kad nebus 
provincinis leidinys. 

Varpai L. Peleckiui-Kaktavičiui ir 
buvo tas stebuklingas burtažodis, kuris 
sujaudino Paryžiuje gyvenusį A. J. Grei-
mą, paskatino ne tik atsakyti į šiauliečio 
laišką, pritarti almanacho leidybai, bet pa-
dėjo užsimegzti judviejų susirašinėjimui, 
trukusiam trejus metus iki A. J. Greimo 
mirties 1992 metais. To susirašinėji-
mo dėka atkurtuose Varpuose 1990 m.  
išspausdinti Greimo prisiminimai iš jo 
Šiauliuose gyventojo prieškario ir karo 
metų laikotarpio padėjo iš atminties 
gelmių prikelti kai kuriuos niekur ne-
užfiksuotus epizodus. Pagaliau ir patį L. 
Peleckį-Kaktavičių paskatino susirasti 
ir pakalbinti ne vieną buvusį Greimo 
mokinį ar mokinę, bendražygį ar kitaip 
su Greimu susijusį asmenį.

Nieko nuostabaus, kad prieš kele-
tą metų L. Peleckį-Kaktavičių pasiekė 
muzikologo ir Greimo populiarintojo 
profesoriaus Karolio Rimtauto Kašponio 
laiškas, kuriame jis kvietė rašytoją, Varpų 
vyriausiąjį redaktorių ir leidėją įsitraukti 
į A. J. Greimo vardo įamžintojų būrelį ir 
pradėti nuo mokslininkui skirtos atmini-
mo lentos Šiauliuose. Štai šio sumanymo 
rezultatą turime – dar vienas atminimo 
ženklas nuo šiol primins šios asmenybės 
gyvenimą ir veiklą Šiauliuose.

yra padaręs ir toliau tebedaro prof. dr. 
Karolis Rimtautas Kašponis. Paskatintas 
A. J. Greimo mokinių – Tarptautinės 
semiotikos studijų asociacijos prezi-
dento, Tarptautinio semiotikos instituto 
Imatroje vadovo, Helsinkio universiteto 
profesoriaus Ero Tarasčio (Eero Tarasti) 
ir Sorbonos universiteto profesoriaus 
Kostino Miereanu (Costin Miereanu) –  
K. R. Kašponis parengė parodos ekspozi-
ciją – dokumentinę studiją Algirdo Grei-
mo vaikystė. Tam darbui buvo palankiai 
susiklosčiusios prielaidos – paties K. R. 
Kašponio biografijos momentai. Jis yra 
baigęs tą pačią Kupiškio gimnaziją, ku-
rioje (tada progimnazija) 1926–1927 m. 
mokėsi A. J. Greimas. Be to, toje pačioje 
mokykloje mokytojavo judviejų tėvai.

Garsiojo semiotiko profesoriaus 
A. J. Greimo tėvas Julius Greimas (1882–
1942) į Kupiškį su šeima atvyko 1919 m. 
iš Kunigiškių, kur mokytojavo pradžios 
mokykloje. Kunigiškiai buvo paskutinė 
vieta, iš kurios Greimų šeima prasidėjus 
Pirmajam pasauliniam karui pasitraukė į 

2009 m. pavasarį marijampoliečiai 
Rygiškių Jono gimnazijos pastato sienoje 
atminimo lentoje įamžino tris dešimtis 
iškiliausių šios gimnazijos auklėtinių. 
Šalia Jono Basanavičiaus, Vinco Kudir-
kos, Jono Jablonskio, Vinco Mykolaičio-
Putino, Antano Gustaičio yra ir Algirdo 
Juliaus Greimo pavardė.

Studijų metais
1934–1936 m. A. J. Greimas Vytauto 

Didžiojo universitete studijavo teisę ir 
laiko dykai nešvaistė. Lietuvos centrinio 
valstybinio archyvo fondus panaršęs K. 
R. Kašponis išsiaiškino, kad A. J. Greimui 
dėstė ryškios to meto Lietuvos mokslo 
žvaigždės. Valstybinę teisę – universiteto 
rektorius Mykolas Riomeris (Römer), 
kurio vardu pavadintas universitetas Vil-
niuje. Finansų mokslus dėstė Lietuvos 
piniginio vieneto lito „tėvas“ prof. Vladas 
Jurgutis. Statistikos pratyboms vadovavo 
ekonomistas Jonas Bučas, 1948–1956 
m. buvęs Vilniaus universiteto rektoriu-
mi. (Įdomumo dėlei pasakysime, kad 
J. Bučas Vilniaus universitete buvo K. 
R. Kašponio diplominio darbo vadovas.) 
Žymusis filosofas Vosylius Sezemanas A. 
J. Greimui dėstė logiką.

Visas šias įžymybes išvardijome no-
rėdami pabrėžti, kaip svarbu fundamen-
tinės žinios, tvirti pagrindai. Kad šie ir 
kiti profesoriai sukalė tvirtus „polius“ to 
meto VDU studentams, taigi ir A. J. Grei-
mui, nėra pagrindo abejoti. Bent jau pats 
Greimas, kiek šių eilučių autoriui žinoma, 
nėra skundęsis tuomečio VDU dėstymo 
kokybe, nors turėjo su kuo palyginti.

1936 m. jis gavo valstybės stipendiją 
ir buvo išsiųstas į Grenoblio universitetą 
studijuoti prancūzų kalbos, mat Lietuvoje 
labai stigo prancūzų kalbos mokytojų. 
Prancūzų kalba tuo metu jaunajai Lietuvos 
inteligentijai buvo „langas“ į Europą, 
be studijų ar tobulinimosi Paryžiuje 
apskritai buvo beveik neįmanoma 
įsivaizduoti tolesnio sėkmingo kelio į 
meno ir kultūros pasaulį. Lygiai kaip be 
Vokietijos ar Austrijos universitetuose 
įgytųjų žinių atrodė sunku plėtoti 
technikos ar tiksliuosius mokslus.

Grenoblio universitete A. J. Greimas 
studijavo ne tik prancūzų kalbą, bet ir 
tarmių mokslą – dialektologiją ir vidu-
ramžių istoriją. Studijų metais vasaros 
atostogoms grįždavo į Lietuvą pas tėvus, 
kurie tuo metu gyveno Prienuose. Tėvas 
Julius Greimas 1934–1940 m. buvo Prie-
nų burmistras, gerai tvarkė miestą, atliko 
reikšmingų darbų, rūpinosi miestiečių 
gerove, švietimu ir kultūra. Išliko ir Grei-
mų gyvenamasis namas Prienuose. Tad 

visai pamatuotas Prienų šviesuomenės 
siekis atminimo lenta pažymėti to namo 
fasadą, o Prienų tiltui per Nemuną su-
teikti Greimų vardą. Beje, šių iniciatyvų 
autorius – K. R. Kašponis, kuris Lietuvos 
centriniame valstybiniame archyve yra 
aptikęs daug įdomių ir reikšmingų žinių 
pirmiausia apie Prienų burmistro Juliaus 
Greimo veiklą, nuopelnus šiam miestui ir 
valsčiui, tilto per Nemuną statybai.

Grįžo, iš kur buvo 
išėjęs

1939 m. baigęs Grenoblio universi-
tetą A. J. Greimas grįžo į Lietuvą, Prie-
nus, tarnavo Lietuvos kariuomenėje, o 
lemtingais Lietuvai 1940-aisiais atvyko 
į Šiaulius. Jam buvo 23-eji metai. Šiau-
liai – mano gyvenimo gabalas, – taip šį 
savo biografijos tarpsnį gan abstrakčiai 
yra įvardijęs pats Greimas. Vieni metai 
prieš karą, įsitvirtinant tarybiniam re-
žimui, toliau – treji karo metai praūžus 
frontui. Tai vieta, kur šampano epochą 
pakeitė šnapso epocha. Pirmąjį gyveni-
mo Šiauliuose tarpsnį Greimas vadina 
sardinių ir šampano epocha. Žodžius 
„sardinės“ ir „šampanas“ rašo kabutė-
se – tai gali būti svarbu norint suprasti 
visus niuansus. Režimui įsitvirtinant ir 
krautuvėms tuštėjant užtiko tuščią par-
duotuvę, kurioje buvo likę tik sardinių 
ir „Sovetskoje šampanskoje“ atsargos. 
Kadangi liaudies, pasak Greimo, tokie 
produktai nedomino, jie tapo gražiausių 
prisiminimų šaltiniu: visą pavasarį mito 
sardinėmis užsigerdami šampanu. Kuo 
ne Paryžius, leiskite paklausti. 

Greimas neaiškina, su kuo ir ko-
kiomis aplinkybėmis sumaišties metą 
tą krautuvę su šampanu ir sardinėmis 
aptiko, ir su kuo tą pavasarį sardinėmis 
„lepinosi“, šampanu užsigerdamas. Vis 
dėlto gyvenimas Šiauliuose jam tikriau-
siai nevirto išsvajotu rojumi, kaip būtų 

galima spręsti iš žavių atsiminimų, ypač 
apie sardines ir šampaną. Atrodo, net ir 
darbą Greimas Šiauliuose gavo dviejų 
geradarių ponių dėka. Ponia Klupšienė 
jam parūpino keletą pamokų mergaičių 
gimnazijoje, o ponia Glemžaitė, buvusi 
jo tėvo mokinė Kupiškio pradžios mo-
kykloje, paskyrė A. J. Greimą proforgu. 
O proforgai reikalingi prakalboms rėžti 
ir agituoti. Greimas neslepia, kad ir jam 
teko pasitarnauti naujajam režimui. Buvo 
mobilizuotas surašinėti lemtingąją birže-
lio 14-ąją išvežamųjų šiauliečių turtą, o 
kai tą prievolę atlikinėjo, nežinojo, kad jo 
paties tėvai jau buvo pakrauti į gyvulinius 
vagonus, kurie vėliau riedės skirtingo-
mis kryptimis: Prienų burmistrą, o prieš 
tai kelis dešimtmečius mokytoją Julių 
Greimą vagonas nuritins į Krasnojarsko 
kraštą, kur Rešiotų lageryje 1942 m. sau-
sio 23 d. mirė. Kapas nežinomas. Motina 
Konstancija Greimienė (1886–1956) atsi-
dūrė Altajaus krašte, Kano rajone, kalėjo 
Jabogano lageryje. 1948 m. pabėgo į tėvy-
nę, bet 1949 m. vėl buvo suimta, ištremta 
atgal, tačiau pabėgo. Po Stalino mirties 
grįžo 1954 m. į Lietuvą, bet 1956 m.  
mirė. 

Jeigu A. J. Greimas būtų turėjęs 
gebėjimų nuspėti ateitį, nebūtų išrėžęs 
prakalbos, kurioje ragino balsuoti už 
Lietuvos prisijungimą prie Tarybų 
Sąjungos. Matyt, taip pateisino savo kaip 
proforgo vardą. O prakalbos meno jį 
pamokė Aleksis Churginas, senas bičiulis 
iš Grenoblio laikų. Churgino pamoka 
skambėjo maždaug šitaip: kiekviena 
prakalba turi baigtis paminint draugą 
Staliną, o tada reikia tučtuojau sau pačiam 
pradėti ploti – ir kiti susipras. Šiauliečiai 
tokių subtilybių dar nebuvo patyrę – 
pirmas juos pamokė Greimas. 

Tai viskas, kuo režimui jautėsi pasi-
tarnavęs Greimas. Kitas jo vietoje ir tą patį 
savo abejotiną nuopelną būtų kukliai nu-
tylėjęs, tuo labiau kad niekas už liežuvio 
netraukė, į dienos šviesą nevilko. Net ir 
vokiečiams užėjus niekam į galvą nešovė 
mokytojo Greimo įskųsti. Bet pačiam 
Greimui tai atrodė svarbu – garbingas 
atvirumas ligi galo, antraip pats savęs 
nebūtų galėjęs gerbti. 

A. J. Greimo atsiminimai iš jo gy-
venimo Šiauliuose parašyti žavia, pasa-
kytume, prancūziška maniera, galutinai 
išsivadavus iš niūroko lietuviško rimtu-
mo, kuris ne visada yra privalumas. Skai-
tydamas pagalvoji, kad prieškario ir net 
karo metų Šiauliai buvo kur kas artimesni 
prancūziškai kultūrai, šarmingiems žmo-
nių santykiams, negu kad yra dabar. Gal 
tai tik regimybė, autoriaus žaismingo lite-
ratūrinio stiliaus sugestija, o gal todėl, kad 
tuo metu Šiauliai vis dar buvo Zubovų, 
Putvinskių, Fledžinskų, Karkauskių, Ven-
clauskių, Bugailiškių, Lukauskų miestas. 
Kartu ir Greimo miestas.

bus daugiau

Gediminas Zemlickas
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A. J. Greimo vaikystės ir 
jaunystės pėdsakais

Mokslo Lietuva gan išsamiai yra ap-
rašiusi A. J. Greimui skirtųjų atminimo 
lentų atidengimo iškilmes Kupiškyje 
(2007 m. spalio 12 d.), Marijampolėje 
(2009 m. balandžio 30 d.), Kunigiškiuose 
Anykščių rajone (2009 m. gegužės 23 d.), 
jau nekalbant apie įvairius A. J. Greimui 
skirtus renginius Vilniaus universite-
to bibliotekoje ar Kauno technologijos 
universiteto Tarptautinių studijų centre. 
Tai tarsi ėjimas A. J. Greimo vaikystės 
ir jaunystės pėdsakais Lietuvos žemėje. 
Tiesa, tas ėjimas pakankamai komplikuo-
tas. Jeigu kantrus skaitytojas pagal tuos 
rašinius pamėgintų susiorientuoti A. J. 
Greimo ar jo tėvų gyvenimo peripetijose, 
galėtų pamesti jų likimų nytis. Mat jokio 
nuoseklumo toje kelionėje nerastume, 
nes ėjome paskui įvykius – atidaromas 
parodas, atidengiamas atminimo lentas 
ar mokslines konferencijas. 

Kad A. J. Greimo pėdsakai neatvėstų, 
nuolat šildytų lietuvių širdis, labai daug 

Rusijos gilumą, ir pirmoji, į kurią sugrįžo 
po karo. Tuloje, kur mokytojas J. Greimas 
mokė lietuvių pabėgėlių vaikus, 1917 m. 
kovo 9 d. ir gimė Algirdas Julius. O A. J. 
Greimo biografijoje Kunigiškiai tapo pir-
mąja vieta, kur jis Lietuvoje apsigyveno. 
Vietų, kurios siejasi su A. J. Greimo vardu, 
Lietuvoje nemažai.

Antai Kupiškyje jam buvo lemta 
pradėti savo ilgai trukusį kelią į moks-
lus, kur per dvejus metus baigė pradžios 
mokyklą ir pradėjo mokytis Kupiškio 
progimnazijoje. 

1927 metai – A. J. Greimo ryšių su 
Šiaulių miestu pradžia. Jo tėvas Julius 
Greimas buvo paskirtas Šiaulių apskrities 
II rajono pradžios mokyklų inspekto-
riumi, o Algirdas Julius buvo priimtas į 
Šiaulių valstybinės berniukų gimnazijos 
II klasę. Šioje gimnazijoje (dabar Šiaulių 
Juliaus Janonio gimnazija) mokėsi iki 
1931 m., o nuo tų metų rugsėjo 1-osios –  
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazi-
jos VI klasėje. 1934 m. pavasarį baigęs 
gimnaziją įstojo į Vytauto Didžiojo uni-
versitetą.

Parodos „Algirdo Greimo vaikystė“ atidarymo akimirka: parodos autorius prof. 
Karolis Rimtautas Kašponis, Šiaulių Didždvario gimnazijos direktorius Vitalis 
Balsevičius ir Daiva Trijonienė

Šiaulių Didždvario gimnazijos gimnazistės parodos „Algirdo Greimo vaikystė“ atidaryme

Ši atminimo lenta įprasmino A. J. Greimo veiklą Šiauliuose

ĮprasMiNiMas
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švinta... (ž. A. Apuchtino) atliktas su 
didele menine įtaiga. Klausytoją už-
valdė iš sielos gelmių sklindanti meilės 
jėga, kuri balsu buvo išreikšta glaudžiai 
sukibusiomis kantileninėmis frazėmis, 
tolygiai išaugančiomis į audringą kul-
minaciją – „viskas dėl tavęs!“ Ši iškili 
frazė pianistės kadencijoje nuskambėjo 
efektingai, patetiškai, tarsi meilės pa-
šlovinimas. Romansas Lietuvoje retai 
dainuojamas, todėl buvo džiugu jį gir-
dėti profesionaliai atliekamą. Pianistės 
Monikos Laukaitytės akompanavimas 
konkurse – puikus kūrybinės partne-
rystės pavyzdys. Smagu, kai jaunosios 
menininkės turi bendrų siekių.

Keliais sakiniais pristatysime 
Monikos profesinę biografiją. Ji baigė 
Kauno J. Naujalio muzikos gimnaziją 
(mokytojos ekspertės Rasos Krėpštienės 
fortepijono klasę), tapo penkių įvairių 
tarptautinių konkursų laureate 
(Čekijoje, Italijoje, Prancūzijoje, 
Latvijoje, Lietuvoje). Dabar Monika –  
LMTA trečiojo kurso studentė, jos 
dėstytojai – prof. Zbignevas Ibelhauptas 
(fortepijono klasė), doc. Audronė 
Kisieliūtė (koncertmeisterio klasė), doc. 
Julius Andrejevas (kamerinio ansamblio 
klasė). Būdama aktyvi Lietuvos 
muzikinio gyvenimo dalyvė, ji taip 
pat koncertavo Maskvoje, Suvalkuose, 
Sankt Peterburge.

Trečiosios premijos laureatė mil-
da tubelytė dainavimo mokosi prof. 
Sigutės Stonytės klasėje. Žymi operos 
žvaigždė, pristatydama mokinę, kalba 
tikėdama jos profesine ateitimi: „Mil-
da studijuoja mano dainavimo klasėje 
ketveri metai. Pradžia, kaip ir daugelio –  
nelengva. Porą metų buvo ieškojimų ir 
suvokimų metai, dabar jos gražus balso 
tembras pradeda skleistis, ryškėja balso 
jėga. Tai skambus būsimas dramatinis 
sopranas arba aukštas mecosopranas. 
Ateityje jos intensyvi balso prigimtis, 
manau, turi labai daug galimybių. Milda 
puikiai išauklėta, komunikabili ir darbš-
ti. Apie ją galima sakyti, kad gražiame 
žmoguje ir siela, ir dainavimas gražus. 
Po bakalauro studijų ji ketina studi-
juoti užsienyje. Žinoma, ten daugiau 
galimybių... Bet tikiu, kad ji ne kartą 
sugrįš į Lietuvą dainuoti. Noriu, kad 
jos kūrybinis kelias būtų sėkmingas, 
nes talentingas ir darbštus žmogus to 
vertas.“

Milda kilusi iš Panevėžio. Kon-
servatorijoje gavo gerą muzikinį pa-
sirengimą (mokėsi griežti smuiku), o 
tradiciniame Dainų dainelės konkurse 
buvo įvertintas jos talentas (1999, 2002, 
2004 m. ji tapo diplomante). Įdomu, 
kad Juozo Miltinio vidurinės mokyklos 
teatrinėje klasėje ji lavino ir aktorinius 
gabumus. Kaip talentinga jaunoji me-
nininkė 2005 m. Milda gavo Panevėžio 
miesto stipendiją. 

Aukštąsias dainavimo studijas 
Milda pasirinko Vilniuje, LMTA. Šiemet 
ji – bakalauro studijų absolventė. Jaunoji 
dainininkė jau turėjo galimybę Operos 
ir baleto teatre padainuoti Grizetės 
partiją F. Leharo operetėje Linksmoji 
našlė. Trumpametražių operų festivalyje 
(NOA) atliko Varnos vaidmenį Sigito 
Navicko operoje vaikams Mamulė Mū. 
Nemaža patyrimo įgyta dalyvaujant 
reikšminguose tarptautiniuose chorinės 
muzikos festivaliuose: alto solo W. A. 
Mozarto Requiem (dirigentas Rolfas 
Beckas, 2009 m. Japonija, Singapūras), 
alto solo G. F. Händelio oratorijoje 
Aleksandro šventė (dirigentas Rolfas 
Beckas, 2008, Japonija), J. S. Bacho 

buvę per daug.
Jos konkursinėje programoje ypač 

didelį estetinį pasigėrėjimą sukėlė  
K. V. Banaičio dainos Atsiminimas 
(ž. Kleopo Jurgelionio) atlikimas. Tai 
impresionistinių jausenų kūrinys, ku-
riame solistė harmoninių lūžių fone 
sodriu balsu plėtoja jautriausius širdies 
išgyvenimus, kulminacijoje juos pa-
kylėdama iki fortissimo. Kaip visada 
aiškiai autoriaus sumanymą įgyvendinti 
padėjo pianistas Jurgis Karnavičius – 

Ūkio ministerijos rengiamoje paramos inovaciniais čekiais schemoje pa-
norusios dalyvauti mokslo ir studijų institucijos pateikė galimų paslaugų verslo 
įmonėms sąrašą. 

Įmonės, norinčios gauti paramą, teikiamą inovaciniais čekiais, iš sudaryto 
bendro paslaugų sąrašo galės rinktis, kokius konkrečiai pramoninius (taikomuo-
sius) mokslinius tyrimus, ekspermentinės plėtros, bandomuosius, konstravimo 
ir technologinius darbus gali atlikti konkreti mokslo ir studijų institucija. Be to, 
iš sudaryto sąrašo įmonės galės rinktis mokslo ir studijų institucijų paslaugas, 
susijusias su dokumentų parengimu patentavimui, tiriamųjų analitinių darbų at-
likimu, kuriais būtų įvertintas technologinės plėtros projekto pritaikomumas.

Paramos teikimo inovaciniais čekiais schemoje panoro dalyvauti per 15 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų.

Inovacinis čekis – tai nustatyto dydžio tikslinės paskirties mokėjimo doku-
mentas, nustatyta tvarka išduodamas įmonėms ir skirtas įsigyti paslaugoms iš 
mokslo ir studijų institucijų. Įmonė, gavusi inovacinį čekį, turės parengti glaustą 
techninę specifikaciją ir kreiptis į sudarytame sąraše esančią ir jos poreikius 
galinčią patenkinti mokslo ir studijų instituciją.

Mokslo ir studijų institucijos, suteikusios paslaugas verslo įmonėms už 
inovacinį čekį, gaus nustatyto dydžio pinigų sumą. 

Parama bus skiriama įsigyti technologinius (taikomuosius) ar mokslinių ty-
rimų sprendimus, taip pat konsultacijas įmonėms aktualiais inovacijų klausimais 
iš mokslinius tyrimus vykdančių institucijų.

Inovacinių čekių schema siekiama paskatinti įmones naudotis mokslo pa-
siekimais ir naujausiais tyrimais, o mokslo įstaigas labiau orientuoti savo veiklą 
į verslo poreikius ir komercializuoti tyrimus.

Paramos teikimo inovaciniais čekiais schemą šiuo metu rengia Ūkio mi-
nisterija. Tikimasi, kad šia parama verslas jau galės pradėti naudotis šių metų 
vasarą. 

inovacijų ir žinių visuomenės departamento 
inovacijų politikos skyriaus informacija 

Mokslo paslaugos verslui 
Inovaciniai čekiai – abipusė nauda tiek verslui, tiek mokslui

Laikas apvainikuoja tai, kas sklinda iš širdies…

vesdamas dramaturginę kūrinio liniją į 
aukščiausiąjį tašką, meistriškai pasiekė 
spontanišką jėgą, nušlavusią visas bai-
mingas jausenas.

Programos pabaigoje interpretacinį 
Mildos nusiteikimą padiktavo mažorinė 
liaudies daina a cappella „Ein bernelis 
per laukelį“. Daina atlikta nuoširdžiai 
ir paprastai.

Tradicinį diplomą už geriausiai 
atliktą lietuvių liaudies dainą a cappella 
gavo Julija karaliūnaitė (prof. Irenos 

Milkevičūtės dainavimo klasė). Trečiojo 
kurso jaunoji atlikėja Vilniuje jau žinoma 
kai kuriems šiuolaikinės muzikos 
gerbėjams. Julija konkurse atliko 
mūsų dainininkų mėgstamą dzūkų 
vestuvinę dainą Vai, nekukuok, kurioje 
perteikiamas nerimastingas būsimo 
vargo laukimas. Pajausta melodijos ir 
žodžio vienovė jos dainavimą atribojo 
nuo išorinių veiksnių ir padėjo atskleisti 
giluminę dainos prasmę.

Palyginti su ankstesnių konkursų 
dainų repertuaru, šįmet, sakyčiau, 
pristigo retesnių archajiškų liaudies 
dainų pasirinkimo. Senosios dainos 
išties turi savąją magiją, kurią dabartinės 
kartos atlikėjams perprasti nėra lengva. 
Šiuolaikinio muzikavimo patirtis 
dažnai neleidžia atsikratyti melodinio 
jausmingumo ar žodžio iliustravimo, 
tačiau Julijai pavyko to išvengti. 
Dainininkas, kartą pajutęs dainos gelmę, 
jau nenustos tobulinti savo balso, kad 
atvertų begalinę skambesio erdvę.

***
V. Jonuškaitei-Zaunienei liaudies 

daina visų pirma reiškė atvirą pokalbį 
su savo tauta. Tai – meilės ryšys, jungiąs 
žmogų su žmogumi. Dainininkas iš ti-
krųjų yra įdomus tiek, kiek jis atsiveria. 
Daina nepraras savo žavesio ir tiesos, jei 
ją atliksime meilės apglėbti.

V. Jonuškaitės-Zaunienės balsas 
priklausė Lietuvai ir jos menui. Pasiau-
kojanti tarnystė iš tikrųjų buvo viso jos 
gyvenimo rūpestis. Ypač džiugu, kad 
šis konkursas gyvas ir jos puoselėto-
mis vertybėmis. Apie jas V. Jonuškaitė-
Zaunienė yra pasakiusi: „Mūsų dainos 
kaip speciali atžyma, kaip dvasinis pa-
sas, liudijantis tautos sielos ir tautos 
būdo įsikūnijimą. Vertinu operą, jos 
didžiąją muziką, arijas, bet dar dau-
giau – pirmiausia iš mamytės išmoktas 
dainas...“

Mielosios laureatės, esate vertos visa 
ko geriausio savo profesiniame gyveni-
me, garsinkite Lietuvos meną stipriai ir 
atvirai – iš širdies į širdį...

 atkelta iš 10 p. Jono pasijos (sceninis pastatymas, 
režisierius Robertas Willsonas, 
dirigentas Rolfas Beckas, 2009, 
Vokietija). Taip pat teko įgyvendinti 
kūrybinius projektus diriguojant 
Mikhailui Pletniovui, Robinui Grittenui, 
Thomui Hengelbrockui ir Herbertui 
Bomstedtui.

Kaip ypač gabi jaunoji dainininkė 
šiais metais ji pelnė Walter und Charlot-
te Hamel fondo (Vokietija) stipendiją.

Programą Milda pradėjo ryškiam 
jos balsui ypač tinkama soprano arija 
iš G. F. Händelio oratorijos Aleksandro 
šventė. Dainininkės prigimtyje slypintys 
dramatiškumo pradai su veržlia dvasios 
jėga tarsi klausia mūsų: ar pasaulis ver-
tas užkariavimo? Įtaigą sustiprina gili 
vidinė rimtis, išreikšta sutelktu balsu, 
kruopščiai artikuliuota melodinė or-
namentika. Nors arijos tema plėtojama 
intensyviais daugkartiniais pakartoji-
mais išlaikant griežtą akcentuotą ritmą, 
tačiau garso gyvybė kartojant ne slopsta, 
o įgyja vis daugiau jėgos. Antroje arijos 
dalyje, kaip ir dera barokinei tradicijai, 
balsas įgavo reikiamo dainingumo – 
operiškų bruožų. Fortepijono partiją 
atlikęs pianistas prof. Jurgis Karnavi-
čius baroko retoriką perteikė aiškiai 
ir įtaigiai, neprarasdamas dinaminio 
jautrumo. 

Atlikta ir princesės Marie de Gon-
zaque arija iš Ch. Gounod operos Cinq-
Mars. Ši prancūziška romantinė arija 
visiškai kontrastinga pirmajai. Mildos 
balse atsiranda minkštas švelnus akso-
minis tembras, kuriuo ji tarsi spalvina 
vienišos herojės ilgesingus meilės iš-
gyvenimus. Šiltus moteriškus jausmus 
dainininkė perteikia plačiomis kantile-
ninėmis frazėmis, kurioms ekspresyvaus 
romantinio polėkio suteikia fortepijono 
partijos atlikimas.

G. Mahlerio Serenada (ž. Tirso de 
Molina iš Don Žuano) parašyta jautria 
muzikine kalba, kupina intymių jausmų. 
Dainininkė ją atliko vientisu lygiu gražiu 
balsu, nors subtilesnio jaudulingumo, 
išreiškiančio aistringas viliones, nebūtų 

Milda Tubelytė su savo mokytoja prof. Sigute Stonyte
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Likimo ir kūrybinės minties priešpriešos
Pabaiga, pradžia Nr. 8

V. keRas

Naujos edukologinės 
idėjos ir trikdžiai

Pradėdami darbą aukštojoje mo-
kykloje, jauni dėstytojai retai turi savitą 
požiūrį, koncepciją, kaip dėstyti jiems 
tekusią discipliną, kaip atsižvelgti į jos 
pokyčius sparčiai modernėjančiame 
gyvenime. Šiuo požiūriu J. Minkevi-
čius buvo gerbtina išimtis.

Jau pirmieji jo žingsniai tapus dės-
tytoju liudija, kad J. Minkevičius buvo 
pakankamai gerai susipažinęs su pa-
sauline patirtimi rengiant architektus, 
architektūros raidos tendencijomis, 
taip pat su architektūros paskaitų tu-
riniu jį pakvietusioje aukštojoje mo-
kykloje. 

Kiek vėliau J. Minkevičius jau tu-
rėjo aiškią nuomonę apie pageidau-
tiną architektų rengimo strategiją ir 
praktiką. Su tam tikromis išlygomis 
galima teigti, kad jis jau buvo sudaręs 
architektų rengimo funkcinės siste-
mos variantą – tai, ką dabar vadina 
disciplinų medžiu.

Deja, tokiai strategijai įgyvendinti 
trukdė sovietmečiu paplitęs specia-
listų klonavimas pagal gana griežtai 
reglamentuotas sąjungines dėstymo 
programas. Nepalanki buvo filialo 
organizacinė sandara, šiek tiek truk-
dė ir senesnių darbuotojų interesus 
užkliudę siūlymai.

Sovietmečiu ir posovietiniu laiko-
tarpiu absolventų klonavimą skatino 
daug veiksnių. Vienas jų – vieningos, 
nemobilios sąjunginės studijų progra-
mos. Paskaitų ir praktinių užsiėmimų 
temos ir apimtys jose buvo unifikuotos 
iki 1–2 valandų trukmės. Centralizuo-
tai suvienodinti vadovėliai, studijų 
trukmė, diplomų išdavimo tvarka, 
parengtos smulkmeniškos projekta-
vimo normos, aprėpusios daugybę 
architekto veiklos sričių. Jos mažai 
tepaliko vietos jo kūrybinei veiklai. 
Politinės ideologinės ir socialinės 
nuostatos aklai užtverdavo kelią už-
sienio pasiekimams, net ir tokiems, 
kurie pasižymėjo akivaizdžiai racio-
naliu mąstymu, praktišku turiniu ir 
kūrybine potencija. Tokie pasiekimai 
neretai buvo įvardijami kaip buržua-
ziniai iškrypimai. Jie, be abejo, buvo 
skelbiami kaip nepriimtini ir smerk-
tini visų pirma ideologiniu požiūriu, 

nes buvo ideologinio priešo veiklos 
išdava.

Sveikai mąstančiam jaunam moks-
lininkui tokie suvaržymai atrodė ne-
priimtini. Jonas Minkevičius ėmė tam 
aktyviai priešintis – iš dalies plėtojo 
savo pažangesniųjų mokytojų – so-
vietinių architektų elito – įdiegtąsias 
profesines vertybines orientacijas.

Paskaitose J. Minkevičius nuro-
dydavo, kad architektūra yra svarbi 
organizuotos erdvės, kaip integralios 
visumos posistemė ir jos harmonijos 
su aplinka prielaida. Statinio interjerų 
kokybė – ypač svarbi žmogaus veiklai 
ir nuotaikai.

Siekdami gero bendro projektinio 
sprendimo, architektai derina įvairias 
statinio posistemes, ieško optimalios 
jų tarpusavio sąveikos. Ši sąveika pa-
prastai vertinama daugiakriteriniu po-
žiūriu: techniniu, funkciniu, estetiniu, 
gamtosauginiu ir pan. 

Rengiant architektą profesiona-
lą pageidautina ugdyti platų akiratį 
ir sisteminio mąstymo pagrindus.  
J. Minkevičius siūlė mokyti studentus 
kompleksinio požiūrio į architektūri-
nio projektavimo uždavinius ir spren-
dimus. Jis stengėsi paakinti studentus, 
kad jie deramai įvertintų funkcinį ir 
techninį posistemių vaidmenį statinio 

gyvavimo laikotarpiu. Skatino studi-
juojančiuosius išradingai panaudoti 
posistemių įgyvendinimo ir estetinio 
jų apipavidalinimo galimybes. Siūlė 
racionaliai panaudoti įvairias moder-
nios išraiškos priemones, spalvų teo-
riją – koloristiką ir t. t. Taip atsirastų 
galimybė susieti statinio posistemes į 
išbaigtą visumą, darnią estetinę koky-
bę. Kol šios idėjos dar nebuvo ryškiau 
realizuotos, tarsi niekam neužkliuvo. 
J. Minkevičius suprato, kad siekiant 
šių tikslų reikėtų įgyvendinti vientisą 
interjero specialybės studentų rengi-
mo programą. 

Tai nebuvo tik spontaniškas entu-
ziazmo protrūkis: J. Minkevičiaus pa-
siūlyta studijų pertvarkos koncepcija 
buvo pagrįsta tyrimais, jų rezultatai 
atsispindėjo moksliniuose darbuose. 
1971 m. baigta rašyti habilitacinė (tuo-
met mokslų daktaro) disertacija, tema –  
Šiuolaikinių užsienio architektūros 
srovių ypatybės. Šį darbą ginti nebuvo 
leista. Disertacijoje pateikti vertinimai 
nederėjo su principinėmis sovietinė-
mis ideologinėmis nuostatomis, kurios 
reikalavo kritikuoti Vakarų pasaulio 
„buržuazinę“ architektūrą. 1972 m.  
J. Minkevičiui suteiktas docento pe-
dagoginis mokslo vardas.

1971 m. pavyko išleisti J. Minkevi-
čiaus knygą Architektūros kryptys už-
sienyje. Šis leidinys, sukėlęs architektų 
ažiotažą, turėjo itin didelę reikšmę ir 
įtaką Lietuvos naujajai architektūrai. 
Knyga užpildė iki tol visiškai nenu-
šviestą architektūros sritį – atskleidė 
naujausias laisvojo Vakarų pasaulio 
architektūros kryptis, filosofines kū-
rybines idėjas ir tendencijas. Ji buvo 
ir liko vienintelė lietuviška knyga šia 
tema, aktuali ir naudojama iki šiol. 
J. Minkevičius ir toliau plėtojo tyri-
mus, galinčius pagrįsti naują studentų 
rengimo koncepciją ir pakoreguoti 
jau laukiančius pribrendusius atsi-
naujinimo požiūrius į architektūrinį 
projektavimą. Didžioji dalis tyrimų 
medžiagos apibendrinta jau sąjungi-
niu lygiu 1974 m. Maskvoje išleistoje 
knygoje Interjeras ir monumentalioji 
dekoratyvinė dailė. Beliko visa tai įgy-
vendinti paskaitose ir praktikoje.

Tačiau aplinkybės nebuvo tam 
palankios. Pokario Kaune buvo ne-
maža problemų. Visų pirma Kauno 
aukštosios mokyklos neteko daugelio 
dėstytojų – vieni pasitraukė į užsienį 

nuo karo ir teroro, kiti ištremti. Dar 
kiti persikėlė į Vilnių, kur buvo ku-
riami svarbiausi mokslo, studijų ir 
kultūros branduoliai. Dailės instituto 
Kauno vakariniame skyriuje dirbo tik 
vienas kitas architektas, kiti buvo dai-
lininkai. Kiekvienas jų stengėsi dėstyti 
tai, ką geriau žinojo. Todėl paskaitų tu-
rinyje trūko darnios studijų sistemos.  
J. Minkevičius netrukus tai pastebėjo, 
tačiau greitiems pokyčiams dar nebu-
vo objektyvių prielaidų.

Dėstytojai, tarpukariu įgiję inži-
nieriaus architekto kvalifikaciją, buvo 
palyginti konservatyvių pažiūrų. Jiems 
įtakos turėjo totalitarinių valstybių –  
Vokietijos, Italijos ir pan. – universite-
tuose populiarios neoampiro, pseudo-
renesanso orientacijos, grandiozinės 
statybos. Turėjo įtakos ir pokariu kurį 
laiką dominavusi Stalino aprobuota 
I. Želtovskio neorenesansinių dėmių 
teorija ir praktika. Dabartinei išsilavi-
nusiai visuomenei ji jau mažai žinoma. 
Tačiau jos pagrindu pastatyta nema-
ža statinių pokario Vilniuje, vienas 
kitas statinys Kaune Laisvės alėjoje, 
Pergalės gamyklos sklype ir kt. Tokių 
statybų masyvai liko Maskvoje, Kijeve, 
Charkove.

Priešingybė – scenografinio po-
būdžio paskaitų tematika ir praktika. 
Šiuo atveju į statinį gatvėje, juolab 
į visuomeninės paskirties interjerą 
buvo žiūrima dekoratoriaus, t. y. sie-
nų, baldų, portjerų ir t. t. spalvinio 
sprendimo ir stiliaus derinimo atžvil-
giu. Tai buvo ganėtinai fragmentiški, 
tarpusavyje nepakankamai susieti pas-
kaitų ciklai. Jie ne visada derėjo prie 
pažangių architektūros tendencijų. J. 
Minkevičius bandė įnešti pokyčių į šią 
nelabai patrauklią tikrovę.

Taip reiškėsi aukštosios mokyklos 
gyvenime jaunojo dėstytojo pavydėti-
nai gilus profesijos aktualijų suprati-
mas ir to meto realijų kontekste nepa-
trauklus jaunatviškas maksimalizmas. 
Deja, jaunajam ramybės drumstėjui 
galbūt pritrūko tarpusavio santykių  
diplomatijos. Galbūt pritrūko ir dau-
gelio kitų dalykų, būtinų ryžtingiems 
pertvarkymams. Juolab, kai pertvar-
kymai norom nenorom užkliudė dau-
gelio darbuotojų interesus, suardė 
nusistovėjusią interesų pusiausvyrą. 
J. Minkevičiaus iniciatyvumas ir akty-
vumas įnešė į katedros gyvenimą tam 
tikrą nerimą ir konkurenciją.

Ispanija. Toledo katedra. Gotika XIII–XV a. Vaizdas iš viduramžių gatvelės

Indija. Madraso Šyvos šventyklos vartai – Gopura-
mas. XVII a.

Lietuva. Palievenėlės tiltas – laisvės kovų liudininkas 
(dabar jau užlietas Kauno marių). XIX a.

Japonija. Mijadzimos salos Sinto šventykla su jūros vartais – Tori. IX–XIII a.

GyVeNiMo keLias
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Jaunasis reformatorius nebuvo 
tuometės viską lemiančios partinės 
organizacijos narys. Tai buvo ganėtinai 
nepalankus veiksnys, trikdis, siekiant, 
kad pertvarkų iniciatyvos būtų 
sėkmingos, aprobuotos.

Norint įgyvendinti pokyčius, rei-
kėjo kantriai telkti pažangesnių po-
žiūrių inteligentiją, kurios nuomonė 
turėjo būti subrandinta suprasti ir 
remti naujas idėjas, nepaisyti galimos 
rizikos. Kad padėtų parengti konser-
vatyvaus administracinio ideologi-
nio požiūrio sergėtojus, suminkštintų 
tos socialinės grupuotės išankstinio  
ideologinio atsiribojimo kiautą. Tik ši-
tokiais būdais buvo įmanoma palaips-
niui atverti perspektyvą naujausiems 
architektūriniams užsienio laimėji-
mams ideologizuotose aukštosiose 
mokyklose ir sovietmečio kultūrinėje 
terpėje.

Jaunasis dėstytojas nenorėjo il-
gai užtrukti parengiamajame etape 
ir bandė skubinti pokyčius. Jis ne-
buvo parengęs reikiamos paramos 
savo idėjoms, galbūt ne visai suprato, 
kaip tai buvo svarbu ano laikotarpio 
sąlygomis.

Deja, J. Minkevičiaus aplinkoje 
vyresnio amžiaus žmonės buvo 
apatiški ir stagnacinėms ideologinėms 
o r i e n t a c i j o m s ,  i r  e s m i n ė m s 
permainoms. Taip gyventi ir dirbti 
Lietuvoje agresijos pritvinkusiu 
laikmečiu buvo paprasčiau.

Tarp nepalaikiusiųjų Jono Minke-
vičiaus idėjų ir galimų jo konkuren-
tų katedroje buvo darbuotojų, savo 
prigimtimi linkusių į perdėtą tole-
ranciją. Kai kurie jų tuo pasižymėjo 
jau tarpukariu. Nuo pernelyg didelės 
tolerancijos jau nebetoli iki konfor-
mizmo, o nuo konformizmo – iki 
aktyvios kolaboracijos. Bent jau epi-
zodinės – vardan šventos ramybės... O 
J. Minkevičius neigiamai atsiliepė apie 
instituto komunistų partijos organiza-
cijos darbą. Tai buvo labai rizikingas 
beprecedentis iššūkis. 

Tokioje terpėje J. Minkevičiaus 
atžvilgiu formavosi beviltiškai užsi-
spyrusio, politiškai nepatikimo, atsi-
likusio, ideologiškai sunkiai perau-
klėjamo, pernelyg uždaro ir reiklaus 
darbuotojo įvaizdis. Tas įvaizdis lydėjo 
jaunąjį mokslininką visą tarybinį lai-
kotarpį.

Situacija gana būdinga aniems 
laikams. Galiausiai J. Minkevičiaus 
reformatoriški polėkiai sukėlė instituto 
vadovybės priešiškumą. 1974 m. 
pabaigoje jo pedagoginė veikla buvo 
svarstoma įvairaus lygio instituto 
komisijose ir Mokslinėje taryboje. 
Galiausiai jo veikla buvo sumenkinta, 
o jis pats pripažintas netinkamu dėstyti 
tarybinėje aukštojoje mokykloje. 
1975 m. jam tenka palikti darbą 
aukštojo mokslo sistemoje pažymėtam 
netenkinančio tarybiniam pedagogui 
keliamų reikalavimų etikete.

Tačiau J. Minkevičius tuo sudė-
tingu laikotarpiu buvo įsidarbinęs 
Statybos ir architektūros institute 
(antraeilės pareigos). Todėl ir palikęs 
aukštąją mokyklą galėjo neatitrūkti 
nuo mokslinio darbo pasirinktoje ar-
chitektūrinių tyrimų plotmėje. 

Izoliuotas nuo akademinio jau-
nimo J. Minkevičius dar intensyviau 
plėtoja tyrimus. Greta mokslo leidi-
niuose pateiktų straipsnių pasirodo 
nauji reikšmingi leidiniai. Įveikiant 
sunkias kliūtis jis vadovavo autorių 
kolektyvui, dirbo autorinį darbą ir 
pirmą kartą Lietuvoje pradėjo leisti 
akademinį veikalą Lietuvos architektū-
ros istorija I t. (Vilnius 1987, 1988 m.). 
Šis darbas turi didelę edukacinę ir 
tarptautinę reikšmę, supažindinant 
užsienio šalis su Lietuvos architektū-

ros ypatybėmis. 
J. Minkevičius dar sovietinės oku-

pacijos metais neoficialiai fiksavo ir 
tyrė sakralinės architektūros ir dailės 
paveldą. To darbo labai reikšmingas 
rezultatas – kapitalinė knyga Lietu-
vos bažnyčių menas (The Art of Li-
thuanian Churches, 1993 m. lietuvių 
ir anglų k.). Ji pirmą kartą atskleidė 
Lietuvos sakralinio meno pasaulinį 
lygį. Šios knygos kultūrinę ir repre-
zentacinę reikšmę liudija tai, kad ji 
kaip diplomatinė dovana teikiama 
kitų valstybių vadovams (Belgijos ka-
ralienei, Vatikanui ir kt.). 

Tarptautinę kultūrinę ir meninę 
reikšmę turi kitos J. Minkevičiaus 
autorinės monografijos, išleistos už-
sienyje vokiečių ir rusų kalbomis: 
Baltarusijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos 
meno paminklai (Maskva ir Leipci-
gas, 1993), Baltijos šalių meno pa-
minklai (Leipcigas, 1993, su tų šalių 
autoriais).

J. Minkevičius, kaip vienas pagrin-
dinių autorių, parašė ir kitas reikšmin-
gas Lietuvos kultūrai ir menui knygas: 
Vilniaus architektūra (1985), Kauno 
architektūra (1991), Kauno technolo-
gijos universiteto pastatai. Istorija ir 
architektūra (2000), Architektas Vy-
tautas Lansbergis-Žemkalnis (1993), 
Architektas Leonardas Vaitys (2003). 

Atgimusios Lietuvos 
profesorius

A t k ū r u s  L i e t u v o j e 
nepriklausomybę J. Minkevičius 
tarsi patiria naują jėgų antplūdį. 
Jis priima kvietimą dėstyti Kauno 
technologijos universiteto Statybos ir 
architektūros fakulteto Architektūros 
i r  kraštotvarkos  katedroje .  Su 
bendradarbiais jam tenka šią katedrą 
sukurti iš naujo. Buvę stiprios TSRS 
ir užsienio mastu architektūrinės 
pakraipos katedros KPI–KTU visiškai 
nunyko steigiantis Vilniaus inžinerinės 
statybos institutui. J. Minkevičius 
dėsto pagrindines architektūrines 
disciplinas, tampa autoritetingu 
studentų baigiamųjų darbų ir daktaro 
disertacijų gynimo komisijos nariu.

Nuo 1994 m. J. Minkevičius eina 
profesoriaus pareigas. Įdomu tai, kad 
jam suteikiant profesoriaus pedago-
ginį mokslo vardą, buvo įteiktas iš-
skirtinis profesoriaus atestatas KTU  
Nr. 000001.

Mokslininkas rengia naujus vei-
kalus fundamentiniais architektūros 
raidos klausimais, dalyvauja moks-
linėse konferencijose, skelbia naujus 
straipsnius mokslinėje spaudoje.

Reikšmingas profesoriaus daly-
vavimas sprendžiant Lietuvos miestų 
plėtros sudėtingesnius praktinius už-
davinius. Tuo tikslu jis nuolat kvie-
čiamas dalyvauti architektų tarybose, 
yra Kauno miesto architektūros ir 
urbanistikos ekspertų tarybos narys. 
Galima tik apgailestauti, kad šiuolai-
kinė tikrovė gana dažnai ignoruoja 
architektų tarybos sprendimus. 

D a ly vaudamas  sprendžiant 
praktinius architektūros uždavinius 
J. Minkevičius yra laimėjęs daugybę 
konkursų. 

Profesoriaus meilė savo šaliai 
ryškiai atsispindi nepriklausomybės 
metais paskelbtuose jo moksliniuose 
darbuose. Pavyzdžiui, jubiliejinėje 
konferencijoje prasmingu pavadini-

mu Lietuvos architektūra: pasiekimai 
ir praradimai, profesorius sisteminiu 
požiūriu įvertino nepriklausomybės 
metų pasiekimus ir skaudulius. Apibū-
dino galimus jų padarinius ne tik ar-
chitektūros raidai. Sisteminis požiūris 
įgalino atskleisti skaudulių pasekmes 
kultūrinei, socialinei, ilgalaikei mate-
rialiajai šalies raidai ir nacionaliniam 
identitetui. Jis vienas pirmųjų paste-
bėjo, kad „nesubrendusi demokratija, 
narciziškas individualizmas, godu-
mas ir įvairūs vienapusiški interesai 
bei eksperimentai ėmė pintis į labai 
sudėtingą ir prieštaringą mazgą“. Jis 
ragina „Architektūrai, urbanistikai, 
kraštotvarkai... taikyti... pagrindinius 
etinius, moralinius ir kūrybos auten-
tiškumo kriterijus“. Pabrėžia, kad tai 
„glaudžiausiai susiję su dabar pačiu 
aktualiausiu lietuvių tautos, kaip kul-
tūrinio etnoso buvimo ir išlikimo – 
problema“.

Taip suformuluotų metodinių 
nuostatų požiūriu profesorius nagri-
nėja nepriklausomybės metų archi-
tektūrą. Jis iškelia pasiekimus, pažy-
mėtus tarptautinėje plotmėje, tačiau 
apgailestauja, kad užsienio architektai 
pasigenda konceptualumo Lietuvos 
šiandienėje architektūroje. Profesorius 
gana griežtai vertina kolegų darbų 
trūkumus, kuriuos pataisyti ateities 
architektai jau nebeturės galimybių. 

Kolegų pripažinimas
Gyvenimas Jonui Minkevičiui 

skyrė daug sudėtingų išbandymų. 
Tačiau tai, kaip J. Minkevičius pakėlė 
likimo išbandymus ir sprendė iškilu-
sius uždavinius, gynė savo vertybines 
orientacijas, kelia didžiulę pagarbą. 
Dar sovietmečiu (1970 m.) J. Minkevi-
čius tapo LTSR respublikinės premijos 
laureatu. Atkūrus Lietuvos nepriklau-
somybę tapo Lietuvos katalikų mokslų 
akademijos nariu, renkamas į Lietuvos 
architektų sąjungos respublikinę val-
dybą ir Kauno krašto valdybą. 

Įsijungęs į Lietuvos mokslininkų 
sąjungą buvo išrinktas į respublikinę 
valdybą, tapo Baltijos valstybių isto-
rijos ir filosofijos mokslų asociacijos 
nariu.

Lietuvos architektų sąjungos val-
dyba aukštai įvertino J. Minkevičiaus 
pasiekimus kūrybinėje ir organizaci-
nėje veikloje ir visuomenei reikšmin-
gas jo pastangas. Mokslininko archi-
tekto daugelio metų darbo rezultatai 
įvertinti šios organizacijos pagerbimo 
ženklu – Auksiniu Architektūros ri-
terio ordinu (Nr. 8). 2010 m. tapo LR 
Vyriausybės Kultūros ir meno premi-
jos laureatu.

Jonas Minkevičius – stiprus ir 
vidujai laimingas žmogus. Poilsio 
v a l a n d o m i s  p r o f e s o r i u s  l i e j a 
šiltas akvareles, iš medžio skobia 
skulptūras. Savo malonumui imasi 
ir kitų kūrybinių darbų, be kurių 
neįmanoma įsivaizduoti jaukaus 
interjero – profesoriaus mokslinių 
interesų objekto. 2006, 2007 ir 2009 m. 
Kaune ir Vilniuje Architektūros 
muziejuje surengė autorinių dailės 
darbų parodas.

Vingiuotas ir sudėtingas profeso-
riaus gyvenimas gali tapti gera pamo-
ka – koks atšiaurus bebūtų likimas, 
kūrybinga asmenybė gali pasiekti savo 
tikslų daug nenusižengdama savo ver-
tybinėms orientacijoms.

Ger bia mi skai ty to jai, laik raš tį Moks lo Lie tu va ga li te pre nu me ruo ti ne tik pašto  
skyriuose, bet ir in ter ne tu, tin kla la py je www.pre nu me ra ta.lt. Taip pat galima  

prenumeruoti prekybos centrų MaXiMa XX ir MaXiMa XXX informacijos skyriuose.
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puoselėjo Lietuvos MA Vrublevskių 
biblioteka, ligi šių metų veikusi kitu 
pavadinimu.

Kalbos premija 
keliauja į miestą 
prie Nevos

Jau septintą kartą Spaudos atga-
vimo, kalbos ir knygos dieną buvo 
paskelbtas 2010 metų Felicijos Bort-
kevičienės premijos laureatas, tiks-
liau – šį kartą laureatė. Už nuopel-
nus lituanistinio paveldo ir lietuvių 
kalbos sklaidai apdovanojama Sankt 
Peterburgo valstybinio universiteto 
docentė filologijos mokslų daktarė 
Vanda Kazanskienė. Šį Lituanistikos 
tradicijų ir paveldo įprasminimo 
komisijos sprendimą pagarsino Ko-
misijos pirmininkas Česlovas Stan-
kevičius. 

Priminsime, kad Kalbos premija 
įsteigta 2004 metais, kai buvo mini-
mas Lietuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis atgavimo šimtmetis. 
Kalbos premijai suteiktas Felicijos 
vardas, šitaip įprasminant žymią XX 
a. pradžios veikėją, visuomeninin-
kę ir lietuvybės puoselėtoją Feliciją 
Bortkevičienę (1873–1945). Premija 
skiriama kasmet gegužės 7-ąją, per 
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos 
dieną, o įteikiama metams riedant į 
pabaigą, kai Lituanistikos tradicijų 
ir paveldo įprasminimo komisija 
lituanistikos tyrinėtojus ir darbuo-
tojus sukviečia į Kalbos vakarą. Tada 
laureatui, kartais ir keliems, įteikia-
mos skulptorės Dalios Matulaitės 
skulptūros Vyturys kopijos.

Vandos Kazanskienės kandi-
datūrą į šių metų Kalbos premijos 
laureates iškėlusio Lietuvių kalbos 
instituto direktoriaus pavaduotoja 
prof. Grasilda Blažienė supažindino 
su laureatės biografija.

V. Kazanskienė gimė Kupiškio 
rajone, Vilniaus universitete baigė 
klasikinės filologijos studijas. Ištekė-
jo už Nikolajaus Kazanskio, taip pat 
klasikinės filologijos mokslo atstovo, 
dabar profesoriaus, Rusijos mokslų 
akademijos akademiko. Taip V. Ka-
zanskienė savo mokslinę ir visuome-
ninę veiklą susiejo su Sankt Peter-
burgu. Nuo Lietuvos gal ir nutolo, 
bent jau geografiškai, bet ne nuo 
lietuviškumo ir ne nuo lituanistikos. 
Daugiau kaip tris dešimtmečius lie-
tuvių kalbą dėsto Peterburgo valsty-
biniame universitete studentams, pa-
sirinkusiems lietuvių ir latvių kalbų 
studijas. Taip veiksmingai prisideda 
prie lituanistikos ir baltistikos sklai-
dos už Lietuvos ribų.

Docentė V. Kazanskienė neuž-
sidaro vien akademinio gyvenimo 
ribose, dalyvauja visuomeninio gy-
venimo sūkuryje: yra aktyvi Sankt 
Peterburgo lietuvių bendruomenės 
narė, veda šeštadienines lietuvių 
kalbos pamokas bendruomenės na-
riams. Ir taip jau šešiolika metų, 
dažnai be jokio atlygio. Visai neatsi-
tiktinai vadinama miesto prie Nevos 
lietuvių bendruomenės gerąja siela.

2007 m. V. Kazanskienė su kole-
gomis ėmėsi iniciatyvos leisti laik-
raštį Peterburgo lietuvis (lietuvių 
ir rusų kalbomis). Giliomis litua-
nistikos tradicijomis garsėjančiame 

Peterburge lietuvius ir jų bičiulius 
telkiantis laikraštis – labai svarbus 
veiksnys lietuvybei skleistis. Kaip 
čia nepriminti, kad šiame mieste 
studijavo, gyveno ir kūrė labai daug 
lietuvybei nusipelniusių žmonių. 
Tai ir dvasininkai rašytojai Antanas 
Baranauskas, Maironis, Vaižgantas, 
kalbininkai Kazimieras Jaunius ir 
Kazimieras Būga, kompozitorius ir 
dailininkas Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis, muzikinės lietuviškosios 
kultūros atstovai Juozas Naujalis, 
Česlovas Sasnauskas, Kipras Petraus-
kas, gydytojas ir antropologas Jonas 
Basanavičius, Lietuvos prezidentas 
Antanas Smetona ir daugelis kitų.

Lietuvių tautos 
kultūros savastis

Antrąją renginio dalį pradėjo 
Lietuvos mokslų akademijos Vrub-
levskių bibliotekos direktorius dr. Si-
gitas Narbutas, pakvietęs į dr. Aušros 
Navickienės monografijos Besikei-
čianti knyga XIX amžiaus pirmosios 
pusės Lietuvoje*. Knyga parengta 
pagal Vilniaus universiteto vykdomą 
mokslinių tyrimų temą Knygotyros 
ir dokumentotyros istorija: teorija ir 
metodologija. Autorė A. Navickienė 
yra Vilniaus universiteto Komunika-
cijos fakulteto docentė.

Apie monografiją mintimis da-
lijosi istorikė dr. Reda Griškaitė, 
Spaudos draudimo ir vėlesnių laikų 
lietuviškojo spaudos žodžio tyrėja 
doc. dr. Genovaitė Raguotienė, dailė-
tyrininkė, visuomenės veikėja dr. In-
grida Korsakaitė ir knygotyrininkas 
Lietuvos MA narys korespondentas 
prof. Domas Kaunas.

Monografijoje nagrinėjamas 
laikotarpis, prasidedantis 1795 ir 
pasibaigiantis 1864 metais – tai se-
niausios lietuviškos knygos istorijos 
pabaigos ir naujųjų laikų knyginin-
kystės pradžios laikotarpis. Atkreip-
tinas dėmesys į XIX a. ypatumą, kad 
lietuviška knyga buvo pradėta suvok-
ti ne vien kaip lietuviškai kalbančiųjų 
poreikius tenkinantis objektas, bet 
ir lietuvių tautos kultūros savastis. 
Aptariamuoju laikotarpiu knygų 
leidyba Didžiojoje Lietuvoje pir-
mą kartą pasivijo ir aplenkė Mažąją 
Lietuvą. Daugiau kaip tris kartus 
padidėję knygų tiražai ir leidinių 
skaičius, sumažėjusi knygų kaina 
padarė jas labiau prieinamas įvai-
riems gyventojų sluoksniams, kurie 
ligi tol buvo atriboti nuo spausdinto 
žodžio ir kultūros. Knygos istorija 
besidomintis ir apskritai Lietuvos 
kultūros dalykams neabejingas žmo-
gus skaitydamas šią monografiją bus 
nustebintas, kad didžių netekčių ir 
nutautinimo amžius galėjo būti toks 
turiningas lietuviškos knygos sklai-
dos ir raidos požiūriu. 

Puikų renginį užbaigė aktorės 
Gražinos Urbonaitės skaitoma lie-
tuvišką žodį aukštinanti poezija ir 
pianisto Kasparo Uinsko atliktoji 
muzikinė programa.

Gediminas Zemlickas

 atkelta iš 2 p.

Lietuviškumo 
geroji siela

* Navickienė, Aušra. Besikeičian-
ti knyga XIX amžiaus pirmosios pusės 
Lietuvoje: monografija. Vilnius: Vilniaus 
universiteto leidykla, 2010 – 384 p.
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smulkiajam verslui. Tą projektą laimėjo 
viena įmonė, o mes dalyvavome kaip 
mokslininkai, atlikome tyrimus. Šio 
darbo pagrindu buvo sukurtos penkios 
biologinio oro valymo įrenginių mo-
difikacijos. Tie įrenginiai stovi mūsų 
katedros patalpose kaip demonstra-
cinės priemonės, jas naudojame atlik-
dami tolesnius tyrimus, nustatydami 
įrangos tarnavimo laiką ir pan. Tai ir 
eksperimentinė bazė kitiems jauniems 
mokslininkams, kurie imasi ar imsis 
oro valymo problematikos darbų.

ML. Kuo šiame darbe siūloma oro 
biologinio valymo technologija ypatin-
ga, kokia jos esmė? Ar ir liks laboratorinė 
vaizdinė priemonė?

alvydas Zagorskis. Mano moks-
linių tyrinėjimų kryptis – aplinko-
sauginės oro valymo technologijos, o 
prieš sukuriant bet kokią technologiją, 
prieš paleidžiant į viešą erdvę, reikia 
atlikti begalę eksperimentinių tyrimų. 
Valymo įrenginiai turi būti įteisinti, 
reikia gauti patentus, pagaliau turi būti 
įrenginių pasai. Visų tų darbų pagrindu 
gali būti sukurtos technologinės lini-
jos – tik taip tie įrenginiai išleidžiami 
į viešą erdvę, t. y. gali būti praktiškai 
pritaikomi.

P. Baltrėnas. Mano nuostata: 
kiekvienas doktorantas privalo turėti 
bent vieną patentą. Alvydas turi patentą 
už biologinį oro valymo įrenginį. Už 
patentą moka universitetas, todėl ir 
priklauso universitetui, o autorystė 
priklauso kūrėjui. VGTU palaiko 
tų patentų gyvavimą, sudaro geras 
sąlygas doktorantams. Jaunimas 
išmoksta parengti patentui gauti 
būt i ną  d oku me nt a c i j ą .  D ab ar 
norime užpatentuoti kitą idėją ir 
jos įgyvendinimo technologines 
subtilybes. Žodžiu, toliau vystome 
biologines oro valymo technologijas.

ML. Kiek tos lietuviškos technologijos 
konkurencingos kad ir lyginant su užsie-
nio įmonių siūlymais? Ar išvis įmanoma 
konkuruoti su Vokietijos, Danijos ar Šve-
dijos šios srities įrenginiais ir technologi-
jomis? Gal ir mūsų mokslininkai tampa 

geriausiu atveju tik šios srities užsienio 
technologijų transliuotojais?

P. Baltrėnas. Kad konkurencija 
didelė, nėra reikalo įrodinėti. Nereikia 
snausti, reikia ieškoti naujų idėjų, tech-
ninių sprendimų, ką mes ir darome. 
Taip bandome neatsilikti. Rengdami 
straipsnį, teikdami paraišką patentui 
gauti turime žinoti, koks šių sprendimų 
lygis Europos Sąjungoje. 

Dabar iš bioreaktorių srities esa-
me padarę vieną paraišką europiniam 
patentui gauti. Iš VGTU tai pirmas 
mėginimas gauti europinį patentą, 
gal šios darbų krypties ir iš Lietuvos 
pirmas toks patentas. Tiesa, tas mūsų 
darbas darytas su kitu autoriumi.

ML. Sakote – bioreaktorius. Kas tai 
per įrenginys?

P. Baltrėnas. Bioreaktoriuje visos 
žemės ūkio ar komunalinio ūkio 
atliekos sukraunamos, kad vyktų 
anaerobinis procesas. Gaunamos 

biodujos – metanas. Naudojamas 
šilumai gauti, taip pat galima gauti ir 
elektros energijos.

ML. Tai daro visos šalys, kurios rūpi-
nasi racionaliu atliekų tvarkymu ir siekia 
gauti papildomos energijos, kuri pasau-
lyje vis brangsta.

P. Baltrėnas. Išties tie bioreaktoriai 
gaminami įvairiose šalyse. Taip pat 
ir Lietuvoje, net ir didelių gabaritų. 
Tačiau norime sukurti mobilų bio-
reaktorių, nedidelio našumo, skirtą 
ūkininkui. Galima turėti 2–3 ar net 4 
kubinių metrų talpos bioreaktorių – tai 
priklauso nuo ūkio dydžio, taip pat ir 
nuo gaminamos šilumos ar elektros 
energijos poreikio, susidarančių atliekų 
kiekio. Kitaip tariant, galime pasiūly-
ti variantus, atsižvelgdami į tai, kiek 
ūkyje yra atliekų nuo daržovių, vaisių, 
kiek galvijų ir t. t. Ta gautąja šilumine 
energija galima šildyti būstą, naudoti 
maisto ar pašarų gamybai.

ML. O kaip visa kita infrastruktūra? 
Juk vien bioreaktoriaus nepakaks, reikia 
ir visos energijos gavimo, perdavimo įran-
gos, infrastruktūros.

P. Baltrėnas. Todėl ir siekiame 
bioreaktorių statyti vietose, kur tos 
energijos reikia, kad nereikėtų tiesti 
šiluminių vamzdžių, laidų ir pan.

a. Zagorskis. Noriu šiek tiek pa-
pildyti profesorių. Kuriant bet kurią 
naują technologiją tenka padaryti di-
džiulį darbą: atlikti apžvalginę pasau-
linę to tyrimo analizę, susipažinti su 
tos srities straipsniais, publikacijomis, 
patentais.

P. Baltrėnas. Šį darbą patikime jau 
A. Zagorskio darbų tęsėjams, jauniems 
tyrėjams – paprastai magistrantams. 
Jie rengia apžvalgas, renka informaci-
ją – taip įgyja žinių ir patirties. Aišku, 
vienam žmogui būtų sunku su visu 
srautu informacijos susidoroti. Reikia 

ištisos komandos darbuotojų. Labai 
gerai, kad gavome lėšų iš Saulėtekio 
slėnio programos – 1 mln. litų įrangai 
ir mobiliai mokslinei laboratorijai ant 
ratų įsigyti.

ML. Kokie tolesni Jūsų veiklos pla-
nai?

a. Zagorskis. Apsigyniau diserta-
ciją, dabar tęsiu tyrimus VGTU Aplin-
kos apsaugos katedroje.

P. Baltrėnas. Kolega gavo pusė 
etato docento pareigybės ir pusė etato 
mokslo darbuotojo. Sudarome sąly-
gas, kad jam ir kitiems jauniesiems 
mokslininkams būtų naudinga dirbti 
universitete.

ML. Į užsienį nežadate kelti sparnų?
a. Zagorskis. Suktis reikia. Daly-

vaujame projektuose ir taip šiek tiek 
prisiduriame prie darbo užmokesčio.

ML. Kaip vertinate „Saulėtekio slė-
nio“ galimybes?

P. Baltrėnas. Jei klausiate apie 
aplinkosaugą, vis dėlto gavome 1 mln. 
litų, įsigysime mobilią laboratoriją ir 
įvairių prietaisių – tai jau neblogai. Mo-
bili laboratorija bus sumontuota Mer-
cedes Benz ar Volkswagen automobilio 
pagrindu, aprūpinta visa reikalinga 
aparatūra, tad nuvykę į vietą galėsime 
atlikti visus reikalingus matavimus.

ML. O paklausa tokiems matavi-
mams bus? Juk viskas kainuoja.

P. Baltrėnas. Paklausa ir ligi šiol 
buvo, tiesa, per krizę kiek sumažėjo. 
Nemažai įmonių kreipiasi dėl tokių 
matavimų ir kitų rekomendacijų. Mat 
labai svarbu, kad tuos darbus atlie-
kanti laboratorija ar kitas padalinys 
būtų akredituoti. Mūsų laboratorija 
akredituota, beje, vienintelė iš visų 
tokio pobūdžio laboratorijų. Tik todėl 
ir galime gauti užsakymą.

ML. Iš pokalbio suprantu, kad aplin-
kosaugos krypties mokslas Lietuvoje nėra 

Gerinsi aplinką – gerės gyvenimo kokybė
prastas, tad kodėl taip daug problemų 
kyla įsisavinant ES lėšas, kurios skiriamos 
aplinkosauginiams projektams?

P. Baltrėnas. Kiekvienoje šeimoje 
yra gerų ir nelabai gerų vaikų. Taip 
ir bet kurioje veikloje. Įgyvendinant 
aplinkosauginius projektus priešo-
kiais nieko nepadarysi, reikia daug ir 
kruopštaus darbo, o kai kurie projektų 
vykdytojai įsivaizduoja, kad lengvai 
susisems jiems skirtus pinigus. To-
kių dovanų niekas nedovanoja. Mes 
tokiu keliu neiname ir savo studentų 
nepratiname. Taip pat ir iš jaunųjų 
mokslininkų laukiame tam tikro lygio 
darbų. Taip vienu šūviu nušauname 
kelis zuikius.

a. Zagorskis. Kartais galima su-
sidurti su kai kurių gamybininkų įsi-
senėjusiu požiūriu į aplinkosaugines 
technologijas. Jie žiūri, kaip sukurti 
produktą, parduoti paslaugas ir gauti 
„greitą“ pelną. Mažai susimąstoma, 
kokia yra tų gamtosauginių projek-
tų prasmė: gerinti aplinką, puoselėti 
gamtą, nes iš to kyla ir mūsų gyveni-
mo kokybė. Dabar vykdomos įvairios 
priemonės, įgyvendinami ES direktyvų 
reikalavimai, už jų nesilaikymą skiria-
mos griežtos baudos ir kitos sankci-
jos. Žmonės vis labiau suvokia, kad 
aplinkosaugos tematikos darbai labai 
aktualūs, nes padeda spręsti ir glo-
balias klimato kaitos problemas. Vis 
dėlto žmonių sąmoningumas didėja, 
negali sakyti.

ML. Ir pabaigai. Ką Jums reiškia šis 
Europos Parlamento narės Radvilės Mor-
kūnaitės įsteigtas ir įteiktas apdovanoji-
mas už geriausią aplinkosaugos krypties 
2009 m. apgintą disertaciją?

a. Zagorskis. Malonu, kai tavo 
darbas pastebimas, pastangos įvertina-
mos. Noriu padėkoti savo disertacijos 
ir mokslinio darbo vadovui prof. Pra-
nui Baltrėnui, nes be jo pagalbos tokio 
rezultato nebūtų. Šis apdovanojimas 
skatins dar aktyviau dalyvauti kuriant 
naujas aplinkosaugines biotechno-
logijas. Pamėginsime tas biotechno-
logijas įdiegti, pritaikyti praktiškai. 
Dėkoju Europos Parlamento narei 
Radvilei Morkūnaitei už gražią inicia-
tyvą – įsteigti apdovanojimą geriausios 
aplinkosauginės krypties disertacijos 
autoriui.

P. Baltrėnas. Net ir krizės sąlygo-
mis valstybės ar mecenatų palaikymas 
suteiks jauniesiems mokslininkams 
didesnio pasitikėjimo savo jėgomis, 
jie pajunta, kad jų pastangos ne veltui. 
Kartais mes, mokslininkai, jaučiamės 
kaip kokie juodadarbiai, nors dirbame 
juk kūrybinį darbą. Nė vienas laikraštis 
juk į pirmą puslapį neįdės žinios apie 
tai, kad štai mūsų katedroje sukurtas 
oro valymo bioreaktorius, nors tai labai 
naudingas įrenginys.

ML. „Mokslo Lietuvoje“ visada esame 
ir būsime dėmesingi visiems kūrėjams, 
taip pat ir mokslinį darbą dirbantiems 
žmonėms. Dėkoju už pokalbį.
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