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mūsų siekių ir veiksmų tarsi vėliava
Profesoriaus vytauto landsbergio 80-mečiui

  4 p.

Profesorius Vytautas Landsbergis Lietuvos nacionaliniame muziejuje dalijasi prisiminimais jo 80-osioms gimimo metinėms skirtoje parodoje

Spalio 19-oji Europos Parlamento nario 
Vytauto LANDSBERGIO dienotvarkėje 
buvo, ko gero, viena iš labai įtemptų die-

nų. Pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos 
valstybės vadovo 80 metų sukakčiai paminėti 
Lietuvos nacionaliniame muziejuje buvo ati-
daroma paroda „Vytautas Landsbergis – 100 
knygų“. Lietuvos Respublikos Seime tą pačią 
dieną vyko konferencija „Lietuvos valstybės 
atkūrimo darbai“ ir buvo skirta Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo tikslų įgyvendini-
mo 20-mečiui taip pat profesoriaus 80-mečiui 
paminėti. Parlamento galerijoje atidaryta paroda 
„Atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės 
darbai ir Vytauto Landsbergio veikla“.

Nieko nuostabaus, kad jubiliatas į parodos 
atidarymą Lietuvos nacionaliniame muziejuje 
vėlavo, bet šį laiką naudingai panaudojome kal-
bindami Lietuvos istorijos instituto direktorių, 
humanitarinių mokslų daktarą Rimantą MIKNĮ. 
Paprašėme istoriko žvilgsniu aptarti gražų jubilie-
jų mininčio profesoriaus, dešimties universitetų 
garbės daktaro, iškilaus politiko, mokslininko, 
kultūros ir muzikos istoriko, publicisto, literato 
ir visuomenės veikėjo asmenybę.

Veikė vedamas būtinybės ir 
moralinių įsitikinimų

Mokslo Lietuva. Gerbiamasis daktare Riman-
tai, kas mums yra Vytautas Landsbergis?

Rimantas Miknys. Paprastas ir aiškus atsaky-
mas: Landsbergis yra vienas iš tų žmonių, kurie 
visiems mums padėjo susivokti, kuria kryptimi 
reikia organizuotis. Tuo metu, kai ši būtinybė  
pribendro, tai buvo nepaprastai svarbu. Manau, 
kad to niekas neužginčys, nei kairiųjų, nei deši-
niųjų pažiūrų atstovai, nei katalikai, nei kitokio 
nusiteikimo asmenys. Dabartiniu savo gyveni-
mu galime būti patenkinti ar nepatenkinti, bet 
tikriausiai visi sutiks, jog gerai, kad yra nepri-
klausoma Lietuvos valstybė. Štai tame žodelytyje 
gerai pirmučiausia ir slypi tas faktas, kad Lietuvos 
žmonės įstengė laiku susiorientuoti ir susiorgani-
zuoti, o vienas svarbiausių veiksnių, kad tai įvyko, 
ir buvo to meto Vytauto Landsbergio veikla.

ML. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Tary-
bos pirmininku buvo išrinktas Vytautas Landsbergis. 
Galėjo būti išrinktas ir kitas asmuo, nes Sąjūdžio 
Steigiamajame suvažiavime 1988 m. spalio 23–24 d. 
rinkimuose į LPS Seimo Tarybą daugiau balsų gavo 

filosofas Romualdas Ozolas ir ekonomistė Kazimie-
ra Danutė Prunskienė. Tarybos primininku galėjo 
būti išrinkti filosofai Bronius Genzelis ar Arvydas 
Juozaitis, gal net rašytojai Vytautas Petkevičius ar 
Virgilijus Čepaitis. Vis dėlto išrinktas muzikologas 
profesorius V. Landsbergis, tai buvo net ir labai 
įžvalgus sprendimas.

R. Miknys. Nežinau visų to rinkimo peri-
petijų, matyt, istorikai dar tyrinės, kaip tai vyko 
ir kodėl įvyko, bet šiandien atsigręždami į tuos 
įvykius ir vėlesnes tų įvykių pasekmes, Lietuvos 
iškovotą nepriklausomybę, mes vienareikšmiškai 
galime pasakyti: pasirinkimas buvo sėkmingas.

Visada rasis, kas paklaus: o kas būtų, jeigu 
LPS Tarybos pirmininku būtų išrinktas kitas 
žmogus, ar kas būtų pasikeitę? Istorikai nemėgs-
ta aptarinėti situacijos, „kas būtų, jeigu...“ Kita 
vertus, dažnai mūsų poelgiuose esama sunkiai 
paaiškinamų dalykų, kurie gali būti pavadinti 
intuicija, būtinybe ar panašiai. Kad buvo išrinktas 
profesorius, būta intuicijos ir žinojimo, matyt, ir 
išankstinio daugumos žmonių apsisprendimo.

ML.  Per radiją girdėtame inter viu pats  

28-ąją tarptautinę cheminės ekologijos kon-
ferenciją buvo patikėta surengti Lietuvoje, 
Vilniuje ji vyko liepos 22–26 dienomis. 

Paskutinę konferencijos darbo dieną „Mokslo 
Lietuvai“ buvo malonu pakalbinti Tarptautinės 
cheminės ekologijos draugijos prezidentą dr. Pau-
lą Zarbiną1 (Paulo Zarbin), su aštuonių šios srities 
mokslininkų grupe atvykusį iš Brazilijos. Šiame 
pokalbyje „Mokslo Lietuvai“ talkino 28-osios 
tarptautinės cheminės ekologijos konferencijos 
organizacinio komiteto pirmininkas prof. ha-
bil. dr. Vincas Būda.

Kaip Brazilija lipo iš duobės
Mokslo Lietuva. Gerbiamasis dr. Paulai, su ko-

kiomis mintimis vykote į šią konferenciją, ką žinojote 
apie Lietuvą ir kokią ją išvydote šios konferencijos 
dalyvio akimis? Aišku, ir vieno iš organizatorių aki-
mis, nes esate konferenciją rengusios Tarptautinės 
cheminės ekologijos draugijos vadovas.

Paulas Zarbinas. Prieš kelionę ne kažin ką 
žinojau apie Lietuvą, bet įsitikinau, kad tai puiki 
šalis, nuostabus Vilniaus senamiestis, ir apskritai 
Vilniuje yra ką pamatyti. Sprendžiant iš atsiliepi-
mų, konferencija pavyko, visi dalyviai liko labai 
patenkinti. Vilnius tuo geras konferencijoms 

1 Tarptautinės cheminės ekologijos draugijos  pre-
zidentas renkamas vieniems metams, Vilniuje baigėsi 
Paulo Zarbino kadencija, o naujuoju draugijos prezi-
dentu išrinktas prof. Ring Carde, dirbantis Kalifornijos 
universitete (Riversaidas, Kalifornijos valstija, JAV).

Tarptautinės cheminės ekologijos draugijos 
prezidentas dr. Paulas Zarbinas interviu metu
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Spalio 4–6 d. Vilniuje vyko XXV 
Baltijos valstybių mokslo istori-
jos konferencija, kurios svarbiau-

sius organizatorius kalbina „Mokslo 
Lietuva“. Prof. habil. dr. Juozas Al-
gimantas KRIKštOPAItIS – Lie-
tuvos mokslo ir filosofijos istorijos 
bendrijos pirmininkas, XXV Baltijos 
šalių mokslo istorijos konferencijos 
organizacinio komiteto pirmininkas, 
Baltijos valstybių mokslo istorijos ir 
filosofijos asociacijos prezidentas. 
Prof. habil. dr. Janis StRADINIS 
(Jānis Stradiņš) – konferencijos orga-
nizacinio komiteto vicepirmininkas, 
Latvijos mokslo istorijos ir filosofijos 
asociacijos prezidentas, Latvijos moks-
lų akademijos tikrasis narys, Lietuvos 
mokslų akademijos užsienio narys. 
Prof. dr. Peteris MIuRSEPAS (Peeter 
Müürsepp) – konferencijos organizaci-
nio komiteto vicepirmininkas, Estijos 
mokslo istorijos ir filosofijos asocia-
cijos prezidentas, Talino technikos 
universiteto profesorius.

Intelekto eksportas iš 
Baltijos šalių

Mokslo Lietuva. Kokią išvadą iš to, 
kas pirmoje mūsų pokalbio dalyje buvo 
pasakyta, galima padaryti?

Janis Stradinis. Iš to, kas pasa-
kyta, aiškėja, kad prasideda intelekto 
eksportas iš Baltijos šalių. Tampame 
šios eksporto formos tarsi tarpininkais.

Juozas Algimantas Krikštopaitis. 
Ne tik esame tarpininkai, bet ir „pa-
girtini“ šaunuoliai, už savo valstybės 
pinigus teikiantys aukštąjį išsilavinimą 
kitų kraštų piliečiams, kurie, gavę di-
plomus, sušuks – bye, bye!

ML. Akivaizdu, kad visai naujas pro-
cesas, kuriam nepasiruošta, kaip kad ir 

visiems kitiems mūsų šalis užklumpan-
tiems išmėginimams. Visą laiką atsidu-
riame nueinantį traukinį besivejančiųjų 
padėtyje. Štai trys Baltijos šalys rengia 
medikus Europos Sąjungos šalims, bet 
savo pačių aktualiausių dalykų nesugeba 
išspręsti. Tuo metu, kai dabar kalbamės, 
Estijos medikai savo šalies vyriausybei 
iškėlė drastiškus reikalavimus: gydyto-
jams pakelti darbo užmokestį 40 proc., o 

medicinos seserims ir slaugėms – 60 proc. 
Kaip gerbiamieji mokslo istorikai vertina 
susidariusią padėtį?

Peteris Miursepas. Dėl Estijos 
medikų grasinimų, streikų ir kelia-
mų reikalavimų šalyje esama įvairių 
nuomonių. Lyginant su Skandinavijos 
šalimis mūsų medikai gauna maždaug 
keturis kartus mažesnius atlyginimus. 
Opozicinės partijos kelia triukšmą 
ir mėgina žmonėms įteigti, kad tai 
dabartinės vyriausybės nesugebėjimo 
vykdyti užsibrėžtų reformų padarinys. 
Visuomenėje tokia pozicija nedomi-
nuoja. Mat pažiūrėkime iš kitos pusės: 
mūsų gydytojai gauna dvigubai didesnį 
atlyginimą negu vidutinis darbo už-
mokestis Estijoje. Jeigu vertintume 
pagal šį veiksnį, tai mūsų medikai tikrai 
neskursta. Žmones baugina pats žodis 
„streikas“, bet iš esmės streikuoti – tai 
visai normalus dalykas demokratinėje 
visuomenėje.

ML. Prancūzijoje – taip, bet ne Bal-
tijos šalyse.

J. A. Krikštopaitis. Lietuvoje už 
valstybę atsakingi asmenys ramiai 
spokso, kaip kvalifikuoti gydytojai ir 
medicinos seserys lekia į Vakarus. Mat 
tai ne politikų reikalas.

J. Stradinis. Vertinant istoriškai, 
dabartinė situacija yra visiškai prie-
šinga tai, kurią buvo siekiama įtvirtinti 
prieš 90 metų Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Latviai, lietuviai ir estai la-
bai stengėsi, kad į savo valstybių ir 
visuomenės gyvenimą, į mokyklas ir 
aukštąjį mokslą, būtų diegiamos na-
cionalinės kalbos – latvių, lietuvių ir 
estų. Latvijoje, kaip ir Lietuvoje bei 
Estijoje, aukštosiose mokyklose privalu 
buvo dėstyti valstybine kalba. Latvijoje 
prie ketvirtojo šalies prezidento Karlio 
Ulmanio (1936–1940 m.) kai kurie 
profesoriai net buvo šalinami iš univer-

siteto, jeigu neišmokdavo latvių kalbos 
ir nesugebėdavo paskaitų skaityti lat-
viškai. Pasitaikė ir viena išimtis, kuri 
buvo suteikta gerai žinomam istorikui 
profesoriui Robertui Vitte. Jis atvyko iš 
Rusijos, savo paskaitas skaitė prancūzų 
ar vokiečių kalba, nes Latvijoje rusiškai 
skaityti paskaitas buvo uždrausta nuo 
1927 metų.

J. A. Krikštopaitis. Kauno univer-

siteto profesoriai užsieniečiai 
labai greitai išmoko lietuvių 
kalbą, kas geriau, kas blogiau, 
bet paskaitas skaitė lietuviškai.

J. Stradinis. Latvijoje kai 
kurie mokydavosi ir išmok-
davo, bet ne visada. Kai kurie 
užsieniečiai profesoriai Rygoje 
net išleido vadovėlius, bet iš 
tiesų juos rašė jų mokiniai lat-
viai. Pavyzdys – Lutz ir Vanags. 
Pirmasis latviškai bent paken-
čiamai taip ir neišmoko kalbėti, 
o paskaitas už jį skaitydavo jo 
mokiniai.

Antra vertus, šie Baltijos 
šalių reikalavimai aukštosiose 
mokyklose dėstyti valstybine 
kalba tuos prieškario kitatau-
čius profesorius privertė pasi-
tempti, persiimti europietiškos 
dvasios. Manau, kad tai labai 
įdomus mūsų šalių universiteti-
nės kultūros gyvavimo tarpsnis. 
Savo pranešime į tai atkreipiau 
dėmesį, minėjo tuos dalykus ir 
kiti pranešėjai iš Rygos – prof. Janis 
Kletniekas (Jānis Klētnieks) ir dr. Alida 
Zigmunde, kuri yra Rygos technikos 
universiteto humanitarinio instituto 
darbuotoja.

Ryga lietuviams buvo 
vartai į mokslo pasaulį

ML. Gerbiamasis profesoriau Jani 
Stradini, ką galite pasakyti apie XIX ir 
XX a. pradžioje Rygoje studijavusius lie-
tuvius?

J. Stradinis. Šiais metais minime 
Latvijos aukštojo mokslo 150-ąsias 
metines, kurias siejame su Rygos poli-
technikos instituto įkūrimu 1862 me-
tais. Institute studijavo ne tik būsimieji 
inžinieriai, technikai, architektai, bet ir 
chemikai, agrarinių mokslų atstovai, 

taip pat komersantai, šiandienine kalba 
tariant, ekonomistai. Tai buvo dau-
giaprofilinė aukštoji mokykla, kurią 
baigė ir nemažas būrys lietuvių. Pa-
minėsiu Lietuvos mokslų akademijos 
narį prof. Kazimierą Vasiliauską, žymų 
inžinierių, statybininką, politinį ir vi-
suomenės veikėją prof. Joną Šimoliūną, 
kuris pirmasis 1919 m. organizavo Lie-
tuvos jachtklubą, 1924–1933 m. vado-

vavo Klaipėdos uosto, o 1923–1930 m. 
Šventosios uosto rekonstrukcijos dar-
bams. Pirmoji lietuvių studentų korpo-
racija „Viltis“ juk taip pat buvo įsteigta 
1902 m. rudenį Rygos politechnikos 
institute, o jos pirmininku tapo minė-
tasis Jonas Šimoliūnas.

Rygos politechnikos institute Ar-
chitektūros fakultetą Pirmojo pasau-
linio karo metais baigė inžinierius ar-
chitektas Vytautas Landsbergis-Žem-
kalnis. Instituto Agronomijos fakultete 
studijavo Juozas Tūbelis, ilgiausiai iš-
buvęs Lietuvos ministru pirmininku 
tarpukario Lietuvoje (1929–1938 m.).

1919 m. įkurtajame Latvijos uni-
versitete studijavo 2,5–3 proc. užsienie-
čių, kurių daugiausia buvo iš Estijos ir 
Lietuvos. Mat Talino technikos univer-
sitetas buvo įkurtas 1936 m., tad nema-
žai estų inžinierių ir architektų, pradėję 
studijas Rygoje, jas ir baigdavo šiame 
mieste. Panašiai ir lietuviai studentai.

J. A. Krikštopaitis. Neturėtume 
pamiršti, kad nemažai vėliau pagar-
sėjusių Lietuvos medikų baigė Talino 
universiteto Medicinos fakultetą.

P. Miursepas. Noriu įsiterpti ir 
pasakyti, kokia šiuo metu padėtis su 
dėstomąja kalba Estijos universitetuo-
se. Šiuo metu vyksta tam tikri pokyčiai. 
20 metų maždaug pusė Estijoje studi-
javusių studentų mokėjo už mokslą, 
tačiau nuo 2013 m. rudens visos stu-
dijos estų kalba bus nemokamos. Už 
mokslą mokės tik norintys studijuoti 
užsienio kalbomis.

ML. Neįtikėtina ir maloni naujiena, 
bet iš kur Estijos valstybė ims lėšų šiai 
naujovei įgyvendinti?

P. Miursepas. Veikiausiai šiek tiek 
bus sumažintas norinčiųjų studijuo-
ti skaičius, beje, Estijoje emigracijos 
mastai mažesni negu Lietuvoje. Per 
paskutinį dešimtmetį šalyje gyventojų 
sumažėjo maždaug 5 proc., o Lietuvoje 
neliko nė trijų milijonų gyventojų.

J. A. Krikštopaitis. Regėdamas ko-
kio mentaliteto asmenys dabar veržiasi 
į Seimo rinkimus, nematau perspekty-
vos, teikiančios vilties, kad lietuvių kal-
ba ir tautinė kultūra sulauks pagalbos.

J. Stradinis. Medicinos seserys iš 
Latvijos išvyksta dirbti į Norvegiją ir 
kitas Skandinavijos šalis, o su dėstymu 
užsienio kalba Latvijos aukštosiose 
mokyklose darosi įdomūs dalykai. Me-
dicinos koledžuose būsimoms medici-
nos seserims pradedama dėstyti anglų 

arba vokiečių kalba. Tarsi oficialiai 
padedama toms merginoms lengviau 
susipažinti su Latvijoje studijuojančiais 
užsieniečiais, nemaža dalis už jų išteka 
ir išvažiuoja dirbti į kitas šalis. Iš Estijos 
nemažai medikų ar medicinos seserų 
išvažiuoja dirbti į Suomiją, t. y. estams 
giminingą šalį, o iš Latvijos daugiau 
vyksta dirbti į Vokietiją, Angliją, Airiją, 
vis daugiau išvažiuoja į JAV.

Mokslo migrantai Lat-
vijos moksle

J. Stradinis. 2011 m. Latvijoje 
vyko III pasaulio latvių mokslininkų 
kongresas1, o man teko būti vienu iš 
organizatorių. Skaičiau apibendrinantį 
pranešimą apie latvių mokslininkus 
tėvynėje ir pasaulyje. Latvijos moksle 
dirba nuo 3,5 iki 4 tūkst. etninių latvių 
(tikslius duomenis sunku pateikti dėl 
emigracijos į Rusiją ir Izraelį). Kalbu 
apie mokslinius laipsnius turinčius as-
menis. Daugiau kaip tūkstantis moksli-
nį laipsnį turinčių mokslininkų išvyko 
į kitas šalis. Įdomu, kad iš Latvijos 
vyksta ne tik mokslininkų emigracija, 
bet ir mokslininkų migracija. Antai 
Radioastronomijos centro vadovas 
prof. habil. dr. Juris Žagaras (Juri Ža-
gars) šešis mėnesius dirba Prancūzi-
joje, ten skaito paskaitas, o kitus šešis 
mėnesius dirba Ventspilio2 universite-
tiniame koledže ir minėtame Radioas-
tronomijos centre, kuriame rengiamasi 
paleisti pirmąjį Latvijos dirbtinį Žemės 
palydovą. Tai kaip tokį mokslininką 
vadinti? Mokslo migrantas.

ML. Prisimindami audimo stakles, 
lietuviškai pavadintume šaudykle, bet 
dabar madinga sakyti angliškai – „šatlas“ 
(shuttle).

J. Stradinis. Galima vadinti ir „šat-
lais“. Štai fizikas prof. habil. dr. Linartas 
Skuja (Linards Skuja), kurio kandida-
tūrą iškėlėme gauti Latvijos Ministrų 
Tarybos premiją, taip pat daugiausia 
dirba užsienyje, nors yra Latvijos uni-
versiteto Kieto kūno fizikos instituto 
darbuotojas. Panašiai ir mano vyresny-
sis sūnus Paulas, kuris ne vienus metus 
dirba JAV nacionalinėje laboratorijoje.

ML. …ir kurį galima pavadinti ga-
lutinai prarastu Latvijai?

J. Stradinis. Nemanau. Jis išsaugo-
jo Latvijos pilietybę nors lengvai galėtų 
gauti ir JAV pilietybę. Kai priartės pen-
sija ir baigsis jo aktyvi mokslinė karje-
ra, tikriausiai grįš į Latviją. Dabar jis 

XXV Baltijos šalių mokslo istorijos konferencijos organizacinio komiteto pirmininkas 
prof. habil. dr. Juozas Algimantas Krikštopaitis ir Lietuvos etnokosmologijos muziejaus 
direktorius dr. Gunaras Kakaras

Grupė Baltijos valstybių mokslo istorijos konferencijos dalyvių šiuo rateliu pasveikino Europos geografinį centrą

MOKSLO TAKAIS
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1 Pirmasis pasaulio latvių mokslininkų kongresas surengtas 1991 m., antrasis – 
2001 m. – G. Z. past.

2 Praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje netoli Ventspilio, Irbine, ypatingo 
slaptumo kariniame miestelyje buvo pradėtas statyti galingiausias ir tobuliausias 
Šiaurės Europoje sovietų karinis radijo teleskopas RT-32. Jis buvo skirtas gaudyti 
informaciją iš palydovų ir laivų, klausytis pokalbių tarp NATO karinių centrų ir 
povandeninių laivų. Reikalui esant galėjo slopinti palydovų signalus. Traukdamiesi 
sovietų kariškiai aparatūrą smarkiai apnaikino, valdymo pultus aplaistė sieros rūgštimi, 
nepaliko jokios dokumentacijos. Dabar buvęs karinis miestelis priklauso Ventspilio 
aukštajai mokyklai. Pagal sutartį su NASA Radioastronomijos centre atliekami pa-
didinto tikslumo GPS prietaisų signalų matavimai, registruojami kvazarų signalai. 
Galima gaudyti kosmoso spindulius Žemę pasiekiančius iš už milijardų šviesmečių. 
Stebimos kosmoso „šiukšlės“, t. y. skraidančios atliekos, keliančios grėsmę kosminiams 
aparatams ir Žemei. Radioastronomijos srityje bendradarbiaujama ir su Rusijos 
mokslininkais. Gaunama iš palydovų informacija be karinės svarbos, didelę reikšmę 
turi žemės ūkiui, ekologijai ir kitoms sritims. – G. Z. past.

Viena iš konferencijos sekcijų buvo skirta mokslo institucijų istorijai. 
Baltijos jūros regiono bendrumų paieškomis išsiskyrė Helsinkio 
universiteto profesoriaus Tapijaus Markaneno (Tapio Markkanen) 

pranešimas apie XIX a. astronomijos observatorijų architektūrą bei statybą. 
Nauji tyrimų metodai ir moderni teleskopų montuotė pareikalavo visai 
kitokių dizaino sprendimų, kurių patirtis buvo plačiai perimama regione.

Kiti pranešimai, nors ir pabrėždami mokslinių ryšių ir bendradar-
biavimo su kaimyninėmis šalimis svarbą, pagrindinį dėmesį sutelkė į 
lokalinę istoriją. Minint Rygos technikos universiteto 150 metų sukaktį, 
latvių mokslininkai Janis Klatniekas (Jānis Klētnieks) ir Janis Kaminskis 
(Jānis Kaminskis) apžvelgė įspūdingą astronomijos ir geodezijos raidą 
šioje aukštojoje mokykloje. Jaunas tyrinėtojas Dmitrijus Žuravskis papa-
sakojo apie medicinos studijas Sankt Peterburgo universitete, pradedant 
1920-siais, kartu pristatydamas ir įdomaus fakulteto pastato istoriją. 
Dr. Anos Samokish pranešimo tema – gamtamokslinių žinių draugijos, 
įkurtos 1907 m., veikla Sankt Peterburge. Draugija rūpinosi gamtos mokslų 
lygiu vidurinėse ir aukštosiose mokyklose ir žiniasklaida visuomenėje; 
jai priklausė to meto biologijos mokslo šviesuliai. Dr. Mudis Šalkauskas 
su bendraautoriais priminė Chemijos instituto Vilniuje mokslinį kelią, 
prasidėjusį 1945 metais. Įdomi Palangos gimnazijos istorija, apimanti 
1886–1922 m. tarpsnį. Doc. Vytautas Pocius pateikė kruopščiai surinktus 
faktus apie mokyklos klajones Pirmojo pasaulinio karo metais nuo Estijos 
iki Stavropolio, moksleivių tautinę sudėtį, žymesnius auklėtinius ir mo-
kytojus. Iš prof. Liberto Klimkos atlikto tyrimo apie mokytojų rengimą 
Lietuvoje aiškėja, kad jo pradžia – Edukacinės komisijos 1783 m. įsteigtasis 
mokytojų institutas. Tad Lietuvos edukologijos universitetas turi pilną teisę 
šiuos metus įrašyti savo vėliavoje. Svečio iš Helsinkio dr. Samio Pilstriomo 
(Sami Pihlström) pranešimas buvo skirtas besisteigiančių interdiscipli-
ninio ir metodologinio pobūdžio „progresinių“ studijų (advanced study) 
institutų veiklai ir jų trumpai istorijai apžvelgti. 

Sekcijos darbas vyko aktyviai: po kiekvieno pranešimo prelegentai 
sulaukdavo klausimų ir nuomonių išsakymų.

Prof. Libertas KLIMKA

Mokslo institucijų istorijos sekcija:  
dėmesys lokalinei istorijai

Sekcija „Nepripažinti tyrinėtojai“

Pirmasis pranešėjas Anto Leikola (Helsinkis) dėl netikėtos ligos 
negalėjo atvykti. Jo tekstas buvo skirtas nušviesti tyrinėtojo Pero 
Kalmo (Pehr Kalm, 1716–1779) kelionę Šiaurės Amerikoje. Ten jis, 

pageidaujant garsiajam Karlui Linėjui (Carl Linnæus, 1707–1778), rinko 
vietinės floros pavyzdžius, kuriuos jam pavyko sėkmingai perduoti moks-
lo institucijoms. Deja, dešimtims kitų ten pasiųstų tyrinėtojų buvo lemta 
pražūti rizikingose kelionėse.

Romualdas šviedrys (Niujorkas) nušvietė Juozapo Varševičiaus žygius 
Centrinės ir Pietų Amerikos kalnuose, kur jis ieškojo naujų orchidėjų rūšių 
ir jas tyrinėjo. Pranešimo autorius pažymėjo, kad jam netrukus pavyks 
pagal rastus dokumentus tiksliai nustatyti Varševičiaus ekspedicijų kelius. 
Pranešėjo tema buvo skirta paminėti Vilniuje gimusio tyrinėtojo Juozapo 
Varševičiaus (1812–1866) dviejų šimtų metų jubiliejų. Užsikrėtęs tropikine 
liga jis mirė po varginančių devynerių metų kelionių.

Piotro Daškievičiaus (Daszkiewicz, Paryžius) tema taip pat siejosi su 
Varševičiaus veikla, deja, auditorija neišgirdo pranešimo, nes jo autorius 
neatvyko. Šią spragą iš dalies užpildė Piotro Kiolerio (Köhler, Krokuva) 
pranešimas, skirtas nagrinėti paskutinius trylika Varševičiaus veiklos 
metų, kai jis dirbo Krokuvos botanikos sode. Čia jis pasižymėjo kaip 
gabus organizatorius, praturtinęs sodo kolekcijas; prie jų buvo prijungti 
ir egzotiniai paties Varševičiaus rinkiniai.

Sekcijos dalyviai įdėmiai klausėsi Laimos Petrauskienės (Vilnius) 
pranešimo apie biologo Prano Šivickio veiklą Filipinuose (1922–1928). 
1923 m. įkūrė tyrimų centrą (Marine Biological Station in Puerto Galera) ir 
jam trumpai vadovavo. Tenka tik apgailestauti, kad šiandien Filipinuose šio 
vyro veikla jau pamiršta, o kai jo publikacijas kartais aptinka gamtininkai, 
jie mano, kad tai amerikiečių autorius. 

Paskutiniai trys pranešimai taip pat paliko gerą įspūdį. tatjana 
Feklova (Peterburgas) supažindino su I. G. Voznesenskio ekspedicija 
Aliaskoje, tuomet priklausiusioje Rusijai. Tyrimai ten tęsėsi dešimt metų 
(1839–1849). Sukauptus Aliaskos rinkinius šiandien galima rasti Rusijos 
muziejuose.

Anastasia Fedotova (Peterburgas) skaitydama savo pranešimą įrodė, 
kad imperiniai valdžios tikslai kartais gali teikti naudą mokslo pažangai. 
1882 m. valstybės pasiųstas į Vakarų Europą būrelis mokslininkų privalėjo 
susipažinti kovos su juodlige būdais. Vienas iš šešių tyrinėtojų – chemikas 
Pavelas Kostyčiovas, susidomėjęs kita problema, Paryžiuje ir Berlyne atli-
ko mikrobiologinius eksperimentus. Juos tęsiant Rusijoje, atsivėrė kelias 
naujos pažinimo srities raidai – formuotis dirvožemio mokslui.

Numatytą pranešimų programą užbaigė Svetlanos Rudos, Viros Gama-
lijos ir Oksanos Zabugos (Kijevas) pranešimas, skirtas atskleisti Ukrainos ir 
Latvijos mikrobiologų bendradarbiavimą ir jų veiklos rezultatus, sėkmingai 
realizuotus tobulinant pramonės technologiją.

Prof. Romualdas ŠVIEDRyS

iškeltas į Latvijos mokslų akademijos 
užsienio narius. 2011 m. pasižymėjo 
tuo, kad pateko į pirmą šimtuką labiau-
siai pasižymėjusių JAV išradėjų. Visas 
šimtukas buvo pakviestas į Floridą, kur 
tie išradėjai buvo iškilmingai pagerbti.

ML. Kokioje tyrinėjimų srityje dirba 
Jūsų sūnus JAV?

J. Stradinis. Jis dirba tyrinėtojų 
grupėje, kuri atrado būdą, kaip greitai 
nustatyti saulės baterijų kokybę. Pritai-
kę spektroskopinį lazerinį metodą 500 
kartų padidino matavimų greitį. Už tai 
gavo kažką panašaus į JAV nusipelniu-
sio išradėjo vardą.

ML. Ir koks paradoksas: garbiojo 
akademiko Janio Stradinio sūnus vei-
kiausiai taps Latvijos MA užsienio (!) 
nariu.

J. Stradinis. (Juokiasi). Jeigu bus 
išrinktas – taps. Nors iš anksto nie-
kas negali užtikrinti, kad tikrai bus 
išrinktas.

Dabartinė emigracijos 
banga pavojingiausia

ML. Mūsų garbingieji trijų Baltijos 
šalių mokslo istorikai šiuos pasaulyje 
ir Baltijos šalyse vykstančius procesus 
turėtų suvokti kaip akivaizdų nutolimą 
nuo tų idealų, kuriuos įgyvendinant prieš 
Antrąjį pasaulinį karą Latvijoje, Estijoje ir 
Lietuvoje buvo daug padaryta. Tačiau 
mokslinės veiklos organizavimo procesas 
juda pagal savus dėsnius ir su asmeni-
niais ar tautiniais motyvais nesiskaito. 
Prieš globalizmą nepapūsi. Tai kur bu-
vusių idealų vieta dabartiniame moksle?

J. Stradinis. Atkreipsiu dėmesį į 
tokią istorinę paralelę. Mano tėvas Pau-
las Stradinis (Pauls Stradiņš) 1924 m. 
pirmasis Latvijoje gavo Rokfelerio sti-
pendiją, kurios dėka galėjo tobulintis 
pasaulinio garso modernioje Meijo 
klinikoje Ročesteryje (Niujorko vals-
tija, JAV). Tėvui buvo siūloma pasilikti 
šioje chirurgijos klinikoje, bet lėmė 
motinos žodis ir patriotiniai jausmai – 
tėvas grįžo į Latviją. Latvijos antros 
nepriklausomybės laikais JAV moksle 
vėl atsirado Paulas Stradinis – mano 
sūnus, kurio vardas ir pavardė interne-
te dažnai painiojami su senelio vardu 
ir pavarde. Beje, mano sūnus visada 
pasirašinėja ne amerikietiškai Paul ir 
Stradin, bet Pauls Stradins.

J. A. Krikštopaitis. Įsiterpsiu pri-
mindamas: po metų (1925) Paulius 
Slavėnas, gavęs Rokfelerio stipendiją, 
išvyko į garsiojo Jeilio (yale, USA) 
universiteto doktorantūrą. Sėkmingai 
užbaigęs studijas ir paskelbęs prestiži-
niuose žurnaluose savo straipsnius, jis 
susilaukė kvietimų darbuotis mokslo 
centruose. Bet... sugrįžo gimtinėn, 

kuri, deja, nebuvo pasiruošusi jį tin-
kamai įvertinti ir plačiai atverti vartus 
į akademinį pasaulį.

J. Stradinis. Prieš Antrąjį pasaulinį 
karą iš Latvijos beveik nebuvo moksli-
ninkų emigracijos į užsienį. Iš Baltijos 

šalių išvykdavo tik Baltijos vokiečiai 
ir žydai. Jie išsilavinimą įgydavo Lat-
vijoje ir išvykdavo į užsienį, bet ne 
latviai. Štai garsus mokslininkas Leo-

nidas Andrusovas (Leonid Andrusov, 
1896–1988), kalio cianido išradėjas. 
Jis gimė Latvijoje, buvo Latvijos uni-
versiteto Rygoje auklėtinis, bet išvyko 
į Vokietiją. Visuose chemijos vadovė-
liuose rasime pavadinimą Andrusovo 
procesas. Galima į šią gretą pastatyti ir 
vieną žymiausių Vokietijos farmaceutų 
Auterhofą, taip pat Latvijos universite-
to auklėtinį.

1944 m. vyko didelė migracija iš 
Latvijos į Vakarus, bet tai buvo pri-
verstinė būtinybė apleisti mūsų kraštą. 
1944–1945 m. dėl politinių priežasčių 
emigravo 60 proc. Latvijos universi-
teto profesorių – fizikų, biologų, geo-
fizikų, chemikų. Jie įsikūrė Švedijoje, 
Didžiojoje Britanijoje, Brazilijoje, JAV, 
Argentinoje, Australijoje. Ten atsidūrė 
stipriausios Latvijos mokslo pajėgos. 
Jų emigraciją galima pavadinti emi-
gracijos iš Latvijos antrąja banga, o 
pirmoji sietina su latvių mokslininkų 
„nutekėjimu“ į carinės Rusijos miestus. 
Bolševikmečiu jie visi grįžo į Latvi-
ją ir tapo dideliais patriotais. Dabar 
prasidėjo trečioji emigracijos banga 
ir jos pabaigos nematyti. Bijau, kad ji 
nesibaigs. Jeigu 1944–1945 m. iš Lat-
vijos į Vakarus bėgo turtingi žmonės 
ir inteligentai, tai valstiečiai beveik 
nepasitraukė. Manau, kad dabartinė 
emigracijos banga iš Latvijos yra pati 
pavojingiausia iš visų ligi šiol buvusių.

Bus daugiau
Kalbėjosi Gediminas Zemlickas

Spausdiname keleto XXV Baltijos valstybių mokslo 
istorijos konferencijos sekcijų vadovų apibendrinimus 
pasibaigus darbui sekcijose.

Niujorko politechnikos universiteto prof. Romualdas Šviedrys (dešinėje) ir 
konferencijos dalyvis portugalas Aleksandras Koimbra (Alexandre Coimbra) 
Europos geografiniame centre

Grupelė mokslo istorikų prie „skraidančios lėkštės“ Lietuvos etnokosmologijos 
muziejuje Molėtų rajone
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Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti ir projektams įgyvendinti 
pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ 
VP1-3.1-ŠMM-07-K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ (to-
liau – Priemonė).

PRIEMONĖS tIKSLAS IR REMIAMOS VEIKLOS
Priemonės tikslas – skatinti patyrusių ir jaunųjų mokslininkų tarptautinio lygio mokslinius tyrimus ir mobilumą, 
taip pritraukti aukšto lygio mokslininkus į Lietuvos mokslinių tyrimų erdvę, stiprinti jos konkurencingumą 
pasaulyje.

Pagal Priemonę remiamos veiklos:
 1. Lietuvos aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų Lietuvos mokslo ir studijų institucijose  
  atliekami moksliniai tyrimai;
 2. užsienyje gyvenančių aukšto (tarptautinio) lygio mokslininkų ir kitų tyrėjų Lietuvos mokslo ir studijų  
  institucijose atliekami moksliniai tyrimai.

NuMAtYtAS FINANSAVIMAS, GALIMI PAREIšKĖJAI, REIKALAVIMAI PROJEKtAMS
Šio kvietimo projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 30 234 000 Lt. Pareiškėju gali būti Lietuvos mokslo ir 
studijų institucija kartu su mokslinio tyrimo vadovu ir (arba) mokslinio tyrimo grupės nariais, jei jie atitinka 
kvietimo dokumentuose nustatytus reikalavimus. Galimybė pareiškėjui teikti paraišką su partneriu nenumato-
ma. Pagal priemonę finansuojama iki 100 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų – nuo 400 tūkst. iki 1 mln. 
litų mokslinių tyrimų projektui vykdyti. Projekto trukmė turi būti ne trumpesnė kaip 24 mėn. ir ne ilgesnė kaip 
26 mėn.

KVIEtIMO DOKuMENtAI, PARAIšKŲ tEIKIMO tVARKA
Kvietimo dokumentai (Priemonės aprašas, patvirtintas Tarybos 2011 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. VII-89 
(Žin., 2011, Nr. 158-7509) su vėlesniais pakeitimais, paraiškos forma) ir kita informacija pareiškėjams skelbiami 
Tarybos svetainėje (adresu: http://www.lmt.lt/lt/mkf/vd/vd-iii-dokumentai.html) ir ES struktūrinės paramos 
svetainėje (http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/lmt).

Paraiškos pagal Priemonės apraše nustatytus reikalavimus turi būti teikiamos lietuvių ir anglų kalbomis ne vėliau 
kaip iki 2012 m. gruodžio 10 d. 16.00 val. adresu (Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius, Lietuva).

Paraiškos priimamos 157 kab. Tarybos darbo metu nuo kvietimo paskelbimo dienos iki paraiškų pateikimo 
termino, jeigu įteikiama asmeniškai arba naudojantis pasiuntinių teikiamomis paslaugomis. Paraiškos turi būti 
išsiųstos ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 10 d. (pagal išsiuntimo datą pašto spaude), jeigu siunčiama paštu. 

PAREIšKĖJŲ INFORMAVIMAS
Informaciją pareiškėjams teikia Tarybos Mokslo fondo Mokslo finansavimo departamento Paramos tyrėjams 
skyriaus specialistai:
Projektų koordinatoriai:
 Edita Prelgauskaitė, tel. (8 5) 261 6132, e. p. edita.prelgauskaite@lmt.lt,
 Jolanta Sabestinaitė, tel. (8 5) 261 6132, e. p. jolanta.sabestinaite@lmt.lt,
 Zita Šimanauskaitė, tel. (8 5) 261 6132, e. p. zita.simanauskaite@lmt.lt,
 Ilona Monstavičienė, tel. (8 5) 261 3608, e. p. Ilona.monstaviciene@lmt.lt,
 Vaida Vansevičienė, tel. (8 5) 261 3608, e. p. vaida.vanseviciene@lmt.lt.
Projektų finansininkai:
 Jogaila Mackevičius, tel. (8 5) 261 6133, e. p. jogaila.mackevicius@lmt.lt,
 Sergej Tkačenko, tel. (8 5) 261 6133, e. p. sergej.tkacenko@lmt.lt,
 Violeta Zdanevičienė, tel. (8 5) 261 3608, e. p. violeta.zdaneviciene@lmt.lt,
 Vilma Piaseckienė, tel. (8 5) 261 6133, e. p. vilma.piaseckiene@lmt.lt.sadoriaus titului gauti. 

lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas 
mokslinių tyrimų finansavimui pagal 

visuotinės dotacijos priemonę (iii kvietimas)

kitU kamPU aPie tragiŠkĄ Prūsų istorinĘ lemtĮ (4)
Romualdas GRIGAS

Pabaiga, pradžia Nr. 16, 17, 18.

Baigiame spausdinti ištraukas 
iš Romualdo Grigo rašomos kny-
gos „Senieji lietuviai: nunykimo 
šaknys ir trajektorijos“.

Jokiuose šaltiniuose nerasime net 
užuominos, kad prūsai būtų daly-
vavę užkariavimuose. Anot anks-

čiau cituoto Herderio, jie griebdavosi 
ginklo tiktai tada, kai reikėdavo gintis. 
Tai užfiksuota daugelyje ne tik prūsų, 
bet ir kitų baltų genčių dainose ir pasa-
kose. Baltams nebuvo būdingi heroji-
niai kūriniai, karo žygių išaukštinimas. 
Jiems buvo svetimos ir dainos-eilės 
apie kunigaikščius, pasižymėjusius 
žygių didvyrius. Jie žvelgė į pasaulį ir į 
savo pačių gyvenimus per gamtojautą, 
per meilę gamtos kūrinijai, per meilę 
gimtajam kraštui, savo artimiesiems ir 
protėvių kapams.

Apie išnykusią, išnaikintą tautą 
pasaulyje įvairiomis kalbomis byloja 
daugelis kūrybinių asmenybių. Kai ku-
riuos rašiusius apie prūsus savo apžval-
goje pristačiau. Betgi žinome: rašytinis 
ar kitaip, meno formomis užfiksuotas 
paveldas šiandien praranda savo įtai-
gumą. O tai, kas pastatyta paminklo 
pavidalu – prašalietis, bet kuris ar tai 
būtų „savas“, ar „svetimas“ – dėmesį 
būtinai atkreips. Bet paminklo žuvu-
siai, sunaikintai tautai tikrai niekas 
jau nestatys. Toks žingsnis ir mora-
line, ir politine prasme būtų tiesiog 
nepriimtinas ir naujiesiems šios žemės 
šeimininkams.

Tegu ir pasikartodamas, bet pasa-
kysiu: kas bent kiek išsamiau gilinosi į 
prūsų istoriją, tas ir kitiems drąsiai gali 
pasakyti – Europoje iš tiesų tai būta 
išskirtinės tautos, demonstravusios 
išskirtinę savo pasaulėžvalgą, gyve-

nimo būdą, neįtikėtiną valingumą ir 
drąsą ginant gimtąjį kraštą. Po to, kai 
juos užkariavo, kai kryžiuočiai-vokie-
čiai įvykdė ne tik fizinį, bet ir dvasinį 
genocidą – kažin kas dar buvo likę, 
bet likę tik rusenantys, jau ir iš vidaus 
irstantys nuodėguliai. Kol nebeliko ir 
plėnių... Nebeliko ir jų Tėvynės vardo...

Beje, dėl Tėvynės vardo... Pasau-
lyje dar yra likę tų, kurie save kildina 
iš prūsų. Dar prieš kurį laiką (15 ar 
20 metų) netgi leido leidinį, kurio pa-
vadinimas buvo „Tvanksta“. Jų, t. y. 
leidėjų nuomone, tai buvo prūsiškasis 
Tėvynės sąvokos atitikmuo... Mūsų 
lietuviškai klausai skamba labai jau 
artimai, suprantamai. Teko susidurti 
su informacija, kurioje teigiama, jog tą 
leidinį buvo bandyta leisti prūsų kalba. 
Betgi ar įmanu mirusią kalbą padary-
ti gyvą?.. Stebina kitkas: iniciatorių, 
„Tvankstos“ leidėjų siekis atsiriboti 
nuo germanizmo; prisiminti įsivaiz-
duojamus savo protėvius ir jų tragišką 
likimą; kaip nors pratęsti tai, kas ir 
užspausta ląstele glūdi prigimtyje...

Prisimenu ir savo susitikimą Vil-
niuje Atgimimo metais su grupele 
gudų. Jie tarsi didžiuodamiesi, bet kar-
tu lyg ir atsiprašydami už „kažin kokią 
kaltę“ mums padalino po pluoštelį 
kuklių laikraštėlių pavadinimu „Jotva“. 
Jame perskaičiau tokius pat kuklius, bet 
ir savaip ryžtingus tekstus, bylojančius 
apie gudų baltiškąją prigimtį ir tebeeg-
zistuojančią jos dvasią... Po kelių metų 
interneto svetainėje (gegaruch.org) 
randame rimtesnį žingsnį – „Krivičių 
Druvingių“ kreipimąsi. Prūsai ir jų 
broliai jotvingiai baltų religiją, regis, 
vadino Druva (panašiai kaip mes, lietu-
viai, savąją bandėme pavadinti Romu-
va). Pateiksiu sutrumpintą to unikalaus 
kreipimosi tekstą lietuvių kalba.

„Broliai Baltai!.. Mes, krivičiai 
(gudai) atsispiriame visiems apgau-
lingiems teiginiams, kad esą mūsų 

baltiškumas dingęs kartu su kalba, 
skelbiantiems, jog krivičiai neturi nie-
ko geresnio, kaip tylėdami pasiduoti 
svetimšaliams. Nepaisant viso to, dėl 
savo atgimimo ir garbingo buvimo 
mes grįžtame prie savo tikrųjų šaknų 
ir šaltinių, norėdami pasiekti mūsų 
vienintelę esmę – baltiškąją esmę... 
Po Druvingių vėliava surinksime rim-
tus, išsilavinusius, aktyvius, drąsius 
ir tvirtus krivičius (gudus), lietuvius, 
latvius bei latgalius, kurie stovės petys 
į petį kaip Baltų Rekonkistos (Atsiko-
vojimo, Atgimimo – R. G.) šventųjų 
karių ordinas.

Kails Druvingimans!“
Kažin kas dar gyva, dar krebžda po 

storu asimiliacijos, istorinės užmaršties 
ir iškentėtų kančių sluoksniu.

Kažin kaip pradėjau kalbėti „sveti-

mais tekstais“. Tarsi pati širdis siūlytų 
šį „Atsisveikinimo žodį“ irgi užbaigti 
kita ranka rašytu tekstu. Tai emigranto, 
žymaus mąstytojo Vytauto Alanto su-
kurtas (o gal atskirais fragmentėliais iš 
žmonių gyvosios atminties „sudursty-
tas“) literatūrinis vaizdelis, pavadintas 
„Ką atsakė jotvingių rikis“.

„Taigi, taip ir buvo: kartą prūsas 
perkrikštas atėjo pas vieną jotvingių 
rikį, kuris gyveno Prūsijos pasienyje, ir 
ėmė jį įkalbėti krikštytis. Rikis kantriai 
išklausė ir tarė:

– Matai, ten pamiškėje auga šimta-
metis ąžuolas: išrauk jį, suėmęs į glėbį.

Perkrikštas pažiūrėjo į ąžuolą, pas-
kum pažiūrėjo į rikį ir nieko neatsakė. 
Tuomet rikis vėl tarė:

– Išdžiovink aną upę, kuri ten teka 
mano palaukėje.

Perkrikštas vėl pažiūrėjo į upę, 
paskum vėl labai stebėdamasis atsi-
gręžė į rikį ir nieko neatsakė. Tuomet 
rikis jį klausė:

– Pažiūrėk į saulę ir ją užgesink.
Perkrikštas kone su baime žiūrėjo 

į rikį, manydamas kalbąs su bepročiu, 
bet rikis jam paaiškino:

– Kaip tu gali reikalauti, kad aš 
pakeisčiau tikėjimą, kurs yra įleidęs 
šaknis į mano dvasią kaip anas ąžuolas, 
kurs atiteka kaip ana upė iš neapma-
tomų tolybių ir kurs yra karštesnis už 
Motiną Saulę ir niekad neužgęsta?

Po to pokalbio perkrikštas daugiau 
pas rikį neatėjo.“*

*   Romuva. Baltų kultūros leidinys. – 
Vilnius, 2004. – P. 13.

 

Šiemet sukako 80 metų, kai kuni-
gui Martynui Sederevičiui, knyg-
nešių tėvui, dėkingi zanavykai, 

ateitininkai ir pavasarininkai ant jo 
kapo Sudargo kapinėse (Šakių r.) pa-
statė prasmingą atminimo paminklą. 
Bernardo ir Vincento Aleknavičių kny-
goje „Novužės krašto vaikai“ I tome 
rašoma: „Knygnešių tėvas kun. Marty-
nas Sederevičius (rašoma Sederevičius 
ir Sideravičius) gimė 1829 m. lapkri-

kviečiame diskUtUoti ir 
atstatyti istorinĮ teisingUmĄ

čio 9 d. Plėgių k., Lukšių valsč. <...>. 
Pusbrolio remiamas, Martynas Se-
derevičius mokėsi Marijampolėje, o 
po trejų metų išvyko į Lenkiją, kur, 
dar šiek tiek pasimokęs, įstojo į Seinų 
kunigų seminariją. Ją baigė 1858 m. Į 
kunigus įšventino Žemaičių vyskupas 
Motiejus Valančius. Vikaro pareigas 
kun. M. Sederevičius ėjo Alvite, Griš-
kabūdyje, Liudvinave, Šakiuose, o nuo 
1873 metų buvo paskirtas Sudargo 
klebonu. <...> Mirė kun. Martynas 
Sederevičius 1907 m. kovo 7 d.“

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomy-
bę buvo atkurtos ateitininkų ir pavasa-
rininkų organizacijos, tačiau jų darbai 
iki šiol nepripažinti. Iki šiol knygnešių 
tėvu tituluojamas Jurgis Bielinis, nes 
sovietiniais laikais taip buvo patogiau. 
Mes, Panevėžio zanavykų klubo nariai, 
kreipiamės į Lietuvos intelektualus, 
mokslininkus, istorikus, visus neabe-
jingus šalies kultūros ir kalbos istorijai 
kviesdami diskutuoti šia tema. Mūsų 
nuomone, būtų teisinga sugrąžinti ku-
nigui Martynui Sederevičiui knygnešių 
tėvo vardą. O kaip manote Jūs?

Panevėžio zanavykų klubo 
pirmininkas Vincentas Aleknavičius, 

klubo narė Vilija Raubienė

 

Kunigo Martyno Sederevičiaus 
antkapis Sudargo kapinėse

MARgUMyNAI



2012 m. lapkričio 1 d. Nr. 19 (485) 5Mokslo Lietuva

 Atkelta iš 1 p.

Pradedamas ĮterPtosioms sistemoms skirtas projektas
Lietuvos mokslininkų sąjungos 

institutas liepos mėnesio pabai-
goje pradėjo vykdyti projektą 

„Mokslininkų vietinio ir tarptauti-
nio bendradarbiavimo skatinimas bei 
kompetencijų ugdymas“, kuriuo bus 
siekiama apjungti prie įterptųjų siste-
mų (angl. Embedded systems) kūrimo 
dirbančius šalies mokslininkus, iš da-
lies ir šias sistemas projektuojančius, 
gaminančius ar su jomis dirbančius 
įmonių darbuotojus. 

Įterptoji sistema – tai į kitą įtaisą, 
aparatą, prietaisą ar įrenginį įterp-
tas jį valdantis elektroninis darinys, 
veikiantis pagal savarankišką jam 
užduotą programą ir apdorojantis 
jam teikiamą skaitmeninę informa-
ciją. Svarbiausia įterptosios sistemos 
dalis yra skaitmeninis procesorius, 
prie kurio jungiami kiti elektroniniai 
komponentai, kurių paskirtis rinkti 
duomenis, juos skaitmeniškai apdo-
roti, dekoduoti, formuoti valdymo 
signalus, o per juos atlikti visas ki-
tas reikiamas operacijas – matavimo,  
diagnozavimo, komunikavimo ir t. t. 
Sudėtinguose elektroniniuose įrengi-
niuose naudojama daugybė įterptųjų 
sistemų, kiekviena iš jų atlieka jai skir-
tas funkcijas. Galima pasakyti, kad be 
šių sistemų neįmanoma įsivaizduoti 
šiuolaikinės elektronikos, informaci-
nių technologijų ir apskritai modernių 
technologijų.

Įterptųjų sistemų projektavimas ir 
gamyba atitinka strateginius Lietuvos 
mokslo ir pramonės plėtotės tikslus, 
užima svarbią vietą Europos Sąjungos 
mokslo ir pramonės sąveikos progra-
mose. Didžią dalį pradėtajam vykdyti 
projektui numatytų lėšų skiria Europos 
socialinis fondas, kuris kaip vienas iš 
ES struktūrinių fondų skirtas gerinti 
socialinę sanglaudą ir ekonominę ge-
rovę ES šalyse.

Sutarkime dėl pavadi-
nimo

Spaudoje ir internetinėje erdvė-
je, taip pat ir mokslininkų, minėtų 
sistemų projektuotojų ir gamintojų 
aplinkoje dažnai galima sutikti ter-
miną įterptinės sistemos, kartais ir 
kitus tų pačių sistemų pavadinimus. 
Dėl tokios įvairovės gali kilti ir tam 
tikros painiavos, todėl „Mokslo Lie-
tuvos“ redakcija kreipėsi į Valstybinės 
lietuvių kalbos komisiją, prašydama 
paaiškinti, kokiam angliško termino 
Embedded system vertimui į lietuvių 
kalbą teiktina pirmenybė. Pateikiame 
komisijos Svetimžodžių skyriaus vy-
riausiojo specialisto Alvydo Umbraso 
atsakymą į mūsų užklausimą: „LR ter-
minų banke skelbiamuose žodynuose 
embedded system atitinka terminai 
įdėtoji sistema, įstatytoji sistema. Pagal 
kitų terminų su dėmeniu embedded 
analogiją dar galima būtų pasidaryti 
tinkamą variantą įtaisytoji sistema. Jei 
rinktumėmės terminą su veiksmažo-
džiu įterpti, atitinkamai būtų įterptoji 
sistema.“ 

Kaip matyti, Lietuvių kalbos komi-
sija palieka pakankamai daug laisvės 
pasirinkti. Lietuvos standartizacijos 
departamento Planavimo ir tikrinimo 
skyriuje leidybos eksperto Vytauto 
Valiukėno nuomone, teisingausia būtų 
naudoti terminą įmontuotoji, įrengtoji 
arba įtaisytoji sistema, nes šie terminai 
nesikerta su angliškais ar prancūziš-
kais šių darinių terminais, geriausiai 
atitinka sąvokos prasmę ir turinį. 

ro pobūdžio mėnesinis internetinis 
leidinukas, kelsiantis sau ir autoriams 
mokslo populiarinimo tikslus. Jame 
numatoma skelbti projekto vykdy-
mo eigą nušviečiančias publikacijas, 
įterptųjų sistemų pasaulio ir vieti-
nes naujoves. Stengsimės, kad mūsų  
publikacijos domintų ne vien siauros 
krypties specialistus, bet ir platesnį 
skaitytojų būrį. Džiaugsimės, jei vi-
suomenei sugebėsime parodyti, kuo 
aptariamoji sritis mūsų šaliai naudinga, 
o specialistas jame atras idėjų, kaip 
būtų galima pakreipti savo darbus ar 
imtis naujų kūrybinių sumanymų. Mė-
ginsime prie leidinuko leidybos pri-
traukti autorius, kurie dirba įterptųjų 
sistemų krypties teorinius ir praktinius 
darbus, o leidybos rūpesčiais dalysis 
laikraščio „Mokslo Lietuva“ redakcijos 
darbuotojai kartu su projekto vadovais 
ir vykdytojais. 

Projekte taip pat numatoma kurti 

internetinis leidinukas bus vykdomo 
projekto dedamosios dalys.

Be publikacijų elektroniniame 
leidinuke ir minėto portalo kūrimo, 
numatyti taip pat „Struktūrinių fondų 
ir Bendrosios programos projektų 
rengimo mokymai“. Mokymuose taip 
pat bus pristatytos programos, vyks 
praktiniai užsiėmimai, kuriuose da-
lyviai galės įgyti projektų rengimo 
įgūdžių.

Pirmasis projekto da-
lyvių susitikimas

Apie visa tai buvo kalbėta lie-
pos 24 d. pirmajame projekto daly-
vių ir vykdytojų susitikime Lietuvos 
mokslininkų sąjungos būstinėje. Ap-
tartos mokymų temos, galimi lektoriai, 
dalyvių skaičius ir kiti svarbiausi su 
projektu susiję klausimai. 

Mokymai – tai „Verslumo ir kom-
petencijų ugdymas“, „Mokslo ko-

skaitytojams tikriausiai pakankamai 
aiškios, išsamesnių komentarų gal ir 
nereikalaujančios, todėl kiek smul-
kiau apsistosime ties specializuotais 
mokymais.

Numatytos šios mokymų temos: 
„Įterptosios įrangos gamyba“, „Įterp-
tosios programinės įrangos inžineri-
ja“, „Įterptosios operacinės sistemos“ 
ir „ARM (Advanced RISC Machine) 
architektūra“. Primename, kad tai pre-
liminariai numatytos mokymų temos, 
kurias gyvenimas ir projekto vykdymo 
eiga gali pakoreguoti, priklausomai 
nuo pačių projekto dalyvių pageidavi-
mų. Laukiame pasiūlymų.

Mokymuose dalyvaus dvi klau-
sytojų grupės (po 15 dalyvių kiekvie-
noje), pageidaujantys galės dalyvauti 
dviejų dienų mokymuose. Lektoriais 
bus kviečiami geriausi Lietuvos ir už-
sienio įterptųjų sistemų srities žinovai, 
taip pat ir kitų mokymams pasitelktų 
sričių specialistai. Projekto sąlygose 
numatyta, kad pirmenybė dalyvauti 
mokymuose bus teikiama akademi-
nių institucijų (universitetų, kolegijų, 
mokslo centrų ir institutų) darbuoto-
jams, nors tikriausiai norą dalyvauti 
išreikš ir Lietuvos įmonių darbuotojai, 
dirbantys įterptųjų sistemų kūrimo, 
projektavimo ar taikymo srityse. Pagal 
išgales jiems bus sudaromos galimy-
bės dalyvauti projekto renginiuose 
ir mokymuose. Lietuvos mokslinin-
kų sąjungos institutas, kaip projekto  
iniciatorius, sieks suburti įterptinių sis-
temų baruose dirbančius mokslininkus 
į kolektyvą, pabandys jiems sukurti 
mokymosi ir bendravimo sistemą, 
taip pat sukurti informacinę viešini-
mo sistemą apie jų vykdomus darbus. 
Sistemoje atsispindės tiek duomenys 
apie pačius mokslininkus, tiek ir jų 
dirbamus darbus.

Ko laukiama iš projekto dalyvių, 
apskritai Lietuvos mokslininkų ir įmo-
nių darbuotojų, dirbančių su įterpia-
mosiomis sistemomis? Visų pirma 
laukiama našaus bendradarbiavimo, 
pasiūlymų dėl aktualiausių mokymo 
temų, taip pat ir parenkant kviestinius 
lektorius.

Gediminas Zemlickas

 

Mokslininkų sąjungos instituto direktorius Valentas Daniūnas, naujojo įterptosioms sistemoms skirto 
projekto vadovas dr. Zenonas Jančys ir Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas dr. Vygintas Gontis

Nebent kiek ausiai kliūva nelietuviš-
kas termino įmontuotoji skambesys. 
Pagaliau juk tos aptariamos sistemos 
nebūtinai įterpiamos, sunku įsivaiz-
duoti, kad lazerį būtų galima įterpti 
į bendrą įrenginį, daug korektiškiau 
skamba įtaisyti, įstatyti, gal net įdėti. 
Vadinasi, ir tas sistemas teisingausia 
būtų vadinti įtaisytomis, įstatytomis 
ar įdėtomis sistemomis. Deja, Europos 
socialinis fondas reikalauja naudoti 
ne kalbininkų aprobuotą, o projekto 
pateiktą „įterptinių sistemų“ terminą.

Būtų visai neblogai, jei tuo klau-
simu savo nuomonę pareikštų skai-
tytojai, ypač tie, kuriems tenka su ap-
tariamomis sistemomis dirbti ar net 
jas kurti. Mūsų, „Mokslo Lietuvos“ 
darbuotojų, padėtis kiek keblesnė, nes 
turime leisti šių sistemų projektui skir-
tą internetinį leidinuką. Kūdikėlis (t. y. 
projektas) gimė, pradėjo krykštauti, 
o su leidinuko vardu tikra bėda, nes 

Aptariamos aktualios įterptųjų sistemų kūrimo ir taikymo problemos: iš dešinės – Kauno technologijos universiteto Realaus 
laiko kompiuterių sistemų centro direktorius prof. dr. Egidijus Kazanavičius, šio centro projektų tyrėjas Arūnas Grubliauskas 
ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto Elektroninių sistemų katedros doc. dr. Andrius Ušinskas

Vilniaus kolegijos dėstytojas, Kompiuterių technikos ir 
telekomunikacijų katedros darbuotojas Edmundas Garla

patys specialistai dėl termino dar nėra 
apsisprendę.

Kas pasakytina apie būsimą lei-
dinuką, pradedamą taip pat ir šiuo 
straipsniu? Tai bus švietėjiško ir bend-

bendro informacinio pobūdžio portalą 
(internetinėje svetainėje), kuris bus ir 
kito visuomenei gerai žinomo moks-
lo žinių sklaidos portalo www.moks-
lasplius.lt dalis. Būsimasis portalas ir 

mercializavimas“, „Patentavimas“ ir 
specializuoti mokymai, per kuriuos 
bus pažindinama su įterptųjų sistemų 
naujovėmis, jų kūrimo ir taikymo ak-
tualijomis. Pirmos trys temos mūsų 
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profesorius pripažino, kad dažnai buvo 
veikiamas ir nukreipiamas veikti tuo 
metu susiklostančių aplinkybių. Ant jo 
pasirašytų dokumentų Sąjūdžio Tarybos 
pirmininko parašas dažnai reiškė ne vie-
no žmogaus nuomonę ar sprendimą, bet 
buvo kolektyvinio sprendimo rezultatas.

R. Miknys. Be abejonės, tai būdavo 
bendra, kolektyvinė ir jokiais būdais 
ne uzurpuota nuomonė. Nors daug 
kas anksčiau bandė teigti ir dabar tą 
daro, girdi, „Landsbergis uzurpavo 
valdžią“. Tiesiog kaip labai stipri as-
menybė (antra vertus, nežinome, kiek 
iš vidaus stipri) ji buvo būtina tomis 
aplinkybėmis. Ir šiandien Seime vie-
no pranešimo metu pasakyta: „ranka 
drebėjo, bet jis sulaikė tą drebėjimą“. 
Tuo metu daug kam drebėjo rankos ir 
mūsų širdys, nes abejonių kildavo: gal 
dar per anksti dėti parašą? Landsbergis 
žinojo, kad kitos išeities nėra, jis veikė 
pagal savo moralinius ir vertybinius 
įsitikinimus. Žinoma, reiktų paties ap-
tariamo asmens klausti, ką jautė vieną 
ar kitą akimirką. Man nekyla abejonių, 
kad V. Landsbergis veikė vedamas savo 
moralinių įsitikinimų.

ML. Kiek šioje asmenybėje yra dalelė 
kiekvieno iš mūsų, tipiško mūsų tautai? 
Ir kas, galimas dalykas, šį asmenį labai 
stipriai išskiria iš kitų, taigi netipiška?

R. Miknys. Asmenybę visų pirma 
apsprendžia jos gyvenamasis metas, 
todėl kiekviename iš mūsų glūdi pa-
grindiniai laikmečio bruožai. Turime ir 
tokių bruožų, kurie susiję su sovietiniu 
mąstymu ir mentalitetu. Neabejoju, 
kad ir pats profesorius neneigs, kad 
jis taip pat yra tos epochos palikuonis. 
Antra vertus, juk ir mes patys tą epochą 

keitėme, kadangi buvome nepaten-
kinti buvusia santvarka ar bent kai 
kuriais jos bruožais. Akivaizdus buvo 
noras keisti ir keistis, siekti išsaugoti 
pagrindines vertybes, kurios siejosi 
su lietuvių kalba, etnokultūra, o iš to 
formavosi tam tikros priemonės ir 
būdai, kaip tas vertybes – etnokultūrą, 
etnopolitiškumą – apginti. Plačiąja 
prasme šitai reiškė, kad gindami savo 
kalbą, mąstymą, aplinką, tėvynę, paga-
liau valstybę, kurios realiai nebuvo, bet 
ji buvo gyva žmonių savimonėje ir kuri 
galėjo padėti visoms toms vertybėms 
išlikti. Gindami visa tai kartu gynėme 
ir save. Visi jaučiame, kad šių vertybių 
esame jungiami, nepriklausomai nuo 
pažiūrų, įsitikinimų ar savo padėties 
visuomenėje.

Mes galime su prof. V. Landsbergiu 
nesutikti dėl kai kurių atskirų detalių, 
galime ginčytis tarpusavyje, bet esmi-
niai dalykai visiems mums yra bendri 
ir mus „suveda“ į tam tikrą jungtį. 
Todėl profesorius ir yra mūsų ben-
drų veiksmų tarsi vėliava. Veikdamas 
priklausomai nuo aplinkybių, padarė 
didelių ir nenuginčijamai išliekamąją 
vertę turinčių darbų.

ML. Tariant trumpai, V. Landsbergis 
buvo tautos valios reiškėjas.

R. Miknys. Taip, jis išreiškė tautos 
valią. Net ir nepalankiai nusiteikę pro-
fesoriaus atžvilgiu asmenys atsigręžę 
atgal priversti pripažinti, kad tuo metu 
tautos valia buvo tokia – siekti Lietuvos 
nepriklausomybės.

Asmenybės formuojasi 
iš gyvenimo sunkumų

ML. Pamėginkime pasiaiškinti: kaip 
toje juk ne pačioje didingiausioje epo-
choje tokios asmenybės išsirutulioja? Ta 

pati santvarka, kurioje pakako marazmo, 
suformavo Andrejų Sacharovą, Sergejų 
Kovaliovą, pagaliau Borisą Jelciną. Mask-
voje pučo dienomis stovintis ant tan-
ko – tikras Ilja Muromietis iš rusų bylinų, 
toks žmonijos atmintyje ryškiausiai išliko 
B. Jelcinas. V. Landsbergis savo išvaizda 
mažai priminė karžygį iš senųjų laikų, bet 
ir jo ranka lemtingais istorijos momentais 
nesudrebėjo.

R. Miknys. Man regis, būtent toje 
aplinkoje, iš kurios išėjome, kaip tik 
ir formuojasi iškilios asmenybės. Kai 

patogu gyventi, sotu ir šilta, tai nema-
tyti ir didžių asmenybių. Jos iškyla, kai 
visuomenė ar šalis prieina liepto galą ir 
permainos neišvengiamos. Asmenybės 
formuojasi iš gyvenimo sunkumų, pa-
čios save tarsi atranda ir prikelia veikti.

ML. O šeima, giminės tradicijos, 
šaknys?

R. Miknys. Be jokios abejonės, 
labai svarbu. Kaip istorikas esu paglos-
tytas šio klausimo, nes gana dažnai iš 
įvairių žmonių tenka išgirsti: kam ta 
istorija reikalinga?

ML. Taip nepaklaustų senos geros 
klasikinės gimnazijos absolventas, kuris 
skaitė Senovės Graikijos ir Romos istoriją, 
antikos autorius.

R. Miknys. Bet paklausia mūsų 
gimnazijų absolventai. Jiems atsakau: 
istorija – tai praeitis, o jos žinojimas ir 
tradicijos laikymasis ir yra stiprybės 
šaltinis, kuris sunkiais žmogui, tautai 
ar valstybei momentais labiausiai pa-
sireiškia. Tai atrama, pagrindas, į kurį 
galima atsiremti. Iš niekur atėjęs žmo-
gus ir eina į niekur. Apie tokį galima  

Profesorių Vytautą Landsbergį 80-ojo gimtadienio proga sveikina Lietuvos Premjeras Andrius Kubilius, Seimo narė Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė, Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė Birutė 
Kulnytė ir kiti parodos lankytojai

Tą dieną gražiausios orchidėjos teko jubiliatui profesoriui Vytautui Landsbergiui ir jo žmonai pianistei Gražinai Ručytei-
Landsbergienei
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* Terminas nuo italo Nicolo Makia-
velio (Machiavelli, 1469–1527) veikale 
„Valdovas“ aprašytų bet kurių priemonių 
taikymo politikoje, norint pasiekti už-
sibrėžtą tikslą. Liūto ir lapės metaforos 
geriausiai apibūdina autoriaus siūlomas 
priemones politikoje. – G. Z. past. 

pasakyti tik viena: vėjo blaškomas suk-
tas žmogus. O žinantis, iš kur atėjo, 
kieno įpareigotas ir ką daryti, vertas 
pasitikėjimo, pribrendęs duoti pers-
pektyvų patarimą ar pasiūlymą ateičiai. 
Dažnai pats ir imasi įgyvendinti, kas 
nutiko ir mūsų profesoriaus atveju.

Kas ko vertas?
ML. Profesorius V. Landsbergis kritiš-

komis aplinkybėmis pasirodė esąs vertas 
savo tautos. O tauta?

R. Miknys. Klausimas, kas ko ver-
tas, buvo užduodamas jau nuo Cicero-
no laikų. Vienaip ar kitaip vertinant, 
abi pusės viena kitos vertos. Esu tiek 
vertas, kiek mane vertina.

ML. Neatmestinas ir žmogaus savi-
vertės jausmas.

R. Miknys. Žinoma, ir tai nėra 
daugiažodžiavimas. Pokalbį pradėjo-
me nuo to, kad V. Landsbergis nėra 
pats savaime iš niekur atsiradęs tautos 
fenomenas, Landsbergis – tai reiškia 
mes. Būdamas įvairių veiksnių visuma 
jis lemtingu metu geriausiai išreiškė 
tai, ką dauguma iš mūsų galvojome ir 
jautėme. Tie, kurie tada galvojo kitaip, į 
praeitį atsigręžę dabar pripažįsta klydę. 
Bet šitai tik patvirtina, kad istorijoje 
išlieka asmenybės, kurios lemtingu 
metu tampa visuomeniškai prasmingo 
veiksmo vėliava. Tai ne vieniša viršu-
kalnė, o aplinkos suformuota visuma.

ML. Prieš dešimt su trupučiu metų 
turėjome išorės pavojų, dabar pavojus 
mūsų pačių viduje. Jums neatrodo?

R. Miknys. Išorė kėlė pavojų, bet 
ir mobilizavo. Prisimenu, kaip Ro-
mualdas Ozolas, Arvydas Juozaitis 
įvairiuose suėjimuose kėlė klausimą: 
ar užteks kritinės masės tam veiksmui 
atlikti?.. Veiksmas nebuvo įvardijamas, 
bet visi žinojo, ką jis reiškia: atsiskirti, 
paskelbti, išsikovoti... O po to ir jau 
visiškai kitų asmenų buvo keliamas 
klausimas: ar mes turėsime kritinės 
masės ne griauti, bet kurti?

Kas yra ta kritinė 
masė? Tai visų pirma 
vertybės. Ir pavojai, 
galintys rastis – tai pa-
vojai gyvenant naujai 
sukurtame organizme. 
Bet apie tai jau 1952 m. 
galvojo ir klausė JAV vė-
liau, nuo 1959-ųjų apie 
„Metmenų“ žurnalą su-
sibūrę lietuvių intelektu-
alai. Svarstė: o kas bus, 
kai mes išsivaduosime? 
Ir patys teikė atsakymą: 
kai išsivaduosime, bus 
daug sunkiau, negu va-
duojantis.

Iškovot i  sunku 
fiziškai, bet po to at-
siranda naujų sunku-
mų – vidinių. Kyla begalė klausimų, o 
tarp jų vienas esminių: koks tu būsi ir 
kokia bus visuomenė, pirmiausia, mo-
raliniu vertybiniu požiūriu? Ir dabar 
visą laiką tuos klausimus turime ome-
ny, ieškome savęs. Ir ne priešiškoje išo-
rės aplinkoje bandome rasti atsakymą, 
bet savo bendraminčių, mūsų pačių 
aplinkoje. Surasti moralinį daugumą 
tenkinantį sprendimą pasirodo daug 
sunkiau. Bet tai ne vien mums kylantis 
pavojus, o visų vadinamųjų socialinių 
organizmų, visuomenių gyvavimo ne-
išvengiamas etapas. Jeigu kuri visuo-
menė su šiais klausimais nesusiduria, 
tai pamažu atmiršta, nes šio pavojaus 
nesuvokdama negali jo ir įveikti.

Apie palyginimų naudą
ML. Spalio 18 d. Briuselyje minint 

Europos Parlamento nario V. Landsbergio 
80-metį, politikos apžvalgininkas Kęstutis 
Girnius jubiliatą palygino su Vinstonu 
Čerčiliu. Ir vienas, ir kitas politikas savo 

valstybei ėmėsi vadovauti lemtingomis 
šaliai akimirkomis. Norint galima rasti 
panašumo ir su Šarliu de Goliu (Charles 
de Gaulle).

R. Miknys. Tų panašumų galima 
rasti su daugeliu istorinių asmenybių. 
V. Čerčilis anglams buvo reikalingas, 
kai Anglija buvo kritiškoje padėtyje, 
paskui jau tapo nepatogus. Pagaliau 
sąvokoje reikalingas, kalbant apie po-
litiką, slypi labai skirtingi reikalavimai 
tam reikalingumui apibūdinti. Galimas 
dalykas, kad pasikeitusiomis sąlygo-
mis Čerčilis nebūtų sugebėjęs išspręsti 
daugelio naujų kylančių problemų, nes 
istorinės asmenybės aplinkos „išmeta-
mos“ spręsti labai konkrečias užduotis. 
Jeigu Čerčilio atveju tam tikru metu 
reikėjo politinės drąsos, paremtos mo-
rale, tai šiuo metu, galimas dalykas, 
reikia moralės ir sugebėjimo naudoti 
politiką. Atvirkščias reikalavimas.

V. Landsbergis, drįsčiau teigti, bent 
tam tikrai visuomenės daliai šiuo metu 
tampa moraliniu indikatoriumi. Toks 
buvo ir Atgimimo metu. Kai sakau 
moraliniu, tai mintyje turiu vertybes, 
kurios siejasi su pilietiškumu, tautiš-
kumu ir valstybiškumu.

ML. Manau, kad tai reikšmingas 
pastebėjimas. Lietuvai siekiant nepri-
klausomybės užsienio valstybių vadovus 
ir politikus šokiruodavo V. Landsbergio 
drąsa, kurios šio pasaulio stiprieji tiesiog 
bijodavo, kad tik nepakenktų Gorbiui, kad 
tik nesusvyruotų pasaulio numylėtinio 
autoritetas pačioje Sovietų Sąjungoje. 
V. Landsbergio tiesmukiškumas ir drąsa, 
moralės siekis politikoje ne visada atrodė 
adekvačios veikimo priemonės bent jau 
to meto politikoje. Bet net ir geranoriški 
profesoriaus atžvilgiu tautiečiai paste-
bėdavo mūsų lyderio tam tikrą makia-
velizmą*?

R. Miknys. Jei žmogus eina į poli-
tiką, tai būtų keista, jeigu jo politinėje 
retorikoje neliktų vietos bent dalelei 
makiavelizmo. Politika nėra visai šva-

rus darbas, bet kiek nešvarus priklauso 
nuo situacijos ir pačių politikos daly-
vių. Ar mūsų ano meto lyderiai neap-
gaudinėjo to meto Sovietų Sąjungos 
lyderių, kai tvirtino: „Mes turime teisę 
į Lietuvos suverenitetą“. Sovietų Sąjun-
gos spaudoje tuoj kilo aiškinimasis, 
kas yra tas suverenitetas, nes anksčiau 
tos sąvokos niekam nereikėjo. Dabar 
kilo ginčai, plačios diskusijos ir erdvė 
politinei demagogijai. Tai politinis 
suktumas, makiavelizmo tikriausias 
pavyzdys. Abi pusės užsiėmė akivaiz-
džia demagogija.

Buvo pasakoma ir aštrių tiesmukų 
dalykų. Baltijos šalių TSRS Aukščiau-
siosios Tarybos deputatams Kremliaus 
politikai sako: „Žinoma, jūs galite at-
siskirti, bet tada bus imtasi sankcijų, 
įvestas prezidentinis valdymas ir t. t.“ 
Į tai buvo pateiktas net labai drąsus 
atsakymas: „O mes niekada Sovietų 
Sąjungoje savo noru ir nebuvome, 
paprasčiausiai buvome užimti“. Ir to-

liau iškildavo diskusija apie Moloto-
vo-Ribentropo paktą ir slaptuosius 
protokolus, kurių Sovietų Sąjungoje 
vis nepavykdavo rasti...

Pagaliau ir iš tų slaptųjų protokolų 
abi šalys cituodavo tik jiems priimtinas 
vietas, kurios tikdavo diskusijos daly-
vius patraukti į savo pusę. Ir tas buvo 
meistriškai daroma. Tarp tų diskutuo-
jančiųjų buvo Sąjūdžio tarptautinės 
teisės žinovai ir, žinoma, V. Landsber-
gis. Kas pasakys, ar tai buvo makia-
velizmas, o gal puikus diplomatijos ir 
aukštosios politikos pavyzdys.

ML. Kad Vakarai, šiuo atveju ES 
politikai, nesupranta mūsų Rytų kai-
mynės politikų mentaliteto, aišku, nes 
akivaizdžią demagogiją dažnai priima 

už tiesą. Vakarai ne visa-
da supranta ir V. Lands-
bergį, kuris jiems ban-
do atverti akis, aiškina 
didžiosios kaimynės 
klastas. V. Landsbergis 
tarsi nuolat skelbtų pa-
vojaus signalą. Lietuvo-
je taip pat kai kas tokią 
V. Landsbergio politinės 
veiklos taktiką linkęs 
vadinti priešo ieškojimu 
ten, kur jo nėra.

R.  Miknys. Ver-
tinant paviršutiniškai 
to „pertemptumo“ ga-
lima rasti visada, bet 
nė viename tų sakymų 
nėra netiesos. Taip, 

V. Landsbergio komentaruose gali-
ma jausti hiperbolizavimo, kai kurių 
galimų pavojų sureikšminimo, bet jis 
tą daro sąmoningai. Geriausiai būtų 
vertinti iš laiko nuotolio, įsitikinus, kad 
procesai vystėsi kitaip, o gal kaip tik 
profesorius buvo teisus? V. Landsber-
gis neleidžia pasiduoti saldžių žodžių 
liūliavimui, todėl kai kuriuos dalykus 
gal pernelyg sureikšmina. Dabartinė 
Rusijos diplomatija nėra tiesmuka, 
nes Rusija – labai stiprus socialinis 
ir pirmiausia politinis organizmas. 
Dabartinė aukštoji politika dažnai 
reiškiasi ne pagal vadovėlius, bet visai 
naujais būdais. Rusija pasikeitusi, o 
mes neturime bendravimo su šia šalimi 
patirties. V. Landsbergis tuos pokyčius 
geriau jausdamas kartais išdidina ga-
limus pavojus tarsi per padidinamąjį 
stiklą. Signalas skirtas tam, kad laiku 
susikurtume veiksmingą priešnuodį 
galimiems labai realiems pavojams.

ML. Profesorius visada garsėjo ir kaip 

puikus šachmatininkas, neatsitiktinai yra 
Lietuvos šachmatų federacijos garbės 
pirmininkas.

R. Miknys. V. Landsbergis pavojų 
paskelbia anksčiau negu realus pavojus 
pasireškia, bet būtent staigi reakcija 
ir savalaikės priešnuodžio paieškos 
kaip tik ir padeda nukenksminti naują 
ginklą.

Asmenybės įvairiapu-
siškumas ir aukštoji 
politika

ML. Profesorius nepaprastai įvai-
riapusiška asmenybė: įžvalgus politikas, 
muzikologas, vadinasi, mokslininkas, 
literatas, kuriantis prozą ir eiles, žodžio 
kišenėje neieškantis publicistas. Vienas 

geriausių M. K. Čiurlionio muzikos ir gyve-
nimo žinovas, jo muzikinių kūrinių atlikė-
jas. Tokiu universalumu motinėlė Gamta 
ne visus išrinktuosius apdovanoja. Bet ar 
įvairiapusiškumas kartais jam nepakiša 
kojos kaip politikui?

R. Miknys. Talentingiausi įvai-
riose srityse asmenys gali būti ir ge-
rais politikais, nes sugeba į gyvenimo 
faktus, reiškinius, politinius procesus 
pažvelgti analitiko žvilgsniu. O jei dar 
nevengia ir drąsių hipotezių…

ML. V. Landsbergio pagarsėjęs klau-
simas „Kas galėtų paneigti, kad...?“ taiko 
į lietuviškosios politinės retorikos klasiką. 
Hipotetinis klausimas vertas sukto šach-
matų žirgo ėjimo.

R. Miknys. V. Landsbergio sam-
protavimų analitiškumas vystomas ne 
vien politologijos, bet ir meno aplin-
koje, nes menas taip pat gali buvoti 
šalia arba už politikos. Neatmestinas 
ir mokslas, visų pirma humanitarika 
ir humanistika, kurios glaudžiai siejasi 
su tapatybės, mentaliteto, pasaulė-
žiūros dalykais. Visų jų tarpusavio 
ryšių suvokimas politikui padeda būti 
efektyviam. Tačiau visi šie privalumai 
plačiajai visuomenei dažnai gali sukelti 
ir nepriimtinumo jausmą, kadangi 
šis žmogus kitoks – įžvalgesnis, pro-
tingesnis ar pan. Kodėl kažin kas už 
mane galvoja, mąsto? Ateina metas, kai 
žmogus pasijunta saugus, kuomet jam 
atrodo, kad gali pats už save galvoti. 
Tam tikru momentu gali kilti atmetimo 
reakcija, bet tai visai žmogiška.

ML. Kai viename žmoguje dera keli 
pradai, pvz., politiko ir menininko, galima 
tikėtis linksmų dalykų. Lakūs profesoriaus 
pasakymai, metaforos ir taiklūs palygi-
nimai suteikdavo pasigėrėjimo meninio 
žodžio vertintojams, bet suerzindavo 

politikos gerbėjus, kurie prie tokios nau-
joviškos retorikos nebuvo pratę. Neretai 
pakenkdavo ir pačiam profesoriui, nes 
negeranoriškiems oponentams suteik-
davo paskatų pradėti naujus išpuolius.

R. Miknys. Būtų įdomu pasiaiš-
kinti, kiek pats profesorius tokią iš-
raiškos formą pasirenka sąmoningai, 
o gal tai įvyksta spontaniškai, pasireiš-
kiant emocijoms? Klausimas atviras. 
Norintys politinėje aplinkoje valdyti 
procesą kartais renkasi stiprius pasa-
kymus, nevengia sukrėsti auditorijos. 
V. Landsbergio atveju, man atrodo, 
tie poetizmai politinėje retorikoje – 
tai kūrybingo, labai emocionalaus, 
jausmingo žmogaus minčių raiškos 
forma. Vertinant griežčiau būtų gali-

ma pasakyti, kad profesorius situaciją 
apibūdina tiksliai, bet visa tai buvo 
galima padaryti atsargesniais žodžiais. 
Politinėje retorikoje toks pernelyg do-
minuojantis kūrybingumas laikomas 
politiko trūkumu.

ML. V. Landsbergis – ne šaltas pa-
minklo marmuras, bet gyvų ir karštų jaus-
mų kamuolys, tuo profesoriaus prakalbos 
ir įdomios, nemigdančios klausytojų.

R. Miknys. Dėkingas personažas 
kurti meninį kino filmą, dokumentinę 
apybraižą ar net romaną. Tiesa, tos 
kūrybinės užduoties tikriausiai imsis 
jau ne mūsų kartos kūrėjai.

ML. Ar kitos tokios spalvingos as-
menybės Lietuvos dabartyje esama, o 
istorijoje būta?

R. Miknys. Man atrodo, kad tikrai 
ne. Bent jau šią akimirką negalėčiau 
prisiminti.

Šiuos mūsų pašnekovo dr.  Ri-
manto Miknio žodžius palydėjo aplo-
dismentai, tačiau jie skirti į Lietuvos 
nacionalinį muziejų įžengiančiai po-
rai – jubiliatui profesoriui Vytautui 
Landsbergiui ir jo žmonai pianistei 
Gražinai Ručytei-Landsbergienei. 
Prasideda jubiliatui skirtos parodos 
atidarymas

Kalbėjosi Gediminas Zemlickas

Profesorius Vytautas Landsbergis ir jo dukra muzikologė, vargonininkė Jūratė Landsbergytė per parodos atidarymą

 

Profesoriui teko pasirašyti ne vieną autografą
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Cheminė ekologija: tarpdisciplininių tyrinėjimų 
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rengti, kad čia viskas, kaip sakoma, po 
ranka, galima su konferencijos daly-
viais pasidalyti įspūdžiais, pabendrauti 
ir dar patirti Lietuvos sostinės teikiamų 
įspūdžių. Spėjome pabuvoti ir Trakuo-
se, kurie taip pat padarė didelį įspūdį.

ML. Mes, lietuviai, Braziliją pirmiau-
sia siejame su futbolu ir būsimuoju 
pasaulio futbolo čempionatu, taip pat 
2016 m. XXXI Olimpinėmis vasaros žaidy-
nėmis. Taip pat žinome, kad Brazilija ne-
paprastai sparčiai modernėja, ir tai viena 
iš šalių, kuriai priklauso didelė ateitis. Ma-
tyt, bus ir mokslo centras, bent jau spren-
džiant iš brazilų mokslininkų aktyvumo, 
mat net devyni dalyviai atvyko į Vilniaus 
cheminės ekologijos konferenciją.

P. Zarbinas. Futbole tai mes ge-
riausi pasaulyje (juokiasi), nežiūrint, 
kad pasaulio čempionais tapo ispanai. 
Būsimasis pasaulio futbolo čempionatas 
ir 2016 m. Olimpinės žaidynės patikėti 
Brazilijai rodo, kad mūsų šalies ekono-
mika gerėja, sparčiai auga. Tą patį galiu 
pasakyti ir apie Brazilijos mokslą, nes 
gerėjant darbo sąlygoms, gerėja ir rezul-
tatai. Tai pasakytina apie studijas, moks-
lą ir naujas technologijas. Dabar šioms 
sritims Brazilijoje yra geras metas.

ML. Dar visai neseniai Brazilija išgy-
veno didžiulę ūkinę, ekonominę ir finan-
sinę krizę. Ekspertai teigė, kad Brazilijos 
valstybei gresia bankrotas, panašiai kaip 
ir kiek seniau Meksikai. Kaip Brazilijai 
pavyko išlipti iš šios „juodos“ duobės?

P. Zarbinas. Per paskutinius aštuo-
nerius metus visiškai pasikeitė mūsų 
valstybės valdymas. Ligi tol vyriau-
sybėje sukosi vis tie patys žmonės, tų 
pačių grupuočių statytiniai. 2001 m. 
Brazilijos prezidento pareigas pradėjo 
eiti Luisas Inacio Lula da Silva (Luiz 
Inácio Lula da Silva), buvęs kairiųjų 
profesinės sąjungos lyderis (2006 m. 
perrinktas antrajai kadencijai). Jis kilęs 
iš šiaurės rytų Brazilijos, neturtingiau-
sios šalies regiono. Prezidento autorite-
tas žemuose visuomenės sluoksniuose 
buvo kone mistinis. Šis prezidentas tie-
siog drastiškai daug ką pakeitė šalyje, 
ėmėsi reformų, siekdamas investuoti į 

 Atkelta iš 1 p. tas sritis, kurios naudingos valstybei, 
o ne atskiroms grupuotėms. Pagarsėjo 
įgyvendintomis prieš korupciją prie-
monėmis. Labai svarbus socialinis tų 
reformų pobūdis, nes pavyko pagerinti 
gyvenimo sąlygas žemiausiam sociali-
niam gyventojų sluoksniui. Prezidento 
Lulo kovos su skurdu programa buvo 
labai sėkminga, antai 11 mln. Brazilų 
gauna pinigų maistui, jeigu jų vaikai 
vaikšto į mokyklą. Jaunimas per tą 
laiką galėjo gauti geresnį išsilavinimą, 
išaugo aktyvių gerovės kūrėjų gretos.

ML. Kiekvienos valstybės vadovai 

tikriausiai mielai padėtų labiausiai pa-
žeidžiamiems visuomenės sluoksniams, 
bet visada stinga pinigų. Iš kur jų atrado 
Brazilija, būdama didžiulėje krizėje?

P. Zarbinas. Brazilija turtinga gam-
tiniais ištekliais, bet už juos gauti pinigai 
visą laiką „nusėsdavo“ užsienio šalyse. 
Pradėta kontroliuoti, kad tie pinigai iš 
šalies nelegaliai „neišplauktų“. Antra, 
užsiimta ne globaliomis pasaulinėmis 
problemomis, bet dėmesys sutelktas 
į vietines problemas. Pinigai pradėjo 
likti pačioje Brazilijoje, pavyko sukurti 
daugiau darbo vietų, žmonės pradėjo 

daugiau uždirbti. Buvo sprendžiamos 
lokalios šalies problemos, o ne stengia-
masi įtikti didžiosioms kompanijoms2.

Kovojama su nelega-
liais miško kirtimais

ML. Tarp Brazilijos gamtos išteklių 
ne paskutinė vieta tenka atogrąžų miš-
kams – taigi mes pamažu artėjame ir 
prie cheminės ekologijos problematikos. 
Kiek mus pasiekia žinios per spaudą ir te-
leviziją, atogrąžų miškai Pietų Amerikoje 
nežmoniškai kertami – taip pažeidžiama 
ekosistema, kuri svarbi ne vien Brazilijai, 
ne vien Pietų Amerikai, bet visos plane-
tos biosferai. Juk atogrąžų miškai ir yra 
bene didžiausia deguonies „gamybos“ 
gamtoje vieta. Ką prie viso to galėtumėte 
pridurti? Mes iš kito planetos taško tą 
problemą matome, o kaip Jūs Brazilijoje 
ją sprendžiate?

P. Zarbinas. Pastaruoju metu pa-
keista daug Brazilijos įstatymų. Per 
paskutinius 10 metų labai sugriežtinti 
įstatymai, draudžiantys nelegalų miškų 
kirtimą. Suprantama, visiškai sustab-
dyti nelegalių miško kirtėjų nepavyks-
ta. Jeigu pagaunamas nelegalus miško 
kirtėjas, jis iškart atsiduria kalėjime be 
galimybių išsipirkti ar kitaip išvengti 
bausmės. Vis dėlto 60 proc. sumažinti 
nelegalius kirtimus pavyko, ir tai yra 
nemažas laimėjimas.

Visiškai nekirsti miškų negalima, 
bet protingai sureguliuoti kirtimus 

nėra paprasta, bet gerų pokyčių esama. 
Jie taip pat sietini su dideliais pasikei-
timais Brazilijos politikoje ir šalies 
viršūnėse.

ML. Miškai kertami ir Lietuvoje, 
Skandinavijos šalyse ir daugelyje Europos 
šalių, bet jie ir atsodinami. Siekiama, kad 
apie trečdalis šalies teritorijos būtų skirta 
miškams. O kaip Brazilijoje? Ar atsodina-
mi atogrąžų miškai?

P. Zarbinas. Didelėje šalyje, o Bra-
zilija yra didžiausia Pietų Amerikos 
ir penkta pagal plotą planetos valsty-
bė (su salomis šalies plotas beveik 8 
mln. 512 tūkst. km2), jos milžiniškoje 
teritorijoje labai sunku kontroliuoti 
nelegalius kirtimus. Seniau medžiais 
Brazilijoje išvis nebuvo domimasi ar 
juo labiau rūpinamasi. Dabar padėtis 
keičiasi3.

Cheminė ekologija 
Brazilijoje

ML. Cheminės ekologijos konferenci-
joje Vilniuje Brazilijai atstovavo net devyni 
mokslininkai. Ištisa svita Tarptautinės che-
minės ekologijos draugijos prezidentui 
P. Zarbinui. O gal Brazilijoje išties labai po-
puliarūs cheminės ekologijos tyrinėjimai?

P. Zarbinas. Nepasakyčiau, kad 
Brazilijoje cheminė ekologija itin išvys-
tyta. Mes turime Brazilijos cheminės 
ekologijos draugiją, kuri yra ir Pietų 
Amerikos cheminės ekologijos drau-
gijos dalis. Prieš 10 metų Brazilijoje 

2 JAV žurnalo „Time“ sudarytame įtakingiausių pasaulio žmonių 2010 m. sąraše ly-
derių kategorijoje pirmoji vieta teko būtent Brazilijos prezidentui L. I. Lula da Silva. (Tarp 
„menininkų“ pirmąja įrašyta popatlikėja Lady Gaga.) JAV prezidentui Barakui Obamai 
tarp lyderių teko tik ketvirta vieta. Brazilijos lyderiui pirmoji vieta skirta už sugebėjimą 
Braziliją pakelti į energingai besivystančios ekonomikų gretas, minima ir jo diegta socialinė 
programa „Fome Zero“, kuria siekta šalyje išspręsti badaujančiųjų problemą. Tais pačiais 
2010 m. L. I. Lulą da Silvą prezidento poste pakeitė Dilma Rousseff. – G. Z. past.

3 Svečias tiesiai į klausimą dėl atsodinamų miškų neatsakė. Internete tvirtinama, kad 
drėgnieji atogrąžų miškai (Pietų Amerikoje vadinami selva) ir kitos miškingos teritorijos 
Brazilijoje sudaro 58 proc. šalies ploto, iš jo kone pusę užima drėgnieji atogrąžų miškai, 
augantys Amazonėje. Jie unikalūs bioįvairove ir gamina apie 20 proc. mūsų planetos 
atmosferos deguonies. Saugomų teritorijų plotas 150 tūkst. km2. – G. Z. past.

Tarptautinės cheminės ekologijos draugijos prezidentas dr. Paulas Zarbinas per 28-osios tarptautinės cheminės ekologijos 
konferencijos atidarymą

Dr. Paulą Zarbiną ir 28-osios tarptautinės cheminės ekologijos konferencijos organizacinio komiteto pirmininką prof. habil. dr. Vytautą Būdą įamžinome prie 
konferencijos stendinių pranešimų skydo
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sritis, kurioje visiems mokslams pakanka vietos
tebuvome tik keli šioje srityje dirbantys 
asmenys, dabar daugiau kaip 300. Sten-
giamės į kitas šalis siųsti jaunus tyrė-
jus, kad jie pasitobulintų, pasimokytų, 
dabar jie sugrįžo, patys naujus tyrėjus 
rengia, tad auga ir naujos tyrėjų grupės.

ML. Kur Brazilijoje dirba cheminės 
ekologijos srities mokslininkai? Univer-
sitetų laboratorijose, o gal kompanijose, 
firmose?

P. Zarbinas. Šios srities tyrimai 
Brazilijoje atliekami universitetuose. 
Privačiose kompanijose mokslinių ty-
rimų atliekame nedaug, o apie chemi-
nės ekologijos tyrimus neteko girdėti.

ML. Kokie svarbiausi tikslai Jūsų šaly-
je keliami cheminės ekologijos tyrinėjimų 
srityje dirbantiems mokslininkams?

P. Zarbinas. Brazilijos žemės ūkyje 
labai reikalinga kovos su kenkėjais 
alternatyva. Ieškome alternatyvių ko-
vos priemonių vietoj aplinkai žalingų 
insekticidų, tuo cheminė ekologija 
mums aktuali. Daugiausia auginame 
sojos pupelių ir kviečių, tad šias žemės 
ūkio kultūras auginančius ūkius reikė-
tų tvarkyti ekologiškai.

ML. Kai ištariama „soja“, iškart kyla 
asociacija su genetiškai modifikuotais 
sojos produktais, kurie iš Kanados, JAV ir, 
matyt, kai kurių kitų šalių bando skverb-
tis į kitus kraštus. O kokią soją Jūs turite 
mintyje, kai kalbate apie Brazilijos šios 
rūšies produktus?

P. Zarbinas. Brazilijoje auginama 
taip pat ir genetiškai modifikuota soja. 
Genetiškai modifikuoti augalai pra-
dėti auginti ir vartoti visai neseniai, 
nėra visiškai aišku, kiek jie yra ar nėra 
kenksmingi. Juos reikia tyrinėti, gene-
tiškai modifikuotus produktus lyginti 
su natūraliais. O cheminė ekologija 
reikalinga siekiant užtikrinti geresnę 
įvairių augalų apsaugą.

ML. Kokia situacija Brazilijoje ir aps-
kritai Pietų Amerikoje su bitėmis? Ar nėra 
panašių dalykų kaip JAV, kur kone treč-
dalyje valstijų išmirė medunešės bitės?

P. Zarbinas. Brazilijoje labai daug 
pagaminama medaus ir vaško. Biti-
ninkystė šalyje gal ir nėra visuotinai 
paplitusi, daugiausia tai atskirų šeimų 
verslas, bet nemažai yra ir didelių biti-
ninkystės ūkių. Laimei, Brazilijoje dar 
gana daug vietų, kur žemės ūkiams gali 
būti taikoma ekologiško ūkininkavimo 
forma, kai nenaudojami ypač dideli 
trąšų ir insekticidų kiekiai. Apie bičių 
mirtingumo problemas vargu ar ką 
konkrečiai galėčiau pasakyti, nes mano 
paties specialybė – chemija. Taigi su 
biologais negalėčiau varžytis jų veiklos 
problematikoje.

Bendravimo su moks-
lo autoritetais svarba

ML. Kokių pasaulio šalių cheminės 
ekologijos darbai Jus patį ir Jūsų kolegas 
labiausiai domina? Ką labiausiai vertina-
te, laikote didžiausiais autoritetais?

P. Zarbinas. Labiausiai vertinu JAV, 
Vokietijos cheminės ekologijos atstovų 
darbus. Taip pat išskirčiau Japonijos, Di-
džiosios Britanijos, Švedijos, Šveicarijos 
šios srities mokslininkų darbus.

ML. Šveicarijos? Bet šioje konferen-
cijoje nėra nė vieno Šveicarijos atstovo?

P. Zarbinas. Šveicarų cheminės 
ekologijos mokslininkų darbai aukšto 
tarptautinio lygio, nors jų nėra daug. 
yra šalių, kuriose atliekami geri tyri-
mai, pvz., Italija, Brazilija, nors taiko-
mąja prasme jos gal neturi labai didelių 
laimėjimų.

ML. Kur Jūs pats baigėte chemijos 
mokslus, kokiu būdu atėjote į cheminės 
ekologijos sritį?

P. Zarbinas. Esu chemikas, PhD 
(daktaro) mokslinį laipsnį gavau už 
darbus organinės chemijos srityje. 
Pus-antrų metų plušau prie disertaci-
jos Japonijoje. Mano mokslinio darbo 
ir disertacijos vadovas buvo brazilas 
Volteris Lylas (Walter Leal), kuris tuo 
metu dirbo Japonijoje, o paprastai dirba 
JAV (jis, beje, irgi dalyvauja konferen-
cijoje Vilniuje). Kai 1998 m. apsigy-
niau disertaciją, savo universitete gavau 
pareigas pagal atliktų tyrimų profilį. 
Dalyvavau vienoje iš tokių kaip Vilniaus 
konferencijų. Prisimenu, gėrėme alų 
ir bend-ravome su mokslo autorite-
tais. Tada ir apsisprendžiau pasirinkti 
cheminės ekologijos tyrinė-
tojo kelią, nors kaip chemikas 
galėjau pasukti ir kitur. Man 
tada bendraujant su šios srities 
mokslininkais atrodė, kad kaip 
tik cheminė ekologija yra įdo-
miausia tyrinėjimų sritis, todėl 
ją ir pasirinkau.

Dabar esu įkibęs ir į Tarp-
tautinės cheminės ekologijos 
draugijos veiklą. Kai rengėme 
Vilniaus konferencijos pro-
gramą bandžiau įteigti or-
ganizatoriams ir programos 
komiteto nariams, kad labai 
svarbu neperkrauti konferen-
cijos pranešimais, daug svar-
biau, kad būtų daugiau laiko 
dalyvių tarpusavio bendravi-
mui. Užvis svarbiausia, kad 
jauni tyrėjai kuo daugiau betarpiškai 
bendrautų su korifėjais ir vyresniais 
kolegomis.

ML. Labai teisingai. Suprantu, kad 
kalbate iš savo asmeninės patirties, nes 
bendraudamas su cheminės ekologi-
jos autoritetais ir apsisprendėte dirbti 
šioje srityje. O paklausti štai ko norėjau: 
kas svarbiau cheminės ekologijos tyri-
muose – chemijos, biologijos, botanikos, 
ekologijos, o gal ir kitų mokslų atstovų 
dalyvavimas?

P. Zarbinas. Manau, kad nė vieno iš 
išvardyto mokslo atstovai neturi išskirti-
nio privalumo, nes tai sritis, kur būtinas 
vienas kito papildymas. Jei chemikas pa-
daro tyrimuose savo darbo dalį – iden-
tifikuoja medžiagas ar kitas susintetina, 
tai be biologo vis vien neapsieinama. Jis 
turi ištirti, kokius efektus sukelia kad ir 
ta aptiktoji ar susintetintoji medžiaga, 
kaip ji gali būti naudojama ir ar išvis gali 
būti naudojama. Visur turi būti grįžta-
masis ryšys, nes chemikas šiuo atveju 
iš biologo turi gauti pasiūlymus, ką rei-
kėtų tvarkyti, jeigu to reikia. Cheminė 
ekologija – tai tipiška tarpdisciplininių 
tyrinėjimų sritis, kur įvairių mokslų 
atstovai gali rasti savo vietą ir jaustis 
lygiaverčiais partneriais.

ML. Bet pačios šios tyrinėjimų srities 
pavadinime pirmas žodis yra cheminė, o 
antras ekologija. Gal neteisingai sudėtas 
akcentas?

P. Zarbinas. Vis dėlto akcentas 
teisingas, nes kalbama apie atskirų 
molekulių, cheminių junginių poveikį 
organizmams. Tad nesvarbu ar sąveika 
būtų tarp vienos rūšies organizmų, ar 
tarp skirtingų rūšių, šios srities ty-
rinėtojams visad reikia išsiaiškinti, 
kaip cheminiai junginiai veikia tuos 
organizmus. Šio mokslo pavadinime 
tas ir išreikšta – cheminė ekologija 
(Chemical Ecology), t. y. bet kokių or-
ganizmų išskiriamų cheminių junginių 
poveikis kitiems organizmams, kai tos 
medžiagos veikia per aplinką (kartais 
ir labai iš tolo). Ekologija ir fiziologija 
tuo labai aiškiai skiriasi: fiziologija – 
mokslas apie tai, kas vyksta organizmo 

viduje, o ekologija – apie tai, kas vyksta 
išorinėje aplinkoje.

Žmonės dažnai galvoja, kad jeigu 
pasakai „chemija“ ar „cheminis“, tai 
būtinai kažkas kenksmingo ar nuo-
dingo. Iš tikrųjų taip nėra, nes daugybė 
junginių ir medžiagų žmonijai ir žmo-
nėms labai reikalingos, o be kai kurių 
žmonija negalėtų gyvuoti. Įvairūs orga-
nizmai ir kiti gyvosios gamtos objektai 
neretai gražiai sąveikauja su kai kuriais 
iš tų cheminių junginių, tad niekas čia 
nieko nenuodija.

ML.  Kaip būdamas toks jaunas 
mokslininkas tapote tokios autoritetin-
gos Tarptautinės cheminės ekologijos 

draugijos jauniausiu iš visų buvusių 
prezidentų? Kaip čia Jums užleido vietą 
amerikiečiai?

P. Zarbinas. Man 41-eri, išties 
tapau jauniausiu šios draugijos pre-
zidentu. Mane išrinko, kai buvau 40 
metų. Tai labai draugiška tarptautinė 
mokslininkų bendrija, kasmet keičia-
masi draugijoje užimamomis pozici-
jomis. Manau, kad mano pripažinimo 
vienas iš veiksnių - Pietų Amerikos 
šalių cheminės ekologijos draugijų ak-
tyvumas, jų sudarymas, formavimas ir 
veikla. Kasmet Tarptautinės cheminės 
ekologijos draugijos prezidentas per-
renkamas, tad daugelis mokslininkų 
gali pasišildyti šios draugijos prezi-
dento spinduliuose. Savo veiklos šioje 
pozicijoje per daug nesureikšminu. 
Paprastai metus pabuvus draugijos 
viceprezidentu atsiranda galimybė po 
metų tapti prezidentu.

Kovojama su sojos pu-
pelių kenkėjais

ML. Vilniuje turėtoje suktis ir tarp or-
ganizacinių konferencijos reikalų, tad vien 
kaip garbus svečias nesijautėte. Ar pavy-
ko išklausyti bent svarbiausių pranešimų? 
Jei pavyko, tai į ką atkreipėte dėmesį, gal 
kokias naujas tendencijas pastebėjote?

P. Zarbinas. Ne tik turėjau laiko 
paklausyti, susipažinti su stendinių 
pranešimų turiniu, bet ir pats skaičiau 
pranešimą. Nebuvo pranešimų, kurie 
būtų buvę metodiškai netvarkingi ar 
neišbaigti – atranka buvo gana griežta. 
Kadangi tie pranešimai buvo iš labai 
skirtingų sričių, tai labai sunku būtų 
išrinkti geriausius, visi buvo pakan-
kamai gero lygio. Pasakyčiau, kad Vil-
niuje vyko vienas geriausiai pavykusių 
dalykiškų susitikimų.

ML. Ką išdėstėte savo pranešime?
P. Zarbinas. Pateikiau cheminių 

tyrimų darbą apie tai, kaip išskyrėme, 
identifikavome ir susintetinome me-
džiagas, kurios gali būti panaudotos 
kovai su sojų pupelių kenkėjais. Šiai 
temai ir buvo skirtas mano pranešimas.

ML. Ir kaip sekasi kovoti su sojos pu-
pelių kenkėjais?

P. Zarbinas. Preliminarūs tyrimai 
rodo, kad turėdami tas susintetintas 
medžiagas ir pagaminę gaudykles ga-

lėtume privilioti, sugauti ir sunaikinti 
didelius kiekius vabzdžių kenkėjų sojos 
laukuose. Galima sakyti, kad funda-
mentinių tyrimų dalis šioje srityje už-
baigta, sudarytos sąlygos tas medžiagas 
praktiškai taikyti. Antras žingsnis, kurį 
reiks padaryti – tai patikrinti ekonomi-
nį šių priemonių taikymo efektyvumą. 
Paskaičiuosime, kiek tos medžiagos 
ir jų naudojimas kainuos. Jeigu efek-
tas teigiamas, bus svarbu sudominti 
atitinkamas kompanijas, kad jos tos 
veiklos imtųsi. Juk reikėtų gaminti 
dideliais kiekiais, nes Brazilijos mastai 
pakankamai dideli. Štai šis praktinio 
taikymo galimybių tyrimas kol kas dar 
nepadarytas. 

ML. Ar lengvai pasiūlymus iš moks-
lo laboratorijų pavyksta įgyvendinti 
praktiškai? Ar nesama inercijos, kuri 
trukdo diegti pažangius kovos su ken-
kėjais būdus ir priemones? Ar lengvai 

pavyksta sudominti kompanijas ir pa-
čius ūkininkus?

P. Zarbinas. Biurokratinė „popie-
rinė“ dokumentacinė dalis, jei nori 
ką nors naujo įgyvendinti Brazilijoje 
pakankamai didelė. Bet įveikiama. 
Daug priklauso nuo to, kokia yra at-
liktų tyrimų stadija: jeigu siūlomas 
produktas išbaigtas ir aiškūs efektai, 
kompanijoms telieka imti ir gaminti, 
tai yra vienas dalykas. Bet moksle daž-
niausiai būna, kad reikia papildomų 
tyrimų, išsiaiškinti šalutinius ar kito-
kius efektus, tada kompanijos neskuba 
susivilioti pasiūlymais.

ML. Ko galima Jums palinkėti? Dir-
bate mėgiamą mokslinį darbą, aktyviai 
dalyvaujate tarptautinėje veikloje, esate 
sėkmės viršūnėje. 2013 m. vyksite į Austra-
liją, kur vyks 29-oji cheminės ekologijos 
konferencija. O kokį palinkėjimą norėtu-
mėte išsivežti iš Vilniaus?

P. Zarbinas. Palinkėkite, kad ir to-
liau taip sektųsi mūsų tyrimai, darbas, 
kad sutikčiau naujų talentingų žmonių, 
nes labai svarbi aplinka, kurioje tenka 
suktis ir bendrauti. Kaip sakė vienas 
mano profesorius: „Tavo veikla gera 
tada, kai sugebi savo žinias ir patirtį 
perteikti tiems, kuriems tai reikalinga“. 
Turiu studentų, galima palinkėti, kad 
jų būtų dar daugiau ir jie pasirinktų 
cheminės ekologijos tyrinėjimų kelią.

ML. Su dideliu malonumu viso to 
Jums linkiu, O Brazilijai, manau, visi Lie-
tuvos žmonės, jei tik turėtų galimybę, 
tikriausiai palinkėtų sėkmingai surengti 
Pasaulio futbolo čempionatą ir 2016 m 
XXXI vasaros olimpines žaidynes, kurios 
pirmą kartą bus surengtos Pietų Ameri-
kos žemyne ir pirmą kartą šalyje, kurios 
valstybinė kalba – portugalų. Dar linkiu 
Jūsų šaliai išlaikyti senąsias tradicijas ir 
protingai modernėti. Tada ir mokslas 
pasieks didelių laimėjimų, turėsite ir vi-
sokeriopų ateities perspektyvų.

P. Zarbinas. Labai dėkoju. Jaunys-
tėje ir aš žaidžiau krepšinį, vertinu Lie-
tuvos krepšininkų laimėjimus. Tikiuo-
si, jie dalyvaus Brazilijoje vyksiančiose 
vasaros olimpinėse žaidynėse.

Kalbėjosi Gediminas Zemlickas
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Mokslo ir enciklopedijų lei-
dybos centras sėkmingai 
vykdo neeilinį projektą – 

leidžia keturių tomų enciklopediją „Lie-
tuva“. Leidėjai numatė pirmąjį tomą 
skirti Lietuvai, kitus tris – žymiausiems 
Lietuvos žmonėms. Ši enciklopedija 
pirmiausia skiriama tiems, kurie ne-
užsiprenumeravo „Visuotinės lietuvių 
enciklopedijos“, bet nori gauti išsamios 
enciklopedinės informacijos apie Lietu-
vą ir visų laikų Lietuvos žmones.

Pirmasis tomas išėjo 2008 metais. 
Ši solidi, 1280 puslapius turinti knyga 
iš karto patraukė dėmesį. Ji praside-
da bendromis žiniomis apie Lietuvą, 
išsamiai aprašoma mūsų krašto gam-
ta, gyventojai, valstybės konstitucinė 
santvarka, visuomenė ir politika, tei-
sėsauga, krašto, sveikatos, socialinė 
apsauga, užsienio politika, bažnyčia 
ir religija, istorija, švietimas, mokslas, 
kultūra, ūkis, sportas ir Pasaulio lie-
tuviai. Enciklopediją leidžia patyręs 
enciklopedininkų kolektyvas, kuriam 
vadovauja vyriausiasis redaktorius An-
tanas Račis. Straipsnius rašė garsiausi 
Lietuvos mokslininkai. Apipavidalino 
dailininkas Alfonsas Žvilius.

Šį kartą išsamiau norėtųsi aptar-
ti tik skyrių, skirtą Lietuvos istorijai.
Nors čia žodis skyrius, mano nuomone, 
nelabai tinka. Beveik šimto puslapių 
apimties, gausiai žemėlapiais ir kitomis 
iliustracijomis papildytas „Istorijos“ 
skyrius, išleistas atskirai, taptų nauja 
Lietuvos istorijos knyga. Jau turime 
daug monografijų, skirtų Lietuvos isto-
rijai. Jas rašė žinomi mūsų krašto istori-
kai. Vieni ją baigdavo Vytauto Didžiojo 
valdymo metais (Zenonas Ivinskis), 
kiti rašydavo iki 1795 m., (Zigman-
tas Kiaupa, Jūratė Kiaupienė, Albinas 
Kuncevičius), iki 1917 m. (Mečislovas 
Jučas, Ingė Lukšaitė, Vytautas Merkys). 
„Lietuvos“ enciklopedijoje mūsų vals-
tybės istorija baigiasi šiomis dienomis. 
Dar spėjama įrašyti 2007 12 02 datą –  
Lietuvos prisijungimo datą prie Šenge-
no erdvės.Tai jos pranašumas prieš kitas 
panašaus pobūdžio knygas.

Antras aspektas, kurį norėčiau pa-
brėžti – autorių gausa. Lietuvos istori-
ja – tai ne vien tik tas tūkstantmetis po 
vyskupo Brunono nužudymo, kai mūsų 
vardas pirmą kartą buvo paminėtas 
rašytiniame šaltinyje. Ir visus laikus, 
nuo pirmųjų Lietuvos gyventojų kla-
joklių iki dabarties, žinoti labai gerai 
yra sunku, gal net neįmanoma. Todėl 
praktiškai kiekvienas mūsų istorikas 
pasirenka vieną ar kitą laiko tarpą ir 
į jį gilinasi. Kiti tarpsniai daugiau ar 
mažiau lieka tokių tyrimų nuošalėje. 
Todėl ir monografijų, išsamiai apra-
šančių mūsų valstybės istoriją nuo A 
iki Ž neturime. Kitas dalykas – autorių 
kolektyvas. Surinkus būrelį istorikų, 
besidominčių atskirais Lietuvos istorijos 
tarpsniais, galima tikėtis išsamaus dar-
bo. Šiai enciklopedijai Lietuvos istoriją 
atskirais laikotarpiais rašė Gintautas 
Zabiela, Rimvydas Petrauskas, Ramunė 
Šmigelskytė-Stukienė, Povilas Lasins-
kas, Arūnas Bubnys, Antanas Šulga, 
Vytautas Tininis ir Vytautas Spečiūnas. 
Jie apžvelgė mūsų krašto istoriją nuo 
pirmųjų gyventojų ir Lietuvos teritorijos 
apgyvendinimo iki šių dienų.

Enciklopedijoje plačiai aprašomi 
Lietuvos gyventojai. Įdomi istorinė 
demografinė apžvalga nuo seniausių 
laikų. Pirmieji gyventojai Lietuvoje pa-
sirodė ištirpus ledynams. Profesorės 
M. Gimbutienės teigimu, dabartinės 
Lietuvos teritorijoje žmonės gyveno 
jau XVIII tūkstantmetyje prieš Kristų. 
Pirmieji žmonės buvo elnių medžio-
tojai. Vieni atėjo iš vakarų (dabartinės 

jau trys enciklopedijos „lietUva“ tomai
Danijos ir Vokietijos), 
kiti iš pietų (dabartinės 
Baltarusijos ir Lenkijos). 
2500 m. pr. Kr. iš Azijos 
ir Europos stepių atėjo 
indoeuropiečių gentys, 
kurios maišydamosios 
su vietiniais gyventojais 
formavo baltų (prabaltų) 
gentis. Šios gentys užėmė 
teritoriją nuo Dauguvos 
upės baseino iki Dnepro 
baseino aukštupio ir vi-
durupio, nuo Vyslos iki 
Volgos aukštupio ir Okos. 
Apėmė ir dabartinę Mask- 
vos miesto teritoriją.

Lietuvių tautybė pradėjo formuotis 
pirmojo tūkstantmečio antroje pusėje. 
Jos pagrindą sudarė lietuvių gentis, 
gyvenusi į rytus nuo Nemuno viduru-
pio ir Šventosios iki Merkio ir Gaujos 
aukštupių, Smurgainių ir Svyrių ežero. 
Rytinė lietuvių riba nėra aiški. Manau, 
kad ji turėtų būti už Gardino, Lydos, 
Breslaujos.

Lietuvos didžiajam kunigaikš-
čiui Gediminui prijungus slavų že-
mes, Lietuvos teritorija išsiplėtė iki 
350 tūkst. kv. km, gyventojų padau-
gėjo iki 700 tūkst. Iš jų apie 53 proc. 
buvo lietuviai. Lietuvos valdovas Vy-
tautas valstybės teritoriją išplėtė iki 
930 tūkst. kv. km (dabar turime tik 
65,3 tūkst. kv. km), gyventojų padau-
gėjo iki 2,5 mln. Lietuvos valstybė tapo 
daugiatautė.

yra ir liūdnesnės statistikos. Tu-
riu omeny gyventojų emigraciją. Ji 
įgavo masinį pobūdį XIX a. antroje 
pusėje. Dažniausiai žmonės palikda-
vo gimtąjį kraštą dėl Rusijos valdžios 
persekiojimų ir vykdavo į JAV. Antai 
JAV lietuvių laikraštis „Vienybė“ skel-
bė, kad iki 1899 m. iš Lietuvos buvo 
atvykę 100 tūkst. lietuvių, o su jau čia 
gimusiais, JAV gyveno nemažiau kaip 
300 tūkst. lietuvių. 

1899–1914 m. į JAV išvyko net 
253 tūkst. darbingų lietuvių. Ten jų 
darbščios rankos kūrė JAV galybę. 
1926–1939 m. į užsienį emigravo jau 
mažiau Lietuvos gyventojų – 71 tūks-
tantis.

Lietuva ypač didelių gyventojų 
nuostolių patyrė Antrojo pasaulinio 
karo išvakarėse, karo ir pokario me-
tais. Enciklopedija pateikia šiurpią 
statistiką. Kai kurie skaičiai mažiau 
žinomi, todėl juos reiktų priminti. 
Čia „pasidarbavo“ vokiečiai, ir ypač 
sovietai. 1939 m. rudenį SSRS okupa-
cinė valdžia iš Vilniaus krašto ištrėmė 
25 tūkst. lenkų ir žydų. 1941 m. žiemą 
ir pavasarį hitlerininkai į Vokietiją 
repatrijavo 52,6 tūkst. žmonių, bir-
želį sovietų okupantai ištrėmė apie 
40 tūkst. žmonių, 13,4 tūkst. kalinių 
buvo nužudyta, 30 tūkst. žmonių eva-
kuota į SSRS gilumą.

1942–1944  m. prievartiniams 
darbams į Vokietiją buvo išvežta apie 
30 tūkst. žmonių. 1942–1944 m. apie 
200 tūkst. Lietuvos žydų buvo suvaryti 
į getus, išvežti arba sušaudyti. Per tuos 
metus mirė nuo epidemijų, dingo be 
žinios apie 24,6 tūkst. žmonių. 1944 m. 
žmonės, bėgdami nuo sovietų, pradėjo 
trauktis į Vakarus. Vien tik iš Klaipėdos 
krašto išvyko apie 150 tūkst. žmonių, iš 
kitų Lietuvos dalių – apie 60 tūkstančių.

Karui pasibaigus gyventojų nuos-
toliai anaiptol nesumažėjo. 1944–
1958 m. apie 200 tūkst. repatrijavo į 
Lenkiją. 1955–1959 m. 10 tūkst. repa-
trijavo į Vokietiją.

1945–1958 m. 260 tūkst. žmonių 
buvo jėga ištremta į atšiaurius SSRS ra-
jonus. 1944–1953 m. 30 tūkst. Lietuvos 

kovotojų žuvo per ginkluotą pasiprie-
šinimą okupantams. 1945–1959 m. 
30 tūkst. žmonių buvo iškelta ar patys 
išvyko į kitas SSRS vietas. Vėliau Lietu-
vos žydams buvo leista išvykti į Izraelį.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 
emigracijos mastai vėl padidėjo. Nuo 
1990 m. iš viso emigravo 447 tūkst. 
žmonių, imigravo 87 tūkst. žmonių. Į 
Rusiją grįžo Rusijos kariuomenė, karių 
šeimos, kiti rusai, nepanorę gyventi 
laisvoje, o ne jų „išlaisvintoje“, Lietuvo-
je. Į Vakarus, ypač Didžiąją Britaniją, 
Airiją, JAV, Vokietiją ir Ispaniją, išvy-
ko daug žmonių ieškoti pelningesnio 
darbo. Į Lietuvą sugrįžo nemažai po 
pasaulį išblaškytų lietuvių, ypač iš Ru-
sijos, Baltarusijos ir Ukrainos.

Enciklopedija atspindi įdomią 
Lietuvos miestų gyventojų dinamiką. 
Antai 1823 m. Vilnius turėjo 46 700,  
Klaipėda  – 5300, Kaunas  – 5100, 
Telšiai – 5000, Ukmergė – 4100, Kė-
dainiai – 3000, Šiauliai – 2200, Pane-
vėžys – 2000 gyventojų. Kiti miestai 
buvo mažesni. 1897 m. miestų ri-
kiuotė keičiasi. Pirmauja Vilnius su 
154,5 tūkst. gyventojų. Po jo jau Kau-
nas (70,9), Klaipėda (20,1), Šiauliai 
(16,1), Ukmergė (13,5), Panevėžys 
(13,0), Raseiniai (7,4), Marijampolė ir 
Tauragė (po 6,7), Telšiai (6,2).

1923 m. miestų rikiuotė panašėja į 
dabartinę, tik labai „išsišoka“ Ukmergė 
(10,6 tūkst.). Ji ir toliau išlieka aukštoje 
šeštoje vietoje.

Lietuvos miestai pirmąjį savo apo-
gėjų pasiekė 1989 metais. Vilnius per-
šoko pusės milijono ribą (576,7 tūkst.), 
Kaunas peržengė 400 tūkst. ribą (418,1), 
Klaipėda – 200 tūkst. ribą (202,9). 
Šiauliai turėjo 145,7 tūkst., Panevė-
žys – 126,5 tūkst., Alytus – 73,0 tūkst., 
Marijampolė – 50,9 tūkst. gyventojų. 
Dabar Lietuvos didžiuosiuose miestuo-
se gyventojų yra žymiai mažiau. Įdomūs 
ir kiti pirmojo tomo skyriai.

2010 m. pasirodė antrasis šios en-
ciklopedijos tomas, šiemet – trečiasis. 
„Antrame, trečiame ir ketvirtajame 
tomuose bus teikiamos visų laikų 
žymesnių Lietuvos žmonių, užsie-
nio lietuvių ir Lietuvos visuomenei, 
mokslui, menui bei kultūrai labiausiai 
nusipelniusių užsieniečių biogramos. 
Žymiausiųjų – ir portretai“, – sako 
enciklopedijos vyriausiasis redakto-
rius Antanas Račis. Anot jo, trys nauji 
tomai taps ir pirmuoju tokios didelės 
apimties lituanistiniu bibliografiniu 
žodynu. Juose planuojama paminėti 
beveik 9000 visų laikų žymiausių Lie-
tuvos žmonių pavardžių. Tai daugiau, 
negu jų bus visuose „Visuotinės lietuvių 
enciklopedijos“ tomuose.

Antrasis tomas prasidėjo Brunonu 
Abakavičiumi, Ukmergėje 1852 m. 
gimusiu matematiku, fiziku, išradėju, 
baigiasi Albertu Izdebskiu, 1616 m. 
Virbalyje gimusiu kunigu, katalikų 
bažnyčios veikėju. Jis 1651 m. baigė 
Vilniaus universitetą, įsigijo teologi-

jos, vėliau ir civilinės ir 
kanonų teisės daktaro 
laipsnius. Dirbo Vil-
niaus katedros kapi-
tuloje, nuo 1696 m. – 
Vilniaus vyskupijos 
baltarusiškosios dalies 
vyskupas sufraganas. 
Garsėjo labdara, rūpi-
nosi bažnyčiomis.

Tre č i a s  t o m a s 
prasideda Danieliumi 
Ernestu Jablonskiu, 
teologu, protestantų 
bažnyčios veikėju. Jo 
įsteigtoje spaustuvė-
je buvo išspausdinti 

traktatai „Krikščionių disidentų Len-
kijos Karalystėje ir Lietuvos Didžio-
joje Kunigaikštystėje teisės ir laisvės“ 
(1708) ir „Sandomiero susitarimo tarp 
Lenkijos Karalystės ir Lietuvos Di-
džiosios Kunigaikštystės evangelikų 
istorija“ (1731).

Tomas baigiamas Lietuvos parti-
zanu Antanu Pužu ir liuteronu kunigu 
Jonu Jokūbu Kvantu (Quandt). A. Pu-
žas kovėsi Gintaro slapyvardžiu Tauro 
apygardos Birutės rinktinėje, 1948 m. 
tapo šios rinktinės vadu, nuo 1949 m. – 
Geležinio Vilko rinktinės vadas. Pa-
sižymėjo narsa, uolumu, sumanumu. 
1951 m. išduotas žuvo prie Ilgakiemio 
(dabar Kauno rajonas).

J. J. Kvantas nuo 1716 m. Kara-
liaučiaus universiteto profesorius, 
globojo universitete lietuvių kalbos 
seminarą. Jo rūpesčiu išleistas „Naujo 
Testamento Mūsų Pono Jėzaus Kris-
taus...“ vertimo į lietuvių kalbą antrasis 
leidinys (1727), J. Berento giesmyno „Iš 
naujo perveizėtos ir pagerintos giesmių 
knygos“ pirmasis leidimas (1732) ir 
Biblijos vertimai į lietuvių kalbą (1735 
ir1755). Vokiečių kalba jis šiems leidi-
niams parašė pratarmes. Manoma, kad 
buvo pramokęs lietuviškai.

Abejuose tomuose gausu Lietuvai 
nusipelniusių žmonių. Visų pavar-
džių viename straipsnyje net sumi-
nėti nebūtų įmanoma. Tačiau keletą 
enciklopedininkų, juolab iki šiol jie 
dažniau rašydavo apie kitus, norėtųsi 
paminėti. Visų pirma tai Rimantas Pet-
ras Kareckas, istorikas, knygų leidėjas. 
Nuo 1999 m. R. P. Kareckas sėkmin-
gai vadovavo Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutui, 2010 m. perva-
dintam į centrą. Ši pagrindinė šalies 
enciklopedijų leidykla išleido daug 
unikalių knygų ir enciklopedijų. Jau 
išėjo Muzikos, Technikos, Žemės ūkio, 
Mažosios Lietuvos enciklopedijos, die-
nos šviesą išvydo „Visuotinės lietuvių 
enciklopedijos“ XXI tomas, trečiasis 
enciklopedijos „Lietuva“ tomas. Išėjo 
daug vertingų enciklopedinių žinynų – 
„Lietuvos istorija“, „Lietuvos valdo-
vai (XIII–XVIII a.), „Gediminaičiai“, 
„Lietuvos gamta“, „Religijos, bažny-
čios, tikėjimai“, „Bažnytinė muzika“, 

reikalingą leidybinę veiklą.
Nuo 1972 m. enciklopedininku 

dirba istorikas daktaras Algirdas Ma-
tulevičius. Jis sovietmečiu pirmasis 
Lietuvoje pradėjo išsamiai tirti Mažąją 
Lietuvą. Parašė knygą „Mažoji Lietuva 
XVIII amžiuje: Lietuvių tautinė padė-
tis“ (1989). Jo rankai priklauso įdomios 
studijos „Vokiečių ir lietuvių santykiai 
Prūsų Lietuvoje“, „Prūsai, lietuviai, 
vokiečiai ir lenkai Prūsijoje“, „Tauti-
niai santykiai ir Bažnyčia Mažojoje 
Lietuvoje ir visoje Prūsijoje“, „Mažoji 
Lietuva nuo XVI iki XIX amžiaus“, 
„Lietuvininkai: nuo kultūrinės auto-
nomijos iki prisijungimo prie Lietuvos 
valstybės (XIX a.–1918)“. Jis parašė 
kelis šimtus straipsnių apie lietuvinin-
kų etnogenezę, materialinės kultūros 
paveldą, vokiečių kolonizaciją ir lie-
tuvininkų germanizaciją, Mažosios 
Lietuvos istoriografiją, kitką.

Ir dabar recenzuotoje enciklopedi-
joje „Lietuva“ A. Matulevičius paskelbė 
straipsnį apie lietuvininkus. Anot jo, 
lietuvininkai susidarė XV–XVI a. Prū-
sijoje iš vietinių gyventojų – vakarų 
lietuvių: skalvių ir nadruvių, vakarų 
sūduvių, dalies sulietuvėjusių kuršių ir 
išlikusių prūsų: sembų, bartų, notangų. 
Dar lietuvininkus papildė Vokiečių 
ordino belaisviai iš Lietuvos ir didlie-
tuviai imigrantai, atvykę daugiausiai 
iš Žemaitijos. Dauguma lietuvininkų 
kalbėjo vakarų aukštaičių tarme, tik 
gyvenantys palei Kuršių marias – va-
karų žemaičių tarme.

Lietuvininkai sudarė nemažą Prū-
sijos kunigaikštystės gyventojų dalį. 
Sostinėje Karaliaučiuje XVI a. lietuvi-
ninkai ir prūsai sudarė 20 proc. gyven-
tojų. XVIII a. pradžioje lietuvininkų 
ūkiai Įsruties apskrityje sudarė 93 proc., 
Tilžės ir Ragainės – 97–98 proc., Klai-
pėdos – beveik 100 proc. ūkių. A. Ma-
tulevičius atskleidžia ir lietuvininkų 
nykimo priežastis. Iš pradžių ilgametė 
germanizacija, o po Antrojo pasaulinio 
karo – sovietinis genocidas ir etnocidas. 
Vienus sušaudė, kitus deportavo.

Gerai, kad lietuvininkai, šie tikrai 
lietuvių kultūrai nusipelnę žmonės 
(tarp jų M. Mažvydas. K. Donelai-
tis, L. Rėza, M.Jankus, Vydūnas…) ir 
jų darbai susilaukė ne tik „Lietuvos“ 
enciklopedijos dėmesio. Dienos švie-
są išvydo ir keturių tomų „Mažosios 
Lietuvos enciklopedija“, kurioje taip 
pat gausu A. Matulevičiaus straipsnių.

Tikėkimės, kad netrukus sulauk-
sime ir ketvirtojo, paskutinio encik-
lopedijos „Lietuva“ tomo, ir jis bus 
nemažiau įdomus ir informatyvus už 
anksčiau išleistus tomus. Tuo pasi-
stengs šios enciklopedijos vyriausioji 
redakcija, vadovaujama Antano Račio, 
leidžiančio enciklopedijas jau ne vieną 
dešimtį metų.

Vytautas Žeimantas
 

Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro darbuotojai, leidžiantys 
enciklopediją „Lietuva“, prie Puntuko
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Klaidos atitaisymas

2012 m. rugsėjo 20 d. Nr. 16. P. 10 išspausdin-
tame Jolantos Širkaitės straipsnyje „Atnaujinamos 
mokslo duomenų saugyklos“ viešinimo ženkle 
nurodytas netinkamas ES struktūrinio fondo 
pavadinimas. Vietoje Europos socialinis fondas, 
turi būti Europos regioninės plėtros fondas.

„Vaiko priežiūros ir ligų 
žinynas“, „Dekoratyvi-
nių augalų vardynas“, 
kiti. Išleista daug ver-
tingų žodynų, istorijos, 
lituanistikos, filosofijos, 
religijos, kitų knygų, 
leidžiamas žurnalas 
„Gimtoji kalba“. Pasta-
raisiais metais, kai buvo 
stipriai pablogintos lei-
dėjų ekonominės sąly-
gos, padidinti spaudos 
mokesčiai, R. P. Karecko 
vadovaujamas institutas 
(centras) sugebėjo išsi-
laikyti ir dabar sėkmin-
gai tęsia Lietuvai labai 

MES IR ENcIKLOpEdIjA
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Šių metų rugsėjo 20–21 d. mi-
nint Baltų vienybės dieną Puns-
ko lietuviai pakvietė visus baltų 

genčių palikuonis Lietuvoje, Latvijoje 
ir visame pasaulyje įsijungti į Baltų 
vienybės ugnies sąšauką ir uždegti ugnį 
ant kalnų, piliakalnių, su baltų istorija 
susijusiose vietose. Tie, kurie atvykti 
neturėjo galimybių, uždegė žvakutę 
savo namuose.

Lankytojus prie stovyklos pasitin-
ka užrašas keliomis kalbomis: prūsų, 
lietuvių, lenkų ir vokiečių. Pačioje gy-
venvietėje nutiestas naktį apšviečiamas 
žvyro takelis, kurio viduryje pastatytas 
šiose apylinkėse rastas akmeninis sta-
bas. Anot vietinių lietuvininkų jam 
gali būti apie 2500–3000 metų. Akmuo 
labai pažeistas, nes, įvedus krikščiony-
bę, baltų genčių paminklai buvo nai-
kinami, daužomi, skaldomi. 2001 m. 
Ožkinių kaime šalia Punsko Petras 
Lukoševičius nusipirko žemės ir joje 
pradėjo sodinti medžius, iš apylinkių 
tempti akmenis. Taip vyras pradėjo 
įgyvendinti savo seną užmanymą – at-
kurti XIII a. prūsų gyvenvietę. Joje lan-
kytojai jau gali išvysti senovę menantį 
sargybos bokštą, ant kalno iškilusią 
ir vandens grioviu apjuostą medinę 
pilį, gyvenamuosius namus, maisto 
sandėlius, maudynių tvenkinį, alką (re-
liginių apeigų vietą). XIII a. prūsų pilis 
atkuriama remiantis archeologinių 
tyrinėjimų jotvingių ir prūsų žemėse 
duomenimis. P. Lukoševičius prisipa-
žįsta nemažai laiko praleidžiantis prie 
knygų lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių 
kalbomis. Tardamasis su specialistais, 
gyvenvietę projektuoja pats P. Lukoše-
vičius, o dirbti samdo vietos jaunimą, 
kuriam šis darbas teikia savitą kūrybinį 
džiaugsmą. „Viską statome tik iš eko-
logiškų medžiagų, vinis naudojame 
tik stogams dengti, nes kitaip nelei-
džia įstatymai. O norėjau gręžti ir kalti 
ąžuolinius kaiščius“, – sakė punskietis.

„Akmuo – stiprybės ir praeities 
liudininkas. Vis dėlto šiame unikalia-

Baltų vienyBės dienĄ lenkijoje ant Piliakalnio 
sUvaidintas sPektaklis „Pavasario Balsai“

me akmenyje, galima įžvelgti žmogaus 
veidą – akis, burną, nosį, jei būtų radę 
akmeninį istorinį liudininką aršūs se-
nosios lietuvių kultūros priešininkai, 
tai galėjo nustumti į pelkes, arba su-
naikinti, užmūrijant namo pamatuose, 
kaip dažniausiai ir atsitikdavo“, – aiški-
no punskiečiai. 

„Pavasario balsai“ su-
skambo ant piliakalnio

Į unikalią šventę pakvietė Vytautas 
Batvinskas, šio lietuvininkų krašto 
tautinių tradicijų puoselėtojas. Į išvy-
ką išsiruošė tautinio teatro „Želmuo“ 
kolektyvas su spektaklio „Pavasario 
balsai“ artistais, tarp jų Lietuvos edu-
kologijos universiteto (LEU) dėstytojų 
ansamblio „RAJLA“ dalyviai: prof. An-
tanas Kiveris, doc. dr. Rasa Kiriliaus-
kienė, doc. dr. Jolanta Abramauskienė, 
doc. dr. Vilius Tavoras. Spektaklyje 
taip pat vaidina VU ir LEU Socialinės 
komunikacijos instituto prof. dr. Vilija 
Targamadzė. Tautinio teatro „Želmuo“ 
socialinėje dramoje (scenarijaus auto-
rius ir režisierius Egidijus Mažintas) 
buvusią poeto Maironio jaunystės 
meilę Teklę Navickaitę vaidino Angelė 
Kondraškienė, poeto seserį Marcelę 
Mačiulytę – Romualda Navickienė,  
kurčnebylę poeto Maironio seserį Pran-
cišką Mačiulytę suvaidino Vilija Targa-
madzė, Maironį – Egidijus Mažintas, 
ponią Novicką – Nijolė Švenčionytė. O 
akląją solistę, tik ką baigusią Varšuvos 
aklųjų mokyklą Beatričę Grincevičiūtę 
šiame spektaklyje vaidinusi akloji dai-
nininkė Loreta Talulytė nuo šių metų 
rugsėjo studijuoja Lietuvos edukologi-
jos universitete: ruošiasi būti mokytoja. 
Apsispręsti padėjo aktyvus dalyvavimas 
socialinėje dramoje ir vokalo studijos 
pas spektaklio režisierių.

Edukacinė socialinė drama šiais 
metais buvo rodoma lietuvių mokyk-
lose ir bendruomenėse Vilnijoje: Ru-
daminoje, Pagiriuose, Baltojoje Vokė-
je, Maišiagaloje, Pabradėje, Eišiškėse, 

Kauno ir Marijampolės aps-
krityse ir kt.

Spektaklio „Pavasario 
balsai“ centre poetas Jonas 
Mačiulis-Maironis. Veiks-
mas vyksta 1931 m., kai Jo-
nas Mačiulis apsilanko tėvų 
sodyboje Bernotuose, Ra-
seinių apskrityje ir susitinka 
su artimaisiais, kaimynais, 
tarpukario gimnazijos mo-
kytojais, kurie padainuoja 
daug dainų, sukurtų pagal 
poeto žodžius. Dauguma 
gimnazijos mokytojų akty-
vūs nepriklausomybės kovų 
dalyviai, kovoję su bermon-
tininkais, bolševikais, bal-
talenkiais. Maironis vyksta 
į tėviškę aplankyti jaunystės 
bičiulių. Poetas susirūpinęs 
dėl Lietuvos ateities, socia-
linės atskirties tarp turtingų ir vargšų, 
švietimo ir žemės ūkio reformos, šalies 
kultūros, ar neatsitiks taip, kad kai 
kurie jauni rašytojai dėl asmeninių 
ambicijų pradės tarnauti kitų šalių val-
dovams? Spektaklyje gausu Maironio 
monologų, liaudies šokių, dainų ir ei-
lių. Socialinės komunikacijos instituto 
doc. dr. E. Mažintas pasidžiaugė, kad 
senosiose apeigose pakviesti dalyvauti 
garbūs LEU mokslininkai yra ne tik ug-
domąjį pedagoginį darbą tobulinantys 
mokslininkai, bet nesudeda ginklų ir 
kaip menininkai, kurių pasiklausyti ir 
pažiūrėti tikrai verta. ypač, kai sceno-
grafiją atstoja tikri piliakalniai, o stip-
riems ir sodriems balsams mikrofonai 
nereikalingi. Džiugina, kad spektaklyje 
dalyvaujantys mokiniai, studentai, ne-
įgalieji perima vyresniųjų patirtį ir 
aktoriniu meistriškumu nenusileidžia 
profesionalams. Spektaklius trupė rodo 
nemokamai. Šios šventės ir sąšaukos 
esmė ta, kad aplankydami baltams 
įsimintinas vietas, uždegdami ugnį su 
baltų istorija susijusiose vietose, pa-
gerbiame savo protėvius, susijungiame 

su jų dvasios stiprybe ir susivienijame 
kitokiam gyvenimui. Ugnis ant tolimo 
kalno – ženklas, kad esame. Ugnies 
uždegimas vienu metu – vienybė.

Ir lenkai, ir lietuviai – 
didelės spalvingos 
Baltų vienybės šventės 
dalyviai

Puiki proga buvo, atvykus anksčiau 
į Punską, apsilankyti rudenėjančiame 
miestelyje, kur tiek lietuviškų užrašų, 
liaudies meistrų darbų. Taip pat puiki 
galimybė papietauti etniniame tautiškų 
patiekalų restorane, pasigrožėti lietuvių 
sodybomis, nuo šlaitų ir piliakalnių 
atsiveriančiu kraštovaizdžiu, aplankyti 
šalia esančias kruopščiai atstatomas jot- 
vingių ir prūsų gyvenvietes. Mus pasi-
tiko Vytautas Batvinskas, iškilus vietos 
kraštotyrininkas, senų apeigų pasiil-
gęs lietuvis. Šventės vieta yra paveldo 
saugomoje teritorijoje, žemėje, kurio-
je gyveno mūsų protėviai. Pasiruošta 
įspūdingai, visur buvo matyti gera valia 
ir noras sugrąžinti etninės pagarbos 

darbštiems protėviams detales – šei-
myninių fakelų paruošimas, vienybės 
laužo sukrovimas, skulptūrų – baltiškų 
ženklų iš gamtinių medžiagų – gamyba 
ir statymas, stebulių įkasimas ir kt. Prieš 
tai Lietuvos, Latvijos ir Prūsijos vėliavas 
pakėlę žmonės, apsirengę tautiniais 
šių regionų drabužiais, giedojo, prita-
riant atvykusiems, himnus. Liepsnojant 
laužams buvo dainuojamos senovinės 
liaudies dainos ir balsai tarsi skrosdami 
erdvę išjudino aplinkinių kaimų gyveni-
mą. Net ir vietiniai lenkai atėję stebėjosi 
šių senovinių skambių giesmių tekstais, 
nacionaliniais drabužiais, gražiu ir ma-
loniu visų svečių ir šeimininkų bendra-
vimu. Nors Lenkija senas krikščioniškas 
tradicijas turinti šalis, laikosi ir atokiau 
nuo prigimtinį tikėjimą puoselėjan-
čių lietuvių, tačiau ir tarp jų atsirado 
porų, kurios save laikydamos prūsų 
palikuonimis net išmoko nemažai šios 
genties žodžių ir pasisiuvo autentiškus 
nacionalinius drabužius. Ir lenkai, ir 
lietuviai tapo didelės spalvingos Baltų 
vienybės šventės dalyviai, o Lietuvos 
edukologijos universiteto vaidintojų 
grupė sudėliojo paskutinius prasmingos 
šventės akordus.

Malonūs stebuklai 
atstatant protėvių gy-
venvietę

Save jotvingių palikuonimi lai-
kantis Petras Lukoševičius 7,5 ha 
plote, šalia miestelio, kuria Punsko 
apylinkėse gyvenusios senovės baltų 
genties piliavietę. Punskiečio darbas 
jau sulaukė pripažinimo ir Lietuvoje. 
Nemažą pinigų sumą jotvingių ir prū-
sų gyvenvietei įrengti P. Lukoševičiui 
šiemet skyrė Lietuvos tūkstantmečio 
minėjimo direkcija. Greta šios galerijos 
P. Lukoševičius supylė pilkapį, į kurį 
urnose atvežė žemių iš vietų, kur gyveno 
baltai. „Istorinėje dalyje ateityje vyks 
pagrindiniai kultūriniai renginiai, me-
nantys baltų tradicijas, bus atliekamos 
religinės apeigos, rengiamos senovės 
kovos, demonstruojami amatai“, – pasa-
kojo gyvenvietės kūrėjas. Šalia istorinės 
dalies jau stiebiasi moderni „pilis“, joje 
bus restoranas, nakvynės kambariai. Ši 
šiuolaikiška gyvenvietės dalis užims 28 
arus, vienu metu čia galės apsistoti apie 
100 žmonių. Anot P. Lukoševičiaus, 
panaši veikla Lenkijoje vadinama eko-
turizmu. „Tai poilsis natūralioje gamtos 
aplinkoje, tyloje, ramybėje“, – teigė 
punskietis verslininkas.

Ona Auruškevičiūtė
 

Prie poeto Jono Mačiulio (akt. Egidijus Mažintas) sėdi jo kurčnebylė sesuo (akt. Vilija 
Targamadzė), lenkuojanti Teklės motina Novicka (akt. Nijolė Švenčionytė) ir poeto jaunystės 
meilė Teklė (akt. Angelė Kondraškienė)

Senovės prūsų ir jotvingių žemėse prie Punsko Šilainėje spektaklio dalyviai grožisi atgyjančiais praeities paminklais
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Arnoldas PIROČKINAS

Tankiai, su sermėga apsivilkusi, 
vaikščio tikra išmintis.

M. Valančius. Žemaičių patarlės

Rugsėjo viduryje, per Benjami-
no Kondrato knygos „Kūrė-
jų pėdsakais Jurbarko krašte“ 

pristatymą Jurbarko visuomenei, 
buvo užsiminta, kad Lietuvoje kaip 
niekad anksčiau turime gausų būrį 
neoficialių, be Rašytojų sąjungos na-
rio pažymėjimų besidarbuojančių 
grožinės literatūros kūrėjų. Ir visais 
atžvilgiais tai sveikintinas reiškinys. 
Tačiau, skirtingai nuo profesionaliųjų 
literatų, vadinamiesiems mėgėjiškiems, 
saviveikliniams rašytojams trūksta 
visuomenės dėmesio: jų kūryba yra 
atsidūrusi literatūrinio gyvenimo pa-
kraštyje, savotiškame užpečkyje. Ji lyg 
ir palikta dienugaliams. Jeigu tokia 
išvada tikra, tuomet reikia apgailestau-
ti. Viena, abejingumas „mėgėjiškajai“ 
literatūrai keliais požiūriais kenkia jos 
kūrėjams. Dalykiškas, geranoriškas 
jų rašinių nagrinėjimas visų pirma 
paskatintų autorius kelti savo litera-
tūrinį išprusimą, žadintų jų reiklumą 
savo pačių kūrybai. Antra vertus, net 
paprasčiausia „mėgėjiškųjų“ kūrinių 
apžvalga praturtintų visuomenę, ypač 
jaunąją kartą, tokiais praeities gyve-
nimo aspektais ir papildomomis in-
terpretacijomis, kurių lyg ir stokoja 
profesionalų raštai rašteliai.

Tokios ir panašios kitos mintys kilo 
perskaičius minėtame knygos prista-
tyme kelis jo dalyvius apdovanojusios 
jurbarkiškės Birutės Beniušienės knygą 
„Ilgesys“ (Klaipėda: Druka, 2012. – 
256 p.). Autorė jau daug metų gyvena 
Nidoje, bet ji gimusi Jurbarko rajono 
Švendriškių kaime. Kas važiuoja pa-
nemunėmis iš Kauno į Jurbarką ar 
atvirkščiai, tas neišvengiamai pralekia 
pro Šilinę. Nuo jos į šiaurę, „ant kalno“, 
ir yra jos gimtasis kaimelis, o jame, prie 
plento Šilinė–Raseiniai, jos tėviškės 
vieta, kurią ženklina kryžius. Kryžiai 
statomi ne tik žmonėms, bet ir tėviš-
kėms… Čia kadaise buvo pavyzdingo 
ūkininko Vaitkaus sodyba.

Gimė Birutė Vaitkutė 1930 m., 
kada visa Lietuva minėjo Vytauto 
Didžiojo 500-ąsias mirties metines. 
Kadangi Vaitkai susilaukė ne sūnaus, 
kuriam jau iš anksto buvo numatytas 
Vytauto vardas, tai dukrelė pakrikšti-
jama Birute – didžiojo, įžymiojo kuni-
gaikščio ne mažiau lietuviams brangios 
motinos vardu. Taigi Birutei yra kas iš 
savo netrumpo gyvenimo papasakoti: 
paskutinis nepriklausomosios Lietuvos 
dešimtmetis, Šilinės pradžios mokyk-
los keturios klasės-skyriai, 1940 m. 
birželio įvykiai ir pirmoji raudonoji 
okupacija, rudoji okupacija. Antroji 
okupacija peraugo Vaitkams į Sibi-
ro tremtį, paskui jų suvargusių grį-
žimas į Lietuvą, darbas, gyvenimas 
Nidoje… Taip pat kūryba: ji penkių 

knygų – „Ruginė varna“, „Popieriniai 
paminklai“, „Pabėgėlė“, „Marių Koja“ 
ir „Nidos stebuklas“ – autorė. Ir štai 
iš šių penkių knygų sudaryta rinktinė 
„Ilgesys“.

Rinktinėje trys skyreliai: „Gimti-
nės takeliais…“, „Vaikystės akimirka“ 
ir „Kuršių nerijai“. Juose sudėta daug 
trumpesnių ir ilgesnių prozinių vaizde-
lių, atspindinčių vaikystės ir paauglys-
tės dienas, taip pat autorės gyvenimo 
Nidoje epizodus ir apmąstymus. Ne 
viename kūrinėlyje jaučiamas išgyven-
tų įvykių apgailestavimas. Kartais jis 
siejasi su palyginti apyšviesiu liūdesiu, 
bet kartais perauga į sielą draskantį 
skausmą: kodėl taip turėjo įvykti!

Pastarosios nuotaikos kūriniams 
atstovauja keli pasakojimai apie šiurpų 
Šilinės žydų likimą 1941 m. vasaros 
pabaigoje – „Kai gegutė užkukuos“ ir 
„Dovydo namai“. Pasakojimų centre – 
turtingiausio Šilinės žydo, plačioje apy-
linkėje žinomo kaip Mauškis (tikroji 
pavardė – Vėberis), sūnus Dovydas, 
sutrumpintai vadintas Dodkiu. Dar 
nė dešimties nesulaukęs berniukas. 
„Tai buvo labai geras, ramus vaikas. 
Storokas. Raudonais plaukiukais, straz-
danotu apvaliu veiduku“, – apibūdino 
jį autorė. Kaip tais laikais tarp mokinių 
buvo paplitę, jis 1940 m. vasarą įrašė 
vadinamojoje „atminčių“ knygelėje 
ar albumėlyje Birutei, matyt, iš kažko 
gautą sentimentalią „atmintį“: „Birute, 
kai išauš pavasarėlis ar gegutė užku-
kuos, prisimink tu mane, ar aš gyvas, ar 
kapuos.“ Autorės vaizdelyje šie žodžiai 
praranda sentimentalumą: jie skamba 
kaip gūdi tragedijos pranašystė.

Su ne mažesniu siaubu Birutė 
Vaitkutė-Beniušienė pavaizduoja savo 
šeimos trėmimo sceną. Rašinyje „At-
sisveikinimas“ susiduriame su niekšiš-
ka klasta. Prieš keliolika metų buvęs 
Vaitkų piemenukas, dabar stribas Juo-
zas, apsimetęs geranorišku gelbėtoju, 

pašnibždomis pasiūlo, 
kol dar neprašvito, savo 
„gaspadoriui“ Vaitkui 
bėgti. Patikėjęs nuošir-
dumu, šis iš trobos su 
septynmečiu sūneliu 
Stasiuku glėbyje pro 
langą šoko į sodą. Tada 
„geraširdis“ stribas rik-
telėjo: „Buožės sprun-
ka!“ Stribai tuojau sode 
ėmė bėglį talžyti. Gal 
būtų ir užmušę, jei ne 
išgąstingas sūnelio 
šauksmas. Pasitenkino 
tik smarkiai sukruvi-
nę. Kuo paaiškintina 
stribo Juozo provoka-
cija? Kerštas už patirtą 
skriaudą? Tikriausiai 
Vaitkus nebuvo pie-
menuko kaip nors nu-
skriaudęs.

Abu čia atpasako-
tus atvejus tam tikru 
mastu sieja nežmoniš-
kumas. Jam priežasties 

išsilieti nereikia. Sklando kalbos, kad 
tarp Šilinės žydšaudžių buvęs Mauškio 
kumetis Lubinas, ir jis per egzekuciją 
Šilinės ąžuolyne sužeistą gal penkeriais 
metais vyresnę Dodkio seserį žvėriškai 
pribaigė. Ji, Jurbarko gimnazijos antro-
sios ar trečiosios klasės mokinė, ypač 
gražiai lietuviškai kalbėjusi, negi būtų 
kuo galėjusi nuskriausti tėvo kumetį. 
Tačiau gal tai tik kalbos, jei Birutė to 
nemini. Taigi iš kur abiem, kad ir vi-
sai priešiškų ideologijų žmonėms, tas 
žiaurumas? Vienam, Lubinui, „išpa-
žįstančiam“ krikščioniškas vertybes, ir 
jo antipodui, stribui Juozui, „kovojan-
čiam“ dėl humaniškiausios santvarkos 
žmonijos istorijoje? Pati B. Beniušienė 
šio klausimo nekelia, bet jis turėtų kilti 
kiekvienam jos kūrinių skaitytojui.

Daugelį B. Beniušienės kūrinėlių 
tiktų vadinti impresijomis. Knygoje 
šio žanro dalykams būdingas vienas 
savitas bruožas – kiek ironiškas auto-
rės požiūris į vaizduojamus įvykius, 
personažus, net į pačią save. Štai tokio 
santykio ryškus pavyzdėlis. Jis neilgas, 
todėl įmanoma visą pacituoti:

Sugebėjimas pašaipokiškai žvelgti 
į gyvenimą – talento požymis. B. Be-
niušienės kūriniuose tai gana ryšku. 
Tenka apgailestauti, kad nėra vietos 
dar bent keliais pavyzdžiais šią išvadą 
patvirtinti.

Parašyti ilgesnį vaizdelį lengviau 
negu sukurti tokį, kuriame būtų maža 
žodžių, bet daug minties. Knygos au-
torė turi ir tokį talentą. Keli jos kū-
rinėliai – tai tiesiog sentencijos. Štai 
pavyzdžiai:

Žmonės
Žmonės, išėję į žmones, kartais vi-
siškai praranda žmoniškumą…

Išrankiausios gėlės
Išrankiausios gėlės – rožės. Jos mėgs-
ta vienumą. Greit vysta, nyksta ir 
miršta, jei greta netinkamas drau-
gas ar kaimynas…

Savijauta
Jaučiuos kaip sklidinas kubilas 
privarvėjusio palašų vandens nuo 
šiaudinės pastogės…

Laiminga diena
Kai pirmąsyk savarankiškai para-
šiau pirmąjį žodį (o jis buvo „ma-
ma“), pasijutau laiminga, turtinga 
ir labai mokyta…

Perskaitęs knygą, susimąsčiau: 
jeigu visokių lietuvių kalbos vadovėlių 
sudarytojai žinotų šią B. Beniušienės 
knygą, čia galėtų savo reikalui rasti 
įvairių įvairiausių tekstų: trumpesnių 
ir ilgesnių, linksmesnių ir liūdnesnių, 
žaismingesnių ir pamokomųjų. Tačiau 
ar tie vadovėlininkai leidinių jūroje 
užmatys kažkur Klaipėdoje išleistą 
500 egz. tiražu neskandalingą knygą? 
Vargu. Jų akys tikriausiai nukreiptos 
į Vilniaus „tikrų“ rašytojų sukurp-
tą produkciją. Juk čia gvildenamos 
pakylėtos, modernios problemos, 
atliepiančios naujojo europiečio po-
reikiams.

Jeigu B. Beniušienės „Ilgesys“ būtų 
išėjęs XX a. antrajame, trečiajame ar 
net ketvirtajame dešimtmetyje, tikriau-
siai Juozas Tumas-Vaižgantas būtų 
džiaugsmingai šūktelėjęs, jog rado per-
liuką. Šiandien perliukai nemadingi…

B. Beniušienė, davusi savo knygai 
pavadinimą „Ilgesys“, turėjo galvoje 
save – tai ilgesio išraiška. Tačiau tuo 
savo ilgesiu ji sugeba užkrėsti ir skai-
tytoją. Skaitydamas knygą, pasiduodi 
nejučiomis kažin kokiam ilgesiui: imi 
ilgėtis gražaus gyvenimo. Jeigu rašyto-
jas sugeba primesti tam tikrą nuotaiką 
skaitytojui, tai jis pasiekia aukštumą, į 

kurią įkopti pavyksta ne kiekvienam 
menininkui.

Taigi, pasidalijus su skaitytoju 
mintimis apie B. Beniušienės knygą 
„Ilgesys“, sunku iškęsti nepasakius, 
kad nederėtų iš anksto numoti ranka 
į „saviveiklinių“ rašytojų kūrybą. Ne 
vienas iš jų gali pateikti kūrinių, ku-
riuos visai drąsiai verta statyti šalia tūlo 
išreklamuoto autoriaus rašinių.
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Birutės Beniušienės knygos viršelis

Susitikimas
Buvo jaunystė. Buvo mylėta. Kentėta. Nepamiršta…
O daugelį metų svajojau, gal sutiksiu kur nepamirštąjį?
O susitikome netikėtai uostamiesčio dvivietyje dantų kabinete.
Kai drebindama kinkas įšliaužiau pas dantistę, pamačiau jį išsižiojusį.
Taigi… Susitikome…

MAMA, MAMYtE

Nors ilsiesi kapelyje Simne,
Jaučiu kiekvieną dieną aš Tave.
Gyva esi pušynų šlamesy,
Gyva ir vėtros ūžesy!
Regiu, nes įstrigai akių dugne.

Matau Tave prislėgtą vienumos,
Girdžiu Tave apgaubtą tylumos,
Juk negalėjai dingti iš tautos,
Tavo kurtos, mylėtos Lietuvos,
Bet ar sugrįši Tu iš nežinios?

Kiekvieną rytą aš keliu su Tavimi
Žinau, mamyt, ir Tu mane meni.
Sustingo mūsų prasvajotos dienos,
Nuo dabarties jas skiria laiko sienos,
Belieka pasikliauti vien atmintimi.

Mamyte, dingti iš šalies Tu negalėjai,
Visa širdim juk kraštą savąjį mylėjai.
Tikiu atversi Tu bendrų namų duris,
Dangus ir žemė man tuomet nušvis!
Seniai sugrįžt, mamyte, privalėjai.

Nuolat regiu Tave upelio tėkmėje,
Pažliugusiam dugne ir kranto smėlyje.
Spindi Giluičio ežero vandenyje,
Regiu aš Tavo veidą net akmenyje.
Paveikslą saugosiu savoje širdyje.

Liūdna rymot po lietumi,
Žinot, kad lyja Tavimi.
O kada krenta snaigės šaltos,
Iš Tavo kūno jos sutvertos.
Kai karšta, Tu liepsnoji ugnimi.

Sugaut laiko tėkmės aš negaliu,
Bet aplankyt Tave, mamyt, turiu,
Mamyte, aš pasižadu tvirtai,
Ateisiu, kai nuspręs Dievai –
Aš būti pas Tave tuojau galiu.

Evaldas Vylius Navys
2012 01 17

Laikraščio „Mokslo Lietuva“ skai-
tytojas, retsykiais ir savo straipsniais 
praturtinantis mūsų leidinį Evaldas 
Vylius Navys į redakciją atnešė eilė-
raštį „Mama, mamyte“, kurį spausdi-
name Visų šventųjų ir Vėlinių proga. 

Evaldą Vylių Navį mūsų skaity-
tojai žino kaip buvusį ilgametį Pa-
langos Botanikos sodo ir Vilniaus 
universiteto Botanikos sodo direk-
torių, patyrusį dendrologą. Jis yra 
parašęs apie dvi dešimtis knygų, 
parengęs didelę studiją – Želdynų 
įstatymo koncepciją, parašęs knygą 
skirtą sodybų želdinimui, padaręs ir 
kitų reikšmingų darbų. Rašo eilėraš-
čius, kai kuriuos galima perskaityti 
internete. Česlovo Kudabos premijos 
laureatas (2002 m.). 

Lietuvos Respublikos Prezidento 
Dekretu „Dėl apdovanojimo „Žūvan-
čiųjų gelbėjimo kryžiumi“ (2011 m. 
rugpjūčio 30 d., IK-810) Evaldo Vy-
liaus Navio tėveliai Stasė Navienė ir 
Stasys Navys po mirties apdovanoti 
Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi.
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