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Mieli skaitytojai,

Nesulaukę žiemos, klausiame mokslininkų – ar tiesa, kad prie 
šiltnamio efekto Žemėje prisideda ir augalai, išskirdami meta-
no dujas? Tačiau šiandien mokslininkai ir be mūsų klausimų 
turi ką veikti. Drąsiomis mintimis šokiruoja biochemiko Dobilo 
Kirvelio uždarojo ciklinio kodavimo ir deko-
davimo paradigmos pagrindu nagrinėjamas 
žmogaus ir žmonijos gyvenimas. Mokslinin-
kas priverčia pasvarstyti: ar gyvybė nėra vien 
tik technologija? Ne vienam humanitarinių 
mokslų atstovui sukels daug klausimų teigi-
nys, kad remiantis ta pačia paradigma įma-
noma sujungti humanitarinius mokslus su 
tiksliaisiais. Dr. Miglė Dovydaitienė aptaria 
atliktą tėvų skyrybų poveikio vaikams tyri-
mą, kuriuo patvirtinta prielaida, jog skyrybos 
daro įtaką vaiko aplinkos ir savęs supratimui 
ir keičia streso įveikos įgūdžius. 

Tiems, kas domisi sveikatos temomis, bus 
įdomios medicinos mokslų daktaro Arūno 
Germanavičiaus mintys apie psichikos ligas ir 
socialinę psichikos negalią turinčių asmenų 
integraciją. Onkologai supažindina su nau-
ju navikų naikinimo būdu – termoabliacija. 
Atliekant šią procedūrą navikas pašalinamas 
be jokio pjūvio. O ekspertai paaiškina, kodėl 
negalima numoti ranka į slogą ir kuo naudin-
gas vitaminas C.

Viešųjų ryšių ir informacinių karų specia-
listas iš Ukrainos prof. Georgijus Počepcovas 
pasakoja apie žmogaus būvį šiuolaikinėje, 
informacijos pertekliaus laikų, visuomenėje, 
apie „TV revoliucijos“ ir „TV terorizmo“ 
grėsmes. Informacinių technologijų specia-
listai negaili patarimų, kaip moderniai pla-
nuoti savo laiką ir plačiau panaudoti kompiu-
terio galimybes. Lauros Gintalaitės straipsnis 
atskleidžia vieną iš pastarojo meto sensacijų. 
Jei pasitvirtintų prielaidos, kad egzistuoja 
Higso bozonas, didžiausia šlovė tektų šios te-
orijos sukūrėjui britų mokslininkui Piteriui 
Higsui (Peter Higgs). Doc. Arūnas Poviliū-
nas entuziastingai pasakoja apie Lietuvos kai-
mo plėtros projektą, kaimo žmonėms rengtas 

TURINYS

studijų programas, kurios padėjo griauti stereotipus ir skatinti 
kaimo bendruomenių veiklą. O Algimantas Litvinas ne tik at-
skleidžia farsi kalbos subtilybes, bet ir siūlo pasigėrėti nuostabiais 
Azijos vaizdais.

Malonaus skaitymo!
„Spectrum“ redakcija

Filosofijos fakultetas – 
į pagalbą Lietuvos kaimui              
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naujienos

Lapkričio 9 d. Ūkio ministerija Verslo 
dienos proga apdovanojo studentus, savo 
darbuose nagrinėjančius ekonomikos au-
gimo tendencijas. Pirmoji vieta ir 5000 
litų premija atiteko VU Ekonomikos 
fakulteto magistrantei Junonai Sumely-
tei ir jos darbo vadovei prof. dr. Birutei 
Galinienei.

2007 m. Vilniaus medicinos draugijos 
premija ir diplomas už geriausią mokslo 
darbą, įdiegtą į praktiką, įteikti VU Šir-
dies ir kraujagyslių ligų klinikos profeso-
riui Vytautui Triponiui. Taip įvertintas 
prof. V. Triponio darbas „Įgimtų krauja-
gyslių ligų (arba kraujagyslių displazijų) 
diagnostikos ir gydymo įdiegimas Lietu-
voje“.

Fizinių mokslų srities matematikos 
mokslų krypties doktorantas Algirdas 
Javtokas pelnė „Swiss Baltic Net Gradu-
ate Award“ apdovanojimą už vieneriais 
metais anksčiau nustatyto termino ap-
gintą daktaro disertaciją „Kai kurių ne-
klasikinių dzeta funkcijų reikšmių pasis-
kirstymas“. Apgintas darbas reikšmingas 
tuo, kad jame buvo įrodyta universalumo 
teorema periodinei Hurvico dzeta funk-
cijai ir jungtinė universalumo teorema 
periodinėms Hurvico dzeta funkcijoms. 
A. Javtoko darbas atveria naujas sąlyčio 
erdves tarp matematikos ir fi zikos. 

VU Filologijos fakulteto docentui 
dr. Nagliui Kardeliui skirta Švietimo ir 
mokslo ministerijos organizuoto mokslo 
populiarinimo darbų konkurso antrosios 
vietos premija už straipsnių ciklą apie 
gamtos mokslus ir humanistiką. 

Gruodžio 21 d. Senato posėdyje prof. 
Edvardui Gudavičiui, prof. Algirdui Jur-
gaičiui ir prof. Stanislovui Martišiui, ilgus 
metus vaisingai plėtojusiems akademinę 
veiklą, garsinusiems VU vardą Lietuvoje 
ir užsienyje, įteikti emeritų diplomai.

VU Filologijos fakultete steigiamas 
Latvistikos kabinetas, kurio pagrindinis 
tikslas – užtikrinti kokybiškas latvistikos 
studijas ir plėtoti mokslinę veiklą. Nau-
jasis kabinetas iškilmingai bus atidarytas 
kovo 28 d.

Spalio 16 d. Vilniaus universiteto 
Teisės fakultete duris atvėrė JAV teisės 
centras, kuriame veiks nauja JAV ir tarp-
tautinės komercinės teisės pagrindų ne-
nuosekliųjų studijų programa.

Gruodžio 4 d. Liublianoje vykusioje 
TEPSA (Trans European Policy Studies 
Association) generalinėje asamblėjoje 
VU TSPMI tapo TEPSA nariu. TEPSA 
yra nepriklausomas Europos mokslinių 
institutų ir centrų tinklas, organizuojan-
tis ir vykdantis aukštos kokybės tyrimus 
Europos integracijos klausimais. 

Seniausiam moksliniam teisės žurnalui 
Lietuvoje „Vilniaus universiteto mokslo 
darbai. Teisė“ sukako 50 metų. Per tuos 
metus išleista 65 žurnalo numeriai, juo-
se išspausdinta per 1000 teisės mokslo 
darbų.

VU Fizikos fakulteto doc. dr. Dalia 
Šatkovskienė išrinkta EPWS Adminis-
tracinės tarybos (pagrindinio EPWS val-
dymo organo tarp kasmetinių asamblėjų) 
nare. Jos siūlymu EPWS Administracinė 
taryba nusprendė 2008 m. birželį organi-

zuoti antrąją EPWS asamblėją Vilniuje. 
Europos moterų mokslininkių platfor-

ma (EPWS, http://www.epws.org) yra Eu-
ropos moterų mokslininkių organizacijas 
ir bendradarbiavimo tinklus jungianti 
organizacija, įkurta Europos Komisijos.   

EPWS Lietuva yra atstovaujama tik 
tarptautinio Baltijos šalių bendradar-
biavimo tinklo „Moterys tiksliuosiuose 
moksluose“ dėka. Šis tinklas egzistuoja 
jau dvejus metus ir yra fi nansuojamas 
pagal Europos Komisijos kontraktą kaip 
FP6 programa BASNET. Projektą ko-
ordinuoja VU. Jame dalyvauja penkios 
šalys (Latvija, Lietuva, Estija, Lenkija ir 
Rumunija). 

Vilniaus universitetas pristatytas „Li-
thuania Superbrands 2007“ leidinyje, 
kuriame aprašomi 28 prekių ženklai, 
pripažinti išsiskyrę Lietuvos rinkoje savo 
įtaka, vertybėmis, sėkmės istorijomis ir 
originalumu. Titulas yra suteikiamas tre-
jiems metams. 

Trumpai

Dvi VU pirmakursės Ispanijoje vykusiame Eu-
ropos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse 
sulaukė tarptautinio pripažinimo – iškovojo spe-
cialų prizą už dvejus metus trukusį cinko dan-
gų korozinių savybių tyrimą. Mildos Jurėnaitės 
(GMF, molekulinė biologija) ir Rasos Briedy-
tės (ChF, biochemija) tyrimas – pirmasis jau-
nųjų mokslininkių laimėjimas mokslo srityje. 

ES jaunųjų mokslininkų nacionaliniame ture Vaidoto Beniušio (ELTA) nuotr.

VU pirmakursių tyrimas sulaukė pripažinimo ES jaunųjų mokslininkų konkurse

Vilniaus universiteto ir Lietuvos sodi-
ninkystės ir daržininkystės instituto moks-
lininkai sukūrė lapinių daržovių maistinės 
kokybės gerinimo technologiją, pagrįstą 
naujos kartos kietakūniais šviesos šaltiniais. 
Patentuojamoje technologijoje naudojamas 
augalų švitinimas didelio tankio fotosintezi-
niu srautu, kurį sukuria galingi puslaidinin-
kiniai šviesos diodai (šviestukai). 

Mokslininkai sukūrė lapinių daržovių maistinės kokybės gerinimo technologiją

Biocheminiai tyrimai rodo, kad 
kelias dienas po išauginimo apdo-
rojant daržoves tam tikro bangos 
ilgio šviesa, jose sumažėja žalingų 
trąšų likučių (nitratų) koncentra-
cija, tuo tarpu maistingų medžiagų 
(cukrų, vitamino C) koncentracija 
padidėja, taip pat išauga antioksida-
cinis potencialas. 

studentės dalyvauja antrus metus. Konkurse jos 
suprato, kad kiekvienas mokslininkas yra savi-
tas ir įdomus, taip pat įsitikino, kad moksle svar-
bu ne tik smalsumas, noras patirti, atrasti, bet 
ir žmogiškosios savybės. Studentės mano, kad 
stažuotė yra pats geriausias prizas, kokį galima 
laimėti konkurse – galimybė apsilankyti kitos ša-
lies mokslinėse institucijose, pabendrauti su už-
sienio mokslininkais pasitaiko ne kiekvienam.
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atidarydamas parodą teigė, jog ypač 
svarbu, kad ši paroda atidaryta būtent 
universitete. „Ne kas nors kitas, o pir-
miausia mokslininkai ir studentai turi 
atrasti šioje parodoje iškeltų proble-
mų sprendimą“, – teigė ambasadorius. 
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Nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 21 
dienos VU M. K. Sarbievijaus kieme 
veikė žymaus fotografo Marko Edward-
so paroda „Hard Rain“ („Smarki liūtis“), 
kurioje pristatytas fotografi jų ciklas, 
iliustruojantis kiekvieną Bobo Dyla-
no dainos „A Hard Rain‘s A-Gonna 
Fall“ eilutę. Kurdamas šią ekspoziciją                                
M. Edwardsas apkeliavo daugiau kaip 
150 šalių, kur fi ksavo daugybę doku-

Spalio 25 d. VU Teisės fakulteto 
Alumni draugijos įsteigta Konstitucijos 
taure už indėlį į Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos taikymo plėtrą apdovanoti 
profesoriai Viktorija Daujotytė-Pakerie-
nė ir Edvardas Gudavičius. Jų iniciatyva 
Konstitucinis Teismas išaiškino ir panei-
gė Vyriausybės nutarimą, kuris diskrimi-
navo humanitarinių ir socialinių mokslų 
atstovus. Nustatyta, kad iki šiol egzistavę 
mokslinės veiklos vertinimo kriterijai 
buvo pernelyg formalūs. Lietuvių kal-
bos, literatūros ir istorijos specialistai, 
norėdami gauti tam tikrą mokslinį laips-
nį, turėjo išspausdinti savo straipsnius 
pripažintuose tarptautiniuose leidiniuo-

Konstitucijos taurė – 
mokslininkams

Lapkričio 21 d. Saulėtekyje šalia Vil-
niaus Gedimino technikos universiteto į 
būsimojo Mokslo ir technologijų parko 
(MTP) pamatus buvo įmūryta simbolinė 
kapsulė. Šio pastato statybos yra vienas 
žingsnis Vilniaus technologijų slėnio 
projekto įgyvendinimo link. Numatoma, 
kad pastatas duris atvers jau kitų metų 
rugsėjo 1 d. 
Čia įsikurs pagal iš anksto patvirtin-

tus kriterijus atrinktos aukštųjų techno-
logijų ir verslo paramos įmonės. Apie              
900 kv. m pastato ploto planuojama 
skirti verslo inkubatoriui – čia patalpas 
lengvatinėmis sąlygomis galėtų nuomo-
tis pradedantieji verslininkai, dirbantys 
su aukštosiomis technologijomis. Ku-
riamo MTP įmonėms numatoma teikti 
visą spektrą profesionalių paslaugų, tokių 
kaip technologijų perdavimo, intelekti-
nės nuosavybės vadybos, rizikos ir pra-
dinio kapitalo fondų fi nansavimo, vers-
lo inkubavimo, konsultavimo inovacijų 
diegimo klausimais ir taikomųjų tyrimų 
projektų inicijavimo paslaugos. 

Mokslo ir technologijų 
parkas jau kyla

Gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos 
Ministras Pirmininkas Gediminas Kirki-
las Vyriausybės rūmuose iškilmingai pa-
gerbė aktyviausius ir gabiausius Lietuvos 
aukštųjų mokyklų studentus, kurie 2007 
metais pasiekė Lietuvai svarių laimėjimų 

Vyriausybė pagerbė geriausius Lietuvos studentus 
mokslo, meno ar kitoje su būsimą-
ja profesija susijusioje srityje, tapo 
prizininkais Respublikos ir tarp-
tautiniuose konkursuose, olim-
piadose, festivaliuose ir kituose 
renginiuose. Padėkos raštais ir as-
meninėmis dovanomis apdovanoti 
18 VU studentų: Anastasija Kos-
tiučenko, Povilas Sugintas, Dovilė 
Naktinytė, Gytis Jarašius, Marty-
nas Jočys, Asta Bagdžiūnaitė, Linas 
Petrauskas, Andrius Stankevičius, 
Vilius Visockas, Adomas Palta-
navičius, Rūta Rudinskaitė, Ignas 

Paukštys, Julius Zaleskis, Agnė Andri-
jauskaitė, Gintarė Pažereckaitė, Kamilė 
Michailovskytė, Ieva Narkutė ir Paulius 
Lukas Tamošiūnas. 

Paroda kvietė mokslininkus atkreipti dėmesį į pasaulines problemasParoda kvietė mokslininkus atkreipti dėmesį į pasaulines problemas
mentiškai tikslių, bet kartais šokiruo-
jančių ir žiaurių faktų apie sudėtingus 
žmogaus santykius su gamta ir liūdnus 
neapgalvotos žmogaus veiklos padarinius.

Parodos „Hard Rain“ atsiradimo idėja 
turi savo istoriją. 1969 m. M. Edwardsas 
pasiklydo Sacharos dykumoje. 
Klajoklis, kuris jį išgelbėjo, 
tuo metu klausėsi Bobo Dy-
lano dainos „A Hard Rain‘s 
A-Gonna Fall“. M. Edwardsą 
labai sujaudino šios dainos žo-
džiai ir jis nusprendė papildyti 
juos vizualia medžiaga, kuri 
padėtų žmonėms susimąsty-
ti apie jų sąveiką su gamta.

Spalio mėnesį ši paro-
da jau veikė Vilniaus uni-
versiteto Botanikos sode.

Jungtinės Karalystės am-
basadorius C. Robertsas 

se. Tai buvo labai sunku arba neįmano-
ma dėl minėtų mokslo šakų specifi kos. 
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Skyrybų poveikis vaikui

Šeimos skyrybų tema daugeliui žmo-
nių artima, pažįstama, aktuali ir neretai 
skausminga. Kai kuriems skaudu dėl 
artimųjų, kitiems neramu dėl šeimos si-
tuacijos Lietuvoje apskritai. Jau beveik 
dešimtmetį Lietuvoje kasmet išsiskiria 
11 tūkstančių žmonių. Šiuo metu šimtui 
santuokų Lietuvoje tenka 65 skyrybos, 
o tūkstančiui Lietuvos gyventojų – 3,1 
skyrybos. Tai vienas prasčiausių rodiklių 
visoje Europoje. Remiantis statistika, 
kasmet nuo 10 iki 16 tūkstančių vaikų 
išgyvena yrančias tėvų santuokas. Daž-
nėjančios skyrybos įgauna vis didesnį pa-
greitį, nes pastaruoju metu kinta žmonių 
požiūris į santuoką ir į šeimos vertę. Vis 
dažniau jauni žmonės santuoką vertina 
kaip atgyvenusį dalyką, o skyrybas laiko 
normaliu konfl iktų sprendimo būdu. Ta-
čiau yranti šeima ir taip mąstanti visuo-
menė tampa labai pažeidžiama. Vaikai 
neišmoksta adekvačių konfl iktų spren-
dimo įgūdžių, neperima tinkamo elge-
sio pavyzdžio. Šeimos skyrybos padidina 
vaiko elgesio problemų riziką, nepilnoje 
šeimoje auklėjant vaiką sudėtingiau už-
tikrinti jo psichologinę sveikatą. Be to, 
skyrybų istorija neretai tęsiasi iš kartos 
į kartą: jei abiejų jaunavedžių tėvai yra 

Kas yra tos skyrybos? – klausia septynerių metų 
Ania draugės. Gal kai kas nors namus per pusę 
pjauna – aiškina mergaitė, kurios tėvai išsiskyrė 
prieš pusmetį. Nugirdęs pokalbį įsiterpia Gustas 
ir priduria: panašiai būna, kai sprogsta branduo-
linė bomba – išlaksto daiktai ir namų visai nebe-
lieka. Šis pokalbis – iš vaikų pagalbos grupės, į 
kurią subūrėme vaikus, patyrusius tėvų skyrybas. 

Dr. Miglė DOVYDAITIENĖ 

tyrinėjimai

išsiskyrę, skyrybų rizika santuokos pra-
džioje padidėja net 620 procentų ir tik 
vienuoliktais santuokos metais sumažėja 
iki 20 procentų.

Išsamūs psichologiniai tyrimai gali pa-
dėti rasti būdų palaikyti šeimos gerovę, 
padidinti vaikų atsparumą stresams. To-
dėl įvairių šalių mokslininkai jau keletą 
dešimtmečių aktyviai tyrinėja skyrybų 
poveikį vaikui. Tokie tyrimai pirmiausia 
bando atsakyti į klausimą: kokia šeimos 
krizės įtaka vaikui, kaip apsaugoti vai-
kus, kaip užtikrinti jų psichikos sveikatą 
ir kaip užkirsti kelią iš kartos į kartą per-
siduodančioms skyrybų „infekcijoms“. 
Vaikams, kurie išgyveno skyrybas, dau-
geliu atvejų reikalinga psichologinė pa-
galba. Tai gali būti tėvų, bendraamžių, 
artimųjų palaikymas, gerai, jei psicho-
loginę pagalbą gali suteikti mokykla ar 
kvalifi kuoti specialistai.

Apie skyrybų poveikį vaikui skelbiami 
prieštaringi duomenys. Nors dauguma 
psichologinių tyrimų patvirtina jam su-
keliamą skyrybų žalą, tikslinamas klau-

simas apie skyrybų žalos mastą, svars-
tomi trumpalaikio ir ilgalaikio poveikio 
aspektai. Svarbus veiksnys, lemiantis 
vaiko prisitaikymą, yra šeimos gyveni-
mo kokybė – konfl iktuojančioje šeimo-
je vaikui dar sunkiau išmokti tinkamo 
elgesio nei draugiškai bendraujančioje 
išsiskyrusioje. Taigi negalime kalbėti 
apie skyrybų poveikį vienareikšmiškai. 
Dauguma žmonių po skyrybų išgyvena 
sudėtingą pasikeitimų laikotarpį, patiria 
daug stresų, susiduria su fi zinėmis, eko-
nominėmis, psichologinėmis problemo-
mis. Tačiau kiekvienos šeimos skausmas 
yra vis kitoks. Kai kuriais atvejais, kai na-
muose tvyro smurto ir prievartos baimė, 
skyrybos gali būti neišvengiamas ir rei-
kalingas sprendimas, pagerinantis vaiko 
prisitaikymą.   

Šeimos skyrybų poveikio tyrimus ne-
retai apsunkina gausybė kintamųjų, ga-
linčių daryti įtaką: ne visada aiškus realus 
skyrybų laikas, gyvenimo šeimoje koky-
bė, vaiko įpainiojimas į šeimos konfl ik-
tus, visos šeimos sistemos įtaka, pagalbos 
prieinamumas ir kokybė. Be to, skyry-
bos – ne vienadienis įvykis. Tai proce-
sas, galintis trukti vos keletą mėnesių, ta-
čiau kartais išsitęsiantis iki dešimtmečio. 
Dauguma šeimų ne itin noriai prisimena 
patirtus išgyvenimus ir tai gali veikti ty-
rimo objektyvumą.   
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Skyrybų rodikliai Lietuvoje – 
vieni prasčiausių Europoje

Mokslininkai skuba į pagalbą 

Skyrybos – ne vienadienis 
procesas
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Vilniaus universiteto Bendrosios psi-
chologijos katedroje, vadovaujant pro-
fesorei Danutei Gailienei, buvo atlikti 
tyrimai. Labiausiai domėjomės vaikų iš-
gyvenimais ir gilesniais jausmais. Mums 
rūpėjo, ar pakinta vaiko aplinkos suvo-
kimas po skyrybų, norėjome atsakyti į 
klausimą, ar gali skyrybos turėti ilgalaikį 
poveikį, ar skyrybų išgyvenimas paveikia 
vaiko asmenybę, ar vaikai turi resursų 
įveikti skyrybų sukeltus stresus ir kokie 
yra nepanaudoti streso įveikos būdai. 
Darbo uždavinius formulavome taip, 
kad galėtume pasakyti tėvams ir psicho-
logams praktikams, kokie žingsniai rei-
kalingi apsaugant vaikus nuo skyrybų 
sukeliamos žalos ir kaip sustiprinti vaiko 
psichologinį atsparumą. 

Mus domino vaikų jausmai ir išgyveni-
mai, kuriuos dažniausiai išoriškai nelen-
gva pastebėti. Siekėme išvengti tiesiogi-
nės tėvų, mokytojų ir vaikų apklausos ir 
ketinome įvertinti tai, kaip vaikai iš tiesų 
jaučiasi, o ne tai, ką jie sako, kaip apie 
juos pasakoja tėvai ar mokytojai. Todėl 
viena iš pagrindinių pasirinkome projek-
cinę psichologinio įvertinimo metodiką. 
Šį testą  (CAT, Vaikų apercepcijos tes-
tas, Bellak, L, 1992) sudaro dešimt pa-
veikslėlių. Kiekvienas vaikas sukūrė po 
10 pasakojimų apie matytą piešinį. Vaikų 
įsitikinimams apie tėvų skyrybas įvertin-
ti panaudojome Vaikų įsitikinimų apie 
tėvų skyrybas skalę (CBAPS, Kurdek, 
Berg, 1987). Ją sudaro 36 teiginiai, ku-
rie apima įvairias vaikų nuostatas, leidžia 

pastebėti klaidingus įsitikinimus. Pavyz-
džiui, kai kurie vaikai gali padaryti ne-
tinkamą išvadą, kad tėvai palieka ne tik 
sutuoktinius, bet ir vaikus, arba manyti, 
kad skyrybos – laikinos ir labai pasisten-
gus galima vėl padėti tėvams gyventi 
kartu. Klaidingi įsitikinimai gali sutelk-
ti vaikų pastangas ne į efektyvaus krizės 
įveikimo kelią, bet nukreipti jų energiją 
į klystkelius. Surinkus medžiagą – ilgas 
istorijų analizės, kategorizavimo, paly-
ginimo etapas. Palyginę išsiskyrusiose ir 
pilnose šeimose gyvenančių vaikų pasa-
kojimus, apibendrinome kitų metodikų 
duomenis ir galėjome daryti išvadas apie 
įvairius vaikų pažeidžiamumo ir atsparu-
mo aspektus. 

Tyrimo metu norėjome išsiaiškinti, 
ar visi vaikai vienodai suvokia galimybę 
patenkinti savo poreikius, kur jie mato 
trikdžius ir kas slopina svarbių asmeniui 
poreikių tenkinimą. Vaikų pasakojimus 
vertinome trimis aspektais: vaikai nuro-
do, kad veikėjų poreikio kliūtys yra vidi-
nės (veikėjui stinga motyvacijos arba jis 
pats pažeidžia kitų asmenų teises), vai-
kas suvokia poreikio patenkinimo kliūtis 
kaip išorines objektyvias (nepriklausan-
čios nuo veikėjo kliūtys) ir vaikas suvo-
kia išorines asmenines poreikio patenki-
nimo kliūtis (kliūtys išorinės, susijusios 
su tarpasmeniniais santykiais). 

Devyniasdešimt aštuoni tiriamie-
ji – 8 – 10 metų vaikai, besimokantys 
įvairiose Vilniaus vidurinėse mokyklo-
se – buvo parinkti atsitiktine tvarka. Išsi-
skyrusių šeimų vaikus nurodė mokytojai. 
Vidutiniškai po tėvų skyrybų buvo praė-
ję 3,4 metų (41 mėnuo). Visi išsiskyrusių 
šeimų vaikai globojami motinos, septyni 

vaikai gyvena kartu su motina ir patėviu. 
Pilnų šeimų grupę sudarė atsitiktinai at-
rinkti to paties amžiaus vaikai.

Mūsų tyrimas atskleidė, kad išsiskyru-
sių šeimų vaikai patiria daugiau stresų, 
yra labiau pažeidžiami ir mažiau efek-
tyviais būdais įveikia stresus nei vaikai, 
gyvenantys su abiem tėvais. 

Išsiskyrusių šeimų vaikai pasakojimuo-
se dažniau patiria išorines objektyvias 
grėsmes. Kuriant istorijas tai atsispindė-
jo kaip dažnesnės nelaimės, katastrofos, 
karo ir audros metaforos, iracionalus 
vaiduoklių ar antgamtinių būtybių pavo-
jus, aplinkinių prievartos temos. Be to, 
išsiskyrusių šeimų vaikai kur kas dažniau 
susitapatino su sergančiais veikėjais, pa-
sakojo apie herojų mirtį, sužalojimus, 
taip pat apie skurdą bei sunkumus, pini-
gų trūkumą.

Pastebėjome, kad skyrybas patyrę vai-
kai dažniau išgyvena ir išorines asmeni-
nes grėsmes. Tokie pasakojimų herojai 
dažniau varžosi, konkuruoja, siekia do-
minuoti prieš kitus arba jaučiasi atstumti, 
praradę jiems reikšmingus ryšius. 

Vidinės grėsmės suvokimo dažnumas 
tarp išsiskyrusių ir pilnų šeimų vaikų 
grupių nesiskiria. Vidiniai veikėjų sun-
kumai, susiję su fi zinio, protinio, mo-
tyvacijos adekvatumo klausimais, buvo 
vienodai dažni abiejose tiriamųjų gru-
pėse. 

Taigi galime daryti išvadą, kad nors 
visi vaikai vienodai vertina galimybę pa-
tirti vidinę kliūtį, bet išorinio pavojaus, 
susijusio su objektyviomis, nuo asmens 
nepriklausančiomis kliūtimis ir kitais 
asmenimis, suvokimo tikimybė didesnė 
tarp išsiskyrusių šeimų vaikų. Gali būti, 
kad tiems vaikams aplinka atrodo gan at-
šiauri, nesaugi vieta, kurioje tyko nepri-
klausantys nuo paties vaiko pavojai. Tokį 
aplinkos suvokimą gali palaikyti ankstes-
nis patyrimas, parodęs, jog pats negali 
kontroliuoti gyvenimo įvykių ir aplinky-
bių. Kontrolės jausmo praradimas ir gali 
sumažinti vaiko saugumą ir padidinti jo 
pažeidžiamumą. 

Mūsų tyrimas taip pat atskleidė vaikų 
įsitikinimų apie skyrybas reikšmę. Paste-
bėjome, kad įsitikinimai nepriklauso nuo 
laiko, praėjusio po skyrybų. Kai kurie 
vaikai net ir praėjus penkeriems metams 
turėjo neatsakytų klausimų, nebuvo su-
sidarę adaptyvaus skyrybų supratimo. 
Dažniausiai manoma, kad adaptyvus 
skyrybų suvokimas – tai pripažinimas, 
jog skyrybų priežastis – tėvų nesude-
rinamumas, kad išsiskyrimas baigtinis, 
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Tyrimas atskleidė vaikų 
pažeidžiamumą 
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susitaikymas su faktu, kad tėvai daugiau 
nebesusijungs. Be to, vaikas įveikia savęs 
ar vieno iš tėvų kaltinimą, pozityviai ar 
bent jau neutraliai vertina tėvus ir ne-
slepia skyrybų nuo draugų, nemano, kad 
tai gali paveikti jo santykius su bendra-
amžiais. 
Įsitikinimai apie skyrybas gali būti 

svarbus pažeidžiamumo veiksnys. Pasi-
rodo, labiau pažeidžiami yra vaikai, ku-
rie po skyrybų jaučia atstūmimo baimę, 
nuogąstauja, kad juos gali palikti ne tik 
išsikraustęs iš namų vienas iš tėvų, bet jie 
apskritai gali likti beglobiai. Tokie vaikai 
dažniau patiria išorines asmenines kliū-
tis, jaučiasi kalti arba vertina savo elgesį 
kaip netinkamą. 

Pažeidžiamumą gali padidinti ir ilgą 
laiką po skyrybų puoselėjama tėvų su-
sijungimo viltis. Nerealistiška susijungi-
mo viltis padidina vaiko atsakomybės už 
skyrybas suvokimą. Kurį laiką viltis gali 
padėti įveikti skausmą, tačiau ilgainiui 
slopina vaikų pastangas. 

nesiskiria. Be to, daugiau pasitraukti nuo 
problemos sprendimo linkę išsiskyrusių 
šeimų berniukai. Adaptyviausia tiesiogi-
nė įveika dažniausia tarp kartu su abiem 
tėvais gyvenančių mergaičių. 

Apibendrinę tyrimo rezultatus, daro-
me išvadą, kad skyrybų poveikio vaikui 
negalima vertinti kaip trumpalaikės kri-
zės. Skyrybos paveikia jo aplinkos ir sa-
vęs supratimą, padidina pažeidžiamumą 
ir keičia įveikos įgūdžius. Tačiau kai ku-
riuos veiksnius galime keisti, koreguoti. 
Svarbu skyrybų laikotarpiu padėti vai-
kams tinkamai suvokti pokyčius. Vaikai 
turi teisę žinoti, kas vyksta šeimoje, ir 
susidaryti jiems aiškų ir priimtiną vaizdą 
apie skyrybų priežastis. Suaugusieji gali 
padėti tinkamai ir laiku paaiškindami 
skyrybas, įsigilindami į vaiko jausmus, 
atsakydami į klausimus. Vaikai dažniau-
siai nori išgirsti, kas bus po skyrybų, kaip 
tai paveiks juos pačius, ar bus galima 
bendrauti su abiem tėvais, ar dar gali-

giasi pakeisti probleminę situaciją, patys 
pasikeisti arba pakeisti aplinką. Daž-
niausiai pasirenkamas tinkamas situacijai 
sprendimas, veikėjas imasi savarankiškų 
ir pozityvių veiksmų. 

Netiesioginis įveikos būdas: veikėjas 
jaučiasi pasimetęs, išsigandęs, nespren-
džia realios problemos, bet pasineria į 
fantaziją, imasi negatyvių – agresyvių ar 
net destruktyvių, asocialių veiksmų.

Prevencinė įveika: veikėjai planuoja 
ir galvoja, kaip pasielgti, spręsti proble-
mą, svarsto pasirinkimus ir jų padarinius, 
kontroliuoja situaciją, aplinkos reikalavi-
mus, pripažįsta ir priima savo ribotumus. 
Tai padeda sulaikyti kilusius impulsus, 
susipažinti su situacija, sumažinti susi-
jaudinimą ir išvengti pavojaus.

Pasitraukimas: veikėjai deda pastangas 
išvengti stresiškos situacijos, stengiasi 
likti nuošalyje arba pasitraukti. Jie neiš-
reiškia jausmų nei veiksmu, nei žodžiu, 
išsisukinėja, vengia spręsti konfl iktą, pa-
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tyrinėjimai

Išsiskyrusių šeimų vaikų 
streso įveika

Ne visi vaikai, patenkantys į rizikos 
grupes, turi rimtų psichologinių sun-
kumų. Kai kurie įveikia sunkumus sėk-
mingai ir netgi sustiprėja. Tai priklauso 
nuo streso įveikos įgūdžių. Mūsų tyrimo 
duomenimis, vaikai naudojasi keturio-
mis strategijomis įveikti sunkumus:

Tiesioginė, aktyvi įveika: veikėjai sten-

sitraukia ir pabėga iš konfl iktinės situa-
cijos, nori, bet nieko nedaro, fi losofuoja 
arba eina miegoti.

Pastebėjome, kad išsiskyrusių šeimų 
vaikai dažniau naudoja netiesioginę įvei-
ką ir pasitraukimą, o pilnų šeimų vaikai 
renkasi tiesioginę įveiką. Prevencinė 
įveika tarp dviejų šeimos statuso grupių 

ma ką nors pakeisti. Garbingi atsakymai 
suformuoja tinkamą skyrybų sampratą ir 
padeda vaikui lengviau jas įveikti. Ma-
žiau pavojingas pažįstamas priešas. 

Šiuo metu Vilniaus universiteto Psi-
chologinių inovacijų ir eksperimentinių 
tyrimų mokymo centre tęsiamas darbas 
su išsiskyrusių šeimų vaikais, atliekamos 
psichologinės ekspertizės ir teikiamos 
konsultacijos tėvams bei vaikams įvai-
riais psichikos sveikatos ir krizių įveiki-
mo klausimais. 

Mokslininkai išsiaiškino 
vaikų strategiją
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This article aims at introducing a rese-
arch on psychological effects of divorce 
on children’s state-of-mind. The topic 
seems to be highly pressing in Lithu-
ania. During a divorce process children 
often suffer from the stress, varied pa-
rents’ nurturing methods. They often 
fi nd themselves involved into the pa-
rents’ confl icts, which, consequently, 
can strengthen children’s vulnerabili-
ty. The research  carried out at Vilnius 
University focused on 98 children from 
either two-parent or divorced families. 
The applied research methods revealed 
the children’s inner state, though indi-
rectly, through the stories created by the 
children.

   
The obtained results confi rmed the 

assumptions that children from divor-
ced families suffer much more stress and 
happen to be more vulnerable than the 
children in two-parent families. They 
often perceive the surrounding environ-
ment as hostile and full of dangers. The 
issues of the relationship with surroun-
ding people or their personal adequacy 
are urgent for them. This type of per-
ception of the surrounding world can be 
determined by the previous experience, 
which demonstrated that a child is una-
ble to deal with life events or circums-
tances. The loss of a sense of control can 
also diminish children’s sense of security 
and increase their vulnerability.

The children who have experienced 
their parents’ divorce put less effort in 
coping with the hardships rather than 
their peers living with two parents.

The research revealed the importance 
of various beliefs about a divorce. The 
fear that a child can be left without care 
or a long-term hope for a family reunion 
can impact on a child’s vulnerability. 

The research on parents’ divorce im-
pact on a child resulted in the conclu-
sion that divorce consequences cannot 
be described as a short-term crisis. Pa-
rents’ divorce leaves a long-term effect 
on children, their environment and self-
understanding. It increases their vulnera-
bility and changes their activity habits.

Translated  by Loreta Chodzkienė, 
Deputy Director, 

Institute of Foreign Languages

Divorce Impact on a Child
Dr. Miglė DOVYDAITIENĖ
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Tradiciškai technologija suprantama 
kaip būdų, metodų ir priemonių visuma 
masinei panašių mašinų bei įrenginių, 
skirtų funkciškai tikslingai veiklai, ga-
mybai. Taigi technologija, panašiai kaip 
ir gyvybė, neatsiejama nuo kryptingų, 
funkciškai tikslingų veiksmų ir gamybos 
procedūrų, kurių funkcinė paskirtis ir 
tikslai abiem atvejais yra labai panašūs. 

Todėl gyvybę galima vadinti natūra-
liąja technologija, susikūrusia kaip biolo-
ginės evoliucijos padarinys, o inžinerinė 
technologija yra gyvybės raidos tęsinys, 
gyvųjų organizmų – žmonių visuome-
nės sukurtos ir kuriamos bei tobulina-
mos technologijos. Vadinasi, dabartinės 
žmogaus technologijos – savotiškas, ta-
čiau visai natūralus gyvybės evoliucijos 
tęstinis vyksmas. 

O žmonių grupinė veikla, pavyzdžiui, 
šeima, šeimos kasdienis gyvenimas, kaip 
ir bet kurios žmonių organizacijos – or-
ganizuotos sistemos, komandos, grupės, 
kurioje vyrauja glaudūs tarpasmeniniai 
ryšiai bei darni veikla, palaikoma kalbos 
ir kitokiomis informacinėmis-signalinė-
mis (informatikos požiūriu kodavimo ir 
dekodavimo) priemonėmis, ar nėra taip 
pat technologiniai vyksmai?

Jeigu gyvybė, žmonių gyvenimas ir 
technologija neatsiejama nuo gamybos 
proceso, tuomet turėtų išryškėti ir dau-
giau bendrumų. Akivaizdu, kad bet ko-
kiai gamybai būtini ištekliai, gamybos 
priemonės ir gamybos projektai – tech-
nologinės programos – veiklos modeliai, 
t. y. informacija, kuri valdytų technolo-
ginius vyksmus. 

Kyla klausimas: kaip kiekvienu kon-
krečiu atveju pasireiškia ta informacija, 

kuri valdo technologinius vyksmus, ga-
mybą? 

Gyvybės, kaip natūraliosios technolo-
gijos, informacinį valdymą atlieka geno-
mas – genetiniai algoritmai, genetinės 
programos. Inžinerines technologijas 
valdo automatai – kompiuteriai, juose 
įdėtos programos. Socialines sistemas – 
konstitucijos, įstatymai, etinių principų 
sistemos (pavyzdžiui, Dekalogas). 

Inžinerines ir socialines technologi-
jas, jų valdymo programas kuria žmo-
nių smegenys – neokorteksas ir žmonių 
smegenų simbiozė – kūrybinės grupės 

ar net visa noosfera (pavyzdžiui, mokslo 
technologinė kūryba Žemėje). Geneti-
nius algoritmus – genetinę informaciją 
iki paskutinių dešimtmečių kūrė gyvoji 
gamta, o dabar jau ir žmogus – genų in-
žinerijos metodais.

Atrodo, kad gyvybės atsiradimą Žemė-
je prieš 3–4 milijardus metų lėmė tam 
tikras materialiųjų (medžiagų ir energi-
jos) vyksmų sambūvis, dėl kurio atsirado 

Ar gyvybė ir žmonių 
gyvenimas nėra vien 

tik technologijos?
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tyrinėjimai

Uždarojo ciklinio kodavimo ir dekodavimo paradigma, kaip biologinių, socialinių ir humanitarinių mokslų teorinis pamatas

Doc. dr. Dobilas KIRVELIS

Žmogaus ir žmonijos gyvenimas – vien tik technologijų kūrimas, 
diegimas ir naudojimas? Šios mintys tikriausiai daugumai pasirodys 
eretiškos, ypač humanitarams. Bet jeigu nusipurtysime konservaty-
vų stereotipinį požiūrį ir racionaliu, loginiu, moksliniu mąstymu pa-
kilsime aukščiau, bendresniu mokslo požiūriu paieškosime gyvojo ir 
žmogiškojo pasaulio esmės ir raidos principų bei mechanizmų, atsi-
dursime prie paradigmos, kad gyvasis pasaulis tikrai yra technologi-
jų sistema. Nes gyvieji organizmai visą laiką privalo „remontuotis“, 
gaminti panašius į save pačius (daugintis) ir net tobulintis. Jeigu jie 
to daryti nesugebėtų, jų Žemėje nebūtų. O tai, ką jie privalo dary-
ti ir daro, vadintina bendru pavadinimu – technologijos. Tarp visų iš 
pirmo žvilgsnio lyg ir labai skirtingų vyksmų yra bendras, visus juos 
vienijantis principas. Šio straipsnelio autorius, savo moksline veikla ieš-
kodamas tokio principo, į gyvąjį pasaulį pažvelgęs technologijos aki-
mis jį įvardijo kaip uždarojo ciklinio kodavimo ir dekodavimo (UC-KD) 
paradigmą. Ši paradigma gali būti biologinių, socialinių ir humanita-
rinių mokslų teorinis pagrindas, kuriuo remiantis visus šiuos moks-
lus galima būtų statyti ant tiksliųjų (kibernetikos) mokslų pamato.

Gyvybė yra technologija?

Uždarasis ciklinis kodavimas 
ir dekodavimas
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naujos kokybinės savybės – sugebėjimas 
laikui bėgant ne tik neirti, bet sudėtin-
gėti ir tą sudėtingumą didinti. Atsirado 
sugebėjimas didinti organizuotumą. Iki 
tokių struktūrų atsiradimo beveik vi-
siems natūraliems negyvosios gamtos 
vyksmams galiojo antrasis termodina-
mikos dėsnis – entropija didėja, arba 
populiariai kalbant – laikui bėgant vis-
kas y ̃ra, viskas griūna, viskas išsilygina.

Tokias funkcinio organizuotumo di-
dėjimo savybes gali įgyti visą laiką be-
sikeičianti – dinaminė vyksmų sistema, 
sudaryta iš dviejų neatsiejamų, bet visiš-
kai skirtingų posistemių: valdančiosios, 
kuri vykdo informacinius vyksmus, ir 
valdomosios, kuri vykdo materialiuo-
sius – medžiagų ir energijos virsmus. 
Šitoks junginys vadintinas organizuota 
sistema. Valdžią ir valdomuosius – or-
ganizuotus vyksmus geriausiai paaiškina 
jau minėta uždarojo ciklinio kodavi-
mo ir dekodavimo paradigma (1 pav.).

Organizuotų sistemų požiūriu reali 
medžiagų ir energijos virsmų (pavyz-
džiui, gyvybės biotechnologinė) progra-
ma, tam tikros gyvybės rūšies G gamybos 
projektas (genomas), formalia kodavimo 
procedūra atspindimas atminties struktū-
roje (deoksiribonukleorūgštyje – DNR) 
kaip G sistemos formalus atspindys F 
(modelis, programa) taip, kad būtų įma-
noma visavertė grįžtamoji dekodavimo, 
arba biotechnologinių vyksmų (augini-
mo, dauginimosi) valdymo informacija, 
procedūra. Atsirado glaudžiai susijusios 
biologinių sistemų vertybės – informaci-
ja, valdymas, kodavimas, organizuotumas 
ir biotechnologiniai vyksmai. Informaci-
nio kodavimo ir dekodavimo uždarumas 
lėmė kodų funkcinę prasmę – semantiką 

SPECTRUM 2008/1

1 pav. Organizuotų sistemų uždarojo ciklinio kodavimo ir dekodavimo paradigminė schema
(raudona spalva rodomos nematerialiosios – informacinės vertybės)

VU garbės daktaras prof. Martynas Yčas (centre): „Humanitariniai mokslai geriau suprantami, neišleidžiant iš akiračio tiksliųjų mokslų ir atvirkščiai.“ 
V. Naujiko nuotr.
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ir tam tikrą biosistemos rūšį. O galimybė 
medžiagų bei energijos ir informacijos 
srautų apykaitai būti atvirai su aplinka 
sudarė sąlygas tokių elementinių struk-
tūrų egzistencijai, augimui, dauginimuisi 
ir sudėtingėjimui. 

Tokiu uždarojo ciklinio kodavimo ir 
dekodavimo principu susiformavusi di-
naminė struktūra pradėjo ne tik biologi-
nę evoliuciją, bet, hierarchiškai sudėtin-
gėdama, davė humanitarines, socialines 
ir technines organizuotos veiklos siste-
mas (2 pav.). Konkrečiau sakant, užda-
rasis ciklinis kodavimas ir dekodavimas 

pasireiškia kaip dualinių – materialiųjų 
(medžiagų ir energijos) ir nematerialiųjų 
(informacinių, virtualiųjų, dvasinių) - 
vyksmų ir juos įgyvendinančių struktūrų 
sisteminis sambūvis, kurį mes matome 
kaip: genotipą ir fenotipą; kūną ir sie-
lą; smegenis ir sąmonę; žmogų ir kalbą 
bei raštą; organizaciją ir administravimą; 
valstybę ir valdymą; biosferą ir noos-
ferą; aparatūrą (hardware) ir programą 
(software). Kibernetiškai, apibendrinus 
informatikos teorija – organizuotose sis-
temose visur bus dualizmas: materialieji 
medžiagų, energijos virsmai ir signalai – 
ir nematerialioji informacija, kuri valdo 
technologijas. Signalais vadinami tie ma-
terialieji vyksmai, kurie vykdo informa-
cines procedūras. Visos taip organizuo-
tos sistemos persmelktos technologijų. 
Technologinis požiūris į informacines 
procedūras leidžia sujungti humanitari-
nius mokslus su tiksliaisiais, nes kalbos, 
literatūrinė veikla ir kitos humanitarinių 
mokslų sritys visur persmelktos kodavi-
mo ir dekodavimo procedūrų.

tinės sampratos. UC-KD samprata plėto-
ja Džeimso Milerio (James Grier Miller) 
gyvųjų sistemų teoriją (LST), konstruk-
tyvistiniais arba sintetinės sistemų biolo-
gijos metodais jungdama daugybę gyva-
jam pasauliui būdingų savybių. 
  LST gyvosiomis sistemomis vadina visą 
spektrą gyvybės formų, pradedant pa-
prasčiausiu vienaląsčiu gyvuoju organiz-
mu – bakterija, organizmų populiacijo-
mis, žmogumi, žmonių organizacijomis 
ir baigiant Žemės žmonių visuomenių 
sambūviu (politika), biosfera bei noos-
fera. Džeimso Milerio teorija randa 20 
skirtingų gyvosioms sistemoms būdingų 
savybių, kurias priskiria arba fi ziniams 
medžiagų (cheminiams) ir energijos 
(fi zikiniams) virsmams, arba informaci-
nėms-signalinėms procedūroms – vyks-
mams įvairiose gyvybės formose aiškinti. 
LST tik išvardija būtinus tokių sistemų 
komponentus, bet neatskleidžia jų funk-
cinės organizacijos esmės. Sisteminį LST 
aiškinimą plėtoja uždarojo ciklinio ko-
davimo ir dekodavimo požiūris. Pagal jį 
šiandienos biologijos mokslų sferoje ky-
lanti mokslo šaka – bioinformatika, pa-
žvelgus plačiau pasaulio raidos požiūriu, 
atveda ir į socialinių bei humanitarinių 
mokslų sferas, kaip informatiką platesne 
prasme (3 pav.).

Bioinformatikos mokslo prisireikė    
biotechnologams bei genų inžinieriams 
kuriant naujas technologijas, galima sa-
kyti, kuriant naujas gyvybės formas, net 
naujas rūšis, t. y. kai Žmogus pradėjo 
penktadieninį Dievo darbą pagal Bibli-
ją. Praktiniu siauru požiūriu biokūrė-
jams – biotechnologams bioinformati-
kos prisireikė kaip pagalbinės priemonės 
tam tikrai informacijai gauti internetu, 
skaičiavimams (siekiant tikslių kiekybi-
nių vertinimų) ir kitoms informacinėms 
operacijoms atlikti. Tiesa, pastaruoju 
metu bioinformatika plečiasi ir jos ri-
bos tampa nebeaiškios. Bioinformatikos 
esmę, jos plėtros tendencijas galima su-
prasti gyvybės raidą interpretavus užda-
rojo kodavimo ir dekodavimo požiūriu 

Kaip minėta, pačioje gyvybės atsiradi-
mo, biologinės evoliucijos pradžioje susi-
formavo genomo (genetine informacija) 
valdoma biocheminė atskirų vienaląsčių 
organizmų technologija, natūralioji ląs-
telės biotechnologija. Vėliau, atsiradus 
daugialąsčiams – augalams ir grybams, 
signalines-informacines organizuotos 
veiklos, informacinio ląstelių populiacijų 
darnos valdymo funkcijas papildė hor-
monai, o gyvūnai dar susikūrė nervinio 

Klasikinis informacijos teorijos atvi-
rasis kodavimas ir dekodavimas pagal 
Klodą E. Šenoną (C. E. Shannon) yra 
tik formali informacijos išraiška, perduo-
dama ar užrašoma atmintyje tam tikrais 
simboliais, be funkcinės prasmės – se-
mantikos. Tuo ji tinka komunikacinių 
sistemų analizei, vertinimui ir kūrimui, 
bet sunkiai taikytina biologinių ir huma-
nitarinių vyksmų bei struktūrų aiškini-
mui. Kodavimo ir dekodavimo uždaru-
mas, kaip minėta, informacijai suteikia 
funkcinę prasmę – kalbos, rašybos, arba 
kodavimo, semantiką.

Vilniaus universiteto garbės daktaras, 
JAV Niujorko valstijos Sirakūzų univer-
siteto profesorius Martynas Yčas knygo-
je „Apie biologiją“ (1994), padovanotoje 
Lietuvos jaunimui, rašo: 

„Čia teigiu, kad tarp tiksliųjų ir hu-
manitarinių mokslų praraja tik taria-
ma, nes pasaulis vienas ir nedalomas. 
Todėl humanitariniai mokslai geriau 
suprantami, neišleidžiant iš akiračio 
tiksliųjų mokslų ir atvirkščiai. Tai aš 
iliustruoju pasitelkdamas biologiją, bet 
ne vien ją...“

Šio profesoriaus Martyno Yčo (kuriam 
2007 m. gruodžio 10 d. sukako 90 metų) 
teiginio, kaip ir  technologijų bei jų kū-
rybos giluminių šaknų, esmę atskleidžia 
uždarojo ciklinio kodavimo ir dekodavi-
mo (UC-KD) paradigma, pateikta sche-
mos forma (1 pav.). Ji išplaukia iš gyvojo 
pasaulio, gyvųjų organizmų – gyvųjų 
sistemų funkcinės organizacijos kiberne-

2 pav.  Pasaulio raidos schema. Gyvybės atsiradimas – tai uždarojo ciklinio koda-
vimo ir dekodavimo struktūros susiformavimas, prieš 3–4 milĳ ardus metų pradė-
jęs biologinę evoliucĳ ą (genetinį stochastinį informacĳ os gamybos būdą – naujų rū-
šių technologinių projektų gamybą ir kūrybą), davęs psichologĳ ą ir mąstymą (antrąją 
informacĳ os gamybos technologinę priemonę – kūrybiškumą – individų konstruktyviąją fan-
tazĳ ą), o dar vėliau (jau matomą šiandien) – socialinę kūrybinę visuomenę ir NOOSFERĄ

tyrinėjimai

Humanitariniai mokslai kaip 
kibernetika bei informatika

Bioinformatika ir informatika 
platesne prasme

SPECTRUM 2008/1
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valdymo struktūras – nervų posistemį. 
Kadangi gyvasis pasaulis gali egzistuoti 
ir vystytis tik populiacijomis, atsiranda 
socialinės organizuotos sistemos. Jų or-
ganizuotą veiklą – valdymą įgyvendina 
feromonų (pavyzdžiui, vabzdžių) komu-
nikaciniai posistemiai, o gyvūnų – įvai-
riausios tarpusavio komunikacinės – sig-
nalų sistemos. Aukščiausio išsivystymo 
lygio – žinduolių ir paukščių pasaulyje 
pradeda reikštis kalbiniai signalai – at-
siranda kalba, žmonių bendruomenėje 
lėmusi humanitarinius mokslus. 

Kalbų atsiradimas žmogbeždžionę 

ką, kuri yra kibernetikos mokslų pagrindas. 
Kyla klausimas: o kas yra informacija ir 

kas yra informacijos gamyba?

Uždarojo ciklinio kodavimo ir deko-
davimo požiūris rodo, kad informaci-
ja yra technologinių vyksmų valdymo 
priemonė. Taigi informacija yra techno-
loginis projektas organizuotos sistemos 
valdymo posistemio atminties struktūro-
je (laikmenoje), tam tikra kodavimo pro-

3 pav. Bendroji bioinformatikos ir informatikos samprata pagal uždarojo ciklinio kodavimo ir 
dekodavimo požiūrį

cedūra, tam tikrais simboliais ir signalais 
užrašyta technologinių vyksmų tvarka. O 
šių vyksmų vykdymas yra dekodavimas, 
arba technologinio proceso valdymas. 
Tad į informacijos gamybą reikia žiūrėti 
kaip į naujos technologijos kūrybą.

Nepamirškime, kad sėkmingai gamybai 

reikia išteklių, programos ir informacinio 
valdymo. Be to, kintant aplinkai, būti-
nas technologijų tobulinimas ir naujovių 
(naujų rūšių) gamyba, kuri neįmanoma 
be kūrybos – informacijos gamybos. Kas 
atsakingas už informacijos gamybą gyvy-
bės ir technologijų atvejais? 

Informacijos gamyba – naujų techno-
loginių projektų kūryba – Žemėje vyks-
ta trimis būdais: 

•genetiniais vyksmais (pagrįstais gene-
tiniais algoritmais), kurie pasireiškia per 
populiacijų dauginimąsi ir natūraliąją bei 
dirbtinę atranką, vyraujant stochastinei 
paieškai; 

• neokorteksu (žmonių ir šiltakraujų gy-
vūnų smegenimis), tikslingų analizės per 
sintezę informacinių hipotetinių variantų 
kūrimu ir imitacinio (virtualaus) mode-
liavimo bei falsifi kavimo procedūromis; 

•kūrybinėmis komandomis, grupėmis, 
organizacijomis – tai žmonių kūrybiniai 
socialiniai sluoksniai (klasės), ateities aukš-
čiausio lygio mokslo kūryba – noosfera. 

Sugebėjimas sukurti ir įgyvendinti 
naujas technologijas, kuriomis įgyja-
mos efektyvesnės priemonės iš aplinkos 
imti išteklius, išsaugoti savąją egzisten-
ciją ir plėsti gaminimąsi, yra adaptyvu-
mas. Tai pagrindinė gyvojo (biologinio 
ir žmonių socialinio) pasaulio specifi -
nė savybė. Adaptyvumą lemia greita ir 
efektyvi informacijos gamyba – kūryba. 

Mokslo raidos istorija, į kurią pasku-
tiniais dešimtmečiais ypatingą dėme-
sį atkreipė Karlo Raimundo Poperio 
(K. R. Popper) neopozityvistinė ir Tomo 
Kūno (T. Kuhn) mokslo revoliucijų 
koncepcijos, rodo, kad atsiradęs kitoks, 
platesnis, originalesnis požiūris į gamtos 
ir visuomenės reiškinius, gilesnė, ben-
dresnė samprata radikaliai pakeičia žmo-
gaus mąstymą, jo gyvenimą – kasdienes 
gyvenimo technologijas. Pavyzdžiui, tai, 
kaip kitokie požiūriai į biologiją, jos ša-
ka – genomika keičia mūsų gyvenimą, 
darbą, sveikatą ir gerovę, tiesa, kol kas ne 
pas mus, bet technologiškai išsivysčiusio-
se valstybėse, originalia forma atskleidžia 
Harvardo verslo mokyklos prof. Chua-
nas Enrikesas (J. Enriquez) populiario-
je knygoje „Kai ateitis užvaldo mus“. 

Jau šiame tūkstantmetyje amerikietis 
prof. Ričardas Florida (R. Florida) plėto-
ja ir skleidžia visuomenės kūrybingumo, 
kūrybinės klasės (socialinio sluoksnio) 
TTT (tolerancija–technologija–talen-
tai) koncepciją, kuria teigia, kad nau-
jų technologijų (plačiąja prasme, ne tik 
materialiųjų) kūryba ir įgyvendinimas 
yra valstybių, visuomenės – Žmonijos 
gyvenimo esmė ir išlikimo garantas. Be 
to, ir Europos Sąjungos Lisabonos stra-
tegijos esmė slypi tokioje pat idėjoje.

 

atveda į žmogaus mokslinę kūrybą raš-
menimis, įvairiausiomis žmogaus sukur-
tomis informacinėmis technologijomis: 
elektroninėmis, internetinėmis, mode-
liais ir pan. Atsiranda didelių galimybių 
informacinės technologijos. Taip bioin-
formacinė evoliucija atveda į informati-

Kūryba – informacijos 
gamyba

SPECTRUM 2008/1
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projektai

Filosofijos fakultetas – Filosofijos fakultetas – 
į pagalbą Lietuvos kaimuiį pagalbą Lietuvos kaimui
Nĳ olė BULOTAITĖ

Filosofijos fakultete vykdomas ES struktūri-
nių fondų projektas „Vilniaus universiteto 
nenuosekliųjų studijų sistemos pritaikymas 
ir išplėtimas kaimo plėtros specialistų rengi-
mui“. Susidomėjome, ką Filosofijos fakul-
tetas turi bendra su kaimo plėtra. Pasirodo, 
turi – ir yra jau nemažai nuveikęs šioje srity-
je. Kalbiname projekto vadovą, Sociologijos 
katedros vedėją doc. dr. Arūną Poviliūną.

SPECTRUM 2008/1

S. Savicko nuotr.
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Kaip ir kodėl pradėjote tokį projektą? 

Tai šiek tiek susiję su mano ankstes-
niais darbais. Kas daugiau gali imtis 
kaimo plėtros problemų, jei ne Filoso-
fi jos fakultetas? Mūsų projekto tikslas 
bendresnis nei ekonominė ar socialinė 
kaimo plėtra. Mes pirmiausia siekėme 
kaimo žmonių, kurie arba aktyviai da-
lyvauja kaimo bendruomenių veikloje, 
arba norėtų dalyvauti kaimo plėtros pro-
cesuose, įgalinimo. Tokius žmonių įga-
linimo būdus geriausia generuoti mūsų 
fakultete, kur dirba fi losofai, psichologai, 
socialinio darbo specialistai, sociologai 
(Sociologijos katedra ir vykdo projektą) 
ir edukologai. Fakultetas, įgyvendin-
damas šį projektą, manau, parodė gana 
netikėtas iš pirmo žvilgsnio savo galimy-
bes. Tačiau jei prisiminsime, kad būtent 
fi losofai pirmieji ištarė, jog žinojimas yra 
galia, tai, kad kaimo žmonių įgalinimui 
skirtas projektas įgyvendinamas Filosofi -
jos fakultete, stebinti nebeturėtų.  

Jau nuo 1999 metų dirbu su kaimo 
bendruomenėmis, veikla plėtojasi, ap-
ima vis daugiau aspektų, ir viską tarsi 
vainikavo šis projektas. Jame pavyko re-
alizuoti beveik visą bendraujant su kai-
mo bendruomenėmis sukauptą patirtį. 
Iš pradžių ir pats nemaniau, kad darbas 
su kaimo žmonėmis gali būti akademinė 
veikla. Viena yra dėstyti studentams, ra-
šyti mokslinius straipsnius, ir kita – dirb-
ti su kaimo bendruomenėmis. Kai 1999 
metais pradėjau bendrauti su Balninkų, 
Alantos, Dieveniškių ir kitų nedidelių 
Lietuvos miestelių gyventojais, dirbau 
Filosofi jos katedroje ir tikrai negalvo-
jau, kad tai ilgainiui taps viena iš mano 
akademinės veiklos sričių. Tada kartu 
su aktyvesniais tų miestelių gyventojais 
ieškojome būdų, kaip būtų galima keisti 
nepalankią miestelių padėtį, kaip įtraukti 
kaimo žmones, priversti savivaldos insti-
tucijas priimant sprendimus atsižvelgti į 
vietos žmonių nuomonę. Tik pradėjęs šią 
veiklą beveik trečdalį savo laiko praleis-
davau kelionėse po kaimo bendruome-
nes ir tiesiogiai bendraudamas su kaimo 
žmonėmis. Mačiau, kaip prasidėjo ir plė-
tėsi kaimo bendruomenių sąjūdis, kuris 
pamažu įsisiūbavo ir šiuo metu Lietuvoje 
turime daugiau nei pusantro tūkstančio 
bendruomenės centrų. Mūsų tyrimai 
rodo, kad šis sąjūdis buvo nukreiptas 
prieš anuometinę kaimo atskirtį. 

Praėjusį dešimtmetį kaimas buvo ypač 
socialiai atskirtas, sakyčiau, „nurašytas“. 
Kolegos dr. Arūno Juškos iš Rytų Karo-
linos universiteto pagal „Lietuvos ryto“ 
publikacijas atliktas tyrimas apie Lietu-
vos kaimą aiškiai parodė, kad iki 2002 
metų apie kaimą buvo rašoma tik kaip 
apie moralinio nuopuolio sritį, kaimo 
gyvenimo epizodai nuolat patekdavo į 5 
puslapį.  

Vis labiau domintis socialine teorija, 
netruko paaiškėti, kad tokia veikla vi-

siškai atitinka akademinės sociologijos 
kanoną, tiesa, kiek netradicinį, tačiau 
sociologų bendruomenės jau aprobuotą. 
Jis yra siejamas su veiklos tyrimu arba 
tyrimu dalyvaujant (participatory action 
research), kai sociologas tiesiogiai ben-
dradarbiauja su socialine grupe kartu ieš-
kodamas socialinės atskirties mažinimo 
būdų. Būtent ši paieška ir jos rezultatai 
tampa akademinio tyrinėjimo objek-
tu. Pasitelkus tyrimą dalyvaujant rastas 
kompromisas tarp akademinės veiklos ir 
darbo su kaimo bendruomenėmis padėjo 
ne tik toliau plėtoti veiklą, bet ir rengti 
mokslines publikacijas, kurios sudomino 
tarptautinę akademinę bendruomenę. 

Žiniasklaidoje kalbama tik apie ūki-
ninkavimą, paraiškas pasėliams. O 
kaip tie žmonės gyvena, kokios kasdie-
nio kaimo gyvenimo sąlygos, palyginti 
su miestu?

Dabar kaime galime išskirti bent tris 
žmonių grupes. Tai paviršutiniškas skirs-
tymas, bet jis padeda geriau suprasti 
padėtį. Pirmiausia ūkininkai, kuriais rū-
pinasi Žemės ūkio ministerija. Jei pasi-
žiūrėtume į Kaimo plėtros planą, pagal 
kurį bus skirstoma parama 2007–2013 
metais, pirmiausia pamatytume, kad 
ji bus skirstoma siekiant efektyvesnės 
žemdirbystės. Remiami tie, kurie gali 
sėkmingai plėtoti žemės ūkį, o tie, kurie 
nesugeba sukurti efektyvaus žemės ūkio, 
gaus išmokas, kad pasitrauktų ir netruk-
dytų pirmiesiems. Iš esmės stengiamasi 
išgryninti verslų, konkurencingą žemės 
ūkį. Tačiau jei kalbame apie konkuren-
cingą žemės ūkį, turime turėti omenyje, 
kad jame geriausiu atveju dirbs iki 10 
procentų Lietuvos gyventojų. Manoma, 
jog tokių apie 2020 metus turėtų likti 

6–7 procentai. Tačiau kaime gyvena apie 
trečdalį Lietuvos gyventojų – per 1 mi-
lijoną. Tad aiškiai matome, kad Žemės 
ūkio ministerijos parengta Kaimo plėtros 
programa – iš esmės ne tiek kaimo plėt-
ros programa, kiek parama tiems ūkinin-
kams, kurie sugeba tą paramą efektyviai 
įsisavinti. Žemės ūkio ministerijai svarbu 
geros paraiškos ir efektyviai įsisavintos 
ES paramos lėšos. Eiliniai kaimo žmo-
nės nesugebės šito padaryti. Tam reikia 
pakankamo turto, įgūdžių, verslumo. 
Investicijas efektyviai panaudoti gali tik 
stambūs ir vidutiniai ūkininkai. Jie ir 
gaus tas investicijas. Smulkesni ūkinin-
kai gaus subsidijas, kad pasitrauktų iš že-
mės ūkio gamybos.

Kita socialinė grupė – tai vietiniai 
kaimo žmonės, arba autochtonai, kurie 
nuo amžių gyvena savo kaimuose. Ka-
dangi jie vietiniai, tai paveldėjo paprastai 
nedidelius žemės sklypus, kurie yra per 
maži efektyviai žemdirbystei, be to, tie 
žmonės yra pernelyg sėslūs, kad žinotų 
modernesnius žemės dirbimo būdus. Il-
gainiui jie savo paveldėtas žemes praras. 

 Trečioji socialinė grupė įdomesnė: tai 
buvę jaunieji specialistai, atvykę į kolū-
kius su diplomais pagal paskyrimą, pa-
kankamai išsilavinę. Jie dirbo kolūkiuose, 
būdami išsilavinę ir jauni aktyviai rėmė 
Lietuvos nepriklausomybės siekius, bet 
kartu su nepriklausomybe žlugus „kol-
chozams“ pateko į labai nepalankią pa-
dėtį. Žlugo socialinė infrastruktūra, ku-
rioje jie buvo pasirengę gyventi. Žemės 
jie paveldėti negalėjo, nes buvo atvykė-
liai. Jie turėjo modernių žemdirbystės 
žinių, bet nebeliko galimybės tas žinias 
panaudoti. 
Čia reikėtų paminėti, kad šios grupės 

atstovų yra bene daugiausia tarp mūsų 
kursų klausytojų. Diskusijose per pas-
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Kaimo plėtros specialistų nenuosekliųjų studĳ ų klausytojai baigimo pažymėjimą įteikia Filo-
sofi jos fakulteto dekanas doc. dr. Kęstutis Dubnikas ir projekto vadovas Sociologĳ os katedros 
vedėjas doc. dr. Arūnas Poviliūnas Nuotr. iš Filosofi jos fakulteto archyvo



14

kaitas jie pritarė tokiam kaimo gyvento-
jų suskirstymui, kartu pridurdami, kad 
tokią jų bėdą vietiniai gyventojai sutiko 
atvirai piktdžiugiškai.   

Taigi kalbame apie labai skirtingą kai-
mą. Remdamiesi statistiniais duomenimis 
ir nagrinėdami santykinį skurdo lygį pa-
gal socialines-ekonomines grupes mato-
me, kad tarp ūkininkų santykinis skurdo 
lygis ėmė mažėti, o nuo 2005 metų, kai 
buvo pradėtos mokėti išmokos už žemės 
ūkio produkciją, įvyko lūžis: ūkininkai 
pradėjo gyventi vis geriau. 2007 metais 
jie ėmė lenkti iki tol geriausiai gyvenu-
sius didmiesčių gyventojus. Matome, 
kad ES parama duoda vaisius. Tačiau 
jei žiūrėsime pagal gyvenamąją vietą, tai 
matysime, kad tarp kaimo gyventojų san-
tykinis skurdas auga. Parama ūkininkams 
padeda įsitvirtinti kaip socialinei-ekono-
minei grupei, bet kaimas nuo to neturtė-
ja. Gal net atvirkščiai – didėja atotrūkis 
pačiame kaime, o tie gerai gyvenan-
tys ūkininkai gali gyventi ir ne kaime. 

Taigi kaimas yra labai nevienalytis. 
Jis tarsi patenka dviejų ministerijų ži-

nion: stiprūs ir perspektyvūs ūkininkai 
spiečiasi aplink Žemės ūkio ministerijos 
koordinuojamas išmokas, o didesnė kitų 
kaimo gyventojų dalis – prie Socialinės 
apsaugos  ir darbo ministerijos. Didėjant 
santykiniam skurdui socialinių išmokų 
dalis kaimo gyventojų pajamų struktūro-
je nuolat auga. Didelė dalis pinigų ateina 
į kaimą ne kaip investicijos, o kaip socia-
linė parama vargstantiems. 

Mūsų projekto taikinys yra ne ūki-
ninkai, nors ir jie dalyvavo kursuose, o 
tie kiti kaimo gyventojai. Kaip parodė 
projekto patirtis, didelę dalį mūsų stu-
dentų sudaro buvę specialistai. Jie ieško 
naujų galimybių įsitvirtinti. Matome, 
kaip sparčiai Lietuvoje kuriasi kaimo 
bendruomenės centrai. Kaip rodo mūsų 
tyrimai, tie žmonės yra aktyviausi ku-
riant šias organizacijas, o tai, kad kaimo 
bendruomenės centrų skaičius artėja prie 
2 tūkstančių, tik rodo tų žmonių akty-
vumą ir nenorą taikstytis su nepalankia 
padėtimi.

projektai

SPECTRUM 2008/1

Sakyčiau, kad mūsų projekto siekis – 
tai integrali kaimo plėtra, kurios dėl savo 
institucinių interesų negali garantuoti 
nė viena iš minėtų ministerijų. Vietos 
savivaldos įstatymas daug galių sutei-
kia savivaldybėms. Į tikrą savivaldą mes 
pirmiausia ir orientavomės, laikydamie-
si nuomonės, kad šiuo lygmeniu turėtų 
rastis aiškūs ir pagrįsti, institucinius inte-
resus peržengiantys kaimo plėtros planai. 
Dėl to nenuosekliųjų studijų metu buvo 
daug šnekama apie savivaldą, kaip efek-
tyviai panaudoti dabar egzistuojančias 
savivaldos galimybes.

 Ar nebijote, kad Jūsų klausytojai pa-
kels kvalifikaciją ir pabėgs iš kaimo?

Galbūt dalis ir persikels į miestą, bet 
dauguma savo gyvenimą sieja su kaimu. 
Mes kalbamės su jais, svarstome, kaip 
galima įdomiai ir kokybiškai gyventi kai-
me. Kita vertus, kas yra tas kaimas? Apie 

Kaimo bendruomenių centrų dinamika

Santykinis skurdas pagal gyvenamąją vietovę, proc.

Santykinis skurdas pagal socialines-ekonomines grupes, proc.
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Projekto metu vykdomas kaimo plėt-
ros specialistų nenuosekliąsias studijas 
sudarė keturi studijų moduliai, arba stu-
dijų programos, – tai „Kaimo socialinė 
analizė“ (dėstomi kursai: visuomenės ir 
kultūros analizės pagrindai, kaimo ben-
druomenių judėjimo istorija, socialinių 
tyrimų metodologija, socialinė ekono-
mika), „Bendruomenių veiklos organi-

Europos Sąjungos struktūrinė politika). 
Visuose keturiuose moduliuose buvo 

išdėstyti 25 kursai po 24 akademines va-
landas. Iš viso buvo įteikti 432 studijų 
baigimo pažymėjimai.

Išsamiau su projektu galima susipažinti apsi-
lankius interneto svetainėje www.kaimopletra.lt

didmiesčius kuriasi „naujieji ūkininkai“, 
kurie yra įsigiję žemės ir turi ūkininkų 
pažymėjimus, leidžiančius statyti namus 
ant žemės ūkio paskirties žemės, vis dau-
giau statoma tokių gyvenviečių kaip ka-
daise vieninteliai buvę Bendorėliai prie 
Vilniaus. Be to, kaimus jau pasiekė arba 
netrukus pasieks optiniai ryšio kabeliai, 
kuriais rūpinasi RAIN (Kaimiškųjų vie-
tovių informacinių technologijų plačia-
juostis tinklas) projektas, įgyvendinamas 
Bilo ir Melindos Geitsų (Gates) fondo 
fi nansuojamas bibliotekų moderniza-
cijos projektas ir pan. Anksčiau miesto 
ir kaimo skirtumai išreiškė ir gyvenimo 
kokybės skirtumus, o dabar tie skirtumai 
mažėja ir ateityje mažės. Svarbu tai, kad 
bent mūsų studijų dalyviai įsitikinę, kad 
aktyviam ir kūrybingam žmogui kaime 
tikrai yra kas veikti.

Aišku, kad tai vyksta ir vyks pamažu, 
ir tiems pasikeitimams spartinti reikia 
specialistų, kurie nusimanytų, kaip tai 
daryti. Būtent apie tokius specialistus 
mes ir galvojome įgyvendindami šį savo 
projektą. Kaimo plėtros specialistas, kai-
mo bendruomenės organizatorius įvai-
riose Europos šalyse yra įprasta profesija. 
Mes sieksime, kad Lietuvoje tai irgi taptų 
įprasta profesine veikla. 

Projekto metu žmonės iš pačių įvai-
riausių Lietuvos vietų susipažino ir su-
sidraugavo, savaime susikūrė neformalus 
šių žmonių tinklas. Ketiname forma-
lizuoti neformalius ryšius – padėsime 
įkurti Lietuvos kaimo bendruomenės 
organizatorių asociaciją. Tam šių metų 
balandžio viduryje surengsime konfe-
renciją, kurios metu Kaimo bendruo-
menės organizatorių asociacija ir bus 
įsteigta. Į šią organizaciją įsitrauks ne tik 
mūsų studijų absolventai, bet, tikimės, ir 
kaimo plėtra besidomintys mokslininkai. 
Asociacijos idėją palaiko mūsų projekto 
valdymo grupės pirmininkė, MA vice-
prezidentė akademikė Veronika Vasi-
liauskienė, didesnė dalis mūsų studijų 
dėstytojų. Asociacijos tinklas palengvins 
ekspertų ir kaimuose dirbančių kaimo 
bendruomenių organizatorių komuni-
kaciją, sudarys galimybes kaimo plėtro-
je taikyti ir naujausius socialinių mokslų 
laimėjimus. Yra analogiškų organizacijų 
ir kitose šalyse, tarkim, Suomijoje veikia 
Veiklaus kaimo sąjūdis, panašios grupės, 
kuriose bendradarbiauja praktikai ir eks-
pertai, susikūrusios Airijoje, Šiaurės Ai-
rijoje, Škotijoje ir kitur. Neabejoju, kad 
rasis ir tarptautinis bendradarbiavimas.

Tad tikimės, kad mūsų studijų absol-
ventai nebėgs iš kaimo, nes šiuo metu 
kaime tikrai yra ką veikti. Be to, jie taps 
vis reikalingesni, nes kaimo bendruome-
nes pasieks ne tik LEADER programos, 
bet ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiks-
mų programos lėšos. Iš esmės susidur-
sime su kvalifi kuotų specialistų, kurie 
sugebėtų efektyviai panaudoti tas visas 
galimybes, trūkumu. Jei randi įdomios 
veiklos galimybių, sugebi iš tos veiklos 
užsidirbti pinigų, ko iš kaimo važiuoti?  

Ar Jūsų optimizmas dėl kaimo atei-
ties padidėjo, bendraujant su kursų da-
lyviais?

Bendraudamas su kaimo žmonėmis, aš 
visada buvau ir esu optimistas. Ši veikla 
labai įdomi, įdomūs žmonės. Beje, di-
desnė dalis mūsų dėstytojų pirmą kartą 
susidūrė su tokia auditorija ir jų reakci-
ja – geras ne tik projekto, bet ir kaimo 
perspektyvos rodiklis. Mokėsi ir laisvėjo 
ne tik kursų klausytojai, bet ir dėstyto-
jai. Antai puikus žurnalistas Romas Sa-
kadolskis stebėjosi mūsų kurso dalyvių 

zavimas“ (projektinės veiklos principai, 
bendravimo psichologija, bendruomenių 
sociologija ir kt.), „Kaimo plėtros vady-
ba“ (kaimo sociologija, verslo organiza-
vimas kaimo vietovėse, kaimo plėtros 
socialinės inovacijos) ir „Vietos savival-
da ir viešoji politika“ (savivaldos teisinė 
aplinka, Europos žemės ūkio ir kaimo 
plėtros politika, kaimo socialinė politika, 

sugebėjimais ir subtilumu įvardijant kai-
mo plėtros problemas, fi losofi jos dakta-
ras Nerijus Mileris sakėsi taip pat patyręs 
netikėtų įžvalgų, kai skaitė savo studentų 
rašto darbus. Mokymų dalyvių darbų ko-
kybe stebėjosi ir doc. Eglė Laumenskaitė, 
ir istorikai Rasa ir Žilvytis Šakniai, pačiais 
geriausiais žodžiais apie savo studentus at-
siliepė ir kiti dėstytojai. Kadangi ne kartą 
lydėjau mūsų studentus kelionėse į Balnin-
kus ir Ežerėlį, kur vyko išvažiuojamosios 
sesijos, teko išgirsti daug gerų žodžių apie 
mūsų dėstytojus ir iš studentų. Jie nuošir-
džiai džiaugėsi naujomis žiniomis, galimy-
be išgirsti, kaip socialinę tikrovę ir jų gy-
venimą interpretuoja tikrai geri savo srities 
specia-listai. Kartu mes visi pripažinome, 
kad pradėjome vieni kitus suprasti. Kursų 
dalyviai suvokė, kaip apie tikrovę mąsto 
mokslininkai, o mūsų dėstytojai susipa-
žino, su kokiomis problemomis susiduria 
kaimo gyventojai. Primestus stereotipus 
pakeitęs šiltas bendravimas nesudaro jo-
kių prielaidų optimizmui blėsti. Sukūrėme 
aktyvių, smalsių ir norinčių veikti žmonių 
tinklą, su kuriuo tikrai ateityje nuveiksime 
daug darbų.

A. Bulotos nuotr.

http://www.kaimopletra.lt
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sveikata

Nuo ko prasidėjo psichiatrijos isto-
rija?

XVII–XVIII amžiuje buvo manoma, 
kad žmonių elgesys pasikeičia todėl, kad 
į juos įsikūnija demonai arba piktosios 
dvasios. Iki XIX amžiaus visame pasauly-
je psichikos ligoniai buvo globojami vie-
nuolynuose, prieglaudose. Kaip žinoma 
iš Lietuvos istorijos, Vilniuje, buvusia-
me Bonifratrų vienuolyne, buvo įsteigta 
pirmoji psichiatrijos prieglauda. Vargšus 
ir psichikos ligonius prižiūrėję vienuo-
liai tais laikais tai darė profesionaliai. 
XIX amžiuje prasidėjus industrializaci-
jai, gyventojų tankėjimui, miestuose at-
sirasdavo vis daugiau benamių ir vienišų 
žmonių, likusių be artimųjų palaikymo.

Vėliau imtos steigti didelės psichiatri-
jos ligoninės, kuriose būdavo 5–6 tūks-
tančiai lovų. Jose buvo sutelkti geriausi 
to meto profesionalai, jų žinios ir laimė-
jimai. Bet ilgainiui paaiškėjo, kad taip 
koncentruojant psichikos ligonių prie-
žiūrą visuomenė susiduria su klausimu, 
ką daryti su tais pacientais, kuriems rei-
kia minimalios priežiūros, bet nereikia 
būti uždarytiems. 

Nuo XX amžiaus pradžios pradėjo for-
muotis bendruomenės (arba socialinė) 
psichiatrija. Po Antrojo pasaulinio karo 
Vakarų Europos valstybės, JAV, Aus-
tralija ir kitos išsivysčiusios šalys daug 
investavo į psichikos sveikatos politiką. 
Tų valstybių vyriausybės suprato, kad 
psichikos ligoniams ar net žmonėms, 
patiriantiems trumpalaikius psichikos 
sutrikimus, reikalinga išplėtota psichikos 
paslaugų sistema ir jų prieinamumas.

Dabar Lietuvoje yra 70 ambulatorinių 
psichikos centrų. Ateityje reikės spręs-
ti jų paslaugų plėtros ir koordinavimo 
klausimus, pasitelkiant mokslo ir moky-
mo ekspertus.

Kaip žmonės suserga psichikos li-
gomis?

Į Vilnių, Kauną ir kitus didžiuosius 
miestus atvažiuoja daug žmonių iš kai-
mo. Atsiranda labai pralobusių žmonių, 
bet kartu ir labai daug tokių, kurie nu-
skursta. Miestų bendruomenėse, kur 
vyksta intensyvūs socialiniai procesai, 
vidinė migracija ir diferenciacija pagal 
ekonomines, turtines klases, žmonės pa-
tiria daug streso, vienatvės pojūtį. Tai 
savo ruožtu dar labiau didina stresą ir 
sutrikimo atsiradimo riziką. Jei asmuo 
pasižymi biologiškai nulemtu pažeidžia-
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Vienas iš keturių žmonių 
per gyvenimą patiria 

psichikos sutrikimų
Liudmila JANUŠKEVIČIENĖ

Nuolatinis stresas, vienatvės pojūtis, skurdas, siekimas priklausyti kuo 
aukštesnei ekonominei klasei sparčiai pildo psichikos ligonių gretas. 
Manoma, kad kas ketvirtas iš mūsų per visą savo gyvenimą patiria 
psichikos sutrikimų, dėl kurių reikia kreiptis pagalbos į specialistus.
Skirtingai nei proto negalia (įgimta anomalija), psichikos 
liga yra galvos smegenų sutrikimas, kuris išsivysto norma-
laus intelekto, subrendusiam žmogui. Jos metu gali pasi-
reikšti intelekto, mąstymo, elgesio bei emocijų sutrikimai.  
Apie psichikos liga sergantiems žmonėms kylančius sunkumus, pa-
galbą psichikos negalią turintiems žmonėms integruotis į visuomenę 
kalbamės su Vilniaus universiteto (VU) Medicinos fakulteto Psichiatri-
jos klinikos Socialinės psichiatrijos mokslo ir mokymo centro vedėju ir 
VU Visuomenės sveikatos instituto docentu Arūnu Germanavičiumi.

Vienatvė – ligos priežastis 
ir padarinys
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mumu, jis gali susirgti psichikos liga. 
Dažnai pasireiškus sutrikimui artimieji 
nusigręžia nuo to žmogaus. Vienatvė net 
ir XXI amžiuje yra viena didžiausių psi-
chikos ligomis sergančiųjų komplikacijų. 
Žmonės stebisi, iš kur pas mus atsiranda 
psichikos ligonių, o jie, pasirodo, visada 
buvo šalia mūsų, bet niekas nepastebėjo 
jų vienatvės. Todėl pasikalbėti su žmo-
gumi, sukurti bendruomeninius santy-
kius yra be galo svarbu. 

Daliai žmonių psichikos sutrikimų 
atsiranda dėl vidaus organų ligų. Pa-
vyzdžiui, 20 proc. moterų menopauzės 
laikotarpiu atsiranda skydliaukės veiklos 
sutrikimų, ir jei skydliaukės veikla sutri-
kusi kliniškai reikšmingai, jau yra didelė 
tikimybė, kad atsiras ir nerimo arba de-
presinių sutrikimų.

Nemažai studentų pirmame kurse su-
serga psichikos ligomis dėl patiriamo di-
delio streso. Piktnaudžiavimas alkoholiu 
ar narkotikais irgi paskatina psichikos su-
trikimų atsiradimą.

Kokie yra psichikos ligos požymiai?

Maždaug prieš 30 metų apie psichi-
kos liga sergantį žmogų būdavo galima 
spręsti iš išvaizdos, nes vartojant tam 
tikrus psichiatro paskirtus vaistus atsi-
rasdavo labai daug šalutinių požymių, 
pavyzdžiui, rankų drebėjimas, seilėtekis, 
mieguistumas, nekoordinuoti judesiai, 
sulėtėjimas, žmogaus veidas būdavo pa-
našus į vaškinį. Bet šiuo metu daugumai 
pacientų skiriami tokie vaistai, kurie ne-
turi akivaizdaus šalutinio poveikio. Tai 
yra naujos kartos vaistai ir žmonės, var-
tojantys šiuos vaistus, niekuo neišsiskiria 
išoriškai.

Būtina pensionatų reforma

Kokios institucijos Lietuvoje turėtų 
vykdyti psichiškai neįgalių žmonių in-
tegraciją į visuomenę?

Labai svarbi yra kritinė masė specialis-
tų ir suinteresuotų žmonių. Reikia tokių 
žmonių, kurie matytų problemą ir ga-
lėtų padėti valdžios įstaigoms ją spręsti. 
Manau, pirmiausia nuo aktyvių piliečių 
priklauso žmonių su psichikos negalia 
problemų iškėlimas ligi valstybinių ins-
titucijų.

Psichiatrija yra mokslo ir praktikos 
sritis tarp medicinos, psichologijos ir 
socialinių mokslų. Todėl šioje srityje la-
bai svarbus tarpsektorinis bendradarbia-
vimas.

Valstybės lygmeniu įgyvendinant so-
cialinę psichiškai 
neįgalių žmonių 
integraciją svarbus 
vaidmuo tenka Vy-
riausybei, keturioms 
ministerijoms (Svei-
katos apsaugos, So-
cialinės apsaugos ir 
darbo, Teisingumo 
bei Vidaus reikalų) 
ir savivaldybėms.

Kas konkrečiai daroma Lietuvoje sie-
kiant integruoti psichinę negalią turin-
čius asmenis į visuomenę?

Sėkmingas žingsnis žengtas, kai psichi-
kos sveikatos priežiūra buvo perkelta į 
pirminį lygį, t. y. psichiatrai, kaip ir ben-
drosios praktikos gydytojai, tapo pirmi-
nio lygio specialistais, į kuriuos pacientai 

teoriškai gali kreiptis bet kada. Ir jei jūs 
esate užsiregistravę tam tikroje poliklini-
koje arba pas šeimos gydytoją, tas šeimos 
gydytojas turi turėti sutartis su psichiatru 
ar net visa komanda specialistų: psichia-
tru, psichologu, socialiniu darbuotoju. 
Reforma, kuri prasidėjo 1997 metais, 
buvo pirmas labai sėkmingas žingsnis 
bendruomenės psichiatrijos srityje. Kitas 
žingsnis bus žengtas, kai bus įgyvendin-
tas specialistų bendradarbiavimas prižiū-
rint pačius sunkiausius pacientus, teikiant 
jiems paslaugas jų gyvenamojoje vietoje. 
Jau dabar Lietuvoje trūksta psichiatrų ir 
psichologų, o po 5–10 metų nebus kam 
dirbti, ypač rajonuose.  

Kita didelė problema, kurios Vyriau-
sybė, atrodo, nesiruošia spręsti – pen-
sionatų reforma. Pensionatai yra uždaro 
tipo įstaigos, priklausančios apskričių 

administracijoms ir 
prižiūrimos Sociali-
nės apsaugos ir dar-
bo ministerijos, juo-
se žmonės, turintys 
įvairias negalios for-
mas ir labai skirtin-
gus poreikius, gyve-
na kartu. Psichikos 
ligoniai negali gauti 
būsto paslaugų nie-
kur kitur vien todėl, 

kad visi pinigai, kurie skiriami tokiems 
žmonėms apgyvendinti, nukeliauja į 
pensionatų biudžetą. Ir tas biudžetas yra 
didelis, pavyzdžiui, vienam gyventojui 
išlaikyti vidutiniškai yra skiriama 1100–
1300 litų per mėnesį. Už tokius pinigus 
tikrai galima sukurti alternatyvią sistemą 
ir ją fi nansuoti.  

Taigi šiuo metu situacija yra labai 
bloga, nes žmonės negali gauti būsto 
paslaugų bendruomenėje. Olandijoje, 
Vokietijoje psichikos ligomis sergantys 
žmonės gauna būstus iš savivaldybių. Jie 
moka iš savo pensijos nuomą, gali susi-
mokėti už paslaugas, juos prižiūri socia-
liniai darbuotojai.  

Ar priimta Psichikos sveikatos strate-
gija 2007–2013 metams numato situa-
cijos psichiatrijos srityje pagerėjimą, ar 
realiai ją įmanoma įgyvendinti?

Man teko dalyvauti ir strategijos, ir 
veiksmų plano rengimo darbe. Mano 
manymu, veiksmų planas, toks, koks jis 
yra dabar, neatitinka kai kurių strategi-
jos nuostatų. Viena iš problemų ta, kad 
dalis lėšų bus skiriama psichiatrijos ligo-
ninių renovacijai, o ne naujų paslaugų 
kūrimui. Viena vertus, aš sutinku, kad 
padėtis kai kuriose psichiatrijos ligoni-
nėse prasta, pavyzdžiui, vienoje palatoje 
gydoma po 5–10 pacientų, nėra saugu-
mo užtikrinimo priemonių. Tai nenor-
malu. Bet skirti daug lėšų tik ligoninių 
renovacijai ir sakyti, kad tai yra refor-                              
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Buvęs Bonifratrų vienuolynas Vilniuje – pirmoji psichiatrĳ os prieglauda Lietuvoje
L. Januškevičienės nuotr.

A. Germanavičius: „Visuo-
menės požiūris yra pagrįs-
tas mitais, nuogirdomis, 
stereotipais apie pavojin-
gus psichikos ligonius.“
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Kita įdarbinimo forma yra socialinės 
įmonės, tačiau tokių įmonių plėtra Lie-
tuvoje tik prasidėjo.

Koks darbas, darbo aplinka labiau-
siai tinka psichikos negalią turinčiam 
asmeniui?

Moksliniai tyrimai, kurie buvo atlikti 
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Olandi-
joje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, 
rodo panašią tendenciją: geriau psichikos 
ligoniai integruojasi mažuose, iki 20 dar-
buotojų turinčiuose kolektyvuose, ku-
riuose sukuriami asmeniniai ryšiai, labai 
padedantys tam žmogui. Be to, psichikos 
ligomis sergantiems žmonėms netinka 
pamaininis darbas. Jiems turi būti taiko-
mas pastovus darbo grafi kas. Tačiau pats 
darbo procesas neturi būti rutininis, nes 
psichikos negalią turintys žmonės yra la-
bai kūrybingi ir produktyvūs.

Remiantis tais tyrimais, kurie buvo at-
likti užsienyje, galima sakyti, kad dau-
giausia laiminčios pramonės šakos, ku-
riose įdarbinami psichikos ligoniai, yra 
dizaino, reklamos, paslaugų teikimo, taip 
pat gerai tinka fi zinės jėgos reikalaujan-
tys darbai.

Pavyzdžiui, Olandijoje gėlės augina-
mos šiltnamiuose, kuriuose dirba nema-
žai psichikos negalią turinčių asmenų.

Kas sunkiausia psichikos negalią tu-
rintiems asmenims darbe?

Jie yra kur kas jautresni stresui. Todėl 
siekiant sėkmingai įdarbinti psichikos 
negalią turintį žmogų reikia apgalvo-
ti, kokios galimos stresinės situacijos ir 
kaip jų išvengti. Psichikos ligoniai taip 
pat skausmingiau gali priimti darbdavio 
kritines pastabas, ypač jei jos asmeninio 
turinio. 

Kokios yra pagrindinės rekomendaci-
jos psichikos sutrikimų turinčių asmenų 
darbdaviams?

Kadangi tokie darbuotojai mažiau at-
sparūs stresui, darbdavys turėtų sudaryti 
stresą mažinančias sąlygas. Stresą daž-
niausiai mažina aiškūs darbdavio reikala-
vimai, taisyklės, suprantama informacija, 
užduotys. Taip pat jis mažinamas duo-
dant daugiau laiko konkrečiai užduočiai 
atlikti. 

Be to, reikėtų vengti asmeninio turinio 
kritinių pastabų ir negailėti pagiriamųjų 
žodžių už papildomai ar gerai atliktus 
darbus. O mūsų darbdaviai psichologiš-
kai dar yra labai mažai išsilavinę.  

Dar vienas svarbus normalizacijos 
principas: darbdaviai turėtų vertinti tokį 
žmogų kaip bet kokį kitą, kaip vadina-
mąjį „sveiką“ žmogų. Bet kartu svarbus 
ir specializacijos principas. Tai reiškia, 
kad esant problemai (pvz., stresinei situ-

ma – neteisinga. Tuomet labai svarbūs 
strategijos punktai, kurie kalba apie nau-
jų paslaugų sukūrimą, nebus įgyvendin-
ti, nes neužteks lėšų.   

Su kokiais sunkumais kasdieniame 
gyvenime susiduria psichikos negalią 
turintys asmenys?

Viena iš socialinių ir psichologinių 
problemų yra vienatvė. Kita labai didelė 
problema – stigmatizacija (t. y. neigia-
mas išankstinis kitų žmonių požiūris į 
psichikos sutrikimų turintį žmogų, kai 
aplinkiniai sužino apie to žmogaus ligą). 

Trečia problema, kuri glaudžiai susi-
jusi su antrąja – tai nedarbas, užimtumo 
stoka, taip pat apgyvendinimas.

Daugelis žmonių, kurie šiuo metu turi 
psichikos sutrikimų, gauna medikamen-
tinį gydymą. Tokio gydymo problemos 
Lietuvoje nėra. Mūsų šalis skiria labai 
daug dėmesio vaistų kompensavimui. 
Bet valstybė mažai rūpinasi pacientų 
psichosocialine reabilitacija: apgyvendi-
nimu, įdarbinimu. Tai yra didelė spraga, 
kurią Vilniaus universitetas bando užpil-
dyti šiuo metu vykdydamas penkis tam 
skirtus Europos Sąjungos projektus. 

Minėjote, kad Lietuvos visuomenės 
požiūris į psichiškai neįgalius žmones 
yra neigiamas. Kodėl taip yra?

Visuomenės požiūris yra pagrįstas mi-
tais, nuogirdomis, stereotipais apie pavo-
jingus psichikos ligonius (kuriuos kuria 
ir žurnalistai). Kitas dalykas – žmonės 
psichologiškai, savęs pažinimo požiūriu 
nėra pakankamai išprusę, todėl kyla na-
tūralus pasipriešinimas nesuprantamiems 
dalykams, stengiantis į juos nesigilinti. 
Tai stigmos dalis, nes stigmatizacija at-
siranda ten, kur visuomenė nori labai 
aiškiai suklasifi kuoti žmones ir užlipdyti 
jiems tam tikras etiketes. 

 
Kaip keisti neigiamas nuostatas?

Šiai problemai spręsti labai svarbu vi-
suomenės švietimas. Kita vertus, keisti 
visuomenės nuostatas psichiškai neįgalių 
žmonių atžvilgiu yra valstybinio masto 
reikalas. Didžiojoje Britanijoje, Naujo-
joje Zelandijoje yra vykdomos valstybės 
fi nansuojamos „Antistigma“ kampani-
jos, kurių metu visuomenei pasakojama 
apie psichikos sutrikimus, jų simptomus, 
pagalbą sergantiems žmonėms. 

Stigmos mažinimo programos turi būti 
labai gerai suplanuotos, turi būti aišku, 
ką jomis norima pasakyti visuomenei. 

2006 metais EQUAL projekto metu 
VU mokslininkai atliko žmonių, ser-
gančių schizofrenija, apklausą norėdami 

ištirti stigmos ir diskriminacijos padari-
nius. Iš tyrimo duomenų paaiškėjo, jog 
asmenys, turintys psichikos sveikatos 
problemų, yra išstumiami iš visuomenės, 
jie patiria stigmatizaciją ir socialinę izo-
liaciją, ypač darbo srityje. Šeimų, kurio-
se gyvena schizofrenija sergantieji, nariai 
irgi stigmatizuojami. Tai blogina galimy-
bes ligoniams sveikti ir pasiekti socialinę 
integraciją, net jei jie ir gauna brangiai 
kainuojantį palaikomąjį gydymą. Toliau 
ketinama plėsti tyrimą ir analizuoti stig-
matizaciją tarp sergančiųjų įvairiomis 
psichikos ligomis, taip padedant pamatus 
visuomenės švietimo programų kūrimui 
Lietuvoje.

Taip pat reikia rodyti gerus pavyz-
džius. Mes turime tokį pavyzdį: ES       
6-osios mokslų tyrimų programos pro-
jekte EMILIA buvo numatyta lėšų įdar-
binti psichikos sveikatos paslaugų varto-
tojus akademinėje institucijoje mokslo 
darbuotojais ir dabar 3 žmonės, turintys 
ilgametę psichikos ligonių patirtį, dirba 
Vilniaus universiteto Psichiatrijos klini-
koje. Sakyti, kad jie neįgalieji, negalima, 
nes jie dirba visu krūviu.

Kiek Lietuvoje įdarbinta žmonių su 
psichikos negalia?

Niekas neturi tikslių duomenų, bet jų 
nėra daug. 1989–1990 metais tam buvo 
skirta apie 1200 vietų visoje Lietuvoje. 
Tuo tarpu po nepriklausomybės atkūri-
mo liko tik 120 vietų. Dabar tų darbo 
vietų skaičius didėja. 

Kodėl tik nedaugelis psichiškai neįga-
liųjų yra įdarbinami? Juk tokių žmonių 
integravimas į darbo rinką yra ekono-
miškai naudingas valstybei ir psicholo-
giškai svarbus neįgaliesiems?

Įsidarbinti psichiškai neįgaliems sun-
ku dėl išankstinės neigiamos darbdavių 
nuostatos. Jie daug mieliau įdarbins fi zi-
nę negalią turintį žmogų arba migrantus, 
bet ne psichikos sutrikimų turintį as-
menį.

Fizinę negalią turinčių asmenų įdar-
binimui nereikia tiek daug laiko, juos 
apmokyti nesudėtinga. Bet su psichikos 
neįgaliaisiais yra sunkiau, darbdaviai ne-
nori turėti papildomų problemų, nes jų 
įdarbinimui reikalingi specialūs darbuo-
tojai. Darbo asistentai paprastai ateina iš 
trečios šalies (institucijos), jie labai gerai 
pažįsta pacientą ir tarpininkauja tarp dar-
buotojo ir darbdavio. Jie atsako už tai, 
kad darbdavio reikalavimai, pareigybės 
aprašymai, darbo aplinka būtų pritaikyta 
neįgaliam žmogui. Kita vertus, ir už tai, 
kad neįgalus žmogus laikytųsi tų reika-
lavimų.

SPECTRUM 2008/1

Visuomenės problema – 
psichologinis neišprusimas

Neįgalieji – kūrybingi 
darbuotojai
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acijai) reikėtų imtis specialių priemonių 
(darbo atlikimo laiko pailginimo, indivi-
dualaus pokalbio, psichologo konsultaci-
jos pasiūlymo). 

Kokiose srityse Lietuvoje yra įdarbin-
ta psichikos negalią turinčių asmenų?

Viešbutyje, baldų gamybos ceche, 
kepykloje, buitinės technikos remonto 
įmonėje, valymo paslaugas teikiančioje 
įmonėje, mokslo ir mokymo įstaigoje.

Ačiu už pokalbį.

Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007
 
Šis tomas apima vaikų chirurgiją, trau-

matologiją, ortopediją, nelaimingus atsi-
tikimus ir intensyviąją terapiją. Žinomų 
medikų kolektyvo kapitalinis veikalas 
parengtas vadovaujant VU Medicinos 
fakulteto profesoriui habil. dr. Algiman-
tui Raugalei. Knyga skiriama pediatrams, 
šeimos gydytojams, medicinos studen-
tams, internams, rezidentams, tėvams.

One out of four people One out of four people 
undergoes mental undergoes mental 
disorders in their lifedisorders in their life

Assoc. Prof. Arūnas GERMANAVIČIUS

Vaikų ligos, 5 tomas 

According to Associate Professor Arū-
nas Germanavičius, head of Research 
and Training Centre for Social Psychi-
atry of Clinic of Psychiatry of Vilnius 
University, in the XXI century it is ex-
tremely easy to get mentally ill due to 
rapid processes of social change, violent 
differentiation into economic and social 
classes, the increasing amount of stress 
and the feeling of loneliness. It has been 
estimated that every fourth of us has 
suffered from mental disorders and ap-
pealed to specialists for help. Therefore, 
in such a society it is vitally important 
to develop a system of services for those 
who are mentally ill and to assure their 
accessibility to these services at counse-
ling centres. Moreover, it is necessary to 
conduct research in this fi eld and educa-
te the society.

In Lithuania the majority of the people 
suffering from mental disorders is provi-
ded with good pharmaceutical treatment. 
However, the patients’ psycho-social re-
habilitation, i.e. provision with accom-
modation and employment, is little bor-
ne in mind by the government. There is 

a great gap between service supply and 
evidence-based policy in this fi eld in 
Lithuania though the staff of Clinic of 
Psychiatry is doing its best to fi ll it (cur-
rently they are coordinating fi ve projects 
of European Structural Funds meant for 
establishment and development of psy-
cho-social services in Lithuania).

People with mental disorders in Lithu-
ania confront with the phenomenon of 
stigma. Looking at the examples of the 
countries such as the United Kingdom, 
New Zealand, we can see that state bud-
geted “anti-stigma” campaigns are run 
to educate society members in treating 
the cases of mental disorder, its symp-
toms and training them to provide care 
for people suffering from the disease.

The contribution of researchers to 
such programmes can be of great im-
portance as well. In 2006, while con-
ducting EQUAL project, a group of 
Vilnius University scientists (consulted 
by prof. Graham Thornicorft from Lon-
don Institute of Psychiatry, UK) carried 
out an opinion poll among people suf-

fering from schizophrenia. The survey 
aimed at fi nding out the consequences 
of stigma and discrimination. The poll 
results indicated that people with mental 
disorders are ousted from society, they 
have to pass through stigmatization and 
social isolation, especially in their em-
ployment and work environment. The 
family members of those who suffer 
from schizophrenia get stigmatized as 
well. At this point patients lose their 
opportunity of recovering and gaining 
social integration, in spite of the costly 
medical treatment they are provided. It 
is also intended to expand the research 
and analyze stigmatization cases among 
those who suffer from specifi c mental 
diseases. With reference to scientifi c in-
vestigations carried out abroad, it could 
be stated that the most common fi elds 
benefi ting most from employing people 
with mental disorders are design, pro-
motion, services providing companies 
and the job places requiring hard manu-
al work.   

Translated  by Loreta Chodzkienė, 
Deputy Director, 

Institute of Foreign Languages
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Kas yra termoabliacija 
ir kaip ji atliekama

Navikų termoabliacija, kurią naudo-
ja mūsų onkologai, yra aukšto dažnio 
bangų arba radiobangų sukelta tempe-
ratūrinio poveikio audinių koaguliacija. 
Termoabliacija – termo (temperatūra) + 
abliacija (sunaikinimas). Adatos pavidalo 
elektrodas, skleidžiantis aukšto dažnio 
bangas, per odą į naviko centrą įsmei-
giamas kontroliuojant ultragarsu (kon-
trolė gali būti atliekama ir pasitelkiant 
kompiuterinę tomografi ją, magnetinio 
rezonanso tomografi ją). Įjungta srovė 
sukelia aukšto dažnio bangas, kurios ke-
lių centimetrų spinduliu aplink elektro-
dą sužadina audinių molekulių virpesius. 
Dėl to audiniai įkaista iki 80–100°C ir 
žūva. Navikai ypač jautrūs aukštesnei 
temperatūrai. 

Tobulėjant metodams ir technikai, 
atsirado bipolinė arba multipolinė ter-
moabliacija – naudojami ne vienas elek-
trodas, o du ir daugiau – tarp tų elektrodų 
susidaro laukas, temperatūra pakeliama, 
abu elektrodai yra aktyvūs. Taip gau-
namas didesnis tikslumas, gydytojas 
mato, kiek gali pakelti temperatūrą tarp 
tų dviejų elektrodų, sumažėja rizika 
pažeisti gyvybiškai svarbius organus, 
nes, kaip teigia M. Trakymas, naudojant 
vieną elektrodą nėra tokio būdo, kuris 
tiksliai parodytų, kiek naviko pažeista 
termoabliacijos procedūros metu. Bi-
polinė ar multipolinė termoabliacija 
tiksliai apriboja termoabliacijos zoną. 
Jeigu navikas nedidelis – gali naikinti 
jį net neprilietus. Navikas būna tarp 
elektrodų. Elektrodais sukuriamas lau-
kas ir navikas sunaikinamas į jį net 
neįdūrus. Dažniausiai šios operacijos 
metu naudojama ultragarso kontrolė.

Priklausomai nuo elektrodo kons-
trukcijos, nuo kitų savybių, koaguliaci-
jos diametras svyruoja nuo 2,5 cm iki 
daugiausia 5 cm. Modernūs elektrodai 
temperatūrą gali pakelti ir ją aukštą iš-
laikyti kartais iki 7 cm skersmens tū-
ryje. Laikoma, kad optimalus šiuo me-

Termoabliacija – pagalba Termoabliacija – pagalba 
vėžiu sergantiems pacientamsvėžiu sergantiems pacientams

Liana BINKAUSKIENĖ

Lietuvoje kasmet daugėja onkologinių susirgimų. Dažnai tokie susir-
gimai nustatomi, kai jau būna pažengusios stadijos, su metastazėmis 
kituose organuose. Pagrindinis vėžio gydymas yra chirurginis. Naujau-
sias ir šiuo metu pasaulyje pažangiausias minimaliai invazinis navikų 
gydymo būdas – aukšto dažnio navikų termoabliacija (angl. radio-
frequency ablation) – Vilniaus universiteto Onkologijos institute taiko-
mas nuo 2001 m. Šio instituto Intervencinės echoskopijos ir ultragar-
sinės diagnostikos skyriuje dirbantys specialistai pirmieji Baltijos šalyse 
šiuo būdu pradėjo gydyti kepenų navikus, o nuo 2003 m. – ir inks-
tų navikus. Šiuo metu jau atlikta daugiau kaip 200 navikų termoa-
bliacijos operacijų, įgyta didelė patirtis ir gauti geri rezultatai. Trisde-
šimt trejų metų radiologas, VU absolventas, šio metodo pradininko 
prof. Alberto Ulio mokinys Mantas Trakymas, dirbantis VU Onkolo-
gijos institute, per penkerius metus įvaldė naują šalyje metodą ir ren-
gia mokslinę daktaro disertaciją „Kepenų navikų termoabliacija“.

20

Taip atrodo termoabliacĳ os elektrodas 
L. Binkauskienės nuotr.
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todu naikinti navikas yra iki 3 cm, nes 
norint sunaikinti tokio diametro naviką 
dar reikia apimti papildomai 1 cm. Ta-
čiau naujausius elektrodus galima tai-
kyti iki 5 cm navikui naikinti. Vėliau 
šioje vietoje išsivysto randinis audinys.

Procedūra atliekama taikant bendrąją 
nejautrą. 3 cm navikui sunaikinti reikia 
nuo pusės iki 1 valandos laiko. Gydymas 
būna sėkmingas, jei sunaikinamos visos 
ląstelės.

Termoabliacijos metodas daugiausia 
taikomas gydyti pirminius kepenų 
navikus arba metastazes kepenyse, 
taip pat inkstų ir plaučių navikus. 
Antinksčių, krūties ir skydliaukės 
navikų gydymas šiuo metodu kol 
kas yra tik eksperimentinis. Pro-
statos vėžys gydomas krioablia-
cija – šalčio terapija, kai piktybi-
nės ląstelės yra naikinamos šalčiu.

Termoabliacija yra pakankamai 
efektyvi, ypač gydant inkstų navi-
kus. Tai gana saugi operacija. 

Tačiau taikant šį naują metodą ne-
išvengiama ir chemoterapijos. Jeigu 
yra mikrometastazių, tai taikant 
termoabliaciją ir chemoterapiją galima 
gauti neblogų rezultatų ir gerokai pail-
ginti paciento gyvenimą. Preliminarūs 
tyrimų, atliktų JAV ir kitose valstybėse, 
rezultatai rodo, kad taikant termoablia-
ciją ir chemoterapiją žmonių gyvenimo 
trukmė pailgėja labiau, negu taikant vien 
chemoterapinį gydymą. 

Komplikacijų pavojus

Ar šis metodas rizikingas? Gydytojas 
M. Trakymas mano, kad net paprasčiau-
sias adatos įdūrimas gali sukelti žmogui 
komplikacijų. 

Termoabliacija – vietinis gydymo me-
todas. „Tiesioginių šalutinių veiksnių 
neturėtų būti ir jų nėra, – teigia M. Tra-
kymas. – Galėtume kalbėti apie kompli-
kacijas, nors jų pasitaiko gana retai. Jeigu 
plotas didelis, dažnai žmogus jaučia skaus-
mą, gali skaudėti raumenis, pakyla tem-
peratūra, jaučiami tarsi gripo požymiai. 
Jeigu plotas nedidelis – dažniausiai nie-
ko nejaučiama. Pirmosiomis savaitėmis 
po procedūros reikia labai saugotis – ne-
peršalti, kad nepatektų infekcija, nes tada 
nekrozės vietoje gali susidaryti pūlinys. 
Kita galima komplikacija – kraujavimas: 
procedūros metu gali būti pradurta krau-
jagyslė. Trombozių, mirtinų komplika-
cijų nepasitaikė, tačiau jos irgi galimos.“

Lietuvoje šis metodas – dar 
naujas

Pasaulyje šis metodas pradėtas taikyti 
nuo 1995 m. Lietuvoje pirmoji kepenų 
naviko termoabliacijos procedūra atlik-
ta  2001 m., o inksto naviko – 2003 m.  
Šio metodo pradininkai – italai. Kodėl? 

Pasirodo, italai daugiau serga kepenų 
vėžiu. Metodas, išrastas ankstyvo vėžio 
gydymui, greitai išplito, jį taiko JAV, Ki-
nija, Japonija, Pietų Korėja, Vokietija. 

Japonijoje ypač daug pirminio kepenų 
vėžio atvejų. Lietuvoje pirminio kepenų 
vėžio ligų nėra daug, daugiau metas-
tazių. Mūsų šalyje moterys daugiausia 
serga krūties vėžiu, vyrai – plaučių. Sto-
rosios žarnos vėžys pagal statistiką – tre-
čioje vietoje. 

Sergant virusinio hepatito sukeltu ke-
penų vėžiu vienintelis būdas išgyti – ke-
penų transplantacija. Termoabliacija gy-
dant kepenų vėžį naudojama kaip tiltas 
laukiant kepenų transplantacijos. Esant 
metastazėms taip pat taikoma termo-
abliacija. Ją paprastai galima atlikti, kai 
yra ne daugiau kaip 5 metastazės, o jeigu 
daugiau – reiktų gerai įvertinti indikaci-
jas šiam gydymui. 

Šio metodo pradininkas ir įdiegėjas 
Lietuvoje – Onkologijos instituto me-
dicinos mokslų daktaras Albertas Ulys.  
Šiuo metu Onkologijos institute gydo-
ma per 200 ligonių, kuriems jau taikyta 
termoabliacija. 

Nors šis metodas Lietuvoje taikomas 
jau dešimt metų, gydytojas M. Trakymas 
sako, jog tai – praktiškai naujas metodas. 
Ligoniai stebimi penkerius metus, tik 
dabar gydytojai gauna pirmuosius rezul-
tatus ir gali spręsti apie šio gydymo būdo 
veiksmingumą ir tikslingumą. 

Patirties Lietuvos gydytojai semiasi iš 
kolegų užsienyje – pirmiausia iš italų, 
kurie šioje srityje gerokai pažengę į prie-
kį. Europos intervencinės radiologijos 
draugija organizuoja termoabliacijos kur-
sus ir tobulinimąsi. Gydytojas M. Tra-
kymas stažavosi Vokietijoje, Austrijoje.

Šio metodo kaina

Ar tai fi nansiškai brangus metodas? 
Rinkinį, reikalingą procedūrai atlikti, 
sudaro speciali adata, elektrodas ir 
vienkartiniai laidai. „Vakarų šalyse 
kompensuojama viskas ir skaičiuojama 
viskas – operacinės darbas ir kt. Ten 
fi nansiškai apsimoka daryti tokias 
procedūras. Lietuvoje tik šiais metais iš 
dalies ši procedūra kompensuojama iš 
ligonių kasų. 

Iki kompensavimo pacientai patys 
pirkdavo elektrodus. Pats pigiausias 
elektrodas kainavo apie 1500 litų (o jis 
vienkartinis), jei yra penki navikai, tai 
gali neužtekti vieno – reikia kelių. Da-
bartinė situacija, žinoma, geresnė nei 
prieš tai buvusi, kai žmogus turėdavo 
pats už viską susimokėti“, – mano gydy-
tojas M. Trakymas.

Nuo pavojingos ligos saugo 
genai

Kaip gyventi, kad išvengtume vėžio, 
kodėl juo žmonės suserga? „Gal sveikai 
gyventi“, – svarsto M. Trakymas. Tačiau 
argi tarp jo pacientų nebuvo sveikuolių? 
„Žinoma, patenka. Paskui jie klausia 
mūsų – kodėl susirgau?“ – sako gydy-
tojas. Jo manymu, daugiausia lemia ge-
netika, paveldėjimas, atsparumas. „Vieni 
gali rūkyti ir nesusirgs, nes jie turi atspa-
rų vėžiui geną, o kitų, atvirkščiai, genai 
nestiprūs – tik truputis neigiamų veiks-
nių, ir tie veiksniai išprovokuoja vėžį. 
Esu skaitęs, kad lemiamą reikšmę turi 
genai, o gydymas, gyvenimas, darbinė 
aplinka ir kt. tik apie 5–10 proc. gali nu-
lemti žmogaus ligą“, – teigia radiologas. 

Jis pripažįsta, kad labai geras metodas 
kovoje su vėžiu – profi laktinės progra-
mos, kurios padeda išaiškinti pirmąsias 
vėžio užuomazgas. I, II vėžio stadija, 
kai dar nėra metastazių – dažniausiai 
išgydoma, bet reikia nuolat tikrintis. 

Vėžys yra vyresnių žmonių liga. Kuo 
mes ilgiau gyvename, tuo didesnė tikimy-
bė, kad vėžys užklups daugiau žmonių. 

L. Binkauskienės nuotr.

Gydytojas M. Trakymas atlieka 
termoabliacĳ ą metastazei kepenyse 

Atliekant termoabliacĳ os 
procedūrą nereikia pjūvio
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Georgijus Počepcovas: 

Viktoras DENISENKOPačioje XX amžiaus pabaigoje atsirado nemažai naujų sąvokų, su-
sijusių su sparčia informacinių technologijų plėtra. Pasaulis keičiasi, 
reiškiniai, kurie atrodė amžini ir nepajudinami, praranda savo esmę, 
deformuojasi. Vis dažniau realius karus lydi ar net pakeičia informa-
ciniai karai, o viešųjų ryšių specialistai kartais laikomi vos ne visagaliais 
kasdienybės kūrėjais. Tokiomis aplinkybėmis ypač vertingas tampa 
specialisto, gebančio atskirti realius komunikacinių ir informacinių 
mokslų laimėjimus nuo gaubiančios juos mitologijos, požiūris. Vienas 
žymiausių tokio pobūdžio specialistų Rytų Europoje yra Kijeve gyve-
nantis keleto knygų apie informacinius karus ir viešųjų ryšių techno-
logijas autorius prof. Georgijus Počepcovas. 2007 metų pabaigoje jis 
viešėjo Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų 
institute, kur specialaus žiemos paskaitų ciklo (VU TSPMI projektas) 
metu išdėstė dvi paskaitas apie informacinių karų teoriją ir praktiką.    

„Visada vykdai kieno nors kito 
strategiją, kol neturi savosios“

V. Naujiko nuotr.



23

Naujų mokslų poreikis

Kada ir kaip Jūs susidomėjote viešųjų 
ryšių ir informacinių karų technologi-
jomis?

Iškart noriu pasakyti, kad dabar jau tei-
kiu ne tiek daug dėmesio viešųjų ryšių 
technologijoms. Jos pradėjo mane ner-
vinti, nors iš pat pradžių jų nagrinėjimui 
skyriau daug laiko. Mano susidomėjimas 
šia sritimi išaugo, kai pradėjau dėstyti 
Kijevo universiteto Žurnalistikos fakul-
tete. Aš vienas pirmųjų skaičiau ten ko-
munikacijų teorijos kursą. Tada pradėjau 
galvoti apie efektyvesnes technologi-        
jas – taip ir atradau viešųjų ryšių erdvę.  

Informaciniais karais susidomėjau vė-
liau, kai pradėjau dirbti Tarptautinių 
santykių institute Kijeve – buvau Tarp-
tautinės komunikacijos katedros vadovas. 
Negalėjau nesusidomėti šiuo fenomenu, 
ypač turint galvoje tai, kad visi šie nauji 
reiškiniai tuo pačiu metu atsirasdavo ir 
pasireikšdavo realiame gyvenime. Mano 
interesas augo kartu su realiu tų reiškinių 
augimu. Sakyčiau, kad mano susidomė-
jimas sutapo su tuometiniais akademi-
niais poreikiais. 

Dar vienas niuansas – mano požiūris 
į komunikacinių ir informacinių moks-
lų klausimus visada buvo truputį kitoks 
negu kitų specialistų. Žurnalistikos fa-
kultete man visi sakė, kad turiu „kito-
kias smegenis“. Priežastis to tikriausiai 
yra viena – Kijevo universitete baigiau 
Kibernetikos fakultetą ir tai dabar mane 
verčia žiūrėti į kai kuriuos akademinius 
klausimus kitaip, negu tai yra įpratę da-
ryti humanitarinių ir komunikacinių 
mokslų atstovai.

Jūs dažnai minite naujas discipli-
nas, kurios, Jūsų manymu, lems ateities 
mokslo raidą. Kokios tai disciplinos?

Švietimas – tai tam tikra konstrukcija. 
Gyvenimas vystosi vienaip, o švietimas 
yra gana konservatyvi sistema, kuri ne 
tiek vystosi, kiek bando išlaikyti savo su-
stabarėjusią struktūrą. Kitaip sakant, jis 
bando išlaikyti seną mokslų konstrukciją. 
Čia mūsų švietimo trūkumas. Amerikie-
čiai, pavyzdžiui, moka labai greitai keisti 
savo švietimo sistemą. Pastebėjau, kad 
pas juos žaibiškai, pagal laiko poreikį ir 
naujas realijas, keičiasi specialybių pava-
dinimai. Pas mus, posovietinėje erdvėje, 
tiesą pasakius, ir visoje Europoje, tai yra 
labai sunkus ir neparankus procesas. Ki-
taip sakant, pats gyvenimas, jo realijos, 
mus aplenkia.

Šiandien dažniausiai neįmanoma kal-
bėti apie grynuosius mokslus. Viena 
mano knyga vadinasi „Informacinės 
politinės technologijos“. Šiuo atveju 
jau nėra galimybės atskirti informacines 
technologijas ir mokslus nuo politinių 
technologijų ir mokslų – visos šiuolaiki-

nės rinkiminės kampanijos yra pagrįstos 
jų simbioze.             

Be to, kaip pastebėjau, daugumai iš 
šių naujų mokslų apibūdinti tiktų „tai-
komųjų komunikacijų“ apibrėžimas. Tai 
ir „taikomoji politologija“, ir „taikomieji 
viešieji ryšiai“. Kitaip sakant – visa tai, 
kas yra taikoma praktikoje, kas sankcio-
nuojama paties gyvenimo ir tampa rea-
lybės dalimi. Deja, akademinės aplinkos 
kaip tik realybė dažniausiai ir nedomina.

Kaip tie naujieji mokslai atsiranda?

Apie naujuosius mokslus net buvau 
pradėjęs rašyti knygą, kurioje išskyriau 
apie 20–30 naujų socialinių mokslų. 
Mano kriterijai buvo paprasti – mačiau, 
kad formuojasi atitinkama akademinė 
erdvė. Šie naujieji mokslai sulaukia su-
sidomėjimo universitetuose, pasirodo 
straipsniai ir knygos. Pavyzdžiui, plačiai 
nagrinėjami asimetriniai karai, asimetri-
nės operacijos. Amerikoje mokslininkai 
supranta, kad reikia būti pasiruošus. Tai 
ne tik akademinis interesas – jeigu tai 
veikia ir yra naudojama, reikia paruošti 
naujų terminų ir apibrėžimų visumą tam 
reiškiniui apibūdinti. Pavyzdžiui, ele-
mentarus dalykas – sprendimo priėmi-
mas. Anglų kalba yra tūkstančiai knygų 
šia tema, o pas mus pasirodė tik pirmos 
publikacijos, keliančios sprendimo pri-
ėmimo valstybinėse struktūrose klau-
simus, politinių sprendimų priėmimo 
klausimus. Mes dar neruošiame žmo-
nių, kurie būtų tinkamai parengti tokių 
sprendimų priėmimui. Kitaip sakant, 
mūsų švietimas gerokai atsilieka nuo re-
alaus gyvenimo poreikių. 

Dar viena šios problemos priežastis, 
mano manymu, ta, kad patys dėstytojai 
nėra šių naujų sričių specialistai. Jiems 
būna labai sunku persiorientuoti. Čia 
man vėl imponuoja amerikietiškas vari-
antas, kur yra Mokslų akademijos ir uni-
versiteto sąsaja. Tiriamasis darbas lemia 
grantų atsiradimą. Stimuliuojama taiko-
mųjų mokslų plėtra. Taikomasis moks-
las – tai, mano manymu, tas mokslas, 
kurį galima lengvai patikrinti praktiko-
je. Mūsų akademinei tradicijai šito dar 
trūksta.

Ar informaciniai karai yra taikomojo 
mokslo objektas?

Informaciniai karai egzistuoja tikrovė-
je. Nors norėčiau pabrėžti, kad kariškiai 
nevartoja šio termino – jie vadina tai 
„informacinėmis operacijomis“. „Infor-
macinio karo“ terminas išliko publicis-
tikos ir iš dalies akademinėje srityse. Pa-
vyzdžiui, aš savo studentams skaitau 40 
valandų „Informacinio karo“ kursą.   

Apie informacinius karus yra surinkta 
ir paviešinta nemažai teorinės medžia-
gos, tačiau praktinis jų aspektas mažai 
išnagrinėtas. Aš sakyčiau, kad šiuo atveju 
vieną sritį bando valdyti trys labai skir-
tingos žmonių grupės. Tai – kompiu-
terinių technologijų specialistai, socia-
linių mokslų specialistai ir kariškiai. Šią 
problemą pastebėjau vienoje konferen-
cijoje, skirtoje informaciniams karams. 
Tada supratau, kad esant tokiai padėčiai 
sukurti normalią technologiją yra labai 
sunku. Pavyzdžiui, kariškiai visada ir vi-
sur prisidengia statutu. Be statuto jie ne-
gali gyventi. Visos šios minėtos žmonių 
grupės tarpusavy nesutaria ir tikriausiai 
sutarti negali.

Tik reali praktika gali duoti rezultatų. 
Dauguma informaciniame kare naudoja-
mų principų atrasta dar Antrojo pasau-
linio karo metais, kai, be kita ko, vyko 
ir dideli programiniai eksperimentai, 
kuriems niekas negailėjo pinigų. Pavyz-
džiui, taip atsirado komunikacijos teori-
jos. Jų plėtrą stimuliavo Antrasis pasauli-
nis karas ir šaltasis karas. Būtent tuo metu 
rasti atsakymai į pačius paprasčiausius, 
bet labai svarbius klausimus. Vienas iš 
tokių klausimų – kiek reikia baimės, kad 
galima būtų kontroliuoti žmogų? Daug 
ar mažai? Į tokio pobūdžio klausimus yra 
konkretūs atsakymai. Pavyzdžiui, viena 
iš taisyklių – reikia, kad žmogus, vei-
kiamas baimės, taip pat matytų ir išeitį. 
Jeigu nėra išeities – tai baimė beprasmė, 
ja negalima pasinaudoti. Yra labai daug 
panašių smulkių aksiomų, leidžiančių 
kontroliuoti žmogų. 

Informacinių karų rūšys 
pagal Martiną Libickį:

1. Komandos ir kontrolės karas 
    (command-and-control warfare)  
2. Žvalgybinis karas 
    (intelligence-based warfare)
3. Elektroninis karas 
    (electronic warfare)
4. Psichologinis karas 
    (psychological warfare)
5. Programišių karas 
    (hacker warfare)
6. Ekonominis informacinis karas 
    (economic information warfare)
7. Kibernetinis karas 
     (cyberwarfare)

Informacinis karas 
ir TV terorizmas
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Minėjote, kad dabar informacinių 
karų sritį bando kontroliuoti trys žmo-
nių grupės, kurios tarpusavyje nesuta-
ria. Kokia išeitis iš šios situacijos? Ar 
informacinių karų sritį turi perimti 
viena universaliai mąstančių žmonių 
grupė?     

Tokios grupės ir tokių žmonių papras-
čiausiai nėra. Minėtoje konferencijoje 
įsitikinau, kad tai visiškai skirtingi tipa-
žai. Man atrodo, kad „informacinio karo“ 
reiškinys savaime pasidalys į skirtingas 
dalis. Aš asmeniškai esu linkęs „infor-
macines operacijas“ atskirti nuo „įtakos 
operacijų“. Įtakos operacijos – tai huma-
nitarinė informacinių karų dalis. Infor-
macines operacijas reikia atiduoti kom-
piuterinių technologijų specialistams – tai 
būtų kompiuterinių virusų ir informaci-
jos apsaugos grėsmių klausimas. Aš tarp 
šių dviejų sričių nematau sąsajos taškų. 

Galimas ir kitoks pasiskirstymas – ata-
ka prieš „žmogiškąsias sistemas“ ir ataka 
prieš „technologines sistemas“. Tai du 
skirtingi atakų tipai – ir pagal technolo-
ginį procesą, ir pagal siekiamą rezultatą. 

Jūs dažnai vartojate terminus „TV 
revoliucija“, „TV terorizmas“. Ką turite 
galvoje?

Terorizmas šiandien yra įmanomas 
tik žiniasklaidos dėka. Jeigu žiniasklaida 
plačiai jo neangažuotų, terorizmas, kaip 
mes jį suprantam šiandien, prarastų ak-
tualumą, išnyktų. Šiuolaikinio terorizmo 
principas – padaryti įtaką ne tiems žmo-
nėms, kuriuos teroristai susprogdino, o 
tiems, kurie pamatys tai per televizorių. 
Taip vien tik televizijos dėka terorizmas 
šiandien veikia labai didelę auditoriją. 
Terorizmas pasikeitė iš esmės. Mums at-
rodo, kad jie, teroristai, susprogdino pas-
tatą, o iš tikrųjų jie „susprogdino“ mūsų 
pasąmonę. Todėl ir terorizmas – jo mas-
tas – nuolat kinta. Mūsų pasąmonė pri-
sitaiko prie kraupių vaizdų, jai išjudinti 
reikia vis kraupesnių ir labiau šokiruo-
jančių siužetų. 

Terorizmas ir karas deformavosi. Šie 
reiškiniai bando užčiuopti mūsų silpną-
sias vietas. Pavyzdžiui, „žaidžiama“ pi-
lietinių ir karinių niuansų susiliejimu. 
Kai palestiniečių berniukas sviedžia 
sprogmenį į izraeliečių tanką, mes pa-
laikome berniuko pusę. Izraelio kariai 
yra apsaugoti šarvais, o berniukas – ne. 
Paprastų piliečių žūtis visada vertinama 
skaudžiau nei kareivių. Galiausiai karei-
vio tokia profesija – jis turi būti pasiren-
gęs mirčiai. 

„TV revoliucija“ – tai visos vadina-
mosios „spalvotosios revoliucijos“. Te-
levizija aktyvina piliečius, skatina juos 
imtis veiksmų. Taip, visuomenė tikrai 
yra sunerimusi, piliečiai išeina į gatves ir 
dalyvauja protesto akcijose, bet dalyvau-
ja tik todėl, kad yra tinkamai suaktyvin-

ti. Nesuaktyvinti jie, esant šalyje tokiai 
pat politinei ir ekonominei būklei, patys 
niekada neišeitų į gatvę.

Stambiųjų projektų sūkuryje

Dar vienas terminas, kurį Jūs plačiai 
vartojate, – „stambieji projektai“. Kas 
tai yra?

Pasaulio istorijoje tokių 
projektų buvo nemažai. 
Kai kurie iš jų eina pabai-
gos link, kai kurie užgimsta, 
o kai kurie tęsiasi ne vieną 
šimtmetį. Tarp tokių „pro-
jektų“ galima įvardyti sovie-
tinį projektą, krikščionybės 
projektą ir kt. Tai tos temos, 
kurios mane domina šian-
dien. Tam bus skirta mano 
nauja knyga „Media: įvadas į 
masinės komunikacijos teori-
ją“, tiksliau, šios knygos an-
troji dalis „Media: socialinės 
realybės konstravimas“. Man 
net pačiam baisu skaityti tam 
tikrus dalykus, apie kuriuos aš 
ten rašau.

Stambieji projektai domi-
na mane todėl, kad mes patys 
juose dalyvaujam. Juos reikia 
žinoti ir pažinti. Man patinka 
tokia frazė: „Visada vykdai kie-
no nors kito strategiją, kol ne-
turi savosios.“ Ją galima vartoti 
ir stambiųjų projektų atžvilgiu. 

Ar galite pasakyti, kokia yra 
stambiųjų projektų tarpusavio 
sąveika? Pavyzdžiui, kiek ga-
lima pastebėti, sovietinis pro-
jektas, kalbant apie buvusią 
Sovietų Sąjungą, bandė išstum-
ti krikščionybės projektą. Ar vi-
sada vienas stambusis projektas 
bando išstumti kitą?

Tiesą pasakius, neturiu atsaky-
mo į šį klausimą, nes rimtai apie 
tai dar negalvojau. Man atrodo, 
kad visi stambieji projektai grin-
džiami kitų stambiųjų projektų 
išstūmimu. Krikščionybė išstūmė 
pagonybę, amerikietiškas konser-
vatizmas išstumia liberalizmą ir pan. Bet 
neatmetu galimybės, kad tam tikrame 
taške jie gali ir sutapti. 

Galima pastebėti, kad kai kurie stam-
bieji projektai yra sąmoningai prieši-
nami. Pavyzdžiui, visos pagrindinės 
religijos yra panašios, jos turi vieną pagrin-
dą – monoteizmą. Tačiau šiandien krikš-
čionybė ir islamas yra supriešinti. Aš ma-
nau, kad taip pat sėkmingai galima būtų 
įgyvendinti šių religijų suartinimo pro-
jektą.

Tačiau pagrindinė priežastis, dėl ku-
rios susidomėjau stambiaisiais projektais, 

yra ta, kad šie projektai realūs. Jie sudaro 
mūsų kasdienybę. Didelės žmonių masės, 
mums pastebint ar nepastebint, gali būti 
paveiktos tokio projekto. Mane stebina 
būtent poveikio masiškumas. Niekada 
anksčiau negalvojau, kad tai įmanoma, 
tačiau vis dažniau pastebiu, kad kai kurie 
reiškiniai įsitvirtina ne tik kokios vienos 
šalies visuomenėje, o paraleliai vyksta 
skirtingose valstybėse.

Kaip Jūs vertinate internetą? Kokį 
vaidmenį jis ir visos kitos naujosios 
technologijos atlieka mūsų gyvenime?

Drįsčiau pasakyti, kad naujosios tech-
nologijos savo darbą padarė – knygos 
mirtis, kad ir kaip tai būtų keista, – įvy-
kęs faktas. Vaikai nustojo skaityti. Iš da-
lies tai atsitinka todėl, kad dėl televizijos 
poveikio vaikas anksčiau sustabdo savo 
kognityvinį vystymąsi ir mes jo nespėja-
me sudominti knyga.

Žmogus, pasiklydęs 
informacijoje 



„Informacinio karo ištakos slypi naujose informacijos pa-naudojimo galimybėse šiuolaikinėje visuomenėje. Viena vertus, visuomenė „technizavo“ save, apsipindama įvairiais informaciniais tinklais, dabar lemiančiais bet kokį gamybos tipą. Kita vertus, aktyvus visuomenės informavimo priemo-nės darbas formuoja viešąją nuomonę kaip svarbią karinių, politinių ir valstybinių sprendimų priėmimo dalį. Dvi iš esmės skirtingos informacijos funkcionavimo sferos – techninė ir hu-manitarinė – suteikia dvi kryptis informacinio ginklo galimy-bėms formuotis. Galiausiai atsiranda dvejopos informacinių technologijų galimybės: techninės ir humanitarinės. Metodų ir galimybių, būdingų vienai technologijai, negalima panau-doti kitoje srityje: kompiuterinis virusas negali būti panaudo-tas tam, kad pakeistų viešąją nuomonę, ir atvirkščiai, viešoji nuomonė nedaro įtakos kompiuterio darbui.“
Georgijus Počepcovas, iš knygos „Informaciniai karai“ (Maskva, 2001, p. 371)
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Internetas, man atrodo, savo vaidmens 
dar iki galo nesuvaidino, tačiau galima 
kalbėti apie akivaizdžias tendencijas. In-
ternetas gerai paveikė rinkimų technolo-
gijas, čia jo vaidmuo didėja. Yra ir kitų 
aspektų. Pavyzdžiui, tokį reiškinį kaip 
„al-Qaeda“ sukūrė internetas. Jis suteikė 
ryšiui globalumą. Be to, tai ryšys be kon-

pro ausis. Yra ir kitų strategijų. Mes už-
sidarome savyje, bet darom tai dirbtinai. 
Tai tikriausiai susiję su tuo, kad mes fi -
ziškai nepajėgtume pakelti visos šios in-
formacijos. Bet kartu mes ir keičiamės. 
Mums reikia vis daugiau dirgiklių – man 
jau nepatinka, jeigu fi lme yra tik viena 
žmogžudystė. Man tai jau neįdomus fi l-

mas – reikia mažiausiai penkių 
žmogžudysčių ir tada aš gal-
būt susidomėsiu.

Apskritai žmogus lieka toks 
pat, bet esama ir tam tikrų 
pokyčių. Mane nustebino 
vienas dalykas. Ne taip seniai 
skaičiau tapytojo Roberto 
Falko atsiminimus apie 
menotyrininką Aleksandrą 
Gabričevskį. Pavyzdžiui, 
vienos dienos įvykiai – 
Falkas piešia Gabričevskį, 
paskui jie muzikuoja, vėliau 
aptaria naują Thomo Manno 
vertimą ir t. t. Supratau, 
kad prieškario gyvenimas 
buvo intelektualesnis negu 
dabartinis. Vienintelis pa-
aiškinimas, kurį radau, – 
tai, kad žmonės tyrinėdavo 
sudėtingesnius objektus. 
Skirtumas tarp tų laikų ir 
dabarties – kaip tarp Bacho 

muzikos ir popdainos. Mes – popdainos 
laikų žmonės. Mokslininkai šiandien 
sėdi ir, naudodami pačius moderniausius 
metodus, nagrinėja popmuzikos lygio 
objektus, o anuomet buvo nagrinėjama 
Bacho muzika. Šiandien dominuoja 
paviršutiniškos kultūros tipas, vyksta 
degradacija. Net neįsivaizduoju, kas bus 
toliau.

Tačiau didelės šalys apie šią proble-
mą susimąsto – bandoma išlaikyti tam 
tikrą lygį. Pavyzdžiui, negalima suteikti 
kokybiško išsilavinimo visam 100 proc. 
studentų, tačiau tokį išsilavinimą reikia 
suteikti bent 10 proc., o tam būtina iš 
bendros masės išskirti geriausias aukš-
tąsias mokyklas, motyvuoti gabiausius 
specialistus. Reikia tikėtis, kad iš tų 10 
proc. puikiai išsilavinusių žmonių atsiras 
2 proc., kurie ateityje suformuos valdan-
tįjį elitą. Toks yra didžiųjų šalių, tarp jų 
ir JAV, mąstymas. 

Nereikia pamiršti ir to, kad ateityje 
mūsų laukia dar sudėtingesni laikai. Grei-
čiai didėja. Dabar per metus būna tiek 
įvykių, kiek anksčiau susikaupdavo per 
šimtą metų. Nesame tam pasiruošę. Todėl 
naujos mokslinės disciplinos, apie kurias 
nuolat kalbu per savo paskaitas – strate-
giniai tyrinėjimai, ateities analizė – šian-
dien yra labai svarbios. Reikia rengti spe-
cialistus strateginiams klausimams spręsti.    

Ačiū už pokalbį. L. Januškevičienės nuotr.

trolės, pirmiausia – be valstybės kontro-
lės. Komunikacija yra nevaržoma. Kitaip 
sakant, pagrindinė tendencija – valstybės 
kontrolė silpsta, o informacijos perdavi-
mo greitis spartėja.

Ar šiuolaikinis žmogus yra pajėgus 
atlaikyti tą informacijos krūvį, su ku-
riuo jis kasdien susiduria? 

Aišku, kad ne. Tačiau mes dar suge-
bam blaiviai mąstyti, mes ginamės nuo 
to informacijos krūvio. Mums būdinga 
slėptis už stereotipų, sąmoningai įsisa-
vinti tik dalį informacijos, o dalį praleisti 
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Iki šiol nežinoma, kodėl kūnai turi 
masę. Mokslininkai daro prielaidą, kad 
kūnai turi masę, nes egzistuoja Higso 
bozonas, dėl kurio dalelių sąveika su 
aplinka skiriasi: stipriau su aplinka sąvei-
kaujančios dalelės yra sunkesnės, įgyja 
didelę masę (kaip Eltonas Johnas), sil-
pniau – lengvesnės. O tą aplinką suda-
ro Higso laukas (pilna žmonių salė). Jis 
užpildo visą aplinkui esančią erdvę. Jei 
po šio eksperimento dabartinės teorinės 
prielaidos pasitvirtins ir bus nustatytas 
Higso bozonas, tai bus ryški pažanga, 
galbūt revoliuciniai pokyčiai pasaulėžiū-
roje.

Jungtinės Karalystės mokslo ministras 
Viljamas Valdelgreivas (William Wal-
degrave) metė iššūkį fi zikams – papra-
šė į klausimus, kas yra Higso bozonas 
ir kodėl jo verta ieškoti, atsakyti vienu 
puslapiu. „University College London“ 
profesorius Deividas Mileris (David J. 
Miller) buvo vienas iš tų, kuriems tai pa-
sisekė geriausiai, tik vietoj Eltono Džo-
no profesorius mokslo ministrui pasiūlė 
įsivaizduoti buvusią ministrę pirmininkę 
Margaret Tečer (Margaret Thatcher).    

Higso bozoną bus bandoma pamatyti 
Europos branduolinių tyrimų organiza-
cijoje CERN esančiame Didžiajame ha-
dronų kolaideryje (Large Hadron Colli-
der – LHC) – ilgiausiame pasaulyje (27 
kilometrų) greitintuve. Didysis hadronų 
kolaideris yra apskritimo formos ir įkur-
tas tunelyje, 100 metrų po žeme. Jis yra 
dviejų valstybių – Prancūzijos ir Šveica-
rijos teritorijoje, netoli Ženevos.

Didysis hadronų kolaideris vadina-
mas būtent taip, nes yra pats didžiausias 
įrenginys, skirtas sunkiųjų elementariųjų 
dalelių (hadronų) tyrimams. Mokslinin-
kai, siekdami „pamatyti“ Higso bozoną, 
iki milžiniškos (7 TeV – teraelektron-
voltų) energijos pagreitins du vienas 
prieš kitą ratu lekiančius protonus. Vie-
no TeV energiją turi skrendantis uodas, 
bet protonas yra trilijoną kartų mažesnis 
už uodą. Tam tikru momentu protonai, 
judėdami skirtingomis trajektorijomis, 
trenksis vienas į kitą (angl. collide – su-
sidurti). Įvyks susitrenkimo reakcija, ku-
rios metu išsiskirs visa energija, kurią jie 
sukaupė greitinimo metu. „Lietuviškai 
Didįjį hadronų kolaiderį galima vadin-
ti nebent Didžiuoju hadronų sudaužik- 
liu“, – juokauja eksperimente dalyvau-
jančių Lietuvos mokslininkų grupės 
vadovas, VU Medžiagotyros ir taikomų-
jų mokslų instituto (MTMI) Naujų me-
džiagų tyrimo ir matavimų technologijų 
skyriaus vedėjas profesorius Juozas Vid-
mantis Vaitkus. 

„Protonas pagreitinamas beveik iki 
šviesos greičio ir tampa daug sunkesnis, 
negu buvo. Kai jie susismogia, visa ta pa-
pildoma masė, kuri atsiranda dėl dalelių 
pagreitinimo, virsta kitomis dalelėmis, 
kurios irgi turi tam tikrą energiją. Visas 
daleles reikia užregistruoti, o užregis-
travus – atpažinti. Detektoriai reikalin-
gi aptikti dalelėms. Negalime pamatyti, 

kas vyksta susismogimo metu, bet galime 
aptikti skeveldras, jų trajektorijas (kreives, 
kuriomis juda skeveldros) ir jas išmatuoti. 
Trajektorijos išmatavimo tikslumas pri-
klauso nuo to, koks yra detektorius. Jeigu 
jis trumpaamžis, reikės dažnai keisti de-
tektorius, – pasakoja J. V. Vaitkus. – Nu-
matyta, kad eksperimentas bus ypač ilgas, 
o sąlygos detektoriams ypač blogos – juos 
veiks milžiniška radiacija, todėl reikia su-
kurti detektorius, kurie nebijotų radiaci-
jos.“ Pagrindinis detektorius yra giliai po 
žeme esantis penkių ar šešių aukštų dy-
džio pastatas, kuriame daug registruojan-
čių prietaisų, irgi vadinamų detektoriais. 

„Higso bozonas yra tam tikros rūšies da-
lelė, kuri gali atsirasti susismogiant proto-
nams, bet nebūtinai. Protonai gali suskilti 
ir neišmesdami Higso bozono. Yra labai 
daug variantų. Jeigu sudaužome mašiną, 
galime pasakyti, kad lieka tiek pat dalių, 
kiek jų buvo. Kai sudaužiami protonai, jie 
gali skilti į skirtingas dalis. Taigi mikropa-
sauliui netinka mūsų kasdienio gyvenimo 
dėsniai“, – kalba profesorius.

„Per vieną sekundę protonai susitrenks 
100 tūkstančių kartų ir, manoma, taip su-
sitrenkinės tuos 10 metų. Mūsų sąmonei 
sunkiai suvokiamas eksperimento dydis. 
Reikalingos superkompiuterių galimybės 
ir viskas, kas balansuoja ties šiuolaiki-
nio pasaulio galimybių riba, – intriguoja 
prof. J. V. Vaitkus. – Manoma, kad per 10 
metų Higso bozoną bus galima pamatyti 
30 kartų, taigi per metus – po 3–4 bozo-
nus.“ Eksperimentas Didžiajame hadronų 
kolaideryje „pagamins“ daugybę duome-

Kodėl Eltonas Džonas per 
salę pereis lėčiau nei jūs?

Laura GINTALAITĖ

Eltonas Džonas (Elton John) nori 
pereiti diskotekos salę. Jis ją pereis 
ne taip greitai kaip jūs, nes žmonės 
puls prie jo, bandys paliesti... Vos tik 
dainininkui pasirodžius, salėje kils 
šurmulys. Tas šurmulys (papildoma 
masė) yra Higso bozono, kurį moksli-
ninkai bandys „pagauti“, atitikmuo.
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atradimai

Pamirškite kasdienybės 
dėsnius
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nų – kasmet iš kompaktinių diskų, ku-
riuose (jei kas nors to panorėtų) būtų su-
rašyti duomenys, būtų galima nutiesti 20 
kilometrų ilgio eilę. 

Prie didžiausio pasaulyje mokslinio 
eksperimento prisideda daugiau nei 10 
tūkstančių mokslininkų ir inžinierių 
iš 500 mokslinių institucijų bei verslo 
kompanijų. Tarp jų – ir Vilniaus univer-
sitetas. Vasarą Vilniuje tartis, kaip geriau 
modernizuoti Didįjį hadronų kolaiderį, 
rinkosi keletas mokslinio bendradarbia-
vimo komandų. Joms buvo pristatytas 
VU laboratorijose sukurtas modernus 
prietaisas – taumetras. „Šį kartą prista-
tėme ne šiaip prietaisą, kuris gerai ma-
tuoja reikiamą medžiagos parametrą. 
Manoma, kad šis unikalus habil. dr. Eu-
genijaus Gaubo sukurtas prietaisas bus 
labai reikšmingas, nes leis pasakyti, kaip 
greitai bus sugaudomi šviesos impulsu 
sužadinti elektronai, net jei pats ekspe-
rimentas vyksta už dešimties metrų nuo 
matavimo aparatūros, – sako J. V. Vait-
kus. – Dabar, kai apšvitiname medžiagą 
dalelėmis, negalime jos tyrinėti – me-
džiaga tampa radioaktyvi, jos net nega-
lima išnešti iš reaktoriaus, kur ji buvo 
apšvitinta. Todėl, tarkim, tris mėnesius 

tas bandinys laikomas saugojimo kame-
roje. Bet per tą laiką jo savybės keičiasi. 
Kad žinotume, kaip jos keičiasi, reikia 10 
metrų „liežuvį“ įvesti į tą kamerą, kur 
saugomas bandinys, jį iš reaktoriaus iš-
traukti ir tirti. Šitas prietaisas leis daryti 
eksperimentus nuo pat apšvitinimo, o 
galbūt net paties apšvitinimo metu.“ Dr. 
E. Gaubo sukurtame prietaise sujungtos 
mikrobangų, lazerių technika ir šviesos 
technologijos.

„Jis jau parengtas unikaliam ekspe-
rimentui, kuriuo bus nustatyta, kaip 
kontroliuoti medžiagos, naudojamos de-
tektoriams, savybes, kaip tos medžiagos 
kinta jas apšvitinant dalelėmis greitin-
tuve ir kurios jų bus perspektyviausios 
radiacijai atspariems detektoriams ga-
minti“, – atskleidžia eksperimente daly-
vaujančių Lietuvos mokslininkų grupės 
vadovas. Tai unikalus eksperimentas, per 
kurį originali Vilniaus universitete su-
kurta aparatūra bus išbandoma Helsinkio 
greitintuve, kur imituojamas Didžiojo 
hadronų kolaiderio darbas, sudaromos 
tokios pat sąlygos. Paskui ji bus nuga-
benta į CERN ir naudojama toliau. Ti-
kimasi, kad šis eksperimentas labai padės 
kuriant detektorius, reikalingus Didžiojo 
hadronų kolaiderio eksperimentams. 

„Jei šis prietaisas pasirodys labai pro-
duktyvus, jų prisireiks daugiau, kad 
kiekviena laboratorija turėtų. Manome, 
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kad Lietuva gali pradėti gaminti tokius 
prietaisus“, – samprotauja J. V. Vaitkus.

Be prof. J. V. Vaitkaus ir habil. dr. 
E. Gaubo, ilgus metus projekte dalyvauja 
prof. Jurgis Storasta, prof. Vaidotas Kažu-
kauskas, netiesiogiai darbams talkina prof. 
Kęstutis Jarašiūnas, prof. Artūras Žukaus-
kas, prof. Saulius Juršėnas, prof. Stanis-
lavas Sakalauskas, doc. Vidas Kalesinskas 
ir dar keletas jaunesnių kolegų. Jų visų 
aparatūros kartkartėmis yra tam panaudo-
jamos. Šioje srityje dirba nemažai Fizikos 
fakulteto doktorantų – Algirdas Mekys, 
Arūnas Kadys, Vidmantas Kalendra. Apie 
unikalų Vilniaus universitete sukurtą prie-
taisą pranešimą skaitė vienas iš taumetro 
kūrėjų magistrantas Marius Uleckas.

            
Nobelio premija – garantuota

Jei pasitvirtintų prielaidos, kad egzis-
tuoja Higso bozonas ir tam tikras Higso 
laukas, kuris užtikrina, kad dalelės turi 
masę, didžiausia šlovė tektų britų moksli-
ninkui Piteriui Higsui (Peter Higgs), kuris 
sukūrė minėtą teoriją. Prof. J. V. Vaitkus 
įsitikinęs, kad jei eksperimentas patvirtins 
mokslininko Higso teoriją, šis už tai gaus 
Nobelio premiją. Jei eksperimentas būtų 
baigtas jau mokslininkui mirus, premi-
ją gautų tie, kurie sukūrė principą, kaip 
pagauti Higso bozoną. Prof. J. V. Vaitkus 
net neabejoja, kad pasitvirtinus teorinėms 
prielaidoms už šį atradimą būtų skirta 
Nobelio premija, nes tai būtų labai reikš-
mingas žingsnis suprantant mūsų pasaulio 
sandarą. „Skverbiamės į didesnių ener-
gijų, didesnio tankio medžiagų sritį. Da-
bar mes suprantame, kad galime suartinti 
daleles iki tam tikro atstumo, ir žinome, 
kaip tokie atveju „elgiasi“ medžiaga. Jeigu 
pasitvirtins Higso teorija, žinosime, kaip 
medžiagos savybės keisis, jei dar labiau ją 
suspausime. O tai labai aktualu, kai ban-
dome suprasti, iš ko atsirado mūsų Visa-
ta, – eksperimento aktualumą paaiškina 
profesorius. – Manoma, kad vyko Didysis 
sprogimas, kurio metu išsibarsčius me-
džiagai susidarė visos mūsų galaktikos, o 
tam tikru momentu visa medžiaga buvo 
susispaudusi vos ne į vieną tašką. Kokio-
mis savybėmis pasižymėjo medžiaga, su-
prasime geriau, jeigu žinosime, ar Higso 
bozonas egzistuoja, ar jo nėra. Ir vienas, 
ir kitas rezultatas yra naudingas. Kuo 
naudinga, jei neegzistuoja? Tokiu atveju 
reikia sukurti kitą teoriją, kuri paaiškintų 
medžiagos savybes ne Higso bozonu, o 
kuo nors kitu. Galbūt tada pasirodys, kad 
supersimetrinės dalelės yra reikalingos 
siekiant geriau suprasti pasaulį… Jau dabar 
kalbama apie super LHC.“ 

Didįjį hadronų kolaiderį į darbą paleisti 
planuojama šių metų pavasarį, o patiki-
mus rezultatus tikimasi gauti po 10 metų, 
tačiau tobulinami detektoriai, kad ekspe-
rimentas sutrumpėtų iki 5, o gal net ir iki 
3 metų.

Unikalus VU prietaisas – 
radiacijai nugalėti
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IT erdvė

  Turbūt neatsiras prieštaraujančių, kad 
didžioji dalis darbo našumą didinan-
čių naujovių šiuo metu atsiranda inter-
nete. Nemažą paketą siūlo kompani-
jos „Google“ laboratorijos (http://labs.
google.com). Tinkamai panaudojant šio 
paketo galimybes galima užsitikrinti be-

veik maksimalų produktyvumą. O ar ne 
to mums reikia kasdieniame mokymosi 
procese?

Turbūt retas dabar gali mėgautis pra-
banga nesusiplanuoti savo laiko. Papras-
čiausias būdas planuoti laiką mintyse: 
„Aha, čia rytoj padarysiu tą ir tą, o po-

Modernus planavimas
Julius ŠĖPORAITIS
(http://www.seporaitis.net)

Šiame sudėtingame ir greitai tobulėjančiame pasaulyje tenka nuo-
lat naudotis technologijomis, kurioms pamatas buvo padėtas prieš 
dvidešimt metų, atsiradus kompiuteriams. Turbūt jau sunkiai rasi-
me žmogų civilizuotame kapitalistiniame pasaulyje, kuris nemokėtų 
pačių šių technologijų pagrindų. Juos naudojame darbe, namuo-
se, mokykloje, universitete. Netgi darželiai pradeda ugdyti „techno-
loginių vaikų“ kartą supažindindami juos su kompiuteriais. Tačiau, 
kaip minėta – technologijos nestovi vietoje, tad norint darbus atlik-
ti efektyviai ir greitai pamatų jau nebeužtenka. Jei norime paskirsty-
ti savo laiką kuo efektyviau, į pagalbą reikia pasitelkti visas naujoves.
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ryt... palaukit, ką man reikia padaryti po-
ryt?“ Gerai, kai atmintis „kaip kompiute-
rio“, bet dažniausiai tokie planai panašūs 
į Knysliuko neštą balionėlį: atrodo, turi 
gražų, o paskui – tik skutai lieka. Kitas 
būdas, kurį pastebėjau naudojant daž-
niausiai – užrašų arba darbo knygos. Iki 

Migruokime į internetą

Tam, kad apsaugotume savo duomenis 
kompiuterių gedimo atvejais ir sutaupy-
tume pinigų už programinę įrangą, ga-
lime migruoti į internetą. Įsivaizduoki-   
te – rašote svarbų projektą, verslo planą 
ir staiga dingsta elektra, sugenda kietasis 
diskas. Duomenų atstatymas kainuoja 
daug ir užima nemažai laiko, o doku-
mentą reikia atiduoti dar šiandien va-
kare. Išeities nebėra. Ji būtų, jeigu būtų 
naudojamas internetas...

Internetu naudojamų programų tech-
nologija tobulinama jau kelerius metus. 
Jos gali iš dalies arba visiškai pakeis-
ti kompiuteryje įdiegiamas programas. 
Pagrindinės ypatybės – pasiekiamumas 
bet kur, kur yra internetas, ir nepriklau-
somybė nuo techninės ar programinės 
įrangos, išskyrus interneto naršyklę. Ne-
svarbu, kad jūsų kompiuteris sugedo. 
Jūsų informacija yra laikoma nutolusia-
me programos serveryje.

Be abejo, būna atvejų, kai nėra inter-
neto, o dokumentą reikia paredaguoti 
ir turėti kompiuteryje. Naujos interne-
tinių aplikacijų technologijos leidžia šią 
problemą išspręsti ir suteikia galimybę 
naudoti jas neprisijungus prie interneto. 
O pasiekus interneto ryšį – viskas yra 
susinchronizuojama. Tiesa, šiai funkci-
jai reikia įdiegti papildomą programinę 
įrangą (pvz., http://gears.google.com).

„Zoho Offi ce Suite“ (http://www.
zoho.com) – populiariausias ir didžiausias 

Aurelĳ us VALEIŠA 
(http://aurelijus.eu)

Įsivaizduoti darbo dieną be kompiuterio ir interneto sunku. Daž-
niausiai juos naudojame darbui. Tikriausiai nėra tokio kompiuterio 
vartotojo, kuris nežinotų programinės įrangos gigantės „Micro-
soft“ programinės įrangos paketo „Microsoft Office“. Norint pla-
čiau panaudoti kompiuterio galimybes, į pagalbą pasitelkiama biuro 
programinė įranga, kuri namų vartotojams kainuoja apie 400 litų.

Internetinės programos 
pakeičia kompiuterines

„Zoho“ – puiki alternatyva 
„Microsoft Office“

MigracijaMigracija

biuro programinės įrangos paketas inter-
nete.

Registracija šioje sistemoje – nemoka-
ma. Tai užtrunka kelias minutes, ir be 
jokių papildomų programų įdiegimų ir 
kompiuterio perkrovimų jūs galite nau-
dotis produktu.

Aktualiausi paketo įrankiai: „Zoho 
Writer“ (alternatyva „Microsoft Word“), 
„Zoho Sheet“ (alternatyva „Microsoft 
Excel“), „Zoho Show“ (alternatyva „Mi-
crosoft PowerPoint“).

„Zoho Writer“

„Zoho Writer“ (http://writer.zoho.com) 
paprastesnis už „Microsoft Word“, ta-

http://www.seporaitis.net
http://labs.google.com
http://labs.google.com
http://gears.google.com
http://www.zoho.com
http://www.zoho.com
http://aurelijus.eu
http://writer.zoho.com
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kompiuterių tai turbūt efektyviausia pla-
navimo priemonė, bet ji turi ir savų trū-
kumų – erdvės užduotims nedaug (bet ir 
para tik 24 valandas turi), gali pamesti, o 
nepamiršti savo planų vis tiek turi pats.

„Google“ siūlo mums išeitį – paslaugą 
„Google Calendar“ (http://calendar.goo-
gle.com). Tai interneto kalendorius. Jo 
neįmanoma pamesti, o rasti galima visur, 
kur yra internetas. Už popierinį variantą 
šis pranašesnis savo begaline erdve (daž-
niausiai darbo knygų „talpa“ – metai), 
patogiu skirstymu į užduočių kategorijas 
(žr. pav.). Mėgstantiems tikro popieriaus 
čiuženimą nebūtina atsisakyti šios gali-
mybės, kadangi visą savaitės planą gali-
ma atsispausdinti ir gražiai sulanksčius 
įsidėti į tą pačią užrašų knygą. Sakote, 
viską jau susiplanavote kitoje terpėje? 
„Google Calendar“ palaiko daugelį ka-
lendorių formatų, tad pereiti nuo vienos 
programos prie „Google Calendar“ ne-
bus sunkumų. Maža to, ar įsivaizduojate 
užrašų knygelę, kuri pati jums primintų, 
ką ir kada reikia atlikti, ir ne tada, kai 
sėdite prie kompiuterio, o, tarkime, ry-
te – tik atsibudus ar važiuojant į darbą? 
Vienas iš kertinių privalumų naudojant 
šią „Google“ paslaugą – pareikalavus ji 
gali siųsti jums jūsų dienotvarkę nusta-
tytu metu arba pranešimus apie užduotis 
likus, tarkime, pusvalandžiui. Turiu pa-

minėti – „Google“ šios paslaugos neap-
mokestina.

„Google Calendar“ – ne vienintelis 
šios srities produktas. Visai nesenai at-
sirado projektas „Remember the Milk“ 
(http://rememberthemilk.com), sukurtas 
žmonių, kurie sakosi pamiršdavę net 
pieno nusipirkti – iš čia ir projekto pa-
vadinimas. Patogus įrankis mėgstantiems 
technologijas, kurios integruotos su ki-
tomis paslaugomis. Ši – ne išimtis, visų 
pirma, užduotis čia galite valdyti keletu 
skirtingų būdų, kurių pagrindinis ir pa-
prasčiausias yra naudojantis jums įpras-
ta naršykle. Taip pat galite užduotis sau 
atsisiųsti elektroniniu paštu, o kai šalia 
nėra kompiuterio – prisijungti naudoda-
miesi mobiliuoju telefonu ir valdyti savo 
darbų sarašą mobiliajame internete.

Kartais taip nutinka, kad užduotį reikia 
atlikti konkrečioje vietoje (įsivaizduoki-
me situaciją: studentas laiko vairavimo 

egzaminą „Regitroje“, kuri yra Lentva-
rio gatvėje). Nesusipažinus su miestu gali 
būti keblu visąlaik atsiminti, kur ta gatvė 
yra, o „Remember the Milk“ mums siū-
lo galimybę patogiai ir greitai užduotims 
priskirti vietą žemėlapyje, kurį galima 
ir atsispausdinti, ir internete pažiūrėti. 
Nemokėti naudotis žemėlapiu jau turėtų 
būti gėda. Beje, „Remember the Milk“ 
susisieja su „Google Calendar“, todėl 
tuo pačiu metu galite naudotis ir pasta-
rojo galimybėmis.

Pristačiau jums tik dalį visų naujo-    
vių – vieną populiarią, kitą – visiškai 
šviežią. Į klausimą „Ką naudoti?“ galite 
atsakyti tik jūs pats, svarbu, kad naudo-
damiesi IT naujovėmis jaustumėtės pa-
togiai ir nevaržomai, tik tuomet atsiskleis 
visa jų nauda ir pažangumas – jūs ne-
pasimesite kasdienių darbų gausoje, kad 
ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte. 
Belieka tik susiplanuoti – sėkmės!

daguojate jūs. Be abejo, „Zoho Writer“ 
turi ir klaidų ieškojimo funkciją. Tarp 75 
pasirenkamų kalbų yra ir lietuvių.

„Zoho Sheet“

„Zoho Sheet“ (http://sheet.zoho.com) 
funkcionalumu ir patogumu nenusilei-
džia „Microsoft Excel“. Jis turi minėtas 
„Zoho Writer“ funkcijas: galimybę reda-
guoti keliems žmonėms vienu metu, siųs-
ti dokumento nuorodą kolegoms ir kt.

„Zoho Show“

„Zoho Show“ (http://
show.zoho.com) – pateik-
čių kūrimo įrankis. Į šį 
įrankį galima integruoti 
dokumentus, jau anks-
čiau sukurtus su tokio-
mis programomis kaip 
„OpenOffi ce Presenta-
tion“ ar „Microsoft Po-
werPoint“. Kai sukuriate 
pateiktis kompiuteryje ir 
norite jas parodyti inter-
nete ar perduoti kolegai, 
turite galimybę tai pa-
daryti nesinaudodami el. 
paštu.

Ir dar daug daug kitų...

Paminėjau tik 3 aplikacijas iš 13 interne-
tinių sprendimų, kuriuos pateikia „Zoho 
Offi ce Suite“. Be jų, daug naudos ir pato-
gumo suteikia ir kitos: „Zoho Notebook“ 
skirtas užrašams, kuriuos galėsite pasiekti 
bet kur, kur yra internetas; „Zoho Plan-
ner“ padės organizuoti savo laisvalaikį ir 
darbą; „Zoho Chat“ palengvins bendravi-
mą su kolegomis ir sprendimų priėmimą; 
„Zoho Mail“ – alternatyva „Microsoft 
Outlook“ su kalendoriumi, užduočių val-
dymu ir daug kitų funkcijų.

Egzistuoja ne tik „Zoho“

Jus supažindinau su „Zoho“ inter-
netiniu biuro paketu, tačiau analogų 
yra daugiau. Vienas populiariausių – 
„Google Docs“. Šis biuro paketas su-
teikia galimybę kurti ir redaguoti įvai-
rius dokumentus. Šį produktą pasiek-
ti galite adresu http://docs.google.com.

Taip pat, be biuro programinės įran-
gos aplikacijų, internete galima aptikti ir 
įvairių kitų produktyvumą keliančių pa-
togių produktų. Apie juos galima rasti in-
formacijos internete: http://www.boom.lt, 
http://www.dmoz.org/Computers/Internet/
On_the_Web/Web_Applications.

čiau turi reikalingas teksto redagavimo 
ir formatavimo funkcijas. Pagrindinės 
išsiskiriančios funkcijos – daugybės failų 
formatų palaikymas. Be rūpesčių galima 
įkelti jau sukurtus „Microsoft Word Do-
cument“ formato failus ir įvairius kitus. 
Taip pat kuriamą dokumentą galima leisti 
redaguoti kolegai tuo pačiu metu, kai re-

į internetąį internetą

http://calendar.goo-gle.com
http://calendar.google.com
http://calendar.goo-gle.com
http://rememberthemilk.com
http://sheet.zoho.com
http://show.zoho.com
http://show.zoho.com
http://docs.google.com
http://www.boom.lt
http://www.dmoz.org/Computers/Internet/On_the_Web/Web_Applications
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paveldas

Drobėje tapytame portrete, kuris sau-
gomas VUB Mokslo muziejaus fonduose 
Šv. Jonų bažnyčioje, pavaizduotas didin-
go stoto vyresnio amžiaus vyras ilgais 
plaukais ir barzda, vilkintis XVII a. LDK 
bajoro paradiniais drabužiais, nors pats 
portretas tapytas XVIII a. Drabužių ir ta-
pybos laiko neatitikimas kėlė susidomė-
jimą ir daug klausimų, į kuriuos galbūt 
dabar jau rastas atsakymas.

Portretą muziejus įsigijo (pirko) iš pri-
vataus asmens 1978 m. Įrašas portrete 
„JERZY LITAUR CHREPTOWICZ 
WOJEWODA NOWOGROCKI FUN-
DATOR W(ILENSKIEGO) OO. DO-
MINIKANOW KONVENTU LUKIS-
KIEGO (Jurgis Liūtauras Chreptavičius 
Naugarduko vaivada V(ilniaus) tėvų 
dominikonų Lukiškių konvento fun-
datorius)“ nekelia abejonių dėl pavaiz-
duoto asmens tapatybės. Ją patvirtina ir 
drobės kairiajame viršutiniame kampe 
nutapytas Chreptavičių giminės herbas 
„Odrowąz“, kuris pasikartoja ir rėmų 
viršuje esančiame kartuše. Jurgis Liū-
tauras Chreptavičius kaire ranka laiko 
ant barokinio staliuko atremtą vaivados 
skeptrą. Vilki tamsiai žalios spalvos pra-
segtą kontušą  su auksiniais bumbulais, 
iš po kurio matyti ilgas, aklinai susagsty-
tas, juosta sujuostas baltas žiponas. Prie 
juostos kabo diržais pritvirtintas lenktas 
husarų kardas. Ant staliuko guli šalmas, 
o ant žemės kairėje pusėje – skydas. Pa-
veikslo rėmai mediniai, fi gūriniai, pa-
auksuoti, su kartušais apačioje, viršuje ir 
iš abiejų šonų. Ypač puošnus viršutinis 
kartušas su Chreptavičių herbu. 

Chreptavičiai – kilminga lietuviška gi-
minė, pravarde Liūtauras. Giminės pro-
tėvis Vizgirda gyveno dar pagoniškoje 
Lietuvoje. 1413 m. spalio 2 d. Chrepta-
vičių protėviui Vizgirdai kartu su 46 ki-
tais Lietuvos didikais buvo suteikti len-
kų didikų herbai. Vizgirdai teko herbas 
„Odrowąz“. 

Jurgis Liūtauras Chreptavičius gimė 
Vyšniave 1858 m. Jo tėvui Adomui Vyš-
niavas (buvęs Ašmenos pavietas), esan-
tis šalia nuo seno Chreptavičių giminės 
valdytų gimtųjų Ščiorsų prie Nemuno, 

IŠ VUB Mokslo muziejaus fondų

Jurgio Liūtauro 

Vytautas GRICIUS
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Vilniaus universiteto akademinės 
Šv. Jonų bažnyčios kairiojoje šoni-
nėje navoje kabo įspūdingo dydžio 
paveikslas – XVIII a. Naugarduko 
vaivados Jurgio Liūtauro Chrepta-
vičiaus portretas su paauksuotais 
figūriniais medžio rėmais. Tai įdo-
mios istorijos VUB Mokslo muzie-
jaus eksponatas.

Nežinomas XVIII a. dailininkas. Naugarduko vaivada Jurgis Liūtauras Chreptavičius. Drobė, aliejus 

.

.
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     Kontušas – puošnus Abiejų Tautų Respublikos didikų viršutinis drabužis, vilkėtas XVII–
XVIII a., o kartais, pabrėžiant patriotiškumą ir priešiškumą okupantams, ir XIX a. Ilgas, 
prigludęs prie liemens, į apačią platėjantis, su medvilnės arba šilko pamušalu arba pamuštas 
lapės, voverės, sabalo ar lūšies kailiu.
    Kontušo juosta – Abiejų Tautų Respublikos didikų prabangus aprangos elementas. Juos-
ta, kuria XVII a. buvo sujuosiamas žiponas, vėliau kontušas, buvo audžiama iš šilko ir aukso 
siūlų atlasiniu pynimu. Kontušo juostos būdavo 3,5–4 m ilgio ir 35–40 cm pločio. Jos buvo 
žieminės ir vasarinės, kasdienės ir išeiginės, gedulo.
    Žiponas – ilgas, susagstomas smulkiomis sagomis nuo kaklo iki žemės, senas vilkėjimo 
tradicĳ as turėjęs vyriškas drabužis su siauromis rankovėmis, be prakirpimo užpakalyje, nešio-
jamas po kontušu. XVII a. žiponas buvo juosiamas puošnia kontušo juosta. Iš lino – baltas, iš 
vilnų – pilkas, prabangiausias iš šilko – karmazino spalvos. Karmazinas – prinokusių aviečių 
spalvos dažai, išimtinai kilmingųjų spalva. 
  Czesław Jankovski, Powiat Oszmianski. Część pierwsza, Petersburg, 1896, p. 282.
  Vladas Drėma, Vilniaus Šv. Jono bažnyčia, Vilnius, 1997, p. 115.

Chreptavičiaus portretas
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atiteko kaip žmonos Onos kraitis. Jau-
nystėje Jurgis Liūtauras Chreptavičius 
atliko LDK bajorams nustatytą kari-
nę prievolę: kariavo Livonijos kare, 
1815 m. dalyvavo LDK lauko etmono 
Kristupo Radvilos ekspedicijoje prieš 
Maskvą. Po karinės tarnybos dirbo 
valstybės tarnyboje: Merkinės, Varė-
nos ir Pervalkos girininku, Smolensko 
(1639 m.) ir žemaičių kaštelionu 
(1643 m.), vėliau Pernavos (1645 m.) ir 
Naugarduko (1646 m.) vaivada. Kare su 
Maskva dalyvavo ir keturi jo sūnūs: Bog-
danas žuvo mūšyje prie Zbaražo (Ukrai-
na), o kitas sūnus Jonas prie Geltonųjų 
Vandenų buvo rusų paimtas į nelaisvę.

Žymaus kraštotyrininko, istorijos mė-
gėjo Česlovo Jankovskio (Jankowski) 
knygos „Powiat Oszmianski“ pirmajame 
tome įdėtas įdomus straipsnis „Žinia apie 
Chreptavičių giminę“ („Wiadomość o 
rodzinie Chreptowiczów“). Straipsnyje 
šalia kitų Chreptavičių minimas ir Nau-
garduko vaivada Jurgis Liūtauras Chrep-
tavičius. Kaip Chreptavičių giminės 
iliustracija įdėta minėto portreto faksi-
milė, po kuria užrašyta: „Jurgis Chrepta-
vičius 1586–1750. Pagal portretą, esantį 
Vilniuje, Šv. Jokūbo bažnyčioje (Jerzy 
Chreptowicz 1586–1750. Według obra-
zu znajdującego się w kościele św. Jakó-
ba w Wilnie)“. 

Žinoma, kad Jurgis Chreptavičius 
dovanojo dominikonų ordinui Vilniu-

je jam priklausiusį žemės sklypą Lukiš-
kėse ir pastatė medinį vienuolyną bei 
Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčią. Matyt, 
vienuoliai dominikonai XVII a. užsakė 
ir pakabino Šv. Pilypo ir Jokūbo baž-
nyčioje, garbingoje vietoje, mecenato 
portretą. XVIII a. Šv. Jokūbo bažnyčia ir 
dominikonų vienuolynas buvo perstaty-
ti. Naujajai mūrinei Šv. Jokūbo ir Pily-
po bažnyčiai nebetiko senasis mecenato 
portretas, todėl pagal jį buvo užsakytas 
naujas portretas puošniais barokiniais rė-
mais. Taip ir atsirado šis šimto metų ne-
atitikimas tarp portretuojamo asmens ir 
tapybos. Portretas XIX a. pabaigoje dar 
kabėjo Šv. Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje. 
Į privačias rankas jis pateko, matyt, jau 
mūsų laikais, uždarius bažnyčią ir vie-
nuolyną.

Šv. Jonų bažnyčia irgi tinkama vieta 
portretui: Chreptavičiai buvo nuolati-
niai bažnyčios mecenatai. Už nuopelnus 
Šv. Jono bažnyčiai Naugarduko kašte-
lionui Jonui Liūtaurui Chreptavičiui 
buvo leista po Loreto Marijos altoriumi 
įrengti šeimos laidojimo kriptą. Ten Jo-
nas Liūtauras Chreptavičius palaidojo 
savo tetą Oną Chreptavičiūtę-Krišpinie-
nę, dukterį Marijoną Chreptavičiūtę ir 
žmoną Oną Riomerytę-Chreptavičienę. 
Ta proga 1759 m. jis užsakė pagamin-
ti ir įmūryti išorinėje rytinėje bažnyčios 
sienoje (dabar Šv. Jonų bažnyčios rytinis 
fasadas Pilies g.) juodo marmuro plokštę 
su epitafi ja mirusiosioms ir Chreptavičių 
giminės herbu tarp eilučių. Jis restau-
ruotas išliko iki mūsų dienų. LDK kan-
cleris Joakimas Liūtauras Chreptavičius 
savo dvare Vyšniave buvo įrengęs me-
talo liejyklą, kurioje buvo nulieta daug 
metalinių Šv. Jonų bažnyčios puošybos 
elementų. Joakimas Liūtauras Chrepta-
vičius buvo LDK Edukacinės komisijos 
pirmininkas ir tiesiogiai vadovavo Vil-
niaus universiteto reformai. 

 Įrašas portrete. Virš jo Chreptavičių giminės 
herbas „Odrowąz“

Viršutinis rėmo kartušas su Chreptavičių 
giminės herbu

Prasegtas kontušas su bumbulais, kontušine 
juosta sujuostas žiponas, brangakmeniais 
puošta husarų kardo rankena

R. Malaiškos nuotr.

.
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retos kalbos

Farsi – Irano, Tadžikijos 
ir Afganistano kalba
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Po pirmojo kurso, 2007-ųjų vasarą, 
dvi studentės tobulinosi mėnesio truk-
mės kursuose Teherane. Grįžusios mer-
ginos prakalbo persiškai ir drąsiau, ir 
sklandžiau. „Aš noriu vėl sugrįžt į Te-
heraną“, – tokios yra Gerdos ir Halinos 
nuotaikos po viešnagės šiame Azijos 
megapolyje ir ilgos kelionės autobusu į 
Isfahaną. 

Tai visai įmanoma, kadangi Irano Is-
lamo Respublikos ambasada Varšuvoje 
Vilniaus universiteto iranistų atžvilgiu 
nusiteikusi palankiai. Irano ambasado-
rius buvo atvykęs į iranistikos specialy-
bės pristatymą, ambasada dovanojo OC 
bibliotekai siuntą knygų. Irano ambasa-
da suinteresuota, kad į šalį iš Lietuvos 
atvyktų ne tik pavienių turistų, bet ir 
organizuotų grupių, taip pat nori, kad 
Vilniuje būtų įkurta Lietuvos ir Irano 
draugija.     

Nesunki kalba

Farsi kalbos mokėjimas leidžia skaity-
ti ne tik šiuolaikinę Irano, Afganistano 
ir Tadžikijos spaudą, bet ir didžiuo-
sius persų literatūros klasikus Firdou-
si, Omarą Chajamą, Hafi zą, Rūmi bei 
kitus. Augant Irano svarbai pasaulyje, 
vykdant tarptautinę ilgalaikę Afganista-
no atkūrimo programą, kurioje aktyviai 
dalyvauja ir Lietuva, farsi kalbos ir šių 
šalių bei islamo kultūros specialistų po-
reikis neabejotinai didės.   

Kaip ir lietuvių, farsi kalba priklauso 
indoeuropiečių kalbų šeimai, tik ne bal-
tų, o indoiranėnų grupei. Skirtingai nuo 
lietuvių, gramatiniu požiūriu farsi yra ne 
sintetinė, o analitinė kalba, kaip, pavyz-
džiui, anglų. Analitinė – tai tokia kalba, 
kurioje santykiai tarp žodžių reiškiami 
ne linksniais, o prielinksniais. 

Farsi kalboje nėra ne tik linksnių, bet 
ir giminių. Dviejų priesagų pakanka 
daiktavardžių daugiskaitai padaryti, o 
būdvardžiai išvis nekaitomi. Be to, labai 
lengvas veiksmažodžių asmenavimas. 
Antai lietuvių kalboje yra trys asmenuo-
tės, rusų kalbos veiksmažodžiai kaitomi 

Algimantas LITVINAS Farsi, arba persų, kalba Vilniaus universiteto Orientalistikos centre (OC) 
dėstoma nuo 2002 metų rudens semestro. Iš pradžių tai buvo laisvai 
pasirenkamas kursas, vėliau – antroji Rytų kalba arabistikos specialybės 
studentams, o nuo 2006-ųjų ją studijuoja OC iranistų kursas pagal ly-
ginamųjų Azijos studijų iranistikos specializacijos bakalauro programą. 
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pagal du tipus, o farsi kalboj visi veiks-
mažodžiai asmenuojami pagal vieną pa-
radigmą.

Nors gramatika ir lengva, farsi yra 
sunkesnė žodyno ir rašymo požiūriu. 
Daug arabiškų skolinių, kurie vartojami 
pagrečiui su persiškais žodžiais kaip si-
nonimai. Moksliniame ar laikraštiniame 
tekste arabiškų žodžių dalis gali sudaryti 
gerus du trečdalius. 

Skaitymą ir rašymą kiek apsunkina 
arabiškojo rašto ypatumas – trumpųjų 
balsių praleidimas rašant. Farsi kalboje 
rašant žymimi tik trys ilgieji balsiai – ā, 
ū, ī ir du dvibalsiai ou, ėi. Trys trumpieji 
balsiai a, o, ė tiesiog neturi atitinkamų 
raidžių. Tiesa, kalbos vadovėliuose ir 
žodynuose šie balsiai pažymimi specia-
liais ženkliukais, vadinamaisiais apibal-
sinimais, bet jie į alfabetą neįeina. Kal-
bos pasimokęs žmogus ima daugmaž 
nujausti, kur koks trumpasis balsis reikia 
ištarti.   

Man pačiam farsi kalbos rašto moky-
mąsi palengvino tai, kad jau mokėjau 
tadžikų kalbą. Iš esmės – tą pačią farsi 
kalbą, tik rusiškais rašmenimis. Tadži-
kijoj vartojamai farsi kalbai arabiški raš-
menys 1930 metais iš pradžių buvo pa-
keisti lotyniškais, o dešimtmečiu vėliau, 
1940-aisiais, Tadžikijos žmonėms teko 
dar sykį pakeisti raštą ir imti viską ra-
šyti bei spausdinti kiek modifi kuota ru-
siška abėcėle. Specifi nėms farsi-tadžikų 
kalbos fonemoms dž, g, h žymėti buvo 
pritaikytos kiek modifi kuotos rusiškos 
raidės ч, г, х.           

Farsi – viena iš seniausių pasaulio ra-
šytinių kalbų, ja sukurta gausi literatūra, 
daugiausia poezija. Šios kalbos istorijoj 
skiriami trys etapai – senovės, vidurinis 
ir naujasis. 

Senovės etapas – tai VI–III a. pr. Kr., 
kai funkcionavo senoji persų kalba. Ji 
buvo paplitusi Irano plokščiakalnio piet-
vakarių dalyje – dabartinėje Farso srityje. 

Farso sritis, kurios centras yra Šira-
zo miestas, senąja persų kalba vadinosi 
Pārsa, vidurine persų – Pārs, o graikai ją 

Į universiteto iranistus 
žiūrima palankiai

Dvidešimt penki amžiai 
istorijos
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vadino Perside – iš čia ir ankstesnis Irano 
pavadinimas – Persija, plačiai vartotas iki 
1935 metų. Tais metais Irano monarchas 
Rezašachas Pahlavi pareikalavo, kad už-
sienio šalių vyriausybės vadintų šalį tik-
ruoju vardu – Iranas, kuris reiškia „ari-
jų (šalis)“. Tai pavyko pasiekti tarp kitų 
priemonių pasitelkus ir paštą – laiškai, 
adresuoti į „Persiją“ vietoj „Irano“, buvo 
grąžinami siuntėjui.   

Senoji persų kalba žinoma iš dan-
tiraščio įrašų, padarytų Achaimeni-
dų dinastijos (550–330 m. pr. Kr.) 
karalių valdymo laikais jų rūmuose, 
antkapiuose, ant uolų prie senovinių 
prekybos kelių. Daugiausia įrašų ir 
patys ilgiausi padaryti įsakius Darijui I 
(522–486 m. pr. Kr.) ir Kserksui (486–
465 m. pr. Kr.), o vėliausi įrašai priklau-
so Artakserksui III (359–338 m. pr. Kr.). 
Kurį laiką Darijaus I pirmtakams Aria-
ramnai (705–675 m. pr. Kr.) bei Aršamai 
(590–559 m. pr. Kr.) buvę priskiriami 
įrašai, kaip paaiškėjo kalbininkams, buvo 
padaryti vėliau, nes egzistavusi įrašų da-
rymo protėvių vardu praktika. Darijaus I 
įraše Behistūno uoloje pasakyta, kad jis 
pirmasis „įsakė rašyti arijų kalba“, t. y. 
Irano gyventojų senąja persų kalba.    

Gana negausius senosios persų kal-
bos paminklus išsamiai ištyrė moks-
lininkai indoeuropeistai ir iranistai 

Bartholomae (1904), Meillet (1931), 
Kentas (1953), Hinzas (1975), Soko-
lovas (1979) ir kt. Įrašuose yra daug 
geografi nių ir etninių terminų, ku-
rie teikia vertingų istorinių duomenų 
apie vidaus politikos įvykius, valsty-
binės valdžios įtvirtinimo žygius ir kt. 

Žymiausias yra Darijaus I įsakymu 
iškaltas vadinamasis Behistūno įrašas 
netoli dabartinio Kermanšacho miesto 
šiaurės vakarų Irane, uoloje 50 metrų 
aukštyje virš kelio. Įraše pasakojama apie 
Darijaus I žygius numalšinant sukilimą ir 
įžengiant į sostą. Paprastai Achaimenidų 
karalių įrašai buvo daromi trimis kalbo-
mis – senąja persų, elamiečių ir babilo-
niečių. Bet ofi ciali Achaimenidų dvaro 
ir tarptautinio bendravimo kalba buvo 
aramėjų. 

Senajai persų kalbai savo gramatine 
sandara labai artima Avestos kalba, kuria 
įvairiu laikotarpiu, apytikriai VII–IV a. 
pr. Kr., sudarytas zoroastrizmo šventraš-
tis Avesta. Ilgą laiką perduodami iš kar-
tos į kartą žodžiu, Avestos tekstai buvo 
užrašyti veikiausiai Šapūro II valdymo 
metu (309–379) aramėjų rašto variantu.  

je – aštuoni) kategorija. Kaip ir senoji 
persų, Avestos kalba yra mirusi, bet ją 
kaip apeiginę ligšiol išlaikė zoroastrizmo 
išpažinėjai parsai.       

Savo ruožtu Avestos archajinės da-  
lies – gatų kalba savo sandara ir grama-
tikos formomis tiek artima senajai indų 
kalbai, vadinamajam Vedų sanskritui, 

kad jas abi galima laikyti kažkada 
buvusios kalbos dialektais. 

Dantiraščio tekstai žinomi 
nuo XVII a., kada jų pirmąsias 
kopijas į Europą atsiuntė italų 
keliautojas Pietro della Valle. 
Vėliau įspūdingų žinių apie 
Persiją, jos paminklus ir tekstus 
pateikė danas Carstenas Nie-
buhras, 1760–1767 metais ke-
liavęs po Rytų kraštus. Beveik 
visos pirmosios dantiraščio 
tekstų kopijos buvo padarytos 

už septynių mylių į šiaurės rytus nuo Ši-
razo, didžiuliame griuvėsių lauke, kurį 
Niebuhras pagrįstai laikė senovės persų 
sostinės Persepolio likučiais. Tiek Behis-
tūno uolos, tiek Persepolio įrašai padary-
ti trim kalbomis. 

Persepolio dantiraščio iššifravimui 
1802 metais pagrindą padėjo mokytojas 
iš Getingeno Georgas Friedrichas Gro-
tefendas. Nagrinėdamas lentelę su trimis 
greta vienas kito sustatytais skirtingų 
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Dantiraščio iššifravimas 

Avestos kalba už senąją persų kalbą 
kiek archajiškesnė. Ir senajai persų, ir 
Avestos kalbai būdinga išplėtota fl eksi-
nė sistema – galūnių kaitymas su aiškiai 
išreikšta gramatine giminės (vyriškoji, 
moteriškoji, niekatroji), skaičiaus (vie-
naskaita, dviskaita, daugiskaita), linksnio 
(senojoj persų – septyni, Avestos kalbo-
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rašmenų teksto stulpeliais, jis konstata-
vo, kad dantiraštis yra raštas, o ne orna-
mentas, kad ženklai buvo brėžiami kie-
toje medžiagoje iš viršaus į apačią arba 
iš kairės į dešinę, kad tekstų padėtis yra 
horizontali, kad dantiraščio tekstus rei-
kia skaityti iš kairės į dešinę. Spėdamas, 
kad pasikartojantys ženklų deriniai reiš-
kia karaliaus, ankstesnio karaliaus ir jo 
tėvo vardus, perskaitė lentelėje Kserkso, 
Darijaus ir Histaspo vardus (tai iš graikų 
perimtos vardų formos; senąja persų kal-
ba Chšiarša, Darjavauša, Vištaspa).                                 

Vidurinės persų kalbos, gyvavusios 
III a. pr. Kr. – VII a. po Kr., istori-
ja dar savo ruožtu dalijama į du perio-
dus – ankstyvąjį (Aršakidų dinastijos, 
250 m. pr. Kr. – 224 m. po Kr.) ir vėlyvąjį 
(Sasanidų dinastijos, 224–651 m. po Kr.).

Pirmuoju periodu ji buvo paplitusi 
Parse, taip pat galbūt Gedrosijoje (Mek-
rane) ir Kermane (sritis dabartinio Ira-
no pietryčiuose). Valdant Sasanidams, ji 
tapo ofi cialia Irano bei valstybinės zoro-
astristų religijos kalba ir paplito Irano te-
ritorija į šiaurę iki pat Kaspijos jūros bei 
į šiaurės rytus, o VII a. pradžioj jau buvo 
vartojama anuometinėje Chorasano sri-
tyje (dabartinio Irano šiaurės vakarai, 
Turkmėnijos pietūs ir Afganistano šiau-
rės vakarai), Afganistane ir Vidurinėje 
Azijoje.   

Neišliko rašto paminklų, atspindinčių 
vidurinės persų kalbos plėtotę ištisus še-
šis šimtmečius – ankstyvuoju laikotar-
piu, nuo III a. pr. Kr. iki III a. po Kr., 
neskaitant prastai išsilaikiusio įrašo prie 
Darijaus III mauzoliejaus Nakš-i Rusta-
me, turbūt padaryto III a. pr. Kr. pirmoje 
pusėje vėlyvąja senąja persų kalba arba 
ankstyvąja vidurine.

Dažnai vidurinė persų kalba vadinama 
pahlavi arba pehlevi (iš pahlavīk – būd-
vardžio, kilusio iš etnoso pavadinimo 
Parthava – „Partėja“). Iš pradžių termi-
nu pahlavi, matyt, buvo vadinama partų 
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kalba ir raštas, vėliau taip imta vadinti vi-
soje Irano teritorijoje paplitusią vidurinę 
persų kalbą ir raštiją. Arabų užkariavimo 
laikotarpiu tikroji žodžio pahlavi reikš-
mė buvo pamiršta, ir šiuo terminu imta 
žymėti daugiausia vidurinę persų kalbą ir 
ikiislamiškojo Irano (iki 651 m.) raštiją.   

Gana gausiai išliko Sasanidų – vidu-
rinės persų kalbos vėlyvojo laikotarpio 
rašto paminklų. Jie yra dviejų rašto pavi-
dalų – pahlavi ir manichėjų. 

Daugiausia išliko aramėjų rašto pahla-
vi variantu užrašytų rašto paminklų (ara-
mėjų raštu rašoma ir skaitoma iš dešinės 
į kairę). Tai įrašai ant įvairių pastatų, 
uolose, taip pat Sasanidų karalių antka-
piuose – Ardašero I (224–241), Šapūro I
(241–272), Narse (293–303), Šapūro II 
(309–379), Šapūro III (383–389), zoro-
astristų  religijos vyriausiojo žynio Kar-
tiro, Sasanidų karalių pirmojo ministro 
V a. Mihr Narse – antkapių įrašai. Išliko 
daug monetų legendų (įrašų), antspau-
dų, gemų, indų su įrašais vidurine persų 
kalba. Išliko Avestos vertimų, daug ki-
tokios zoroastristų religinio ir pasaulieti-
nio turinio literatūros, papirusų, ostrakų. 
Išliko krikščionių psalmynas (verstas iš 
sirų kalbos) ir ideogramų žodynas (Fra-
hang i pahlavīg). 

Labai didelę reikšmę persų kalbos ty-
rinėjimui turi ir ypatingu alfabetu pa-
rašyti manichėjų dokumentai, aptikti 
XX a. pradžioje Kinijos Turkestane, 
Turfano ozėje. Visi vidurinės persų kal-
bos paminklai manichėjų alfabetu yra 
religinio turinio. Tarp jų yra fragmen-
tų, sukurtų manichėjų religijos įkūrėjo 
Mani (216–276), bet dauguma rankraš-
čių datuojama vėlesniu laikotarpiu – 
VIII a. – IX a. pr. Jie ypatingi tuo, kad 
jų rašyba rėmėsi fonetiniu principu – ra-
šymu pagal tarimą (kiek tai leidžia se-
mitų rašto sistema), ir tai leido gerokai 
patikslinti Sasanidų epochos vidurinės 
persų kalbos fonetikos duomenis. Taip 
pat yra šiek tiek manichėjų tekstų, už-
rašytų sogdų rašmenimis bei tiurkų runų 
rašmenimis.    

Vidurinės persų kalbos gramatikas yra 
sudarę Salemannas (1895–1901), Nyber-
gas (1964), Rastorgujeva (1966, 1981), 
žodynus – Nybergas (1931, 1974), Mac-
Kenzie (1971), Gignoux (1972), Rossi 
(1975), išsamų Sasanidų įrašų tyrinėjimą 
parašė M. Backas (1978).    

Ideogramos 

Vidurinės persų kalbos rašmenų pa-
grindas buvo aramėjų alfabetas, bet kai 
kurios dažnai vartojamos sąvokos daž-
niau buvo vaizduojamos ideogramo- 
mis – aramėjiškais žodžiais, „skaitomais“ 
persiškai. (Ideogramos kitaip dar vadi-
namos heterogramomis, logogramomis 
arba ksenografais.)  

Ideografi ško rašto esmę vaizdžiai iš-
dėstė VIII a. arabų istorikas Ibn-Mukafa: 

Vidurinė persų kalba, arba 
pahlavi

Persų kalbos dėstytojas A. Litvinas (dešinėje) 
su VU OC direktoriumi prof. A. Beinoriumi 
prie X–XI a. poeto Firdousi paminklo Tehera-
no universitete 

Nuotr. iš asm. albumo
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persai „turi ypatingą rašto atmainą, kurią 
vadina zavāriš; jeigu, tarkime, žmogus 
nori parašyti gōšt „mėsa“, jis rašo bisrā, 
bet taria gōšt; arba, jeigu nori parašyti 
nān „duona“, jis rašo lahma, bet skaito 
nān“. 

Ibn-Mukafos liudijimu, persai turėję 
apie tūkstantį tokių žodžių. Yra išlikę 
žodynų, kuriuose kiekvienai aramėjiškai 
ideogramai pateikiamas vidurinės persų 
kalbos atitikmuo. Ideografi nis žodžio 
parašymas nebuvo privalomas. Sykiu 
prie ideogramos būdavo pridedama per-
siška priesaga ar galūnė, kalbininkų va-
dinama „fonetiniu komplementu“ arba 
tiesiog „komplementu“.          

Naujoji persų kalba

VII a. viduryje arabams musulmonams 
nukariavus Iraną, du šimtus metų ofi ciali 
rašto ir kultūros kalba buvo arabų. Persų 
kalbai tai buvo du tylėjimo šimtmečiai. 
Kai imta vėl rašyti persiškai, tai jau buvo 
pakitusi kalba, o raštui buvo pritaikyti 
arabiški rašmenys. 

Ši kalba laikoma naująja persų kalba. 
Ji susiformavo IX–X a. Chorasane ir 
Maveranahre (Vidurinės Azijos srityje 
tarp Amūdarjos ir Syrdarjos upių). Pir-
masis jos etapas – IX–XVI a. Anksčiau-
sias išlikęs originalus (neverstas) prozos 
tekstas šia kalba datuojamas 957 metais. 
XI–XII. naujoji persų (arba klasikinė 
persų, pārsī, pārsī-yi darī, fārsī-yi darī) 
kalba jau buvo vartojama visose kultū-
rinio gyvenimo srityse visoje Irano, Af-
ganistano teritorijoje ir Vidurinės Azijos 
pietuose. Valdant Didžiųjų Mogolų di-
nastijai Indijoje, persų kalba taip buvo 

Dabartinės Irano persų kalbos garsų 
(fonemų) sistema susideda iš 3 ilgų bal-
sių, 3 trumpų balsių, 2 dvibalsių ir 22 
priebalsių. Raštui vartojamas arabiškas 
raidynas, papildytas 4 raidėmis – gar-
sams g, ž, p, č žymėti (persų mokykloje 
jie „įvardyti“ žodžiu gažpač). Raidyne 
yra 32 raidės (tik mažosios, didžiųjų rai-
džių nėra).

Persų vardažodžių kirčiuojamas pa-
skutinis skiemuo, kaip prancūzų Hen-
ri (Anri), Maigret (Megre), Françoise 
(Fransua) ir pan. Tad iraniečių varduo-
se ir pavardėse kirčiuojamas paskutinis 
skiemuo: Pahlavi, Chomeini, Chamene-
ji, Laridžani, Ali, Reza, Firūze, Bahare 
ir kt.   

Iranistikos literatūroje plačiai varto-
jama vadinamoji tarptautinė iranėniška 
transkripcija, susidariusi lotynų alfabeto 
pagrindu su grupe jo čekiškojo (dabar 
galima sakyti – ir lietuviškojo) varian-
to raidžių. Pirmąsyk ją pavartojo čekas     
V. Tomašekas 1880 metais gausiai ira-
nėnų kalbų medžiagai transkribuoti. Tad 
dabar patys iraniečiai savo žodynuose ir 
gramatikose transkripcijai vartoja tokias 
raides kaip č, š, ž, ā, kartais ir ī, ō, ū.

Sykiu per pastarąjį dešimtmetį labai 
padaugėjo galimybių norintiems kalbos 
mokytis – galima klausyti Irano arba 
BBC, „Laisvės“ radijo, Prancūzijos tarp-
tautinio radijo ar žiūrėti TV internete, 
galima atsisiųsti garso ar vaizdo įrašą ir 
su juo dirbti. Žinoma, būtina turėti ir su 
kuo ta kalba pasikalbėti.       

ten paplitusi, kad iki XIX a. vidurio 
buvo ofi ciali tarptautinio bendravimo 
kalba, kol britų kolonijinė valdžia ats-
kiru įsaku vietoj persų ofi cialia paskelbė 
anglų kalbą.    

Ilgainiui Irano, Afganistano ir Vidu-
rinės Azijos gyventojų vartojamoje farsi 
išryškėjo tarmių, dialektų skirtumai, ir 
po XVI a. ima formuotis trys savaran-
kiškos, bet labai artimos kalbos, kurių 
vartotojai ligšiol vieni su kitais nesunkiai 
susikalba. Ir dabar kai kurios tarptautinės 
radijo stotys, kaip antai „Radio France 
Internationale“ arba BBC, laidas Iranui, 
Afganistanui ir Tadžikijai transliuoja 
viena kalba – farsi. 

Farsi variantas Tadžikijoj XX amžiuje 
imtas vadinti fārsī-yi tādžīkī arba tiesiog 
tadžikų, Afganistane – fārsī-yi kābulī, 
fārsī-yi darī ir galiausiai tiesiog darī (pa-
gal 1964 m. konstituciją) kalba. Tadžiki-
joje yra apie 6 mln. gyventojų, Afganis-
tane – apie 30 mln. Nors farsi dari kalba 
Afganistane vartojama daugiausia šalies 
centre ir šiaurėje, ją supranta beveik visi 
išsilavinę žmonės, aukštesnioji gyvento-
jų klasė, farsi kalba laikoma prestižine.    

Irane yra apie 70 mln. gyventojų. 
Iranas yra bene sparčiausiai iš šių tri-
jų auganti šalis – 1956 metų surašymo 
duomenimis, ten gyveno beveik 19 mi-
lijonų, taigi per pusšimtį metų gyventojų 
padaugėjo pusketvirto karto. 

Turėdamas didžiulius gamtinių dujų 
ir naftos išteklius, Iranas sparčiai turtėja, 
sykiu didindamas savo įtaką tarptautinė-
je arenoje. Lietuva dar tik ketina įsivesti 
elektroninę piliečių sveikatos kortelę, o 
Irane tai imta įgyvendinti jau pernai.       

Persų kalbos fonetika ir 
transkripcija

Straipsnyje panaudotos A. Litvino, A. Beinoriaus,  V. Sapranavičiaus ir „Fars News Agency“ nuotr.
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Neturtingi studentai, net ir gyvenan-
tys visiškai išlaikomi to meto bendrabu-
čiuose – bursose arba konviktuose, ne-
paisant griežtos kontrolės, nusiaubdavo 
miestiečių daržus ir sodus, prikrėsdavo 
eibių ir parduotuvėlių šeimininkams, 
smuklių laikytojams. 

1629 m. birželio 8 d. įrašas skelbia: 
„Vilniaus miestiečiai Berchas Snagelis 
ir kiti skundžiasi universiteto Ambrazie-
jaus bursos studentais, kad jie užkabinė-
ja gatvėse žmones, primuša, iš mėtyklių 
svaidydami akmenis daužo čerpes, langų 
stiklus ir t. t. Įsakyta studentus nubausti 
pagal nusikaltimus...“

los kanauninkai įtarė, kad tai yra artėjan-
čios nelaimės ženklai, spėliojo, ką kviesti 
į pagalbą jiems išaiškinti. Galų gale su-
sirinkusi žymių teologų ir vienuolynų 
viršininkų taryba nutarė, kad šie nesu-
prantami užrašai (tikriausiai pokštininkų 
studentų išteplioti) tikrai yra pavojaus 
pranašai, o jam išvengti geriausiai tiktų 
pamaldos su procesijomis...“

1687 m. gegužės 23 d.: „Sufraganas 
Žuchrovskis pranešė, kad vakar iš pis-
toleto iššauta alavinė kulka pataikė į jo 
langą, nuo kurio jis ką tik pasitraukęs... 
Išsiaiškinta, kaltininkas buvo studentas 
Kurčas, šovęs į žvirblį. Diecezijos dva-
sininkai dėl studentų savavaliavimo uni-
versiteto rektoriui pareiškė protestą...“           

1735 m. spalio 11 d.: „Pijorai skun-
džiasi persekiojami universiteto studen-
tų, kurie užpuldinėja jų mokinius, visaip 
šmeižia ir koliojasi. Studentai užpuolė 
net kanauninką Tiškevičių...“

1830 m. birželio 28 d.: „Kanaunin-
kas Klangevičius Skapo gatvėje esančius 
muzikų namus liepia parduoti universi-

akademinės istorijos

A c h ,  t i e  s t u d e n t a i . . .
Ilgaamžėje Vilniaus universiteto istorijoje buvo daug gražių, 
šviesių, bet nemažai ir tamsių, niūrių įvykių, kruopščiai me-
traštininkų surašytų į storus foliantus. Deja, iš daugelio tomų 
mūsų laikus pasiekė ne visi, o ir išlikę likimo išblaškyti daugelyje 
šalių. Iš įvairių išlikusių bylų ir kitų dokumentų pabandyta pa-
rinkti keletą nuotrupų, skaudžių, o kartu ir kurioziškų epizodų.
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1641 m. gegužės 10 d.: „Vilniaus 
miesto pirkliai skundžiasi vyskupui, kad 
universiteto studentai prieš pat Velykas, 
Didįjį penktadienį, užpuolė pirklių par-
duotuvėles ir naudojo smurtą...“

1654 m. lapkričio 26 d.: „Universiteto 
Ambraziejaus bursos studentai išdykau-
dami iš lanko pašovę praeivį...“

1668 m. sausio 27 d.: „...klierikas Kar-
nys su dviem draugais elgetaujančiais 
moksleiviais (tuo metu buvo ir tokių!) 
užpuldinėję ir plėšę pakeleivius...“

1671 m. birželio 16 d.: „Ant Vilniaus 
namų sienų po nakties pastebėti paslap-
tingi ženklai, užrašai. Diecezijos kapitu-

Iliustracijos iš Kazimiero Bachmatavičiaus 
knygos „Vilniaus prisiminimas, 

1837. Litografijos“

teto Korsako konviktui, o muzikams pa-
statyti naujus. Muzikų namų kaimynystė 
su konviktu yra netinkama ir pavojinga 
studentams, taip pat ir su muzikantais 
gyvenančioms jų žmonoms, dukroms 
ir tarnaitėms. Muzikų namai parduoti 
1831 m. birželio 1 d. Korsako bursai už 
947 sidabro rublius.“

Iš archyvinės medžiagos surinko ilgametis 
Vilniaus universiteto bibliotekos darbuotojas 

Vytautas Bogušis
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alumnai

Istorijos studijos 
antspaudą uždeda 
visam gyvenimui
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Doc. dr. Arvydas Anušauskas 1989 metais bai-
gė VU Istorijos fakultetą ir įgijo istoriko, istorijos 
ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. Nuo 
1997-ųjų – Lietuvos gyventojų genocido ir rezisten-
cijos tyrimo departamento direktorius. Su fakultetu 

ryšius palaiko ir dabar – paveldosaugos ir istorijos ma-
gistrantams dėsto kursus „XX a. Lietuvos istorija ir jos 
paminklai“ ir „Sovietinės visuomenės socialiniai-politiniai 
kontrolės mechanizmai“, o istorijos bakalaurams – „Lie-
tuvos pasipriešinimo judėjimas 1944–1953 metais“. 

S. Paškevičiaus nuotr.
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Koks yra istoriko vaidmuo ir įvaizdis 
šiandieninėje Lietuvoje?

Dar prieš dešimt metų istorikai buvo 
beveik išnykę, kadangi staiga tapo poli-
tologais. Bet vėliau prasidėjo atvirkštinis 
procesas. Politologas išmano politinių 
procesų, įstatymų priėmimo procedūras, 
tuo tarpu istorikas į tuos pačius dalykus 
žiūri plačiau, globaliau. 

Apskritai istoriko įvaizdis yra geras tuo 
požiūriu, kad jis vertinamas darbdavių ir 
pageidaujamas mažai tiesiogiai su istorija 
susijusiose srityse. Gebėjimas matyti pa-
saulį plačiau yra puikiai pritaikomas. 

Istoriko, kaip mokslininko profesio-
nalo, vaidmuo visuomenėje ir valstybėje 
labai svarbus. Istorikai formuoja žmonių 
požiūrį į praeitį – įvertina praeityje vy-
kusius reiškinius, žmones. Tai, be abejo-
nės, veikia dabartinę visuomenę, nes tie 
vertinimai galiausiai gula į straipsnius, iš 
straipsnių patenka į vadovėlius, iš vado-
vėlių į moksleivių galvas ir formuoja jų 
požiūrį į praeitį ir ateitį. Kiekviena die-
na, metai atneša savų pokyčių. Dabar 
jau nebeįsivaizduojama, kad šiandien is-
toriją galima būtų rašyti taip, kaip prieš 
dvidešimt metų, kai pradėtos likviduoti 
baltosios istorijos dėmės. Dabar visuo-
menė elementarių istorijos faktų žino 
daug daugiau nei tuo metu, todėl istori-
ko misija yra aiškintis tų faktų priežastis, 
aplinkybes, užkulisius ir pateikti tinkamą 
įvertinimą. Taigi šiuo atveju istoriko vaid-
muo yra ne mažiau reikšmingas negu 
prieš du dešimtmečius. Bet čia subjekty-
vus vertinimas istoriko požiūriu.

Kokie gebėjimai reikalingi profesio-
naliam istorikui?

Istorikui pirmiausia reikia turėti kėdę, 
ant kurios galėtų sėdėti ir sėdėti... Iš es-
mės istoriko darbas reikalauja vienintelio 
dalyko – mokėjimo dirbti su informaci-
ja: ją surinkti, apdoroti, įvertinti, apiben-
drinti ir tinkamai interpretuoti. Tikrai 
prireikia daug pastangų renkant duome-
nis, su tyrimu susijusią medžiagą, kartais 
tai ir nuobodokas darbas archyvuose. 
Trumpai tariant, pagrindinis istoriko ins-
trumentas yra jo analitinis mąstymas.

Kokios yra Lietuvos istorijos moks-
lo tendencijas, kokie tyrimai aktualūs 
šiandien?

Lietuva yra nedidelė valstybė ir neturi 
tiek daug istorikų, kad būtų galima saky-
ti, jog jų atliekami tyrimai neaktualūs ar 
nesvarbūs. Tarkim, istorikų, užsiiman-
čių XX amžiaus Lietuvos istorijos tyri-
nėjimais, yra dvi dešimtys, gal šiek tiek 
daugiau, po truputį ateina naujų žmonių, 
bet, kaip galima pastebėti leidžiant dides-
nės apimties kolektyvines monografi jas, 
branduolys vis tiek išlieka toks pats.

Prieš dvidešimt metų Lietuvos istori-
ja buvo atrandama iš naujo. Pavyzdžiui, 
akivaizdžiai pakito 1940 metų Lietuvos 
vertinimas – 1988-aisiais daugiau vyravo 
Lietuvos kaip aukos įvaizdis, o šiandien, 
prabėgus dviem dešimtmečiams, kelia-
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mas klausimas, ko pati Lietuva, to meto 
politikai nepadarė okupacijos akivaizdo-
je, kokios to priežastys ir tikrosios įvykių 
aplinkybės. 

Mano manymu, XX amžiaus antrosios 
pusės ir pabaigos istorija yra aktualesnė 
tuo požiūriu, kad tie įvykiai iki šiol turi 
poveikį dabartinei visuomenei ir istoriko 
interpretacijos gali padėti suvokti, koks 
yra tas poveikis. Šiuo atveju istorikas nu-
stato diagnozę. 

Kaip ir bet kuriam mokslininkui, is-
torikui taip pat svarbus atradimo skonis. 
Atradimo siekimas buvo ir prieš dvide-
šimt metų, ir, be abejonės, išliks ir toliau, 
tiesiog keičiasi galimybės. Palyginimui 
galima pasakyti, kad dar net prieš dešimt 
metų atradimus daryti buvo lengviau, 
kadangi motyvuotas studentas, nuėjęs į 
archyvą, galėjo atrasti tai, ko net profe-
sionalūs istorikai nerado, nes buvo daug 
neatskleistų, netyrinėtų ir neperžiūrėtų 
klodų. Kita vertus, šiandien turime ga-
limybę palaikyti glaudžius kontaktus su 
kitų šalių mokslininkais – dalyvaujama 
bendrose programose, rengiamos ben-
dros studijos. Atsirandančios naujos ga-
limybės leidžia daryti kitokios kokybės 
darbus.

Kaip vertinate Lietuvos istorikų vyk-
domus edukacinius projektus, jų patei-
kimo formas, ar jų yra pakankamai?

Galima rasti patrauklių ir gana origina-
lių istorijos žinių pateikimo visuomenei 
formų –  dokumentinių fi lmų ir televi-
zijos laidų formatu, internetinėje erdvė-
je, kompaktiniu interaktyvios priemonės 
mokykloms pavidalu, pridedant ir to 
laiko folkloro, vaizdo kronikų, muzikos, 
žaidimų. Bet tai nėra lengva: universite-
te dėstančio istoriko užimtumas didelis 
ir tokiai papildomai veiklai jis turi skir-
ti visą savo laisvalaikį. Ribas nubrėžia ir 
fi nansinių resursų trūkumas. Tačiau di-
džiausia problema, matyt, yra netinkama 
valstybės kultūros politika. Šiandien is-
torikai nėra tie žmonės, kurie rodytų itin 
didelį visuomeninį aktyvumą. Tai lemia 
galimybių trūkumas, nes idėjų istorikai 
tikrai nestokoja.

Kaip vertinate situaciją Istorijos fa-
kultete šiandien, mokslo ir studijų lygį?

Apskritai Lietuvoje humanitarinių 
mokslų padėtis yra sudėtinga, nes valsty-
bės prioritetas – tikslieji mokslai, iš kurių 
vartotojiškoje visuomenėje dividendus 
susigrąžinti yra ir lengviau, ir greičiau. 
Studentų skaičius fakultete per dešimt-
metį padidėjo apie du kartus, dėstytojų 
liko beveik nepakitęs. Tačiau net ir to-
kiomis aplinkybėmis reikia vertinti tai, 
kas yra padaroma. Nepriklausomai nuo 
studentų ir dėstytojų santykio dispropor-
cijos tiek anksčiau, tiek ir dabar iš vieno 
absolventų kurso profesionaliais istori-
kais tampa tik vienas iš dvidešimties. Ta-
čiau šis universalus išsilavinimas leidžia 
lengviau prisitaikyti kitose veiklos srity-
se, didžiajai daliai istorija tampa tiesiog 
gyvenimo būdu. Mokslas visada pasiima 
tuos žmones, kurie tikrai yra motyvuoti. 
Fakultetas padaro ir paskelbia daug ne 
vien istorikams svarbių darbų, bet aktu-
alių ir didesnei visuomenės daliai, ir jie 
yra skaitomi.. 

Esate ne tik istorikas profesionalas, 
bet ir VU Istorijos fakulteto Alumni 
draugijos narys. Kokią matote alumnų 
judėjimo prasmę, kodėl dalyvaujate šio-
je veikloje? 

Visi judėjimai, kurie atsiranda laisva 
valia, yra reikalingi. Manau, ateis lai-
kas, kai būti fakulteto Alumni draugijos 
ir universiteto alumnų judėjimo nariu 
bus prestižas. Kalbant vien apie istori-
kus – tikrai yra žmonių, turinčių istori-
ko išsilavinimą, bet dirbančių įvairiose 
su mokslu nesusijusiose srityse, kuriems 
svarbus ryšys su fakultetu, jie rodo inicia-
tyvą remti vienokio ar kitokio pobūdžio 
knygų leidybą, studentų ir mokslininkų 
visuomeninę veiklą. Jiems smagu prisi-
minti studijų laikus, susitikti pažįstamus 
žmones, o bendraujant gimsta pačios 
gražiausios idėjos ir vadinamajai fakulte-
to užklasinei veiklai. 

 Kalbino Birutė KUKLYTĖ

Nuotr. iš asm. albumo
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atsako ekspertai 

Atsako VU Medicinos fakulteto Vi-
daus ligų, šeimos medicinos ir onkolo-
gijos klinikos doc. dr. Vytautas Kasiu-
levičius.

Sloga yra peršalimo simptomas. Jos 
metu dėl rinovirusų sukelto uždegimo 
gleivinė paburksta ir pradeda gaminti 
gausiai tekantį sekretą. Nėra visiškai vie-
nodo slogos standarto – jeigu sloga yra 
tik peršalimo simptomas, tai ji paprastai 
praeina greitai (per 5–7 dienas). Tokia 
sloga yra serozinė, skysta, kaip žmonės 
sako, bespalvė, dėl nuolatinio tekėjimo 
labai varginanti. Jeigu sloga yra be karš-
čiavimo, bet „tekanti“, „varvanti“ (t. y. 
serozinė), pirmąsias tris dienas gana sun-
ku su ja susidoroti, bet paskui ji pradeda 
mažėti, ir jeigu nėra temperatūros – tai 
tik peršalimas. Dažniausiai slogai gydyti 
vartojami simpatomimetikai, arba „su-
traukiantys“ vaistai. Tai vaistinės me-
džiagos, kurios stimuliuoja vegetacinės 
(nevalingos) nervų sistemos simpatinės 
dalies alfa adrenoreceptorius ir sukelia 
nosies gleivinės kraujagyslių susitrauki-

mą. Noriu perspėti, kad tokių vaistų var-
tojimas daugiau kaip 5 dienas gali sukelti 
pripratimą, jie tampa nebeveiksmingi, o 
sloga tiesiog nebepraeina. Tokiu atveju 
reikia kreiptis į gydytoją ir nuspręsti dėl 
kitokio gydymo. Gripui sloga paprastai 
nebūdinga, bet ji dažnai prisideda kaip 
papildoma komplikacija. 

Tačiau sloga gali būti ir sinusito simp-
tomas. Sinusitas gali atsirasti gana grei-  
tai – tai bakterinis prienosinių ančių 
uždegimas. Toks požymis – pūlingos 
išskyros iš nosies gali reikšti, kad reikia 
skirti gydymą antibiotikais. Paprastai si-
nusitas turėtų būti diagnozuojamas de-
talesniais, t. y. radiologiniais, tyrimais. 
Kada reikia imtis tokio tyrimo? Pacientas 
galėtų ir pats nuspręsti, nes dažnai žmo-

Į slogą negalima 
numoti ranka
Peršalus retai kada išvengiama slogos. Liaudyje yra sakoma, 
kad negydoma sloga praeina per savaitę, gydoma – per 7 die-
nas. Kas yra sloga, kodėl ja susergama ir kaip iš tiesų patarti-
na elgtis – gydytis ar nesigydyti? Kokios priemonės slogai gydy-
ti yra veiksmingiausios? Kokios galimos slogos komplikacijos?

nės patys teisingai pastebi, kad kažkas 
negerai, jų sloga pasikeitė. Jeigu sloga 
sergate 7 dienas ir atsirado karščiavimas, 
skausmas veide, kaktoje, pasirodė gel-
tonos pūlingos išskyros, tai reikia atlikti 
prienosinių ančių rentgenogramą. Jeigu 
sloga nepraeina per 5–7 dienas, reikia 
kreiptis į gydytoją. Dažnai žmonės, ser-
gantys pūlinga sloga, tinkamai nesigydo 
po keletą savaičių, kol ateina pas gydyto-
ją su „žydinčiu“ sinusitu. Aš nemanau, 
kad reikia gerti antibiotikus profi laktiš-
kai, daugelis tų susirgimų yra virusiniai 
ir sloga praeis savaime. Bet sinusitas irgi 
gali sukelti sudėtingas komplikacijas – 
smegenų abscesus ir sepsį, todėl jį reikia 
gydyti. Peršalimo komplikacijų gali būti 
įvairių, jis dažnai pasireiškia ne tik sloga, 
bet ir gerklės skaudėjimu, sausu kosuliu, 
todėl reikia įvertinti, ar nėra simptomų, 
kurie rodo, kad pažeidimas plinta vis 
giliau, apima kvėpavimo takus. Vystosi 
bronchitas arba net plaučių uždegimas. 
Paprastai tokiems susirgimams būdin-
gesnė aukšta temperatūra, kosulys. Tuo-
met geriausia kreiptis į gydytojus.

Ar augalai išskiria 
metano dujas?

Ar tiesa, kad prie šiltnamio efekto 
Žemėje prisideda ir augalai, išskir-
dami metano dujas?

Atsako Biochemijos instituto Moleku-
linės mikrobiologijos ir biotechnologijos 
skyriaus vedėjas dr. Rolandas Meškys ir 
VU Gamtos mokslų fakulteto Botanikos 
ir Genetikos katedrų profesorius Jonas 
Remigijus Naujalis.

Kaip teigia dr. Rolandas Meškys, dėl 
gamtoje vykstančių (bio)cheminių proce-
sų ir žmogaus veiklos kasmet į atmosfe-
rą patenka šimtai milijonų tonų metano. 
Pasak prof. Jono Remigijaus Naujalio, iki 
šiol vyrauja nuomonė, kad metanas – už 

orą lengvesnės bekvapės dujos – Žemėje 
visų pirma susidaro organinių medžia-
gų, veikiant jas metanbakterėms, irimo 
metu. Taigi ore visada yra metano dujų, 
bet, palyginti su pagrindiniais oro kom-
ponentais, jų kiekis labai mažas.

Abu mokslininkai patikslina, kad dau-
giausia šių dujų išskiria pelkėse, liūnuose, 
ryžių laukuose ir kitose anaerobinėse bu-
veinėse gyvenantys ir organines medžiagas 
redukuojantys mikroorganizmai – meta-
nogenai. Metanogenų randama ir galvijų, 
kitų gyvūnų bei termitų žarnynuose. 

SPECTRUM 2008/1
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Kodėl žmogaus organizmui yra reikalingas vitaminas C? Ar jo perdozavimas nekenkia organizmui?

Viskas apie vitaminą C

Atsako VU Medicinos fakulteto 
doc. dr. Rimantas Stukas.

Vitamino C, kuris dar vadinamas askor-
bo rūgštimi, mes gauname su maistu, 
ypač su šviežiomis daržovėmis, vaisiais, 
uogomis ir jų sultimis. Vitamino C yra 
daugelyje maisto produktų. Ypač daug 
jo yra erškėtuogėse, šaltalankio uogose, 
juoduosiuose serbentuose, saldžiuosiuo-
se pipiruose, kiek mažiau kopūstuose, 
citrusiniuose vaisiuose, braškėse, agras-
tuose, pomidoruose, bulvėse, kepenyse. 
Deja, Lietuvos gyventojai šviežių daržo-
vių ir vaisių vidutiniškai suvartoja pusę 
rekomenduojamo kiekio. O taip maitin-
damiesi organizmo vitamino C poreikio 
dažnai nepatenkiname.  

Apie 65 proc. Lietuvos gyventojų var-
toja maisto papildus. Vitamino C galima 
aptikti daugelyje maisto papildų, tačiau 
maisto papildas nėra maisto pakaitalas. 
Vitamino C turintys maisto papildai gali 
kompensuoti šio vitamino stygių ir taip 
atkurti sutrikusias fi ziologines organiz-
mo funkcijas. Vitaminas C ypač dažnai 
vartojamas žiemą ir pavasarį peršalimo 
profi laktikai.

Vitaminas C svarbus medžiagų apykai-
tai; daugelį biologinių medžiagų – vita-

minus A, E, B1, B2, folio rūgštį ir bi-
otiną – saugo nuo ardomojo deguonies 
poveikio. Vitaminas C aktyvina ląstelių 
medžiagų apykaitą, maisto energijai 
padeda virsti organizmo energija, 
stiprina organizmo atsparumą ir 
stimuliuoja jungiamojo audinio, 
kaulų ir dantų formavimąsi. Jis 
stiprina kraujagysles, skatina 
žaizdų gijimą, padeda rezor-
buoti geležį. Askorbo rūgšties 
daugiau reikia ilgai negyjant 
žaizdoms, vartojant antibioti-
kus. Vartojančioms kontraceptines 
tabletes, nėščioms moterims taip pat 
skiriama šio vitamino. Jis stiprina orga-
nizmo imuninę sistemą ir suteikia žva-
lumo. Askorbo rūgštis padeda skaidyti 
cholesterolį, todėl stabdo aterosklerozės 
vystymąsi. Moksliniais tyrimais nustaty-
ta, jog askorbo rūgštis gali saugoti nuo 
navikų atsiradimo. Vitaminas C padeda 
iš organizmo pašalinti sunkiuosius meta-        
lus – šviną, kadmį, gyvsidabrį. 

Askorbo rūgštis turi įtakos ir fermen-
tų, dalyvaujančių perduodant nervinius 
impulsus galvos smegenims, aktyvumui. 
Jei organizme trūksta vitamino C, sulė-
tėja protinės galimybės. Dažniausiai tai 
gali pasireikšti anksti pavasarį. Be to, vi-
taminas C ypač jautrus karščiui, deguo-
niui, šviesai, drėgmei. Ruošiant maistą, 
prarandama apie 40 proc. šio vitamino. 

Poreikis

Vitamino C paros norma 
suaugusiesiems – 60 miligramų. 

Nėščioms moterims rekomenduojama 
per parą gauti 80 mg vitamino C, žin-
dyvėms – 100 mg. Vartojant ypač dide-
les dozes vitamino rezorbcija smarkiai 
sumažėja. Mūsų organizmas pasisavina 
vitamino C tik tiek, kiek jam reikia. Ge-
rokai daugiau šio vitamino reikia ištikus 
stresui, kilus infekcijos pavojui ir valgant 
maistą, turintį daug baltymų. Beje, rū-
kaliai sunaudoja tik 60 proc. į organizmą 
patekusio vitamino C.

Vitamino stoka

Klasikinė vitamino trūkumo liga yra 
skorbutas, kurio požymiai – nuovargis, 
apatija, sumažėjęs raudonųjų kraujo kū-
nelių kiekis ir jungiamojo audinio pažei-
dimas, negyjančios žaizdos, kraujavimas 
iš nosies, sutinusios dantenos, saldokas 
burnos kvapas. Indėnai gydydavosi pušų 
spyglių arbata. Užtenka tik 15 mg vita-
mino, kad pranyktų visi skorbuto požy-
miai. Dažniausiai vitamino trūksta dėl 
nesveikos mitybos: valgoma nepakanka-
mai šviežių vaisių ir daržovių. Trūkstant 
vitamino C dažniau persišaldoma, glei-
vinė tampa jautresnė, gali sutrikti mie-
gas, prasidėti depresija, išsivystyti kata-
rakta, bronchinė astma. Antibiotikai ir 
migdomieji vaistai sutrikdo vitamino C 
apykaitą, todėl, vartojant šiuos vaistus, 
vitamino C poreikis didėja. 

Perdozavimas

Askorbo rūgšties perteklius iš organiz-
mo pasišalina oksalo rūgšties pavidalu. 
Jei tai vyksta ilgesnį laiką, inkstuose ar 
net šlapimo pūslėje gali susidaryti akme-
nų. Laimei, labai retai pasitaiko vitami-
no C perdozavimo atvejų. 

Anot dr. R. Meškio, vokiečių moks-
lininkas F. Keppleris su bendraautoriais 
2006 metais paskelbė, kad augalai irgi 
gali gaminti metaną. Biocheminis šių 
dujų sintezės procesas nebuvo nusta-
tytas. Remdamiesi savo eksperimentų 
rezultatais, jie apskaičiavo, kad dėl šio 
proceso atmosferoje galėtų atsirasti nuo 
10 iki 260 Tg (nuo 10 iki 260 mln. t) 
metano per metus. Tačiau šių rezulta-
tų nepriklausomos laboratorijos nepa-
tvirtino. Be to, 2007 metais paskelbtas 
olandų mokslininkų grupės (T. A. Du-
ecko ir bendraautorių) mokslinis darbas 
paneigė F. Kepplerio grupės rezultatus. 

VU profesorius taip pat abejoja interne-
tiniuose ir užsienio mokslo žurnalų straips-
niuose skelbiama informacija apie gyvų 
augalų produkuojamą metaną. Jo teigimu, 
pagrindiniai skelbiamų eksperimentiškai 

gautų duomenų apie gyvų augalų išskiria-
mą metaną trūkumai yra šie: 

1. Nėra nustatytas metano susidarymo 
augalų ląstelėse mechanizmas. 

2. Nėra aišku, kokie konkretūs augalai 
buvo tiriami. 

3. Pernelyg drąsiai laboratorijoje ban-
dymų metu gauti rezultatai interpretuo-
jami visos Žemės atmosferos atžvilgiu.

Taigi galima teigti, kad augalų įta-
ka metano kaupimuisi atmosferoje dar 
neįrodyta, tačiau, pasak dr. R. Meškio, 
augalai sintetina kitą lakų junginį – izo-
preną, kuris kartu su jo oksidacijos pro-
duktais (pvz., formaldehidu) daro įtaką 
klimato formavimuisi. Manoma, kad au-
galai per metus pasaulyje susintetina nuo 
500 Tg iki 750 Tg izopreno. Šis junginys 
gaminamas terpenų biosintezės kelio at-
šakoje.
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rinkos sąlygų? Kaip gauti fi nansavimą? 
Ką turi išmanyti kultūros vadybininkas? 
Į šiuos klausimus kultūrininkams ir kul-
tūros vartotojams atsako įvairių vadybos 
sričių specialistai. Sudarytojas Edmundas 
Žalpys. 

Kurt ILLETSCHENKO
Franšizė
Vilnius: Conto litera, 2008

Kurt Illetschenko – pasaulyje 

pripažintas franšizės ekspertas ir populia-
rus autorius. Jis užsiima ir privačia prak-
tika, nuolat ir plačiai teikdamas patari-
mus ir franšizės teisių turėtojams, ir šių 
teisių naudotojams. Šioje knygoje aiški-

nama, kaip sukurti prekių (paslau-
gų) ženklą ir nuolat gauti paramą 
bei minimizuoti verslo nesėkmes. 
Ji atskleidžia franšizės fi nansinius, 
teisinius ir valdymo praktikos as-
pektus, todėl padės priimti išmin-
tingus verslo valdymo sprendimus.

loginiai vardai, švenčių pavadinimai, 
gentivardžiai, tautovardžiai, gyventojų 
pavadinimai pagal gyvenamąją vietą, mė-
nesių, savaitės dienų pavadinimai ir kt.

Donatas SAUKA
Lietuvių tautosaka
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 2007

Knygoje dėstomas tautosakos objektas, 
jos esmė, sąvokos, tautosakos rūšys. Visa 
tai gausiai iliustruojama pavyzdžiais. Įsi-
gilinęs į liaudies kūrybos 
pasaulį autorius įžvalgiai 
atskleidžia kūrinių te-
matiką, turinį ir meninį 
lygį. Pateikiama lietuvių 
tautosakos klasifi kacija ir 
istoriografi ja. 

Viktorĳ a DAUJOTYTĖ 
Lietuvių literatūros kritika. 
Akademinio kurso paskaitos
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007

Šios lietuvių litera-
tūros kritikos, jos isto-
rinio kelio apybraižos 
orientuotos į akade-
minę problematiką, į 
paskaitas, skirtas huma-
nitarinių specialybių, 
daugiausia lietuvių fi -
lologijos, studentams. 
Pateikiamas bendras kritikos supratimas, 
labiausiai paremtas fenomenologinio 
požiūrio pozicijomis, punktyriškai per-
žvelgiama kritikos, kaip mąstymo apie 
literatūrą, jos vertinimo metodologijų, 
kritinių sprendimų, istorija. 

PSICHOLOGIJA, SOCIOLOGIJA 

David G. MYERS
Socialinė psichologija
Kaunas: Poligrafija ir informatika, 2008

Šios knygos tekstas – solidžiai moks-
linis ir šiltai žmogiškas, 
pagrįstas griežtais faktais 
ir intelektualiai provo-
kuojantis. Svarbiausios 
knygos temos – socialinė 
tikrovė, socialinė intuici-
ja, socialinės aplinkos įta-
ka, asmeninės nuostatos ir 

polinkiai, biologinė elgsena ir socialinės 
psichologijos principų taikymas kasdie-
niame gyvenime.

Socialinės deviacijų problemos 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007

Autorių kolektyvo para-
šytame vadovėlyje ne tiek 
išsamiai aiškinama, kas yra 
deviacija ir kokios šio reiš-
kinio formos bei ypatumai, 
kiek skatinama susimąstyti, 
kaip atsiranda deviacijos 
diskursas, kokios aplinkybės jį formuoja, 
kokiomis akademinėmis priemonėmis jis 
palaikomas ir kaip socialinių deviacijų 
problemų nagrinėjimas gali prisidėti prie 
realių socialinių problemų sprendimo. 

FILOSOFIJA
 

Antanas MACEINA
Raštai. 13 tomas
Vilnius: Margi raštai, 2007

Naujajame fi losofo A. Maceinos raštų 
tome spausdinami prieškario ir emigra-

cinėje periodikoje skelbti 
fi losofi nės, politinės ir re-
liginės publicistikos straips-
niai. Priede pateikiami kai 
kurie reikšmingesni auto-
riaus darbai, kurie nebuvo 
aptikti rengiant ankstesnius 
jo raštų tomus.

Česlovas KALENDA
Etika
Vilnius: Lietuvos etinės kultūros draugija, 2007

 Leidinyje pateikiami autoriaus pasta-
rųjų metų tyrinėjimai ekologinės etikos 
srityje. Šios disciplinos atsiradimas su-
sijęs su biosferos išsaugojimu ir proble-
mine žmonijos išlikimo si-
tuacija, susiklosčiusia XX a. 
antrojoje pusėje. Ekologinė 
etika traktuojama plačiame 
etinės minties raidos kon-
tekste kaip svarbi taikomo-
sios etikos šaka, sudaranti 
visuomenės ir asmenybės 
kultūros sudedamąją dalį. 

TEISĖ

Kelių transporto teisė
Vilnius: Eugrimas, 2007

Vienoje vietoje susisteminti Lietuvos 
Respublikos įstatymai, ak-
tualios kodeksų ištraukos, 
Vyriausybės nutarimai, mi-
nistro įsakymai, daugiašalės 
sutartys, konvencijos, Eu-
ropos Sąjungos norminiai 
aktai ir teismų praktika, 
susijusi su kelių transporto 

teise – nuo vietinių pervežimų iki tarp-
tautinio krovinių vežimo. Sudarytojas 
Gintaras Balčiūnas.

Europos Sąjungos teisė 
su ES teisės schema
Vilnius: Eugrimas, 2007

Glaustas vadovėlio teks-
tas ir patogus informacijos 
dėstymas – ideali pagal-
binė Europos Sąjungos 
teisės pagrindinių tenden-
cijų paieškos, supratimo ir 
mokymosi priemonė. ES 
teisės schema leis iš karto 
suvokti skirtingų vienos temos dalykų 
tarpusavio sąveiką. Ją galima išskleisti 
ir pakabinti ant sienos bei naudoti kaip 
trumpą konspektą. 
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naujos knygos

VADYBA

Meno aritmetika: 
kultūros vadyba 
Lietuvoje. 
Antroji knyga
Vilnius: Tyto alba, 2007
Knygos objektas – kultūra kaip valdo-
mas procesas, su savomis taisyklėmis ir 
vadybos ypatumais. Kaip prisiderinti prie 

KALBOTYRA, 
LITERATŪROS MOKSLAS

Kazimieras KUZAVINIS
Lotynų–lietuvių kalbų žodynas / 
Dictionarium Latino–Lituanicum
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 2007 

Šis lotynų–lietuvių kalbų žodynas api-
ma pagrindinę lotynų kalbos leksiką nuo 

senųjų raštijos paminklų 
(III a. pr. Kr.) iki žymes-
niųjų VII a. lotynų lite-
ratūros šaltinių. Kartu su 
bendrine leksika abėcėlės 
tvarka pateikiami didžiąja 
raide romėnų rašyti vieto-
vardžiai, vandenvardžiai, 

kraštovardžiai, asmenvardžiai, mito-
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INFORMATIKA

Antanas VIDŽIŪNAS
Microsoft Excel 2007: 
skaičiuoklių taikymas 
apskaitoje ir vadyboje
Kaunas: Smaltija, 2007

Ši knyga nuo kitų panašaus pobūdžio 
knygų skiriasi tuo, kad joje neapsiriboja-
ma skaičiuoklės savybių aprašymu. Išsa-
miai aptariamas jos taikymas sprendžiant 
praktinius kasdienės veiklos uždavinius, 
rengiant aukštos kokybės dokumentus, 
tvarkant apskaitos duomenis ir ataskaitas, 
analizuojant fi nansinę veiklą, projektuo-
jant dokumentus su grafi kos elementais. 

Lynett e KENT
Photoshop CS3 
vaizdžiai
Kaunas: Smaltija, 2007

Ši knyga pravers tiek pa-
žengusiems „Photoshop“ 

programos vartotojams, tiek pradedan-
tiesiems. Joje rasite įvairių patarimų ir 
gudrybių, kurie leis nuotraukas, paveiks-
lėlius, iliustracijas, skrajutes tvarkyti 
greičiau ir veiksmingiau. Visos užduotys 
iliustruotos ir nuosekliai aprašytos, tai 
padės lengvai orientuotis ir rasti reikia-
mas temas.

Stasys KIRDEIKIS, Vidmantas JURKA
Kompiuterių tinklas
Kaunas: Smaltija, 2007

Kai namuose yra du 
ar daugiau kompiuterių, 
juos naudinga sujung-
ti į tinklą. Šioje knygoje 
sužinosite, kaip susipro-
jektuoti tinklą pagal savo poreikius ir 
galimybes, pasirinkti reikiamą įrangą, 
naudotis tinklo paslaugomis, nustatyti ir 
paskirstyti interneto ryšį, siųstis muziką, 
fi lmus ir kita iš P2P tinklų, pasirūpinti 
kompiuterio sauga tinkle. Knyga tinka 
„Windows XP“ ir „Windows Vista“ var-
totojams.

raelyje Alfonso Eidinto asmeninės patir-
ties intarpai pagyvina pasakojimą ir tei-
kia papildomos informacijos. 

Raminta KŠANYTĖ-ARMSTRONG,
Inga ARLAUSKAITĖ
Okupacinė kariuomenė 
Lietuvoje
Vilnius: Versus aureus, 2007

Tai pirmoji studija, ku-
rioje remiantis anksčiau 
nepublikuotais archyviniais 
šaltiniais visapusiškai nagri-
nėjamos sovietinės okupa-
cinės armijos buvimo Lie-
tuvos teritorijoje sąlygos, 
santykiai su sovietinės Lietuvos valdžia 
1945–1990 m. ir nepriklausoma Lietuva 
1990–1991 m.

Alfonsas EIDINTAS, 
Donatas EIDINTAS
Žydai, Izraelis ir palestiniečiai
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 2007

Šis veikalas – tai Izra-
elio valstybės atsiradimo, 
sudėtingos raidos ir san-
tykių su vietos arabais 
(palestiniečiais) istorija. 
Autoriai atskleidžia žydų 
tautos išskirtinumą (Die-
vo išrinktoji tauta!), jos 
kovą dėl išlikimo; kita vertus, į visa tai 
pažvelgiama ir iš arabų pozicijų. Tai, 
ko gero, pirmoji išsami lietuvių autorių 
knyga apie šią šalį, parašyta ten gyvenu-
sio ir ją pažįstančio žmogaus. Buvusio 
Lietuvos Respublikos ambasadoriaus Iz-

ISTORIJA

Stanislovas LAZUTKA
Pirmasis Lietuvos Statutas
Vilnius: Margi raštai, 2008

Šiuo metu visuotinai 
pripažįstama, kad Lietuvos 
Statutas – tai savotiškas 
fenomenas Europos feoda-
linėje teisėje ir kad XVI a. 
Lietuvos istorijoje yra įsta-
tymų leidybos klestėjimo 
amžius. Šioje knygoje tę-

siamas dviejų seniausių originalo (senąja 
baltarusių) kalba surašytų Firlėjų (1530–
1531?) ir Zamoiskių (1529) nuorašų fak-
similių spausdinimas, pateikiami trumpi 
komentarai.

BIOLOGIJA

Romualdas ŠATINSKAS 
Bioelektriniai 
reiškiniai
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2007

Elektrinius reiškinius gyvojoje gamto-
je pirmieji aprašė L. Galvanis ir A. Volta 
dar XVIII a. pabaigoje. Kad šie reiškiniai 
gyvybiniams procesams labai svarbūs,  
akivaizdžiai rodo moksliniai modernio-
sios biologijos, ypač biofi zikos, elektro-
fi ziologijos, neurobiologijos, laimėji-
mai. Membranų elektrinė poliarizacija, 
ramybės ir veikimo potencialai, nervi-
nis impulsas bei elektrokardiografi ja, 
elektroencefalografi ja, elektromiografi ja, 
elektrotimuliacija – visa glaudžiai susiję 
su elektriniais reiškiniais.

POLITIKOS MOKSLAI

Audrius BAKAVECKAS
Lietuvos vykdomoji valdžia
Vilnius: Eugrimas, 2007

Knygoje aptariama vals-
tybės valdžios samprata, 
jos organizavimo principai, 
valdžių pasidalijimo doktri-
na. Čia taip pat pateikiama 
vykdomosios valdžios sam-
prata, požymiai ir funk-
cijos, jos institucijų sistema ir daugelis 
kitų svarbių šios valdžios organizavimo 
ir funkcionavimo aspektų.
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Algirdas GRIGAS, Dalia KISIELIENĖ, 
Ieva GRIGIENĖ
Dekoratyvinių augalų vardynas 
(lietuvių, lotynų, anglų, 
vokiečių, lenkų, rusų kalbomis)
Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos 
institutas, 2007

Vardyne pateikiama 
per 1700 augalų takso-
nų pavadinimų lietuvių, 
lotynų, anglų, vokiečių, 
lenkų ir rusų kalbomis. 
Knyga pravers botani-
kams, biologams, aplin-
kos tvarkymo, apželdi-
nimo, gamtos apsaugos 

specialistams, studentams, moksleiviams 
ir visiems, kurie domisi mūsų aplinką ir 
buitį puošiančiais augalais.

Gediminas VITKUS
Europos Sąjungos 
enciklopedinis žinynas
Vilnius: Eugrimas, 2008

Šiame leidinyje pateikia-
mi svarbiausi su Europos 
Sąjungos istorija, struktūra, 
institucijomis ir veikla su-
siję terminai ir sąvokos. Be 
251 tokių terminų ir sąvo-
kų paaiškinimo, yra dar 107 
papildomos nuorodos, pa-

dėsiančios skaitytojams susirasti tai, kas 
juos domina. 3-iasis pataisytas ir papil-
dytas leidimas.

James FULCHER
Kapitalizmas
Vilnius: Eugrimas, 2007 

Kas yra kapitalizmas? Ar 
kapitalizmas visur vieno-
das? Ar yra jam alternaty-
vų? Ieškodamas atsakymų 
į šiuos klausimus, autorius pateikia įdomių 
kapitalizmo raidos siužetų – nuo Rytų In-
dijos kompanijos veiklos XVII a. iki „Ba-
rings“ banko žlugimo 1995 m. Vertė Al-
girdas Degutis.
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Jonas Remigĳ us NAUJALIS
Apie kai kuriuos mažai 

žinomus augalų 
gyvenimo reiškinius

Kitame numeryje skaitykite:
Vytautas GRICIUS

Masonai Vilniaus 
universitete

Liudvikas KIMTYS 
Vidmantas REMEIKIS 
Atomo branduolys: 
žmogaus priešas ir 
draugas

Vilniaus universiteto rūmai – erdviniame makete
Išleistas išlankstomas erdvinis senųjų 

Vilniaus universiteto rūmų maketas su 
tekstu lietuvių ir anglų kalbomis, glaustai 
pristatantis rūmų istoriją ir visus 13 kie-
melių. Vilniaus universiteto profesorius 

fi losofas Vladislavas Tatarkevičius (1886–
1990) teigė: „Daugiau žinome apie idė-
jas, kurios sklido iš Vilniaus universiteto, 
nei apie rūmus, kuriuose tos idėjos gimė 
ir skleidėsi.“ Makete originaliai prista-

tytas vienas ryškiausių Vilniaus sena-
miesčio objektų, pelnytai atstovaujantis 
Lietuvai Briuselio parke „Mini Europa“. 

Maketą galima įsigyti „Litteros“ kny-
gyne.



Pirmieji trys kryžiažodį, spausdintą „Spectrum“ Nr. 7, teisingai išsprendė Nijolė Valinskytė, Donatas Poškys ir Kristina Steponėnaitė. 
Jie apdovanoti VU suvenyrais. 

KRYŽIAŽODIS  „SUSIPAŽINKIME“KRYŽIAŽODIS  „SUSIPAŽINKIME“
Atsakykite į klausimus ir surašykite atsakymus į lentelę. Visas sunumeruotas raides surašę į mažąją lentelę apačioje perskaity-
site frazę – kryžiažodžio atsakymą. Jį siųskite spectrum@cr.vu.lt. Pirmieji trys teisingai išsprendę bus apdovanoti VU suvenyrais.

1. Lietuvis ledo ritulinkas, žaidžiantis 
NHL. 2. Japonų diplomatas, rezidavęs 
Kaune. 3. Buvęs Pietų Afrikos Respubli-
kos prezidentas. 4. Persų kilmės gydytojas 
ir fi losofas, veikalo „Gydymo meno kano-
nas“ autorius. 5. Ir krūmas, ir preziden-
tas. 6. Grupės „Inculto“ lyderis. 7. Akla 
bulgarų aiškiaregė. 8 (V). Rusų aktorius, 
vaidinęs komedijoje „Briliantinė ranka“. 
8. (H). Viena gražiausių Egipto mote-
rų laikyta faraono Echnatono žmona. 9. 
Garsus XX a. pirmosios pusės rašytojas, 
biografi jų „Marija Antuanetė“, „Trys savo 
gyvenimo dainiai: Casanova, Stendhalis, 
Tolstojus“ ir kt. autorius. 10. Panevėžio 
dramos teatro įkūrėjas. 11. Romos vergų 
sukilimo vadas. 12. A. Lindgren knygos 
herojus, seklys. 13. Lietuvių kilmės ko-
lumbietis, buvęs Bogotos meras. 14. For-

mulės E=mc2 autorius. 15. Operos „Figa-
ro vedybos“ kūrėjas. 16. Žinoma lietuvių 
kilmės archeologė ir antropologė. 17. Ryš-
kiausias lietuvių knygnešio prototipas. 18. 
Aktorė, nusifi lmavusi fi lmuose „Elžbieta“, 
„Elžbieta: aukso amžius“. 19. Kultinis ita-
lų dizaineris, aukštosios mados oligarchas. 
20 (V). Italų komedijos del arte personažas 
tarnas. 20 (H). Kas pirmasis pasiekė geogra-
fi nį Šiaurės ašigalį? 21. Alpinistas, pirmasis 
iškėlęs Lietuvos vėliavą visų žemynų aukš-
čiausių kalnų viršūnėse. 22. Animacinio 
serialo „Simpsonai“ kūrėjas (orig. kalba). 
23. Senovės graikų miego dievas. 24. Kro-
kodilų gaudytojas. 25. XVI a. gydytojas, 
gamtininkas ir fi losofas, stulbinęs Europos 
mokslo pasaulį savo ekscentrišku elgesiu. 
26. Žymus italų tenoras (orig. kalba). 27. 
Gamtininkas, Kauno botanikos sodo įkū-

rėjas. 28. Grafaitė, lietuviškoji Žana D‘Ark 
(XIX a.). 29. Prancūzų tapytojas, postim-
presionistas. 30. Lingvistas, prisidėjęs prie 
semiotikos teorijos kūrimo. 31. Pirmasis 
žmogus, kuriam pavyko oro balionu be 
nusileidimo apskrieti aplink pasaulį. 32. 
Lietuvių kilmės fi lmų kūrėjas, meninin-
kas, avangardistas. 33. 2007 m. Nobelio 
taikos premijos laureatas. 34. Ispanų archi-
tektas, Barselonos architektūrinių šedevrų 
autorius. 35. Iš Žaliojo Kyšulio salų kilusi 
dainininkė. 36. „MacLaren“ komandos 
pilotas, 2007 m. pasaulio vicečempionas. 
37. LDK valstybės politinis veikėjas, va-
dovavęs III Lietuvos Statuto rengimui. 38.       
J. Rowling knygų veikėjas, mokyklos di-
rektorius. 39. Vienas geriausių visų laikų 
golfo žaidėjų. 40. Skandinavų vikingas, lai-
komas pirmuoju Rusijos valstybės kūrėju.

Sudarė Vida Lapinskaitė

1. Sic. 2. Joga. 3. Čiulpai. 4. Pt. 5. Fo-
tografi ja. 6. PAR. 7. Dzirmiškių. 8. Ūkas. 
9. Orbi. 10. Asas. 11 (V). Trolis. 11 (H). 
Triko. 12. Biatlonas. 13. Zikuratas. 14. 
Tvarkyklė. 15. Marselis. 16. Seismografas. 
17. Euristika. 18. Achteris. 19. Medis. 20. 

Briedžiukas. 21. Sondeckis. 22. Pavlovas. 
23. Scholastika. 24. Apeninai. 25. Gibe-
linai. 26 (V). Martenas. 26 (H). Maestro. 
27. Teta. 28. Kronselė. 29. Sati. 30. LAL. 
31. Brevė. 32. Termodinamika. 33. Mali-
mo. 34. Kanada. 35. Agnis. 36 (V). Kasa. 

36 (H). Kliringas. 37. Nona. 38. Ada. 39. 
Faleristika. 40. Dustas. 41. Sitara. 42. Pago-
da. 43. Pasas.

Pažymėtuose langeliuose: Audentes Deus 
ipse juvat (Drąsiems ir pats Dievas padeda).

Kryžiažodžio, išspausdinto praėjusiame numeryje, atsakymai:

mailto:spectrum@cr.vu.lt
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