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nesiūlančios, kritikos. Todėl pirmiausia norėčiau 
labai nuoširdžiai padėkoti tiems, kurių kūrybiško 
triūso dėka „Mokslo Lietuva“ leidžiama jau trečias 
dešimtmetis. Teko prisidėti rengiant pirmuo-
sius šio laikraščio numerius, kai dar tik ryškėjo 
atgimstančios Lietuvos valstybės vizija, bet iki 
Kovo 11-osios buvo likę beveik metai. Gerai 
suprantama, koks milžiniškas darbas padarytas 
parengiant 525 numerius. Gal kas nors, viena 
akimi žvilgterėjęs į „Mokslo Lietuvos“ kelią, ims 
priekaištauti, esą buvo galima daugiau ir geriau 
padaryti. Vis dėlto netenka abejoti, kad kultūros 
tyrėjai ir po daugelio metų atidžiai studijuos 
laikraščio archyvą, nustebindami ateities kartas 
netikėtais atradimais. 

1989 m. spalio 7-osios rytas. Perpildyta 
Profsąjungos rūmų didžioji salė. Susirinko per 
tūkstantį akademinės visuomenės atstovų. Dau-
guma labai gerai suvokė Steigiamojo suvažiavimo 
svarbą, ypatingą mokslininkų susitelkimo į savo 
organizaciją reikšmę. Kai sąjungas kūrė rašytojai, 
dailininkai, kompozitoriai, tuometinių valdymo 
struktūrų atstovai, aišku, buvo nepatenkinti, bet 
per daug nesijaudino. Kaip atsainiai „metė“ ne 
vienas to meto funkcionierius, „vis tiek jie kurs tai, 
ką mes užsakysime, nes tik už tai jiems užmoka-
me“. Bet kai sąjungą ėmė kurti mokslininkai, val-
džios šulų nuotaika gerokai pasikeitė. Apsimestą 
abejingumą pakeitė nebeslepiamas susierzinimas. 
Kolaborantai ir jų šeimininkai suprato, kad susi-
vieniję mokslininkai tampa ypatingą galią įgyjan-
čia jėga, telkiančia visuomenę valstybės atkūrimo 
idėjai įgyvendinti. Mokslininkų sąjungos kūrimo 
Organizacinio komiteto nariai tai patyrė ne kartą.  

Gal ir ne visos viltys, vertinant šių dienų 
akimis, išsipildė, tačiau tie, kurie sutelkė moks-
lininkus ir padėjo jiems pajusti akademinės vi-
suomenės galią, verti didžiausios pagarbos. No-
rėčiau priminti vieną pavyzdį. Pirmojo Lietuvos 
Prezidento Antano Smetonos vaikaitis, taip pat 
Antanas Smetona, pianistas, parodė kuklų al-
bumą, išleistą 1928 metais, pažymint Pirmosios 
Respublikos gyvavimo dešimtmetį. Jame įamžinti 
visuomenės veikėjai, mokslininkai ir menininkai, 
labiausiai prisidėję, kad Lietuva sugrįžtų į laisvų 
valstybių bendriją. O kaip elgiamės mes? Gyvena-
me jau trečią taikaus šalies vystymosi dešimtmetį, 
tačiau ar pakankamai ir nuoširdžiai pagerbiame 
kuriančius šių dienų Lietuvą, ar pasirūpinome, 
kad apie juos žinotų mūsų besimokantis jauni-
mas, studentija, doktorantai ir neseniai diplomus 
gavę daktarai, miestų ir užmiesčių inteligentija, 
bendruomenių aktyvas? 

Neseniai keliuose Lietuvos universitetuose 
apklausėme baigiamųjų kursų studentus – baka-
laurantus ir magistrantus, prašydami įvardinti 
žymiausius Lietuvos įvairių sričių mokslininkus ir 
įvertinti jų indėlį į pasaulio mokslo lobyną. Tokie 
klausimai sukėlė nemažą sąmyšį. Pasigirdo jau 
savotiškus užkeikimus primenantys pasisakymai, 
esą „nieko gero toje Lietuvoje nėra ir niekada 
nebuvo“. Kai kurie nepatenkinti teiravosi, o kodėl 
apskritai verta tai žinoti. Esą užtenka domėtis 
tik mokslo faktais, o ne juos atskleidusiomis as-

menybėmis. Dar kiti prašė atidėti apklausą bent 
porai dienų, nes galės „paguglinti“ (čia toks jau 
gerai žinomas, neva lietuviškas naujadaras) ir 
susirinkti informaciją. 

Tiek ši apklausa, tiek ir kiti akademinio jau-
nimo išprusimo tyrimai rodo, kad net baigiantieji 
universitetus nepajėgia įvardyti, kurie mokslo 
žurnalai, atitinkantys pasirinktą profesiją, lei-
džiami jų Alma Mater, kokie mokslo renginiai 
organizuojami. Gana nemaža dalis studijuojančių 
labai sutrinka, paklausti apie jų darbo vadovo 
mokslinių interesų sritis ir publikacijas. Dar 
daugiau jų su nuostaba sutinka to paties darbo 
vadovo prašymą papasakoti apie savo baigia-
muosiuose darbuose nagrinėjamas problemas 
studentų mokslo darbų konferencijoje arba pri-
statyti tyrimo rezultatus institucijoje (įmonėje, 
savivaldybės padalinyje, vietos bendruomenėje 
ir pan.), kurioje šis tyrimas buvo atliktas. O juk 
viešas gautų išvadų svarstymas padėtų ne tik 
pasirengti galutiniam baigiamojo darbo gynimui, 
bet ir supažindintų visuomenę su nauja moksline 
informacija. 

„Mokslo Lietuvos“ laukia sudėtingi uždavi-
niai. Akademinė visuomenė turi aktyviau prisi-
dėti tobulinant dabartinę mokslininkų veiklos 
vertinimo kriterijų sistemą, skatinti žymiai glau-
desnę mokslo ir verslo integraciją. Būtina skatinti 
universitetų ir mokslo centrų bendradarbiavimą, 
tarpuniversitetinių (Lietuvos mokslo institucijų) 
tyrėjų grupių kūrimą. Puiku, kad išmokome 
bendradarbiauti su užsienio partneriais, tačiau ar 
gebame patys susitarti tarpusavyje? Jokia užsie-
nio valstybės mokslo institucija mūsų specifinių 
problemų neišspręs. Tai turime padaryti patys, 
kartais net mažiau dairydamiesi, ką „kiti apie 
mus pagalvos“. 

„Mokslo Lietuvos“ aktyvą reikia išplėsti ir 
sustiprinti. Taip, jį reikia ir atjauninti. Čia kalba-
me ne apie vyresniųjų darbų neigimą, o apie tai, 
kad bendrus sprendimus turi rasti skirtingoms 
kartoms atstovaujantys mokslininkai, kad būtina 
įveikti niekam nereikalingą jų susvetimėjimą. 
Tikrai nereikia aiškinti, kad „vieni kitų nebesu-
prasime“. Laukia didžiulis darbas organizuojant 
mokslininkų ekspedicijas ir kitus renginius, kurių 
tikslas – supažindinti Lietuvos visuomenę su nau-
jausiais mokslo atradimais, skatinti vis didesnės 
visuomenės dalies domėjimąsi mokslu ir siekį 
dalyvauti tyrimuose. Turime rašyti apie naujas 
laboratorijas ir kitus padalinius, nors šiandien 
dar ir negalinčius pasigirti pasaulinės reikšmės 
laimėjimais. Būtina kalbėti apie mokslininko 
teisę suklysti ir daugybę kartų ieškoti naujo 
sprendimo. 

Tokius uždavinius pajėgi įveikti tik susitelkusi 
akademinė bendrija. Nemaža mūsų bendrijos 
dalis yra daug kuo nusivylusi arba perdėm užsi-
dariusi savo laboratorijose. Nemaža mūsų esame 
įvelti į absurdiškas „krepšelizacijos“ varžytines, 
kai tikrai pažangai net laiko nedaug belieka. 
Reikia prisidėti prie darnios visų Lietuvos regi-
onų socioekonominės plėtros strategijų kūrimo 
ir geriau suvokti visą valstybės raidos viziją, atsi-

ŽODIS MOKSLO LIETUVAI 

Dr. Jonas JASAiTiS 
Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir 
miškų mokslų skyriaus agrarinės ekonomikos  
ir kaimo sociologijos sekcijos narys 
Latvijos žemės ūkio ir miškų mokslų akademi-
jos užsienio skyriaus narys

Pirmoji darbo diena redakcijoje. Pirmieji 
susitikimai su „Mokslo Lietuvos“ redakci-
jos aktyvu, autoriais ir su skaitytojais, už-

sukusiais pasiimti naujo, ką tik išleisto numerio. 
Netikėta ir todėl dar labiau maloni profesoriaus 
Karolio Rimtauto Kašponio dovana – naujoji jo 
knyga „Greimas arti ir toli“. Užplūsta įspūdžiai iš 
susitikimų su iškiliais akademinės visuomenės 
atstovais Mokslininkų rūmuose Atgimimo me-
tais, o vėliau – tiek Lietuvoje, tiek ir už Atlanto 
vykusiuose Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos 
simpoziumuose bei lietuviško laikraščio, pasie-
kusio daugiau kaip dešimtį valstybių, redakcijoje. 
Darbas – ir pažįstamas, nes teko ir dabar tenka 
redaguoti įvairius leidinius, tačiau ir naujas, nes 
situacija mokslo pasaulyje – visiškai pasikeitu-
si. Būtina nagrinėti aktualiausias šiandienines 
Lietuvos mokslininkų problemas, gyventi jų 
rūpesčiais, aptarti perspektyvas ir sunkumus, 
kuriuos reikia įveikti. Lavina klausimų, į kuriuos 
nebus lengva atsakyti. ieškosime jų kartu su 
Jumis, mielieji Lietuvos mokslininkų sąjungos 
laikraščio bičiuliai. 

Daugelį darbų dažnai vertiname skirtingai. 
Gana prieštaringi ir dabartinio mokslininkų 
laikraščio vertinimai: nuo santūrių pagyrimų iki 
vos ne viską neigiančios, bet dažnai nieko naujo 

Vytautas KALTENiS,  
Vilnius 

Kai 1989-aisiais vėl lankiausi Bernotuose, 
Maironio tėviškėje, švietė šviežiai nutašy-
tas kryžius. Jis buvo pašventintas rugsėjo 

pradžioje. iškilmėse dalyvavo Poeto sesers Kotry-
nos duktė Danutė Lipciūtė-Augienė, atvažiavusi 
iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Pavasarį čia buvo 
susiėję giminės iš Lietuvos.

Tais metais pakeliui į Lietuvą mirė Jackus 
Sondeckis-Sonda, artimai pažinojęs Maironį – 
buvęs Šiaulių miesto burmistras, visuomenės 
veikėjas, po karo populiarus išeivijos žurnalis-
tas. Duktė Vilniaus miesto klinikinės ligoninės 
gydytoja Danguolė Gurauskienė pasakojo apie 
ankstesnes tėvo viešnages Lietuvoje. Lankėsi 
kiek suspėdamas visuose Atgimimo mitinguose, 
kituose renginiuose, džiaugėsi sulaukęs tokių 
dienų. Bet didžiausią įspūdį paliko Maironio 
gimimo 125-ųjų metinių minėjimas sostinės 
Akademiniame dramos teatre (1987).

Žurnalistas Vilius Kavaliauskas, dirbęs JAV, 
rašė apie tų metų Jaunimo teatro gastroles Niujor-
ke. Baigiasi spektaklis, tuoj prasideda dainavimas, 
liejasi Maironis iš scenos per visą salę. Rodės, 
Atlanto krantai suartėjo. ir niekas neslėpė ašarų, 
plaunančių sielą, palaikančių ryžtą. 

MAIrOnIO pAŽADInTI
Susitikimai su Maironio 

amžininkais Baltijos kely  
(Lietuvai laisvėjant 
1987–1990 metais)

kratyti niekur nevedančio vienos automagistralės 
(Vilnius-Kaunas-Klaipėda) erdvės plėtojimo, 
didžiajai Lietuvos teritorijos daliai priskyrus 
tariamą „neperspektyvių zonų“ statusą. Gerai 
žinome, kad ne tik „gamta nemėgsta tuštumos“. 
Šių teritorijų tuštėjimą, žmogiškųjų išteklių, ypač 
jaunimo, praradimą, t. y. „balsavimą kojomis“, 
būtina stabdyti jau dabar. 

Per keletą pastarųjų metų ne kartą apklau-
sėme kelių universitetų studentus, prašydami 
papasakoti, kokius objektus jie rodytų svečiui, 
pirmą kartą atvykusiam į Lietuvą. Studentai 
minėjo Trakų ir Gedimino pilis, Vilniaus ir Kė-
dainių senamiestį, Kuršių neriją ir panašiai. Bet 
kai primename, kad Estijos studentai tokiam 
svečiui parodytų „Skype“ centrą ir naujausius 
gamtos pažinimo maršrutus, paaiškėja, kad ir mes 
Lietuvoje turime ką parodyti. Tai gal keiskime 
požiūrį pirmiausia į save?
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„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ rengėjų kolektyvas, 2014  

Paskutinysis – XXV – „Visuotinės 
lietuvių enciklopedijos“ to-
mas prasideda straipsniu apie  

indijos  prezidentą  R amasvamį 
Venkataramaną, o baigiasi – apie 
senovės lietuvių deivę Žvorūnę, Ž 
raide užbaigdamas mūsų abėcėlę. 

Šis tomas ypač išsiskiria plačiu 
lituanistikos klodu. Taip jau sutapo, 
kad lietuvių būtyje daug žodžių, 
kur ie  buvo i r  yra  mums labai 
svarbūs, prasideda V ir Ž raidėmis. 
O viso pasaulio enciklopedijos, nors 
ir savarankiškai kuriamos, tačiau 
turi ta pačią kelrodę – savo kalbos  
abėcėlę.

Šiame tome daug vietos skiriama 
Lietuvos sostinei – Vilniui. Be to, 
aprašoma Vilniaus kunigaikštystė, 
vaivadija ,  gub ernija ,  šv ie t imo 
apygarda, kraštas, arkivyskupija, 
apskritis, daugelis reikšmingesnių 
Vilniaus objektų. Pristatomos mokslo 
įstaigos:  Vilniaus universitetai, 
akademijos, seminarijos, institutai, 
konser vatorija,  jėzuitų ir  kitos 
kolegijos, baroko, meno, muzikos 
bei kitos mokyklos ir gimnazijos. 
Nepamiršti ir reikšmingiausi kultūros 
renginiai, kolektyvai, muziejai, teatrai. 
Aprašomi garsūs miesto statiniai,  
sąjungos,  draugijos ,  pramonės 
įmonės, Vilniuje ėjusi periodinė 
spauda: „Vilniaus aidas“, „Vilniaus 
rytojus“, „Vilniaus žinios“, „Vilniaus 
žodis“, „Vilnius“, „The Vilnius rewiew“.

Su Vilniumi susiję ir daug Lietu-
vos istorijos faktų. Enciklopedijoje 
pateikiami straipsniai, skirti Vil-
niaus generalinei konfederacijai, 
apžvelgiamas Vilniaus-Radomo 
susitarimas tarp LDK ir Lenkijos, Vil-
niaus sutartys tarp LDK ir Livonijos, 

Vilniaus klausimai (konfliktai), Vil-
niaus vadavimo sąjunga, nacionalinė 
gvardija, penktasis šaulių pulkas, Vil-
niaus lobiai, kita. 

Kitas platus lituanistikos klodas 
susijęs su Žemaitija, šia svarbia is-
torine, geografine ir etnografine 
Lietuvos dalimi. Ją pristato profeso-
rius Edvardas Gudavičius. Rašoma ir 
apie Žemaitijos centrinę vyriausybę, 
ledynmetį, nacionalinį parką, privi-
legijas, seniūniją, ūkinius nuostatus. 
Įdomus ir daktaro Vacio Miliaus  
straipsnis apie žemaičius. Šiame 
tome yra straipsniai apie Žemaičių 
vyskupiją, akademiją, apygardą, 
arklius (žemaitukus), aukštumą, 
dailės muziejų, diviziją, Kalvariją, 
kultūros draugiją, kunigų seminariją, 
Naumiestį, pulką, sukilimus, tarmę, 
žemių konfederaciją, kitką. Nuste-
bino Žemaitijoje išvestų  vaisių 
veislių gausa: „Žemaičių geltonoji“, 
„Žemaičių grietininis“, „Žemaičių 
juodoji“, „Žemaičių rožinė“.

Yra įdomios informacijos ir apie 
Žiemgalą, žiemgalius.

Trečiasis šio tomo lituanistikos 
klodas – garsių kunigaikščių būrys. 
Pristatomi žiemgalių kunigaikštis Vie-
startas, Xiii a. lietuvių kunigaikštis 
Viligaila, Žemaitijos kunigaikštis 
Vykintas, 1236 m.  Šiaulių mūšyje 
sutriuškinęs kalavijuočius, XiV a. 
lietuvių kunigaikštis Vytautas, Kijevo 
kunigaikštis Vladimiras Algirdaitis, 
Xiii a. lietuvių kunigaikštis, karo su 
vokiečių riteriais vadas Žvelgaitis, 
Lietuvos didysis kunigaikštis Vytenis.  
Lietuvos vyriausiasis kunigaikštis ir 
Mindaugo bendražygis Živibudas.  
LDK kunigaikštis, Algirdo vaikaitis 
Žygimantas Kaributaitis, Lietuvos 

didysis kunigaikštis, Kęstučio ir 
Birutės sūnus Žygimantas Kęstutaitis. 
Šią  plejadą vainikuoja išsamus 
straipsnis apie Lietuvos valdovą 
Vytautą Didįjį, kurį parašė daktarai 
Edvardas Gudavičius ir Algirdas 
Matulevičius.  Šiame kontekste dera 
paminėti ir įdomų straipsnį apie 
Žalgirio mūšį.

Š a l i a  r e i k t ų  p a m i n ė t i  i r 
straipsnius, skirtus LDK didiesiems 
kunigaikščiams ir Lenkijos karaliams 
Žygimantui Augustui ir Žygimantui 
Senajam. 

Tradiciškai  VLE Vyriausioji 
redakcija, kuriai vadovauja An-
tanas Račis, daug dėmesio skiria 
Mažajai Lietuvai. Aprašoma prūsų 
diduomenė – vitingai, Vyriausia-
sis Mažosios Lietuvos gelbėjimo 
komite t as ,  Mažos ios  L ie tuvos 
tyrinėtojas Vincas Vileišis, vienas iš 
garsiausių Mažosios Lietuvos filoso-
fas ir rašytojas Vydūnas, Mažosios 
Lietuvos visuomenininkai Kristu-
pas Voska, vyresnysis ir jaunesnysis 
Dovas Zaunius, Prūsijos istorikai 
Johannes Foigtas (Voigt), Alber-
tas Cvekas (Zweck), K. Donelaičio 
palikuonis Liucas Vėnau (Wenau), 
Mažosios Lietuvos g yvenvietės 
Želva, Žiliai, Žiokai ir Žuvininkai. 

Garsiausi mūsų priešininkai – 
Livonijos ordino magistras Folkvinas 
(Volkewin), 1260 m. pralaimėjęs lietu-
viams Durbės mūšį, Vokiečių ordino 
didieji magistrai Konradas fon Va-
lenrodas ir  Vinrichas fon Kniprodė.

Enciklopedijos leidėjai sėkmingai 
užbaigė gerą tradiciją, pradėtą dar nuo 
pirmojo tomo – išsamiai atskleisti 
Lietuvos pasipriešinimą sovietiniam 
okupaciniam režimui. Šiame tome yra 

išsamus straipsnis, skirtas Lietuvos 
partizanų vyriausiajam vadui Jonui 
Žemaičiui (slapyvardis Vytautas), 
aprašomi partizanų kariniai terito-
riniai vienetai – Žemaičių, Vyčio, 
Vytauto apygardos, Vytauto rinktinė 
suvalkijoje, pristatomi partizanų 
vadai Kazys Veverskis, Leonas Vi-
lutis, Juozas Vyšniauskas, Viktoras 
Vitkauskas, Vaclovas Voveris ir Vincas 
Žaliaduonis. Tome pateiktuose rajonų 
savivaldybių žemėlapiuose yra nu-
rodomos partizanų žūties, atmintinos 
kovų vietos, atminimo paminklai. 

Pristatomi Vilkaviškio, Vilniaus  
ir Zarasų  rajonai, Visagino savival-
dybė, daug Lietuvos miestų, miestelių, 
garsesnių gyvenviečių: Venta, Vep-
riai, Vėžaičiai, Videniškiai, Vidiškiai, 
Viduklė, Viekšniai, Viešintos, Vieš- 
vilė, Vievis, Vilkiškiai, Virbalis, 
Vištytis, Vyžuonos, Zapyškis, Zervy-
nos, Žagarė, Žalpiai, Žarėnai, Žas-
liai, Žeimiai, Želva, Žemaitkiemis, 
Židikiai,  Žiežmariai,  Žigaičiai , 
Žvingiai ir Žvirgždaičiai.

Knygoje pateikiama daug infor-
macijos ir apie užsienį. Pristatomos 
penkios valstybės: Vietmanas, Voki-
etija, Zambija, Zimbabvė ir Žaliasis 
Kyšulys. Seniausi ir, deja, ne geriausi 
ryšiai mus siejo su Vokietija. Rašytinės 
žinios prasidėjo nuo vokiečių mision-
ieriaus Brunono nužudymo, vėliau 
kryžiaus karai, niokojamieji žygiai į 
Lietuvą, lietuvių atkirčiai, dvi okupa-
cijos XX amžiuje, nors Vokietija viena 
iš pirmųjų, aišku, norėdama pakenkti 
Rusijai, 1918 m. kovo 23 d. pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę.    

Dabar mūsų santykiai draugiški, 
ir Lietuva, ir Vokietija yra NATO bei 
Europos Sąjungos narės ir aktyviai 

tarpusavyje bendradabiauja. Lietuva 
2013 metais eksportavo į Vokietiją 
prekių už 6,06 mlrd. litų, importavo 
už 9,46 mlrd. litų. Lietuvos tiesioginės 
investicijos į Lietuvos ūkį 2012 metais 
sudarė 4,1 mlrd. litų.

Daugelio didelių pasaulio miestų 
aprašymuose randame ir lietuvišką 
dalį. iš enciklopedijos galime sužinoti, 
kad į Vienos miestą lietuviai važiavo 
studijuoti dar XVi amžiuje, po karo 
veikė Austrijos lietuvių bendruomenė, 
vėliau – Austrijos-Lietuvos draugija. 
Vitebske per i Pasaulinį karą veikė 
lietuvių pradinė mokykla, buvo dis-
lokuotas Lietuvių atskirasis batalionas. 
Tolimame Vladivostoke 1919 m. buvo 
įsteigtas Lietuvių karininkų komite-
tas tautiniams reikalams ginti, 1998 
m. įsteigta lietuvių draugija „Gintaro 
krantas“, veikė šeštadieninė mokyk-
la. Vroclave lietuviai turėjo savo 
biblioteką, dainų ir šokių ansamblį 
„Vilnelė“, rengė lietuvių kalbos kursus, 
leido „Vroclavo lietuvį“. Vysbadene 
po karo veikė lietuviška gimnazija, 
liaudies universitetas, amatų mokyk-
la, pradinė mokykla, vaikų darželis, 
veikė dramos studija, choras, spor-
to klubas „Lituanica“, skautų tun-
tas „Dainava“. Buvo spausdinamos 
lietuviškos knygos, ėjo „Žinios“, „Wi-
esbadeno lietuvių balsas“, „Žvilgsniai“, 
„Tremtinių žinios“. Zalcburge veikė 
Austrijos lietuvių bendruomenės sky-
rius, gimnazija, pradinė mokykla, lei-
do savaitarštį „Mūsų žinios“, žurnalą 
„Tėvynėn“ ir  biuletenį „Dienos  
žinios“. 

Daug straipsnių prasideda popu-
liariais raktiniais žodžiais. Dideles 
straipsnių grupes suformuoja žodžiai 
vertybė, veterinarija, vidaus, viduri-
nis, visuomenė, Vytautas, vokiečių, 
Žalgiris, žemė, žemutinė ir pan. An-
tai galima paskaityti apie Vidurinę 
Aziją, Lietuvą, klasę, mokyklą. Yra 
Vidurinės Azijos sukilimas, smegenys, 
Vidurinieji Rytai, amžiai, Vidurinis 
Kongas, Uralas, Vidurio Atlanto kal-
nagubris, Europa, Europos lyguma, 
Latvijos žemuma, Lietuvos žemuma, 
Rytų Europa, Sibiras ir pan. ir visos 
šios labai skirtingos sąvokos prasideda 
vienu žodžiu.

Paskutinio – 25-ojo – enciklope-
dijos tomo išleidimo proga Lietu-
vos prezidentė Dalia Grybauskaitė 
susitiko su „Visuotinės lietuvių en-
ciklopedijos“ mokslinės redakcinės 
tarybos nariais ir leidėjais. Ji jiems 
įteikė padėkos raštus už prasmingą 
darbą įgyvendinant ilgametį mokslinį 
informacinį Lietuvos projektą.

„Visuotinė lietuvių enciklopedija 
yra mūsų valstybingumo ir identiteto 
įtvirtinimas. Tai – epochos darbas, 
sutelkęs žymius šalies mokslo, meno 
ir kultūros žmones. Kokybiška ir 
kruopščiai parengta informacija apie 
Lietuvą yra svarbus ginklas infor-
maciniame kare, todėl svarbu, kad 
enciklopedija būtų pasiekiama ne tik 
Lietuvai, bet ir pasauliui“, – sakė D. 
Grybauskaitė.

Man atrodo, kad mūsų valdžios 
atstovai labai lengvai atsipirko – tik 
padėkos raštais. 25 tomų visuotinė 
enciklopedija – unikalus, milžiniškas 
darbas. Manau, kad jos leidėjai 
nusipelnė ordinų ir medalių.

Vytautas Žeimantas 

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ XXV tomas – 
skambus baigiamasis akordas

LIETUVOS MOKSLAS
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Palyginus turimus devynių senovės žmonių genomus 
su šiuolaikinių žmonių, pasirodė, kad dabartiniai 
europiečiai yra kilę ne mažiau kaip iš  trijų skir-

tingų žmonių grupių, o ne iš dviejų, kaip manyta iki šiol. 
Mokslininkai iš Hovardo Hjuzo Medicinos instituto 
(Howard Hughes Medical institute, HHMi), Harvardo 
medicinos mokyklos (Harvard Medical School ) ir Tiu-
bingeno universiteto (University of Tübingen) nustatė, 
kad šiuolaikiniai europiečiai yra kilę iš trijų labai skirtin-
gų žmonių grupių: Vakarų Europos medžiotojų-rinkėjų, 
senovės šiaurės euraziečių, susijusių su vėlyvojo paleolito 
Sibiro gyventojais, ir ankstyvųjų Europos žemdirbių, kurie 
buvo daugiausia Artimųjų Rytų kilmės.

Straipsnyje, publikuotame rugsėjo 18 dieną žurnale 
„Nature“ mokslininkai teigia, kad senovės šiaurės eurazie-
čiai turi būti įtraukti kaip dar viena, trečia grupė, turėjusi 
įtakos dabartinių europiečių ir žmonių, kurie per Beringo 
sąsiaurį nukeliavo į Ameriką daugiau nei prieš 15.000 metų, 
genomo formavimuisi.

„iki šiol vyraujantys kilmės modeliai teigė, kad europie-
čių protėviai buvo dvi skirtingos senovės žmonių grupės, 
tačiau mes teigiame, kad tokios grupės buvo trys“, sakė 
vienas iš darbo autorių, Harvardo medicinos mokyklos 
profesorius, genetikas Deividas Reičas (David Reich ). „Tai 
taip pat paaiškina ir neseniai atrastą genetinį ryšį tarp eu-
ropiečių ir indėnų – jų abiejų genomo ištakose yra ta pati 
senovinė šiaurės Eurazijos gyventojų grupė“.

Deividas Reičas ir jo pagalbininkai šias išvadas padarė, 
išanalizavę septynių medžiotojų-rinkėjų iš Skandinavijos, 
vieno medžiotojo, kurio palaikai buvo rasti Liuksemburge 
oloje, ir ankstyvojo žemdirbio, rasto Vokietijoje, prie Štut-
garto, genomus, ir juos palyginę su šiuolaikinių žmonių 
genomais.

Šiame tyrime dalyvavo 100 ekspertų iš viso pasaulio, šių 
devynių senovės žmonių genomus palyginę su genais 2345 
žmonių, gyvenančių 203-iose šiuolaikinėse populiacijose 
visame pasaulyje.

Jie taip pat nustatė, kad senovės Artimųjų Rytų žem-
dirbių ir jų palikuonių Europoje protėviai gali būti atsekti 

ir toliau – į bazalinius eurazijiečius (Basal Eurasians). 
„Mūsų tyrimas parodo, kad Europos gyventojų ištakos 
buvo sudėtingesnės, nei manėme anksčiau. Atrodo, kad 
europiečiai – kurie dabar dažnai laikomi viena grupė,  
iš tikrųjų turi sudėtingą istoriją, kai bent trys žmonių 
populiacijos maišėsi įvairiomis proporcijomis ir įvairiais 
istorijos laikotarpiais“.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad beveik visų europiečių 
protėviai yra kilę iš visų šių trijų senovinių žmonių grupių. 
Senieji šiaurės eurazijiečiai prie europiečių genomo prisi-
dėjo net 20 procentų, ir tyrėjai teigia, kad ši grupė jungia ir 
šiuolaikinius europiečius su indėnais.

Tyrimas taip pat atskleidė, kad žmonės Šiaurės Europoje 
(ypač Baltijos šalyse) turi didžiausią dalį Vakarų Europos 
medžiotojų-rinkėjų protėvių genų, o lietuviai ypač išsiski-
ria – iki pusės lietuvių genų yra gauta būtent iš šios grupės.

Pietų europiečių didžioji genomo dalis yra gauta iš se-
nųjų žemdirbių, tarp jų ypač išsiskiria Sardinijos gyventojai, 
kurių net 90% genomo sudaro šios grupės dalis.

„Suprasti, kaip šios populiacijos yra susijusios, yra 
labai sunku“, teigia D. Reičas. „Daug kas nutiko Europoje 
per pastaruosius 8000 metų. Sudėtinga istorija veikia kaip 
šydas, todėl sunku įžvelgti, kas įvyko šio laikotarpio pra-
džioje. Milžiniškuose duomenų masyvuose mes turėjome 
pastebėti ryšius, kad galėtume pasakyti, kas vyko tolimoje 
europiečių praeityje“.

„Ką mes aptikome – tai vienareikšmiški įrodymai, 
kad žmonės, šiandien gyvenantys Europoje, yra trijų 
grupių palikuonys – pirmųjų Europos žemdirbių, at-
keliavusių iš Artimųjų Rytų ir atnešusių žemdirbystę, 
vietinių Vakarų Europos medžiotojų-rinkėjų, kurie ir 
prieš 8000 metų gyveno čia, ir senovės šiaurės eurazi-
jiečių, atėjusių iš Sibiro“.

Nuorodos:
Ancient human genomes suggest three ancestral populations for present-day Europeans
http://genetics.med.harvard.edu/reich/Reich_Lab/Welcome_files/2014_Nature_Lazaridis_EuropeThreeAncestries.pdf

Šiuolaikinių europiečių Dnr ištakos – trijose  
senovės žmonių grupėse

1958 metų vasarą Rygoje vyko 
pirmoji Baltijos mokslo istorikų 
konferencija. Nuo to laiko per 

56 metus įvyko 26 konferencijos – 
devynios iš jų Rygoje, kartais kartu 
ir Jelgavoje, viena – Jūrmaloje, šešios 
– Tartu, dvi – Taline, aštuonios – Vil-
niuje ir kartais kartu Kaune, ir viena 
ir vienintelė už Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ribų – šįmetinė konferencija 
Suomijoje – rugpjūčio 21-22 dienomis 
Helsinkyje.

Taigi, Baltijos šalių mokslų istori-
jos konferencijos turi gan ilgą tradici-
ją. Šiųmetinė konferencija Helsinkyje 
sutelkė pranešimus tema „Mokslas – 
kaip profesija“ (Science as Profession). 
Konferencijoje dalyvavo šešiadešimt 
mokslo istorikų iš Suomijos, Latvijos, 
Estijos, Lietuvos, Rusijos, Vokietijos, 
Lenkijos, Norvegijos, taip pat ir iš ne 
Baltijos jūros regiono šalių – Baltarusi-
jos, Ukrainos, Nyderlandų, Didžiosios 
Britanijos, Prancūzijos, izraelio ir Uru-
gvajaus. Pirmąją konferencijos dieną 
konferencijos dalyviai buvo supažin-
dinti su Suomijos archyvų struktūra 
ir veikla skaitmeninant archyvinius 
dokumentus. Berlyno technologijos 
universiteto profesorius Eberhardas 
Knoblochas skaitė pranešimą, kuria-
me lygino „botanikos aritmetikos“ 
propaguotojo „laisvojo“ mokslininko 
Aleksandro fon Humboldto ir XVi 
a. dvasininko, „biblijos matematiko“ 
Michaelio Stiffelio mokslo karjeras ir 

pasiekimus. Pranešimas konferencijos 
dalyviams padarė įspūdį ir buvo prisi-
menamas vėlesniuose pranešimuose.

Konferencija toliau vyko pagal 
programoje numatytose keturiose 
sekcijose: „Mokslo filosofija“, „Moks-
lininkų karjeros“, „Mokslo istorija“ ir 
„Medicijos istorija“. Konferencija buvo 
didelė, visose sekcijose apsilankyti ne-
buvo galimybės, todėl pristatysime tik 
keletą sekcijų, kuriose teko dalyvauti 
ir kuriose pranešimus skaitė Lietuvos 
atstovai. 

Pirmoje sekcijoje dalyvavo estų 
mokslininkai, tarp kurių – ir dabar-
tinis Baltijos šalių mokslo istorijos ir 
filosofijos asociacijos (BAHPS) pre-
zidentas Peeter Müürsepp, antrojoje 
– kartu su suomių mokslo istoriku 
Klaus Karttunen ir jaunuoju estų 
mokslininku Tarmo Kiik, pranešimą 
apie profesorių Tomą Žebrauską (Że-
browski, 1714 – 1758) skaitė Libertas 
Klimka. Pranešimas sulaukė susido-
mėjimo ir klausimų – klausytojus 
domino ir profesoriaus paminėtas 
Lietuvos etnokosmologijos muzie-
jus. Sekcijos darbą užbaigė svečias iš 
Amsterdamo universiteto Frans van 
Lunteren, įžiebdamas diskusiją dėl 
mokslo profesionalizacijos pradžios, 
teigdamas, kad pagal Maksą Veberį 
(Max Weber) iki XiX a. vidurio jai 
sąlygų, t. y. reikiamo išsilavinimo, 
kvalifikacijų, karjeros galimybių ir 
mokslo autonomijos, dar nebuvo. 

Antroje sekcijoje, moderuojamo-
je profesoriaus Romualdo Šviedrio, 
pranešimus skaitė Azadeh Achbari 
iš Amsterdamo universiteto ir Alida 
Zigmunde iš Rygos technikos univer-
siteto. Ketvirtojoje sekcijoje dalyvavo 
jaunoji daktarė iš Rygos Stradinio uni-
versiteto ieva Libietė, Lietuvoje gyve-
nantis ir dirbantis prancūzų kilmės 
tyrinėtojas Arnaud Parent perskaitė 
pranešimą apie XViii a. prancūzų me-
dikus mokslininkus, Lietuvos sveikatos 
universiteto atstovė Vilma Gudienė 
kalbėjo apie ryšį tarp farmacinės prak-
tikos ir mokslo XiX a. pradžios Vilniu-
je. Juris Salaks iš Rygos Stradinio uni-
versiteto ir Paulo Stradinio medicinos 
istorijos muziejaus skaitė pranešimą 
apie gydytojus muziejų kūrėjus.

Popietinėje konferencijos dalyje 
Romualdas Šviedrys, skaitantis pas-
kaitas Niujorko politechnikos univer-
sitete, pristatė pranešimą apie kovą, 
kuri sugriovė italijos matematiką  
XVii a. viduryje. Vakare plenarinėje 
sesijoje pranešimą apie mokslo vai-
dmenį šiuolaikinėje visuomenėje, pri-
statė Tel Avivo universiteto profesorius 
Joseph Agassi.

Antrą konferencijos dieną pradėjo 
plenarinė sekcija, kurios metu buvo 
parodyta fiziškai negalėjusio dalyvauti 
konferencijoje profesoriaus ir Latvijos 
mokslų akademijos nario Janio Stra-
dinio (Jānis Stradiņš) video paskaita 
apie mokslininko misiją mažoje šalyje. 

Toliau darbas vyko taip pat keturiose 
sekcijose, tačiau vietoje pirmosios, 
kurioje buvo nagrinėjamos mokslo 
filosofijos problemos buvo „Moks-
linių praktikų raidos ir profesiona-
laus mokslininko“ sekcija, o vietoje 
„Mokslo istorijos“ atsirado „Mėgėjų ir 
profesionalų moksle“ sekcija. Pirmoje 
sekcijoje pranešimą apie mokslininko 
personalinį bibliografinį indeksą ir 
jo duomenų reikšmę prozopografi-
niam tyrimui skaitė Lietuvos mokslų 
akademijos Vrublevskių bibliotekos 
darbuotoja Birutė Railienė. Ketvirtoje 
sekcijoje, skirtoje medicinos istorijos 
klausimams, Lietuvos sveikatos uni-
versiteto docentė Asta Lignugarienė 
pristatė išsamų pranešimą apie gydy-
toją, mokslininkę ir administratorę 
profesorę Vandą Tumėnienę. 

Popietinėje dalyje pagal konfe-
rencijos programą dar kartą pasikeitė 
dviejų sekcijų pavadinimai: antroji 
vadinosi „interakcijos ir kontrover-
sijos“, ketvirtoji – „Moterys moksli-
ninkės“. Pirmojoje sekcijoje praneši-
mą apie buvimą mokslininku SSRS, 
kalbėdamas daugiausia apie lazerių 
tyrinėtojus Vilniaus universitete ir jų 
mokytojus Maskvos mokslininkus, 
perskaitė Vilniaus universiteto muzie-
jaus direktorius Ramūnas Kondratas. 
Antroje sekcijoje dėl sveikatos pro-
blemų negalėjusio dalyvauti Juozo 
Krikštopaičio pranešimą apie tai kas 
yra mokslas – profesija ar pašaukimas 

perskaitė R. Šviedrys. Ketvirtojoje sek-
cijoje apie moteris mokslininkes kartu 
su mokslininke iš Tartu universiteto 
Lea Leppik ir Michailu Konaševu iš 
Sankt Peterburgo Mokslo istorijos ir 
technologijos instituto pranešimą apie 
Lietuvos moteris mokslininkes 1918-
1940 m. skaitė Lietuvos kultūros tyri-
mų instituto atstovas Valdas Selenis. 
Konferenciją užbaigė plenarinis Suo-
mijos Oulu universiteto mokslininkės 
Heini Hakosalo pranešimas apie trijų 
XX a. Suomijos mokslininkių karjeras.

Baltijos šalių mokslo istorijos aso-
ciacijos prezidentas Peeter Müürsepp 
baigiamojoje kalboje pasidžiaugė, kad 
buvo perskaityta šešiasdešimt prane-
šimų, neatvyko tik dešimt pranešėjų 
– žymiai mažiau negu ankstesnėse 
konferencijose, be to, konferencija 
pirmą kartą vyko Suomijoje, tikimasi, 
kad ateityje aktyviau įsitrauks Švedija 
ir Vokietija ir konferencija apims visą 
Baltijos jūros regioną. 

Konferencijos dalyviams buvo 
organizuota ekskursija po Helsinkio 
universitetą ir observatorijos muzie-
jų, kurią vedė konferencijos dalyvis 
profesorius patyręs astronomas Tapio 
Markkanen. 

Kitais metais lapkričio pabai-
goje XXViiBaltijos šalių mokslo 
istorijos konferencija vyks Rygoje 
ir Jelgavoje.

XXVI TArpTAUTInĖ BALTIJOS ŠALIŲ MOKSLO  
ISTOrIJOS KOnFErEnCIJA HELSInKYJE

 

Vienas straipsnio grafikų: Įvairių senovės žmonių grupių genomų įtakos 
įvertinimas šiuolaikinėse Europos populiacijose EEF – Early European Farmer, 
ankstyvieji Europos žemdirbiai WHG – European hunter-gat- herer,  Vakarų 
Europos medžiotojai-rinkėjai ANE – Ancient North Eurasian,  senovės šiaurės 
euraziečiai

MOKSLO NAUJIENOS
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Bernotų ekspozicijoj dar nebuvo 
pasakojimo apie tai, kaip mes, vaikščio-
ję Maironio taku (Bernotai–Pasandra-
vys), pasiekėm Baltijos kelią (Vilnius–
Talinas). Bet jau treti metai rugpjūčio 
23-oji mus vienijo Maironio žodžiais. 
1987 metų mitinge prie Šv. Onos baž-
nyčios jeigu ne „Lietuva brangi“, jeigu 
ne „Marija, Marija“ – nežinau, kuo 
viskas būtų  pasibaigę. Mačiau, kaip 
keli žaliūkai kabinėjosi: „Kur čia tasai 
komjaunuolis, kurio tėvas mano tėvui 
padėjo į vagoną įlipti?“ Galvojau, kas 
sulaikys verpetą, kuriame kunkuliuoja 
asmeninės skriaudos ir nuoskaudos. 
Trėmimų  metais buvau dar vaikas, 
o šie jaunuoliai dabar man būtų tikę 
į sūnus. Taigi, jie – trečia karta, kodėl 
kerštauja? 

1988 metų rugpjūčio 23 dieną Są-
jūdis pakvietė Lietuvos žmones į šimta-
tūkstantinį mitingą, o 1989-aisiais jau 
milijonas susikabinome rankomis Bal-
tijos kelyje. 

Važiuojant į raseiniškiams skirtą 
ruožą, kai kolona sustojo autostra-
doje Dubysos slėnyje šalia Kalnujų, 
užsimezgė pokalbis su Pikčiūnų de-
vynmetės mokyklos mokytoja Valerija 
Rimkiene. Su ja buvau pažįstamas 
nuo Mairionio jubiliejinių metų, kai 
ji man padėjo rinkti medžiagą spau-
dai. Ji kilusi iš Sangailių kaimo netoli 
Mačiulių tėviškės, jos tėvas Vincentas 
Baškys ir senelis, taip pat Vincentas, 
buvo gimę muzikantai, mėgo dainas 
pagal Maironio žodžius. Valerija su 
mokiniais buvo surinkusi atsiminimų 
apie Poetą.

– Suradot laiko važiuot? Juk dabar 
kaime pats darbymetis.

– Neatsimenu, kad kada nors 
mano tėvai būtų šventą dieną dirbę! O 
visus darbus nudirbdavo šventadienius 
švęsdami ir visus atlaidus atbūdavo 
namų neapleidę. 

V. Rimkienės tėvai pradėjo gyvent 
ant plikos žemės, pasistatė pastatus. 
Kai kolūkis nusavino jų klojimą, bent 
porą dešimtmečių tilpdavo iš visų lau-
kų suvežti javai. O tėvams to klojimo 
nebuvo gana! Dar šalia į kūgį šiaudus 
sukraudavo.

Kai jos sūnus nutarė atgauti tėviš-
kę, kiti jį ėmė atkalbinėti, sakydami: 
„Ką tu galvoji, imdamas šitą žemę?“ 
Čia dabar ganyklos, vadinasi, prasta 
žemė. O, būdavo, žmonės stebėjosi, kad 
tokia sodyba, tokie derliai... 

Raseinių bažnyčios klebonas 
monsinjoras Vytautas Griganavičius 
šventindamas Baltijos kelio 265-ojo 
kilometro atminimo paminklą – kry-
žių (Baltijos kelio dieną Lietuvoje šalia 
kelio, kuris jungia Vilnių su Talinu, 
buvo pastatyta ar ne 50 tokių pamin-
klų), pabrėžė, kad visą pusamžį Lietuva 
buvo po kryžiumi, kad kryžius – tautos 
prisikėlimo simbolis.

Kai būna labai sunku, grįžtu ne 
į tėviškę, kurią palikau vaikas ir visą 
gyvenimą jos ilgiuosi, o važiuoju į pa-
jūrį pabūti prie Baltijos. Dabar pušys 
užaugusios ir nuo Birutės kalno nesi-
mato jūros, kaip tada, kai čia stovėjo 
Maironis. 

Išsisupus plačiai vakarų vilnimis,
Man krūtinę užliek savo šalta banga
Ar tą galią suteik...
Lietuvis ir jūra. Graudulio ašara 

Baltijos kelyje.
Šventosios girininkas Rimantas 

Kviklys pasakojo, kad, iškirtus menka-

lėto viską daro. Pirmiausia užside-
ga papirosą. Cigarinė ant stalo buvo. 
Baldai seni. Krito į akis paprastumas. 
Koks didelis poetas, o toks savas kaimo 
žmogus. Kai pamatai, stebiesi, kaip jis 
gali tokius dalykus rašyti. „Hm hmm. 
Tai pagalvosiu... Pasistengsiu parašyt.“ 
Gyveno antrame aukšte. Dabar tuose 
kambariuose muziejus.

Jei muziejaus lankytojai ieškotų 
tos peleninės („cigarinės“), aš ją Atgi-
mimo metais mačiau Maironio darbo 
kambaryje ant rašomojo stalo. Tik ne 
visuomet ją čia laiko. Muziejaus dar-
buotojos užtikrino, kad taip ramiau ir 
joms, ir kolekcininkams.

Tuomet Maironio lietuvių literatū-
ros muziejaus drabužinėje dirbo Sofija 

Petrauskaitė-Paulaitienė. Ji mane už-
kalbino – pirmas pasikabinau paltą, o 
paskutinis pasiimu. Sakau  jai, geroji 
moterie, esu žurnalistas, tad visaip 
būna. Antai Klaipėdos paveikslų ga-
lerijos darbuotoja (irgi drabužinėj) ne 
juokais išplūdo, kad tik prieš pusvalan-
dį atėjęs, o jau prašau palto. Su ekspozi-
cija buvau anksčiau susipažinęs, dabar 
užbėgau pasižiūrėti, kaip atrodo salės 
po rekonstrukcijos. Bandžiau aiškinti, 
kad neturiu laiko ilgiau užsibūti, o ji ir 
visai įsižeidė. Gerai įsidėmėjusi, kada 
aš atėjęs, per tą laiką, galėjau tik per-
bėgti sales kaip pūkis (aitvaras), o dar 
šypsausi... „Juk išeini nieko nematęs!“ 
– apmaudžiai kartojo.

Maironio namuose lankiausi taip 
pat ne pirmą kartą... Bet S. Paulaitie-
nė neatleidžia. „Maironis buvo mano 
mokytojas!“ – pagaliau pergalingai 
šypsodamasi sako ji man.

1921 metais įstojo į jėzuitų mergai-
čių mokytojų seminariją, baigė ją 1927 
metais. Su Maironiu galėjo susitikti 
1922–1923 metais. „Prelatas klausinėjo 
Lietuvos istorijos, apie kaizerininkus, 
o aš prastai kalbu, sakau vaina ir pa-
našiai. Maironis paklausė, kodėl taip 
negražiai kalbu. Sakau, kad neseniai 
grįžom iš Rusijos. „Kokioj vietoj bu-
vot?“ – „Viatkos gubernijoj“, – atsa-
kau. – „Papasakok, kaip ten gyvenot?“ 
Aš pasakoju apie iževską, Permę, kur 
teko gyventi. „Ar ten buvo katalikų 
kunigų?“ – vėl klausia Maironis. – „Ne-
buvo, – sakau, – reikėjo iš Kazanės 
kviestis. Vienas vaikas gimė, kvietėsi 
tėvai, tai, kol kunigas atvažiavo, tas 
vaikas jau vaikščiojo, jam už sutanos 
įsikibęs tampė.“

S. Paulaitienė – dirbanti pensinin-
kė,  malonaus būdo, labai didžiavosi 
savo darbu. Kalbėjo pavydėtinai gražiai 
– taisyklingai kirčiuodama ir ištardama 
priegaides.

***
išspausdinęs korespondencijas iš 

Maironio memorialinių vietų (1987),  

MAIrOnIO pAŽADInTI
Susitikimai su Maironio amžininkais Baltijos kely (Lietuvai laisvėjant 1987–1990 metais)

Krekenavos kanklių ansamblis. Antroje eilėje iš kairės trečia Rutkauskaitė, penktas – kun. von Baronas, šeštas – mokytojas Stasys Rudys, septinta – Felicija Ragauskaitė, 
apie 1927 m.

Felicija Ragauskaitė-Stancikienė su vyru Vincu savo namuose Šilutėje,1987 m.

verčius trakus, paliktos vienos eglaitės 
ar pušaitės gal kokius porą metų ne-
beauga. Lyg išsigandusios: prabudo 
vieną rytą, o aplink tiek saulės ir er-
dvės! Todėl ši girininkija ėmė naudoti 
cheminius preparatus pajūrio miškui 
retinti. Nereikalingas alksnis ar krū-
mokšnis nenukertamas. Tik jo lapai 
nuvysta, paskui nukrinta, medelis su-
glemba, pradeda pūti. Lieka kaip trąša, 
kaip maistas vabalėliams. Taip greičiau 
suveši pušynas.

Daug kalbama apie dvasingumą, 
apie tėvų meilę. To linkėjo ir lanky-
damasis Lietuvoje Jackus Sondeckis-
Sonda.

Prieš ketvirtį amžiaus jo sūnus, nū-
nai maestro Saulius Sondeckis, mums, 
saujelei kultūros darbuotojų, kantriai 
kalbėjo apie muzikos garsų darną, pas-
kui orkestras įkvėptai grojo pustuštei 
salei. ir taip kartojo metai po metų, 
kol tos salės prisipildė – iki Atgimimo. 

Sąmonė – ne bernelis po klevu, 
kurį galima panorėjus pažadinti.

Vilniaus universiteto dėstyto-
jos Vidos Domarkienės maloniai 
tarpininkaujamas,1987-aisiais susi-
pažinau su jos tėvu Kostu Poškumi. 
Ketvirtojo dešimtmečio pradžioje 
Kaune kaip žurnalistas bendravo su 
Vaižgantu, Vydūnu, Juozu Keliuočiu. 
Susitikdavo ir su Maironiu, lankėsi 
Poeto namuose. Tai buvo paskutiniai 
Maironio gyvenimo metai.

K. Poškus taip prisimena šiuos 
susitikimus:

– Prašiau, kad Poetas parašytų kokį 
straipsnelį ar atsiminimų  „Naujajai 
Romuvai“. Kol Maironis žodį ištaria, aš 
turiu laukt minutę. Papirosėlį nukrato: 
„Tai pagalvosiu. Parašysiu.“ Kitą kartą 
ateinu, vėl maloniai priimamas. Duris 
atidaro patarnautoja, kaimietiškai ap-
sirengusi – su prijuoste ir balta skaryte.

– Gal sesuo ten buvo? – mano 
klausimas.

– Ne. Dvi patarnautojos. išlaikė 
papročius... Poetas labai ramus ir iš 

Vy
ta

ut
o 

Ka
lte

ni
o 

nu
ot

ra
uk

a

 Iš
 F

el
ic

ijo
s 

Ra
ga

us
ka

itė
s-

St
an

ci
ki

en
ės

 š
ei

m
os

 a
lb

um
o

MŪSŲ DIDIEJI



2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. 16 (526) 5Mokslo Lietuva

 Nukelta į 11 p.

gavau laišką. „Nejau Krekenavoje 
neliko daugiau žmonių, mačiusių ir 
pažinojusių mūsų tautos dainių?“ – 
rašė Felicija Stancikienė-Ragauskaitė. 
Nuvažiavau į Šilutę, kur ji  gyveno. 
Paklausiau, ar ne taip ką parašiau? 

– Parašyta teisingai, – atsiliepė F. 
Stancikienė. – Bet mano sūnus Eugeni-
jus, paskaitęs laikraštį, pasiuntė laišką į 
redakciją. Sakiau, kad nerašytų. Dabar 
žmogus turėjo važiuoti tokį kelią. – Tai 
šis laiškas, – rodau, – kurį gavome, 
– sūnaus, o ne jūsų? – Taip, sūnaus, 
nors... mano rašysena labai panaši... Jis 
sako, mano gyvenimas toks, kad vienos 
knygos neužtektų viską aprašyti. 

Tai buvo viena sunkesnių mano 
komandiruočių. Moteris labai geros 
širdies, bet pasiligojusi, nuolat skaus-
muose. ilgai kalbėjomės – raute rovė-
me prisiminimus. Aš užsirašinėjau, 
ką suvokęs.

Kita vertus, tas nuolatinis gaisras 
F. Stancikienės akyse pateisino skubė-
jimą. Be noro išsipasakoti nebūtų taip 
ryškiai atgijusi, kad ir tarpais, atmintis. 

Remiantis F. Stancikienės pasako-
jimu, Pirmojo pasaulinio karo metais 
Krekenavoje veikė vaidintojų būrelis, 
įkurtas ir globojamas Maironio. Ji gerai 
atsimena Maironį, tuokart buvo jau 
mokinė. Kasdien tekdavo eiti į mo-
kyklą pro klebonijos verandą, kurioje 
dažnai matydavo Poetą su knyga ran-
kose arba ką nors rašantį. Neretai jis 
mokinius užkalbindavo, kuo, žinoma, 
jie labai didžiavosi. Mokykloje dainuo-
davo dainas pagal Maironio žodžius, o 
vėliau jos pasklido plačiai. 

Matydavo Maironį ir su kastuvu 
rankose. 

Maironis su Krekenavos klebonu 
Kazimieru Kazlausku stengėsi paprastus 
žmones šviesti. Tada ir buvo sumanyta 
rengti vakarus ir vaidinimus. Surinkę 
gabesnius jaunuolius, repetavo ir dar 
prieš rugiapjūtę  parodė pirmąjį vaidi-
nimą – „Genovaitę“. Vaidino klebonijos 
klojime, kuriame buvo įrengta scena ir 
pastatyti suolai žiūrovams. Maironis 
su Kazlausku vaikščiojo po klojimą: 
džiaugėsi ir sergėjo, kad kas nepadegtų.

F. Stancikienei buvo aštuoneri, kai 
prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. 
1915–1918 metus Maironis praleido 
Krekenavoje. Čia parašyti eilėraščiai 
„Nevėžis per karą“, „Marijos giesmė“ ir 
kt. iš F. Stancikienės prisiminimų gali-
ma numanyti, ką matė ir patyrė Poetas.

– Gerai atsimenu vokiečių karei-
vius, kaip jie žiauriai sumušė mano 
senelį, – kalbėjo moteris. – Senelis 
Nikodemas Venclavičius, mamos tė-
vas, turėjo įsirengęs gerą kalvę. Spyną 
padarydavo – niekas neįeis. Įrankius 
jam buvo parūpinę sūnūs, mano dėdės, 
abudu geležinkelininkai, dirbę Mas-
kvos ir Petrogrado depuose. Senelis 
nenorėjo kareiviams tų įrankių atiduot. 
Jį mušė šautuvo buože per sprandą. 
Devynias dienas pagyveno ir mirė.

– ir mamą kone nudūrė, kad neda-
vė tėvelio smuiko išsinešt. Miestelyje 
gyvent nebuvo galima. Su sumuštu 
seneliu ir mes patys – į mišką. Ap-
sistojome Ūselių kaime pas pažįsta-
mus. Mokyklos direktorius Mykolas 
Antanaitis buvo iš to kaimo. Jų šeima 
didelė, jis nevedęs, brolio vaikus mokė 
ir kitiems padėjo. Surengdavo mo-
kiniams pramogų. Mes – bežemiai, 
tai mus pirmiausia susodina į ratus 
pasivažinėti, turtingesniems sakydavo: 
„Jūs visad važinėjate, jie – kai kada.“

Jam vis muzikos reikėjo. iš 4 klasės 
nuvažiavome į Kauną. Visur – dainuot: 
ir Karo muziejuj, ir Prezidentūros rū-
muose.

M. Antanaičiui mokiniai antkapį 
nukalė: žmogus sėdi, pasirėmęs ran-
komis.

Kai mokyklos direktore tapo pre-
lato Stakausko sesuo Salomėja, ji tuoj 
atšaukė visus žemės ūkio dalykus. M. 
Antanaitis, būdavo, sakė, kad ir mažą 
sklypelį žmogus turėdamas turi mokėti 
naudingai viską išauginti. Bet Stakaus-
ko sesuo manė kitaip: vargetos neturi 
kur sodint ir ką sodint. Jos dukterėčios 
Michailina ir Kristina kartu su mumis 
mokėsi, jos mėšlo į rankas neims.

Mes – į mišką, tėtis liko namų 
žiūrėt. Vokiečiai ėjo ir ėjo kaip ama-
ras. Vieni išeina, kiti ateina. Kareiviai 

Krekenaviškiai kanklininkai. Iš kairės: mokytojas Strimaitis, Rutkauskaitė, Felicija Ragauskaitė ir mokytojas Stasys Rudys, 
 apie 1927

bermontininkai. Tuoj prie šulinio. Ma-
mai liepė gert, paskui patys. 

Kitame miestelio gale Janeckienė 
laikė mokyklą, dabar ten buvo apsi-
stojusi milicija. Raudonieji kulkosvai-
džiais ėmė šaudyt, per langus kulkos 
lekia, padegė kalvę. 

„Ragauskai, kalvė dega!“
Tėvelis dar buvo silpnas po šiltinės. 

išbėgo ir susmuko... 
Bermontininkai užrišo mokyklos 

duris, langines, šaudė ir sudegino visus 
žmones.

Tėvelis Feliksas Ragauskas buvo 
našlaitis. Kunigaikštis Daugirda išlei-
do jį į agronomų mokyklą. Tarnavo 
Lančiūnavoj pas grafą Chrapovicką. 
Vedžiojo po laukus grafo svečius. „Ši 
žemė tik žirniams“, – sako tėvelis. Gra-
fas: „Mano senelis ir prosenelis žinojo: 
nėr žirniams žemės!“ Bet tėvelis užsi-
spyrė. ir jam buvo leista pasėti žirnių, 

o tie gerai užderėjo.
Jis vis norėjo turėt savo žemės. Kai 

Valmoniškių dvarą dalijo, matininkas 
pasižiūrėjo tėvelio dokumentus (kad 
čia gimęs) ir paakino, sakė: ir tau pri-
klauso.

Mudvi su mama važiavome pas 
ministrą prelatą Mykolą Krupavičių. 
Ministras sakė, kad pirmiausia sava-
noriams reikia duot. Konfidencialiai, 
tik mamai, paaiškino. Matai, šiandien 
duodam, rytoj atimsim. Duodam tik 
jiems apramint. Paskui stambinsim 
ūkius kaip Vokietijoj, bus ne mažesnis 
kaip 60 hektarų. Geras ūkis tik toks.

Grįžom tuščiomis ir šventai sau-
gojom tą mums patikėtą ministro pa-
slaptį.

Tėvelis nuėjo tarnaut į Gudžiū-
nus, ten Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius Platonas Jankauskas turėjo 
dvarą. Tėvelis nukrito nuo stogo. Kai 
nukrito, Jankauskas, ypač Jankaus-
kienė, ramino: padėsim, išgydysim, 
bet neskubėjo. Paskui gydytojai sako: 
laikas praleistas! Nė pusės centnerio 
rugių už tai mamai neatseikėjo. O žmo-
gus liko su lazda vaikščioti.

Tėvelis, jei reikia, būdavo, stogą 
apdengdavo, ratus apkaldavo. Reikia 
– pusbačius pakaldavo. Ką iš medžio 
paima, padaro. 

Mama iš tėviškės niekur nesikėlė. 
Kaimynai sakydavo tėvui: „Kaip tu, 
Ragauskai, gyveni, juk čia žalčių galas!“

Ten dabar gyvena jauniausios 
mano sesers Aliutės Slušnienės šeima. 
Sesuo mano sirgo ir jau pasimirė. Pri-
simenu, kad kankliuodavom, kol širdis 
atsigaudavo. Susirinkdavo ir daugiau 
mergaičių. Vadovavo mūsų ansambliui 
mokytojas Stasys Rudys. Jis mane labai 
mylėjo. „Klausykit Ragauskaitės, ji iš-
ves, neleis iškrypt“, – sakydavo vadovas 
kitoms mergaitėms. Arba: „Tu užbaik, 
klausą turi!“

S. Rudžiui Krekenavos kapinėse, 
kaip ir mokytojui M. Antanaičiui, pa-
statytas paminklas. Žmona ir vaikai 
gyvena (1987) Kėdainiuose. 

Kanklės pas mus atsirado, kai atva-
žiavo mokytojas Strimaitis. Jis mokėjo 
stygas padaryt.

Kai ištekėjau, mano kankles ma-
mytė vyro seseriai padovanojo. Gimus 
Algimantui, ji man atvežė kitas kankles 
į Kaišiadoris. „Tau vėl atvežiau, mokyk 
vaikus.“ Tas kankles tebeturiu.

Vaikai prie muzikos nelabai. Vyras 
irgi, bet viena anūkė baigė Konserva-

prisikabino prie tėčio, kad jis – rusas. 
Mat nešiojo barzdžiukę. Atėmė pini-
gus, nuvilko švarką. Prie ratų pririšę 
išsivedė. Kažkokiame kaime išpirko jį 
ūkininkas už 5 litrus degtinės. Grįžo 
– nepažinsi. Tėvelis pasakojo: kare ir 
vaikas karys. Vokiečiai nuėjo vištų gau-
dyt. Prie vežimo atsirado piemenukas: 
„Dėde, aš peiliuką turiu!“ – nesako, 
kad šeimininkas pasiuntė. Šalia buvo 
kūdra, apžėlusi nendrėm, tėvelis tupėjo 
jose, laukė, kol girti vokiečiai išvažiuos. 
Tuoj nusiskuto tą barzdą... 

Dėdina iš Petrogrado atvažiavo, 
žuvus dėdei Stasiui (į garvežį, kurio 
mašinistas jis buvo, pataikė  bomba). 
Nežinau, kaip ji su mažu vaiku pras-
muko per frontą. Galėjo tai būt jau po 
Spalio perversmo. Atvežė šiltinę.

Atgulėm beveik visi. Mama kelis 
mėnesius gulėjo, atsirado net pragulų. 
Paskui tėvelis. Per šventą Jurgį atėjo 

Pasandravys, 1987 metai. Mokytojas Antanas Juška prie stogastulpio Maironiui, 
kurį sukūrė inžinierius Kazimieras Smilgevičius ir tautodailininkas Zigmas 
Janušaitis
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Skirta filosofo ArVYDO ŠLIOgErIO 70 m. jubiliejui
(gar sio sios ki nų „Per mai nų kny gos“) 
teks tas: ja me ne trūks ta įžval gių ir gi-
liap ras mių pa sta bų, im lių po eti nių 
me ta fo rų, ne ti kė tų min ties nuo kry pių. 
Šlio ge ris, bū da mas XX a. in te lek ti nės 
kul tū ros šalininkas, ope ruo ja iš skir-
tin gų kul tū ri nių tra di ci jų per im tais 
įvaiz džiais, idė jo mis, net dvi pras my-
bė mis, tar si pro vo kuo da mas skai ty to ją 
ak ty viai sek ti slap čiau sių jo min čių 
zig za gais.

„Bū ty je ir pa sau ly je“ ma ty ti su dė-
tin gos, o ne re tai ir dra ma tiš kos, fi lo so-
fi nės mu ta ci jos, ieš ko ji mų, blaš ky mo si 
ir at ra di mų pėd sa kai. Svar biu bruo žu 
lai ky čiau „min ties ju dė ji mą“, dva si nį ak-
ty vu mą, sa vi tų mąs ty mo bū dų ieš ko ji-
mą, mė gi ni mą iš si verž ti iš mark sis ti nės 
fi lo so fi jos dog mų į „ki tą“ eg zis ten ci nio 
mąs ty mo plot mę. Gvil den da mas Scho-
pen hau e rio, Kier ke  gaard’o, Niet zsche’s, 
Jas per so ir Hei deg ge rio idė jas mė gi na  
pa teik ti sa vi tas tra di ci nių eg zis ten ci nės 
on to lo gi zuo tos fi lo so fi jos plė to ja mų 
te mų va ria ci jas.

Sa vo sios „fi lo to pi jos“ – t. y. „mąs-
ty mo, nu kreip to į at vi ru mo vie tą“ – 
pa grin du Šlio ge ris įvar di ja ne bū ties ir 
mąs ty mo ta pa ty bę, o iš Kier ke ga ard’o 
ir He ge lio po le mi kos iš si ru tu lio ju sį 
bū ties ir pa ži ni mo ne pri klau so my bės 
prin ci pą. Jis, kaip ir Hei deg ge ris, tei gia, 
kad bū ties ka te go ri ja, ku ria ope ra vo 
kla si ki nė Va ka rų fi lo so fi ja, iš tik rų jų 
reiš kė „ne bū tį“, o „tar si bū tį“. Tra di-
ci nę iš ori nio pa sau lio pa ži ni mu be si-
re mian čią Va ka rų fi lo so fi ją Šlio ge ris, 
kaip ir Hei deg ge ris, va di na „bū ties už-
marš ti mi“. „Tra di ci nė fi lo so fi ja, – ra šo 
Šlio ge ris, – ap mąs tė bū ties ka te go ri ją, 
ta čiau tos ka te go ri jos gy ve ni mo vie ta 
bu vo ne ta pa ti bū tis, o tai, kas bū ties 
at žvil giu yra trans cen den tiš ka. Bū ties 
at ri bu tai bu vo pri ski ria mi prie pa ži ni-
mo, to dėl bū ties ka te go ri ja eks pli ka vo 
ne bū ties, o pa ži ni mo trans cen den tų 
struk tū ras ir bu vo ne bū ties – sa vy je 
ap mąs ty mas, o pa ži ni mo sa vi mąs ta. 
Bū ties mąs ty mo is to ri ja iš tik rų jų bu vo 
pa ži ni mo sa vi ži nos is to ri ja. Au ten tiš ko 
bū ties mąs ty mo pra džia – ne bū ties 
ka te go ri ja, o to ji vie nin te lė on to lo-
gi nė vie ta, ku rio je ir per ku rią bū tis 
at si ve ria. To kią vie tą aš va di nu  bū ties 
fe no me nu“ (išskir ta au to riaus. – A. A.) 
(fr. 9, p. 27–28).

Tai gi Šlio ge rio pa sau lė žiū ros per-
var tą į au ten tiš ką „bū ties fe no me nų“ 
ap mąs ty mą lė mė „įsi skai ty mas“ ir sa-
vi tas Kier ke ga ard’o, Niet zsche’s ir ypač 
Hei deg ge rio teks tų per pra ti mas. Gi-
li ni ma sis į on to lo gi zuo tos fi lo so fi jos 
teks tus, jų įvaiz džius ir ka te go ri jas bei 
mo der nio sios fi lo so fi jos są vo kų ati tik-
me nų ieš ko ji mas lie tu vių kal bo je tei kia 
fi lo so fui ga li my bę ne tik nag ri nė ti „ki-
tas“ idė jas, ta čiau ir pri tai ky ti jas sa vos 
gy ve ni miš kos po zi ci jos sa vi raiš kai. 
Ma ny čiau, kad pra dė ti di džiai as me-
niš kus ir ne di de lės ap im ties esė Šlio ge rį 
pa ska ti no ver čia mi kla si ki niai vo kie čių 
fi lo so fi jos teks tai, ku rie stip riai pa vei kė 
jo mąs ty mo ir fi lo lo gi nę kul tū rą.

„Ty lio jo gy ve ni mo frag men tai“ – 
tai dra ma tiš ko fi lo so fo su si dū ri mo su 
kon kre čia tik ro ve pa da ri nys. Šis „su si-
dū ri mas“ jam vi sa da yra „kon fron ta ci-
ja“, įsi ga lė ju sių mąs ty mo sche mų bei 
tra di ci nių mąs ty mo bū dų ne igi mas. 
At ski rų bū ties reiš ki nių „iš plė ši mas“ 
iš įpras ti nio kon teks to, fe no me no lo-
gi nis jų pre pa ra vi mas bei aiš ki ni mas 
čia vi sa da su si jęs su įdė miu „įsi žiū rė-
ji mu“ į juos ir sub stan cio na laus tu ri nio 
ap ti ki mu. Šis bū ties gi lu mi nės tie sos 
„at si vė ri mas“ ver čia Šlio ge rį, kaip ir 
anks čiau su vo ku sį hei deg ge riš ko sios 

bū ties fi lo so fi jos pras mę vė ly vą jį A. 
Ma cei ną, ki taip pa žvelg ti į „ne fi lo so fiš-
kos“ lie tu vių kal bos iš ga les, at si kra ty ti 
jos „ne fi lo so fiš ku mo“ kom plek so ir 
iš ryš kin ti nau jas lie tu vių kal bos žo džių 
reikš mes, pra smės įvai ro vę. Šlio ge rio 
pa si rink ta gy va, po le miš ka, eseis ti nė, 
pa brėž ti nai in ty mi fi lo so fa vi mo ma nie-
ra tei kia jam ga li my bę itin įtai giai pra-
bil ti apie opiau sias žmo gaus bū ties pro-
ble mas. Ge riau siuo se frag men tuo se, 
be tra di ci nių spe ku lia ty vių fi lo so fi nių 
ka te go ri jų, jis var to ja ir „po eti nio fi lo-
so fa vi mo“ sti liui bū din gas itin jaut rias, 
di džiai as me ni nes si tu a ci nes sąvokas. 

Rem da ma sis on to lo gi zuo tos eg zis-
ten ci nės fi lo so fi jos tra di ci ja, Šlio ge ris 
ne tik va duo ja si iš fi lo so fi jos „griež to 
moks liš ku mo“ mi to lo ge mų, ta čiau ir 
pa nei gia mark siz mo įdieg tą po žiū rį 
į fi lo so fi jos is to ri ją, kaip į pa žan gios 
rai dos pa sek mę. iš tik rų jų, kaip taik liai 
pa žy mė jo Jas per sas, „fi lo so fi jos is to ri ja 
yra pa na ši į me no is to ri ją“, nes di din-
giau si jos kū ri niai yra vi siš kai uni ka lūs 
ir ne pa kar to ja mi. Va di na si, kiek vie-
nas iš ki lus fi lo so fas, pri klau so mai nuo 
savo as me ny bės, mąs to ir iš fi lo so fi nio 
mąs ty mo gel mės ku ria sa vi tą pa sau lė-
vaiz dį. Šlio ge ris taip pat tei gia mąs tan-
čios as me ny bės eg zis ten ci nės pa tir ties 
uni ka lu mą. „Eg zis ten ci nės pa tir ties  
pa ra dok sas: ji nie ka da ne si kar to ja ir 
nuo la tos kar to ja si, ji vi suo met uni ka li 
ir vi suo met ta pa ti. Kaip tik tuo eg zis-
ten ci nė pa tir tis ski ria si nuo prag ma-
ti nės ir me to di zuo tos“ (fr. 67, p. 80).

Tik ro ji fi lo so fi ja Šlio ge riui ne 
moks las, o pa sau lė žiū ros, itin as me-
ni nės bū tiš ko sios pa tir ties iš raiš ka. Fi-
lo so fi ja jam yra mąs ty mas, nu kreip tas 
į bū ties at vi ru mo vie tą, ku rio je įvyks ta 
bū ties at si vė ri mas mir tin ga jam. Fi lo-
so fas, kaip ir eg zis ten cia lis tai, nuo lat 
pa brė žia, kad moks li nis pa ži ni mas tu ri 
sa vo na tū ra lias vien ti so bū ties pa sau lė-
vaiz džio su vo ki mo ri bas. Fi lo to piš kai 
su pran ta ma fi lo so fi ja, tei gia jis, nė ra 
nei iš min tis, nei iš min ties mei lė, nei 
pa ži ni mo bū das, nei her me neu ti ka, 
nei fe no me no lo gi ja, nei on to lo gi ja, 
nei, juo la biau, koks nors „moks las“. 
Tai pa stan ga ap mąs ty ti bū ties at vi ru-
mo aki mir kas, t. y. eg zis ten ci nę pa tir tį. 
Fi lo to pi ja ne si sten gia ir ne ga li at sa ky ti 
į klau si mus: kas yra bū tis? ko kia ji? ko-
dėl yra? ir pan., nes bū tis yra ne pa ži ni, 
o vi si tie klau si mai nu kreip ti į ta ria mą 
ga li my bę pa žin ti bū tį.

Sąmo nin gai at si ri bo da mas nuo 
ob jek ty vaus iš ori nio pa sau lio pa ži ni-
mo ir rem da ma sis uni ka lios eg zis ten-

ci nės pa tir ties ap mąs ty mu, Šlio ge ris 
se ka Kier ke ga ard’u, Niet zsche ir Hei-
deg ge riu. Šie mąs ty to jai plėtoja ne su-
bstan cio na lią žmo gaus bū ties sam pra tą 
(as me ny bė – ne fik suo ta duo ty bė, o 
nuo la tos at si sklei džian čių ga li my bių 
vi su ma) ir on to lo gi nę pro ble ma ti ką 
sub jek ty vi zuo ja. Jau Kier ke ga ard’as 
Des car tes’o te zei co gi to er go sum prieš-
prie ši no sa vą ją as me ni nę te zę „Aš esu 
čia ir to dėl mąs tau, kad esu čia“. Šlio ge-
ris pe ri ma šį „sub jek ty vaus mąs ty to jo“ 
tei gi nį apie žmo gaus eg zis ten ci jos pir-
map ra diš ku mą ir, vei kia mas Hei deg-
ge rio, uni ka lią eg zis ten ci nę as me ny-
bės pa tir tį va di na „bū ties at si vė ri mu“. 
Pas ta ro jo mąs ty to jo idė jų pa ska tin tas, 
Šlio ge ris kri ti ka vo anks tes nę ne au ten-
tiš ką fi lo so fi ją, ti kė jo, kad tik ro sios 
mąs ty se nos pra džia – ne už da ra lo gi nė 
ar fi lo so fi nė sis te ma, o nuo la ti nis eg zis
ten ci nės tie sos ieš ko ji mas. Mąs ty mo 
„at vi ru mas“ Šlio ge riui tam pa tik ro sios 
fi lo so fi jos mo du su, ku riuo rem da ma-
sis „aš“ pro jek tuo ja bū ties at vi ru mo 
aki mir kas ir ku ria sa vo vi di nį pa sau lį.

„Bū tis ir pa sau lis“ tei kia daug pe-
no ap mąs ty ti ne tik dva si nę Šlio ge rio 
rai dą, bet ir da bar ti nes mū sų fi lo so fi jos 
plė to tės pro ble mas, ku rios nuo lat ky la 
skai tant. Šį vei ka lą ga li ma lai ky ti ne 
tiek at sa ku į vul ga raus ma te ria liz mo 
ar so cio lo giz mo ap raiš kas, kiek pir-
miau sia į pas ta rai siais de šimt me čiais 
Lie tu vo je įsi ga lė ju sias an glo sak siš ko jo 
ne opo zi ty vu mo ana li ti nes ir kal bos 
fi lo so fi jos ten den ci jas, į lėkš to me to-
do lo giz mo ir fi lo so fi jos moks liš ku mo 
kul tą. Rei kia pri pa žin ti, kad šios po zi-
ty vis ti nės nuo sta tos to ta li nės fi lo so fi jos 
ide o lo gi za ci jos są ly go mis bu vo itin 
reikš min gos, nes dau ge liui fi lo so fų 
pa dė jo at si ri bo ti nuo ide o lo gi nių sta-
ba rų ir gin ti fi lo so fi nės pro ble ma ti kos 
gry nu mą. Ta čiau pas ta ruo ju me tu vis 
la biau ryš kė ja jų ne per spek ty vu mas, 
ka dan gi fi lo so fi jos ati trū ki mas nuo gy-
vy bin gų jų sa vo šak nų nai ki na gi lu mi nį 
fi lo so fi nio mąs ty mo ry šį su pa grin di-
nė mis žmo gaus bū ties pro ble mo mis ir 
kei čia pir map ra dį es te ti nį fi lo so fi nio 
mąs ty mo po bū dį. Da bar, nu slū gus 
Va ka rų su si ža vė ji mui ne opo zi ty viz mu, 
se mio ti ka, struk tū ra liz mu, ana li ti ne 
bei kal bos fi lo so fi ja ir at gy jant pla-
tes nės kul tū ro lo gi nės hu ma ni ta ri nės 
orien ta ci jos fi lo so fi jai, ma ty ti ne opo-
zi ty vis ti nių ten den ci jų ri bo tu mas ir 
aki vaiz dus rim tų kul tū ros fi lo so fi jos 
ir fi lo so fi jos is to ri jos stu di jų trū ku mas 
Lie tu vo je.

„Bū tis ir pa sau lis“ tei kia vil čių, 
kad Šlio ge ris ir jo ko le gos vis dau giau 
nu kreips sa vo in te lek ti nę ener gi ją šia 
taip rei ka lin ga mū sų fi lo so fi jai lin kme. 
Tai iš da lies ir pa tvir ti na ki tų fi lo so fo 
pa ra šy tų kny gų („Žmo gaus pa sau lis ir 
eg zis ten ci nis mąs ty mas“, 1985; „Daik-
tas ir me nas“, 1988) pa si ro dy mas. Jos 
su kel da vo na tū ra lų no rą pa si da ly ti 
spau do je min ti mis apie gvil de na mas 
pro ble mas, ku rios ar ti mos ir ma no 
in te re sams. Man vi sa da im po na vo Šlio-
ge rio sie ki mas nu kreip ti lie tu viš ką ją 
fi lo so fi ją gvil den ti ak tu a lias on to lo-
gi nes pro ble mas. Ta čiau, ki ta ver tus, 
iš au gęs gi lios pa gar bos Ry tų kul tū rai ir 
fi lo so fi jai ap lin ko je, ne ga lė jau pri im ti 
jam, kaip ir kai ku riems ki tiems lie tu-
vių fi lo so fams, bū din go vien pu siš ko 
eu ro  cen triz mo ir ne igia mo po žiū rio į 
Ry tų kul tū ras bei mąstymo tradicijas. 
Tai ir bu vo pa grin di nė prie žas tis, ko dėl 
at si sa kiau su ma ny mo ra šy ti re cen zi jas 
apie dvi anks čiau pa si ro džiu sias kny-
gas; ma niau, kad tai lai ki nas reiš ki nys. 
Ta čiau pas ta rą ją pa sta bą lė mė ne tik 

emo ci jos: gvil den da mi šlio ge riš ką jį 
eu ro cen triz mą, ma nau, at sklei džia me 
vie ną pa grin di nių jo fi lo so fi jos pa ra-
dok sų ir net vi di nį prieš ta ra vi mą.

Įdė miai skai ty da mi Šlio ge rio kny-
gas, įsi ti ki na me, kad le mia mą įta ką 
jo fi lo so fi jai for muo tis tu rė jo vė ly vo ji 
Hei deg ge rio fi lo so fi ja, ku rio je „po sū-
kis“ nuo anks ty vo sios „Bū ties ir lai ko“ 
pro ble ma ti kos į nau ją „po eti nio fi lo-
so fa vi mo“ plot mę yra su si jęs su stip riu 
To li mų jų Ry tų (da oiz mo, čan, dzen) 
fi lo so fi jos po vei kiu. Net pats vė ly vo jo 
Hei deg ge rio gy ve ni mo bei mąs ty mo 
bū das, ver ty bi nės orien ta ci jos daug 
kuo pri me na daois tų ir dzen bu dis tų 
gy ve ni mą. Įro di nė da mas kla si ki nės 
Va ka rų fi lo so fi nės tra di ci jos ne su ge-
bė ji mą at skleis ti „bū ties tie są“, tei gia, 
kad Ry tų iš min tis, ne du a lis ti nis La o zi 
ir dzen bu dis tų mąs ty mo sti lius ge riau-
siai pa de da at skleis ti „ke lią į bū ties 
tie są“. Pa žy mė ti na, kad Hei deg ge ris 
tarp šiuo lai ki nių Va ka rų fi lo so fų – ne 
iš im tis, o „simp to miš kiau sias“ reiš ki-
nys. Tra di ci nė Va ka rų fi lo so fi jos kri-
zė ver čia ieš ko ti nau jų ne kla si ki nių 
mąs ty mo prin ci pų, ki tų in te lek ti nių 
tra di ci jų. Na tū ra lu, jog dau ge lio žy-
miau sių Va ka rų mąs ty to jų žvilgs niai 
kryps ta į Ry tų fi lo so fi ją, į jai bū din gą 
mąs ty mo ir bū ties vie no vę, am ži nų jų 
tie sų ir au to ri te tų ne igi mą, mąs ty mo 
at vi ru mą. Ta čiau grįž ki me prie Šlio ge-
rio fi lo so fi jos, ku ri, per im da ma dau ge lį 
fun da men ta lių da oiz mo ir dzen fi lo so-
fi jai vei kiant  su si for ma vu sių vė ly vo jo 
Hei deg ge rio „po eti nio fi lo so fa vi mo“ 
prin ci pų, iš oriš kai ne igia idė jas, su da-
ran čias jo fi lo so fi jos pa grin dą.

Ki tas ryš kus Šlio ge rio fi lo so fi jos 
leit mo ty vas, su ku riuo no rė čiau po-
le mi zuo ti – tai „he le no ma ni jos kom-
plek sas“ (žr. p. 200, 201, 204, 211, 220 
ir t. t.), ku rį įvar dy čiau kaip „sva jin gą 
ro man tiš ką iliu zi ją“. Toks vien pu siš kas 
grai kų kul tū ros ir fi lo so fi jos aukš ti ni-
mas – tai ne kas ki ta, kaip J. Winc kel-
man no, J. G. Les sin go, J.W. Go et he’s ir 
vo kie čių kla si ki nio ide a liz mo kū rė jų 
mi tas, ža vin ga iliu zi nė tik ro vė je ne eg-
zis ta vu si fi lo so fi nė-es te ti nė kon struk-
ci ja, ku ri at li ko švie saus ide a lo mi si ją 
niū rio je prū siš ko sios mo nar chi jos tik-
ro vė je. Šis „he le no ma ni jos“ leit mo-
ty vas, de mas kuo tas J. Burc khard to ir 
Niet zsche’s kul tū ros fi lo so fi jo je, šian-
dien man at ro do kaip švie čia ma sis 
anach ro niz mas, ku ris ga li bū ti pa tei-
si na mas tik kaip pir map ra dės bū ties 
vie no vės ir dar nos il ge sio iš raiš ka mū-
sų „su ski lu sia me“ su jauk tų ver ty bių 
pa sau ly je. Ta čiau šie prie kaiš tai yra 
nu kreip ti ne prieš ide a lą, ku ris fi lo so fui 
rei ka lin gas, net bū ti nas, o prieš per dėm 
tie sio gi nį šio ide a lo prieš prie ši ni mą 
„ne kla si ki niams“ Ry tams ir nuo la ti nį 
pas ta rų jų trak ta vi mą de dant mi nu so 
žen klą. Nuo dug niau šias lie tu viš ka jai 
fi lo so fi jai ap skri tai bū din gas pro ble mas 
ti kiuo si ap tar ti at ski ra me straips ny je.

Baig da mas ap mąs ty mus apie „Bū tį 
ir pa sau lį“, no rė čiau dar kar tą pa si-
džiaug ti šiuo vei ka lu, la bai reikš min gu 
ne tik dva si nei Šlio ge rio evo liu ci jai, bet 
ir lie tu vių fi lo so fi jai ap skri tai. Nors ir 
ne vi siems pri im ti na to kia fi lo so fa-
vi mo ma nie ra, at ski ros min tys, ta-
čiau jo fi lo so fi ja vi sa da žadins mąsty ti, 
po le mi zuo ti, ieško ti tie sos.  Lin kiu 
fi lo so fui tęs ti taip rei ka lin gą mū sų kul-
tū rai ori gi na laus fi lo so fo ir itin svar bų 
pro fe sio na liau sio kla si ki nių fi lo so fi nių 
teks tų ver tė jo dar bą.

Prof. habil. dr. Antanas ANDRiJAUSKAS

Būties tiesos ieškoji-
mai Arvydo Šliogerio 
„Tyliojo gyvenimo fra-
gmentuose“

iš pas ta ruo ju me tu pa si ro džiu sių 
fi lo so fi nių stu di jų fun da men ta lu mu 
iš si ski ria prieš de šimt me tį pa ra šy ta Ar-
vydo Šlio ge rio kny ga „Bū tis ir pa sau-
lis“*, ku rią kar tu su V. Drė mos, B. Ra- 
 dze vi čiaus, V. Ki sa raus ko, V. An ta-
na vi čiaus, V. Vil džiū no, P. Rep šio,  
A. Švėgž dos, S. Ge dos, O. Ba la kaus ko, 
B. Ku ta vi čiaus bei ki tų mū sų kul tū ros 
įžy my bių kū ri niais ga li me lai ky ti vie nu 
au ten tiš kų ne gau sios mū sų non konfor-
mis ti nės, ar ba „iš stum to sios“, kul tū ros 
reiš ki nių. Ne bu vo ma no ma ją skir ti 
ofi cia lia jai kul tū ros var to ji mo rin kai, 
to dėl for ma vo si, ty liai kon fron tuo jant 
su to ta li ta ri nio pa sau lio stip rių jų va lia 
– prieš ofi cia lio sios ide o lo gi jos nuo sta-
tas. Dau ge lis, no rė ju sių lik ti iš ti ki mi 
sa vo ide a lams, kū ry bi niam pa šau ki-
mui ir sie ku sių nuo šir džiai tar nau ti 
sa vo tau tai, bu vo pri vers ti už si sklęs ti 
sa vy je ir kur ti tik ben dra min čiams. Tai 
ir yra svar biau sių non kon for mis ti nės 
kul tū ros bruo žų – jos mak si ma laus 
su kaup tu mo, in ty mu mo ir au ten tiš-
ku mo – pagrindas.

 Šiuo vi di niu su kaup tu mu bei jo je 
sly pin čia ty lia sprogs ta mą ja jė ga ma ne 
la biau siai ir do mi na re cen zuo ja mo ji 
kny ga, ku rią įvar di ju kaip ge riau sią 
iš vi sų Šlio ge rio vei ka lų. Kuo ji svar bi 
pa ties fi lo so fo ir lie tu vių fi lo so fi jos 
rai dai? Tik riau siai tuo, kad, būdama 
autentišku savo gyvenamojo meto 
dvasinės rezistencijos dokumentu, 1) 
pa de da na tū ra liai įsi skverb ti į Šlio ge rio 
„mąs ty mo la bo ra to ri ją“, at kur ti jo ke lią 
fi lo so fi jos is to ri jos la bi rin tuo se; 2) pa-
aiš ki na, kaip, kuo met ir ko dėl dva si nė je 
mąs ty to jo rai do je įvy ko ko ky bi nis lū-
žis, nu lė męs ko ky biš kai nau ją jo kal bą; 
3) at sklei džia, ko kios idė jos, fi lo so fi nės 
tra di ci jos tai ne abe jo ti nai vei kė.

„Bū tis ir pa sau lis“ – la bai sa vi ta 
kny ga: čia glū di įvai rios eg zis ten ci nę 
pras mę tu rin čios te mos, idė jos, leit mo-
ty vai. Ji, kaip ir dau ge lis Kier ke ga ard’o, 
Niet zsche’s, Pro us  to, Kaf a’os vei ka lų, 
pa ra šy ta in ty maus die no raš čio for ma. 
Nors jos san da ra iš oriš kai ne si ste min ga 
ir frag men tiš ka, yra gan vien ti sa. Tie 
pa tys leit mo ty vai, ap mąs ty mai apie 
žmo gaus bū ties pras mę kar to ja si ga na 
daž nai. „Bū tis ir pa sau lis“ iš tie sų yra 
„ty lio jo gy ve ni mo frag men tų“ vė ri nys, 
at si ra dęs au to riui at si ri bo jus nuo iš-
ori nio pa sau lio šur mu lio ir pa si nė rus 
į ki tą bū ties su vo ki mo plot mę. Šis su dė-
tin gas frag men ti nių ap mąs ty mų, to bu-
lai nu glu din tų afo riz mų au di nys ga lė jo 
bū ti pa teik tas ir ki taip. Ta čiau su dė tin-
gos kny gos kom po zi ci jos pro ble mos 
– tai pa ties fi lo so fo pre ro ga ty va, ir tik 
jam spręs ti, ar rei kė jo „iš va ly ti“ prieš-
ta ra vi mus, pa da ry ti ją nuo sek les nę. 
Ma ny čiau, kad šiam vei ka lui ir tei kia 
ža ve sio bū tent toks pa vi da las. Vė les nių 
kar tų skai ty to jai tik riau siai bus dė kin gi 
už tai, kas teks te li ko „ne iš va ly ta“.

„Ty lio jo gy ve ni mo frag men tuo se“ 
yra fi lo so fo dia lo gų su ki tais mąs ty-
to jais, po le mi zuo ja ma su kla si ki nių, 
dau giau sia eg zis ten ci nės pa krai pos, 
teks tų tei gi niais, ap mąs to ma fi lo so fi jos 
pa skir tis, jos tiks lai, žmo gaus bū ties 
ir kū ry bos pra smės, pa ži ni mo ri bos, 
žmo gaus vie ta pa sau ly je. Skai ty to jui, 
pri pra tu siam prie „skaid rių“ vie na-
reikš mių fi lo so fi nių teks tų, „Bū tis ir 
pa sau lis“ at ro do tar si mįs lin gas Yijing 

Arvydo Šliogerio knyga „Būtis ir 
pasaulis“ (Vilnius: Margi raštai, 2006)
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habil. dr. Leonardas Sauka, poetas 
ir vertėjas Jonas Jakštas. iš medikų 
minėtini prof. habil. dr. Viktoras Bal-
taitis, il gus metus vadovavęs Vilniaus 
iii (dabar Mykolo Marcinkevičiaus) 
ligoninei, Leonas Didžiulis (abu taip 
pat mirę), doc. dr. Algimantas Valins-
kas ir chirurgas Tadas Kardas.

Ansamblyje dalyvavo studentų 
iš visų fakultetų, ir šiandien išvardy-
ti iškiliausius sunku. Tačiau dviejų 
Ekonomikos fakulteto (tada būta tik 
vieno) studentą jokiu būdu nepraleisi. 
Šią dviejų ansambliečių kelias į inte-
lektualinės veiklos viršūnes ypatingas: 
baigę savo specialybės studijas univer-
sitete, iš karto stojo į Lietuvos konser-
vatoriją (dabar Lietuvos muzikos ir 
teatro akademija). Taip padarė vėliau 
išgarsinusio Lietuvą etnografinio an-
samblio (po kiek laiko tapęs Lietuvos 
folkloro teatru) kūrėjas, puoselėtojas, 
pagrindinis režisierius, taip pat dar-

bavęsis kaip chorvedys, pedagogas ir 
publicistas Povilas Mataitis, už savo 
kūrybinę veiklą kartu su žmona Dalia 
Mataitiene 2010 m. gavęs Lietuvos 
nacionalinę premiją. Chronologiš-
kai pirmasis iš ekonomikos į muziką 
„emigravo“ mūsą minėtos knygos 
sudarytojas Karolis Rimtautas Kaš-
ponis, kuris 1962 m. baigė Lietuvos 
konservatorijoje dirigavimo klasę. Kas 
šiandien pasakys, kiek šiems dviem 
ansambliečiams atsidėti muzikai įta-
kos turėjo dalyvavimas Vilniaus uni-
versiteto studentą lieudies dainą ir 
šokit ansamblyje?

K. R. Kašponis neišsiteko nė mu-
zikoje. Be praktinio vadovavimo cho-
rams, ansambliams bei orkestrams ir 
dėstymo muzikos mokyklose, taip pat 
toje pačioje akademijoje, jam užteko 
jėgų ir ryžto intensyviai dirbti mokslo 
tiriamąjį darbą – ėmė gilintis į lietuvią 
chorinės muzikos problemas. Pirma-

sis šių tyrimų etapas baigtas studija 
„Lietuvių tarybinė chorinė muzika a 
capella“ (1979). Tyrinėjant chorinės 
muzikos problemas, ko gero, K. R. Kaš- 
poniui bus kilusi mintis nustatyti ryšį 
tarp melodikos ir lietuvių kalbos. Ši 
idėja kaip Ariadnės siūlas, matyt, 
nuvedė jį prie bene žymiausio XX 
amžiaus antrosios pusės tarptautinio 
masto / kalbininko, vieno iš naujos 
humanitarinią mokslą šakos kūrėjų – 
Algirdo Juliaus Greimo (1917–1592) 
darbų. Kuo daugiau gilinosi į šio 
mokslininko teorijas, tuo labiau ėmė 
žavėtis ne tik semiotika, bet ir jos 
kūrėjo asmenybe.

Tačiau kol kas palikime moksli-
ninko asmenybę ir bent keliais bruo-
žais apibūdinkime semiotiką – naują 
mokslą, susiformavusį, galima sakyti, 
po Antrojo pasaulinio karo. Koks tai 

 

Arnoldas PiROČKiNAS

Kai prof. dr. Karolis Rimtautas 
Kašponis padovanojo man 
savo sudarytą knygą „Grei-

mas arti ir toli / Greimas Closse and 
Far“ (Kaunas: „Naujasis lankas“, 
2014. – 120 p.) su tolimus studijų 
laikus primenančiu įrašu, pirmiau-
sia visu ryškumu iškilo 1952–1954 
metų Vilniaus universi teto studentą 
liaudies dainų ir šokių ansamblis, 
jo dalyviai – vadovai ir studentai. 
Labai įvairiai susiklostė ją likimai. 
Ne visiems buvo lemta gyvenimo 
kelyje pakilti į mokslo, meno ar vi-
suomeninės veiklos aukštu mas. Tarp 
tų, kuriems likimas buvo palankus, – 
neužmirštami lituanistai: žymiausias 
mūsą kartos lietuvią literatūros kūrė-
jas Justinas Marcinkevi čius, prof. ha-
bil. dr. Juozas Stonys (abu jau amžiną 
atilsį), tautosa kininkas akad. prof. 
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Ir ŽMOnĖS, Ir KnYgOS TUrI SAVO LIKIMUS

Karolio Rimtauto Kašponio knyga 
„Greimas iš arti ir iš toli / Greimas Close 
and far“

Šiomis mintimis norisi pasidalyti 
po mūsų straipsnio „Suderintas 
agentų ir stochastinis finansų 

rinkų modelis“ paskelbimo laisvos 
prieigos tarpdisciplininiame mokslo 
žurnale PLoS ONE1.

Tai daugelio metų pastangų, įgy-
vendinamų VU Teorinės fizikos ir 
astronomijos institute, plėtoti ekono-
fizikos tyrimus ir Lietuvoje rezultatas. 
Nors atlikti darbai daugiausiai siejami 
su akcijų kainų svyravimų biržose 
statistikos modeliavimu, panaudojant 
statistinės fizikos metodus, jų idėjinis 
pagrindimas ir gaunamų rezultatų 
apibendrinimas aprėpia daug plates-
nes socialinių ir fizinių mokslų ribas. 
Noras praplėsti nusistovėjusias ribas ir 
pasiekti daugiau savitarpio supratimo 
tarp dirbančių fizinių ir socialinių 
mokslų metodais yra mūsų pagrindinė 
motyvacija užsiimti ekonofizika.

Kaina ekonomikoje atlieka esminį 
vaidmenį, nes tik jos pagalba prakti-
nėje ir teorinėje ekonomikoje atsiran-
da kiekybinis aprašymas pasitelkiant 
piniginę išraiška. Tarp visų kainos 
apibrėžimo galimybių rinkos kaina 
užima ypatingą vietą, nes ji yra arti-
miausia visiems realioje ekonomikoje 
vykdomiems prekių ir paslaugų mai-
nams. Todėl tikėjimas rinkos kainos 
objektyvumu yra vyraujančios ekono-
mikos teorijos pagrindas, grindžiamas 
racionalių lūkesčių ir efektyvios rin-
kos sąvokomis. Šiomis koncepcijomis 
vadovaujasi didžiulė finansinių rinkų 
(akcijos, kiti vertybiniai popieriai, 
išvestiniai finansiniai instrumentai, 
valiutų mainai ir t. t.) pramonė, neiš-
vengiamai lemianti ir visos globalios 
ekonomikos sveikatą. Tačiau nuolat 
pasikartojančios globalios ekonomi-
nės krizės stiprina vyraujančios eko-
nomikos teorijos kritikų gretas.

Ekonofizikos tyrimai, skirtingai 
nuo ekonometrijos, daug daugiau  
dėmesio skiria vyraujančios ekonomi-
kos teorijos kritikai, kadangi stebimų 
fliuktuacijų mastas fizikams labai sun-
kiai yra suderinamas su pusiausvyrine 
efektyvios rinkos samprata. Stiprėja 
kritikos balsai ir tarp ekonomistų, 
daug daugiau dėmesio skiriama to-
kioms kryptims kaip elgsenos finansai 
(angl. behavioral finance). Prie šios pa-
kraipos tyrėjų reikia priskirti ir 2013 

m. Nobelio premijos laureatą, lietuvių 
kilmės Jeilio universiteto profesorių 
Robertą Šilerį (Robert Shiller). Tai, 
kad 2013 metais ekonomikos Nobelio 
premija tuo pačiu metu buvo skirta 
ryškiausiam efektyvios rinkos kon-
cepcijos šalininkui prof. E.F. Fama ir 
šios teorijos kritikui, rodo, kad ekono-
mikos ir finansų mokslas yra tikroje 
kryžkelėje. Mūsų nuomone, elgsenos 
finansų atstovų kritiškumas ekonome-
trijos metodų atžvilgiu iš dalies jiems 
trukdo rimčiau įvertinti ekonofizikos 
pastangas prisidėti prie alternatyvios 
teorijos plėtros. Nežiūrint to, suprati-
mas, kad labai nestabilūs finansiniai 
ir ekonominiai procesai turi būti na-
grinėjami remiantis statistinės fizikos 
metodais nuolatos stiprėja.2

Elgsenos ekonomikos ir finansų 
atstovų nuomone, rinkoje veikiančių 
subjektų (agentų) elgesys panašesnis 
ne į viską gebančio įvertinti ir apskai-
čiuoti intelekto veikimą, bet į žemiškų 
būtybių, kurioms būdingi psicholo-
giniai ir intelektualiniai trūkumai, 
elgseną. Pavyzdžiui, labai reikšmingu 
jie laiko prekeivių polinkį vienas kitą 
imituoti, mažiau pasikliaujant sava-
rankiškai priimamais sprendimais. 
Mūsų darbu siekiama parodyti, kad 
galima sukurti vieningą finansų rin-
kų modelį, kuriame agentų (prekei-
vių) pasirinkimas tarp trijų skirtingų 
veikimo strategijų yra grindžiamas 
tik tikimybiniu agentų perėjimu tarp 
galimų pasirinkimų. Matematiškai tai 
yra Alano Kirmano pasiūlytos šuolio 
tikimybės tarp dviejų alternatyvų, 
aprašančios minios jausmo sąveiką 
tarp agentų, tame tarpe ir skruzdėlių 
bendruomenėje3. 

Tuo mes siūlome formalų minios 
jausmo elgsenos modelį, pritaikytą 
finansų rinkoms, kurio sprendimas 
statistinės fizikos metodais sukuria 
makroskopinį finansų aprašymą pa-
sitelkiant stochastines diferencialines 
lygtis. Modelinio aprašymo pagrin-
dinis tikslas – atkurti realiose akcijų 
rinkose nuo Vilniaus iki Niujorko 
stebimų kainų svyravimų bendrąsias 
statistines savybes.

išsamus realių rinkų grąžos sta-
tistikos atkūrimas, aprašant laips-
niško pobūdžio grąžos skirstinius ir 
absoliučios grąžos galios spektrinius 

tankius bei autokoreliacijas, taip 
pat atkuriant labai specifinius 
tos statistikos bruožus, rodo, kad 
minios jausmo visuotinumas gali 
būti esminė rinkos dalyvių sa-
vybė, užgožianti jų labai įvairų 
ir todėl mažai reikšmingą ra-
cionalumo pasireiškimą. Mūsų 
nuomone, racionalumas yra toks 
įvairus ir toks nevienareikšmis, 
kad galutiniame bendrame viso 
agentų sociumo veikime matosi 
tik bendriausia statistiškai reikš-
minga savybė – minios jausmas, 
o racionalumas yra tai, ko galime 
nepaisyti, kaip nepaisome atskirų 
dalelių trajektorijų, nagrinėdami 
termodinamines sistemas.

Mūsų siūloma agentų grupių 
struktūra remiasi pripažintu pa-
sirinkimu tarp trijų galimybių4: 
1) vidinės (fundamentalios) ver-
tės pagrindais besiremiantys pre-
keiviai – fundamentalistai, kurie 
akcijas perka, kai jų rinkos kai-
na yra žemesnė už fundamentalią 
vertę ir parduoda, kai aukštesnė; 
2) spekuliatyvūs prekiautojai, 
kurie, prognozuodami tolimesnę 
rinkos kainos raidą, tiki, kad ji 
augs – optimistai ir 3) spekulia-
tyvūs prekiautojai, kurie tikisi, 
kad rinkos kaina artimiausioje 
ateityje kris – pesimistai. Nuola-
tinis, dinamiškas agentų pasirinkimo 
kitimas keičia pasiūlos ir paklausos 
santykį, taip pat formuoja ilgalaikę 
akcijų kainos dinamiką. Tam, kad 
tokia dinaminė vidinė agentų po-
puliacijos kaita atspindėtų pokyčius 
realiose rinkose, turėjome ją patal-
pinti į nuolatinio išorinio poveikio 
– išorinio informacinio ar atsitiktinio 
pavedimų srauto triukšmą. Tai ir yra 
viskas, ko reikia siekiant atkurti visas 
pagrindines bendrąsias akcijų kainos 
dinamikos statistines savybes, pasi-
kartojančias visose rinkose ir visoms 
akcijoms. Nors pats modelis turi net 
keletą parametrų, stiprioji modelio 
pusė yra tai, kad parametrų verčių 
rinkinys yra bendras visoms akcijoms 
ir visoms rinkoms.

Taip pat darbas demonstruo-
ja galimybę aprašyti akcijų kainos 
dinamiką pasitelkiant atminties ne-
turinčius (Markovo) agentų šuolius 

tarp galimų elgsenos pasirinkimų. 
Mūsų nuomone, pasiūlytas mode-
lis reikalauja naujos rinkos kainos, 
demonstruojančios labai didelius 
nuokrypius nuo jos fundamentalios 
vertės, interpretacijos. Rinkos kaina 
tampa ne tiek visos žinomos infor-
macijos apie įmonę ir jos perspektyvą 
racionaliu, kiekybiniu įvertinimu, bet 
atspindi minios jausmu grindžiamus 
agentų bendruomenės klaidžiojimus, 
atsisakant fundamentalaus kainos 
suvokimo ir visu būriu pasiduodant 
spekuliacinėms tendencijoms. To-
kius klaidžiojimus gali paskatinti sti-
prėjantis visuotinis įsitikinimas dar 
neregėtomis ekonominėmis galimy-
bėmis, kurias paprastai nepagrįstai 
žadina įsigalintis tikėjimas naujomis 
finansinėmis, technologinėmis, ar 
socialinėmis politinėmis tendencijo-
mis. Kadangi rinkos kaina modelyje 
remiasi agentų nuomonės dinami-

ka, mes pagrįstai klausiame, ar ji yra 
ekonominė ar sociologinė kategorija. 
Atsakydami sau į šį klausimą, esame 
linkę manyti, kad fundamentali vertė 
yra daugiau ekonominė kategorija, o 
rinkos kaina – sociologinė. Atskirti 
įvairias kainos sudedamąsias dalis 
praktiškai gali būti pakankami sunku, 
bet pats uždavinio formulavimas gali 
padėti, ieškant galimybių stabilizuoti 
realiai stebimus milžiniškus rinkos 
kainos svyravimus, sukeliančius ma-
žesnes ir globalias ekonomines krizes.

Mūsų nuomone, minios jausmas, 
kaip statistiškai labai reikšmingas 
prekiautojų elgsenos bruožas, gali 
būti labai naudingas ir stabilizuojant 
nepageidautinus rinkos kainos svyra-
vimus. Pasirodo, kad gali pakakti visai 
nedidelio agentų skaičiaus, išskirtinai 
prekiaujančių tik remiantis funda-
mentaliu suvokimu apie kainą, kad 
jų pasirinkimas per minios jausmo 
mechanizmą padarytų reikšmingą 
įtaką visų kitų agentų elgesiui ir tuo 
pačiu stabilizuojančiai atsilieptų rin-
kos kainai5. Žinoma, yra akivaizdu, 
kad tokio stabilizavimo mechanizmo 
įgyvendinimui reikalingas gilus, nau-
jas fundamentalios kainos suvokimas, 
galintis padėti atsiplėšti nuo vyraujan-
čio rinkos kainos, kaip pagrindinio 
atskaitos taško, vertinimo.

Vygintas Gontis

rinkos kaina – ekonominė ar sociologinė sąvoka?

1  Gontis V., Kononovicius A. (2014). 
Consentaneous Agent-Based and Stochas-
tic Model of the Financial Markets. PLoS 
ONE 9(7): e102201. doi:10.1371/journal.
pone.0102201

2  Castellano C., Fortunato S., Loreto 
V. (2009). Statistical physics of social dy-
namics. Reviews of Modern Physics 81: 
591–646. doi: 10.1103/revmodphys.81.591 

3  Kirman AP. (1993). Ants, rationality 
and recruitment. Quarterly Journal of Eco-
nomics 108: 137–156. doi: 10.2307/2118498

4  Lux T., Westerhoff F. (2009) Eco-
nomic crysis. Nature Physics 5: 2–3. doi: 
10.1038/nphys1163

5  Kononovicius A, Gontis V (2014) 
Control of the socio-economic systems 
using herding interactions. Physica A 405: 
80–84. doi: 10.1016/j.physa.2014.03.003

Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos 
pirmininkas, Vilniaus universiteto Teorinės 
fizikos ir astronomijos instituto vyriausiasis 
mokslo darbuotojas habil. dr. Vygintas 
Gontis
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vertinti gamtą pinigais, lieka tik laiko 
klausimas, kada tai taps pagrindiniu ir 
vieninteliu „naudingumo“ kriterijumi. 
Juk šiaip ar taip jau gyvename pasauly-
je, kuriame piliečių gerovė vertinama 
tik per BVP, viską suvedant į išleistus 
litus ir centus.

Nepaisant visų diskusijų, sąvoka 
jau prigijo ir ji turi vieną parankią sa-
vybę – ja galima labai trumpai konsta-
tuoti, kad ekosistemos ir ją sudarančios 
rūšys yra (gyvybiškai) svarbios žmo-
gui. Pavyzdžiui, teiginys, kad vilkai 
tiesiogiai ir netiesiogiai teikia ekosiste-
mų paslaugas, yra įprastas mokslinėse 
publikacijose apie šiuos plėšrūnus. Gal 
tik Lietuvos viešojoje informacinėje 
erdvėje mintis, kad vilkas yra ne tik 
ūkininkų kenkėjas, bet ir paslaugų 
žmogui teikėjas, galėtų nuskambėti 
kaip kvailas pajuokavimas. Tačiau tai 
tik laiko klausimas, kada ji taps visiems 
įprasta.

Politinės paslaugos
Dabar grįžtu prie minėtojo straips-

nio „Conserving Carnivores: Politics in 
Play“. Jo autoriai pastebi, kad stambieji 
plėšrūnai teikia ne tik ekosistemų, bet 
ir politines paslaugas. Šie gyvūnai su-
teikia patogius būdus politikams pasi-
rodyti kaip tam tikrų interesų grupių 
gynėjai, net jeigu kitais atvejais šias 
grupes jie paprasčiausiai ignoruotų. 
Pavyzdžiui, išreiškiant griežtą poziciją, 
kad plėšrūnų plitimas turi būti riboja-
mas. Taigi mokslininkai vėl sugalvojo 
mokslinį terminą įprastam reiškiniui 
– šįkart „tarnavimas atpirkimo ožiui“ 
tapo „politinių paslaugų teikimu“.

Straipsnyje pateikiamas Prancū-
zijos pavyzdys, kur avininkystės vers-
lo apimtys mažėja, o avių augintojai 
kaltina vilkus dėl daugelio savo bėdų. 
Tačiau taip supaprastinant neįvertina-
mos istorinės ir politinės aplinkybės. 
Prancūzijos avininkystei didžiausias 
smūgis suduotas ne 1992 metais, kai 
iš italijos į Prancūziją sugrįžo pirmieji 
vilkai, o dar anksčiau. 1985 m. Pran-
cūzijos specialiosios pajėgos Naujosios 
Zelandijos Oklando uoste paskandino 
Greenpeace organizacijos laivą „Rain-

bow Warrior“, kad šis netrukdytų su-
planuotam branduoliniam bandymui. 
Kilo didelis tarptautinis skandalas, 
o Prancūzija kaip dalinę kompensa-
ciją Naujajai Zelandijai įsipareigojo 
nesiimti priemonių, kurios galėtų su-
kliudyti šios šalies avienos importui 
Europos Sąjungoje.

Šiandien ši istorija, Prancūzijos 
protekcionistinės pozicijos staigus 
pasikeitimas ir jo pasekmės šalies  
avininkystės sektoriui  patogiai 
pamirštamos. Vietoje to drama-
tizuojama vilkų užpuolimų įtaka. 
Taip pat nutylima ir apie beveik 9 
mln. eurų subsidijas (2012 m.), kurios 
vienaip ar kitaip susijusios su vilkais. 
Straipsnyje netgi cituojami duomenys, 
kad avininkystė sėkmingiau vystoma 
vilkų gyvenamuose regionuose.

Reziumuodami autoriai perspėja 
dėl vyraujančių politinių paskatų vers-
ti stambiuosius plėšrūnus atpirkimo 
ožiais ir siūlo daugiau dėmesio skirti 
šių gyvūnų apsaugos „politinės ekolo-
gijos“ analizei ir supratimui.

Žvilgsnis į Lietuvą
Suprantama, kad vilkai teikia po-

litines paslaugas ne tik Prancūzijoje 
ir toli gražu ne vien tik politikams. ir 
Lietuvoje akylesnis stebėtojas turėtų 
lengvai atskirti, kai vilkais ar kitais 
nepatogiais gyvūnais paprasčiausiai 
pasinaudojama, imituojant rūpestį 
ūkininkais ar kitomis nuskriaustomis 
visuomenės grupėmis.

Tokį pigų politinių pliusų užsi-
dirbinėjimą dažnai nesunku atskirti. 
Apsimestinį rūpestį paprastai išduoda 
nuoširdus nenoras išspręsti problemas, 
kai tikriesiems tikslams kur kas palan-
kesnis nuolatinis konfliktas. Kitas susi-
jęs sufleruojantis ženklas – konkrečios 
priemonės (pvz., medžioklės) propaga-
vimas ir iškėlimas tikslu, kuris išliktų 
toks pat, net jei ūkininkų problemos 
būtų sėkmingai išspręstos. ir, žinoma, 
klasikinis atvejis, kai ūkininkais ima 
rūpintis tie, kurie analogiškose situa-
cijose, kuriose nėra lengvų atpirkimo 
ožių, tokių kaip vilkai, lieka abejingi 
arba netgi tampa ūkininkų oponentais.

Vilkas niekuo neišsiskiria tarp ne-
patogių rūšių, nes visos jos gali tapti 
politikavimo ar priedangos įrankiais. 
Ginti gamtą ar ūkininką nuo „blogo“ 
gyvūno yra saugi ir pigi strategija. Ji ne-
reikalauja didelio išmanymo ar pastan-
gų, bet duoda apčiuopiamų privalumų 
kuriant įvaizdį ar siekiant savo tikslų.

Šiandien Lietuvoje vilkas, kor-
moranas ir stumbras – laukiniai 
gyvūnai, kurie teikia pačias koky-

biškiausias politines paslaugas. ir už 
šias paslaugas didžiausią kainą sumoka 
ne gavėjas, bet pats teikėjas.

Prisidėdamas prie straipsnio „Con-
serving Carnivores: Politics in Play“ 
autorių įžvalgų apie „politinę ekolo-
giją“, raginu žvelgti akyliau ir atskirti 
tikrąsias ūkininkų problemas bei jų 
sprendimą nuo laukinių gyvūnų teikia-
mas politines paslaugas vartojančiųjų 
bruzdėjimo.

Vaidas BALYS,  
Gamtos apsaugos asociacija  
„Baltijos vilkas“

Pradėsiu nuo perspėjimo. Vilnie-
čiams metas sunerimti, nes vilkai 
priartėjo prie sostinės – jie jau 

klaidžioja miškuose ties Radviliškiu. 
Jums baisu? Greičiausiai ne, gal net juo-
kinga, kaip ir man. Tačiau prancūzams 
atrodo kitaip, bent jau toks įspūdis gali 
susidaryti iš „Lietuvos žinių“ publika-
cijos, perspėjančios apie prie Paryžiaus 
per 160 km priartėjusius vilkus.

Šiame straipsnyje (originalus 
šaltinis – BBC publikacija) vilkas 
pristatomas kaip Prancūzijos avių 
augintojų siaubas, o plėšrūno ir 
žmogaus sugyvenimo perspektyva 
piešiama niūriomis spalvomis. 
Trumpai tariant, nieko ypatingai 
naujo ar netikėto, dėl ko vertėtų 
publikaciją kaip nors išskirti. Dėmesį 
atkreipiau tik dėl to, kad ji priminė 
apie straipsnį-repliką „Conserving 
Carnivores: Politics in Play“ (grubus 
vertimas pagal turinį būtų „Plėšrūnų 
apsauga: politiniai aspektai“), kovo 
mėnesį publikuotą „Science“ žurnale.

Šiame dviejų mokslininkų autorių, 
kurių vienas – prancūzas, tekste taip 
pat kalbama apie Prancūziją, vilkus 
ir avių augintojus, tačiau visai kitu 
kampu. Tačiau prieš pristatydamas 
jų mintis turiu padaryti įžangą apie 
vadinamąsias ekosistemų paslaugas.

Ekosistemų paslaugos
Paskutiniu metu gamtos moksluo-

se ir politikoje dažnai pasitelkiama ma-
dinga sąvoka „ekosistemų paslaugos“ 
(angl. ecosystem services), apie kurią 
žingeidesni gali pradėti domėtis kad ir 
nuo atvirosios enciklopedijos Wikipe
dia straipsnio http://en.wikipedia.org/
wiki/Ecosystem_services. Trumpai 
ekosistemų paslaugos apibrėžiamos 
kaip paslaugos, kurias ekosistemos 
teikia žmonijai.

Turbūt niekam nereikia įrodinė-
ti, kad mūsų gyvenamoji aplinka, jos 
procesai ir gėrybės, kuriomis naudo-
jamės, yra įvairių ekosistemų veikimo 
produktas. Maisto medžiagos ir grynas 
oras, augalų apdulkinimas ar klimato 
reguliavimas – už visa tai turime būti 
dėkingi įvairioms gyvybės formoms 
bei jų sistemoms. Nors šie savaime 
suprantami dalykai niekam nekėlė abe-
jonių, tačiau ne taip ir seniai kažkam 
kilo mintis formalizuoti žmogaus ir 
gyvosios aplinkos santykį. Todėl da-
bar natūralus vandens filtravimas yra 
suprantamas kaip tokia pati paslau-
ga, kaip ir krovinių pervežimas. Tik 
ją teikia ne tam tikra įmonė, o upės 
ekosistema. Tai puikus pavyzdys, kaip 
paprasta ir intuityvi idėja formalizuoja-
ma ir pritaikoma prie nūdienos realijų 
ir pasaulėžiūros.

Ekosistemų paslaugų sąvoka ir jos 
naudojimas kelia nemažai diskusijų, 
nes nesunku suprasti, kad ji susiau-
rina ir netgi suvulgarina žmogaus ir 
gamtos santykį. Viena rimčiausių są-
vokos gajumo ir populiarumo prie-
žasčių – galimybė paslaugai priskirti 
ekonominę vertę ir taip įvertinti eko-
sistemos funkcionavimo, sugriovimo 
ar atkūrimo kainą. Tačiau tai yra lazda 
su dviem galais. Viena vertus, šiais lai-
kais, kai viskas vertinama pinigine žala 
ar nauda, ekosistemas ir gamtą ten-
ka įkainoti, nes kitaip labai sunku jas 
apginti nuo finansiniais argumentais 
žongliruojančių gamtos „suvartojimo“ 
advokatų. Tačiau, kita vertus, pradėjus 
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skaus mo, psi cho lo gi nės įtam pos, de-
struk ci jos, pa smerk tu mo nuo jau tos. 
Gy ve ni mas čia sle gia mas mir ties žen-
klų, nuo lat jau čia mas jos bau gi nan tis 
ar tu mas. Fo to gra fas yra su pa že min-
tai siais, skriau džia mai siais iš gy ve nan-
čiais žmo gaus bū ties tra giz mą. 

Nor man tas kaip tik ras meist ras 
sub ti liai jau čia ne ti kė tos kom po zi-
ci jos, iš raiš kin gos de ta lės svar bą, jis 
su ge ba ras ti ide a lų san ty kį su fo to-
gra fuo ja mu ob jek tu, ma ty ti ki tiems 
ne re gi mas spal vas, to nus, pus to nius, 
gir dė ti ne gir di mą bū ties mu zi ką. 
Jis at sai niai žvel gia į iš ori nes gro žio 
for mas ir po ža viu ap val ka lu ieš ko 
gel mi nės es mės. Pau liui la biau rū pi 
gy ve ni mo drus kos pil na pa pras tu mo 
es te ti ka ir na tū ra lus aris tok ra tiz mas.

itin sub ti liai jis per tei kia gam tos 
gro žį. iš pir mo žvilgs nio at ro dan-
čia at si tik ti ne, ne reikš min ga de ta le, 
frag men tu jis su ge ba daug pa sa ky ti. 
Gam ta Nor man to cik luo se – na tū ra-
li, žmo gų pri glau džian ti ir jo dva siai 
ar ti ma sti chi ja. Ti be to plokš čia kal nio 
Hi ma la jų ir Je ni se jaus ba sei no žmo-
nių gy ve ni mo vaiz dus jis iš ryš ki na 
juos su pan čios as ke tiš kos ir at šiau-
rios gam tos ypa tu mais. Ti be to cik-
lams svar bios ar chi tek tū ros ir in ter-
je ro de ta lės. Pa grin di niai Nor man to 
nuo trau kų cik lų he ro jai (be dau ge lio 
pui kių pei za žų) yra žmo nės, tiks liau 
– pa sau lio skaus mą su kau pu sios ir 
iš raiš kin gai ro dan čios jų akys. Akys 
– ne tik žmo gaus sie los veid ro dis, jos 
iš kal bin giau siai by lo ja apie žmo gaus 
bū ties tra pu mą ir tra giš ku mą.

Nor man to nuo trau kų al bu mas 
„Bud hos vai kai: la da kie čiai-zans-
ka rie čiai, mus tan gie čiai, dol pie čiai“ 
skir tas sun kiau siai pri ei na mo kal-
nuo to Azi jos re gio no, kur sie ja si Ti-
be tas, Ne pa las, in di ja, tau tų gy ve ni mo 
kas die ny bei ir jas su pan čiai di din gai 
gam tai. At skir to nuo iš ori nio pa sau-
lio, dar be veik ne pa veik to da bar ti nės 
tech no ge ni nės ci vi li za ci jos re gio no 
kul tū ros for mos ar cha jiš kos ir gry-
nos. Šeš to ji per pas ta rą jį de šimt me tį 
eks pe di ci ja po tuos kraš tus pa rei ka-
la vo di džiu lių fi zi nių jė gų, ri zi kos ir 
va lios. „Ne su skai čiuo ja ma dau gy bė 
mal dos vė lia vų ke lio nė se už grū din tus 
ke liau to jus, pa sau lio pi lie čius kvie čia 
už suk ti į Mus tan go ka ra lys tę, esan čią 
Ne pa le, – ra šo die no raš ty je Nor man-
tas. – Ta čiau 1997 m. to kių „tur tuo lių“ 
ir lai min gų jų bu vo ma žiau nei še ši 
šim tai“.

Nor man tas pri si pa žįs ta, jog nuo-
trau kas ku ria sun kiai, jos ne lyg per-
smelk tos ait riais krau jo ir pra kai to 
kva pais. Šiuos žo džius, kal bė da mi apie 
me ni nin ko kū ry bos pro ce są, ga li me 
var to ti, ne nu si ženg da mi tie sai – tie-
sio gi ne ir per kel ti ne pras me. Dau ge lis 
nuo trau kų bu vo pa da ry tos ke liau jant 
di džiu lia me aukš ty je, le dy nais („su-
skir du sio mis me di nė mis ran ko mis 
kei čiant fo to juos tas, ne re tai var vė da vo 
krau jas“). „Su Ti be to kal nais, – ra šo 
jis die no raš ty je, – su si ti kau po il gos 
per trau kos. iš vys tos ho ri zon te kal-
nų vir ti nės, kaip ir gra žios mer gai tės 
jau nys tė je, ke lia ap gau lin gą įspū dį. Tu 
ver žies, sku bi juos ap ka bin ti, jie vi sai 
čia pat, bet ten ka vi są die ną spė riai ei ti 
ar va žiuo ti, kol ge riau siu at ve ju va ka-
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Prof. habil. dr. Antanas ANDRiJAUSKAS

Eg zo tiš kas ir ku pi nas ro man ti nio 
pa slap tin gu mo Ry tų pa sau lis 
se niai trau kia dau ge lį Va ka rų 

me ni nin kų ir in te lek tu a lų… Są vo ka 
Ry tai, sa ko pran cū ziš ko jo in te lek tu-
a liz mo sim bo lis P. Valéry, yra tar si 
„bran ge ny bė“. Ry tų il ge sį le mia ne 
tik Azi jo je glū din čios ci vi li za ci jos 
iš ta kos, uni ka lios kul tū ros, re li gi jos, 
me no for mos, šimt me čius gai vi nu sios 
Eu ro pą, bet ir su vo ki mas, jog, pri si-
lies da mi prie Ry tų kul tū rų ver smių, 
su švel ni na me va ka rie tiš ką jį ra cio na-
liz mą, mer kan ti liz mą, su ran da me tai, 
ko tuo me tu la biau siai stin ga.

Azi jos kul tū ros Va ka ruo se ver-
ti na mos ne re tai ne igia mai – re gi ma 
tai, kas šo ki ruo ja, iš mu ša iš vė žių. 
Ta da spon ta niš kai ky la no ras prie-
šin tis ir at mes ti ne įpras tus reiš ki nius. 
Tai pri mi ty viau sia re ak ci ja, ku rią le-
mia ri bo ti mąs ty mo ir ide o lo gi niai 
ste re o ti pai, už si sklen di mas sa vo sios 
kul tū ros ver ty bių sis te mo je, bi jo ji mas 
„ki to kių“, ne pa žįs ta mų da ly kų. Ki ta 
re ak ci ja – at sar gi, lū kes tin ga, rei ka-
lau jan ti įsi jaus ti ir kul tū ras in ter pre-
tuo ti her me neu tiš kai. Ta da „sve ti mos“ 
ver ty bės pa ma žu įtrau kia mos į sa vą ją 
sis te mą, ir tai lai duo ja kul tū rų dia lo gą. 
Yra ir tre čia nuo sta ta – Ry tų kul tū ro-
se ieš ko ti ki to kių ver ty bių, sie kiant 
iš plės ti ir pra tur tin ti sa vo mąs ty mą, 
kul tū rą, ver ty bes. 

Kaip tik to kį san ty kį su Ry tų kul-
tū ro mis puo se lė ja ke liau to jas ir fo-
to gra fas Pau lius Nor man tas. Gra žiai 
įpa kuo tų kul tū ros su ro ga tų, mass me
dia fik ci jų, si mu liak rų vieš pa ta vi mo 
lai kais am ži nų jų kul tū ros ver ty bių 
ieš kan čios šios as me ny bės gy ve ni mas 
ir kū ry ba ža vi vien ti su mu. Jis yra at-
ga vu sios ne pri klau so my bę, at vi ros 
pa sau liui Lie tu vos pi lie tis, jau čian tis 
at sa ko my bę už tai, kas vyks ta mus 
su pan čia me pa sau ly je, dva si nę žmo-
nių bū se ną. Sa vo kū ri niais, ofi cia liais 
pa reiš ki mais, da ly vau da mas ak ci jo se, 
gi nan čio se pa verg tų tau tų tei ses, jis 
pro tes tuo ja prieš pa ver gi mą, prie var-
tą, ape liuo ja į žmo nių so li da ru mą ir 
pi lie tiš ku mą. 

Vie na me in ter viu po vals ty bi nio 
ap do va no ji mo – Ge di mi no or di no 
įtei ki mo ce re mo ni jos Nor man tas sa-
kė: „Aš gi miau ma žo je tau to je. Di de-
lių tau tų sū nūs ir duk te rys ga li bū ti 
ir at sar ges ni. Ma žos tau tos žmo nės 
ne tu ri tei sės bū ti bai lūs. Jie pri va lo 
jaus ti so li da ru mą ir mo ra liai pa rem ti 
en gia mas ir ken čian čias tau tas“. Pa-
grin di nės gy ve ni mo ir kū ry bos nuo-
sta tos ro do Nor man tą esant hu ma-
nis ti nės kul tū ros ša li nin ką, tie sian tį 
sa vi tar pio su pra ti mo til tus tarp Ry tų 
ir Va ka rų tau tų.

Nor man to fo to gra fi jų cik lai tar si 
iš plė šia iš bū ties srau to es min giau
sius is to ri nio Ti be to, Ne pa lo, Kaš my ro, 
Kam pu či jos tau tų, Igar kos kraš to, en
cų, nen cų, ug rųfi nų ir dau ge lio ki tų 
et ni nių gru pių gy ve ni mo frag men tus. 
Šios fo to epo pė jos – ne tik lakš tuo se 
įam žin ti ke lio nių, as me ni nės pa tir
ties įspū džiai, bet ir di džiai ver tin
gi uni ka lių tau tų kul tū ros is to ri jos, 
ant ro po lo gi jos, et no gra fi jos fo to me no 
is to ri jos do ku men tai. Nor man to jau 
du de šimt me čius „ra šo ma me“ dau ge lio 
eg zo tiš kų Ry tų tau tų ir et ni nių gru pių 

fo to met raš ty je – daug svar bių is to ri jos 
fak tų, de ta lių, spal vin gų per so na žų, 
nyks tan čių kul tū rų pėd sa kų, ku riuos 
la bai svar bu šian dien pri min ti pa sau
liui. Tik kol kas jo met raš ti nės fo to-
epo pė jos reikš mė at ei čiai dar men kai 
su vo kia ma.

Su dė tin gas, įvai ria ly pis Ry tų kul-
tū ros pa sau lis Va ka rams ne re tai at si-
skleis da vo ki taip „ap vers ta“ ver ty bių 
sis te ma, ka dan gi abst rak čiai trak tuo-
ja muo se Ry tuo se va ka rie čiai ieš ko-
da vo sa vų ste re o ti pų pro jek ci jų ir su-
ras da vo tai, ko jiems sti go ar no rė jo si 
re gė ti, įtvir ti nant sa vą ją ver ty bių sis-
te mą. Ši tai lė mė po žiū rį į Ry tus, kaip 
į „ste buk lin gą veid ro dį“, pa de dan tį 
iš vys ti ir su pras ti sa ve, pa si tel kiant 
prie šin gą at vaiz dą bei ver ty bes. Nor-
man tui ne bū din ga to kia eu ro cen tri nė 
nuo sta ta. Su si dū ręs su Ry tų tau tų ver-
ty bių sis te mo mis, jis sie kia įsi skverb ti 
į jas, su vok ti es mę. 

Pa si ė męs ke lias fo to ka me ras jis 
ke liau ja į to li mus Azi jos kraš tus, sten-
gia si nuo trau ko se už fik suo ti pa li ki mą 
tų ne gau sių „mar gi na li nių“ tau tų ar 
et ni nių gru pių, ku rioms itin ak tu a lu 
iš sau go ti tau ti nį ir kul tū ri nį ta pa tu mą 
ar tie siog iš lik ti. Ci vi li zuo tų pa sau lių 
pa kraš čiuo se, at skir to se ge og ra fi nė se 
erd vė se gy vuo jan čioms kul tū roms 
bū din gas ne tik ar tė ji mas prie ki tų 
sa vi i den ti fi ka ci jos cen trų, bet ir ne pa-
pras tas dau ge lio ar cha jiš kų tra di ci nės 
kul tū ros for mų kon ser va ty vu mas.

Per pas ta ruo sius du de šimt me čius 
fo to gra fas su ren gė dau gy bę eks pe di-
ci jų į Ti be tą, Ne pa lą, in di ją, Kam-
pu či ją, Ki ni ją, Ku ri lų sa las, Je ni se-
jaus ba sei ną, ap lan kė vi sas ug rų-fi nų 
tau te les. Ke liau da mas pa ty rė dva sios 
skry džių ir vi siš ko jė gų iš se ki mo bei 
nu si vy li mo aki mir kų. Su grį žęs į na-
mus ir su tvar kęs su kaup tą me džia gą, 
vėl rink da vo lė šas ir reng da vo si nau jai 
ke lio nei. Ry tų tau tų kul tū ros, to li mų 
kraš tų gam ta ta po jo įkvė pi mo šal ti niu 
ir dva si nės sa vas ties da limi. Ke lio nės, 
„bu vi mas ke ly je“, ėji mas vis to lyn, 
įvei kiant anks tes nes ri bas, Pau liui 
yra ir at si nau ji ni mo, ir sa vęs įtvir ti-
ni mo bū das.

„Vėl, – ra šo jis 1993 m. lie pos 11 
d. die no raš ty je, – vy nio ju be ga li nį 
Hi ma la jų ke lio siū lą. Mig los bei snie-
gy nai lai ko ap ka bi nę kal nų vir šū nes, 
ir ne tru kus iš girs tu bai siai krio kiant 
aukš tai vir šum rū kų: lyg Hi ma la jų 
de mo nai staug tų, puo tau tų, kvies tų į 
sve čius ir mir tį. Kaip Odi sė jas ne ga liu 
pa ju dė ti iš vie tos, ge rai, kad pla ti upė 
ski ria ma ne ir bai sias vir šū nes, ku pi-
nas ne že miš kų gar sų. Koš ma riš kos ir 
nuo sta bios mi nu tės! Daug dar kar tų 
su sto ju ir sun kiai pri si ver čiu ei ti to-
liau, nes šau kia...“ Ne nu si ženg da mi 
tie sai ga li me teig ti, kad var gu ar yra 
koks ki tas žmo gus, pri lygs tan tis Nor-
man tui į Azi jos re gio nus su reng tų 
eks pe di ci jų gau sa, su dė tin gu mu ir iš 
jų at ga be na mos uni ka lios tūks tan-
čiuo se fo to juos tų įam žin tos  vaiz di nės 
me džia gos įvai ro ve.

Nor man tas ir Ry tai – ne at sie ja mi. 
Į šį vi ta liš kos dva sios ku pi ną Ry tų 
pi lig ri mą ga li ma žvelg ti įvai riai: vie-
nus er zi na jo mak si ma liz mas ir be-
kom pro mi siš ku mas, gi nant pa verg tų 
tau tų tei ses, aist rin ga mei lė Ry tų ša lių 
kul tū roms, gam tai, ki tus – kon tro-
ver siš ki pa si sa ky mai, kar ti iro ni ja, 

tre čius – ne įpras tas sės liam lie tu viui 
kla jo nių po trau kis, įsi są mo nin tas kaip 
ne iš ven gia mos lem ties žen klas. „Ke-
lio nė, – sa ko jis, – tai per ga lė prieš 
ne vil tį, nu si vy li mą ir mir tį“. Jis pri-
klau so ypa tin gai pi lig ri mų vie ni šių, 
me ni nin kų at si sky rė lių kas tai, ku rių 
gy ve ni mo sti lius, mąs ty mas ir kū ry ba 
glau džiai sie ja si. Jis ke lia sau mak si-
ma lis ti nius rei ka la vi mus – au ten tiš kai 
kū ry bai bū ti na nuo lat siek ti vis dau-
giau, ri zi kuo ti, ei ti pir myn sun kiais 
ke liais. Bai gęs Vil niaus uni ver si te tą, 
pa kei tė dau gy bę pro fe si jų, iš siug dė 
as ke tiš kus bū do bruo žus, su ge bė ji mą 
pa si ten kin ti ma žu. Nor man to ide a las 

ar ti mas da ois tų aukš ti na mam me-
ni nin kui kla jo to jui, ku ris yra at vi ras 
pa sau liui, jo nuo la tos be si kei čian čiam 
gro žiui. To kia as me ny bė gy ve na, mąs-
to ir ku ria spon ta niš kai, at si ri bo da ma 
nuo so cia li nių dog mų, ci vi li za ci jos 
tei kia mų pa to gu mų, są mo nę kaus-
tan čių sche mų, ne gal vo da ma apie 
ma te ria li nių tur tų kau pi mą, at me ta 
tai, kas truk do bū ties pil nat vės po jū-
čiui, na tū ra liai sa vi raiš kai.

Veng da mas puoš nios re to ri kos 
Nor man tas sa vo san tū riais ry tie tiš-
kų fo to epo pė jų cik lais tar si su grą ži-
na pra ras to ro jaus pa sau lį, ku ria me 
žmo gus su gy ve na su gam ta, iš mo-
kęs pri si tai ky ti prie jos sti chi jų. Jo 
lakš tuo se svar biau sia ne vi suo met 
ma lo ni gy ve ni mo pro za, dra ma tiš-
kos ko li zi jos, su dė tin gos gy ve ni mo ir 
mir ties me ta mor fo zės. „Daug me tų 
kla jo da mas Hi ma la juo se, – pri si pa-
žįs ta jis, – aš su pra tau, kad mir tis čia 
yra gy vy bės pa vi da las“. Šie du da ly kai 
fo to lakš tuo se pa ro do mi kaip vien ti sos 
bū ties ap raiš kos.

Au to rius ob jek ty vą pir miau sia 
nu krei pia į pa pras tus žmo nes, gy ve-
nan čius sa vo je ap lin ko je. in ty mio se, 
jaut raus psi cho lo giz mo ku pi no se nuo-
trau ko se są mo nin gai iš veng ta iš ori nio 
de kla ra ty vu mo, pi gių efek tų, jau čia-
mas po trau kis į as ke tiš ką me ta fo rų, 
pus to nių kal bą. Su mei le ir nuo šir-
džiu dė me siu jis žvel gia į iš ny ku sių 
ai nių kul tū ros re lik tus, nyks tan čių 
en cų, nga na sa nų, nen cų, vo tų, ly vių, 
vep sų, spar čiai pra ran dan čių tau ti nį 

ta pa tu mą ir kal bą, ug rų-fi nų tau tų 
pa sau lį, ste bi Ti be to tra di ci nių kul-
tū ros for mų iri mą. iš jo fo to lakš tų, 
tar si prie kaiš tau da mi mums, žvel gia 
pa smerk ti pra ran dan čių at ei ties per-
spek ty vas uni ka lių ne gau sių tau te lių 
„pas ku ti niai mo hi ka nai“. Nor man to 
cik lai skam ba kaip re qui em iš ny ku
sioms ir nyks tan čioms tau toms, prie
kaiš tau jan tis ir ver čian tis su si mąs ty ti 
apie pa ra dok sa lius ci vi li za ci jos rai dos 
klyst ke lius.

Tai – kon cep tu a lus me nas, fik suo-
jan tis uni ka lius kul tū ros reiš ki nius. 
Au to rius ven gia pri mes ti sa vo kri te-
ri jus. Ža vi ne tik įvai rias kas die nio 

gy ve ni mo aki mir kas su stab džiu sių fo-
to lakš tų me niš ku mas, su ges ty vu mas, 
sub ti li me ta fo rų, sim bo lių kal ba, bet 
ir bran džiai as me ny bei bū din gas su-
ge bė ji mas pla čiai, be ra si nių ir ide o lo-
gi nių ste re o ti pų ver tin ti ki tų tau tų gy-
ve ni mą ir pa ste bė ti ne tik skir tu mus, 
bet ir gi mi nys tę bei vi siems svar bias 
dva si nes ver ty bes. Ge riau siuo se nuo-
trau kų cik luo se jis jaut riai per tei kia 
nyks tan čių tau tų tra ge di ją, ken čian čių 
žmo nių skaus mą, vil tis, me di ta ci jų 
ir dva si nio nu švi ti mo aki mir kas. Čia 
ne ti kė tai at si ve ria nau jos lai ko ir erd
vės di men si jos, „ki tos“ tau tos dra ma 
tam pa sa va, su pran ta ma. Žvelg da mas 
į lakš tuo se įam žin tų žmo nių vei dus, 
jų gy ve na mo sios erd vės de ta les, vi sur 
re gi tra di ci nių gy ve ni mo nor mų iri
mo pėd sa kus, at si ve rian čias ne bū ties 
pra gar mes. 

Me ni nin kas sa vo kū ri niais ver čia 
su si mąs ty ti, ko kia ak tu a li šian dien, 
kul tū rų ni ve lia ci jos ir stan dar ti za ci-
jos lai kais, ne gau sių tau tų iš li ki mo, 
iš gy ve ni mo, jų kul tū ros lo by no iš sau-
go ji mo pro ble ma. Ši na tū ra liai, be iš-
ori nio pa to so pa ro do ma hu ma nis ti nė 
po zi ci ja yra la bai svar bi šian dien, kai 
so čios var to to jų vi suo me nės sa vo ci
niš ku abe jin gu mu, ty lė ji mu pa lai mi na 
če čė nų, kur dų, ti be tie čių ir ki tų tau tų 
ge no ci dą, pa lie ka iš ki liau siems šių sa vo 
žmo giš ką oru mą gi nan čių tau tų at sto
vams tei sę tik iš di džiai mir ti.

Nor man to nuo trau ko se daug iš-
virkš ti nės, tam sios, pa pras tai ne ro-
do mos gy ve ni mo pu sės įvaiz džių, 

rytų piligrimo pAULIAUS nOrMAnTO  
poetikos pasaulis

Paulius Normantas

KULTŪROS ĮŽYMYBĖS
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Kryžiaus išaukštinimo šventimas primena mums, jog esame 
atpirkti ir kad mums buvo atleista dėl Kristaus kančios, 
mirties ant kryžiaus ir prisikėlimo.

Šių metų rugsėjo 14 dieną, pasaulio krikščionims švenčiant 
Šv. Kryžiaus išaukštinimo šventę, atokiame, bet turtingame savo 
istorija, kultūros paveldu, gamta, Aukštaitijos miestelyje, Dūkšte, 
Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčioje, vyko Šv. Kryžiaus atlaidai, kurių 
metu buvo pašventintas naujas šventoriuje pastatytas kryžius, už 
kurio pagaminimą Dūkšto bendruomenė dėkinga UAB „Dukara“ 
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Šv. Kryžiaus atlaidai Dūkšte
Šiandien giname Kryžių – svarbiausią mūsų tikėjimo simbolį

Procesija 

Į Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčią parapijiečiai atvyko arkliuku 
kinkytu vežimu

Susirinkusiuosius džiugino Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
studentai  

Koncerto akimirka 

direktoriui Piotrui Chadorovičiui bei įmonės darbuotojams Pauliui 
Bikulčiui ir Andriui Chadorovičiui.

Mišių metu parapijiečiai buvo skatinami ignalinos dekano 
kun. Vido Smagurausko bei Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčios ku-
nigo igno Jakučio atsigręžti į savo kryžių, apgalvoti, ką jis reiškia 
kiekvienam iš mūsų. Dūkštiečiai dar atmena Šv. Kryžiaus atlaidus, 
į kuriuos gausiai susirinkdavo parapijiečiai, šalia būdavo pardavinė-
jami įvairūs saldumynai, paveikslėliai bei rožiniai, ir sako norintys, 
kad Šv. Kryžiaus atlaidai, atsiradus naujajam kryžiui, būtų kaip 
kadaise – didelė šventė bendruomenei, jungianti visus draugėn. 

Dūkšto seniūnas Vytautas Kazėnas tikisi, kad jau kitąmet 
atlaidai sukvies ne tik visus miestelio žmones, bet ir svetur išsi-
barsčiusius dūkštiečius, kurie, nesant galimybei atvykti, kartu 
bus maldoje. Praėjusiais metais po Šv. Kryžiaus atlaidų koncertą 
dovanojo Lietuvos mokslų akademijos choras, o šiemet – Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos studentai: Justina Kazėnaitė, Edgaras 
Davidovičius, ieva Juozapaitytė ir Eglė Šlimaitė. Nuostabūs jaunųjų 
vokalistų balsai įsiliejo bažnyčios fone, džiugindami kiekvieną 
atėjusįjį, o tarp jų ir Atlaiduose dalyvavusį ignalinos rajono mero 
pavaduotoją Gintautą Kindurį su žmona Diana.

Dūkštiečiai ilgai prisimins šią nuostabią Kryžiaus pagerbimo 
dieną.

Jau savo laikais apaštalas Paulius rašė: „Mat žodis apie Kryžių 
tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į Išga
nymą, jis yra Dievo galybė“. 

(1 Kor 1, 18)

Aira Gurauskaitė

Iš kairės į dešinę: Šv. Stanislovo Kostkos bažnyčios kunigas Ignas 
Jakutis ir Ignalinos dekanas kun. Vidas Smagurauskas šventina 
naująjį kryžių

 

Šį penktadienį, rugsėjo 27 dieną, 
vyksiančios Tyrėjų nakties dalyviai 
galės pasirinkti iš daugiau kaip 250 

nemokamų renginių, vyksiančių ne tik, 
kaip įprasta, Lietuvos aukštosiose mo-
kyklose bei mokslo tyrimų institutuose, 
bet ir privačiose aukštąsias technologijas 
naudojančiose ir mokslo tyrimus plė-
tojančiose įmonėse ir jų laboratorijose.

Viena iš jų dirba su išmaniųjų namų 
sistemomis, kuriomis siekiama, jog būs-
tai taptų saugesni, ekonomiškesni ir 
patogesni. Tačiau išpildyti visus šiuos 
tikslus įmanoma tik užtikrinant, kad 
ne žmogus taptų priklausomas nuo 
įrenginių, o būtent jie tarnautų žmogui. 
Apie išmaniuosius namus bei jų ateitį 
pasakoja apsaugos ir automatikos siste-
mas Lietuvoje gaminančios bendrovės 
„Eldes“, kuri savo duris lankytojams 
atvers šių metų Tyrėjų naktyje, verslo 
plėtros direktorius Artūras Taicas.

Neretam žmogui, išgirdus kalbas 
apie išmanųjį namą, gali pasirodyti, jog 
aptariamas koks nors mokslinės fantas-
tikos filmas. Tačiau šiandien akivaizdu, 
kad tai ne ateitis, o dabartis. Kaip išma-
nieji namai atrodo dabar?

išmanieji arba protingi namai jų 
gyventojams leidžia stebėti, kontroliuoti 
bei valdyti juose vykstančius kasdie-
nius procesus ar daiktus ypač paprastai 
ir netgi nebūnant namuose – tiesiog 
naudojant telefoną, valdymo pultelį ar 
kompiuterį.

Taigi, atostogaudamas pajūryje, 
žmogus išmaniuoju telefonu gali ne 
tik įjungti ar išjungti pievelės laistymą, 
šildymo katilą ar apsaugines žaliuzes, 
bet ir matyti, kuriame kambaryje kokia 
temperatūra, atidaryti garažo vartus kai-
mynui, atėjusiam pasiskolinti kopėčių, 
taip pat žinoti, kiek elektros suvartojo 
šildymo katilas per paskutinį mėnesį.

Nors pačios automatizavimo siste-
mos yra pakankamai sudėtingos, vartoto-
jui jas pritaikyti bei naudoti kasdieniame 
gyvenime yra itin lengva. Be to, norint 
turėti protingus namus, nereikia įsidiegti 
visų įmanomų naujausių technologijų, 
kurios gali kainuoti dešimtis ar šimtus 
tūkstančių litų. Pakanka kiekvienam kon-
krečiam poreikiui ar problemai parinkti 
tinkamiausią sprendimą, kuris garantuos 
funkcionalumą nekainuos brangiai.

Būtent todėl vietoje protingo namo 
sąvokos šiuo metu vis dažniau vartojama 
„internet of things“ (liet. daiktų interne-
tas), kurios pagrindinė idėja – kasdieniai 
daiktai susisiekia tarpusavyje, priima 
sprendimus pagal vartotojo nustatytas 
taisykles arba jo elgsenos šablonus.

Papasakokite plačiau, kokias 
galimybes suteikia išmaniojo namo 
sprendimai?

Sprendimų spektras šiandien yra 
ypač platus. Pradedant išmaniosiomis 
apsaugos sistemomis, skirtomis identi-
fikuoti patalpoje judantį objektą, atida-
romą langą, duris, taip pat užfiksuoti ki-

lusį gaisrą ar būsto užliejimą ir baigiant 
automatikos sistemomis, kurios leidžia 
valdyti visus procesus ar daiktus, kurie 
veikia namuose ar kitur. Šios sistemos 
leidžia stebėti ir valdyti šildymą, vėdini-
mą, apšvietimą, laistymą ir kita.

Pavyzdžiui, jeigu temperatūra 
kambaryje pakyla aukščiau nustaty-
tos, nuleidžiamos apsauginės žaliuzės 
ir įjungiamas vėdinimas. Be to, ir pats 
žmogus realiuoju laiku žino, kokia tem-
peratūra yra jo miegamajame, vonioje, 
sandėliuke, ir gali tai keisti pagal porei-
kius. Vien naudojant išmanųjį elektros 
lizdą, galima per nuotolį jame įjungti ar 
išjungti elektros srovę, taigi, tuo pačiu 
įjungti ar išjungti prie jos prijungtą bet 
kokį prietaisą.

Šiandien sumanaus namo spren-
dimai suteikia galimybę gyventi ekolo-
giškiau ir taupiau – sutaupyti net apie 
trečdalį resursų, pavyzdžiui, elektros 
energijos. Todėl ir kuriant sprendimus 
orientuojamasi į apčiuopiamą naudą, 
kurią pajustų vartotojas.

Ar visus namus galima paversti 
išmaniaisiais?

Tikrai ne visus namus galima pa-
versti išmaniaisiais – to net nereikia, nes 
kiekviename būste galima technologijas 
pasitelkti pagal poreikius ir naudos ver-
tinimą bei išmaniaisiais paversti tik dalį 
procesų bei daiktų. Nepriklausomai nuo 
to, kokį būstą žmogus turi, kiekvienam 
reikėtų pradėti galvoti ir apie naujas 

galimybes taupyti, ypač brangstant 
energijos ištekliams, taip pat – ir būsto 
išlaikymui.

Pagrindinis ir dažniausias poreikis 
lietuviškame būste yra pasitelkiant iš-
maniuosius sprendimus stebėti ir val-
dyti savo būsto šildymo ir vėdinimo sis-
temą ir taip taupyti energijos išteklius.

Žinoma, senos statybos daugiabu-
čiuose su centralizuotu šildymu išma-
nųjį sprendimą pritaikyti nėra lengva, 
tačiau, jei tai finansiškai naudinga, ga-
lima keisti sistemos struktūrą ir įvesti 
individualią apskaitą.

Vis dėlto, statant naują daugiabutį 
ar nuosavą namą, jau reikėtų iš anksto 
nuspręsti, kas ir kaip jame veiks bei 
kokias technologijas pasitelkti.

išmanaus namo sprendimai ir yra ku-
riami visų pirma atsižvelgiant į problemas 
bei poreikius, kurie anksčiau galbūt atrodė 
neišsprendžiami ar tiesiog neįmanomi 
įgyvendinti. Juk šiandien atrodo logiška 
namus labiau sušildyti tik prieš grįžtant 
jų gyventojams, pievelės laistymą įjungti 
tik vakare nebekaitinant saulei. Visa tai 
gali atlikti išmanieji namai.

Kokia išmaniojo namo ateitis ir ar 
žmonių, kurie žavisi technologijomis, 
negąsdina mintis, kad netrukus namas 
gali tapti gudresniu už šeimininką?

Šiandien išmaniojo namo spren-
dimai yra paremti koncepcija, jog pats 
vartotojas gali iš anksto nustatyti pa-
rametrus, taip pat papildomai stebėti 

ir koreguoti juos pagal savo poreikį. 
Tačiau viskas priartėjo prie to, jog būstas 
savarankiškai analizuos savo šeiminin-
ko įpročius ir poreikius.

Jau po kelių savaičių stebėsenos ir 
be komandos mobiliojo telefono apli-
kacijoje būstas žinos, jog darbo dieno-
mis žmonių namie nebus nuo aštuntos 
iki šeštos, todėl tuo metu palaikys tik 
kambariams būtiną temperatūrą, ati-
tinkamai šildymas ir vėdinimas au-
tomatiškai koreguosis šeimininkams 
užmigus. Sprendimai apims daugybę 
procesų, pavyzdžiui, žmogui įsitaisius 
ant sofos ir pradėjus skaityti knygą, būs-
tas atitinkamai sureguliuos apšvietimą, 
užtikrindamas komfortą ir žmogaus 
sveikatos tausojimą.

Taigi, stebėdamas savo šeiminin-
ką, būstas reaguos, koreguos procesus 
bei teiks rekomendacijas. Kartais juo-
kaujame, kad toks būstas tikrai taps 
išmanesniu už šeimininką, vis dėlto 
tuo tarpu šeimininkas galės tiesiog at-
sipalaiduoti ir nebegalvoti apie daugelį 
buities reikalų.

Ačiū už pokalbį.
Visa informacija apie „Tyrėjų nak-

ties“ renginius skelbiama interneto sve-
tainėje www.tyrėjųnaktis.lt bei projekto 
Facebook paskyroje www.facebook.
com/tyrejunaktis.

Tomas Žalandauskas

Tyrėjų naktyje bus prognozuojama, ar ateities namai  
taps išmanesni už jų šeimininkus

MOZAIKA
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naujas mokslas, spręstina iš to, kad 
mums, lituanistams, studijavusiems 
1950–1955 m. Universitete, apie se-
miotiką nebuvo net užsiminta jokiame 
kurse. Prie to prisidėjo, žinoma, ir bol-
ševikų ideologų primetama neigiama 
pažiūra į ją kaip į „buržuazinį“ mokslą. 
Tada buvo kiek kalbama tik apie se-
mantiką, kuri buvo lietuviško žodžio 
„reikšmė“ pakaitalas. Taigi, mano kar-
tos studentų absoliuti dauguma nė 
semantikos netraktavo kaip kalbotyros 
šakos, turinčios savo objektą, teorinius 
principus ir terminų sistemą.

ir semantika, ir semiotika (ir vis 
rečiau vartojama semasiologija) turi 
daug bendrų bruožų, sąlyčio taškų ar 
net sąlyčio linijų, šių mokslų genetinę 
giminystę įrodo tai, kad jų pavadini-
mus sudaro ta pati šen. graikų kalbos 
žodžio sèma „ženklas“ šaknis. Lingvis-
tikoje ir atskirai vartojamas žodis semà, 
reiškiantis mažiausią reikšmės vienetą. 
Tad tiek semantika, tiek semiotika – 
mokslai, tiriantys reikšmę, prasmę.

Reikšmės tyrimo pradininkai buvo 
kalbininkai, visų pirma leksikologai. 
Semantikos terminą pirmasis pavarto-
jo prancūzų kalbininkas Mišelis Brealis 
(Breal) 1897 m. išleistoje knygoje „Es-
sai de Semantique“ (Semantikos studi-
ja, arba Semantikos apybraiža). Semio- 
tikos mokslui atsirasti impulsą davė 
prancūzų kalbininko Ferdinando de 
Sosiūro (de Saussure) 1906–1912 m. 
skaitytos kalbotyros paskaitos, kurios 
jo mokinių pastangomis 1916 m., po 
profesoriaus mirties, buvo išleistos 
knyga „Cours de linguistie genorale“ 
(Bendrosios kalbotyros kursas). O se-
miotikos pradininku laikomas ameri-
kietis logikas ir matematikas Čarlsas 
Sandersas Pirsas (Ch. B. Peirce).

Semantikos ir semiotikos mokslai 
nepaprastai sparčiai plito, kūrėsi jų 

įvairios kryptys. Kito taip pat seman-
tikos ir semiotikos santykio suvoki-
mas. Šiuo metu, atrodo, dominuoja 
pažiūra, kad semantika – siauresnė, 
tik kalbotyrai priklausanti šaka, o 
Ferdinando de Sosiūro semiotika aps-
kritai tiria reiškinius, kurie susiję su 
prasmingumu. Jos idėjos taikomos ne 
vien kalbai, bet ir mitologijai (pvz., 
paties A. J. Greimo darbai), ir mu-
zikai, ir psichologijai, ir teologijai, ir 
ekonomikai, ir istorijai, ir filosofijai, 
apskritai daugeliui sričių. Tad neat-
sitiktinai K. R. Kašponis gilinosi į 
semiotiką, į jos kūrėjo veikalus, nes 
semiotika stengiasi „apibrėžti bendro-
sios humanitarinių ir socialinių moks-
lų pažinimo teorijos ir metodologijos 
pagrindus“ (žr. K. Rimtautas Kašpo-
nis. Algirdas Julius Greimas ir jo se-
miotika. – Kaunas: „Naujasis lankas“, 
2009). Be K. R. Kašponio, lietuvių  
kultūros įvairias sritis analizuoja lite-
ratūrologai prof. habil. dr. K. Nastopka 
ir Saulius Žukas, muzikologas doc. dr. 
D. Kučinskas, doc. H. Misiukevicius ir 
kt. Dauguma Lietuvos semiotikų yra 
susibūrę 1992 m. Vilniaus universitete 
įsikūrusiame A. J. Greimo semiotinių 
studijų centre.

Per beveik šimtą raidos metų se-
miotika išsišakojo į labai sudėtingą 
mokslo discipliną, susiskaidžiusią, 
kaip ir kiti mokslai, į savitas moky-
klas: prancūzų, italų, Tartu (Estija), 
Maskvos ir kt. Daugumas lietuvių 
semiotikų šliejasi prie prancūzų mo-
kyklos, kurios vienas svarbiausių (o 
gal ir svarbiausias) kūrėjų yra A. J. 
Greimas. Tą jo išskirtinę svarbą labai 
gražiai rodo K. R. Kašponio knyga 
„Greimas arti ir toli“. Nuostabiausia, 
kad tai padaryta ne dėstant semiotikos 
teorijas, kurios daugeliui skaitytojų 
būtų nė nepatrauklios, bet nupasako-
jant 2003 m. rugsėjo 5–21 d. Lietuvos 
muzikos akademijoje K. R. Kašponio 

surengtos Greimų šeimos ikonografi-
nės medžiagos ekspozicijos išaugimą į 
parodą „Algirdo Greimo vaikystę“ ir 
pateikiant aprašymą, kaip ši paroda 
su didžiausiu pasisekimu buvo eks-
ponuojama ne tik Vilniuje (4 kartus), 
Kaune (2 kartus), Druskininkuose, 
Kupiškyje, Marijampolėje, Kunigiš-
kiuose (Anykščių raj.), Šiauliuose ir 
Prienuose, bet ir užsienyje – Paryžiuje 
(dviejose vietose), imatroje (Suomi-
ja), Helsinkyje, Maskvoje ir galiausiai 
Nankine (Kinija).

O viskas prasidėjo nuo to, kad 
2001 m. birželio 7–10 d. imatroje 
(Suomija) vykusiame 7-ajame tarp-
tautiniame muzikų kongrese po  
K. R. Kašponio perskaityto pranešimo 
„M. K. Čiurlionio kūryba ir menų 
struktūriniai ryšiai“ į užuominą, kad 
pranešėjas mokęsis toje pačioje gim-
nazijoje, kurioje mokėsi ir A. J. Grei-
mas, iš karto reagavo Helsinkio profe 
sorius Ero Tarastis. Gerbiamam suo-
mių profesoriui pasirodė būsią įdomu 
ir prasminga išryškinti A. J. Greimo 
vaikystės Kupiškyje gyvenimo metus 
(1919–1927). Ne kiekvieno moks-
lininko vaikystė patraukia dėmesį! 
Prie šio pasiūlymo prisidėjo kitas au-
toritetingas mokslininkas – Estetikos 
ir meno mokslo instituto Sorbonoje  
(t. y. Paryžiaus universitetas) vadovas 
kompozitorius, muzikologas ir semio-
tikos profesorius Kostinas Mierianu 
(Costin Miereanu). iš šios paskatos 
ir išaugo gana greitai paroda „Algirdo 
Greimo vaikystė“.

Čia pristatoma K. R. Kašponio 
knyga nėra tik parodos medžiagos 
reprodukavimas ir atgarsių refera-
vimas. Jos turinys kur kas platesnis. 
Jeigu imtume iš eilės skaityti ar bent 
vartyti knygą, tai pirmiausia, kaip 
įprasta, joje rastume K.R. Kašpo-
nio pasirašytą „Pratarmę“, paskui 
trumpą apybraižėlę „Algirdas Julius 

Greimas“. Toliau eina nemažas sky-
rius „Ekspozicijos“ Algirdo Greimo 
veikalė? Taip, nuo vaikystės katalo-
gas“ (p. 3–40), atspindintis parodos 
turinį ir struktūrą. Ekspozicija buvo 
pradedama tema ar stendu „Algirdas 
Julius Greimas (1917–1992)“*. Po jo 
pateikiama medžiaga temomis „Lietu-
va Pabaltijyje“, „Kupiškio kraštas“, 
„Kupiškis“, „Greimai Užnemunėje“,  
Julius Greimas (ijo–l942)“, „Konstan-
cija Mickevičiūtė-Greimienė (2013, 
„Gražina.Greimaitė-Tupčiauskienė 
(1911–). Romualdas Greimas (1923-)“, 
„Algirdas Julius Greimas (1917-
+ 1992)“. Po šių biografinių temų 
parodoje eksponuotos septynios 
chronologinės padalos nuo 1917 iki 
1927 m., kuriuos būsimasis semio-
tikas praleido Tūloje, Kunigiškiuose 
(Anykščių raj.) ir Kupiškyje (1919–
1920, 1921–1922, 1923–1924, 19; 1926 
ir 1927) . Tas didysis skyrius knygoje 
baigiamas dviem mažais skyreliais: 
„Pabaigos mintys“ ir „Apie autorių“ 
(jame pristatomas ekspozicijos suda-
rytojas K. R. Kašponis).

Antrasis didelis knygos skyrius, 
apimantis net 75 jos puslapius „Eks-
pozicijos „Algirdo Greimo vaikystė“ 
keliai“ (turinyje „Ekspozicijos keliai“). 
Jo pradžioje trumpas poskyris „A.J. 
Greimo idėjų šviesoje”, turintis dvi 
temas: „7-asis tarptautinis muzikos 
reikšmės kongresas Suomijos imatroje 
2001 m. birželio 7–10 d.“ ir „Helsinkio 
universitetas“. Juose apibūdinamas 
minėtų dviejų kitataučių mokslininkų 
paskatinimas ir jo realizavimo pra-
džia. Štai 2004 sausio 27–vasario 1 d. 
vykusiame tarptautiniame semiotikos 
studijų seminare K. R. Kašponis skaitė 
pranešimą „Algirdo Greimo vaikystė“, 
kuriame išdėstė „intelektualiųjų ir 
estetinių ženklų genezės prielaidas 
Greimo biografijoje“ (p. 43). Seminaro 
dalyviai, teigiamai įvertinę praneši-

mą, siūlę išplėsti jį. Tai paskatinę imti 
rengti ekspoziciją „Algirdo Greimo 
vaikystė” lietuvių ir prancūzų kal-
bomis.

Toliau knygoje eina šio skyriaus 
antrasis poskyris „Parodos“, kuriame 
aprašomos iš eilės rengtos šios par-
odos Lietuvoje ir užsienyje. Vieto-
vės išvardytos šiame straipsnyje kiek 
anksčiau. Poskyris baigiam dviem 
padalomis, kurios nėra susijusios su 
paroda: „Įamžinti vardai“. 

Referuojama, kad A.J. Greimas 
įrašytas leidinyje „100 iškiliausių Lie-
tuvos žmonių“ ir paminkle „Vieny-
bės medis“. O padaloje „Spauda apie 
ekspedicijos kelius ir kita literatūra“ 
pateikiama parinktos lietuvių litera-
tūros apie A. J. Greimą bibliografija. 
Negalėdami čia apžvelgti visų vie-
tovių, kur buvo eksponuota paroda, 
tenkinamės paskutinės jos buvimo 
vietos tolimojoje Kinijoje referavimu. 
Tomis dienomis Kankino pedagoginio 
universiteto Užsienio kalbų ir kultūras 
mokykloje posėdžiavo Tarptautinės 
studijų asociacijos 11-asis pasaulio 
kongresas „Globalioji semiotika: til-
tas tarp skirtingų civilizacijų“. Jame 
dalyvavo gausus lietuvių semiotikų 
būrys, sudaręs Sričių skyriuje atskirą 
padalinį, kuris vadinosi „Greimas ir 
semiotika Lietuvoje“. Be septynių lie-
tuvių pranešimų, padalinio posėdyje 
tema „Greimas vėl Greimas: jo vieta 
globalinėje semiotikoje“ referavo ir 
minėtas suomis prof. E. Tarastis. Šiaip 
ar taip, Karolio Rimtauto Kašponio 
knyga „Greimas arti ir toli“sėkmingai 
atskleidžia A. J. Greimo tuo neabe-
jotinai iškilią vietą tarp XX amžiaus 
antrosios pusės mąstytojų, o kartu ji 
žadina prielaidą, kad Vilniaus univer-
siteto liaudies dainų ir šokių ansam-
blis buvo tramplynas jos autoriui į 
mokslo platumas ir aukštumas.

torijos Klaipėdos fakultetuose režisūrą, 
dirba Šilutės 3-iojoje vidurinėje mokyk- 
loje, domėjosi tomis mano kanklėmis. 
Kaipgi! Juk mano kankliavimo klausėsi 
Maironis.

... Kai praveri Maironio namų du-
ris, kanklės suskamba „Lietuva bran-
gi“ motyvu. F. Stancikienė dabar čia  
nebuvusi, net nesupranta, kaip mecha-
niniai pirštai gali kankliuot. Braukė per 
stygas ir žiūrėjo į savo nudirbtas rankas 
– jau taip nebeklauso, kaip anksčiau.

Vyras Vincas Stancikas – zoo-
technikas, baigęs Belvederio kursus. 
1946-aisiais sumanė važiuoti į Šilutę, 
arčiau tėviškės Vainuto. Jis – iš didelio 
ūkio, ar ne 50 hektarų jo tėvai turėjo, 
bet dešimt vaikų.

– Anytai aš – prasčiokė, kaip rakštis 
akyse,– pasakojasi F. Stancikienė. – Pa-
sakysiu: vyras manęs nei mušė, nei pešė, 
bet kai gimdžiau – tuoj iš namų: „Man 
vaikų nereik!“ – sakė. Per dešimt metų – 
septyni vaikai. Labai sunkiai gyvenom 
– ir vaikai kalėdojo. Eugenijus gimė Kre-
kenavoj, Virginija ir Valda – Ramygaloj, 
Vidmantas ir Algimantas – Kaišiadoryse. 
Kur vyras dirbo, ten ir aš kėliausi.

Krekenaviškės Felicijos likimas 
pirmiausia mus sieja su Maironio at-
minimu.

F. Stancikienė man smulkiai pasa-
kojo, kur teka Nevėžis, kur Lokauša. 
Maironis padarė stiprius laiptus. Ar į 
kapus, ar į pievą, į daržą ar į šventorių, 
lipa ir lipa tais laiptais žmonės.

– Kada vyko vaidinimas? Nepri-
simenu. Mama parėjo iš bažnyčios. 
Klebonas per pamokslą pasakė: kas 
turi atliekamų pakulų, pašukų, siūlų 
ir ruginių šiaudų kūlių – suneškite į 
kleboniją, darysim scenos užuolaidas. 
Raštuotas! Bus vaidinimas!

– Kokios spalvos? Žalia, raudona, 
ruda... 

Genovaitė buvo Apolonija Petku-
tė, klebono K. Kazlausko pusseserė. 
Kai vaidino – kaip vaikas, su melsva 
suknia, miške, pusnuogė...

– Kiek metų jums tada galėjo būti?
– Žinau, kad dainavom, kad vai-

nikus pynėm, bet kada tai buvo? Kaz-
lauskas baigė farmaciją, dirbo vaistinėj 
Gruzijoj, paskui stojo į kunigus. Apo-
lonija ateidavo pas mus. Mama mokė-
jo virti. Mes iš klebonijos imdavome 
arklius malkoms parsivežti. Kirtom 
rugius. Kazlauskas visad su visais kartu 
valgydavo. Neišeina iš virtuvės, kol visi 
nepavalgo. Penktadieniais – pasninkas, 
bet Kazlauskas: aš pasimelsiu. Jokio 
penktadienio darbininkams!

Į pievas eidavom, „Jurgelį meistre-
lį“ žaisdavom.

– Šieną sulis!
– Kas sulydins, tas ir išdžiovins!
Maironis ir po karo vis dar at-

važiuodavo į Krekenavą. Atvažiavęs 
apsistodavo pas našlę Lukoševičienę, 
kuri turėjo erdvų namą Švenčiuliškių 
pusėj. Marcelė, Maironio sesuo, sakė 
mamai: „Ponia Ragauskiene, jei jūs 
būsite Kaune, eisite kitur nakvynės, 
broliukas labai užsigaus.“

– Kodėl būtų turėjęs užsigauti? – 
klausiu F. Stancikienę.

– Per karą pas mus buvo paslėptas 
bažnyčios turtas ir Maironio kryžius. 
Prie krosnies tėvelis sienelę primūrijo... 
Kai išardė, kaimynai stebėjosi: „ir kas 
galėjo pagalvoti!“

Kaune, memorialiniame Poeto 
kambaryje, kabo dailininko Juzefo 
Mioduševskio tapytas Maironio por-
tretas. Čia galima įsižiūrėti į prelato 
regalijas – kryžių ir žiedą. Reikia ma-
nyti, kad tas brangenybes per Pirmąjį 
pasaulinį karą Maironis ir slėpė Kre-
kenavoje pas Ragauskus.

– Pas Maironį buvau kelis sykius. 
Vieną, kai pas ministrą važiavau su 
mama, rodos, 1925 metais. Kiek anks-
čiau – per Dainų šventę.

– Kaip įėjot? Ar spaudėt skambutį, 
beldėtės ar kitaip?

– Neprisimenu. Atidaro duris 
Mačiulytė ... („Ar tikrai Mačiulytė? 

Ar nebuvo kitų moterų?“ – „Ne, tik 
Mačiulytė.“)

Kiek pagalvojusi:
– Duris atidaro, neatsimenu kas, 

svetimų nemačiau, turbūt Marcelė. Pa-
kvietė į kambarį (kitą kartą – į kamba-
riuką nedidelį pakvietė). Paskui Mairo-
nis įėjo iš kito kambario. Pakalbėjom, 
kad jam patiko Krekenavos apylinkės. 
Kaip tie jo suoleliai, ar nenuversti? 

– Ar vaišino?
– Rodos, kad sausainių buvo. Klau-

sė, kaip tėvai sveiki, kas Krekenavoj 
gero?.. Rožių arbatą gėrė ponai, pa-
vyzdžiui, Lančiūnavoj. Lietuvos laikais 
būdavo japoniškos arbatos, pakiukas 
35 centai, šiaip arbata iš vaisių kau-
liukų, kriaušių, žemuogių. Džiovintų 
vaisių arbatą ir mes namie gerdavom. 
Tėvelis be arbatos – nė vienos dienos. 
Samovaras buvo namuose. Savo amžiuj 
nemačiau tėvo girto. Senelis taip pat 
negėrė.

Dar vienas F. Stancikienės pasa-
kojimas.

– Kaizerininkai Krekenavos varpą 
Juozapą sudaužė. Kaip varpus daužė, 
savo akimis mačiau. Kūjais sutrupino ir 
išvežė ginklams lieti. Karui prasidėjus, 
visi trys Krekenavos bažnyčios varpai 
buvo paslėpti – palaidoti kapinėse. Tai 
žinojo daugelis parapijiečių. Kažkas 
turbūt išdavė kaizerininkams, kur pa-

slėpti varpai. (Kitą kartą pasakojo, kad 
toks ir toks žmogus turėjo ilgą liežuvį, 
bet paprašyta pakartoti, jo pavardės ne-
besakė.) Vokiečiai liepė iškast varpus. 
Vieno nerado, bet du iškasė. Klebonas 
paprašė, kad leistų mišias atlaikyt. Pa-
kvietė tuos pietų.

Žmonės tuo metu varpus vėl su-
kėlė į varpinę. Bet vokiečiai nukapojo 
virves ir varpus paleido žemėn... Vieno 
šonas atskilo. Krisdamas Juozapas gilią 
duobę išmušė. Ši duobė prisiminimui 
buvo palikta.

Kai numetė varpus, ėjo garsas iki 
pavakario. Aidas sklido už Varnakalnio 
miškų – kokius šešis septynis kilome-
trus ir dar toliau. iki pt saulės laidos 
buvo girdėti: ti-kin, ti-kin... 

Krekenaviškiai turėtų paliudyti, o 
Maironis ar neužsimena apie tai savo 
raštuose?

***
Prisimenate, kaip 1963 metais Jus-

tinas Marcinkevičius rašė apie kitą 
– Mažosios Lietuvos – kunigą: „Do-ne-
lai-tis! Klausykit, skamba kaip varpas. 
Donelaitis! Klausykit, skamba kaip 
arklas“?

Ar dar tebegirdim Maironio bal-
są – tą patį, kuris du kartus kėlė Lie-
tuvą iš miego: XX amžiaus pradžioj 
ir pabaigoj?

 Atkelta iš 7 p.
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Lietuvos mokslininkų laikraščio „Mokslo Lietuva“ projektui „Mokslui, kultūrai, visuomenei“ vykdyti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas 2014 m. skyrė 43 tūkst. Lt. 
„Mokslo Lietuvos“ redakcija

Mieli „Mokslo Lietuvos“ skaitytojai,
užsiprenumeruokite „Mokslo Lietuvą“ pašto skyriuose arba internetu 
2014-iems metams ir paraginkite tai padaryti bičiulius!!! Lietuvos 
mokslo aktualijos, įdomūs ir vertingi interviu pasieks Jus greičiau ir 
operatyviau nei lauktumėte pasirodant internete.
Prenumeratos kaina:  
1 mėn. – 9,19 Lt, 3 mėn. – 27,55 Lt, 6 mėn. – 55,08 Lt.
Mums Jūsų parama reikalinga kaip niekad!
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 Lietuvos delegacija: Valdas Selenis, Arnaud Parent, Birutė Railienė, Libertas Klimka, Asta Lignugarienė, Romualdas Šviedrys, 
Vilma Gudienė, Ramūnas Kondratas
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Rugsėjo 23 d. „Mokslo Lietuvos“ redakcijoje įvykusio pasitarimo dalyviai:  
(iš kairės): dizainerė Jūratė Kemeklytė Bagdonienė, vyriausiasis redaktorius  
Jonas Jasaitis, Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos pirmininkas Vygintas 
Gontis, redakcinės kolegijos pirmininkas Alfonsas Ramonas, administratorė  
Zita Gelūnaitė, Mokslininkų sąjungos instituto direktorius Valentas Daniūnas  
ir stilistė Ona Gaidamavičiūtė

Prieš konferenciją Nacionalinio 
archyvo centriniuose rūmuose įvy-
ko mokslo istorijos žurnalo „Acta 
Balticae historiae et philosophiae 
scientiarum“ redaktorių kolegijos 
posėdis. Vyriausiasis redaktorius Pe-
teris Miursepas (Peeter Mürsepp) 
dėkojo kolegijos nariams už darbą, 
pagalbą, iniciatyvą, pristatė svarsty-
mui žurnalo turinio gaires, darbo su 
autoriais peripetijas. Kolegijos nariai 
teikė siūlymus, dalijosi nuogąstavi-
mais dėl spausdinto žurnalo ateities. 
Svarbiausia problema – popierinio 
varianto spausdinimas. Kol kas žur-
nalas spausdinamas Talino technikos 
mokyklos lėšomis, ir teko nuleisti 
akis išgirdus klausimą, ar latviai ir 
lietuviai neketina dalintis leidybos 
išlaidų. Negi pasakysi, kad Lietuvoje 
parama neteikiama kitų šalių žurnalų 
leidybai... Redaktorių kolegijos nariai 
pritarė, kad popierinį variantą derėtų 
spausdinti kuo mažesniu tiražu, juo-
lab visas žurnalo tekstas skelbiamas 
atviroje prieigoje adresu: http://www.
bahps.org/acta-baltica

Konferencijos pabaigoje įvyko Bal-
tijos mokslo istorijos ir filosofijos drau-
gijos (BMiFD) asamblėja. Kiekvienoje 
asamblėjoje pirmininkavimas asoci-
acijai perduodamas rotaciniu būdu 

Lietuvos, Latvijos arba Estijos mokslo 
istorikų ir filosofų bendrijos preziden-
tui. Prof. Peteris Miursepas iškilmingai 
paskelbė, kad nuo šios dienos BMiFD 
pirmininkaus akad. Janis Stradinis, 
kuriam taip pat tenka garbė kviesti 
mokslo istorikų ir filosofų bendruo-

menę į 27-ąją Baltijos mokslo istorikų 
konferenciją Rygoje ir Jelgavoje 2015 
m. lapkričio 24–25 d.

Asamblėjoje buvo svarstomi tarp-
tautiniai mokslo istorikų ir filosofų 
bendruomenės klausimai: bendradar-
biavimas Europos sąjungos projek-

tuose, bendros publikacijos, jaunųjų 
mokslininkų stažuotės ir praktikos 
mokslo istorijos institucijose. Buvo 
nutarta kiekvienoje šalyje išskirti įdo-
miausius, aktualiausius mokslo isto-
rijos klausimus, kuriuos galima būtų 
teikti kaip bendrus projektus. Kadangi 

nuo 2012 m. į BMiFD įstojo Suomija, 
buvo svarstoma, kaip šį klausimą su-
derinti su tarptautiniu draugijos daly-
vavimu Tarptautinėje mokslo istorijos 
ir filosofijos draugijoje, kadangi šiuo 
metu nacionalinio komiteto sudėty-
je Estija, Latvija ir  Lietuva dalijasi 
vieną mandatą. Daug diskusijų sukė-
lė mokslo istorijos studijų universi-
tetuose klausimas. Buvo svarstoma, 
kaip temas siūlyti giminingų mokslų 
fakultetams, kad atgaivinti magistran-
tūros, doktorantūros studijas. Lietuva 
šiuo klausimu, deja, nedaug turėjo ką 
papasakoti. 

Konferencijoje neapsieita ir be 
„pipirų“ – neatvykusių pranešėjų var-
do kortelės kelias dienas gulėjo ant 
registracijos stalelio. Organizacinio 
komiteto sprendimu – be pateisina-
mos priežasties neatvykusių prane-
šėjų santraukų neįtraukti į internete 
skelbiamą konferencijos knygą. Šiuo 
metu ją galima rasti konferencijos sve-
tainėje adresu: http://www.oppihistori-
allinenseura.fi/julkaisut/BAHPS_abs-
tracts_2014.pdf 

B. Railienės ir V. Selenio dalyva-
vimą konferencijoje rėmė Lietuvos 
mokslo taryba (LMT reg. Nr. ACO-
14004).

Valdas Selenis, 
B. Railienė

XXVI TArpTAUTInĖ BALTIJOS ŠALIŲ MOKSLO  
ISTOrIJOS KOnFErEnCIJA HELSInKYJE

rop pa sie ki kal nų pa pė dę. O kar tais 
tik tai ki tą die ną“. Pri si tai ky mas prie 
vie ti nių gy ven to jų gy ve ni mo rit mo, 
pa pro čių, tie sio gi nis ben dra vi mas 
su jais pa de da Nor man tui įsi skverb-
ti į to li mų Ti be to ir Hi ma la jų tau tų 
dva sią, su tei kia jo nuo trau kų cik lams 
ypa tin gą įtai gu mą ir au ten tiš ku mą.

Sim bo li nė, o sy kiu ir kon cep tu a li 
pas ta rų jų ke tu rių cik lų ašis yra di din-
gas, am ži no snie go ke pu re už deng tas 
šven ta sis Kang Rin po chės (Kai la šo) 
kal nas Va ka rų Ti be te. Kal nai, uo-
los, plokš čia kal nius ir kal na gūb rius 
rai žan tys kan jo nai, slė niai, ku riuo se 
tarps ta pa bi ros gy ven vie tės, – tai šio 
Hi ma la jų re gio no ma žu ly čių tau te-
lių bū ties erd vė. Į ho ri zon tą už go-
žian čių kal nų vieš pa ti ją už kly dęs 
žmo gus yra pri vers tas tai ky tis prie 
ap lin kos. Žmo gus čia nuo la tos jau čia 
gam tos sti chi jų al sa vi mą, ku rį at pa-
žįs ta me Nor man to por tre tuo ja mų 

žmo nių vė jo nu gai rin tuo se vei duo se, 
šven tyk lo se, daik tuo se. iki bu dis ti nė 
Hi ma la jų tau tų mi to lo gi ja pa rem ta 
šven tų kal nų ir uo lų kul tais. Kal nai 
ir uo los – tai aukš čiau sios die vy bės, 
gy ve nan čios pa na šiai, kaip žmo nės. 
Jų die viš kos es mės at spin dys yra to-
te mi niai Hi ma la jų tau tų gy vū nai – 
ja kas, šuo, ar klys, gy va tė, tig ras. Net 
Vi a. ėmęs sklis ti bu diz mas ne pa jė gė 
pa keis ti ar cha jiš kų ti kė ji mų ir įtrau-
kė juos į vie ti nes bu dis ti nės re li gi jos 
sis te mas.

Nor man to fo to lakš tuo se pir miau-
sia kal ba po jū čiai, jus liš kai su vo kia mos 
ar chi tek tū ros de ta lės, dra bu žių klos tės, 
žmo nių fi gū ros, vei dai. Net di din gi 
Hi ma la jų kal nų si lu e tai, su si lie jan tys 
su kos mi ne erd ve, iš lai ko jus liš ku mo ir 
me džia giš ku mo ele men tus. Fo to gra fas 
dė me sį su tel kia ne į eg zo tiš kas et no gra-
fi nes de ta les, o į iš kal bin gus, rim ties 
ku pi nus žmo nių vei dus, by lo jan čius 
apie mums ne ži no mus li ki mus. Įam-
žin ti šį rūs tų Hi ma la jų tau te lių pa sau lį, 

ku pi ną kas die ny bės po eti kos, – va di-
na si, pra tęs ti jo eg zis ta vi mą ir su teik ti 
jam is to ri nę pras mę.

Ypa tin go au ten tiš ku mo Hi ma la jų 
ir ti be tie tiš kiems cik lams, net gi, sa ky-
čiau, kon cep tu a liai nau ją di men si ją 
su tei kia fo to lakš tus pa pil dan čios sod-
rios min tys, po eti nės pa ra fra zės, fi lo-
so fi nė re flek si ja, in ty miuo se ke lio nių 
die no raš čiuo se už fik suo ti aki mir kos 
įspū džiai. Čia aky lą fo to gra fo žvilgs-
nį ir kad ro erd vę ne ti kė tai pra ple čia 
fi lo so fi nė bei po eti nė re flek si ja. Taik-
laus žo džio Nor man tas ieš ko il gai, 
rū pes tin gai, sa vo teks tus ir afo riz mus 
šli fuo ja tar si ak mens lui tus. „No riu, – 
sa ko jis, – kad žo dis sver tų bent šim tą 
to nų“. Ši tai yra at sa kin go po žiū rio į 
gy ve ni mą ir kū ry bą iš raiš ka, liu di-
jan ti, jog vos ne me ta fi zi nę pras mę 
įgau nan čios ke lio nės į Ry tų ša lis su-
vo kia mos kaip lem tin gas žmo nes ir 
tau tas su ar ti nan tis triū sas.

rytų piligrimo pAULIAUS nOrMAnTO 
poetikos pasaulis
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